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sille suunnattuja palveluja Tampereella on tarjolla. Opinnäytetyön tärkeimpiä kä-
sitteitä ovat kehitysvammaisuus, asumispalvelut sekä sosiaaliset taidot ja niiden 
oppiminen. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Tampereen kaupunkilähetys ry:n 
Rongankotikeskuksen tuetun asumisen yksikön kanssa. 
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roolimalleina ja esimerkkeinä asiakkaille. Sosiaalisten taitojen oppiminen tapah-
tuu normaalissa arjen vuorovaikutuksessa. Ohjaajat pitävät sosiaalisia taitoja ja 
niiden huomioimista tärkeänä osana työtä. Opettamista tapahtuu huomaamatta-
kin, kun asiakkaiden kanssa ollaan vuorovaikutuksessa. 
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ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Bachelor of Social Services 
 
SALEJÄRVI SINI & SEMBERG AVA: 
More than a Teacher but a Counsellor 
Supporting the Social skills of a Client in Tampere City Mission 
Rongankotikeskus Supported Housing 
 
Bachelor's thesis 44 pages, appendices 3 pages 
May 2019 

The aim of this thesis is to clarify the different services provided in Tampere for 
people with intellectual disabilities. In addition, the aim of the thesis is to raise 
the importance of social skills and to determine ways of promoting them. The 
main concepts in this thesis are social skills and disability housing. The thesis 
was completed in cooperation with Tampere City Mission Rongankotikeskus 
Supported Housing unit. Tampere City Mission Rongankotikeskus offers a wide 
range of services for people with intellectual disabilities. 
 
The research question of this thesis examined how the counsellors support the 
client’s social skills in Tampere City Mission Rongankotikeskus Supported 
Housing. Their clients are adults with intellectual disabilities. In addition, the 
other research question studied how do people learn and sustain their social 
skills as adults. This was a qualitative study and therefore the thematic interview 
was the method used. The target group was the counsellors of Tampere City 
Mission Rongankotikeskus Supported Housing unit. The transcribed material 
was analyzed by material-based content analysis. 
 
The results showed that the social skills vary very much between the clients. 
Some of the clients have great skills and some of them need support with their 
social skills. The counsellors do not consider themselves as teachers and they 
do not feel they teach social skills to their clients. On the other hand, they feel 
like they are role models and examples for the clients and the learning happens 
in normal interaction. 
 
In conclusion, supporting social skills happens in normal everyday interaction 
and counsellors do not pay attention to it that much, although they agreed that it 
is an important part of their job. The aim was to make the counsellors think 
about the social skills as a part of their job and the results made it clear to them. 

Key words: social skills, services for people with intellectual disabilities 
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1 JOHDANTO 
 

 

Vammaisten ja kehitysvammaisten ihmisten osallisuus ja itsemääräämisoikeus 

ovat olleet viime aikoina paljon esillä ja niistä keskustellaan enemmän kuin ai-

kaisemmin. Tätä keskustelua tarvitaan ja tullaan jatkossakin tarvitsemaan, sillä 

nykyään tilanne on usein se, että esimerkiksi kehitysvammaisten ihmisten asiat 

on jo valmiiksi päätetty heidän puolestaan. Tämä epäkohta vaatii sen, että kehi-

tysvammaiset saisivat oman äänensä kuuluviin ja tätä varten he tarvitsevat so-

siaalisia taitoja ja valmiuksia.  

 

Sosiaaliset taidot ovat jatkuvasti läsnä meidän jokaisen elämässä. Niiden oppi-

minen alkaa jo varhaislapsuudesta ja jatkuu läpi elämän. Lisäksi jo opitut sosi-

aaliset taidot vaativat myös ylläpitämistä ja harjoittelua. Aina tähän ei pysty itse 

ja koska sosiaaliset taidot käsitetään yleisesti vuorovaikutustaidoiksi, tarvitsee 

ihminen vuorovaikutusta ja sosiaalisia tilanteita näiden taitojen harjoittamiseksi. 

 

Tämän opinnäytetyön teoreettisissa lähtökohdissa käsitellään kehitysvammai-

sille suunnattuja palveluita sekä kehitysvammaisuutta ja toimintakykyä. Lisäksi 

teoriaosuudessa käsittelemme sosiaalisia taitoja ja niiden oppimista. Tutkimus-

luvussa käymme läpi laadullista tutkimusta sekä tutkimusmenetelmäämme. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tuoda esiin sosiaalisten taitojen sekä nii-

den tukemisen ja ylläpitämisen tärkeys. Opinnäytetyömme on tehty Tampereen 

Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuksen tuetun asumisen yksikköön ja tutki-

musmenetelmänä olemme käyttäneet teemahaastattelua. Olemme tarkastelleet 

sosiaalisia taitoja ja niiden tukemista yksikössä ohjaajien näkökulmasta.  

 

Lisäksi tavoitteena oli selventää, mitä kaikkia nimenomaan kehitysvammaisille 

tarkoitettuja palveluita Tampereella on. Tarkoitus oli selvittää juurikin kehitys-

vammaisille tarkoitettuja palveluita, emmekä ottaneet huomioon kaikille kunta-

laisille suunnattuja palveluita. Esimerkiksi meille sosiaalialan opiskelijoina ei ole 

vielä muodostunut selkeää kokonaiskuvaa palveluista ja koimme sen tärkeäksi, 

sillä olemme molemmat kiinnostuneita työstä kehitysvammaisten kanssa. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TAUSTAT JA LÄHTÖKOHDAT 
 

 

2.1 Aiheen valinta 
 

Ajatus opinnäytetyömme aiheeseen oli alun perin selvä sen puolesta, että halu-

simme tutkia jotain kehitysvammaisuuteen liittyvää. Pyörittelimme ajatuksissa 

itsemääräämisoikeuteen liittyviä teemoja ja erilaisia asumismuotoja kehitysvam-

maisille. Meitä molempia kiinnostaa kehitysvammaisuus ja erityisesti asumiseen 

liittyvät asiat. Toinen meistä on työskennellyt pitkäänkin kehitysvammaisten ryh-

mäkodissa, ja toinen on suorittanut ensimmäisen opiskeluvuoden harjoittelun 

kehitysvammaisille suunnatussa tuetun asumisen yksikössä. Päätimme toteut-

taa opinnäytetyömme tuettuun asumiseen, näkökulma vain vielä puuttui. 

 

Osallistuimme erääseen verkostopalaveriin, jossa keskustelimme tuettuun asu-

miseen liittyvistä teemoista työntekijöiden näkökulmasta. Tämän palaverin jäl-

keen pyörittelimme erilaisia ajatuksia ja näkökulmia, joista olisi mahdollista läh-

teä työstämään opinnäytetyötä. Pitkien keskustelujen ja monien aasin siltojen 

jälkeen päädyimme tarkastelemaan tuetun asumisen asiakkaiden sosiaalisia 

taitoja. Halusimme nimenomaan keskittyä työntekijöiden näkökulmaan siitä, mi-

ten asiakkaan sosiaalisia taitoja tuetaan ja huomioidaan työssä. Tästä syntyi 

opinnäytetyömme tutkimuskysymys. 

  

 

2.2 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymys 
 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee kehitysvammaisten tuettua asumista ja asiakkaan 

sosiaalisia taitoja. Aihe on tärkeä, sillä sosiaaliset taidot ovat osa jokaisen ihmi-

sen elämää. Tutkimusta on tehty paljon muun muassa lasten sosiaalisten taitojen 

kehittymisestä sekä sosiaalisten taitojen ongelmista aikuisuudessa (Keltikangas-

Järvinen 2010, 25-27). Viime vuosikymmenen aikana on kuitenkin ymmärretty 

alkaa tutkia myös aikuisten sosiaalisia taitoja sen sijaan, että niihin puututtaisiin 

vain ongelma- tai poikkeustilanteissa. Tässä opinnäytetyössä keskitymme aikuis-

ten kehitysvammaisten sosiaalisiin taitoihin Tampereen Kaupunkilähetys ry:n 

Rongankotikeskuksen tuetun asumisen ohjaajien näkökulmasta. 
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Opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa, mitä palveluita Tampereelta löytyy ke-

hitysvammaisille aikuisille. Opinnäytetyössä tuodaan esiin Tampereen Kaupun-

kilähetyksen tuottamia sekä muita kehitysvammaisille suunnattuja palveluja Tam-

pereella. Teemme opinnäytetyömme Tampereen Kaupunkilähetys ry:lle, joten 

heidän palvelunsa ovat työn keskiössä. Lisäksi Tampereen Kaupunkilähetys ry 

on niin suuri toimija Tampereella, että suuri osa aikuisista kehitysvammaisista 

käyttää jotain heidän palveluistaan. 

 

Palvelujen kartoittamisen lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten 

tuetun asumisen asiakkaiden sosiaalisten taitojen kehittymistä ja ylläpitoa tue-

taan Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuksen tuetun asumisen 

palveluissa. Työtä varten haastatellaan viittä tuetun asumisen ohjaajaa ja tulok-

sissa tuodaan esiin heidän näkökulmansa asiasta. 

 

Opinnäytetyö toteutetaan Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuk-

sen tuetun asumisen yksikölle. Sen tavoitteena on tuoda esiin sosiaalisten taito-

jen sekä niiden tukemisen ja ylläpitämisen tärkeys. Usein näitä asioita pidetään 

itsestäänselvyytenä eikä niihin kiinnitetä huomiota, joten haluamme opinnäyte-

työllämme herätellä tuetun asumisen ohjaajia huomaamaan ja tukemaan asiak-

kaiden sosiaalisia taitoja. Lisäksi tavoitteena on selventää, mitä kaikkia nimen-

omaan kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluita Tampereella. Kehitysvammai-

set ihmiset ovat kuntalaisia siinä missä muutkin ihmiset, mutta heille on suunnattu 

monenlaisia palveluita, jotka vastaavat heidän tuen tarvettaan. 

 

Tutkimuskysymyksenä tässä opinnäytetyössä on: Miten aikuisten kehitysvam-

maisten sosiaalisia taitoja tuetaan ohjaajien näkökulmasta Tampereen Kaupun-

kilähetys ry:n Rongankotikeskuksen tuetussa asumisessa. Lisäksi tarkentavana 

tutkimuskysymyksenä on: Miten sosiaalisia taitoja opitaan ja ylläpidetään aikuis-

iällä?  

 

 

 

 



8 

 

2.3 Yhteistyökumppani 
 

Yhteistyötahoksi opinnäytetyöhömme saimme Tampereen Kaupunkilähetys ry:n. 

Kehitysvammatyön Kaupunkilähetys aloitti vuonna 1960 ja vuonna 1970 Tampe-

reen Kaupunkilähetys ry:n alaisuuteen perustettiin Rongankotikeskus, joka tuot-

taa erilaisia kehitysvammaisille suunnattuja palveluja. Palveluihin kuuluvat asu-

mispalvelut, työtoiminnan ja päivätoiminnan palvelut, vapaa-ajan toiminta sekä 

kehittämistoiminta. Rongankotikeskus on Tampereen kaupungin omien palvelui-

den ohella suurin kehitysvammaisten avohuollon palveluiden tuottaja Tampe-

reella. (Historia, n.d.)  

 

Teimme opinnäytetyömme Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikes-

kuksen tuetun asumisen yksikköön. Heidän toimintansa periaatteena on tukea 

asiakkaita mahdollisimman itsenäiseen elämään. Heidän asiakkaansa asuvat 

joko omissa kodeissaan tai Aleksin ryhmäkodissa, jossa tuki on päivittäistä. Li-

säksi he tarjoavat asumiskokeilua itsenäistyville kehitysvammaisille. 

 

Tuetun asumisen yksikössä asiakaspaikkoja on 87, mihin lasketaan myös mah-

dolliset asumiskokeilijat. Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuk-

sen tuetun asumisen yksikön ohjaajan normaaliin työpäivään kuuluu muun mu-

assa kotikäynnit asiakkaiden luona ja muut asiakaskäynnit, asiakaskirjaukset 

sekä yhteydenpito mahdollisten sidosryhmien kanssa. Lisäksi päivään sisältyy 

myös tietysti kulkemiset tapaamisiin ja kotikäynneille sekä työntekijän omat 

tauot. Asiakaskäyntejä on päivässä keskimäärin 3-4 ja niiden keskimääräinen 

kesto on tunnista kahteen tuntiin. Toki käyntien kestot voivat vaihdella asiakas-

kohtaisesti. (Hellqvist 2019.) 

