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This thesis focuses on the fulfilment of digitalization for the disabled. This thesis also focuses to pro-
duce develelopment  suggestions on how the datanome students could prepare on guiding people 
with special needs. 

Social inclusion is a strategic theme of the North Karelian Society for Social Security. The need for 
a digitalization project was found in ”Me Itse” group which is a support group for people with 
disabilities. The project is an important part of the theme on inclusion in the digitalizating society. 
The North Karelian Society for Social Security’s is an regional influencer, unifier and a developer 
whom the voice of the citizen, social justice and the vitality of the organizations are important. 
 
This thesis focuses on digitalization skills project for the disabled organized by the North Karelian 
Society for Social Security’s. The intention was to help organize and participantly observe the 
fulfillment of inclusion in digitalization. The organization asked the researcher to co-organize the 
project with datanome students and observate the possible needs of the disabled in the field of 
inclusion in digitalization. By interwievs and participating observation the researcher found out how 
inclusion in digitalization is achieved and experienced by the disabled. By participantly observating 
the project, with interwieves on the datanome students and based on the research methods used,  
development proposals could be made for future projects. Research also found developement 
proposals on how the datanome students could prepare on guiding groups of special needs.  
 
The thesis data contains research diary combined with focused interwiev which support each other 
to produce results. The interview’s target groups were the datanome students and a small group of 
the disabled.  
 
Based on the research, digitalization can be an absurd concept for the disabled. There is not 
enough aid for the problems with the devices. For most disabled, family and friends help with 
problems of digital devices. How about those who do not have these possibilities. Whos 
responsibility would it be to organize more digiprojects. 
 
For the North Karelian Society for Social Security this thesis produced development suggestions on 
future projects. It also found research based view on the fulfilment of digitalization with the disabled. 
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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyössäni tutkin kehitysvammaisten osallisuutta digitalisaation muuttuvalla 

kentällä. Toimeksiantajani Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. tilasi arvioimaan 

heidän suunnittelemaansa ja Riverian ammattiopiston datanomiopiskelijoiden toteut-

tamaa projektia kehitysvammaisten digiohjaukseen liittyen. Pohjois-Karjalan Sosiaali-

turvayhdistys sai tietää digituen tarpeesta Kehitysvammaisten tukiliiton Me Itse - ryh-

mässä ja ideoi siihen heidän kanssaan projektin. Mukaan toimintaan kysyttiin ammat-

tiopisto Riveria. Tarkoituksena oli, että Riverian datanomiopiskelijat pääsisivät suorit-

tamaan käytöntuen harjoittelua kehitysvammaisten kanssa.  

 

Projektin tavoitteena oli opettaa internetin ja sosiaalisen median käyttöä sekä netikettiä 

kehitysvammaisille. Osallisuus on Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen strategi-

nen painopistealue. Yhdistyksen tavoitteena on edistää erityisesti haavoittuvassa ase-

massa olevien ihmisten osallisuutta. Yhdistykselle on syntynyt pro-gradu työ aiheesta 

ikämiesten osallisuus digitalisaatiossa, jossa on erityisesti tutkittu mitkä tekijät synnyt-

tävät ikämiesten osalta osattomuutta digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Tämä teema 

on luontevaa jatkua haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien näkyväksi teke-

misessä. Tällä kertaa kohteena ovat kehitysvammaiset.  

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, minkälaisia haasteita kehitysvammaisilla on 

digitalisaatiossa. Toisena tarkoituksena on selvittää, miten datanomien koulutuk-

sessa voitaisiin ottaa huomioon erityisryhmien ohjaukseen liittyviä haasteita. Nämä 

kaksi asiaa ovat erillisiä kysymyksiä mutta kuitenkin liittyvät toisiinsa. 

Kehitysvammaisten mukana olo digitalisoituvassa yhteiskunnassa on haaste digiosal-

lisuuden toteutumisen näkökulmasta. Opinnäytetyöni kautta haluan tehdä teemaa nä-

kyväksi, ja etsiä mahdollisia kysymyksiä, joita pitäisi ratkaista teemaan liittyen. Iso osa 
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internetin yleisimmistä palveluista toimii joko sosiaalisen median kautta rekisteröityen, 

sähköpostilla tai verkkopankkitunnusten avulla. Opinnäytetyössäni pääsin sisään sii-

hen, millaisella tasolla kohderyhmäni internetin käyttö on. Tavoitteena oli selvittää mil-

laisista sähköisistä palveluista he tietävät ja käyttävätkö he niitä. Pyrin havainnoimaan 

asiakkaiden omia kiinnostuksen kohteita internetin käyttöön liittyen sekä sitä toteutu-

vatko nämä intressit ja onko niille tuen tarvetta. 

 

Opinnäytetyössäni yhdistyi monta näkökulmaa: toiminnallisuutta, nuorisotyötä, tutki-

musta sekä moniammatillista yhteistyötä. Projektiin osallistuminen innosti minua hen-

kilökohtaisesti, sillä minulla on laaja työkokemus kehitysvamma-alan sekä nuorisotyön 

kentältä ja teema itsessään oli mielestäni kiinnostava. Lisäksi minulla on datanomin 

koulutus. Koin että ohjauksellinen kokemukseni voisi auttaa projektin etenemistä ja 

läpiviemistä. Kokemus kehitysvamma-alan kentältä auttoi myös vastaamaan toimin-

nan haasteisiin ja ohjeistamaan datanomiopiskelijoita, joille kenttä oli täysin uusi. Pää-

sin samalla tutkimaan tärkeää teemaa ja luomaan mahdollista jatkumoa tärkeälle ai-

heelle. Omiin kokemuksiini pohjaten datanomilinjalta tiedän, että alaan liittyvän harjoit-

telupaikan löytäminen Joensuussa voi olla haastavaa. Datanomiopiskelijoiden asia-

kaspalveluharjoittelun yhdistäminen kehitysvammaisten mahdolliseen digituen tarpee-

seen voisikin mahdollistaa kokonaisvaltaisen harjoittelun ja helpottaa kehitysvammais-

ten digiosallisuuteen liittyviä ongelmia.  

 

Opinnäytetyössäni pääsen pintaraapaisemaan digiosallisuuden toteutumista. Tutki-

musmenetelminä käytän teemahaastatteluja ja osallistuvasta havainnoinnista synty-

nyttä tutkimuspäiväkirjaa. Näitä kahta toisiinsa vertaamalla syntyi aineisto, jonka poh-

jalta olen tehnyt johtopäätöksiä teemaan liittyen. Osallistuvalla havainnoinnilla pääsin 

hyvin toiminnan ytimeen ja keskustelemaan asioista kehitysvammaisten osallistujien, 

datanomiopiskelijoiden ja moniammatillisen työryhmän kanssa toiminnan kehittämi-

sestä ja haasteista.  
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2. KEHITYSVAMMAISTEN DIGIOSALLISUUDEN EDISTÄMINEN  
 

2.1 Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys osallisuuden edistäjänä 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on maakunnallinen sosiaali- ja terveysalan jär-

jestö, jonka strategisia painopistealueita ovat osallisuuden edistäminen, järjestöjen 

toimintaedellytysten tuki ja yhteiskuntapoliittinen vaikuttaminen. 

Yhdistys on tehnyt osallisuustyötä jo vuosia pääsääntöisesti erilaisten hankkeiden 

kautta. 

  

Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa osallisuus on konkretisoitu siten, että yhdistyk-

sen tavoitteena on ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille sekä 

osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen (Pohjois-Karjalan Sosiaali-

turvayhdistys ry, 2017). Yhdistyksen toimintaa esitellään nettisivuilla www.pksotu.fi 

  

Osallisuus on yhdistyksen toiminnan läpäisevä periaate, joka on mukana kaikissa yh-

distyksen hankkeissa. Yhdistyksen toimintasuunnitelmassa painotetaan, että ihmis-

ten oma osaaminen on tärkeä voimavara, joka tulee saada käyttöön ja esille. Tarvi-

taankin sekä monenlaisia tapoja kuulla ja tavoittaa ihmisiä, että pysyviä rakenteita 

osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistumiseksi. Toimintasuunnitelman mukaan 

asukkaiden mukaan otto, kuuleminen, kuunteleminen ja mahdollisuus vaikuttaa ovat 

keskeisiä tekijöitä onnistuneen palveluympäristön rakentumisessa. Erityisenä paino-

pistealueena yhdistyksen toiminnassa on edistää erityisesti haavoittuvien ja huono-

osaisuutta kokevien ihmisryhmien osallisuutta.  Yhdistyksen toiminnanjohtajan mu-

kaan (Pajula, 2019) yhdistyksen vuorovuosina tekemissä jäsen- ja sidosryhmäky-

selyissä vastaajat toivovat, että Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry voisi erityi-

sesti panostaa niiden ihmisten äänen kuulumiseen ja osallisuuden edistämiseen, 

jotka eivät itse kykene toimimaan omissa asioissaan. 

  

http://www.pksotu.fi/
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Viime vuosina yhdistyksellä on ollut useita hankkeita, joissa on edistetty erityisesti 

järjestöjen mukana oloa digitalisoituvassa maailmassa. Myös tässä teemassa yhdis-

tys on ottanut tavoitteekseen edistää niiden ihmisten digiosallisuutta, jotka eivät osaa 

käyttää digitalisoituvia palveluja tai joilla ei ole tähän riittävää tietoa ja tukea. 

Kehitysvammaiset ovat yksi ryhmä, joka tarvitsee tukea ja ohjausta digipalveluissa. 

 

Järjestö 2.0 hankkeessa yhtenä tarkoituksena on edistää järjestöjen ja sitä kautta 

kansalaisten digiosallisuutta. Toukokuussa 2018 Kehitysvammaisten tukiliiton järjes-

tämässä kehitysvammaisten Me itse -ryhmässä oli herännyt keskustelua digiosalli-

suudesta ja sen kautta idea, jossa ryhmäläiset voisivat saada digiopetusta data-

nomiopiskelijoilta (Tuuva 2019c). Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys tarttui tärke-

ään aiheeseen ja asiaa alettiin selvittää. Asiasta pidettiin palavereja Joensuun Rive-

rian koulutusvastaavien kanssa ja Riverialta ilmenikin halukkuutta olla osaltaan mu-

kana järjestetyssä toiminnassa. Datanomiopiskelijat voisivat suorittaa tutkintoon kuu-

luvan yhden harjoittelun Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksessä digituen järjes-

täjinä. Datanomiopiskelijat pääsisivät olemaan osaltaan mukana digiosallisuuden 

mahdollistajina yhteisen projektin kautta. 

 

2.2 Päivätoimintakeskukset digituen mahdollistajina  

Datanomit tarjosivat digiohjausta kahdessa Siun soten päivätoimintakeskuksessa Jo-

ensuussa: Majakassa ja Satelliitissa.  

 

Päivätoimintakeskus Majakka  
 
 
Päivätoimintakeskus Majakka on Joensuun Utrassa toimiva kehitysvammaisille tar-

koitettu toimintakeskus. Asiakkaat tulevat aamulla keskukseen erilaisiin toimintoihin 

ja lähtevät iltapäivällä takaisin tahoilleen. Toimintakeskuksessa on tarjolla ohjattua 

työtoimintaa yksikön alihankintapuolella, jonka kautta asiakkaat pääsevät osallistu-

maan työelämään omalla tavallaan. Yksikössä sijaitsee myös virikepuoli sekä vierei-

sessä lastensuojeluyksikössä toimiva musiikkipuoli, jossa erillinen musiikkiohjaaja 
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ohjaa kerhotoimintaa. Majakka valmistelee asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti aikuisuu-

teen ja yksin elämiseen. Majakassa sijaitseva asiakaskeittiö mahdollistaa kerhotoi-

minnan myös ruoan laiton saralla ja siellä opetetaan ruoan laiton lisäksi kodinhoidolli-

sia toimia sekä muita yksinelämiselle välttämättömiä toimintoja. Toimintakeskuk-

sessa käy n. 30 asiakasta päivässä, joten tiloja voisi kuvata hektiseksi. Toimintakes-

kuksessa toimii kuusi ohjaajaa, jotka mahdollistavat kokonaisvaltaisesti yksikön toi-

mintaa kerhotoiminnasta työtoimintojen pyörittämiseen. Toimintayksikön virikepuo-

lella sijaitsee myös asiakastietokone, jolla digitaitojen harjoittaminen on mahdollista. 

Päivätoimintakeskukset ovat tärkeässä asemassa toimintakykyä ylläpitävässä sekä 

kuntoutumista edistävässä toiminnassa.  

