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1  JOHDANTO  

Opinnäytetyömme on laadullinen kyselytutkimus vajaakuntoisille nuorille Kainuussa heidän 

vertaistuen ja tukihenkilön tarpeestaan. Työmme liittyy Kainuun Nuorten tieto- ja neuvonta-

keskushankkeessa esiin nousseeseen kysymykseen vertaisneuvojuuden saatavuudesta Kai-

nuulaisille vammaisille nuorille. Kainuun nuorten tieto- ja neuvontakeskushanke toteutetaan 

vuosina 2005–2007. Sen tehtävänä on järjestää Kainuussa nuorille Euroopan neuvoston mi-

nisteriökomitean suositusten (nro (90) 7) mukaiset tieto- ja neuvontapalvelut. Suosituksissa 

nousevat esiin seuraavat pääperiaatteet: palvelut ovat tasapuolisia kaikille nuorille, palvelut 

ovat monipuolisia, tiedot ovat hankittu monipuolisista lähteistä, tiedot ovat luotettavia, nuo-

rilla on oikeus esiintyä anonyymeinä, palvelut ovat rajoituksetta nuorten saatavilla sekä tiedot 

eivät ole kaupallisia, ja niiden tulee edistää nuorien itsenäistymistä. (Johansson 2007.) 

Tasavertaisuusasioista on keskusteltu Viron ja Suomen nuorten tiedostus- ja neuvonta yh-

teistyöseminaarissa huhtikuussa 2006, missä Kajaaninkin edustus oli mukana. Idea vajaakun-

toisten nuorten tarpeiden selvittämiseen lähti liikkeelle alun perin sieltä. Toimeksiantajana 

työssämme toimii Kajaanin kaupungin nuorisotyö, ja yhdyshenkilöinä toimivat Kainuun 

nuorten tieto- ja neuvontakeskushankkeen projektipäällikkö Tuovi Johansson ja nuoriso-

ohjaaja Birgitta Kauppinen. (Johansson 2007.) 

Opinnäytetyön tavoite on tuottaa tietoa Kainuun nuorten tieto- ja neuvontakeskus hankkeel-

le, ja sen tarkoitus on kuvata vertaistuen ja tukihenkilön tarve vajaakuntoisten nuorten itse 

kertomana. Pidämme aihetta tärkeänä, koska aiempaa tutkimusta tukihenkilön ja vertaistuen 

tarpeesta ei vajaakuntoisten nuorten parissa ole tehty. Opinnäytetyömme antaa vajaakuntoi-

sille nuorille mahdollisuuden kertoa tarpeistaan ja toiveistaan tuen suhteen.  

Opinnäytetyöprosessi on osa opintoja kohti sairaanhoitajaksi valmistumista. Aihe kiinnostaa 

meitä omien kokemusten pohjalta, koska molemmilla on kokemusta tukihenkilönä toimimi-

sesta. Haluamme myös olla mukana kehittämässä vajaakuntoisten nuorten tasa-arvoista koh-

telua nuorten maailmassa. Toinen meistä sairastui krooniseen sairauteen hieman ennen 

opinnäytetyön aiheen valintaa, joten vajaakuntoisuus tuo aiheen lähelle ja lisää kiinnostusta 

tutkimuksen tekemiseen.  

Työ vahvistaa vaihtoehtoisten ammattiopintojen, mielenterveystyön osaamista. Opinnäyte-

työ kehittää moniammatillisen yhteistyön valmiuksiamme tehdessämme yhteistyötä potilas-
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järjestöjen edustajien ja opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa.  Tiedostamme mielenterveys-

työssä olevan käytössä myös muita, kuin erikoissairaanhoidon tarjoamia palveluja. Oma am-

mattipersoona kehittyy terveyttä edistävään ja ylläpitävään sekä kuntouttavaan hoitotyöhön. 

(Opinto-opas 2004–2005, 70–71.) Valmistuessamme hoitotyönkoulutusohjelman mukaisesti 

sairaanhoitajiksi, saamme valmiuden tuottaa väestölle sen tarpeita vastaavia sosiaali- ja terve-

yspalveluja niin kotimaassa kuin ulkomailla (Opinto-opas 2004–2005,30). Sairaanhoitajan 

eettiset arvot ohjaavat myös tähän sanoessaan:” Sairaanhoitaja tekee yhteistyötä vapaaehtois-

ten, vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa”( Sairaanhoitaja liitto 2007).  
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2  TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Alun perin opinnäytetyön aihe oli tarvitsevatko vammaiset vertaisneuvojuutta Kainuussa.  

Keskustelimme aiheesta ohjaavan opettajan ja työelämänedustajan kanssa, jolloin saimme 

työnimeksi vajaakuntoisen nuoren vertaistuen ja tukihenkilön tarve Kainuussa. Koimme kä-

sitteiden vaihdon tarpeelliseksi teoreettisen tiedon hankkimisen kannalta. Tässä opinnäyte-

työssä selvitetään nuorten tarvetta vertaistukeen ja tukihenkilöihin Kainuussa. Nuorten tie-

dotus- ja neuvontatyössä pyritään vastaamaan ja kehittämään toimintaa nuorten tarpeista läh-

tien. Tutkimuksia vertaistuesta löytyy, mutta kyseiseen aiheeseen liittyvää tutkimusta emme 

ole löytäneet.  

Pohdimme vammaisuutta arjessa, jolla selkiytimme omaa näkemystämme siitä, millainen 

henkilö määritellään vammaiseksi. Tarkastelimme asiaa myös lain näkökulmasta, koska laki 

määrittää kunnan velvollisuudet järjestää tasavertaiset palvelut vammaisille, niin kuin terveille 

nuorille (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

3.4.1987/380). Samoin Kainuun nuorten tieto - ja neuvontakeskushankeen yksi pääperiaat-

teista on nuorten tasavertainen kohtelu.  

Arkikielessä vammaisuus liitetään usein sairauteen. Esimerkiksi mediassa käytetään sanaa 

pyörätuolipotilas, joka voi olla täysin hyväkuntoinen ihminen, mutta käyttää liikkumiseensa 

pyörätuolia. Vamma ei merkitse sairautta, vaikka vamman aiheuttaja saattaa olla sairaus. 

Myös vammainen ihminen voi olla sairas, esimerkiksi sairastaa vatsatautia. (Malm, Matero, 

Repo & Talvela 2004, 9.) Nykyisin toimintakyvyn rajoitus elinympäristössä määrittää vam-

maisuutta. Olennaista on sosiaalinen haitta, jota vamma aiheuttaa. Vammaisella on pitkäai-

kaisia tai pysyviä toiminnan rajoitteita ja vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toimin-

noista omassa elinympäristössään. (Malm ym. 2004, 9.) 

Toimintakyvyn määritteleminen yksiselitteisesti on hankalaa. Toimintakyky kattaa ihmisen 

fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset edellytykset arjesta selviytymiseen. Samoin se voidaan määri-

tellä kyvyksi selviytyä eri elämäntilanteista ja jokapäiväisen elämän haasteista, kuten itsestä 

huolehtiminen, työ, vapaa-aika ja harrastukset. (Kela 2007.)  

Toimintakyvylle olennaista on motivaatio. Useasti toimintakyvyn alenemisen taustalla on 

motivaation puute tai jaksamattomuus, ei fyysisen suorituskyvyn aleneminen. Ihminen aset-

taa elämänsä asiat tärkeysjärjestykseen ja toimii saavuttaakseen itselleen tärkeät asiat.  Ihmi-
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nen kompensoi toimintakyvyn heikkenemistä jollakin osa-alueella vahvistamalla muita osa-

alueita ja kehittämällä itselleen uusia tapoja suoriutua muutoksista. Tämä vaatii sekä totutusta 

luopumista että kekseliäisyyttä. (Kela 2007.)  