 

Asumispalveluiden lisäksi Rongankotikeskus tarjoaa kehitysvammaisille päivä-

toimintaa ja työtoimintaa muun muassa Villa Vuohenojassa, Aktiivissa sekä 

avotyötoiminnassa. Lisäksi he tarjoavat vapaa-ajan palveluina muun muassa 

STEAn tukemaa projektitoimintaa Iltalinjalla-projektin muodossa sekä vapaa-

ajan toimintoja, kuten leirejä ja kerhoja.  (Tervetuloa joukkoomme! 2018, 5.) 
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3 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUT 
 

 

3.1 Asumispalvelut 
 

Asumista voidaan järjestää monin eri tavoin. Jokaisen omia toivomuksia ja tar-

peita asumiseen liittyen on kuunneltava ja asumisen järjestämisen on lähdettävä 

jokaisen henkilön yksilöllisistä tarpeista. Laissa (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014) on 

muun muassa seuraavasti määritelty, ketkä henkilöt ovat oikeutettu saamaan 

asumispalvelua. 

 

Henkilö, joka jostain syystä tarvitsee tukea ja palveluita asumiseen liittyvissä 

järjestelyissä, on oikeutettu asumispalveluihin tai palveluasumiseen. Näiden 

palveluiden järjestämisestä vastaa kunta, ja palvelut ovat sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) mukaisia sosiaalipalveluja. Erilaisia asumispalvelu- ja palveluasu-

mismuotoja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen sekä tehostettu palveluasu-

minen. Nämä palvelut valitaan henkilölle hänen tuen tarpeensa mukaisesti. 

 

Mikäli sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä, vammaisten ihmis-

ten palveluita määrittelee myös vammaispalvelulaki. Vammaispalvelulaki 

(380/1987) määrittää, että vaikeavammaiselle henkilölle on järjestettävä palve-

luasuminen kunnan toimesta.  

 

Lisäksi laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977) määrittää tahdosta 

riippumattoman tehostetun palveluasumisen muun muassa niille henkilöille, 

jotka eivät esimerkiksi kykene tekemään hoitoaan ja huolenpitoaan koskevia 

ratkaisuja ja ymmärtämään käyttäytymisensä seurauksia. 

 

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) on määritellyt palveluasumisen, tehostetun pal-

veluasumisen ja tuetun asumispalvelun seuraavasti: palveluasumisella tarkoite-

taan sitä asumista ja palvelua, mikä järjestetään palveluasunnossa. Palvelu pi-

tää sisällään asiakaskohtaisesti hoidon ja huolenpidon, osallisuutta ja sosiaa-

lista kanssakäymistä edistävät palvelut, toimintakykyä ylläpitävän ja edistävän 

toiminnan sekä vaate-, ateria-, peseytymis-, ja siivouspalvelun. Tehostettu pal-

veluasuminen on edellä mainitun lisäksi tarpeen mukaan ympärivuorokautista. 
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Tuettu asuminen on osa asumispalvelua ja se tarkoittaa asumisen tukemista 

sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. 

 

 

3.2 Tuettu asuminen 
 

Tampereen kaupunki ostaa Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikes-

kukselta tuetun asumisen palveluja, eivätkä ne maksa asiakkaalle mitään. Asiak-

kaat maksavat kuitenkin normaalisti oman asuntonsa vuokran ja muut elämisen 

kustannukset. Lisäksi asiakkaan on mahdollista saada tai ostaa tiettyjä palveluita 

läheisistä asumisyksiköistä, mikäli he niiden lähellä asuvat. Näitä palveluita voi-

vat olla esimerkiksi ruokailu, pyykkihuolto ja lääkehuolto. (Tuettu asuminen – pe-

rehdytys 2018.) Tuettu asuminen on järjestetty edellä mainitun sosiaalihuoltolain 

perusteella. 

 

Kaupunki tekee asiakkaalle palvelusuunnitelman ja tätä kautta asiakkaat tulevat 

tuettuun asumiseen. (Tuettu asuminen – perehdytys 2018.) Asiakkaat voivat olla 

vanhempiensa luota muuttavia tai sitten he ovat aikaisemmin saaneet Tampe-

reen kaupungin järjestämiä asumiseen liittyviä palveluita.  

  

Tuetun asumisen asukas asuu omassa kodissaan joko vuokra-, omistus- tai 

muussa vastaavassa asunnossa. Asukas tarvitsee tukea ja ohjausta kotiinsa, 

jotta itsenäinen asuminen omassa kodissa tai tukiasunnossa voisi onnistua. Tue-

tun asumisen palveluihin kuuluu myös avustus oikean asunnon löytämiseen, jos 

asiakkaalla ei ole sellaista käytössään. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään tu-

kiasunto ja siitä siirrytään itsenäisempään asumiseen silloin, kun asiakkaalla on 

siihen mahdollisuus. Tukiasunto voi olla esimerkiksi lähellä palvelukeskusta tai 

se voi olla osa asuntoryhmää. Jotkut tukiasunnot voivat myös olla niin sanottuja 

sivuasuntoja, jolloin viereisessä asunnossa oleva henkilö toimii tukiasunnon asi-

akkaan tukihenkilönä. (Vammaispalvelujen käsikirja 2015.) 

 

Rongankotikeskuksella on useita asumisyksiköitä ympäri Tamperetta ja moni 

tuetun asumisen asiakas asuukin jonkin asumisyksikön läheisyydessä. Näistä yk-

siköistä heidän on mahdollista saada muita palveluita, kuten esimerkiksi ruokailu, 

pyykkihuoltoa tai lääkehuoltoa. (Tuettu asuminen – perehdytys 2018.) 
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Tuetun asumisen tarkoitus on auttaa asiakasta suoriutumaan arjesta mahdolli-

simman itsenäisesti. Kotikäyntien määrä on yksilöllistä ja vaihtelee yhdestä ker-

rasta kuukaudessa kolmeen kertaan viikossa. Käyntien sisältö vaihtelee asiak-

kaan tarpeen mukaan ja asiakkaan kanssa opetellaan esimerkiksi perusarjen tai-

toja, kuten ruuanlaittoa ja siivoamista. Ohjaajan rooli on olla asiakkaan tukena, 

mutta hänen tulee myös kunnioittaa asiakkaan elämän valintoja sekä kannustaa 

tätä omanlaiseensa hyvään elämään. (Tuettu asuminen – perehdytys 2018.) 

Tuetussa asumisessa asiakkaan itsemääräämisoikeus korostuu vahvasti ja oh-

jaajan tehtävä on antaa neuvoja itsenäiseen elämään. 

 

Tuetun asumisen lisäksi Rongankotikeskus tarjoaa myös asumiskokeilua. Tällä 

tavoin he tarjoavat kehitysvammaiselle ihmiselle mahdollisuuden kokeilla itse-

näistä asumista kolmen kuukauden ajan. Asumiskokeilun aikana tuki on intensii-

visempää kuin tuetussa asumisessa ja ohjaajat käyvät kotikäynneillä kolmena 

päivänä viikossa. Kokeilun aikana ohjaajat arvioivat asiakkaan tuen tarvetta sekä 

itsenäisen asumisen taitoja. (Tuettu asuminen – perehdytys 2018.) 

 

 

3.3 Muut kehitysvammaisille suunnatut palvelut Tampereella 
 

Kehitysvammaiset ihmiset ovat kuntalaisia yhtä lailla kuin muutkin ihmiset, joten 

he käyttävät pääasiassa samoja palveluita Tampereella kuin muutkin tamperelai-

set. Palvelutarjonta on laaja ja siihen kuuluu niin sosiaali- ja terveydenhuolto, jul-

kinen liikenne kuin vapaa-ajan palvelutkin. Näiden lisäksi on jonkin verran juuri 

kehitysvammaisille ihmisille tarkoitettuja palveluita ja palveluntuottajia. Tässä lu-

vussa nostetaan esiin niitä kehitysvammaisille tarkoitettuja palveluita, joita Tam-

pereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuksen asiakkaat käyttävät ja jotka 

nousivat esiin haastatteluja tehtäessä. 

 

Tampereen kaupunki järjestää ja tuottaa kehitysvammaisten asumispalveluja 

sekä hankkii niitä ostopalveluna Tampereen Kaupunkilähetys ry:ltä. Kaupungin 

tuottamana asumispalveluista maksetaan kuntaosuus kaupungin maksamana, 

jolloin asiakkaalle itselleen jää maksettavaksi oma vuokra sekä niin sanottu yllä-
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pitomaksu. Tampereen kaupungin tuottamia asumispalveluja ovat erilaiset asu-

misyksiköt, tilapäispaikat sekä asumisvalmennus. Tampereen kaupunkilähetys 

tarjoaa eri asumisyksiköiden lisäksi myös perhe- ja laitoshoitoa. (Tampereen kau-

punki, 2018.) Tampereen kaupungin ja kaupunkilähetyksen lisäksi Tampereelta 

löytyy myös eri palvelun tarjoajia ja tuottajia. Esimerkiksi Attendo, Aspa ja Validia 

tarjoavat myös Tampereen alueella asumispalveluja.  

 

Asumispalveluiden lisäksi Tampereelta löytyy myös muita palveluja. Päivä- sekä 

työtoiminta kuuluvat usean kehitysvammaisen normaaliin arkeen. Päivätoimin-

nasta on mahdollisuutta siirtyä pikkuhiljaa myös työtoimintaan tai osallistua työ-

toimintaan päivätoiminnan ohella. Työtoiminnasta puolestaan voi mahdollisuuk-

sien mukaan edetä työelämään. (Konttinen 2018.) 

 

Päivätoiminta järjestetään pääsääntöisesti työ- ja toimintakeskuksissa. Lain (Laki 

vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 1987/380) 

mukaan päivätoiminta on tarkoitettu vaikeavammaisille henkilöille,  

joita pidetään kyvyttömänä osallistumaan työtoimintaan esimerkiksi vamman tai 

sairauden aiheuttaman vaikean liikuntarajoitteen vuoksi. Lisäksi päivätoiminta on 

tarkoitettu niille henkilöille, joiden toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttö-

myyden perusteella myönnettäviin etuuksiin.  

 

Päivätoiminta on viriketoimintaa, jossa lähtökohtana on asiakkaan yksilöllisesti 

huomioitu toimintakyky. Viriketoiminnan avulla pyritään rytmittämään kehitys-

vammaisen henkilön arkea sekä ylläpitämään toimintakykyä mahdollisuuksien 

mukaan. Toiminta suunnitellaan asiakkaalle itselleen, hänen taitojensa ja tieto-

jensa mukaan, jolloin toiminta voi vaihdella eri asiakkailla. (Arki ja palvelut 2018.) 

Päivätoiminnassa käydään viitenä päivänä viikossa tai harvemmin, riippuen yk-

silöllisesti asiakkaasta. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea asiakasta toimimaan 

itsenäisesti omassa elämässään. Toiminnalla pyritään myös edistämään asiak-

kaan sosiaalista vuorovaikutusta. (Konttinen 2018.) 

 

Työtoimintaa järjestetään samalla tavalla työ- ja toimintakeskuksissa kuin päivä-

toimintaakin. Työtoimintaa voidaan myös järjestää avotyötoimintana, jolloin työ-

toiminta tapahtuu tavallisissa työpaikoissa. Työtoiminnassa asiakas voi käydä 
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myös viitenä päivänä viikossa tai yksilöllisesti suunniteltuna vähemmän. Työtoi-

minta perustuu päivätoiminnan tapaan asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen ja 

toimintaa suunnitellaan asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Sosiaalihuoltolain 

(1301/2014) mukaan työtoiminta on tarkoitettu vammaisille henkilöille, jotka ovat 

vammasta johtuen työkyvyttömiä sekä heille, joilla vamman tai sairauden vuoksi 

toimeentulo perustuu erilaisiin etuuksiin. 