 

Majakassa projektia varten oli varattu pienehkö huone, joka mahdollisti yksilöohjaus-

tilanteet asiakkaiden kanssa varsin hyvin. Isompia ryhmiä varten oli mahdollista käyt-

tää keittiötiloja, jossa sijaitseva ruokapöytä oli helppo ja tuttu paikka istuttaa asiak-

kaita keskustelemaan digitaidoista. Majakka ja sen asiakkaat olivat tärkeässä ase-

massa projektin onnistumisen kannalta, Majakan asiakkaat ovat melko toimintakykyi-

siä ja tietotekniset valmiudet olivat niin hyviä, että asiakkaat ratkoivat ison osan lait-

teidensa ongelmista itse ja ohjaustilanteet jäivät usein asiakkaiden mieleen hyvinä 

oppimiskokemuksina.  

 

 
 
 

Kauppakadun työ- ja päivätoiminta 

  

Kauppakadun työ- ja päivätoimintakeskus on vammaispalvelujen toimintayksikkö, 

jossa järjestetään kehitysvammaisille aikuisille arkipäivisin työ- ja päivätoimintaa. 

Kauppakadulla toimii neljä yksikköä: päivätoiminnan yksiköt Sateenkaari, Onnela ja 

Kasvunpaikka sekä Satelliitti, jossa on tarjolla myös työtoimintaa. 

  

Satelliitin toiminnan tarkoituksena on edistää ja ylläpitää asiakkaan työ- ja arkielämän 

taitoja sekä sosiaalisia valmiuksia. Toiminnoissa käy päivittäin 14-15 eri-ikäistä asia-



10 

 

kasta, ohjaajia on kaksi. Toimintaa järjestetään kehitysvammalain perusteella. Asiak-

kaan palvelut järjestetään palvelusuunnitelmassa sovittujen tavoitteiden mukaisesti ja 

niiden lähtökohtana ovat asiakkaan yksilölliset tarpeet, toiveet sekä taidot. 

  

Työtoiminnan tehtäviä Satelliitissa ovat työt jakelukeittiössä, siivoustehtävät ja pyyk-

kihuolto sekä erilaiset käsityöt. Työtoiminnasta maksetaan kannustusrahaa. Päivätoi-

minnassa asiakas voi osallistua viriketoimintaan. Lisäksi Satelliitissa on asiakkaiden 

toiveiden pohjalta järjestettyä ryhmätoimintaa. Sosiaalinen kanssakäyminen on tär-

keä osa työ- ja päivätoimintaa (Tuomi, 2019). Digiohjausta järjestettiin joko aulassa 

tai kokoustilassa. 

 

 
2.3 Datanomit kehitysvammaisten ohjaajina  

 

Datanomiopiskelijat suorittivat projektissa asiakaspalvelutilanteiden harjoittelun, joka 

kuului palvelutehtävissä toimimisen opintokokonaisuuteen. Palvelutehtävissä toimimi-

nen voidaan suorittaa melko monipuolisissa tehtävissä, joten digitaitojen ohjaus vas-

tasi hyvin opintokokonaisuuden tavoitteita. Omakohtaisten kokemusteni perusteella 

datanomiopiskelijoiden on vaikea saada harjoittelupaikkoja Joensuusta. Harjoittelu oli 

datanomiopiskelijoille uudenlainen palvelutilanne, sillä opiskelijoilla ei ollut kokemusta 

työstä erityisryhmän kanssa.  

Harjoittelun kokonaisuuden ammattitaitovaatimuksiin kuuluu, että opiskelija osaa: 

 toimia jossain organisaation toimintaprosessissa, jolloin hän 
- tunnistaa, kuvailee ja dokumentoi liiketoiminnan keskeiset toimintaprosessit ja 

sidosryhmät 
- käyttää eri työväline- ja viestintäohjelmia omassa työssään 
- käyttää sosiaalisen median virtuaalisia työkaluja liiketoiminnan tehostajana 

 hoitaa palvelutilanteen, jolloin hän 
- suunnittelee ja valmistelee palvelutilanteen 
- palvelee asiakasta 
- hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet 

 tehdä sisäisen viestinnän ja asiakasviestinnän tietotekniseen toteuttamiseen ja 
ylläpitoon liittyviä tehtäviä, jolloin hän 

- viestii sähköisesti ja kirjallisesti 
- laatii, ylläpitää ja muokkaa tilastoja ja raportteja 
- ylläpitää tietokannoissa ja -verkoissa olevaa tietoa. (Riveria, 2019) 
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Käynnistymisongelmien jälkeen, projekti vastasi hyvin opintokokonaisuuden tavoit-

teita. 

 

 

3 OSALLISUUS 

 

3.1 Osallisuus käsitteenä 

 

Nyky-yhteiskunnassa osallisuudesta on tullut tärkeä teema ja se on keskeinen käsite 

uudessa lainsäädännössä. ”Osallisuuden edistäminen on osa Suomen hallituksen ja 

Euroopan unionin tavoitteita, joissa se on nostettu yhdeksi keskeiseksi keinoksi köy-

hyyden torjumiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Osallisuutta edistämällä vähen-

netään myös eriarvoisuutta. Useissa kansallisissa ohjelmissa ja toimenpide-ehdotuk-

sissa on huomioitu osallisuus ja sen edistämisen merkitys hyvinvoinnille ja tervey-

delle. Perustus-, kunta ja nuorisolaissa käytetään käsitteitä osallistuminen ja vaikutta-

minen, jotka ovat väyliä osallisuuteen” (THL 2018). Osallisuus käsitteenä ei ole kui-

tenkaan yksinkertainen. ”Yleisimmin sosiaalisen osallisuuden käsitettä käytetään syr-

jäytymisen vastakohtana, mutta sille ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää.” 

(Leemann Kuusio & Hämäläinen 2015). Osallisuutta onkin kutsuttu sateenvarjokäsit-

teeksi, joka kokoaa näkökulmia ja lähestymistapoja (Emt, 1). Pajulan (2014) mukaan 

”Osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa vaikuttamista asioi-

den kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista” (Jämsen & Pyykkönen 2014, 11).  

 

”Osallisuus on monitasoinen ja -syinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen koko-

naisuus. Keskeistä on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. Osallisuus on 

yksilöllinen tunne tai kokemus kuulumisesta yhteisöön ja yhteiskuntaan” (Jämsen & 

Pyykkönen 2014, s. 9). 
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Osallisuushanke Sallin kokoama teos oSallisuuden jäljillä (Jämsen & Pyykkönen 

2014) kokosi teokseen eri lähestymistapoja osallisuuteen:  

 

 

 

 

Osallisuus yhteiskunnassa 

”Yhteiskunnan tasolla osallisuus liittyy edustukselliseen demokratiaan. Keskeistä on 

se, miten ihmisellä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin” (Jämsen & 

Pyykkönen 2014, s. 9). 

 

Osallisuus ympäröivissä yhteisöissä 

Osallisuudessa kiinnitytään johonkin: esimerkkeinä ympäristö, yhteisöt, yhteiskunta, 

turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteenkuuluvuuden tunteet. Osallisuus voidaan 

nähdä syrjäytymisen vastavoimana. (Jämsen & Pyykkönen 2014, s. 9). 

 

Osallisuus omassa elämässä 

Osallisuus kasaantuu eri elementeistä. Voimaantuminen (empowerment), identiteetti 

ja elämänhallintavalmiudet. Omakohtainen sitoutuminen, omaehtoinen toiminta ja 

vaikuttaminen omaa elämää koskevien asioiden kulkuun sekä vastuun ottaminen 

seurauksista ovat olennaisia osia. ”Osallisuus ja osallisuuden kokemukset ovat aina 

kytköksissä osallistujan ihmiskäsitykseen ja henkilökohtaiseen elämismaailmaan” 

(Jämsen & Pyykkönen 2014, s. 9).  

 

”Osallisuus voidaan jakaa tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja päätösosallisuuteen sen 

mukaan, miten yksilöllä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoprosessiin. Osalli-

suuden muodot on alun perin kehitetty osallistumisen tarkasteluun” (Rouvinen-Wile-

nius & Koskinen-Ollonqvist 2011, s. 51). 
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Tieto-osallisuus 

Tieto-osallisuudella tarkoitetaan oikeutta tiedon saamiseen ja tuottamiseen. Ihmisten 

saatavilla olisi oltava tietoa niistä asioista, jotka heitä koskevat ja joista heidän kuu-

luisi tietää. Esimerkkinä kunnissa valmisteltavat asiat ja erilaiset palvelut. (Emt 2011, 

s. 51). 

 

 

Suunnitteluosallisuus 

Kansalaisella tulisi olla oikeus liittyä asioiden valmisteluvaiheeseen, jossa häntä itse-

ään koskevaa toimintaa suunnitellaan sekä kertoa mielipiteistään. ”Synonyyminä 

käytetään usein käsitteitä valmistelu- ja konsultaatio-osallisuus” (Emt 2011, s. 51). 

 

Toimintaosallisuus 

Toimintaosallisuudella kuvataan ihmisten omaa toimintaa ja osallistumista. Esimer-

kiksi talkoo- ja muu elinympäristöissä tapahtuva yhteisöllinen toiminta (Emt 2011, s. 

51). 

 

Päätöksenteko-osallisuus 

”Päätösosallisuus antaa asianosaiselle itselleen mahdollisuuden osallistua häntä it-

seään koskeviin päätöksiin. Tämä osallisuuden taso on aiemmin esitettyjä osallisuu-

den muotoja sitovampi ja osallistavampi ja sisältää osallisuuden kannalta keskeisen 

elementin, mahdollisuuden osallistua itseään koskeviin asioihin. Osallisuuden mah-



14 

 

dollistaminen on järjestötoiminnalle ominaista. Kouluttamattomien, pitkäaikaissairai-

den ja vammaisten valmiudet kiinnittyä yhteiskuntaan on usein muuta väestöä hei-

kommat, mikä on entiseltään lisännyt terveys- ja hyvinvointieroja” (Emt 2011, s. 51). 

 

 

 

 

3.2 Digiosallisuus  

 

”Digitalisaation käsitteen määrittely on haastavaa. Yleisesti hyväksyttävää määritel-

mää ei vieläkään ole olemassa” (Eskelinen 2018, 6; Antikainen ym. 2017; Manninen 

2003). Digitalisaatio voidaan nähdä välineenä, jonka tietoyhteiskunta on luonut tavoit-

teidensa toteuttamiseksi. ”Digitaalinen teknologia on luonut globaalin kapitalismin tar-

peisiin vastaavia kommunikaatioteknologioita. Digitaalisesta teknologiasta on näin 

muodostunut merkittävä palveluiden siirtämisen ja kommunikoinnin apuväline” (Eske-

linen 2018, 6; Gere 2002, 12-16; Kasvio, Inkinen ja Liikala 2005, 7). 

Opinnäytetyössäni tarkastelun alla onkin se, miten digitaaliset apuvälineet ovat löytä-

neet kohderyhmän luo, jonka osallisuus on muutoinkin kyseenalaisessa asemassa. 

”Digitalisaation merkittävyyden kasvaessa digitaaliset käytännöt ovat levinneet kaikki-

alle”. (Eskelinen, 2018, 6; (Gere 2002, 198-203; Kaasinen, Rentto ja Norros 2005, 

347.) Merkittävä osa yrityksistä ja yhteiskunnan palveluista ovat siirtyneet myös verk-

koon tarjoamaan palveluitaan. ”Yhteiskunnan toimijat ovat kehittäneet digitalisaa-

tiosta jatkuvasti merkitystään kasvattavan kokonaisuuden”. ”Digitalisaatiota määritte-

levää lähdekirjallisuutta voidaan kuitenkin kritisoida. Tarkastelut unohtavat usein ilmi-

öön liittyvät haasteet, joita erilaiset raportit ja selvitykset ovat tuoneet ilmi” (Eskelinen, 

2018, 6; Vehviläinen 2001, 15; Inkinen ja Jauhiainen 2006, 7-9). Digitalisaatiota käsit-

televissä raporteissa tarkastelu käsittelee lähinnä digitalisaation positiivisia puolia ja 

mahdollisuuksia. 
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Tarkastelua ei useinkaan sidota merkittäviin kansanryhmiin, kuten ikämiehiin tai opin-

näytetyöni tapauksessa kehitysvammaisiin. ”Lisäksi varsinaisen digitalisaation käsit-

teeseen keskittyvät määritelmät ovat valtaosin liian abstrakteja, että niiden avulla 

voisi luoda tutkimuksen kannalta kokonaisvaltaista käsitettä. Siksi digitalisaation il-

miökokonaisuus on jaettava eri osiin sen perusteella, mikä tutkimuksen kannalta on 

keskeistä.” (Eskelinen 2018, 7)  

 

 

Digitaaliset laitteet 

 

”Digitaaliset laitteet on luotu informaatioyhteiskunnan kokonaisvaltaista toteuttamista 

varten. Tiedon ja informaation muodostaminen, hankinta ja välittäminen tapahtuvat 

nykyisin paljon digitaalisten käytäntöjen avulla. Esimerkiksi tietokoneet, älypuhelimet 

ja erilaiset tekniset laitteet välittävät tietoa ja informaatiota” (Eskelinen, 2018, 7; Aro 

2000, 139; Hietanen 2005, 45; Gere 2002, 112) 

 

 

Sähköiset palvelut 

Internetistä on muodostunut keskeisin palveluiden tarjoamisen kanava. Digitalisaa-

tiossa internet on keskeisin ilmentymä, jota muut hyödyntävät tavalla tai toisella. (Es-

kelinen 2018, 8; Gere 2002, 13 ja 112) 

Eskelinen (2018) käyttää internetissä tarjottavista palveluista käsitettä ”Sähköiset pal-

velut” mutta painottaa että niitä voisi kutsua myös digitaalisiksi palveluiksi. ”Nykyisin 

sähköisiä palveluita tarjoavat sekä valtiolliset instituutiot että liiketoimintaan keskitty-

neet yritykset. Sähköisiä palveluita tulee tarjolle koko ajan lisää ja niiden kautta mah-

dolliset toimenpiteet kehittyvät” (Eskelinen 2018, 10; Manninen 2003).  