Koemme käsitteen vammainen olevan provosoiva ja luovan mielikuvan toimintakyvyttö-

myydestä. Tunnemme sen herättävän useasti lukijassa negatiivisia mielikuvia. Tämän vuoksi 

päädyimme vaihtamaan käsitteeksi vajaakuntoinen, mikä osaltaan antaa myös mielikuville 

positiivisemman sävyn. 

2.1  Keskeiset käsitteet 

Opinnäytetyömme keskeiset käsitteet ovat vajaakuntoinen, nuori, vertainen ja vertaistuki. 

Keskeisiin käsitteisiin kuuluu myös tukihenkilö ja tukihenkilötoiminta, koska tutkimustehtä-

vämme määrittävät meidät kysymään tiedonkeruulomakkeessamme tarvetta vertaistuelle sekä 

tukihenkilölle. Tällä haluamme saada mahdollisimman kattavan kuvan vastaajien tuen tar-

peesta.  

2.1.1 Vajaakuntoinen 

Vajaakuntoisuudella tarkoitetaan sairauden aiheuttamaa sosiaalista haittaa. Ihmisen vaurio, tai 

toiminnanvajavuus aiheuttaa haittaa, joka voi rajoittaa tai jopa estää hänen suoriutumista iäl-

leen, sukupuolelleen ja sosiaaliselle taustalleen tyypillisissä toiminnoissa. Kansainvälinen työ-

järjestö (ILO) määrittelee yleissopimuksessa nro 159 vajaakuntoisen henkilön henkilöksi, 

jolla mahdollisuudet sopivan työn saamiseen, säilyttämiseen ja työssä etenemiseen ovat vä-

hentyneet huomattavasti asianmukaisesti todetun psyykkisen tai fyysisen vamman tai vaja-

vuuden vuoksi. (Haapea 2002, 534; Järvikoski 1994, 35–36.) 

Maailman terveysjärjestön eli WHO:n (1980) antaman määritelmän mukaan vajaakuntoisuus 

on yksilön kyvyttömyyttä tai rajoituksia tehtävien tai toimintojen suorittamisessa tai rooliteh-

tävissä, joita sosiaalinen ympäristö hänelle asettaa. Esimerkkinä roolitehtävästä on työnteko 

ja työelämässä pärjääminen, josta yksilön odotetaan selviävän. Työvoimapalveluasetuksen 

(1251/1993) § 10 vajaakuntoisuuden käsite ymmärretään laajempana kuin vammainen. (STM 

2001.) 
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2.1.2 Nuori 

Marttusen ja Rantasen (1999) mukaan nuoruus sijoittuu ikävuosien 12–22 väliin. Nuoruusikä 

jaetaan karkeasti kolmeen eri vaiheeseen. 12–14-vuotiaana koetaan varhaisnuoruus, 15–17-

vuotiaana varsinainen nuoruus ja 18–22-vuotiaana jälkinuoruus. (Aalberg & Siimes 1999, 55–

59; Marttunen & Rantanen 1999, 497.) Tässä opinnäytetyössä käsite nuori kattaa ikävuodet 

13–29. Nuorisolain (27.1.2006/72) mukaan nuori määritellään alle 29-vuotiaaksi. Kajaanin 

kaupungin nuorisotoimi käyttää saamaa ikämääritettä Nuorten tieto- ja neuvontakes-

kushankkeessaan, joten pidämme perusteltuna valita sen myös omaan työhömme. 

Nuoruusikä on nuoren fyysistä ja psyykkistä kehittymistä sekä persoonallisuuden rakentumi-

sen ja yksilöitymisen aikaa. Nuoren on käytävä läpi ikäkauteen kuuluvat kehitykselliset tehtä-

vät. Näitä ovat irtautuminen vanhemmista, puberteetin ja oman seksuaalisuuden hyväksymi-

nen sekä ikätovereiden apuun turvautuminen. (Aalberg & Siimes 1999, 55–59; Marttunen & 

Rantanen 1999, 497.) 

Varhaisnuoruudessa ruumiissa tapahtuu paljon muutoksia, jotka voivat aiheuttaa nuoressa 

levottomuutta. Ystävyyssuhteiden merkitys korostuu varhaisnuoruuden aikana ja suhde van-

hempiin muuttuu. Nuori kokeilee vanhempiaan ja saattaa kokea, että vanhemmat ovat hänen 

kasvunsa esteenä. (Aalberg & Siimes 1999, 55–59; Marttunen & Rantanen 1999, 497.) 

Varsinaisen nuoruusiän aikana nuori on alkanut sopeutua muuttuneeseen ruumiinkuvaansa. 

Nuoren seksuaalisuus ja sen kehitys on keskeinen osa varsinaisen nuoruusiän aikaa. Ikätove-

rit muuttuvat entistä tärkeimmiksi ja seurustelusuhteiden kautta vahvistetaan omaa minuutta. 

(Aalberg & Siimes 1999, 55–59; Marttunen & Rantanen 1999, 497.) 

Jälkinuoruusvaiheessa nuori on irrottautunut vanhemmistaan ja pystyy ymmärtämään van-

hempien reaktioita ja omaa elämänkaartaan. Nuori kykenee empatian tunteisiin ja osaa ottaa 

toisia huomioon. Jälkinuoruudessa nuori kokee identiteettikriisejä. Hän sopeutuu yhteiskun-

taan ja ottaa vastuuta tekemisistään. (Aalberg & Siimes 1999, 55–59; Marttunen & Rantanen 

1999, 497.) 
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2.1.3  Vertainen ja vertaistuki 

Vertaisella tarkoitetaan tasa-arvoista, yhtä hyvää, toisensa vertaista ihmistä, henkilöä, joka on 

elämässään kokenut samanlaisia asioita ja ymmärtää mitä toinen, tuen tarvitseva tarkoittaa. 

Vertaisena olemiseen ei aina tarvita edes sanoja. Vertainen on henkilö, joka on tuen tarvitsi-

jan kanssa lähes samalla tasolla kognitiivisessa, emotionaalisessa sekä sosiaalisessa kehitykses-

sä. Usein vertainen on ikätoveri - se ei kuitenkaan ole välttämättömyys. Vertaistuki on erityi-

sesti tunnetason tukea, mutta myös erilaisen yhteiseen kokemukseen perustuvan tiedon välit-

tämistä. Se on tukea henkilöltä, joka on kokenut samanlaisia asioita kuin tuettava. Vertais-

ryhmän jäsenillä on yhteinen kieli, ja sen jäsenet löytävät helposti syvän keskinäisen ymmär-

ryksen. (Salmivalli 2005, 210; Hulmi 2004, 8; Diabetes-lehti 9/98 Vertaistuki on liian vähän 

käytetty voimavara, 8.)  

 

Ydinajatus vertaistukitoiminnassa on, että ihminen itse on itsensä ja ongelmiensa asiantunti-

ja. Ihmisellä on kokemusta ja ymmärrystä jostakin ongelmasta, mitä ei ammattilaiselta löydy. 

Vertaistukiryhmä käsitteellä on useita rinnakkaiskäsitteitä, muun muassa oma-apuryhmä, vas-

tavuoroisen tuen ryhmä ja keskusteluryhmä. (Kirssi & Viuhkola, 2002, 14.) Nykyisin vertais-

tukea voi saada esimerkiksi Internetin keskustelupalstoilta. Useilla potilasjärjestöillä on omat 

keskustelukanavansa, joihin on rekisteröidyttävä. Potilasjärjestöjen sivuilla voi vierailla rekis-

teröitymättä, mutta keskustelupalstat ovat pääosin vain rekisteröityneiden jäsenien käytettä-

vissä. Rekisteröityminen on yleensä maksutonta. 