 

Päivätoiminnan, työtoiminnan ja avotyötoiminnan lisäksi tuetun asumisen asiak-

kailla on mahdollisuus myös työllistyä tuetusti. Tuettu työ, tuettu työllistyminen ja 

palkkatyö tarkoittavat sitä, että kehitysvammainen työskentelee aivan tavallisella 

työpaikalla ja saavat työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja työpaikasta on sol-

mittu työsuhde sekä allekirjoitettu työsopimus. (Työelämäsanastoa 2017.) Vaikka 

perustoimeentulona useimmilla kehitysvammaisilla on Kansaneläkelaitoksen 

myöntämä työkyvyttömyyseläke, ei se estä palkkatyön tekemistä (Palkkatyö 

2019). 

 

Tampereen kaupungin oma työ- ja päivätoiminta, eli Nuutisaran toimintakeskus, 

tarjoaa asiakkailleen päivätoimintaa, työtoimintaa sekä erilaisia ryhmätoimintoja. 

Lisäksi Nuutisarassa toimii työvalmentaja, joka mahdollistaa asiakkaiden työllis-

tymisen mahdollisuuksien mukaan myös toimintakeskuksen ulkopuolelle töihin, 

eli avotyötoimintaa. (Tampereen kaupunki 2019.) 

 

M-Epilän toimintakeskus on Martinus -säätiön toimintakeskus, joka tarjoaa pää-

sääntöisesti samoja palveluja asiakkailleen kuin Nuutisaran toimintakeskus. Villa 

Vuohenoja ja Aktiivi ovat taas Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikes-

kuksen päivätoimintakeskuksia, joista Villa Vuohenoja tarjoaa viriketoimintaa ko-

dinomaisissa tiloissa erilaisen pajatyöskentelyn tavoin aikuisille kehitysvammai-

sille ja Aktiivi tarjoaa päivätoimintaa ikääntyville kehitysvammaisille (Tampereen 

kaupunkilähetys 2019). 

 

Tampereen alueella toimivat esimerkiksi Iltalinja ja Tampereen kehitysvammais-

ten tuki ry:n järjestämä monipuolinen kerhotoiminta. Iltalinja on Tampereen kau-

punkilähetys ry:n Rongankotikeskuksen järjestämä, veikkauksen tuotoilla tuettu 

kehitysvammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kohtaamispaikka. Ilta-
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linja on avoinna joka arkipäivä, maanantaista perjantaihin kello 16-20, ja tilat si-

jaitsevat aivan Tampereen keskustassa. Iltalinjalla, eli kansalaisten kohtaamis-

paikalla on mahdollisuus harrastaa, tavata ihmisiä ja saada ohjausta ja neuvon-

taa. Toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden toimintakykyä, ehkäistä syrjäy-

tymistä, kannustaa omaehtoiseen aktiivisuuteen, tukea yksilön elämänhallintaa 

ja edistää yhdenvertaista kansalaisuutta sekä sosiaalista osallisuutta. (Kaupun-

kilähetys 2019.) Iltalinja on siis monen nuoren ja aikuisen kehitysvammaisen hen-

kilön sosiaalisten taitojen ylläpitämisen näkökulmasta tärkeä paikka. 

 

Tampereen kehitysvammaisten tuki ry järjestää monipuolista harrastekurssitoi-

mintaa, Harrastustoiminta on jokaiselle ihmiselle tärkeää sekä tällainen toiminta 

mahdollistaa kehitysvammaisille henkilöille mahdollisuuden kuulua ryhmään, so-

siaalisen kanssakäymisen mahdollisuuden sekä oppia myös toimimaan ryh-

mässä. Monille tamperelaisille kehitysvammaisille henkilöille Tampereen kehitys-

vammaisten tuki ry:n järjestämä harrastekurssitoiminta voi olla ainoa mahdolli-

suus harrastaa. Tuki ry järjestää myös monenlaista muuta vapaa-ajan toimintaa, 

esimerkiksi vertaistukitoimintaa, leiritoimintaa ja diskoja, risteilyjä ja kerran vuo-

dessa ulkomaanmatkan. (Tampereen kehitysvammaisten tuki ry 2019.) 

 

Erilaisten asumispalveluiden, työ- ja päivätoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan li-

säksi tuetun asumisen asiakkaille kuuluu myös terveyspalvelut. Tampereella ke-

hitysvammapoliklinikka toimii Tampereen yliopistollisen keskussairaalan alu-

eella, ja siellä toimii moniammatillinen työryhmä, mikä tukee kehitysvammaisia 

asiakkaitaan muun muassa psykologipalveluilla, fysioterapialla, toimintaterapia-

palveluilla, ja puheterapiapalveluilla (Kehitysvammapoliklinikka 2018). 
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4 ÄLYLLINEN KEHITYSVAMMAISUUS 
 

 

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain lisäksi on olemassa vielä kolmas laki: 

laki kehitysvammaisten erityishuollosta. Tämä laki määrittelee erityishuollon saa-

jasta seuraavaa:  

 

Erityishuoltoa annetaan henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toi-
minta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saa-
dun sairauden tai vamman vuoksi. Lisäksi edellytetään, että henkilö 
ei voi saada riittäviä tai sopivia palveluja ensisijaisesti sosiaalihuol-
tolain tai toissijaisesti vammaispalvelulain tai muiden erityislakien pe-
rusteella. (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977.) 

 

Laissa ei mainita tarkemmin kehitysvamman aiheuttajia, joita on monia. Kehitys-

vamma voi johtua esimerkiksi perintötekijöistä tai ongelmista raskausaikana (Ke-

hitysvammaisuus 2016) ja muun muassa äidin päihteiden käyttö voi vaikuttaa ke-

hitysvamman syntyyn. Synnytykseen liittynyt happivaje on myös yksi kehitysvam-

maisuuden aiheuttajista (Jalanko 2017). Lisäksi lapsuusiässä tapahtunut onnet-

tomuus tai sairaudet voivat aiheuttaa kehitysvammaisuutta (Kehitysvammaisuus 

2016). Läheskään kaikissa tapauksissa kehitysvammaisuuden syytä ei kuiten-

kaan tiedetä ja esimerkiksi lievistä kehitysvammoista vain noin puolessa tapauk-

sista syy on tiedossa (Kehitysvammaisuus 2017). Kehitysvammaisuus voi ilmetä 

jo sikiövaiheessa, heti syntymän jälkeen tai ensimmäisten elinvuosien aikana, 

kun kehitys ei etene odotetusti. Vammaisuuden tulee kuitenkin ilmetä viimeistään 

nuoruusiässä, jotta voidaan puhua kehitysvammaisuudesta. (Kehitysvammai-

suus 2017.) 

 

Kehitysvammaisuuden diagnostiikasta puhuttaessa viitataan sekä Maailman ter-

veysjärjestön WHO:n ICF-luokitukseen sekä ICD-10 tautiluokitukseen. ICD-10 

tautiluokituksessa älyllinen kehitysvammaisuus on luokiteltu oireyhtymiin F70-

F79.9 (ICD-10 2011, 272-273). ICF-luokituksessa puolestaan luokitellaan ICD-10 

tautiluokitukseen liittyvät toimintakyvyn ja toimintarajoitteet, eli luokitukset täy-

dentävät toisiaan (WHO 2004, 3-4). 
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Kehitysvammat voidaan jakaa ICD-10 mukaan neljään eri tasoon, lievä, keskivai-

kea, vaikea ja syvästi kehitysvammainen (ICD-10 2011, 272-273). Tuetun asu-

misen kehitysvammaiset asiakkaat ovat yleensä ihmisiä, joilla on lievä kehitys-

vamma. Halusimme kuitenkin lyhyesti määritellä, miten nämä eri tasot esimer-

kiksi eroavat toisistaan. Lievästi kehitysvammainen aikuinen henkilö voi asua yk-

sin ja huolehtia taloudestaan. He kuitenkin yleensä tarvitsevat apua ja tukea esi-

merkiksi raha-asioihin ja talouden hoitoon. Lisäksi heille tuottaa vaikeuksia täyt-

tää erilaisia hakemuksia ja tai hakea palveluja ja etuuksia. Lievästi kehitysvam-

maiset ihmiset käyvät pääsääntöisesti tuetussa työssä tai suojatyössä. Keskivai-

keasti ja vaikeasti kehitysvammaiset tarvitsevat edellä mainittujen lisäksi apua 

hygienian hoidossa, apua ja ohjausta esimerkiksi vaatevalinnoissa sekä asumis-

palvelua. He eivät tunne rahan arvoa, eivätkä yleensä osaa kirjoittaa tai lukea, tai 

taidot ovat puutteelliset. Keskivaikeasti tai vaikeasti kehitysvammaiset kykenevät 

kuitenkin rajattuihin ja ohjattuihin työtehtäviin. Syvästi kehitysvammainen tarvit-

see ympärivuorokautista tukea ja apua päivittäisiin toimintoihin. Heidän kanssaan 

kommunikointiin tarvitaan erityisosaamista ja erilaisia menetelmiä vastavuoroi-

sen vuorovaikutuksen saavuttamiseksi. (Arvio & Aaltonen 2011, 22.) 

 

Kehitysvammaisuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Tämän 

opinnäytetyön kannalta merkittävin selitys kehitysvammaisuudelle liittyy aivojen 

ja hermoston sairauksiin, vaurioihin ja muihin puutoksiin ja poikkeavuuksiin. Nii-

hin liittyy usein älyllisten toimintojen vajavuutta, josta Kaski, Manninen ja Pihko 

(2012, 16) käyttävät teoksessaan nimitystä älyllinen kehitysvammaisuus. Älylli-

nen kehitysvammaisuus ei sinänsä ole sairaus vaan vamma ymmärtämisen alu-

eella. Se aiheuttaa eri tasoisia vaikeuksia uusien asioiden oppimisessa ja jo opit-

tujen asioiden hyödyntämisessä. (Kaski ym. 2012, 153). Lisäksi älylliseen kehi-

tysvammaisuuteen voi liittyä tai olla liittymättä muita henkisiä tai ruumiillisia häiri-

öitä. Jokaisen vammaisuus on uniikkia, eikä ole yhtä tiettyä vammatyyppiä, 

vaikka liikuttaisiinkin esimerkiksi lievän kehitysvammaisuuden rajoissa (Rey-

nolds, Zupanick & Dombeck n.d..) 

 

American Association on Intellectual and Developmental Disability, lyhyemmin 

AAIDD, määrittelee kehitysvammaisuuden olevan toimintarajoituksia älyllisissä 

toiminnoissa sekä adaptiivisessa käyttäytymisessä. Adaptiivinen käyttäytyminen 
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voidaan ymmärtää erilaisia käsitteellisiä, sosiaalisia ja käytännön taitoja, joita ih-

miset tarvitsevat jokapäiväisessä elämässään. AAIDD:n määritelmä perustuu siis 

toimintakykyyn. (AAIDD 2019.) 

 

Vammaa ja kehitysvammaisuutta, joka ihmisellä mahdollisesti on, ei voida pitää 

pelkästään yksilöllisenä ongelmana. ICF-luokituksessa on kaksi osaa, joista toi-

nen pitää sisällään toimintakyvyn ja toimintarajoitteet. Toinen osa pitää sisällään 

kontekstuaaliset tekijät, jotka voidaan jakaa ympäristötekijöihin sekä yksilöteki-

jöihin. (WHO 2004, 10.) Lampinen (2007, 29) toteaakin seuraavaa: ”Vammai-

suus on käytännössä suurimmaksi osaksi yksilön ja ympäristön suhteessa ilme-

nevä ristiriitainen tila.” Tästä syystä heidän integroitumistaan tulisi tukea sekä 

heidän kehittymisedellytyksensä huomata ja auttaa heitä niiden vahvistami-

sessa. Ympäröiviin olosuhteisiin puuttuminen ja mahdollisten esteiden poistami-

nen onkin ratkaisevassa asemassa integraatiossa (Lampinen 2007, 28).  