 

 

Digitaalinen osallisuus ja osattomuus 



16 

 

 

Nykypäivänä digiosallisuus on entistä tärkeämmässä asemassa. Monet palvelut siir-

tyvät entistä enemmän digimaailmaan mutta miten käy ihmisille, jotka eivät niitä ta-

voita. Kehitysvammaiset ovat yksi ryhmä, joilla on haasteita pysyä mukana digitalisoi-

tuvassa yhteiskunnassa.  

 

 

3.3 Erityisryhmien osallisuuden kysymyksiä 

 

Kehitysvammaisten tukiliitto tarjoaa tietopaketin liittyen kehitysvammaisten osallisuu-

teen. (Kehitysvammaisten Tukiliitto, 2017). Vaikeaselkoinen kieli, avun ja tuen puute 

koetaan suurimmiksi esteiksi. Digitaalisiin palveluihin siirtyminen tuo oman vaikeu-

tensa henkilöille, joiden vamma on ymmärtämisen alueella. Tukiliiton päätavoitteena 

on, että vammaisilla henkilöillä olisi tasa-arvoiset oikeudet sekä mahdollisuudet elää 

täysivaltaisina kansalaisina. Tukiliiton strategian pääpainoalue on kehitysvammaisten 

osallisuus ja strategiassa käsitelläänkin vahvasti osallisuuden kysymyksiä sekä sitä 

mitä kattojärjestö tavoittelee strategiassaan osallisuuden kysymyksien suhteen. Lain-

säädännön, yhteiskunnan rakenteiden ja asenteiden tulisi tukea yhdenvertaisen osal-

lisuuden ja ihmisoikeuksien toteutumista kaikissa ikävaiheissa. (Kehitysvammaisten 

Tukiliitto, 2016, 5) Vammaisen henkilön kuuluu saada itse päättää elämästään ja asi-

oistaan sekä saada tarvittava tuki päätöksentekoaan varten. Kehitysvammaisten kuu-

luminen tasavertaisesti yhteiskuntaan ja moninaiset sosiaaliset roolit ovat mahdolli-

sia. Tarvittaessa tarjolla tulisi olla yksilöllistä apua ja tukea sekä tarpeiden mukaista 

palvelua, jotka mahdollistavat omien valintojen mukaista arkea (Kehitysvammaisten 

Tukiliitto 2016, 5).  

 

Tukiliitto määrittelee oman lähestymistapansa osallisuuden edellytyksiin kolmeen ka-

tegoriaan: autonomia, demokratia ja yhteisöllisyys (Kehitysvammaisten Tukiliitto, 

2017). Autonomialla tarkoitetaan mahdollisimman suurta omatoimisuutta ja se pitää 
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sisällään mm. sen, että ihmisellä on mahdollisuuksia ja taitoja tehdä valintoja. Tärke-

äksi koetaan myös omien valintojen vaikutus kuten käyttämiensä palvelujen sisältöön 

vaikuttaminen. Demokratialla tarkoitetaan ihmisen taitoja vaikuttaa asioihin sekä toi-

mia yhteisissä asioissa. Äänioikeuden käyttäminen, erilaiset raadit ja valtuustot ovat 

osanaan turvaamassa autonomista poliittista toimijuutta.  Yhteisöllisyys tarkoittaa 

mahdollisuutta kuulua lähiyhteisöihin ja voida käyttää yleisiä palveluita erityispalvelui-

den sijaan. Pääsy yhteisiin harrasteryhmiin ja lähikouluihin erityisryhmien ja koulujen 

sijaan on tukiliiton näkemyksen mukaan tärkeässä asemassa (Tukiliitto, 2017). 

 

Papunet – Selkeää ja saavutettavaa viestintää 

Kehitysvammaisten Tukiliitto on kehittänyt kehitysvammaisia varten Papunet-sivus-

ton. Papunettiä esitellään seuraavasti: 

”Suomessa elää tuhansia ihmisiä, jotka eivät kommunikoi puhumalla tai joille puheen 

ymmärtäminen on vaikeaa. Papunet tarjoaa tietoa, apua ja erilaisia materiaaleja 

näille ihmisille sekä heidän läheisilleen ja alan ammattilaisille. Papunetin kaiken toi-

minnan tavoitteena on, että puhevammaiset ja kaikki muut oppimisessa, ymmärtämi-

sessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevat ihmiset voivat ilmaista itseään, tulla 

kuulluiksi ja osallistua yhteiskuntaan. 

Papunet tarjoaa myös puhevammaisille ja kehitysvammaisille ihmisille mahdollisuu-

den yhteydenpitoon. Papunet pitää yllä helppokäyttöistä Kaveripiiri-palvelua, jossa 

voi löytää uusia ystäviä. Lisäksi Papunetissä on käynnissä Somettamalla uutta koh-

taamista -hanke, jossa kehitetään uutta saavutettavaa sosiaalisen median palvelua. 

Lisäksi Papunet on verkkosivujen saavutettavuuden asiantuntija ja tarjoaa tietoa, oh-

jeita ja koulutusta saavutettavien verkkosivujen toteutuksesta.  

Kaikki Papunetin sisällöt ovat käyttäjien saatavilla ilmaiseksi. Papunetin sisältöjä teh-

dään ja kehitetään tiiviissä yhteistyössä käyttäjien ja alan toimijoiden kanssa. 

Suurin osa haastatelluista ja havainnoiduista asiakkaista oli tutustunut papunet pal-

veluun verkossa. Papunet oli usein ensimmäinen sivu mihin laitteilla hakeuduttiin. 

Papunetin tarjoamat helppokäyttöiset toiminnot, palvelut ja pelit tuntuivat selkeästi 

http://papunet.net/www.kaveripiiri.fi
http://kohdataan.fi/
http://kohdataan.fi/
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mielekkäiltä asiakkaille, joiden apuna olimme.  Papunet on vahvasti kiinni osallisuu-

den teemassa mm. Edellä mainitulla Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeella, 

jolla pyritään ratkaisemaan yhtä keskeistä ongelmaa sosiaalisen median osattomuu-

dessa, vaikeakäyttöisyyttä” (Papunet, 2018). 

 

 

 

4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TOTEUTUS   

 

4.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaisia haasteita kehitysvamma-

silla on digitalisaatiossa. Toisena tarkoituksena on selvittää, miten datanomien koulu-

tuksessa voitaisiin ottaa huomioon erityisryhmien ohjaukseen liittyvissä kysymyk-

sissä. Nämä kaksi asiaa ovat erillisiä kysymyksiä, mutta kuitenkin liittyvät toisiinsa. 

Tutkimuksella onkin siten kaksi konkreettista tutkimuskysymystä. 

Tutkimuskysymykset: 

Miten kehitysvammaisten digiosallisuus toteutuu ja miten sitä voitaisiin edistää.  

Miten datanomikoulutuksessa voisi huomioida erityisryhmien ohjaukseen liittyviä ky-

symyksiä. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmät 

Laadullinen tutkimus  
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Laadullinen tutkimus on eräänlainen prosessi. Aineistonkeruun väline on laadulli-

sessa tutkimuksessa tutkija itse (human instrument). Tutkimusprosessin edetessä ai-

neistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat voivat kehittyä. Laadullinen tutkimustoiminta 

onkin hyvä ymmärtää eräänlaisena oppimistapahtumana. Laadullinen tutkimus voi-

daan katsoa prosessiksi myös siksi, että eri vaiheet eivät välttämättä ole etukäteen 

jäsenneltävissä. Tutkimustehtävää tai aineistonkeruuseen liittyvät ratkaisut voivat 

vaihtua tutkimuksen edetessä (Aaltola & Valli 2010, 70).  

Aineistonkeruumenetelmät, joissa ollaan tutkivaa kohdetta lähellä kuten esimerkiksi 

havainnointi. Ilmiöön avautuu vähitellen ja myös tutkimusmenetelmälliset ratkaisut 

vakiintuvat (Emt, 70). ”Koska kysymys on empiirisen ilmiön tutkimisesta, on laadulli-

sia menetelmiä pidettävä työkaluina ja korostettava kohdeilmiön käsitteellisen poh-

dinnan merkitystä” (Eskola & Suoranta 2008, 14-15). 

”Karkeimmillaan ”laadullinen tai ”kvalitatiivinen” ymmärretään yksinkertaisesti aineis-

ton (ja analyysin) muodon kuvaukseksi” (Emt, 13). ”Kvalitatiivinen tutkimus on saanut 

käyttövoimansa paljolti suhteestaan kvantitatiiviseen tutkimukseen. Kvalitatiivisen tut-

kimuksen olemusta on yleisesti määritelty sen kautta mitä se ei ole ja verrattu sitä 

kvantitatiiviseen tutkimukseen” (Emt, 13). 

Kentältä saatava aineisto korostuu laadullisessa tutkimuksessa. Teoreettinen tarkas-

telu jäsentyy kerättyyn aineistoon. Laadullisessa tutkimuksessa ei ole niinkään kyse 

etukäteen hahmotetun teorian testauksesta vaan tutkittavan ilmiön käsitteellistämi-

sestä (Aaltola & Valli 2010, 74). ”Tutkimuksessa tulisi antaa tilaa tarkasteltavasta 

käytännöstä nouseville ominaispiirteille ja niiden pohjalta tapahtuvalle ilmiöiden tar-

kastelulle” (Emt, 74). 

 

 

Pelkistettynä laadullisella aineistolla tarkoitetaan aineistoa, joka on pelkkää tekstiä. 

Teksti voi olla syntynyt tutkijan taholta tai hänestä riippumatta. Esimerkkeinä tutkijan 

taholta syntyneistä aineistoista ovat erilaiset havainnoinnit ja haastattelut. Tutkijasta 

riippumattomia aineistoja voivat olla päiväkirjat, kirjeet, omaelämäkerrat sekä muu 

tarkoitusta varten tuotettu kuvallinen ja kirjallinen aineisto tai äänimateriaali (Eskola & 

Suoranta 2008, 15).  
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Laadullista tutkimusta ei ole helppo pilkkoa vaiheisiin. Tutkimusprosessissa tulkinta 

jakautuu koko prosessin ajalle. Aineistonkeruun kuluessa, tutkimussuunnitelmaa ja 

jopa itse tutkimusongelmaa saatetaan joutua ottamaan uudelleen tarkasteltavaksi 

(Emt, 16). Esimerkkinä tässä tutkimuksessa eettisiin ongelmiin tehtiin päivityksiä pro-

sessin edetessä. 

 

 

Osallistuva havainnointi 

 

”Osallistuvalla havainnoinnilla tarkoitetaan aineiston keruutapaa, jossa tutkija tavalla 

tai toisella osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan” (Eskola & Suoranta 2008, 98).  

 

”Osallistuva havainnointi eroaa normaalista arkipäivän havainnoinnista ainakin nel-

jällä tavalla: Ensinnäkin havainnoija toimii itselleen oudossa yhteisössä, jossa hänellä 

ei ole asemaa uraa jne. Tosin tämä ei sovi aina kriteeriksi, osallistuvaa havainnointia 

on tehty myös tutussa jäsenryhmässä. Toiseksi yhteisön jäsenet (esimerkiksi opetta-

jat) joutuvat koko ajan keskittymään tehtäviinsä yhteisössä ja siten että he eivät voi 

tutkijan tavoin päätoimisesti keskittyä tarkkailuun” (Emt, 98-99). Kolmanneksi tutkija 

havainnoi ja tallettaa keräämänsä tiedot systemaattisesti. ”Neljänneksi tutkijalla on 

(ainakin oletettavasti) erityinen ammattitaito havainnointiin ja analysointiin” (Emt, 99).  