 

Sekä vertaistukena että tukihenkilönä toimiminen perustuvat vapaaehtoisuuteen. Toiminta 

edellyttää innokasta toimijaa, jolla on aikaa ja psyykkisiä voimavaroja sekä motiivi auttaa. Eri-

tyinen auttamismotiivi voi olla yhteenkuuluvuuden tunne autettavaan. Vapaaehtoistoiminnan 

suorittaminen ei vaadi ammattitaitoa. Toimija voi toiminnallaan myös kasvattaa ja vahvistaa 

omaa sosiaalista verkostoaan. (Malinen & Nieminen, 2000.)  

 

Epilepsialiitossa toteutetaan vuosina 2007–2009 Virtaa vertaisesta - Apua ammattilaiselta 

Epilepsiaa sairastavien psykososiaalisen tuen projekti. Projekti pyrkii vastaamaan tuen ja tie-

don tarpeeseen, ja sen tarkoitus on monipuolistaa epilepsiaa sairastavien psykososiaalisen 

tuen muotoja sekä kehittää avokuntoutusta. Projekti toteutetaan yhteistyössä terveydenhuol-

lon kanssa. (Epilepsialiitto 2007.) 
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2.1.4  Tukihenkilö ja tukihenkilötoiminta 

Toinen ihminen on toiselle tuki. Jokainen tarvitsee toista ihmistä, hyväksyntää ja läheisyyttä 

oman tasapainonsa säilyttämiseen. Vuorovaikutus vaikuttaa myös minäkäsitykseen. Toisen 

ihmisen avulla näemme itsemme ikään kuin peilistä. Tukihenkilön kanssa suru puolittuu ja 

ilo kaksinkertaistuu. Tutkimusten mukaan harrastusryhmään tai muuhun yhteisöön kuulumi-

nen vähentää stressiä ja lisää terveyttä. Vaikeissa elämäntilanteissa tarvitsemme ympärillem-

me välittäviä ihmisiä. (Arjen Aapinen, 1997.) 

Tukihenkilö on vaitiolovelvollinen, koulutettu, vapaaehtoinen ja ymmärtävä rinnalla kulkija. 

Tukihenkilö kunnioittaa tuettavansa vakaumusta. Tukihenkilötoimintaa on monenlaista, mm. 

puhelin päivystys, yksilötukisuhteet, ryhmätoiminta sekä henkilökohtaiset tapaamiset. Tuki-

henkilön toimintaa ohjaavat tukihenkilön eettiset periaatteet. (Joensuun Kansalaistalo ja 

Suomen Mielenterveysseura 2007.) 

Työ tukihenkilöllä on pääosin tuettavan auttamista arkisissa asioissa. Tuen tarpeen mukaan 

se on aktiivisempaa tai passiivisempaa. Eri kohderyhmillä, esimerkiksi vammaisilla, vanhuk-

silla ja mielenterveyskuntoutujilla, on omat koulutetut tukihenkilöt. Tukihenkilönä voi toimia 

kuka tahansa, jolla on kiinnostusta kyseiseen toimintaan. (Porkka & Salmenjaakko 2005, 10; 

Hulmi 2004, 36; Lahtinen 2003, 36, 103.) 

2.2  Yhteistyökumppanit 

Tässä kappaleessa haluamme kertoa yleistä potilasjärjestön toiminnasta, koska hankimme 

kyselymme vastaajat kainuulaisten potilasjärjestöjen ja Kajaanin mielenterveysseuran, KaMi 

ry:n kautta (jatkossa käytämme työssämme kyseistä lyhennettä). Kerromme myös nuoriso-

työstä, koska Kajaanin kaupungin nuorisotyö toimii opinnäytetyömme toimeksiantajana.  

2.2.1  Potilasjärjestö 

Aiheemme on rajattu koskemaan vajaakuntoisia nuoria. Työelämän edustajan ohjeistuksesta 

päädyimme käyttämään potilasjärjestöjä kyselyyn vastaajien hankinnassa. Potilasjärjestöt ovat 
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osa kolmatta sektoria, jotka toimivat lakisääteisten palvelujen rinnalla. Suomessa on runsaasti 

eri potilasjärjestöjä. Ne ovat jäsenmäärältään ja toiminnanlaajuudeltaan hyvin erilaisia. Osalla 

järjestöistä on vain yksi valtakunnallinen toimipiste, kun taas toisilla paikallista toimintaa ym-

päri Suomen. Valtaosalla potilasjärjestöjä on myös kansainvälistä toimintaa.  

Potilasjärjestöt vaikuttavat yhteiskuntaan ottamalla kantaa epäkohtiin. He tekevät tutkimus-

työtä, seuraavat lainsäädännön kehittämistä sekä tiedottavat ja julkaisevat sairautta koskevaa 

materiaalia. Potilasjärjestö voi tuottaa erilaisia palveluja, esim. SoVa(sopeutumisvalmennus)- 

kurssit ja kuntoutus. Potilasjärjestö voi toimia jäsenistönsä edunvalvojana ja tukijana. Myös 

lainopilliset palvelut kuuluvat joidenkin potilasjärjestöjen toimintaan. Potilasjärjestöt koulut-

tavat tukihenkilöitä ja tukiperheitä, samoin vertaistuella on järjestötoiminnassa keskeinen 

merkitys. (Malm ym. 2004, 386.) 

Opinnäytetyöhömme valittiin mukaan seuraavat potilasjärjestöt: Kainuun CP-yhdistys ry, 

Kainuun epilepsiayhdistys, Kainuun MS-yhdistys ry, Kajaanin seudun invalidit ry, KaMi ry, 

Kajaanin reumayhdistys ry ja Lihastautiliitto ry/Kainuun alue. Lähetimme tiedotteen opin-

näytetyöstä myös Kainuun näkövammaiset ry:lle, josta saimme tiedon, ettei heidän jäsenis-

tössään ole tutkimukseen sopivia henkilöitä. Mahdollisesti syy oli sama myös muissa potilas-

järjestöissä. Vastauksia kyselyymme saimme Kainuun CP- ja -epilepsia yhdistyksistä sekä 

KaMi ry:ltä.   

2.2.2   Nuorisotyö 

Nuorisotyö on organisoitu 1.1.2005 alkaen sivistystoimialaan kuuluvan perusopetuksen vas-

tuualueen tulosyksiköksi. Nuorisotyön palvelustrategiassa sanotaan nuorisotyön olevan epä-

muodollista tukea, ohjausta ja palvelujen tarjontaa. Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuo-

ren kasvua sekä kansalaisvalmiuksia kodin ja koulun ohella, sekä vähentää ja ennaltaehkäistä 

eriarvoisuutta. Sen toiminnassa on mukana eri yhteistyökumppaneita ja kolmannen sektorin 

toimijoita. Nuorisotyön arvot ovat vastuullisuus, luovuus, onnellisuus ja elämyksellisyys. (Ka-

jaanin kaupungin nuorisotyö 2006.) 

Epilepsialiiton nuorisotoimintaa suunnittelee kahdeksan jäsenen Nuoret Liekit -jaosto. Toi-

minnassa on mukana noin 250 nuorta. Nuorisotoiminta kokoaa yhteen epilepsiaa sairastavia 

nuoria ja tukee heidän itsenäistä selviytymistään ryhmätoiminnan avulla. Toimintaa kuluu 
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esimerkiksi kursseja ja leirejä, joilla nuori saa tietoa epilepsiasta ja vertaistukea toisilta nuoril-

ta. (Epilepsialiitto 2007.) 