 

 

4.1 Ihmisen toimintakyky  
 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan ihmisen kykyä selviytyä arjesta ja sen muutoksista 

itseään tyydyttävällä tavalla ja se voidaan jakaa fyysiseen, psyykkiseen, kognitii-

viseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn (Koskinen, Lundqvist & Ristiluoma 2012, 

119). Tärkeää on kuitenkin huomioida, että ihminen on kokonaisvaltainen olento 

ja kaikki toimintakyvyn osa-alueet ovat riippuvaisia toisistaan eikä näitä eri osa-

alueita voi siis karkeasti täysin erotella toisistaan. (Metsävainio 2013, 50.) Toi-

mintakyky koostuu myös Seppälän ja Sundinin (2011, 5) mukaan monesta eri 

tekijästä. Nämä tekijät liittyvät henkilön yksilöllisiin ominaisuuksiin, osa tekijöistä 

ilmenee suhteessa kulloiseenkin toimintaympäristöön ja osa määräytyy yksilön 

ulkopuolelta. Koskisen ym. (2012, 119) mukaan toimintakyky riippuu esimerkiksi 

”ympäristön myönteisistä tai kielteisistä vaikutuksista sekä apuvälineillä aikaan-

saaduista parannuksista” (Koskinen ym. 2012, 119). 

 

Toimintakyky on WHO:n (2004, 40-41) mukaan esitetty jaettavan lääketieteelli-

seen malliin ja sosiaaliseen malliin. Lääketieteellinen malli tarkastelee toiminta-

kykyä taudin, trauman tai muun fyysisen tai psyykkisen vaivan aiheuttamana hen-
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kilökohtaisena ongelmana, joita käsitellään lääketieteellisin keinoin. Lisäksi kei-

nona on sopeuttaa henkilö tai muuttaa hänen käyttäytymistään. Sosiaalinen 

malli, josta käytetään myös nimitystä yhteiskunnallinen malli puolestaan pitää toi-

mintarajoitteita yhteiskuntalähtöisenä ongelmana. Tässä mallissa ongelmat eivät 

johdu yksilöstä, vaan ne ovat yhdistelmä yhteiskunnan aiheuttamista rajoitteista. 

Tästä näkökulmasta katsottuna toimintarajoitteet vaativat toimenpiteitä yhteis-

kunnalta. Koko yhteiskunnan vastuulla tulee olla muuttaa toimintaympäristöjä sel-

laisiksi, että niillä, joilla on toimintarajoitteita, on täydet mahdollisuudet osallistua 

yhteiskuntaan. (WHO 2004, 40-41.) 

 

Metsävainio (2013, 51) kirjoittaa Pro gradu -tutkielmassaan siitä, kuinka sairau-

det, vamma, toimintojen riittämätön harjoittaminen, oppimisvaikeudet sekä neu-

rologiset ongelmat voivat heikentää toimintakykyä. Ihmisen arjesta selviytymi-

seen ja itsenäisyyteen on varsinkin kehitysvamma-alalla kehitetty erilaisia mitta-

reita, joiden avulla toimintakykyä ja tuen tarvetta arvioidaan. Seppälä ja Sundin 

(2011) ovat luoneet TOIMI -menetelmän ihmisen psykososiaalisen toimintakyvyn 

kuvaamisen välineeksi. TOIMI on myös hyvä väline itsenäistyvän nuoren tuen 

tarpeen arvioimiseksi asumispalveluja mietittäessä. Tämä menetelmä on myös 

korvannut joitakin aiemmin käytössä olleita välineitä. 

 

Toimintakyky tulee jakaa eri osa-alueisiin, jotta sitä voidaan arvioida. WHO 

(2004, 51-82) on yksiportaisessa luokituksessaan esittänyt toimintakyvyn jaetta-

vaksi neljään eri osa-alueeseen, joita ovat: ruumiin/kehon toiminnot, ruumiin ra-

kenteet, suoritukset ja osallistuminen sekä ympäristötekijät. Kaksiportaisessa 

luokituksessa jokaisen näiden neljän osa-alueen alla on vielä useita pääluokkia, 

esimerkiksi suoritukset ja osallistuminen -otsikon alta löytyy pääluokkina muun 

muassa oppiminen ja tiedon soveltaminen sekä kommunikointi. (WHO 2004, 51-

82.) Toimintakykyä arvioitaessa esimerkiksi TOIMI -menetelmällä arvioidaan ih-

misen psykososiaalista toimintakykyä monelta eri osa-alueelta, mutta pääasiassa 

se keskittyy WHO:n luokituksen mukaisiin ”suoritukset ja osallistuminen”- sekä 

”ympäristötekijät” -alueisiin. Menetelmässä arvioidaan esimerkiksi tarkkaavuutta 

ja toiminnanohjausta, hygieniaa ja siisteyttä sekä ympäristössä liikkumista ja toi-

mimista. Seppälä ja Sundin (2011) ovat myös määrittäneet jokaisen osa-alueen 

ja mitä ne pitävät sisällään. Esimerkiksi ympäristössä liikkuminen ja toimiminen 
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sisältää toiminnot oman kodin ulkopuolella, muun muassa kaupoissa ja pankissa, 

sekä liikkumisen näiden välillä (Seppälä & Sundin 2011, 26). 

 

Toimintakyvyn ja sen arvioinnin mahdollisuus on siis keskeinen osa myös kehi-

tysvammaisuuden määritelmää sekä ymmärrystä. Esimerkiksi tuetun asumisen 

asiakkaiden toimintakyvyn arvioiminen vaikuttaa siihen, millaista tukea asiakas 

saa työntekijöiltä. Tämä vaihtelee yksilöllisesti jokaisen asiakkaan toimintakyvyn 

mukaan. On tärkeä esimerkiksi huomioida, että toimintakyky voi vaihdella täysin 

eri ympäristöissä. Kehitysvammainen henkilö voi toimia tutussa ympäristössä tut-

tujen henkilöiden kanssa hyvinkin itsenäisesti ja taitavasti, mutta haasteta voi 

esiintyä tämän elämänpiirin ulkopuolella. Kaikkia toimintakyvyn puutteita ei pidä 

automaattisesti selittää kehitysvammaisuudella ja muistaa, että monia toiminta-

kykyyn liittyviä rajoitteita on mahdollista kuntouttaa ja ne voivat olla osittain hoi-

dettavissa. Pitkäjänteisellä, asianmukaisella ja ammattimaisella työllä voidaan 

mahdollisuuksien mukaan myös parantaa kehitysvammaisen henkilön toiminta-

kykyä. (Kehitysvammaisuus 2017). 
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5 SOSIAALISET TAIDOT 
 

 

AAIDD (American Association on Intellectual and Developmental Disabilities) on 

määritellyt ihmisen jokapäiväiset taidot, joita he nimittävät käsitteellä Adaptive 

Behavior. Nämä taidot on jaettu kolmeen eri ryhmään, joita ovat käsitteelliset tai-

dot, sosiaaliset taidot sekä käytännön taidot. Ajatuksellisiin taitoihin kuuluu esi-

merkiksi lukeminen sekä numeroiden, ajan ja rahan ymmärtäminen. Käytännön 

taitoihin kuuluu muun muassa syömisestä ja pukeutumisesta huolehtiminen, am-

matilliset taidot sekä ympäristössä toimiminen. (AAIDD 2019.) Sosiaaliset taidot 

ovat tämän opinnäytetyön keskiössä ja seuraavaksi määrittelemme ne tarkem-

min. 

 

Sosiaalisten taitojen määritelmä riippuu kulttuurista ja aikakaudesta ja ne myös 

määrittävät sen, mitä taitoja arvostetaan ja mistä taidoista on hyötyä sosiaalisissa 

tilanteissa (Keltikangas-Järvinen 2010, 20). Nämä käsitykset ovat kehittyneet pit-

kien aikojen kuluessa ja niitä on pikkuhiljaa koottu, arvosteltu ja muutettu. Ihmi-

sillä sosiaalisiin perustaitoihin on jo pitkään kuulunut oman käyttäytymisen seu-

rausten tarkkailemista (Kauppila 2005, 20). Tällä tavoin on kehittynyt tämän het-

ken kulttuuri ja käsitykset siitä, mikä on hyväksyttävä tapa toimia tietyissä tilan-

teissa. Keltikangas-Järvisen (2010, 22) mukaan on kuitenkin olemassa tiettyjä 

sosiaalisia taitoja, jotka ovat kulttuurista riippumattomia ja näitä ovat esimerkiksi 

suuri kirjo vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi ja taito valita näitä vaihtoeh-

doista tilanteeseen sopiva ratkaisu. 

 

Sosiaaliset taidot eivät tarkoita samaa asiaa kuin sosiaalisuus. Sosiaaliset taidot 

voidaan käsittää ihmisen sosiaalisiksi valmiuksiksi ja vuorovaikutustaidoiksi. Ylei-

sesti niillä tarkoitetaan kykyä olla muiden kanssa sekä käyttäytymistä, joka johtaa 

positiivisiin seuraamuksiin (Miettinen, 2016). Esimerkiksi Kauppila (2005, 126) 

määrittelee sosiaalisiin taitoihin kuuluvan tietyt vuorovaikutustaidot, jotka voidaan 

jakaa perustaitoihin, kehittyneisiin taitoihin, sosiaalisiin tunnetaitoihin sekä muihin 

sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin. Perustaitoihin kuuluvat sellaiset taidot, kuten 

kuunteleminen, keskustelutaidot sekä avun pyytäminen. Kehittyneitä taitoja, joita 

täytyy harjoitella hieman enemmän, ovat puolestaan muun muassa toimiminen 
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ryhmässä, anteeksi pyytäminen sekä ystävyyden luominen. Vaativampia sosiaa-

lisia taitoja ovat esimerkiksi häviämisen taito ja jämäkkyyden eli assertiivisuuden 

osoittaminen. (Kauppila 2005, 127-128.) Keskeistä sosiaalisissa taidoissa on Kel-

tikangas-Järvisen (2010, 20) mukaan kuitenkin se, että ihminen kykenee muo-

dostamaan nopeasti kontaktin toisiin ihmisiin sekä keskustelemaan ja olemaan 

luonteva heidän kanssaan. 

 

Sosiaalisiin taitoihin lukeutuu edellä mainittujen lisäksi myös kyky ymmärtää 

toista ihmistä sekä hänen näkökantojaan ja tunteitaan (Keltikangas-Järvinen 

2010, 22-23). Tämä kyky on merkityksellinen, sillä se auttaa ihmistä toimimaan 

vuorovaikutustilanteen vaatimalla tavalla. Tämän kyvyn lisäksi tilanteessa toimi-

misessa on erilaisten ihmisellä olevien vaihtoehtojen lisäksi tärkeää eettisyys. Ei 

riitä, että ihminen löytää tehokkaimman mahdollisen tavan saavuttaa päämää-

ränsä, vaan hänen tulee toimia myös moraalisesti oikein. (Keltikangas-Järvinen 

2010, 23-24.) Ihminen löytää kyllä tehokkaita keinoja tuloksen saavuttamiseksi, 

mutta mikäli moraalisuus ja eettisyys unohtuvat, tulokset eivät ole kovinkaan kau-

askantoisia. Esimerkiksi narsistiset ihmiset saattavat toimia tehokkaasti, mutta 

epäeettisesti päämääriensä saavuttamiseksi. Pitkällä tähtäimellä tämä kuitenkin 

yleensä huomataan ja seurauksena on usein erittäin tulehtuneet ihmissuhteet. 

 

Ihmisen sosiaaliset taidot eivät tarkoita pelkästään hänen kykyään toimia sosiaa-

lisissa tilanteissa, vaan laajemmin hänen persoonaansa. Hänen oppimissaan ja 

omaksumissaan taidoissa näkyy hänen taitonsa arvostaa ja kunnioittaa muita ih-

misiä, sekä kykynsä käyttäytyä yleisesti hyväksyttävien sääntöjen puitteissa. 

Tämä edellyttää ihmiseltä monia erilaisia ominaisuuksia, kuten itseluottamusta, 

tasapainoista tunne-elämää, kykyä hallita ja arvioida omaa käytöstään sekä em-

patiaa toisia ihmisiä kohtaan. (Keltikangas-Järvinen 2010, 24.) 