 

 

Osallistuva havainnointi edellyttää erilaisia rooleja tutkijan roolin lisäksi. Vuorovaiku-

tus on tärkeässä asemassa sekä tutkittaville että tutkijalle (Emt, 101). Joskus tutkija 

on paikalla ulkopuolisena henkilönä havainnoimassa. Joskus tutkija taasen on luon-

nollisen aidoissa kenttätilanteissa, jonka pohjalta voidaan luoda havaintoja. Toiminta 

on usein jotain näiden kahden tyypin välistä. (Emt, 99). Opinnäytetyössäni nämä tyy-

pit yhdistyivät vahvasti. Alkuvaiheessa projektia osallistuin vahvasti kenttätilanteisiin 



21 

 

mutta loppuvaiheessa pystyin jättäytymään taustalle ja panostamaan havainnointiin 

enemmän. Molemmista tavoista nousi hyvin ainestoa. 

 

”Osallistuvassa havainnoinnissa vuorovaikutus tapahtuu varsin pitkälle tutkittavien, 

havainnoitavien henkilöiden ehdoilla. Tutkijan pitäisi vaikuttaa mahdollisimman vähän 

tutkimansa yhteisön elämään ja tapahtumien kulkuun. Ideaali olisi tietenkin se, että 

hän ei vaikuttaisi lainkaan, mutta tämä on lähes mahdotonta” (Emt, 100).  

Osallistuvassa havainnoinnissa eettiset kysymykset korostuvat. Tutkijan on tiedostet-

tava tekojensa seuraukset tavallista enemmän. Havainnointitilanteisiin tulisikin miet-

tiä, miten havainnoidaan ja kuinka tiedot rekisteröidään (Emt, 101). 

”Grönfors (1982, 87-88) puhuu neljästä osallistumisen asteesta. 

1) havainnointi ilman varsinaista osallistumista 

2) osallistuva havainnointi 

3) osallistava havainnointi eli toimintatutkimus 

4) piilohavainnointi”  

 

 

Osallistuva havainnointi on subjektiivista toimintaa (Eskola & Suoranta 2008, 102).  

”Periaatteena on, että havainnointiakaan ei pitäisi tehdä ilman havainnoitavan suos-

tumusta. Toisaalta avoin havainnointi voi häiritä sekä tutkittavaa sekä tutkimusta että 

tutkittavan yhteisön toimintaa” (Emt, 101). Osallistuva havainnointi voi olla hyvinkin 

valikoivaa. Ennakko-odotukset määrittävät havainnointia ja muut asiat saattavat 

jäädä huomaamatta (Emt, 102). ”Havaintoja tehdään jo tunnetuista, käsitteellisistä 

asioista” (Emt, 102). 

 

 

Haastattelu 
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Haastattelu sinänsä ei kuulu pelkästään laadulliseen tutkimukseen, sen avulla voi-

daan kerätä myös määrällistä aineistoa. ”Haastattelun tavoite on selvittää se, mitä 

jollakulla on mielessään” (Eskola & Suoranta 2008, 85). ”Yksinkertaisesti määritel-

tynä haastattelu on tilanne, jossa henkilö (haastattelija) esittää kysymyksiä toiselle 

henkilölle (haastateltava) (Emt, 85). Haastattelulle vuorovaikutustilanteena on tyypil-

listä, että se on 1) ennalta suunniteltu; 2 haastattelijan alulle panema ja ohjaama; li-

säksi 3) haastattelija joutuu usein motivoimaan haastateltavaa ja pitämään haastatte-

lua yllä; 4) haastattelija tuntee roolinsa ja haastateltava oppii sen; 5) haastateltavan 

on luotettava siihen, että hänen kertomisiaan käsitellään luottamuksellisesti” (Emt, 

85). ”Erilaisia haastattelutyyppien jakoja on useita, samoin eri haastattelutyyppien ni-

mityksiä” (Emt, 86).  

 

Strukturoidulle haastattelulle ominaista on, että kysymysten järjestys ja muotoilu on 

kaikille sama. Perustana on ajatus, että kysymyksillä olisi sama merkitys kaikille vas-

taajille. Tilanne on ikään kuin kyselylomakkeen täyttämistä ohjatusti (Emt, 86). 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat mutta vastaus-

vaihtoehdot eivät tule valmiina vaan haastateltava pääsee vastaamaan kysymyksiin 

omin sanoin (Emt, 86). 

Teemahaastattelussa aihepiirit sekä teema-alueet ovat etukäteen määriteltyjä. Mene-

telmä eroaa strukturoidusta haastattelusta siten, että kysymysten tarkka järjestys ja 

muoto puuttuvat. Teemahaastattelussa on hyvä perehtyä aihepiiriin huolellisesti sekä 

tuntea haastateltavien tilanne, jotta haastattelu voitaisiin kohdentaa tiettyihin teemoi-

hin (Emt, 86). 

”Sisältö- ja tilanneanalyysi on siis teemahaastattelussa tärkeää. Käsiteltävät teemat 

valitaan tutkittavaan aiheeseen perehtymisen pohjalta. Tutkimusaihe ja tutkimuskysy-

mykset on muutettava tutkittavaan muotoon, operationalisoitava.  Kysymysten harkit-

semisen lisäksi myös haastateltavien valitsemiseen tulee suhtautua harkinnalla: Tut-

kimukseen osallistuvia ei tulisi valita satunnaisesti tarraten kehen tahansa kulkijaan. 

Tutkittaviksi tulee valita sellaisia ihmisiä, joilta arvellaan parhaiten saatavan aineistoa 

kiinnostuksen kohteena olevista asioista” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 

6.3.2). 
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Avoin haastattelu muistuttaa keskustelunomaista tilannetta, jossa haastattelija ja 

haastateltava keskustelevat tietyistä aiheista mutta kaikkien haastateltavien kanssa 

ei välttämättä käydä läpi kaikkia teema-alueita (Eskola & Suoranta 2008 86).  

Erityyppisillä haastatteluilla saadaan erilaista tietoa. Haastattelutyyppi onkin hyvä va-

lita tutkimusongelman perusteella (Emt, 87). 

  

Luottamus on tärkeässä osassa tutkimushaastattelua tehdessä. Tulos joka haastatte-

lusta saadaan, on riippuvainen haastattelussa saavutetusta luottamuksesta. Haastat-

telija ei ole vain kysymyksiä kysyvä tekijä vaan myös tärkeä osa haastattelun vuoro-

vaikutusta (Emt, 93). Jos haastattelija osaa myötäelää haastateltavan tilanteen 

kanssa, saattaa hän saada haastattelusta tietoa, jota haastateltava ei ehkä olisi itse-

kään uskonut kertovansa. Sukupuolisensitiivisyys näkyy haastattelutilanteissa. Eri 

sukupuolten voi olla haastavampaa kertoa avoimesti asioistaan. Miehet eivät myös-

kään mielellään tunnusta toisilleen asioita, joita he voisivat mahdollisesti naisille tun-

nustaa. Sosiaalisesti määräytyvät tekijät voivat olla kommunikaatioprosessin esteenä 

tai suunnata sitä ennalta määrätyllä tavalla (Emt, 93-94). 

 

 

Ryhmähaastattelu 

 

”Ryhmähaastattelu on haastattelutilanne, jossa paikalla on useita haastateltavia. 

Ryhmähaastattelua voidaan käyttää yksilöhaastattelun sijasta, jos haastateltavien 

voidaan olettaa jännittävän haastattelijaa niin paljon, että yksilöhaastattelusta ei syn-

tyisi toimivaa tapahtumaa” (Eskola & Suoranta 2008, 94). Opinnäytetyöni haastatte-

luosiossa koin, että ryhmähaastattelu olisi paras tapa erityisryhmän haastattelutilan-

teeksi. ”Ryhmähaastattelussa ryhmän jäsenet voivat tukeutua toisiinsa ja se osaltaan 

voi auttaa tiedon hankintaa. Osallistujat voivat yhdessä muistella, herättää muistiku-

via, tukea ja rohkaista toisiaan” (Emt, 94).  
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Ryhmähaastattelulla tutkija voi hyvin päästä sisään tutkittavien maailmaan. Varjopuo-

lena yksilö saattaa ryhmähaastattelussa kertoa joistakin asioista eri tavoin kuin miten 

hän niistä ehkä kertoisi yksilötilanteessa (Emt, 95).  

 

”Sulkunen (1990, 264) mainitsee ryhmähaastattelutilanteille kaksi etua yksilöhaastat-

teluihin verrattuna: Ensinnäkin ryhmähaastatteluissa haastateltavat kontrolloivat toisi-

aan. Toisena etuna, ryhmähaastattelu on erittäin tehokas menetelmä, yhden istun-

non aikana saadaan haastateltua useita ihmisiä. Hyvä aihe ryhmähaastattelulle on 

sellainen, joka herättää erilaisia mielipiteitä, tällöin ryhmän jäsenet saattavat stimu-

loida toisiaan keskusteluun” (Eskola & Suoranta 2008, 96).  

Ryhmäkoko on verrattavissa optimaalisen opetusryhmän kokoon. Hyvä ryhmäkoko 

olisi 4-8 henkilöä kerralla. Tavoitteena on saada vapaampaa keskustelua kuin struk-

turoiduissa haastatteluissa. Ongelmaksi voivat koitua yksittäiset henkilöt, jotka saat-

tavat dominoida keskustelua (Emt, 97). ”Ryhmähaastattelujen purkaminen voi olla 

haastavaa. Jos ryhmän jäsenet esimerkiksi puhuvat toistensa päälle, voi äänten tul-

kitseminen muuttua vaikeaksi. Olisikin hyvä haastattelun alussa pyytää ryhmän jäse-

niä esittäytymään, jotta tulkinta jälkeenpäin helpottuisi” (Emt, 98). 

Ennen haastattelujen suorittamista olisi hyvä miettiä, minkälaisen tilaisuuden haastat-

telusta haluaa tehdä. Onko tilaisuus haastattelu vai pyritäänkö keskustelunomaisuu-

teen. Opinnäytetyössäni molemmat tavat pääsivät hyvin esille. Datanomiopiskelijoille 

pyrin pitämään tilaisuuden ammattimaisempana ja erityisryhmän kanssa avoin kes-

kustelevaisuus oli tärkeää (Emt, 97).  

 

Haastattelujen litterointi ja teemoittelu 

 

”Litteroinnilla tarkoitetaan nauhoitetun aineiston puhtaaksi kirjoittamista” (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006, 7.2.1).  

Keräämisen jälkeen aineisto kirjoitetaan sen analysoimista ja hallitsemista helpotta-

vaan muotoon. Kysymyksiä herättää mm. Kuinka puhtaaksi haastatteluaineisto tulisi 
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kirjoittaa. Jokaisen sanan äänensävyn ja äänenpainon kirjaaminen riippuu tutkimus-

ongelmasta ja siitä, miten kieleen suhtaudutaan. Jos kysymyksessä ei käsitellä niin-

kään kielellisiä asioita kuten hienosyinen vuorovaikutus, kielen käyttö tai kieli, ei litte-

rointiin välttämättä tarvitse lisäillä erikoismerkkejä. Pääasia on saada haastattelussa 

puhutut lauseet kirjattua luettavaan muotoon (Emt, 2006). 

Joskus haastatteluissa litteroitavaksi otetaan vain tutkittavan aiheen kannalta keskei-

set asiat. Riskinä voi olla se, että osa materiaalista, joka olisi tutkimuksen kannalta 

tärkeää, saattaa jäädä tutkimuksen ulkopuolelle. Varminta olisikin litteroida kaikki ma-

teriaali tarkasti ja kattavasti jotta näin ei kävisi. Materiaalin voi rajata myöhemminkin 

mutta aineiston osittainen käyttö tulisi aina perustella tutkimusraportissa. Litterointi on 

aikaa vievää, teksti kuunnellaan ja kelataan takaisin useasti, jotta kuullut asiat saa-

daan varmistettua luettavaan muotoon. (Emt, 2006). 