KaMi ry:llä toimii Nuorimieli-hanke, joka on suunnattu mielenterveysasioissa tukea tarvitse-

ville 16 – 30- vuotiaille nuorille ja heidän läheisilleen. Hanke käynnistyi maaliskuussa 2006 ja 

kestää neljä vuotta. Arjessa selviämisen tueksi on toimintana muun muassa vertaistukiryhmät 

nuorille ja heidän omaisilleen. Ryhmissä on mahdollisuus keskusteluun, askarteluun ja kun-

toiluun. Hankkeessa toimii myös opiskelijoiden ja opintonsa keskeyttäneiden ryhmä. Ryhmät 

ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. (Nuorimieli 2007.) 
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3  TUTKIMUSTEHTÄVÄT 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa Kainuun nuorten tieto – ja neuvontakeskukselle 

kainuulaisten vajaakuntoisten nuorten vertaistuen ja tukihenkilön tarpeesta. Työmme tarkoi-

tuksena on kuvata saatu tieto vertaistuen ja tukihenkilön tarpeesta vajaakuntoisten nuorten 

itse kertomana.  

Haluamme, että kysymyksemme tuottavat tarpeeksi informaatiota tuen tarpeesta ja tuen 

saamisesta. Tutkimustehtävät ovat muotoutuneet yhteistyössä toimeksiantajan kanssa.  

Tutkimustehtävämme ovat 

1. Millaista tukea vajaakuntoinen nuori kaipaa? 

Tutkimustehtävällä haluamme selvittää, millaista tukea vajaakuntoinen nuori kaipaa ja 

tuntee tarvitsevansa. Samoin haluamme selvittää, kaipaako nuori vertaistukea vai tukea 

tukihenkilöltä. 

2. Mihin vajaakuntoinen nuori tarvitsee tukea? 

Tutkimustehtävällä haluamme selvittää, mihin vajaakuntoinen nuori mielestään tarvitsee 

tukea, esim. sosiaalinen tuki tai asiointiapu virastossa käyntiin. Toimeksiantajamme voi 

saadun tiedon perusteella kohdentaa tukitoimet haluamallaan tavalla. 

3. Miten vajaakuntoinen nuori saa tukea sitä tarvitessaan? 

Tutkimustehtävällä haluamme selvittää, tietääkö nuori mistä saa tarvitessaan tukea esim. 

potilasjärjestöt, kaverit ja sukulaiset. Haluamme myös selvittää kuka (potilasjärjestöt, su-

kulaiset, kaverit, jokin muu taho) antaa nuorelle tukea.  
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4  TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Opinnäytetyön toteutus perustuu keväällä 2007 tehtyyn opinnäytetyön suunnitelmaan. 

Opinnäytetyön aineiston keruussa päädyimme tiedonkeruulomakkeeseen, koska tiedonanta-

jien saaminen Kainuusta työhömme olisi muuten osoittautunut vaikeaksi opinnäytetyöhön 

liittyvien aika ja kustannusresurssien takia. Koimme, ettei meillä ole varaa lähteä haastattele-

maan vajaakuntoisia nuoria Kainuun alueella. Tiedonkeruulomakkeen ja teoreettisen aineis-

ton avulla haemme vastaukset tutkimustehtäviimme, jotka löytyvät kohdasta 3. (Terilä & Jy-

väsjärvi 2001, 74–75.) 

Tässä osiossa käsittelemme opinnäytetyön etenemistä ajatuksesta paperille. Aloitamme tut-

kimusotteestamme ja kerromme kohderyhmän valinnasta sekä aineiston keruun eri vaiheista. 

Osio loppuu aineiston analyysin kirjalliseen muotoon. Tutkimus on toteutettu vuoden 2007 

kuluessa, opinnäytetyön prosessi on saanut alkunsa syksyllä 2006 aiheen valinnasta.  

4.1   Tutkimusote 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Sen avulla voimme laajentaa ja tuot-

taa kuvausta ilmiöstä josta aiemmin ei ole tietoa. Opinnäytetyömme kohdalla aiempaa tutki-

musta vajaakuntoisen nuoren tukihenkilön tai vertaistuen tarpeesta ei ole tehty. Tutkimalla 

laadullisesti aihetta voimme löytää uusia näkökulmia tunnettuun ilmiöön, tällä tarkoitamme 

esiymmärrystämme nuorten tuen tarpeesta. Mielenkiintomme kohteena tutkimuksessa on 

osallistuvien nuorten todellisuus, kuinka he omin sanoin kertovat meille arjestaan ja siinä 

pärjäämisestä. Saavatko tai toivovatko he tukea arjesta selviytymiseen?  

Opinnäytetyön lähtökohtana on selvittää nuorten omia käsityksiä siitä, mihin he tukea tarvit-

sevat. Kun tutkimme vastaajien kokemusta tuen tarpeesta ja heidän jo saamastaan tuesta, 

olemme päätyneet käyttämään tutkimuksessa aineksia fenomenologiasta ja empiiristä työ-

otetta. Havaintojen merkitys korostuu empiirisessä tutkimuksessa ja ajatuksena on, että uutta 

tietoa saadaan havainnoimalla todellisuutta. Tutkimustyötä ei voi tehdä laboratoriossa koe-

putkia sekoitellen vaan ihmisläheisesti.  Fenomenologian erityispiirteenä on se, että siinä ih-

minen on sekä tutkija että tutkimuksen kohde elinympäristössään, luonnollisissa olosuhteis-
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sa. (Kylmä, Vehviläinen - Julkunen & Lähdevirta 2003; Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35; Aal-

tola & Valli 2001, 33; Morse 1994, 1.) 

Opinnäytetyössä pyrimme käsitteellistämään tutkittavien kokemukset tietoisesti ajatelluksi 

aineistoksi ja saamme syvemmän käsityksen tutkittavasta ilmiöstä. Pidämme tätä lähestymis-

tapaa hyvänä opinnäytetyössämme. Työssämme ei ole ennalta määrittävää teoreettista mallia 

vaan hyväksymme työhömme tietyt teoreettiset lähtökohdat, jotka löytyvät työssämme koh-

dasta 2. (Kylmä, Vehviläinen - Julkunen & Lähdevirta 2003; Tuomi & Sarajärvi 2002, 34–35, 

Aaltola & Valli 2001, 33; Morse 1994, 1.)   

4.2  Kohderyhmän valinta 

Tutkimuksen fenomenologisista aineksista johtuen hankimme kyselyyn vastaajat henkilöistä, 

joilla tiedämme olevan kokemusta tutkittavasta asiasta. Aineistonkeruumenetelmänä käy-

tämme lumipallo-otantaa, joka soveltuu vaikeasti saavutettavien ryhmien tavoittamiseen. 

Lumipallo-otannassa yhden ihmisen kautta saadaan mukaan useampi tiedonantaja. Otannan 

onnistuminen on keskeisin tekijä työssämme. (Metsämuuronen 2006, 47; Aaltola & Valli 

2001, 102–105.) Lumipallo-otanta tuotti opinnäytetyöhömme vastaajan Kajaanin ulkopuolel-

ta. Pohdimme lumipallo-otannan toimivuutta tarkemmin kohdassa 6. Opinnäytetyöhömme 

liittyvään kyselyyn vastaajat tulevat Kainuussa toimivista potilasjärjestöistä ja KaMi ry:stä.   

Yhteistyö potilasjärjestöjen kanssa tuotti vastaajia Kainuun CP- ja -epilepsiayhdistyksistä. 