 

Vaikka sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot eivät tarkoita samaa asiaa, ovat ne kui-

tenkin selkeästi yhteydessä toisiinsa. Sosiaalinen ihminen hakeutuu helpommin 

muiden ihmisten seuraan ja tällä tavoin pääsee harjoittamaan omia taitojaan 

enemmän kuin vähemmän sosiaalinen ihminen. Lisäksi sosiaaliselle ihmiselle on 

tärkeää, että muut pitävät hänestä, joten hän tarkoituksenmukaisesti etsii toimivia 

vaihtoehtoja. Vähemmän sosiaaliselle ihmiselle tämä ei ole niin tärkeää, joten 

hän saattaa käyttää vähemmän toimivia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa, 
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eikä häntä haittaa, mikäli hänestä ei pidetä. Usein huonoiksi sosiaalisiksi taidoiksi 

luonnehditut tavat saattavat olla osoitus ihmisen alhaisesta sosiaalisuudesta. 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 53&59.) Tämä saattaa vaikuttaa esimerkiksi ihmisen 

käyttäytymiseen eri ympäristöissä. Keltikangas-Järvisen (2010, 53) mukaan ei 

niin sosiaalinen ihminen antaa erilaisen arvon erilaisille ympäristöille ja niistä saa-

duille palautteille. Tämä voi näkyä esimerkiksi käyttäytymisen erona ystävien ja 

ohjaajien seurassa olemisen välillä. Ihminen saattaa olla hyvin pidetty henkilö 

omassa ystäväpiirissään, mutta voi ohjaajan seurassa näyttäytyä huonot sosiaa-

liset taidot omaavana. Hän ei esimerkiksi anna ohjaajan mielipiteille merkittävää 

painoarvoa ja ei tästä syystä jaksa panostaa käyttäytymiseensä tämän seurassa. 

 

 

5.1 Sosiaalisten taitojen oppiminen 
 

Toisin kuin sosiaalisuus, sosiaaliset taidot eivät ole synnynnäisiä, vaan niiden 

oppiminen alkaa jo varhaislapsuudessa. Niitä voi harjoitella ja ne kehittyvät ko-

kemusten ja kasvatuksen kautta. Erityisesti hyväksyttävien toimintamallien oppi-

misessa kasvatuksella on suuri merkitys (Keltikangas-Järvinen 2010, 23-24). 

Kauppilan (2005, 134) mukaan vuorovaikutuksen varhaiset kokemukset luovatkin 

pohjan kommunikoinnin oppimiselle. Vähitellen lapsi muodostaa itselleen sisäisiä 

malleja, joiden pohjalta hän havainnoi ympäröivää maailmaa. Sisäiset mallit toi-

mivat perustana kognitiivis-konstruktivistiselle oppimiskäsitykselle. Kognitiivisen 

konstruktivismin näkökulmasta oppiminen on juurikin sisäisten mallien muodos-

tumista ja muuttamista. Myös Kauppila (2005, 131-134) korostaa sisäisten mal-

lien ja kognitiivisen konstruktivismin merkitystä. Koska kaikilla ihmisillä nämä si-

säiset mallit ovat erilaisia, myös tulkinta samoistakin asioista saattaa poiketa toi-

sistaan. (Tynjälä, Heikkinen & Huttunen 2005, 24). Esimerkiksi opettajan tulisi 

osata huomioida tämä, sillä joillekin oppijoille saattaa joutua selittämään itselle 

yksinkertaisilta tuntuviakin asioita. Sisäisten mallien lisäksi myös ihmisen ikä vai-

kuttaa asioiden tulkintaan, sillä esimerkiksi koulussa asioita tarkastellaan eri nä-

kökulmasta, kuin vaikkapa vapaa-ajalla. 

 

Konstruktivismin perusajatuksena on, että oppiminen ei ole vain passiivista oh-

jeiden vastaanottamista. Oppiminen vaatii myös oppijalta aktiivista tiedon jäsen-

tämistä. Vanhemmat ja työntekijät voivat toimia tukena, haastaa ajattelemaan 
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sekä toimia malleina, mutta vastuu oppimisesta on kuitenkin ihmisellä itsellään. 

(Puolimatka 2002, 82.) Kauppila (2005, 131-134) kuvaa Fittsin oppimisen teorian 

mukaan oppimisen koostuvan kolmesta eri vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on tai-

tojen kognitiivinen eli tiedollinen vaihe, jossa oppija luo käsityksen tehtävästä ja 

hankittavasta taidon alueesta. Olennaisinta tässä vaiheessa on se, että oppija 

luo itselleen sisäiset mallit ja hahmottaa tehtävän tiedollisesti. Toista vaihetta kut-

sutaan taitojen assosiatiiviseksi eli harjoitteluvaiheeksi. Tässä vaiheessa taitoja 

harjoitellaan ja siitä saadaan palautetta, mutta taito ei ole vielä automatisoitunut. 

Pikkuhiljaa taidot kehittyvät yhä helpommiksi ja luontevammiksi. Viimeisenä vai-

heena onki autonominen eli opitun taidon vaihe. Viimeisessä vaiheessa taidot 

ovat lähes automatisoituneet ja niiden käyttö on helppoa. Lisäksi ne ovat saaneet 

persoonallisen piirteen ihmiseltä ja hän käyttää niitä omalla tavallaan. (Kauppila 

2005, 131-134.) 

 

Kognitiivis-konstruktivistisen oppimiskäsityksen vastakohdaksi asetetaan usein 

behavioristinen oppimiskäsitys. Behavioristisen käsityksen mukaan oppiminen 

on vastaamista ulkoapäin tuleviin ärsykkeisiin. Tätä reaktiota vahvistetaan täyt-

tämällä tarpeita. (Puolimatka 2002, 84.) Yksinkertaisin tapa havainnollistaa be-

havioristista oppimista on koiran kouluttaminen herkkujen avulla. Käsityksen 

taustalla toimii ajatus siitä, että ihmiset ja eläimet oppivat pohjimmiltaan samalla 

tavalla. Puolimatkan (2002, 83) mukaan nämä kaksi asetetaan usein täysin vas-

takkain ja mikäli oppimisen ajatellaan olevan konstruktivistista, siinä ei voida 

nähdä mitään behaviorismin piirteitä. Behaviorismi onnistuu kuitenkin tavoitta-

maan tärkeitä näkökulmia oppimisen psykofyysiseltä perustasolta. 

 

Palautteen saaminen on tärkeä osa kognitiivis-konstruktivistisen oppimisteorian 

mukaista oppimista. Kauppila (2005, 131) toteaa, että “Sosiaaliset taidot ovat ke-

hittyneet aikaisemman kokemuksen ja opitun perusteella sekä käyttäytymisestä 

saadun palautteen perusteella.” Ihminen on esimerkiksi saattanut huomata, että 

aikaisemmin tietyssä sosiaalisessa tilanteessa tietyllä tavalla toimiminen ei ole 

tuottanut toivottua tulosta, joten seuraavalla kerralla vastaavassa tilanteessa hän 

toimii eri tavalla. Lisäksi ihminen oppii havainnoimalla muita ja heidän saa-

maansa palautetta ja tämä on merkittävä osa sosiaalisten taitojen oppimista 

(Kauppila 2005, 129). Vuorovaikutustilanteissa saadulla palautteella on kolmita-

soinen merkitys; sillä muutetaan ja korjataan huonoiksi koettuja toimintatapoja, 
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muodostetaan uutta tietoa ja uusia taitoja sekä motivoidaan oppijaa (Kauppila 

2005, 131). Lapsuudessa kolmitasoinen merkitys voi näkyä esimerkiksi anteeksi 

pyytämisen taidon oppimisessa. Välittömästi saatu palaute on myös behavioris-

tisen oppimiskäsityksen mukaan tärkeä oppimisen tukija. 

 

 

5.2 Haasteet sosiaalisissa taidoissa 
 

Sosiaalisesti taitavan ihmisen sosiaalisia taitoja ei useinkaan oteta huomioon, 

vaan yleinen olettamus on, että kaikki sujuu niin kuin pitää (Keltikangas-Järvinen 

2010, 22). Sosiaalisesti taitava ihminen osaa käyttää taitojaan ja onnistuu ratkai-

semaan tilanteet ja välttämään konflikteja ja aggressiota. Usein sosiaalisiin taitoi-

hin kiinnitetään huomiota vasta sitten, kun niissä on ongelmia tai puutteita. 

 

Kehitysvammaisilla ihmisillä voi usein olla ongelmia sosiaalisten taitojen kanssa. 

Sosiaaliset taidot ovat nimensä mukaisesti taitoja ja niitä voi opetella ja ylläpitää. 

Kaski ym. (2012, 153) kuitenkin toteavat, että kehitysvamma aiheuttaa vaikeutta 

oppia uusia ja hyödyntää jo opittuja taitoja. Tästä johtuen kehitysvammaisten ih-

misten sosiaalisten taitojen oppimiseen ja ylläpitämiseen tulisi kiinnittää erityistä 

huomiota. Behavioristinen oppimiskäsitys painottaa perusasioiden oppimista är-

sykkeiden ja palautteen avulla ja tällainen kertaaminen on erityitä tukea tarvitse-

vien kohdalla tehokas tapa oppia (Puolimatka 2002, 85). Behaviorismi on kuiten-

kin todella yksinkertaistettu ajattelutapa, eikä se ota huomioon jokaisen oppijan 

yksilöllisyyttä ja konstruktivismin painottamia sisäisiä malleja oppimisessa. 

 

Jos ihminen ei tiedä, kuinka toimia tietyissä sosiaalisia taitoja vaativissa tilan-

teissa, hän usein päätyy toimimaan helpoimmalla mahdollisella tavalla. Useim-

miten helpoin tapa saavuttaa päämääränsä on toimia aggressiivisesti. (Keltikan-

gas-Järvinen 2010, 24.) Vaikeudet käyttää jo opittuja sosiaalisia taitoja saattaa 

johtaa aggressioon omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Myös turhautuminen on 

yleistä, mikäli ihminen ei löydä keinoa toimia tietyissä tilanteissa. Lisäksi, mikäli 

aggressio on esimerkiksi päivä- tai työtoiminnan muiden ihmisten keskuudessa 

yleistä ja siihen ei puututa tarpeeksi järein keinoin, ihminen nopeasti alkaa myös 

itse käyttäytyä sen mukaisesti (Keltikangas-Järvinen 2010, 24). 
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Myös Kauppila (2005, 129-130) nimeää muutamia syitä sosiaalisten taitojen 

puutteeseen. Ensimmäinen näistä syistä on, että jotkut ihmiset eivät ole saaneet 

tarpeeksi opetusta sosiaalisiin taitoihin, eikä heillä ole ollut tarpeeksi hyviä mal-

leja, joilta oppia näitä taitoja. Lisäksi esimerkiksi psykologiset ongelmat estävät 

sosiaalisten taitojen oppimisen. Myös kehitysvammaisilla ihmisillä on mielenter-

veyden ongelmia ja tämä vaikuttaa myös heidän keskuudessaan sosiaalisiin tai-

toihin sekä niiden oppimiseen ja käyttämiseen. Kolmas Kauppilan (2005,129) 

mainitsema syy sosiaalisten taitojen puutteelle voi olla erilaiset stressitekijät. 

Muun muassa traumaattiset kokemukset aiheuttavat ihmisen vetäytymistä ihmis-

suhteista ja tämä vaikuttaa merkityksellisesti sosiaalisiin taitoihin. Neljäs syy so-

siaalisten taitojen puutteille voi olla muuttunut ympäristö, josta ihminen ei enää 

saa samanlaista palautetta käyttäytymiselleen. (Kauppila 2005, 129-130.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 

 

6.1 Haastattelu tutkimusmenetelmänä  
 

Opinnäytetyössämme tutkimme, miten Tampereen kaupunkilähetys ry:n Ron-

gankotikeskuksen tuetun asumisen asiakkaiden sosiaalisia taitoja tuetaan ohjaa-

jien näkökulmasta. Tutkimusta varten haastattelimme viittä tuetun asumisen oh-

jaajaa. Tulokset perustuvat haastatteluista saatuihin aineistoihin.  

 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusotetta. Kvalitatiivi-

sella tutkimuksella on mahdollista saada monipuolista tietoa valitusta aiheesta 

ja ilmiöstä. Kvalitatiivinen tutkimus sisältää selitettäviä, materiaalisia käytäntöjä, 

joiden avulla ilmiöistä tehdään näkyviä. Kvalitatiivinen tutkimus tutkii asioita ja 

ilmiöitä niiden luonnollisessa ympäristössä yrittäen ymmärtää niitä. (Davies 

2007, 10.) 