 

”Teemoittelu on luonteva etenemistapa mm. Teemahaastatteluaineiston analysoimi-

sessa. Teemat, joista on haastateltavien kanssa puhuttu, löytyvät yleensä kaikista 

haastatteluista – tosin vaihtelevassa määrin ja eri tavoin. Aineisto voidaankin litteroin-

nin jälkeen järjestellä teemoittain. Joskus teemat muistuttavat aineistonkeruussa käy-

tettyä teemahaastattelurunkoa, mutta näin ei aina käy. Teemojen muodostamisessa 

voidaan käyttää apuna koodausta ja/tai kvantifiointia. Esimerkiksi taulukointien avulla 

voidaan havainnoida sitä, mitkä seikat aineistossa ovat keskeisiä ja näille voidaan sit-

ten miettiä yhdistäviä nimittäjiä, teemoja. Myös tyyppikertomuksia voidaan käyttää 

teemojen muodostamisessa: tyypillisiä elementtejä sisältävien tyyppien sisältöä voi-

daan eritellä tarkemmin teemojen kautta tai teemoittelusta voidaan siirtyä tyypitte-

lyyn. Kun aineistoa järjestellään teemojen mukaan, kunkin teeman alle kootaan haas-

tatteluista ne kohdat, joissa puhutaan kyseisestä teemasta. Teemoittelua suoritetaan 

nykypäivänä yleisesti tekstinkäsittelyohjelmien leikkaa ja liimaa toiminnoilla” (Saara-

nen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 7.3.4).   

 

 

Tutkimusetiikka 

 



26 

 

Suomalaisessa yhteiskunta- ja kasvatustieteessä tutkimuksen eettiset kysymykset 

ovat vielä melko uusi aihe. Keskeinen jako voidaan tehdä tiedon käytön ja hankinnan 

välillä (Eskola & Suoranta 2008, 52). ”Jokainen tutkimus sisältää lukuisia eri päätök-

siä, ja siten tutkijan etiikka joutuu koetukselle lukemattomia kertoja tutkimusprosessin 

aikana. Tutkimuksen eettisistä ongelmakohdista on esitetty erilaisia luetteloita. Esi-

merkkinä näistä olkoon Suojasen (1982, 80-72) esittämä luettelo: 

 Tutkimuslupaan liittyvät kysymykset (lupa saadaan sekä viranomaisilta että 

tutkittavilta). 

 Tutkimusaineiston keruuseen liittyvät ongelmat (ei salaa nauhoittamista tms.) 

 Tutkimuskohteen hyväksikäyttö (tutkijan uraa hyödyntävät tutkimukset vs. toi-

mintatutkimus jne.) 

 Osallistumiseen liittyvät ongelmat (miten tutkija vaikuttaa tutkimusyhteisöön) 

 Tutkimuksesta tiedottaminen (tieteellinen raportointi vs. tutkittaville tiedottami-

nen” (Emt, 52). 

 

”Tutkittavien ja tutkijan välillä ei saa vallita sellaista riippuvuussuhdetta (esimerkiksi 

terapeutti ja potilas, opettaja ja oppilas jne.), joka voi vaikuttaa olennaisesti tietojen 

antamisen vapaaehtoisuuteen” (Emt, 55). 

 

Tutkittaville tulee antaa riittävä informaatio tutkimuksen tavoitteista ja luonteesta sekä 

on korostettava osallistumisen vapaaehtoisuutta. Periaatteesta voidaan poiketa esi-

merkiksi osallistuvassa havainnoinnissa. Tällöin osallistujien anonymiteetti on kuiten-

kin varmistettava. Tietoja käsitellessä keskeiset kaksi käsitettä ovat anonymiteetti ja 

luottamuksellisuus (Emt, 56).  

Tietoja hankittaessa nimettömyys on jo luvattu. Kun tuloksia julkistetaan, on huoleh-

dittava, ettei tutkittavien henkiköllisyys paljastu. Mitä arkaluontoisemmasta asiasta on 

kysymys, sitä tiukemmin anonymiteettia tulisi suojata. Periaate on se, että henkilölli-

syyden selvittäminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi (Emt 2008, 57).” Tutkija ei 

voi sen paremmin sosiaali- kuin kasvatustieteellisessäkään tutkimuksessa luonnon-

tieteiden mallin mukaisesti eristäytyä tutkimuskohteensa ulkopuolelle, vaan on osa 

tutkittavaa maailmaa. Siten kyseessä on tutkijan ja tutkittavan välinen vuorovaikutus. 
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Itse asiassa on kysymys pikemminkin tutkimussuhteesta kuin tutkimuskohteesta” 

(Emt 2008, 57-58).  

”Eettisten ongelmien tunnistaminen ja välttäminen etukäteen vaatii tutkijalta ennen 

kaikkea ammattitaitoa ja ammattietiikkaa. Tutkijalla pitää olla riittävästi herkkyyttä 

huomioimaan oman tutkimuksensa ongelmakohdat” (Emt 2008, 59). 

 

 

4.3 Tutkimuksen toteuttaminen 

 

Valitsin tutkimukseni menetelmäksi laadullisen tutkimuksen. Kvalitatiivinen tutkimus 

ei seuraa tiukkoja sääntöjä kuten kvantitatiivinen tutkimus, joten kuvatakseni kohde-

ryhmän toimintaa kahdessa eri yksikössä, se oli selkeästi parempi tapa kuin määrälli-

nen tapa kuvata. Opinnäytetyöni ollessa puolitoiminnallinen oli tärkeää löytää oikean-

lainen tutkimustapa, jotta tutkimuksesta saataisiin mahdollisimman paljon irti. Alusta-

vasti tavoitteenani oli osallistuvasti havainnoida, jonka lisäksi tavoitteena oli tehdä 

moniammatillinen teemahaastattelu kaikkien osapuolien kanssa. Projektin edetessä 

suunnitelma muutti muotoaan ja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa päätimme 

rajata tutkimusta.  

 

Miten tein havainnoinnin 

Suoritin havainnointia Siun Soten päivätoimintayksiköissä, joissa kävin keskiviikkoisin 

ja torstaisin aamupäivällä. Aluksi tavoittelin enemmän havaintoihin painottuvaa osal-

listumista mutta toiminnan onnistumiseksi aika ajoin hyppäsin melko vahvasti mu-

kaan toimintaan. Minulla on useamman vuoden työkokemus kehitysvamma-alan toi-

mijana, joten työ ohjaajana on minulle ominaista. Datanomiopiskelijoille tilanteet ja 

kohderyhmä olivat uusia, joten osallistuin ja välillä jopa vedin toimintaa. Tavoit-

teenamme oli, että järjestäisimme digitukea niin, että meillä olisi tila jonne asiakkaat 
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voisivat tulla digipulmiensa kanssa. Kohderyhmämme asiakkaat olivat alussa jännit-

tyneitä ja hieman pelkäsivät tulla esiin ongelmiensa kanssa, joten toiminnan alkuvai-

heessa toimin sisäänheittäjänä ja rikoin paljon jäätä datanomiopiskelijoiden ja kehi-

tysvammaisten välillä. Päivätoimintakeskusten työntekijät ohjasivat myös aktiivisesti 

kohderyhmää paikalle ja kyselivät asiakkaiden digiongelmista, joita ratkoimme aluksi 

porukalla. 

 

Havainnoinnin tavoitteena oli jättäytyä toiminnasta hieman taakse ja koota havaintoja 

tutkimuspäiväkirjaan, jota hyödyntäisin haastattelukysymysten luontiin. Pääosittain 

pääsin tavoitteisiini, alkuviikkojen hitaan lähdön jälkeen toiminta alkoi sujua omilla rai-

teillaan ja datanomit saivat niin hyvin toiminnasta kiinni, että pystyin keskittymään kir-

jaamiseen taustalla. Havaintoihin pyrin kirjaamaan mahdollisimman yksityiskohtai-

sesti niitä ohjaustilanteita, joita olin taustalla tarkkailemassa. Osallistuva havainnointi 

näkyi toiminnassani mm. keskusteluina asiakkaiden kanssa, taustoittelin asiakkaiden 

tietoteknisiä valmiuksia keskustelemalla laitteista ja niiden käyttötavoista asiakkaiden 

kanssa. Pyrin tekemään mahdollisimman paljon havainnointia kaikissa tilanteissa 

missä olin mukana. Kirjasin havaintojani ylös sitä mukaa kun niitä huomasin.  

 

Koin haastavaksi havaintojeni kirjaamisen. Varsinkin alkuvaiheessa projektia missä 

olin enemmän esillä, oli todella vaikeaa hypätä takaisin tietokoneelle kirjaamaan ha-

vaintojani. Asiakasryhmän oli alkuviikkojen jälkeen helppoa ottaa minuun kontaktia, 

jonka johdosta kirjaaminen vaikeutui entisestään. Pyrin itsekin ohjaamaan asiakkaita 

toimimaan datanomiopiskelijoiden kanssa, että saisin kirjattua hieman enemmän.  

Sain loppujen lopuksi tutkimuspäiväkirjaan paljon havaintoja, joita sitten hyödynsin 

tutkimuksessani. Koin myös, että kun yritin painottaa tekemistäni havainnointiin, oli-

vat datanomiopiskelijat hieman enemmän varuillaan ja mahdollisesti kokivat, että 

tarkkailin toimintaa. 

 

Tutkimuspäiväkirja  
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Jokaisesta päivästä pidin tutkimuspäiväkirjaa. Tutkimuspäiväkirjaan pyrin kirjaamaan 

kaiken jossa, oli vähääkään informaatiota. Tutkimuspäiväkirjalla oli tärkeä osa haas-

tattelukysymysten luomisessa. Tutkimuspäiväkirjan avulla pystyin mm. saamaan ku-

vaa siitä, miten asiakkaiden kysymysten teemat muuttuivat toiminnan edetessä. Tut-

kimuksen ollessa osallistuvaa havainnointia, koin tärkeäksi pitää kirjaa näkemistäni 

asioista, jotta pystyin kartoittamaan mm. kehitysvammaisuuden tasoa ja luomaan sitä 

kautta kysymykset, jotka vastasivat kohderyhmää. Tutkimuspäiväkirja oli tärkeässä 

roolissa tutkimuksen kannalta, kirjasin siihen niin asiakkaiden, itseni kuin ohjaajien 

tuntemuksia toiminnasta. Nämä tuntemukset ovat tärkeässä asemassa, kun lähde-

tään miettimään toiminnan kehittämistä jatkoa varten. Tutkimuspäiväkirjaan pyrin kir-

jaamaan asioita mahdollisimman laaja-alaisesti. Kirjasin tuntemuksia, positiivisia ja 

negatiivisia.  

 

Tutkimuseettisten kysymysten ratkaisu 

Tutkimusta aloitellessani olin kaavaillut mahdollisia tutkimuseettisiä kysymyksiä jo 

hieman etukäteen. Kuten suunnitelmassani jo pohdin haastattelukysymysten suh-

teen, myös tutkimuseettiset kysymykset muuttivat muotoaan kohderyhmään tutustut-

taessa. Alkuperäiset tutkimuseettiset kysymykset liittyivät pornografiaan ja uhkape-

laamiseen. Tutkimuksen pääpainopiste oli kuitenkin tutkia järjestettyä toimintaa ja ky-

symykset olivat pitkälti rakentuneet toiminnan ympärille. Voiko kehitysvammaisille 

opettaa nettipankkitunnuksien tai yksityiskohtaista selaimien käyttöä, jos se voi joh-

taa uhkapeliriippuvuuteen tai pornon katseluun. Luonnollisesti Suomessa vallitsee 

yksilönvapaus ja edellä mainitut ovat laillista toimintaa mutta onko eettistä omalla toi-

minnallamme tukea kyseisiä aktiviteetteja. Kysymykset olivat luotu miettien rakennet-

tua toimintaa ja olikin hyvä, että näitä kysymyksiä mietittiin uudelleen tavatessamme 

kohderyhmämme. Kun pääsimme tutustumaan kohderyhmäämme kunnolla, urakka 

helpottui hieman. Tutkimuseettisiksi kysymyksiksi valikoituivatkin asiat, jotka käsitteli-

vätkin itse tutkimusta. 
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Kun haastattelee kohderyhmää kuten kehitysvammaiset, on tärkeä pohtia sitä, mistä 

haastattelussa on kysymys ja mihin näitä tuotoksia käytetään. Vaikka kertoisin opin-

näytetyöni ideasta, tavoitteista ja sen hyödyllisyydestä kohderyhmälle en voi olla täy-

sin varma, että haastateltavat ymmärtäisivät mihin osallistuisivat. Koska kehitysvam-

maisten omat näkemykset olivat tärkeässä asemassa tutkimuksen suhteen, oli tämä 

kysymys ratkaistava, sillä aikuisten kehitysvammaisten itsemääräämisoikeutta tulee 

kunnioittaa.  

Vaikka minulla oli tutkimuslupa, prosessin edetessä kävi ilmi, että en voinut tehdä ke-

hitysvammaisten haastattelua päivätoimintakeskuksissa Siun Soten eettisen ohjeis-

tuksen perusteella.  Sain kuitenkin luvan hyödyntää päivätoimintakeskuksissa kerää-

määni havainnointiaineistoa. 