Yhteistyöpalaverissa opinnäytetyömme tilaajan, sekä ohjaavan opettajan kanssa mietimme 

vastaajien vähyyttä ja päätimme kysyä yhteistyöhön myös Kajaanin mielenterveysseuraa. Tä-

män yhteistyön kautta saimme suurimman osan kyselyymme vastaajista. Muut potilasjärjestöt 

ilmoittivat, ettei heillä ole tiedonkeruumme vaativaa 13–29 -vuotiasta jäsenistöä.  

Vastaajia saimme kahdeksan; Kajaanista seitsemän ja Sotkamosta yksi. Ikäjakauma oli seu-

raava: kaksi vastaajista on 13–15 –vuotta, kaksi 22–25-vuotta ja neljä vastaajista on 26–29 –

vuotta. Miehiä vastaajista oli kolme ja naisia viisi. Vastaajista yksi kuului Kainuun epilep-

siayhdistykseen, yksi KaMi ry:hyn ja yhdellä oli kontakti perheneuvolaan. Neljä vastaajista 

ilmoitti, etteivät he kuulu potilasjärjestöön. 
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4.3  Aineiston keruu 

Laadullisen tutkimuksen kohteena on vajaakuntoinen nuori ja hänen maailmansa. Tiedonke-

ruulomakkeeseen (LIITE 1) päädyimme, koska pidimme sitä järkevänä menetelmänä hank-

kia tietoa tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä. Keskeisenä ideana aineiston keruussa on 

saada mahdollisimman autenttista, eli aitoa ja kuvaavaa tietoa nuorilta itsestään. (Kylmä ym., 

2003). 

Lomakeaineisto on yksi keskeinen aineistotyyppi laadullisessa tutkimuksessa. Sitä käytetään 

useasti muiden aineistojen kanssa rinnan, mutta työssämme käytämme ainoastaan tiedonke-

ruulomaketta, koska opinnäytetyön laajuutta ajatellen tämä on järkevä vaihtoehto. (Alastalo 

2005. 56–57.)  

Postitimme tiedonkeruulomakkeita potilasjärjestöistä saamillemme henkilöille Sotkamon ja 

Kajaanin alueelle yhteensä viisi kappaletta. KaMi:lle toimitimme lomakkeita 20 kappaletta.  

Tiedonkeruulomakkeen etuna pidämme vastaajien mahdollisuutta tutustua rauhassa esitet-

tyihin kysymyksiin ja samassa lomakkeessa voidaan kysyä useita eri asioita. Tästä esimerkkinä 

opinnäytetyömme tiedonkeruulomakkeen toinen osio, jossa toimeksiantajan pyynnöstä esi-

timme vapaa-aikaan liittyviä kysymyksiä. Lomake on edullinen tapa saada vastaajia laajem-

malta alueelta, mikä työssämme oli Kainuun alue.  

Saimme kyselyyn kahdeksan vastaajaa, mutta emme pidä tätä tutkimusta heikentävänä seik-

kana, koska liian runsas aineisto olisi hankalaa käsitellä oleellisen tiedon löytämiseksi. Har-

mittavaa meistä kuitenkin on, ettei koko Kainuu tullut edustetuksi niin kuin alkuperäinen 

tarkoitus oli.  

4.3.1  Tiedonkeruulomakkeen esitestaus 

Esitestauksen tarkoitus on varmistaa tiedonkeruulomakkeen toimivuus. Lomakkeen tulee 

olla helposti käytettävä ja ymmärrettävä. (Paunonen & Vehviläinen-Julkunen 1997, 207.) 

Lomakkeen esitestaajiksi pyysimme kahta KaMi ry:n työntekijää. Pidämme tätä perusteltuna 

siksi, että vaikka he eivät iältään vastaa vastaajia, heidän kokemuksensa aiheesta antaa heille 

tietämyksen toimia esitestaajana kyselyymme. Tässä vaiheessa prosessia tiesimme vastaajien 
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määrän jäävän niukaksi, joten emme raaskineet käyttää esitestaukseen potilasjärjestöistä saa-

miamme vastaajia. Esitestaajat antoivat palautteen tiedonkeruulomakkeesta ja sen pohjalta 

teimme lomakkeeseen tarvittavat muutokset eli lisäsimme kysymykseen 3 Kajaanin seudun 

mielenterveysseura KaMi ry:n.  

Lähetimme tiedonkeruulomakkeen vastaajille ja mukaan laitoimme vastauskuoren, jonka 

postimaksu oli valmiiksi maksettu. Lähetettyjen tiedonkeruulomakkeiden mukaan liitimme 

saatekirjeen (LIITE 2) missä kuvasimme opinnäytetyömme toimeksiantoineen. Odotimme 

että vastaajien määrä olisi suuri, koska nuoret voivat kyselyymme vastaamalla vaikuttaa omi-

en tuentarpeidensa täyttämiseen. Tavoitteena oli saada takaisin mahdollisimman usea lähet-

tämistämme tai muuten toimittamistamme lomakkeista. (Hirsjärvi ym. 2004, 185.)  

4.3.2  Tiedonkeruulomakkeen kysymykset 

Tiedonkeruulomakkeen laadinnassa selvyys on tärkeintä. Saadaksemme luotettavia tuloksia, 

kysymysten asettelussa täytyi välttää epämääräisyyttä. Pyrimme tekemään kysymykset raja-

tuiksi, jotta vastaukset ovat tarkempia ja tulkinnan mahdollisuus vähenee. Kysymykset ovat 

lyhyitä, joka helpottaa niiden ymmärtämistä. Pyrimme välttämään kysymyksiä, jotka sisältävät 

kaksoismerkityksiä, siis kysyimme yhtä asiaa kerrallaan. Kiinnitimme huomiota myös kysy-

mysten sanavalintoihin, jotta vastaaja ymmärtää kysymyksen emmekä johdattele häntä vas-

taamaan haluamallamme tavalla. (Hirsjärvi ym. 2004, 191–192.) 

Mietimme kysymysten sisältöä ja asettelua. Muodostimme kysymysten sisällön yhdessä toi-

meksiantajan edustajan Tuovi Johanssonin kanssa. Halusimme tiedonkeruulomakkeestamme 

selkeän ja helposti vastattavan. Pohdimme lomakkeen toimivuutta tarkemmin osiossa 6.  

Aloitimme tiedonkeruulomakkeen perustietokysymyksillä. Kysymykset oli laadittu siten, että 

vastaajan on ollut helppo rastittaa oikea vastausvaihtoehto. On tärkeää, että vastaajalle löytyy 

aina sopiva vastausvaihtoehto ja että vastaajalle sopivia kysymysvaihtoehtoja on vain yksi. 

(Hirsjärvi ym. 2004, 188–190; Aaltola & Valli 2001, 110–111.) Perustietokysymyksillä selvi-

timme vastaajien perustiedot. Kysyimme sukupuolta, jotta saamme selville sukupuolien väli-

sen eron tuen tarpeesta. Ikäluokkaa kysyimme, että saamme tietää missä nuoruuden kehitys-

vaiheessa vastaaja on. Ikäluokka on myös tärkeä, jotta saamme tietää missä ikävaiheessa va-

jaakuntoinen nuori kaipaa mitäkin tukea. Kysyimme potilasjärjestöä, jotta saisimme käsityk-
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sen potilasjärjestöjen jäsenistön aktiivisuudesta vastata kyselyyn. Samoin haluamme kartoittaa 

sitä, korostuuko jossain potilasjärjestössä vertaistuen tai tukihenkilön tarve. Kysyimme 

avoimella kysymyksellä asuinpaikkakuntaa selvittääksemme mistä päin Kainuuta vastaajat 

ovat ja tuleeko esiin eroja paikkakunnittain tuen tarpeesta ja muodoista.   