 

Tutkimukseen valikoitui juuri tämä tutkimusote, sillä tutkimuksessa haluttiin 

tuoda esiin ohjaajien subjektiivista kokemusta ilmiöistä, eikä kvantitatiivinen eli 

määrällinen tutkimus olisi antanut halutunlaisia vastauksia. Lisäksi kvalitatiivi-

nen tutkimus on vapaamuotoisempi ja siinä on enemmän tulkinnanvaraa. (Ka-

nanen 2010, 43.) Yleisesti jaoteltuna voidaankin ajatella, että kvalitatiivinen tut-

kimus on aineistolähtöistä, ja kvantitatiivinen tutkimus puolestaan keskittyy pit-

kälti teoriaan. Kvalitatiivista ja kvantitatiivista tutkimusta ei voi kuitenkaan pitää 

toistensa vastakohtina, vaan niitä voi myös yhdistää samassa tutkimuksessa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Huomioitavaa on myös, että kvalita-

tiivinen tutkimus pyrkii luomaan teoreettisia ajatuksia, kun taas kvantitatiivinen 

tutkimus kokeellistaa asioita ja ilmiöitä (Davies 2007, 135). 

 

Tutkimusaineistoa hankittaessa tulee huomioida hankintaan käytettävä aika ja 

resurssit (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tässä opinnäytetyössä 

aika oli rajallinen, eikä aineistonkeruuseen ollut mahdollista käyttää pitkiä ai-

koja. Aineistonkeruu päätettiin toteuttaa haastattelemalla Rongankotikeskuksen 

tuetun asumisen yksikön työntekijöitä ja täten selvittää heidän näkemystään asi-

akkaiden sosiaalisten taitojen tukemisesta.  
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Opinnäytetyön aineistonkeruu toteutettiin haastattelemalla kohderyhmän edusta-

jia. Haastattelu on keskustelua, jolla on tietty tarkoitus ja tutkimuksessa tutkijalla 

on päätösvalta siihen, mitä haastattelulla haetaan (Davies 2007, 164). Tässä ta-

pauksessa haastattelu valikoitui tutkimusmenetelmäksi, sillä haastattelu tuottaa 

enemmän tietoa, kuin esimerkiksi kyselylomakkeet, ja haastattelun tavoitteena 

onkin saada mahdollisimman paljon tietoa halutusta asiasta. Haastattelussa on 

mahdollista kysyä jatkokysymyksiä aiheeseen liittyen ja haastateltavat saavat il-

maista itseään puheella, mikä voi olla monelle helpompaa kuin kirjoittamalla. Li-

säksi haastattelijan on mahdollista tarkkailla erilaisia painotuksia ja miten haas-

tateltava ilmaisee asiansa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-74.) 

 

Haastattelutyyleistä valikoimme teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haas-

tattelun. Teemahaastattelu etenee tietyn haastattelulle annetun teeman ja siihen 

liittyvien tarkentavien kysymysten mukaan. Haastattelutilanteessa annetaan ih-

misten tulkinnoille asioista ja kysymyksiä syntyy vuorovaikutuksessa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2010, 75.) Kanasen (2010, 53) mukaan teemahaastattelussa ilmiötä lä-

hestytään eri kulmilta eli aihealueilta ja näistä aiheista keskustellaan yhdessä 

haastateltavan kanssa. 

 

Avoimessakaan haastattelussa ei kuitenkaan keskustella mistä tahansa. Haas-

tattelun sisällön tulee rakentaa tutkijalle lisää tietämystä ilmiöstä, jota hän tutkii. 

Teoreettisen viitekehyksen on tarkoitus auttaa haastattelijaa ymmärtämään 

enemmän ilmiöstä ja helpottaa häntä hahmottamaan haastattelun antamaa tie-

toa. (Tuomi & Sarajärvi 2010, 76). Tässä tapauksessa työtä varten oli kerätty 

teoriatietoa sosiaalisten taitojen tukemisesta ja niiden opettamisesta ja tämä aut-

toi ymmärtämään haastateltavien kertomuksia käytännön työstä. Lisäksi teo-

riatiedon avulla on helpompi luoda kysymyksiä niin, että ne kattavat mahdollisim-

man hyvin tutkittavan ilmiön. Myös haastattelun rakenne on tärkeää rakentaa 

yleisestä kohti yksityiskohtia etenevään, jotta yksityiskohdat eivät sulje pois ei-

yksityiskohtaisia asioita. (Kananen 2010, 55.) Kysymykset on myös tärkeää 

suunnitella avoimiksi, jotta vastaukseksi ei jää vain vaihtoehdot ”Kyllä” tai ”Ei”, 

sillä nämä eivät anna tutkijalle välttämättä tarpeeksi tietoa. 
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6.2 Haastattelujen tekeminen 
 

Haastatteluun valikoitui kohderyhmäksi Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Ron-

gankotikeskuksen tuetun asumisen yksikön työntekijät eli ohjaajat. Tutkimusta 

varten haluttiin keskittyä nimenomaan ohjaajien kokemuksiin, jotta opinnäytetyö-

hön saadaan selkeä kuva asiakkaiden sosiaalisista taidoista ja niiden huomioimi-

sesta arjen työssä ohjaajan näkökulmasta.  

 

Haastattelut päätettiin äänittää.  Äänittämisessä on hyvänä puolena se, että 

haastattelutilanteessa haastattelija pystyy antamaan täyden keskittymisensä 

haastattelijalle ilman, että hänen täytyisi kirjoittaa asioita muistiin. Lisäksi haas-

tattelija saa paremman käsityksen haastateltavan antamista vastauksista ja nii-

den painoarvoista. Haastattelutilanteessa tietyt asiat saattavat kuulostaa tutki-

muksen kannalta paljon tärkeämmiltä, mitä ne loppujen lopuksi ovat ja toisaalta 

tärkeät yksityiskohdat saattavat mennä kirjoittamisen lomassa täysin ohi. 

 

Sovimme vastaavan ohjaajan kanssa, että haastateltavia olisi hänen lisäkseen 

neljä. Haastateltavat valikoituivat sen mukaan, kenen aikatauluihin haastattelu-

ajat sopivat ja keitä osallistuminen kiinnosti. Kaiken kaikkiaan ohjaajia on yhdek-

sän, vastaava ohjaaja mukaan lukien. 

 

Lähetimme haastattelurungon (Liitteet 1.-3.) jo hyvissä ajoin ennen sovittuja 

haastattelupäiviä, jolloin ohjaajilla oli halutessaan aikaa valmistautua jo etukä-

teen. Haastattelut tehtiin tuetun asumisen toimistotiloissa. Toimistotiloissa käy-

tössämme oli yksi huoneista, jossa saimme rauhan haastattelujen äänitykseen 

ilman häiriötekijöitä. Haastatteluihin varattiin aikaa yksi tunti, mutta jokaiseen 

haastatteluun meni loppujen lopuksi noin puoli tuntia. 

 

 

6.3 Aineiston käsittely ja sisällönanalyysi 
 

Haastattelujen jälkeen litteroimme jokaisen haastattelun, sekä teimme litte-

roidusta aineistosta tiivistelmän, minkä lähetimme ohjaajille tarkistettavaksi. Tii-

vistelmiin keräsimme jokaisen haastattelukysymyksen vastaukset lyhyesti sekä 

lisäsimme myös ne kysymykset, jotka tulivat esiin haastattelun aikana. 
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Laadullisen tutkimuksen yksi yleisimmistä analyysikeinoista on sisällönanalyysi. 

Sisällönanalyysissä analysoidaan saatua aineistoa ja analyysin tarkoituksena on 

saada sanallinen kuvaus tutkittavasta aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2010, 107-

108.) Ongelmana haastatteluista saadussa aineistossa voi olla se, että asiaa on 

paljon, eivätkä kaikki välttämättä liity tutkittavaan asiaan. Sisällönanalyysin tar-

koituksena onkin tiivistää aineisto tiiviiseen, mutta informatiiviseen muotoon.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2010, 108-109) mukaan sisällönanalyysi lähtee aineiston 

pelkistämisestä. Tämä tarkoittaa tekemäämme vastausten tiivistämistä.  Kun tii-

vistelmät jokaisen haastattelusta olivat tulleet hyväksytysti takaisin ohjaajilta, 

teimme tiedoston, johon keräsimme aineiston yhteen. Kirjoitimme jokaisen haas-

tattelukysymyksen erikseen, ja niiden alle keräsimme jokaisesta haastattelusta 

esille tulleet asiat. Tämän jälkeen pelkistimme aineiston (taulukko 1) ja yhdis-

timme samaa tarkoittavat pelkistykset luokiksi.  

 

TAULUKKO 1. Aineiston pelkistäminen 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

"Se on tietysti vuorovaikutusta muiden ihmisten 
kanssa." 

Vuorovaikutus muiden ihmis-
ten kanssa 

"Toisten ihmisten kanssa käyttäytymistä, mikä on ele-
kieli, miten sä olet ja vuorovaikutat toisten kanssa, sil-
miin katsomista." 

Itsensä ilmaiseminen 

"Mä mietin että tavallaa siihen kuuluu myös semmo-
set niin empatiakyky ja niinku tavallaa tunnetaidot." Empatiakyky ja tunnetaidot 

"Siihen tietysti nyt sit liittyy monenlaisia juttuja, esi-
merkiks se, että miten osaa suhteuttaa sitä omaa toi-
mintaa siihen tilanteeseen." 

Oman toiminnan suhteuttami-
nen tilanteeseen 

 

 

Luokittelussa aineistoa tiivistetään entisestään, sillä yksittäiset tekijät sisällyte-

tään ylempiin käsitteisiin (Tuomi & Sarajärvi 2010, 110). Esimerkiksi kysyimme 

haastatteluissa ohjaajien omaa näkemystä siitä, mitä sosiaaliset taidot ovat, luo-

kittelimme vastaukset neljään eri alaluokkaan (taulukko 2). Luokiksi muodostuivat 

vuorovaikutustaidot, tilannetaju, tunnetaidot sekä kuunteleminen ja muiden huo-

mioon ottaminen. 
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TAULUKKO 2. Pelkistettyjen ilmaisujen luokittelu 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa Vuorovaikutustaidot 

Muiden huomioonottaminen Kuunteleminen ja muiden huo-
mioonottaminen 

Empatiakyky ja tunnetaidot Tunnetaidot 

Oman toiminnan suhteuttaminen tilanteeseen Tilannetaju 

 

 

Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn ja siinä edetään saadusta ai-

neistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavana olevasta ilmiöstä (Tuomi 

& Sarajärvi 2010, 111-112). Kävimme koko haastatteluista saadun aineiston läpi 

edellä mainitulla sisällönanalyysimenetelmällä ja luokittelimme aineistoa ensin 

alempiin luokkiin. Jatkoimme luokittelua vastaavalla tavalla edelleen ylempiin 

luokkiin, kunnes jäljelle jäi kaksi pääluokkaa. 
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7 SOSIAALISTEN TAITOJEN TUKEMINEN TUETUN ASUMISEN PALVE-
LUISSA 

 

 

7.1 Ohjauksen tarve 
 

Haastattelujen alussa johdattelimme ohjaajia aiheeseemme kysymällä, mitä hei-

dän mielestään on sosiaaliset taidot. Saimme vastauksiksi muun muassa sosiaa-

lisissa tilanteissa toimiminen, empatiakyky, oman toiminnan mukauttaminen, pet-

tymysten sieto, toisten huomioon ottaminen, vuorovaikutustaidot ja elekieli. Kai-

kista haastattelussa tulleista vastauksista saimme kasattua neljä eri luokkaa, 

jotka olivat vuorovaikutustaidot, tilannetaju, tunnetaidot sekä kuunteleminen ja 

muiden huomioon ottaminen. Vastaukset ovat hyvin yhteneväiset Kauppilan 

(2005, 126-128) sosiaalisten taitojen määrittelyn kanssa. 