Haastattelut toteutettiinkin opinnäytetyön toimeksiantajan tiloissa. Kehitysvammais-

ten oman yhdistyksen yhdistysaktiivi keräsi ryhmän aikuisia kehitysvammaisia, jotka 

halusivat tulla haasteltavaksi digiteemaan liittyen. Osa haastatelluista on voinut osal-

listua myös datanomien digiohjaukseen päivätoimintakeskuksissa, mutta sitä ei heiltä 

kysytty vaan teemaa käsiteltiin yleisesti. Näin varmistettiin, että toimitaan Siun Soten 

eettisen ohjeistuksen mukaan, mutta samalla kunnioitetaan kehitysvammaisten itse-

määräämisoikeutta ja kuullaan heidän näkemyksiään heitä koskevassa asiassa. 

 

Haastattelujen toteutus  

Tein teemahaastattelut datanomiopiskelijoille ja kehitysvammaisille 

Kysyin datanomiopiskelijoilta heidän halukkuuttaan pienehköön haastatteluosioon ja 

kerroin mihin aineistoa käytetään. Toisin kuin kehitysvammaisilla, joiden haastatte-

luosioissa nousi tutkimuseettisiä kysymyksiä, tätä aineistoa voitaisiin käyttää tällaise-

naan aineistona. Haastattelupaikaksi valitsin oman asuntoni rauhallisuuden ja keskei-

sen paikan vuoksi. Pyrin pitämään haastattelun rennon keskustelevaisena ja kysy-

mykset olivat enemmänkin runkomaisen suuntaa-antavia kuin täysin strukturoituja. 

Datanomiopiskelijat olivat ensimmäisen vuoden sekä kolmannen vuoden opiskelijoita 
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eivätkä omien sanojensa mukaan vielä kovin kokeneita asiakaspalvelutyöstä. Molem-

mille tämänkaltainen tapa suorittaa harjoittelu oli uusi, joten olikin mielenkiintoista 

päästä tutkimaan asiaa myös heidän näkökulmastaan. Haastattelulle ominaisesti en 

johdatellut kysymyksiä vaan pyrin kysymään ne mahdollisimman neutraalista näkö-

kulmasta. 

 

Kehitysvammaisten haastattelun suoritin Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen 

tiloissa. Haastattelutilaksi valikoitui pieni huone, jonka pöydän ympärille haastatellut 

kokoontuivat, haastatteluun osallistui neljä kehitysvammaista. Pyrin minimoimaan 

mahdolliset ärsykkeet, joten hiljainen huone olikin oiva paikka suorittaa haastattelu. 

Haastattelussa käsiteltiin asioita teemojen mukaan ja kysymykset liittyivät näihin tee-

moihin eivätkä olleet tarkasti strukturoituja. Tilaisuus oli hyvin keskustelunomainen, 

osallistujat vastailivat vuorollaan, mutta saivat vapaasti ottaa puheenvuoroja, jos toi-

sen osallistujan sanomisesta nousi lisää mielipiteitä. Kysymysten yksinkertaistaminen 

selkokieliseen muotoon oli tärkeää. Muutaman kerran kysyin kysymyksen niin, että 

se oli rakenteellisesti hieman haastava, joka selkeästi vaikutti vastaukseen. Muotoilin 

joitain kysymyksiä uudelleen selvemmällä rakenteella ja vastaukset olivat myös sel-

vempiä. Haastattelussa pyrin siihen, etten johdattelisi kysymyksiä saadakseni mah-

dollisimman todenmukaisia vastauksia kehitysvammaisten kokemuksista teemoihin 

liittyen. 

Haastattelut tehtyäni litteroin molemmat haastattelut. Kuuntelin haastattelut useaan 

kertaan ja kirjasin sanasta sanaan käydyt asiat. Ryhmähaastattelussa merkitsin 

haastatellut kirjaimella A (asiakas) anonymiteetin varmistamiseksi. Litteroinneista 

pystyin hyvin nostamaan tiettyjä teemoja, joita jäsentelin taulukonomaisesti. Taulu-

koista pystyin helposti tekemään johtopäätöksiä, joita pystyin käyttämään tuloksissa. 

Näitä tuloksia vertasin tekemääni tutkimuspäiväkirjaan, jonka havainnot tukivat haas-

tatteluissa ilmi tulleita asioita.   

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

5  TUTKIMUSTULOKSET   

 

5.1 Kehitysvammaiset digitalisoituvassa yhteiskunnassa 

 

Asiakkaiden teemahaastatteluista nousi mielenkiintoisia kohtia, jotka tukivat opinnäy-

tetyön tärkeyttä. Teemahaastatteluissa sain selville sekä laitteiden käyttöön liittyvää 

informaatiota että tuen tarpeisiin liittyviä asioita ja haasteita.  

Havainnoinnissa kävi ilmi, että moni koki omaavansa hyvät tietotekniset valmiudet. 

Aiheesta lisää kysyttäessä selvisi, että valmiudet eivät olekaan aivan yhtä hyvällä 

pohjalla kuin asiakas ne itse mielsi.  

 

”Siis minullahan kun tulee joku uus laite niin vanhemmat auttaa ja opettaa sen käy-

tössä, miehä en ite osaa nii vanhemmat sitte ite kattoo kaikki” 

 

Kehitysvammaisten digiohjaajina usein toimivat omat vanhemmat ja sukulaiset. Oh-

jaajilla ei välttämättä ole aikaa ohjata digilaitteiden käytössä koska päätoiminen työ 

on asumisyksikön pyörittämiseen liittyvää toimintaa. Jokainen haastattelussa olleista 

omasi suhteellisen vahvat sosiaaliset suhteet perheeseensä ja sukulaisiinsa, joten he 

saivat melko hyvin tukea digiasioissa. Kaikilla kehitysvammaisilla ei ole kuitenkaan 

samanlaisia suhteita perheeseen tai sukulaisiin. Haastatteluissa tuli ilmi mahdollisia 

avuntarjoajia digiongelmien suhteen, datanomiopiskelijat koettiin mieluisiksi avusta-

jiksi digiasioissa.  
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Asumisyksikköjen ja päivätoimintapaikkojen ohjaajilta toivottiin enemmän ohjausta di-

giasioissa. Ohjaajat kuitenkin tekevät jo paljon töitä itsessään kehitysvammaisten oh-

jaajina, eikä aika voikaan riittää jokaisen yksilölliseen opastamiseen uusien laitteiden 

kanssa. Voisikin miettiä millä tavoin ohjaajat voisivat hypätä välillä ohjaamaan di-

giasioissa. Haastatteluissa pyrin ottamaan mahdollisimman monipuolisesti selvää di-

gilaitteiden käyttökohteista, jotta näitä voitaisiin ottaa huomioon jatkoa suunnitellessa. 

Tutkimuspäiväkirjassani olen havainnoinut asiakkaiden omia kokemuksia digilait-

teista.  

 

”Luen lehtee ja katon nää kaikki nää uutiset mitä maailmalla on ja sitten sää. Sitten 

oon ruvennu tekemään sanaristikkoja” 

 

Haastatteluissa nousi tietoa myös käyttökokemuksista ja oppimisen tarpeista. Sosi-

aalinen media, hakukoneet, lehtien lukeminen, sään tarkastaminen netin kautta sekä 

pelaaminen nousivat vahvasti esiin jo olemassa olevista valmiuksista. Myös papu.net 

portaalin aktiivinen käyttö, puheluiden soitto sekä viestien lähettely koettiin jo omak-

sutuksi. Haastattelussa kävimme läpi vaikeuksia ja haasteita. Keskustelusta nousikin 

esimerkkejä siitä, miten digiasioissa koetaan haasteita.  

 

”Mul on tietokone mut mul ei oo vielä sähköpostia, vasta ens vuonna tulee sähkö-

posti” 

 

Sähköpostin luominen oli yksi askarruttavista kysymyksistä. Sähköposti on tärkeä 

osa nyky-yhteiskunnassa. Isoon osaan netin palveluita kirjaudutaan joko sähköpos-

tilla, verkkopankkitunnuksilla tai sosiaalisen median tunnuksilla. Sähköpostin luomi-

nen on toki ilmaista mutta osaavatko kaikki rekisteröityä palveluihin. Tiedostavatko 

kohderyhmäni henkilöt mihin sitoutuvat rekisteröityessään palveluun. Uusien ohjel-

mien ja pelien asentaminen oli asia, joka koettiin erityisen vaikeaksi. Moni olikin sitä 

mieltä, että sitä olisi mukava oppia. Kiusaaminen oli asia, jota oltiin koettu jo sosiaali-

sen median kautta. Internetin haasteista puhuttaessa, keskustelun lomassa nousi 
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paljon nettikiusaamiseen liittyvää informaatiota. Osa keskustelijoista osasikin kertoa 

sosiaalisessa mediassa kiertävistä huijareista ja feikkiprofiileista.  

 

” Esimerkiksi kiusaaminen, feikkiprofiilit ja sitte tietysti semmoset jotka lähettelee ka-

veripyyntöjä niitä ei saa lisätä, netissä on vaarallista” 

 

” No jos siellä tulee semmossii et sie oot kehitysvammanen ja sie oot sitä ja tätä ja 

tuota” 

 

Kaikki asiakkaat eivät olleet sosiaalisessa mediassa mutta nettikiusaamista pelättiin 

yleisesti. Päällisin puolin netiketin osia oli melko hyvin hallussa. Keskustelun lomassa 

nousi mm. viestisalaisuuden tärkeys ja jokainen haastateltu tiesikin, että muiden säh-

köposteja tai tekstiviestejä ei pidä mennä lukemaan.  

Yleinen kiinnostus netin palveluita kohtaan oli joillakin keskustelijoilla mielessä. Verk-

kopalvelujen käyttö kiinnostaa mutta mm. oppiminen koettiin vaikeaksi, ohjeistuksia 

saatettiin unohtaa ja uutta opetettua tietoa oli hankalaa omaksua.  

 

”Mie oon vähä haaveillu että vois oppia tämmösen verkkopalvelun käyttöä ja mennää 

etteenpäin” 

 

Haastattelussa halusin käsitellä myös oppimisen kokemuksia. Onko oppiminen hel-

pompaa ryhmätilanteissa, parin kanssa vai yksilötilanteessa. Haastattelu puolsi pa-

rioppimista, mutta otannan ollessa pieni, on se vain haastattelussa keskustelun lo-

massa noussutta tietoa. Laitteita tykättiin käyttää yksin mutta oppimiseen olisi hyvä 

olla kaveri, jonka kanssa oppia yhdessä. 

 

”Alussa kaverin kanssa ja sitte kattoo miten alkaa luistammaan, monneen kertaan 

pittää ensin kaverin kanssa opetella”  



35 

 

 

Opeteltavista asioista varsinkin erilaisten ohjelmien kuten, pelien ja helppokäyttötoi-

mintojen asentaminen itse kiinnosti. Kiinnostus pelejä kohtaan oli suurta ja uusien 

pelien asentelu oli haastatelluille tärkeää. Pelien asentaminen ei kuitenkaan ole läh-

tökohtaisesti helppoa, jos ei tiedä mistä hakea, mitä haluaa pelata tai miten peli 

asennetaan.  

Papu.net portaali tarjoaa peli ja viihdepalveluja selkokielellä mutta niiden lisäksi kehi-

tysvammaiset toivoivatkin, että oppisivat itse asentamaan pelejä suoraan verkosta. 

Havainnointitilanteissa asiakkaat kertoivatkin oppineensa uusia asioita datanomiopis-

kelijoiden ohjauksessa.  

Päivätoimintakeskusten ohjaajat eivät olleet mukana ohjaustilanteissa, uudenlaisten 

ohjaustilanteiden sekä uusien ohjaajien tuoma jännitys näkyi aluksi. Totuttuaan mei-

hin asiakkaat uskalsivat paremmin tulla esille ongelmiensa kanssa ja saimmekin pal-

jon pulmia ratkottavaksi.  

 

”En ossaa minä asentaa, tarviisin vähä appuu siihen hommaan” 

 

Lähtökohtaisesti tavoitteena oli ratkaista kehitysvammaisten jo olemassa olevia digi-

ongelmia. Aluksi työtä tehtiin ongelmalähtöisesti, ohjauksella vastattiin asiakasryh-

män itse kertomiin digiongelmiin. Prosessin edetessä pyrimme toiminnassa myös ha-

vainnoimaan mahdollisia ongelmia, joita kehitysvammaisilla oli digiasioiden suhteen. 

Aktiivisesti kyselemällä ja toimintaa seuraamalla pystyimme antamaan parempaa oh-

jausta ongelmien suhteen. 