Monivalintakysymysten jälkeen tuli avoimien kysymysten osio, joilla halusimme vastaukset 

tutkimusongelmiimme. Avoin kysymys antaa vastaajalle mahdollisuuden kertoa omin sanoin 

sen, mitä hänellä on mielessään. Avoimet kysymykset osoittavat, mitä vastaaja pitää tärkeänä 

sekä osoittaa vastaajien tunnepitoisuuden asiaan liittyen. Avoimet kysymykset ovat mieles-

tämme tärkeitä, jotta nuorten oma ääni saadaan kuuluviin. Koska tarjolla ei ole valmiita vas-

tausvaihtoehtoja, uskomme heidän harkitsevan vastauksiaan ja kirjoittavan todellisia tunte-

muksiaan. (Hirsjärvi ym. 2004, 188–190; Aaltola & Valli 2001, 110–111.) 

4.4  Aineiston analyysi ja analyysi prosessi 

Analyysimenetelmänä käytimme induktiivista sisällön analyysia. Sisällön analyysi on menette-

lytapa, jolla voimme analysoida kyselylomakkeidemme vastaukset systemaattisesti ja objektii-

visesti. Se on tapa järjestää, kuvata ja kvantifioida eli jakaa määräosiin tutkittava ilmiö. Koska 

aineistomme on strukturoimaton, sopii sisällön analyysi toimintamenetelmäksi mielestämme 

parhaiten. Sisällön analyysillä pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä 

muodossa. Analyysin lopputuloksena tuotetaan tutkittavaa ilmiötä kuvaavia malleja, katego-

rioita, käsitejärjestelmiä, käsitekartta tai käsitteitä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 4-5.) 

Analyysin tekemiseen ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä vaan ohjeita analyysiprosessin 

etenemiseen. Prosessi käynnistyy induktiivisesti aineistosta käsin. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 

5.) Koska aiempaa tutkimusta aiheesta ei ole, täytyy saavutettua tietoa soveltaa luontevasti. 

Laadullinen aineiston analyysi vaatii tutkijalta kyvyn abstraktiin ajatteluun, luovuuteen ja 

valmiuteen katsoa asioita useista eri näkökulmista. (Hirsjärvi ym. 2004, 213–215; Aaltola ym. 

2001, 155–156; Alasuutari 1999, 42–48; Paunonen 1997, 219 Jyrinki 1977, 129–130.) Liite 

osiossa on mukana kaavio koko prosessista. (LIITE 4)    

Ennen analyysivaihetta on tarkastettava saatu aineisto, (joka opinnäytetyössämme on kah-

deksan tiedonkeruulomaketta) koska aineistossa voi olla selviä virheitä, tai sieltä voi puuttua 

tietoja. Esimerkiksi vastaaja on voinut jättää vastaamatta johonkin lomakkeen kysymykseen, 
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mikä voi asettaa lomakkeen kyseenalaiseen asemaan. Voidaanko sitä käyttää vastauksia ana-

lysoitaessa? Jos lomake on muuten täytetty huolellisesti, voimme käyttää sitä aineiston ana-

lyysiin ja käyttää tyhjässä kohdassa muista lomakkeista laskettua keskiarvoa. (Hirsjärvi ym. 

2004, 190; Aaltola ym. 2001, 110–111; Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) Tiedonkeruulomak-

keessamme oli erillinen toimeksiantajan osio, johon yksi vastaajista ei ollut vastannut, mutta 

koska hän oli vastannut muihin esittämiimme kysymyksiin, pidimme lomaketta luotettavana 

aineistona.  

Aluksi luimme kaikki vastaukset huolella ja pohdimme vastausten merkityksiä ja teimme niis-

tä päätelmiä. Kiinnitimme erityisesti huomiota kielellisiin ilmauksiin. Tällä pyrimme siihen, 

ettemme muuta omalla kielenkäytöllämme vastaajien antamien vastausten merkityksiä. Käyt-

täessämme työssä lainausta vastauksesta, kirjoitamme sen sanatarkasti niin kuin se kyselylo-

makkeelle on kirjoitettu. (Hirsjärvi ym. 2004, 190; Aaltola ym. 2001, 110–111.) 

Pohdinnan jälkeen tulimme lopputulokseen, että kyselylomakkeen perustietokysymyksillä ei 

ollut vaikutusta avoimien kysymysten antamaan aineistoon. Mikään kohdassa 4.3.2 (Tiedon-

keruulomakkeen kysymykset) esittämämme tutkittavuus, esimerkiksi sukupuolten välinen ero 

tai ero potilasjärjestöjen välillä, ei noussut merkittäväksi tiedoksi vastausten saamiseksi tut-

kimustehtäviimme. Täten päädyimme käsittelemään analyysissä neljän avoimen kysymyksen 

vastaukset.  

Aineiston analyysin aloitimme pelkistämällä aineistoa esittämällä sille tutkimustehtäviemme 

mukaisia kysymyksiä. Kävimme läpi kaikki tutkimustehtävät erikseen ja omina kysymyksi-

nään. Ensin pelkistimme vastaukset lyhyemmäksi - kuitenkaan mitään olennaista tietoa pois 

jättämättä. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 5.) Ensimmäinen tutkimustehtävä on: Millaista tukea 

vajaakuntoinen nuori tarvitsee? Pelkistetyt vastaukset olivat seuraavat: tukea isän kuolemasta 

selviytymiseen, josta olisi apua, en minkäänlaista, keskustelu, kuuntelu, harrastetoimintaan, 

asioiden tekeminen samanikäisen kanssa, kaupungilla puhelu samanikäisen kanssa, kotona 

puhella samanikäisen kanssa, tietokoneella pelaus saman ikäisen kanssa ja tv:n katselu saman 

ikäisen kanssa (kuvio 1).  

Toinen tutkimustehtävä on: Mihin vajaakuntoinen nuori tarvitsee apua? Pelkistetyt vastauk-

set olivat: pankki-, apteekki- ja kela-asiat, vertaiskokemuksia jakamaan, harrastetoimintaan, ei 

mihinkään ja yksinasumiseen.  
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Kolmas tutkimustehtävä on: Miten vajaakuntoinen nuori saa tukea sitä tarvitessaan? Pelkiste-

tyt vastaukset olivat: ohjaajien kanssa lääke- ja kela-asiat, perhe, askartelukerhon avulla, kes-

kustelemalla samoja kokemuksia omaavien kanssa, en mitenkään ja en tiedä. 

Näiden tutkimustehtävien lisäksi kysyimme nuorilta vastaisiko tukihenkilö vai vertaistuki pa-

remmin heidän tarpeisiinsa. Koska näiden kysymysten aineistosta saamme viitettä myös liit-

tyen varsinaisiin tutkimustehtäviimme, analysoimme myös kyseessä olevan kysymyksen. Pel-

kistetyt vastaukset olivat: kokemus mt-asioista, keskustelu, tukihenkilö, vertaistuki auttoi sel-

viämään, ryhmätyö, vertaistuki kiinnostaa ja en mä tiiä.  

Kuvio 1. Esimerkki pelkistetystä ilmauksesta kysymykseen: Millaista tukea tunnet tarvitsevasti? 

Alkuperäinen ilmaus    

”Saman ikäisen kanssa tehdä asioita, vaikka 

kaupungilla ja kotona puhella ja katsoa tv:tä ja 

pelata tietokoneella.”             