 

Lisäksi kysyimme myös, millaisia sosiaalisia taitoja Tampereen Kaupunkilähetys 

ry:n tuetun asumisen asiakkailla on ohjaajien näkökulmasta. Lähes jokaisen 

haastattelussa mukana olleen ohjaajan mukaan asiakkaiden sosiaaliset taidot 

vaihtelevat valtavasti. Jotkut ovat taitavia sosiaalisissa taidoissa ja jotkut tarvitse-

vat enemmän tukea ja rohkaisua sosiaalisiin tilanteisiin. Haastattelussa nousi 

myös esiin asiakkaiden mahdolliset autistiset piirteet, jotka voivat tuoda omia 

haasteitaan sosiaalisiin taitoihin ja sosiaalisissa tilanteissa toimiseen. Autismi voi-

kin aiheuttaa merkittäviä puutteita sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa että 

kommunikaatiokyvyssä (Huttunen 2018). Jaottelimme aineiston kahteen luok-

kaan, asiakkaiden osaamiseen sosiaalisissa taidoissa ja haasteisiin sosiaalisissa 

taidoissa. Hyvät sosiaaliset taidot omaavista asiakkaista mainittiin muun muassa, 

että he osaavat hyödyntää sosiaalista ympäristöään, esimerkiksi naapuriyhteisö-

ään ja muita verkostojaan. Lisäksi heistä sanottiin, että valtaosa osaa esimerkiksi 

pyytää anteeksi ja tunnistaa anteeksipyyntöä vaativat tilanteet. 

 

Haasteita sosiaalisissa taidoissa asiakkailla löytyi myös. Haastatteluissa tuli 

enemmän esimerkkejä haasteista kuin osaamisesta. Tämä johtuu Keltikangas-

Järvisen (2010, 22) mukaan siitä, että sosiaalisesti taitavan ihmisen sosiaalisia 

taitoja ei usein oteta huomioon, vaan yleinen olettamus on, että kaikki sujuu niin 

kuin pitää ja sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään enemmän huomiota silloin, kun 
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niissä on puutteita tai ongelmia. Haasteita sosiaalisissa taidoissa asiakkailla oli 

muun muassa ymmärtää syy-seuraussuhdetta, kommunikoinnissa ja tunnetai-

doissa, eli he eivät esimerkiksi osaa tunnistaa tai tulkita toisten ihmisten tunteita. 

Joillakin on myös haasteita pyytää anteeksi, koska ei osata asettua toisen ihmi-

sen asemaan ja ymmärtää, miltä toisesta tuntuu. Pelko sosiaalisiin tilanteisiin 

nousi myös esiin muutaman ohjaajan haastatteluissa. Jotkut asiakkaat aristavat 

sosiaalista kanssakäymistä ja sosiaalisia tilanteita, mikä myös rajoittaa heidän 

omia sosiaalisia taitojaan, sillä niitä ei päästä harjoittelemaan vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa.  

 

Haastatteluissa keskusteltiin asiakkaiden ohjauksen tarpeesta. Muun muassa 

osallisuuteen ja sosiaalisiin tilanteisiin kannustamiseen tuo omat haasteensa yh-

teiskunnan rakenteet. Yksi ohjaajista tiivisti tilanteen seuraavanlaisesti:  

 

Nykyään puhutaan siitä, että kehitysvammaisia pitäisi kannustaa ja 
itse tekemään päätöksiä. Kuitenkin palvelujärjestelmä ja yhteiskunta 
on sellainen, että paljon on heidän puolestaan jo päätetty, jolloin asi-
akkaat eivät pääse itse päättämään tai vaikuttamaan itseään koske-
viin asioihin. Se vie vastuun pois omasta elämästä. (Haastateltava 
1.) 

 

Haasteena voi yhteiskunnan lisäksi olla myös perheen oma suhtautuminen ja kä-

sitykset kehitysvammaisuudesta. Joissakin tapauksissa asiakas ei välttämättä 

ole itse tai häneen läheisensä eivät ole hyväksyneet kehitysvammaisuutta. Täl-

löin asiaa on vaikea käsitellä. Mikäli asia on perheissä vaiettu asia, palveluita voi 

olla todella vaikea hakea. Henkilön on vaikea hakea esimerkiksi tukia tai palve-

luita itselleen, mikäli hän ei ole sinut kehitysvammaisuutensa kanssa. 

 

 

7.2 Sosiaalisten taitojen ohjaaminen 
 

Vaikka kysyimme ohjaajilta erilaisia kysymyksiä, saimme vastauksia samoihin 

teemoihin monesta eri vastauksesta. Yksi pääteemoista oli, että miten asiakkaan 

sosiaalisia taitoja opetetaan tai tuetaan normaalissa arjessa. Pääasiassa opetus 

tapahtuu ohjaajien mukaan normaalissa arjen vuorovaikutuksessa, eikä moni-

kaan ohjaajista koe olevansa opettaja, vaan ohjaaja. Illeris (2007, 122-123) luo-

kittelee tällaisen oppimisen kuuluvan sosiaalisen oppimisen tasolle. Sosiaalinen 
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oppiminen tapahtuu juurikin vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa ja siinä ko-

rostuvat muun muassa yksilön kokemukset ja aktiivisuus (Illeris 2007, 122-123). 

Vaikka ohjaajat eivät kokeneet olevansa opettajia, vastauksista nousi kuitenkin 

esiin, että ohjaaja on tärkeässä asemassa asiakkaan sosiaalisten taitojen ylläpi-

tämisessä ja opettamisessa kasvuympäristön sekä koulun, työtoiminnan ja päi-

vätoiminnan lisäksi. Opetus tai ohjaus tapahtuu heidän mukaansa muun muassa 

sosiaalisiin tilanteisiin kannustamalla, asiakkaan sosiaalisen verkoston kartoitta-

misella sekä asioiden läpikäymisellä keskustelemalla. Ohjaajat sanoivat sosiaa-

listen taitojen huomioimisen ja ohjaamisen olevan tärkeä osa työtä, mutta välillä 

se tapahtuu luonnostaan, eikä sitä tietoisesti ajatella. Opettamisen merkitys riip-

puu myös asiakkaasta ja asiakkaan halusta ottaa opetusta ja ohjausta vastaan. 

Illeriksen (2007, 122-123) mukaan oppijan oma aktiivisuus ja vastaanottokyky on 

tärkeää vuorovaikutuksessa tapahtuvassa oppimisessa. 

 

Asiakkaiden ohjaamisessa on ohjaajien mukaan tärkeää toimia itse mallina tai 

esimerkkinä. Moni asiakas peilaa ohjaajan toimintaa ja esimerkiksi ohjaajan tapa 

suhtautua asioihin välittyy myös asiakkaalle. Jotkut asiakkaat hakevat myös oh-

jaajilta vahvistusta toiminnalleen ja tässä tapauksessa sanallinen vuorovaikutus 

ei välttämättä saa kovin vahvaa arvoa, mikäli ohjaajan elekieli on sen kanssa 

ristiriidassa. Haastatteluissa tuli ilmi, että moni asiakas on hyvä lukemaan toisia 

ihmisiä ja heidän tunteitaan ja tästä syystä ohjaajan tulee sopeuttaa omaa toimin-

taansa tilanteeseen sopivaksi. 

 

Ohjaajat arvioivat oppimisen tapahtuvan pääasiassa keskustelun kautta ja hei-

dän mukaansa yhteisymmärrys ja yhteys asiakkaan kanssa on ensiarvoisen tär-

keää. Tämä on merkityksellistä siksi, että he pystyisivät sopeuttamaan omaa toi-

mintaansa asiakkaan tarpeiden mukaan ja että he tunnistaisivat asiakkaan oh-

jauksen tarpeet. Moni ohjaaja kertoi, että osa asiakkaista ei halua ohjausta tai 

opetusta sosiaalisiin taitoihin, vaikka sitä tarvitsisivat. Tämä osa asiakkaista ei 

välttämättä ymmärrä, että ohjaaja on heitä varten ja kotikäynneillä tulisi auttaa 

asiakkaita normaaleissa arjen asioissa, joihin sosiaaliset taidot kuuluvat. 

 

Ohjaajilta kysyttiin myös, että millä tavoin he konkreettisesti tukevat tai huomioi-

vat asiakkaan sosiaalisia taitoja. Painotimme kysymyksissämme, että jokainen 
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asiakas on yksilö ja ohjaajat antoivat esimerkkejä monenlaisista asiakkaista. Esi-

merkkinä mainittiin muun muassa kotikäyntien suhteuttamisen asiakkaan tilan-

teeseen. Käynneillä huomioidaan asiakkaan sen hetkiset tarpeet. Jos asiakas 

esimerkiksi tarvitsee apua kommunikoinnissa, voidaan käyttää erilaisia apuväli-

neitä, jotta asiakas saa äänensä kuuluviin. Asiakkaita myös tuetaan ilmaisemaan 

oma mielipiteensä sekä osallistumaan yhteiskuntaan. Tämä tapahtuu kannusta-

malla sosiaalisiin tilanteisiin, myös mukavuusalueen ulkopuolelle. Esimerkiksi vi-

rallisten asioiden hoitaminen voi olla monelle haastavaa ja näissä asiakkaita tue-

taan. Tukea annetaan myös sosiaalisten normien omaksumisessa, sillä jotkut 

asiakkaat tätä tarvitsevat. Sosiaalisten normien ja yleisten lakien noudattaminen 

onkin AAIDD:n mukaan yksi osa sosiaalisia taitoja (AAIDD 2019). 

 

Haastatteluissa nousi esiin se, että ohjaajien on tärkeää olla johdonmukaisia. So-

siaalisiin taitoihin vaikuttaa ihmisen persoona (Keltikangas-Järvinen 2010, 32) ja 

täten jokainen ohjaaja opettaa taitoja asiakkaille oman persoonansa kautta. 

Tästä johtuen ohjaus ei ole aina johdonmukaista asiakkaan näkökulmasta, sillä 

joku ohjaaja voi neuvoa tekemään asioita eri tavoin kuin joku toinen ohjaaja. So-

siaalisten taitojen ohjaaminen ja ylläpitäminen tapahtuu pitkällä aikavälillä ja yksi 

ohjaajista nosti esiin ohjaajien vaihtumisen vaikutuksen tähän.  

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuoda esiin asiakkaan sosiaalisten taitojen sekä 

niiden tukemisen ja ylläpitämisen tärkeys. Haastatteluissa tuli esiin monipuoli-

sesti erilaisia tapoja sosiaalisten taitojen tukemisesta. Lisäksi saimme ohjaajat 

ajattelemaan sosiaalisten taitojen huomioimisen tärkeyttä sillä, että teimme tä-

män tutkimuksen. Moni haastateltava sanoikin, ettei sosiaalisiin taitoihin tiedos-

taen kiinnitä jokapäiväisessä työssä huomio 

 

Lisäksi tavoitteena oli selventää, mitä kaikkia nimenomaan kehitysvammaisille 

tarkoitettuja palveluita Tampereelta löytyy. Selvensimme teoriaosuuteen niitä pal-

veluja, mitä tuli esiin Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuksen tue-

tun asumisen yksikön työntekijöiden haastatteluissa. Haastatteluissa esille tulleet 

palvelut ovat suunnattu nimenomaan kehitysvammaisille, mutta toki myös muut 

kunnan tarjoamat palvelut ovat heidän käytössään. Haastatteluissa tuli esiin riit-

tävä määrä eri palveluja, joista voi mielestämme muodostaa käsityksen siitä, mil-

laisia palveluja Tampereella on tarjolla. 
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Haastatteluissa saimme huomata, kuinka yhteneviä vastaukset olivat, vaikka ky-

symys saattoi olla eri. Olimme siis mielestämme onnistuneet jollakin tapaa muo-

dostamaan kysymykset niin, että saamme ilmiöön tietoa monesta eri näkökul-

masta. Vaikka kysyimme eri asioita, haastateltavat toivat esiin asioita, joista 

saimme yhdisteltyä tietyt teemat, joita tarkastelimme. 

 

Ohjaajat eivät koe olevansa opettajia, mutta silti kertoivat heidän työnsä sisältä-

vän sosiaalisten taitojen ohjaamista esimerkiksi mallioppimisen kautta. Pedago-

gisesti ajateltuna on olemassa opettaja ja oppija ja vaikka ohjaajat sanoivat, ett-

eivät koe itseään opettajiksi, tietyn ajattelutavan mukaan he sitä kuitenkin ovat. 

Heillä ei kuitenkaan välttämättä ole taustallaan pedagogisia opintoja, eikä opetus 

ole heidän varsinaista työtään, joten jäimme pohtimaan, millaisia pedagogisia 

valmiuksia ohjaajan työ edellyttää. Ohjaajan on muun muassa tärkeää kohdata 

erilaisia oppijoita ja suhteuttaa toimintansa asiakkaan, eli oppijan, mukaiseksi. 