 

Aineiston pohjalta voidaan päätellä, että kehitysvammaisten osallisuutta digitalisaa-

tiossa pitäisi kehittää ja tutkia heitä itseään kuullen. Kun puhutaan osallisuudesta ke-

hitysvammaisten tulisi päästä kuultavaksi ylipäätään heitä koskevissa tutkimuksissa 

sekä päästä vaikuttamaan oman ryhmänsä asioihin ja päätöksentekoon.  
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Päätelminä kehitysvammaisten osallisuudesta digitalisaatiossa peilaan niitä teo-

riapohjaani. Osallisuuden ulottuvuudet sekä osallisuuden muodot kuuluvat tiivistet-

tynä seuraavasti  

 Osallisuus yhteiskunnassa 

 Osallisuus ympäröivissä yhteisöissä 

 Osallisuus omassa elämässä 

 Tieto-osallisuus 

 Suunnitteluosallisuus 

 Toimintaosallisuus 

 Päätöksenteko-osallisuus 

 

Tarkastellessa osallisuutta yhteiskunnassa ja ympäröivissä yhteisöissä aineisto osoit-

taa, että palveluihin rekisteröityminen ja käyttö usein vaativat sosiaalisen median tun-

nuksia, verkkopankkitunnuksia tai sähköpostiosoitetta. Näitä ei useimmilta haastatel-

luilta sekä havainnoiduilta löytynyt lainkaan ja haastattelun perusteella näiden luomi-

nen koettiin haastavaksi.  

Aineiston jäädessä suppeaksi sen käsitellessä enimmäkseen digiosallisuutta, käsitteet 

kuten osallisuus omassa elämässä, suunnitteluosallisuus sekä päätöksenteko-osalli-

suus jäivät aineistoltaan liian pieneksi, että niistä voisi vetää tutkimuksellisia johtopää-

töksiä.  

Aineiston pohjalta voidaan havainnoida tärkeimmäksi digiosallisuuden edellytykseksi 

tieto-osallisuuden toteutumista. Ilman ymmärrettävää tietoa, digilaitteita ja tietoverkko-

jen mahdollisuuksia ei voi hyödyntää. Kehitysvammaisten tieto- ja taitotasoa tulisi ke-

hittää niin, että useimpia internetin palveluita voitaisiin käyttää.  

Osallistuminen esimerkiksi harrasteryhmiin koetaan vaikeaksi, sillä tiedonhaku itses-

sään on ryhmälle haastavaa. Erilaisten harrasteryhmien ja lähiyhteisöjen sivustojen 

tiedotus voidaan kokea haastavaksi sillä niiden tiedotusta ei välttämättä ole helppoa 

löytää ja niiden kieli voidaan kokea vaikeaksi. Tämä vähentää toimintaosallisuutta. 

Papu.netin kaltaiset verkkoportaalit ovat välttämättömiä tieto-osallisuuden toteutu-

miseksi ja mahdollistavat tietoa ja internetin käyttöä helposti luettavassa muodossa. 
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Päivätoimintakeskusten tarjoama organisoitu toiminta tukee puolestaan toimintaosalli-

suutta. Tärkeää on, että päivätoimintakeskuksissa on työntekijöitä, jotka avustavat ja 

ohjeistavat tarvittaessa. 

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton strategiassa päätavoitteena on osallisuus sekä että 

vammaisilla henkilöillä olisi mahdollisuus elää täysivaltaisina kansalaisina. (Tukiliitto 

2016, 4) Suuri osa sähköisistä palveluista on kehitysvammaisille haastavaksi koetun 

rekisteröitymisen takana, jolloin tasa-arvo ei toteudu. Tuen tarve onkin ilmeinen ja 

erilaisten hankkeiden luominen tukemaan kehitysvammaisten oppimista voisi edistää 

digiosallisuutta selvästi. 

 

Kehitysvammaisten Tukiliiton lähestymistavat osallisuuteen ovat: autonomia, demo-

kratia ja yhteisöllisyys.  Tarvittaessa tarjolla tulisi olla yksilöllistä apua ja tukea sekä 

tarpeiden mukaista palvelua, jotka mahdollistavat omien valintojen mukaista arkea 

(Tukiliitto 2017). Myös tämä aineisto osoittaa, että tarvitaan sekä tukea, että järjestet-

tyä toimintaa digiosallisuuden edistämiseksi. 

 

5.2 Datanomit kehitysvammaisten ohjaajina 

 

Datanomiopiskelijoiden kokemukset olivat opinnäytetyössäni tärkeässä asemassa. 

Haastattelin opiskelijoita asioista kuten mitä he jo teemaan liittyen tiesivät ja mitä he 

mahdollisesti olivat projektin aikana oppineet. Sain haastattelusta opiskelijoiden kehi-

tysehdotuksia projektin jatkoa varten. Datanomiopiskelijat olivat saaneet pienehkön 

perehdytyksen siihen mitä projekti mahdollisesti pitää sisällään ja millainen harjoittelu 

tulisi heille olemaan. Kuitenkin opiskelijat kokivat, että olisivat voineet saada enem-

mänkin informaatiota harjoittelun kulusta. Tutkimuspäiväkirjassani onkin selkeästi kir-

jattu, miten alkuvaiheen kankeus muuttui hiljalleen hyväksi asiakasryhmän oh-

jaukseksi, kun opiskelijat saivat tarvitsemaansa ohjausta ja kokemusta ohjaustilan-

teista.   
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”No kyllä se sillee mainihti siitä et mitä me siellä sit tehdään” 

 

Jatkon kehitysehdotuksia varten tärkeäksi nousi datanomiopiskelijoille annettu pereh-

dytys ja ohjaus harjoittelun toteutukseen. Millaista ohjausta opiskelijat saivat ja mil-

laista he olisivat halunneet saada nyt kun projekti on takana päin. Molemmat opiskeli-

jat olivat melko samaa mieltä asioista haastattelussa. Opiskelijat toivoivat, että käy-

täisiin läpi esimerkkejä millaisia ohjaustilanteita voi tulla vastaan. Kummallakaan ei 

ollut paljoakaan asiakaspalvelukokemusta eikä myöskään kokemuksia erityisryhmien 

kanssa toimimisesta. Yksityiskohtainen ohjaustilanteiden läpikäynti sekä mahdolliset 

vinkit toimintaan voisivat helpottaa tehtävää työtä. Opiskelijat kokivat saaneensa oh-

jausta myös aiemmin mainittuihin asioihin mutta toivoivat hieman syvempää pereh-

dyttämistä mahdollisiin tilanteisiin. 

 

”Meitä neuvottiin siinä alussa niinku miten kannattaa toimia ja minkälaisia tilanteita 

voi tulla vastaan” 

 

Kuten tutkimuspäiväkirjassani olen todennut, datanomiopiskelijat olivat ujohkoja 

aluksi. Kokemattomuus erityisryhmän kanssa näyttäytyi mm. omaan älypuhelimeen 

uppoutumisena, josta saimmekin välitöntä palautetta toisen päivätoimintakeskuksen 

työntekijöiltä. Opiskelijat ottivat palautteen vastaan hyvin ja toinen opiskelija totesikin 

palautteen olleen rakentavaa ja se oli helppo ottaa vastaan sen takia.  

Pyrin keskustelemaan paljon päivätoimintapaikkojen ohjaajien kanssa, ettei syntyisi 

minkäänlaista vastakkainasettelua. Kerroin opiskelijoiden kokemattomuudesta erityis-

ryhmän kanssa ja pyrin selventämään sitä, miten voisimme tukea opiskelijoita niin 

että saamme projektin teeman eli erityisryhmän osallisuuden tuntemukset parhaiten 

esiin.  

 

Opiskelijoiden omat kehitysehdotukset liittyivät heidän kokemustensa kautta kumpua-

viin vinkkeihin. Haastatteluissa opiskelijoilta kysyttäessä he painottivat, että heidän 
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kompastuskiviään kannattaa ehdottomasti käyttää seuraavien opiskelijoiden ohjauk-

sessa.  

 

Opiskelijat toivoivat myös, että harjoittelua koordinoiva toimija koostaisi perusongel-

mista jonkinlaista listaa. Listan perusteella voisi luoda hieman pohjaa sille mitä pro-

sessi pitää sisällään. Ohjeistusta mahdollisista ohjaustilanteista ja erityisryhmän ylei-

simmistä digiongelmista olisi kaivattu enemmän sekä koordinoivan toimijan että har-

joittelua ohjaavan opettajan puolelta. Haastavaksi opiskelijat kokivat jotkut helppo-

käyttösovellukset, joita eivät itse olleet aiemmin käyttäneet.  

 

Näiden lisäksi haastavaksi koettiin asiakkaiden taholta koettu motivaation puute oh-

jausta kohtaan. Opiskelijat ratkaisivatkin ongelman jututtamalla asiakkaita ja yhdessä 

etsimällä asiakkaan kanssa ongelmia asioista, jotka asiakkaat itse kokivat mielek-

kääksi.  

 

”meille vois periaatteessa järjestää sellaisen esittelyn, että ne kaikki asiakkaat näkis 

ketä me ollaan” 

 

Erityisesti opiskelijat kokivat projektin läpivientiä edistäväksi asiaksi laajemman pe-

rehdytyksen. Opiskelijoiden esittely asiakasryhmille ennen projektin aloittamista voisi 

auttaa alkuvaiheen ujosteluvaiheen pienentämiseen.  

 

Jatkoa varten opiskelijat ehdottivat myös jonkinlaisten lainattavien digilaitteiden hank-

kimista toiminnan järjestäjän puolesta. Esimerkiksi tabletit, joiden avulla voitaisiin aut-

taa suurimmassa osassa digiongelmia, koettiin tarpeelliseksi. Mielestäni ei voidakaan 

olettaa, että datanomiopiskelijalla olisi lähtökohtaisesti kannettavaa tietokonetta tai 

tablettia. Kokemusteni perusteella monella datanomiopiskelijalla on pöytätietokone 

kannettavan koneen sijasta, jota on hieman hankalampaa siirrellä paikasta toiseen. 
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Lainattavien tablettien tai läppäreiden tulisikin olla jopa itsestäänselvyys jatkoa var-

ten. Ne mahdollistavat paremman tuen ja sen, että datanomiopiskelijat voivat antaa 

käytön tukea nopeammin, kun tukea tarjoava digilaite ei ole matkapuhelin.  

 

Opiskelijat toivoivat myös ruokailumahdollisuuksia, osaltaan vähistä opintotuista meni 

rahaa jo pelkkiin bussilippuihin päästä laitakaupungille. Matkakorvaukset voi toki ha-

kea mutta ne haetaan yleensä harjoittelun jälkeen, joten vähistä opintotuista vähen-

nettäessä bussilippujen hinnat, ei rahaa jää paljoa kenttäruokailuun.  

 

Opiskelijat olivat myös huomioineet tilojen selvät vaikutukset asiakkaiden kanssa toi-

mintaan. Hälinää täynnä olevat muiden tilojen yhteydessä olevat huoneet olivat asi-

akkaille vaikeampia paikkoja toimia. Alun puolin ja toisin ujouden purkauduttua, ryh-

mäkootkin alkoivat hiljalleen vakiutua pienemmiksi. Ohjaus oli havaintojeni pohjalta 

selkeästi parempaa, kun opiskelijat saivat kaikessa rauhassa kommunikoida asiak-

kaiden kanssa yksilötilanteissa.  

 

”Ne ei halunnu että olis hirveen moni samassa huoneessa, enemmän olla kaksis-

taan” 

 

Ohjaukselliseen ongelmaan voitiin perehtyä kunnolla ja asiakkaat saivat rauhassa 

tuoda ongelmansa ilmi ilman että he kokivat kiireellisyyttä muiden ongelmiensa 

kanssa jonossa olevien takia. Tästä olikin selkeää hyötyä, kun asiakas sai rauhassa 

miettiä omia ongelmiaan digilaitteiden kanssa ja pystyi tuomaan niitä kiireettömästi 

esille.   

Opiskelijat olivat sitä mieltä, että ohjauksesta oli hyötyä. Myös omien havaintojeni 

pohjalta oli selkeää, että ongelmia ratkottiin asiakaslähtöisesti ja niin että kehitysvam-

maiset oppivat samalla myös ongelmanratkaisutaitoa: miten kyseinen ongelma rat-

kaistiin.  
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”Jotkut osaa händlätä perusasiatki hyvin mut jotkut ei osaa niitäkää ja kaikkia taitoja 

pystyy aina parantamaan” 

 

Asiakaslähtöisyys oli tärkeässä asemassa, kyselemällä ja havainnoimalla osallistu-

jien taitoja pystyttiin saamaan hyvä kuva siitä ohjauksesta mistä oli eniten hyötyä.  

Osa osallistujista osasi myös hyvin tuoda esiin sen, että heillä on vaikeuksia muistaa 

ohjeita. Näissä tapauksissa opiskelijat pyrkivät varmistamaan, että osallistujat saivat 

jonkinlaisen konkreettisen ohjeistuksen, jonka avulla he pystyisivät jatkossa ratkaise-

maan kyseisen ongelman.  