Pelkistetty ilmaus 

* asioiden tekeminen samanikäisen kanssa 

* kaupungilla puhelu samanikäisen kanssa 

* kotona puhelu samanikäisen kanssa 

* tietokoneella pelaus samanikäisen kanssa 

* tv:n katselu samanikäisen kanssa 

 

 

Seuraavaksi ryhmittelimme pelkistämämme aineiston, jotta saimme yhteenkuuluvat ilmaukset 

samoihin kategorioihin. Etsimme pelkistetystä aineistosta erilaisuuksia ja yhtäläisyyksiä. 

(Kyngäs & Vanhanen 1999, 6.) Alakategorioihin ryhmittelimme ensimmäisen tutkimustehtä-

vän kohdalla keskustelun, kuuntelun, harrastetoiminnan, josta olis apua, tukea isän kuole-

masta selviämiseen, ei minkäänlaista ja asioiden tekeminen samanikäisen kanssa. Toisen tut-

kimustehtävän kohdalla alakategorioiksi ryhmittelimme: ei mihinkään, harrastetoimintaan, 

asiointiasioihin, kokemusten jakaminen ja yksinasuminen (kuvio 2). Kolmannen tutkimus-

tehtävän kohdasta ryhmittelimme alakategoriat: en mitenkään, ohjaajien avulla, perhe, harras-

tustoiminnan avulla ja vertaistuen avulla. Lisäkysymykseen alakategoriat olivat: ei tietoa, tu-

kihenkilö, vertaistuki, ryhmätyö keskustelu ja kokemus ja/tai tieto mt-asioista. 

Kuvio 2. Esimerkki alakategorian muodostamisesta kysymykseen: Mihin tunnet tarvitsevasti tukea? 
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Pelkistetty aineisto 

* pankki, apteekki- ja Kela-asiat 

* vertaiskokemuksia jakamaan 

* harrastetoimintaan 

* ei mihinkään 

*yksinasumiseen 

* - 

* - 

* - 

Alakategoriat 

* asiointiasioihin 

* kokemuksia jakamaan 

* harrastetoimintaan 

* ei mihinkään 

* yksinasumiseen 

 

 

 Jatkoimme analyysiä yhdistämällä saman sisällölliset kategoriat toisiinsa. Näin saimme aikaan 

yläkategoriat (Kyngäs & Vanhanen 1999, 6-7), jotka vastaavat tutkimustehtäviemme kysy-

myksiin (kuvio 3). Yläkategoriat ensimmäiseen tutkimustehtävään ovat: ei minkäänlaista, 

keskustelu, kuuntelu, harrastukset, josta olis apua. Jatkamalla analyysia saimme yhdistetyiksi 

kategorioiksi (Kyngäs & Vanhanen 1999, 6-7) (kuvio 4): ei minkäänlaista, vuorovaikutuksel-

linen tuki, harrasteet ja josta olis apua. Toiseen tutkimustehtäväämme saimme samalla mene-

telmällä seuraavat vastaukset: ei mihinkään, kokemusten jakaminen, päivittäinen elämänhal-

linta ja harrastetoiminta. Kolmanteen tutkimustehtävään saimme vastaukset jo alakategorioi-

den kautta, emmekä katsoneet tarpeelliseksi enää yhdistellä vastauksia suuremmiksi kokonai-

suuksiksi. Lisäkysymykseen saimme vastaukset: ei tietoa, vertaistuki ja tukihenkilö. 

Kuvio 3. Esimerkki yläkategorian muodostamisesta kysymykseen: mihin tunnet tarvitsevasi tukea? 

Alakategoriat 

* asiointiasioihin 

* kokemuksia jakamaan 

* harrastetoimintaan 

* ei mihinkään 

* yksinasumiseen 

Yläkategoriat 

* päivittäinen elämänhallinta 

* kokemusten jakaminen 

* harrastetoiminta 

ei mihinkään 

  



19 

 

 

Kuvio 4. Esimerkki yhdistetyn kategorian luomisesta kysymykseen: Millaista tukea tunnet tarvitsevasi? 

Yläkategoria

*Ei minkäänlaista  
 
* keskustelu  
 
* kuuntelu 
 
*harrastukset 
  
*josta olis apua 
 

Yhdistetty kategoria 

*ei minkäänlaista 
 
 *vuorovaikutuksellinen tuki 
 
*harrasteet   
 
*josta olis apua 
 

 

Suurin työ analyysivaiheessa oli aineiston järjestäminen. Avoimien kysymysten tuottama ai-

neisto oli sisällöltään kirjavaa ja vastaaja ei aina vastannut suoraan kysymykseen, joten 

koimme sen käsittelemisen haastavaksi.  
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5  TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Saimme tutkimustulokset sisällönanalyysiprosessin avulla tutkimustehtävissä esittämiimme 

kysymyksiin. Tulosten arvioinnin tarkoituksena on saada poimittua mahdollisimman luotet-

tavat vastaukset tutkimustehtäviin. Käsiteltävä aineisto on pieni, joten pohtiva arviointi tu-

loksia muodostettaessa on tarpeen. (Teirilä & Jyväsjärvi 2001, 95.) Johtopäätökset saimme 

tuloksia yhdistelemällä ja aiempien tutkimusten avulla. Aiemmat tutkimukset koskivat ver-

taistukea, omaisten hyvinvointia ja yhdessä toipumista.  

Tiedonkeruulomakkeen erillisessä toimeksiantajan osiossa kysyimme nuorten vapaa-aikaan 

liittyviä kysymyksiä. Tässä kappaleessa pohdimme myös näiden vastausten merkitystä tutki-

mustuloksiin. 

5.1  Vajaakuntoisen nuoren kaipaama tuki 

Ensimmäinen tutkimustehtävä oli millaista tukea vajaakuntoinen nuori kaipaa. Vastaukseksi 

saimme: tukea harrastuksiin, ei minkäänlaista, josta olisi apua ja vuorovaikutuksellinen tuki. 

Kysyttäessä nuorilta, kumpi tukimuoto olisi heille parempi, vertaistuki vai tukihenkilö, nuo-

ret ilmaisevat tuen tarpeen vastauksissaan, mutta eivät osaa kertoa kaipaavatko he juuri ver-

taistukea vai tukihenkilön tarjoamaa tukea. Noin puolet nuorista koki tarvitsevansa vapaa-

ajan viettoon tukea vertaistuesta tai tukihenkilöltä.  

”sellaista josta olisi mulle apua”  

”Vertaistuki kiinnostaa koska en ole vielä sellaista kohdannut.” 

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty vertaistuen ja kokemusten jakamisen tärkeys ihmisen 

selviytymisen tukena ja voimavarana. Tutkimuksissa mainittuja yksittäisiä voimavaroja ovat 

muun muassa ystävät, liikunta, lukeminen ja perhe. Vertaisryhmätoiminnan voimana pide-

tään ihmisten halukkuutta jakaa asioita samoja asioita kokeneiden ihmisten kanssa. Vertais-

tuki on auttanut jaksamaan ja antanut toivoa. (Haverinen & Väisänen 2005, 31–32; Mäki-

Penttilä 2005, 39–41; Nyman & Stengård 2005, 40.) 
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Aiempiin tutkimuksiin peilaten voimme huomata, että edelleen samat tarpeet tulisi ottaa 

huomioon suunniteltaessa palveluja vajaakuntoisille nuorille. Nuoret kaipaavat vuorovaiku-

tuksellista tukea ja he haluavat jakaa kokemuksiaan muiden samaa kokeneiden kanssa. Har-

rastustoimintaan liittyy vuorovaikutuksellisuus ja kaverisuhteiden luominen.  