Ohjaajan ei kuitenkaan esimerkiksi ole tärkeää tietää opetuksen teoriaa, sillä ku-

ten moni haastateltava totesi, opettaminen tapahtuu huomaamatta eikä esimer-

kiksi oppimistilanteiden suunnitteluun käytetä aikaa. Ohjaajat kuitenkin tekevät 

jokaisen asiakkaan kanssa yksilölliset ohjaussuunnitelmat ja näitä päivitetään 

puolivuosittain. Näissä suunnitelmissa mietitään tavoitteita jokaiselle asiakkaalle 

ja heidän ohjaukselleen, joten jollakin tapaa myös oppimisen suunnittelu näkyy 

ohjaajan työssä.  
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8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 
 

 

Tässä tutkimuksessa tulee ottaa huomioon muutamia seikkoja. Esimerkiksi tie-

donkeruumenetelmänä toimii haastattelu ja se toteutettiin teemahaastatteluna eli 

melko vapaamuotoisesti. Tuomen ja Sarajärven (2009, 125) mukaan mitä vapaa-

muotoisempia tiedonhankintakeinot ovat, sitä enemmän ne muistuttavat arkielä-

män vuorovaikutusta. Tämä on ongelmallista juurikin sen suhteen, että tutkimuk-

sen toteuttajat ovat tietyssä asemassa tutkittavaan nähden. Tällöin esimerkiksi 

toisen väärin kohtelu saa aivan uudenlaisen merkityksen verrattuna arkielämään. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 125.) 

 

Toisekseen tutkimuksen tekijät ovat lukeneet aiheesta paljon ennen haastatte-

luja. On tärkeää ottaa huomioon se, ettei haastateltavaa ohjata vastaamaan tiet-

tyjä vastauksia ja kysymyksenasettelu onkin merkittävässä asemassa. Teoreet-

tinen viitekehys on kuitenkin välttämätöntä hallita edes jollakin tasolla, jotta kysy-

mystenasettelu on tutkimuksen kannalta oleellista ja jotta haastattelun antaman 

tiedon hahmottaminen on helpompaa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 76). Lisäksi teo-

riatiedon sisäistäminen auttaa kysymään aiheeseen liittyviä jatkokysymyksiä. 

 

Tutkimuksessa tulee ottaa huomioon myös haastateltavien oikeudet. Heille on 

täytynyt selvittää tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät. Lisäksi heidän on täytynyt 

suostua vapaaehtoisesti haastateltaviksi. He voivat myös milloin vain keskeyttää 

tutkimuksen ja kieltää heidän haastattelunsa käyttämisen tutkimusaineistona. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) Haastateltaville sekä tuetun asumisen asiakkaille 

on myös taattava nimettömyys ja tämä on varmistettu poistamalla kaikki tunnis-

tettavat tekijät haastatteluista kerätyistä aineistoista. Lisäksi aineisto on tuhottu 

asianmukaisesti analysoinnin jälkeen. 

 

Olimme miettineet tietyn määrän kysymyksiä valmiiksi haastattelua varten, jotka 

toimitimme haastateltaville etukäteen luettavaksi. Tässä kohtaa pohdimme, oli-

siko vastaukset olleet erilaisia, jos haastateltavilla ei olisi ollut aikaa tutustua ai-

heeseen etukäteen. Olisimme voineet saada esiin ohjaajien subjektiivisen koke-

muksen asioista ja ehkä vastauksissa olisi ollut enemmän vaihtelevuutta. 
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Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää saada kokonaiskuva tutkittavasta ilmi-

östä. Muun muassa haastatteluja varten on tärkeää keksiä monta eri kysymystä 

monesta eri näkökulmasta. Teemahaastatteluissa on mahdollisuus kysyä tarken-

tavia kysymyksiä, mutta olisimme myös voineet miettiä lisää kysymyksiä etukä-

teen ja muokata kysymyksiämme helpommin ymmärrettäväksi. Lisäksi meillä oli 

yhdistettynä monta eri kysymystä, jotka olisimme voineet eritellä haastattelussa 

omiksi kysymyksikseen.  

 

Tampereen Kaupunkilähetys ry:n Rongankotikeskuksen tuetun asumisen yksi-

kössä on yhteensä yhdeksän ohjaajaa, joista haastattelimme viittä. Haastatelta-

vana oli myös kuudes ohjaaja, mutta teknisten ongelmien takia tämä haastatte-

lumateriaali tuhoutui. Viiden ohjaajan haastattelut olivat riittävä otos kohderyh-

mästä, mutta olisimme saaneet lisää näkökulmia, jos haastateltavia olisi ollut 

enemmän.  

 

Tämä opinnäytetyö ja sen sisältämä tutkimus ovat ainutlaatuisia, eivätkä tulokset 

ole yleistettävissä. Tutkimuksessa on haastateltu tietyn yksikön työntekijöitä hei-

dän kokemuksistaan sosiaalisten taitojen tukemisesta Tampereen Kaupunkilähe-

tys ry:n Rongankotikeskuksen tuetun asumisen yksikössä.  
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9 POHDINTA 
 

 

Opinnäytetyöprosessimme yksi ongelmakohta oli aiheen löytyminen ja valinta. 

Olimme jo aloittaneet tutkimussuunnitelman tekoa eräälle toiselle yhteistyöta-

holle, mutta emme saaneet selvennettyä aihetta itsellemme niin hyvin, että oli-

simme voineet työstää siitä opinnäytetyötä. Lopullisen opinnäytetyön kanssa 

meillä tuli loppujen lopuksi melko kiire, sillä aiheen löytyminen vei niin kauan ai-

kaa. Lisäksi ongelmakohdaksi muodostui tekniset ongelmat, sillä yhden ohjaajan 

haastattelu tuhoutui meistä riippumattomista syistä. Olimme kuitenkin kysyneet 

myös vastaavalta ohjaajalta samat kysymykset kuin muiltakin ohjaajilta ja 

koimme, ettei ole tarpeellista haastatella samaa ohjaajaa uudestaan.  

 

Opinnäytetyöprosessimme aikana opimme paljon aiheista tutkimuskysymyk-

semme ympärillä. Teoriatiedon selvittäminen ja sisäistäminen auttoi valmistautu-

maan haastattelutilanteisiin, mikä oli myös meille molemmille uutta. Haastattelu-

jen litterointiin ja tiivistelmiin meni yllättävän paljon aikaa, mutta tiedostimme tä-

män ja olimme varautuneet siihen. Loppujen lopuksi saimme kuitenkin työn teh-

tyä ajallaan ja olemme siihen tyytyväisiä. 

 

Opinnäytetyömme antaa vastauksia siihen, miten sosiaalisia taitoja tuetaan ja 

huomioidaan. Tutkimusta voisi esimerkiksi vielä syventää niin, että selvittää eroa-

vaisuuksia sosiaalisten taitojen osaamisesta ikäjakauman mukaan. Löytyykö 

eroavaisuuksia esimerkiksi nuorien, noin 20-vuotiaiden asiakkaiden ja keski-

ikäisten, noin 50-vuotiaiden asiakkaiden sosiaalisten taitojen välillä? Lisäksi voisi 

toteuttaa samanlaisen tutkimuksen toiseen tuetun asumisen yksikköön ja vertailla 

näiden kahden yksikön tuloksia keskenään. Yksi mahdollinen lisätutkimus voisi 

olla myös selvittää tuetun asumisen lisäksi palveluasumisen ja tehostetun palve-

luasumisen asiakkaiden sosiaalisten taitojen tukemista. Miten ne eroavat toisis-

taan? Jatkotutkimusmahdollisuuksia tähän aiheeseen löytyy varmasti paljon, sillä 

sosiaaliset taidot ovat läsnä jokaisen ihmisen jokapäiväisessä elämässä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Saatekirje 

 

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Sosionomikoulutus 

 

Hei! 

 

Opiskelemme sosionomeiksi Tampereen ammattikorkeakoulussa. Teemme 

opinnäytetyötämme liittyen Tampereella järjestettäviin tuetun asumisen palvelui-

hin. Lisäksi tutkimme, miten näissä palveluissa huomioidaan ja tuetaan asiak-

kaan sosiaalisia taitoja. 

 

Opinnäytetyössämme käytämme tiedonhankintakeinona haastattelua ja haluai-

simmekin pyytää Teidät haastateltavaksi. Haastattelussa keskittyisimme keskus-

telemaan sosiaalisista taidoista ja niiden tukemisesta. Haastattelulle varataan ai-

kaa noin tunti ja toivomme, että haastattelu saataisiin toteutettua maaliskuun ai-

kana. Äänitämme haastattelun ja litteroimme sen. Antamianne tietoja käsitellään 

nimettöminä ja luottamuksellisesti. Haastattelua käytetään opinnäytetyössämme, 

mutta tulokset julkaistaan siten, että vastaukset eivät ole yhdistettävissä yksittäi-

seen haastateltavaan. 

Vastaamme mielellämme opinnäytetyötämme koskeviin kysymyksiin. 

 

Meihin voitte ottaa yhteyttä sähköpostitse: 

 

sini.salejarvi@gmail.com 

tai 

ava.semberg@gmail.com 

 

Terveisin 

Sini Salejärvi ja Ava Semberg 

 

 



43 

 

Liite 2. Haastattelurunko vastaavalle ohjaajalle 

 

Haastattelurunko 
 

Käytämme puolistrukturoitua haastattelutapaa, eli teemahaastattelua. Ke-

räsimme tähän muutamia kysymyksiä jo valmiiksi, mutta itse haastattelutilan-

teessa kysymykset ovat muokattavissa sen mukaan, miten haastattelu etenee, 

esimerkiksi kysymysjärjestystä voidaan muuttaa. Lisäksi haastattelutilanteessa 

voi nousta esiin myös sellaisia kysymyksiä, joita ei ole suunniteltu ennakkoon. 

 

Valmiiksi mietityt kysymykset: 
Alustavat haastattelukysymykset vastaavalle ohjaajalle; 

 

• Mitä ohjaajien normaaliin työpäivään kuuluu? 

• Kuinka monta asiakaskäyntiä on päivässä keskimäärin? 

• Asiakkaiden määrä? 

• Asiakaskäyntien keskimääräinen kesto? 

• Mitä muita kehitysvammaisille suunnattuja palveluja asiakkaanne käyttä-

vät tuetun asumisen lisäksi? Esimerkiksi päivätoimintaa tai työtoimintaa? 
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Liite 3. Haastattelurunko ohjaajille 

 

Haastattelurunko 
 

Käytämme puolistrukturoitua haastattelutapaa, eli teemahaastattelua. Ke-

räsimme tähän muutamia kysymyksiä jo valmiiksi, mutta itse haastattelutilan-

teessa kysymykset ovat muokattavissa sen mukaan, miten haastattelu etenee, 

esimerkiksi kysymysjärjestystä voidaan muuttaa. Lisäksi haastattelutilanteessa 

voi nousta esiin myös sellaisia kysymyksiä, joita ei ole suunniteltu ennakkoon. 

 

Valmiiksi mietityt kysymykset: 
Alustavat haastattelukysymykset ohjaajille: 

 

• Mitä ovat sosiaaliset taidot sinun mielestäsi? 

(Haastattelutilanteessa kerromme, miten olemme opinnäytetyössämme määritel-

leet sosiaaliset taidot). 

• Minkälaisen merkityksen antaisit sosiaalisten taitojen huomioimiselle ja 

opettamiselle? Koetko, että asia kuuluu jokapäiväiseen työhösi ohjaajana? 

• Minkälaisia sosiaalisia taitoja teidän asiakkaillanne on? Miten hyvin he ot-

tavat opetusta vastaan vai ottavatko ollenkaan? Kuka niitä on heille opet-

tanut? 

• Jokainen asiakashan on yksilö, eikä näiden kysymysten vastauksia voi 

yleistää, mutta tarkoituksenamme on hakea esimerkkejä edellä mainituista 

sosiaalisista taidoista. 

• Tuetun asumisen asiakkaan sosiaaliset taidot, miten ne huomioidaan ja/tai 

tuetaan normaalissa arjessa? 

• Mitä sosiaalisten taitojen ylläpitäminen olisi parhaimmillaan työntekijän nä-

kökulmasta? Olisiko kertoa jotain esimerkkejä? 

 