 

Opiskelijoiden haastattelujen ja havaintojeni perusteella voidaan tehdä kehitysehdo-

tuksia jatkon vastaavia projekteja varten. Hyvät tilat ovat tärkeät ja, tarvittaessa ryh-

mätila isompia ohjaustilanteita varten, joka mahdollistaisi yhdessä oppimisen. Myös 

pienempi hiljaisempi tila, jossa yksilöopetus olisi mahdollista, on tärkeä oppimisen 

kannalta. 

 

Ennen projektia opiskelijoita tulisi perehdyttää mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Esimerkiksi hieman pidempi tutustumiskäynti, joka pitäisi sisällään opiskelijoiden esit-

telyn, voisi murtaa jäätä ja pienentää hitaan tutustumisen luomaa kuilua joka projek-

tin alussa koettiin. Ruokailumahdollisuuksista olisi hyvä ottaa selvää. Molemmissa 

päivätoimintakeskuksissa oli aktiivisesti toimiva keittiö, jossa asiakasryhmä söi päi-

vän aikana. Etukäteen voisikin sopia olisiko mahdollista, jos myös opiskelijat voisivat 

syödä näitä ruokia. Toki oletusarvona on, että työntekijällä on eväät mukana. Havain-

tojeni perusteella opiskelijoiden rahatilanne oli sen verran tiukka, että ei voida olettaa, 

että maksullinen lounas oman oppilaitoksen ulkopuolella on aina mahdollinen. Hyvä 

ravitseva lounas nostaisi opiskelijoiden tehokkuutta ja näin myös vaikuttaisi opetuk-

sen tehokkuuteen.  
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Opiskelijoilla oli kahden viikon mittainen valmistautumisjakso, jonka aikana he tekivät 

pohjia esimerkiksi Facebookin ja Google+ palvelujen käyttöön. Nämä jäivät valitetta-

vasti käyttämättömiksi tämän asiakasryhmän kanssa, sillä niille ei niinkään ollut tar-

vetta.  

 

Tärkeimpänä kehitysehdotuksena nousi sekä havainnoissani että opiskelijoiden 

haastatteluissa lainattavat laitteet. Kaksi lainatablettia tai lainakannettavaa mahdollis-

taisivat ohjausta uudella tasolla. Käytöntuen digiongelmia ratkottiin lähinnä googletta-

malla mikä on kokemusteni perusteella hyvin tavallista mikrotukihenkilöiden amma-

tissa. Opiskelijat joutuivat turvautumaan omiin älypuhelimiinsa, sillä kummallakaan ei 

ollut omaa tablettia tai kannettavaa tietokonetta. Taustataho voisikin tulevaa kurssia 

varten hankkia kaksi tablettia, joilla voi sekä ohjata toimintaa sekä auttaa mahdolli-

sissa ongelmissa. 

 

Koen että datanomien ottaminen harjoitteluun oli hyvä idea, harjoittelujakso kehitys-

vammaisten digiopetuksessa palvelee montaa osapuolta. Sen lisäksi että datanomit 

saavat kokemusta myös erityistyön kentältä, mahdollisti se tärkeän asian tapahtu-

mista eli kehitysvammaisten oppimista digilaitteista, joka taas osaltaan on tärkeässä 

asemassa digiosallisuudessa. 

 

 

5.3 Oma oppiminen  

 

Omat odotukseni olivat, että tulisimme opettelemaan virastopalveluiden, kuten Kelan 

palveluiden sekä nettipankkitunnusten käyttöä. Kuitenkin kohderyhmän ongelmat, 

haasteet, valmiudet sekä oppimistoiveet eivät niinkään liittyneet näihin asioihin. Työtä 

tehtiin luonnollisesti asiakkaiden ehdoilla ja opetimme asioita mitä he itse halusivat 

oppia. Pyrimme kuitenkin kyselemään helppokäyttötoiminnoista ja miten paljon he 

niitä käyttävät.  
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Pelko laitteen rikkoutumisesta osaamattomuuden johdosta oli melko yleistä. Tämä oli 

asia, jota en niinkään ollut ajatellut ennen kurssia. Meille hyvin yksinkertaiset ja jo ar-

kiset asiat jarruttivat monen asiakkaan edistystä digiasioissa.  

 

Pääsin olemaan moniammatillisen työryhmän keskiössä ja olemaan tärkeässä ase-

massa projektissa, jolle tulee luultavasti jatkumoa. Keskustelevaisuudella eri ammat-

tiryhmien välillä saimme kesken projektin tärkeää tietoa ja kehitysehdotuksia, joilla 

pystyimme parantamaan ohjausta sekä ohjaustilanteita. Opin paljon ison ammattiryh-

män kommunikaatiosta. Sähköposti on ehkä yleisin tapa kommunikoida mutta välittö-

miä vastauksia sain puhelimella soittamalla. Keskustelin paljon työelämätoimijoiden 

kanssa ja kyselin opiskelijoilta heidän näkemyksiään. Kuuntelemalla opiskelijoiden 

haasteita ja keskustelemalla rakentavasti pääsin näkemään, kuinka he kehittyivät 

työssään nopeammin. 

Koko työtä en ole vielä esitellyt toimeksiantajalleni, jonka kanssa olen kuitenkin käy-

nyt useita keskusteluja projektin edetessä. Toimeksiantaja on jo ottanut huomioon 

opiskelijoiden harjoittelun ohjaukseen liittyviä asioita. 

Olen sitoutunut kirjoittamaan blogin toimeksiantajalleni kehitysvammaisten digiosalli-

suuteen liittyen opinnäytetyöni pohjalta. 

 

Opinnäytetyöni oli mielestäni äärimmäisen hyvä oppimiskokemus. Koen että työni 

opinnäytteeni parissa on kasvattanut minua tulevana ammattilaisena ja olen oppinut 

paljon tutkimuksen teoriapohjasta kuluneen puolen vuoden aikana.  

Pääsin näkemään vierestä, kun opiskelijat kasvoivat ammatillisesti ja olemaan osa 

sitä myös opiskelijoita ohjaavana tekijänä. Laadullisen tutkimuksen mukaisesti, työ 

muutti muotoaan sitä mukaa kun sitä tein ja oppimiskokemukset siitä olivat myös tär-

keitä. 

 

Myös eettisten näkökulmien uudelleen tarkastelu olivat tärkeässä asemassa. Mah-

dollistin kohderyhmän äänen kuulemisen heitä koskevissa asioissa niin että en kui-

tenkaan rikkonut tutkimuseettisiä periaatteita.  
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Kehitysvammaisten tuntemukset digitalisaatiosta ovat opinnäytteen keskiössä ja olisi-

kin ollut suuri tutkimuksellinen paradoksi jättää heidän osallistumistaan vähemmälle.  

Liikuin roolista toiseen lähes päivittäin, joka toi työlle omat haasteensa. Erityisen läm-

pimältä tuntui kuulla kehitysvammaisten tukiyhdistykseltä, kuinka haastattelussa ol-

leet kehitysvammaiset olivat olleet iloisia ja kiitollisia siitä, että heitä kuultiin ja heidän 

näkemyksistään oltiin kiinnostuneita. Vaikka osallistuminen oli enemmänkin näke-

myksien kyselemistä teemasta mahdollisimman vahva anonymiteetti turvaten, oli se 

tutkimuksen kannalta tärkeässä asemassa.  

 

 

 

6. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tavoitteenani oli tutkia kehitysvammaisten tarpeita, niiden toteutumista sekä järjeste-

tyn toiminnan haasteita ja kehittämistä digiosallisuuden toteutumisessa. Omaksi eril-

liseksi tavoitteekseen vahvistui prosessin aikana datanomien harjoitteluun liittyvät ky-

symykset.   Tutkimusmenetelmiksi valitsin osallistuvan havainnoinnin ja haastattelun. 

Tutkimuspäiväkirja tuki haastatteluja ja niiden pohjalta pystyinkin muodostamaan 

päätelmiä, joista sain tutkimustuloksia ja kehitysehdotuksia jatkon toimintaa varten. 

Projektin ollessa pilottiprojekti, muotoaan tarvittaessa muuttava laadullinen tutkimus 

sopi aiheeseen hyvin. Valitsemieni laadullisen tutkimuksen metodien avulla pääsin 

havaintojeni kautta näkemään, millaisia oppimistilanteet olivat ja mikä koettiin haasta-

vaksi. 

 

Opinnäytetyöni osoittaa, että tutkittavaa selkeästi olisi. Aiheet, joita käsittelin tutkimuk-

sessani, vaatisivat suurempaa aineistoa, jonka pohjalta voisi luoda kattavampaa ana-

lyysiä. Erityisryhmän osallistumisen esteiden purkaminen heitä koskevissa asioissa 

olisi tärkeää jatkotutkimusten kannalta.  
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Kehitysvammaisilla tarvittavan ohjauksen puute oli yksi selkeimmistä ongelmakoh-

dista. Suurella osalla havainnoiduista ja haastatelluista perheen jäsenet ratkaisivat 

suurimman osan digiongelmista. Helppokäyttötoimintojen mahdollistaminen koettiin 

tärkeäksi digilaitteiden käytössä, esimerkiksi puheohjaus koettiin myönteiseksi teki-

jäksi laitteiden käytössä. Näiden palveluiden ohjaus ja opettaminen onkin tärkeää.  

Kenen vastuulla sitten on järjestää mahdollista tukea ja ohjausta? Minkä tahon kuu-

luisi organisoida toimintaa. Päivätoimintakeskusten ja asumisyksikköjen ohjaajilla on 

usein muita työtehtäviä joiden johdosta aika ei aina riitä ratkoa digiongelmia.  

Kehitysvammaisten osallisuus digitalisaatiossa on haastava konsepti, sillä kehitys-

vammaisuuden tasoja on erilaisia. Kehitysvammaisia tulisi kuitenkin kuulla aina, kun 

heitä koskevia asioita käsitellään. Olisikin tärkeää, että kehitysvammaiset pääsivät 

itse vaikuttamaan tutkimuksen kulkuun kokemuksillaan ja näkemyksillään digitalisaa-

tiosta.   

 

Datanomiopiskelijat kehitysvammaisten digiohjaajina ovat aineiston perusteella hyvä 

taho auttamaan digiongelmien ratkaisemisessa ja toimintaa olisikin hyvä järjestää tu-

levaisuudessa lisää. Tällaisten projektien organisointi vaatii kuitenkin taustatoimijaa 

ja resursseja ja on tärkeää miettiä mikä taho se voisi olla. 

Datanomien koulutuksessa voitaisiin ottaa huomioon erityisryhmien oppimisvaikeuk-

siin liittyviä asioita ja tarpeita. Esimerkiksi selkokielisen ohjauksen harjoittelu ennen 

työharjoittelujaksoa voisi auttaa datanomeja ohjaustilanteissa.  

Papu.netin kaltaisiin helppokäyttötoimintoihin tutustuminen etukäteen helpottaisi toi-

minnan järjestämistä. Erityisryhmien digituen tarve on selkeästi kasvussa. Digitali-

saation suhteen haavoittuvassa asemassa oleviin voisikin tutustua asiakaspalvelu-

jaksoilla esimerkiksi tutustumiskäynneillä kehitysvammaisten päivätoimintayksi-

köissä.  

 

Digitalisaatio on asia, joka pudottaa muitakin kuin kehitysvammaisia kelkastaan. No-

pea murros palveluiden siirtymisessä verkkoon on ja tulee olemaan jatkuva haaste 

teknologisoituvassa yhteiskunnassamme. 
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LIITE 

Haastattelukysymykset: 

Kehitysvammaiset (ryhmähaastattelu) 

Mihin käytätte digilaitetta (puhelin, tietokone) 

Minkälaisia laitteita teillä on käytettävissänne 

Osaatteko käyttää niitä 

Mitä haluaisitte oppia 

Jos laite menee rikki, kuka korjaa 

Kuka auttaa, jos ette osaa 

Pitäisikö olla enemmän apua tarjolla 

Mikä on kivaa netissä 

Mikä on mukavaa laitteiden käytössä 

Mitä netissä ei saa tehdä 

 

Datanomiopiskelijat: (parihaastattelu) 

Mistä saitte tietää tästä projektista 

Minkälaista ohjausta olette saaneet projektianne varten 

Minkälaista ohjausta olisitte kaivanneet ja keneltä 

Mitkä asiat olivat vaikeita ohjaustilanteissa 

Mikä oli kiinnostavaa ohjauksessa 

Mitkä asiat tuntuivat helpoilta ohjaustilanteissa 

Vastasiko projekti ennakko-odotuksianne 

Mitä opitte kehitysvammaisten ohjaamisesta 

Minkälaisia kehitysehdotuksia teillä on jatkoa varten oppilaitokselle ja taustaorgani-

saatiolle 