5.2  Vajaakuntoisen nuoren tuen tarpeen kohteet 

Toinen tutkimustehtävä oli mihin vajaakuntoinen nuori tarvitsee tukea. Vastaukseksi saim-

me: tukea päivittäiseen elämänhallintaan, harrastetoimintaan ja kokemusten jakamiseen. Osa 

nuorista ei kokenut tarvitsevansa tukea mihinkään. Suurin osa vastaajista kaipasi asuinpaik-

kakunnalleen järjestettyä vapaa-ajan toimintaa. Silti tuen puute ei estä nuoria saavuttamasta 

harrastuksia.  

”en mihinkään” 

”yksin asumiseen” 

”vertaiskokemuksia jakamaan” 

Erilaiset ryhmät, esim. oma-aputoiminta tai vertaisryhmä, antaa ihmiselle mahdollisuuden 

passiivisuudesta pois pääsemiseen. Ryhmätoiminta voi vahvistaa ihmisen omia sosiaalisia 

verkostoja. Yhdessä toimiminen lujittaa sosiaalisia suhteita ja voi tarjota pitkäaikaisia ihmis-

suhteita. (Mäki-Penttilä 2005, 18.) 

Nuoret kokevat tarvitsevansa tukea päivittäisen elämänhallinnan ja harrastetoiminnan saralla. 

Elämähallinnassa tärkeiksi koettiin erilaiset asiointiasiat.  Nuoret kokivat tällä hetkellä lähinnä 

perheen auttavan asiointiasioissa ja arkiaskareissa. Osa nuorista ei kokenut tarvitsevansa tu-

kea mihinkään. Mietimme, kokeeko nuori olevansa tasavertainen samanikäisten kanssa, eikä 

tarvitse tukea eri elämäntoimintoihin. Mietimme, mieltääkö nuori perheen antaman tuen tu-

eksi vai kokeeko nuori perheen kanssa tekemisen olevan osa päivittäistä elämää. 
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5.3  Vajaakuntoisen nuoren tuen tarpeen lähteet 

Kolmas tutkimustehtävä oli, miten vajaakuntoinen nuori saa tuen sitä tarvitessaan. Vastauk-

seksi saimme: ohjaajien antaman tuen, perheen, vertaistuen ja harrastustoiminnan avulla. Osa 

nuorista ei kokenut saavansa tukea mitenkään.  

”askartelukerhon avulla☺” 

”…pankki-asioita aloitan opettelemaan isän kanssa”  

Haverisen ja Väisäsen (2005) opinnäytetyössä on koettu, että tiedonsaanti vertaistuesta tulisi 

olla selvää ja helppoa saada. Vertaistukitoiminnan tulisi olla säännöllistä, ja sen toivottiin ole-

van jaettu ikäryhmittäin tai ihmisen fyysisen kunnon perusteella. Perheen ja omaisten jaksa-

minen on käynyt ilmi aiemmissa tutkimuksissa. (Haverinen & Väisänen 2005, 30–32) Osallis-

tuminen järjestötoimintaan koetaan aiemmissa tutkimuksissa tärkeäksi ja syrjäseuduilla naa-

puruussuhteet ja järjestöaktiivisuus ovat hyvinvointitekijöitä. (Nyman & Stengård 2005, 22). 

Nuoret saavat tuen pääasiassa ohjaajilta, perheeltään sekä harrastustoiminnasta. Osa nuorista 

saa myös vertaistukea, mutta mietimme onko vertaistuki- tai tukihenkilötoiminnasta kerrottu 

tarpeeksi tai onko tietoa saatavilla nuorten keskuudessa. Tähän uskomme löytyvän apua 

Kainuun nuorten tieto- ja neuvontakeskushankkeesta, johon opinnäytetyömme liittyy.  

5.4  Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimuksena vastaavan kyselyn voisi tehdä esimerkiksi nuorisopsykiatrian poliklinikan 

kautta. Silloin tulokset kohdentuisivat mielenterveyspalveluihin ja nykyisen Kainuun maa-

kunta-kuntayhtymän myötä vastaajat tavoitettaisiin helpommin koko Kainuun alueelta. Täl-

lainen tutkimus sopisi mielestämme hyvin mielenterveyteen suuntautuville sairaanhoitaja-

opiskelijoille. 

Epilepsialiitto toteuttaa Virtaa vertaisesta -hankkeen vuosina 2007–2009. Jatkotutkimuseh-

dotuksena on miten hanke toimii Kainuussa. Mielestämme kyseinen tutkimus palvelisi pitkä-

aikaisen hoitotyöhön suuntautuvia opiskelijoita. 
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Tutkia voisi myös sitä, onko nuorilla tukihenkilö- ja vertaistukitoiminnasta tarpeeksi tietoa ja 

mikä on se foorumi, jolla nuoret tavoitettaisiin? Aihe sopii mielestämme kaikille hoitotyön 

opiskelijoille, koska tukihenkilö- ja vertaistukitoiminta on eri potilasjärjestöissä. 
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6  POHDINTA 

Pohdinnassa käymme läpi opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä. Pohdimme myös kyse-

lytutkimuksemme koko prosessia tutkimustehtävien muodostumisesta vastausten analysoin-

nin kautta tuloksiin ja johtopäätöksiin. Lopuksi pohdimme omaa oppimista opinnäytetyö-

prosessin aikana.  

6.1  Luotettavuuden pohdinta  

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin ei ole määritelty yhtä 

selkeitä käsitteitä kuin määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimuksessa tuotet-

tu tulkinta on tutkijan persoonallinen näkemys, jossa mukana on myös tutkijan tunteet. Luo-

tettavuudella tutkimuksessa tarkoitetaan vapautta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä. 

Luotettavuus tulee voida todeta usealla eri tavalla, sekä luotettavuutta täytyy voida arvioida. 

Luotettavuuden kannalta on pidetty ongelmallisena, että tutkija ei pysty olemaan objektiivi-

nen, vaan tuloksessa näkyy tutkijan subjektiivisuus asiaan. Pyrimme välttämään virheitä tut-

kimuksen kaikissa vaiheissa, samoin luotettavuutta nostaa tarkka selostus tutkimuksen to-

teuttamisen kaikista vaiheista. Lisätäkseen tutkimuksen uskottavuutta on tutkijan oltava riit-

tävän kauan tutkittava ilmiön kanssa. (Hirsjärvi ym. 2004, 213–218; Valli 2001, 101; Kyngäs 

ym. 1999, 10; Nieminen 1997, 215–216, 218–220; Paunonen & Vehviläinen - Julkunen 1997, 

215; Varto 1992, 103–104; Jyrinki 1977, 25–27. )     

Pidimme tutkimuksessamme haasteellisena sitä, miten onnistuimme pelkistämään aineiston 

ja muodostamaan siitä kategorioita niin, että ne kuvaavat mahdollisimman tarkasti tutkitta-

van ilmiön. Kyselylomakkeen luotettavuutta paransi se, että kysymys oli jokaiselle vastaajalle 

täsmälleen samassa muodossa. Tällöin tulokseen ei vaikuttanut kyselyn tekijöiden äänenpai-

not tai tauot sanojen välillä. Luotettavuutta lisäsi myös vastaajan mahdollisuus päättää vasta-

usajankohta ja –paikka itsenäisesti. Hän pystyi myös tarkistamaan vastauksensa ja muutta-

maan niitä ennen lomakkeen palautusta.  (Hirsjärvi ym. 2004, 216–218; Valli 2001, 101; 

Kyngäs ym. 1999, 10; Nieminen 1997, 215–216, 218–220; Varto 1992, 103–104; Jyrinki, 

1977, 25–27.)     
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Aineiston vähyyden vuoksi mielestämme vältimme virheet koodauksessa. Saatua aineistoa 

pidämme suuntaa antavana, koska tavoitteena oli saada vastaajia koko Kainuun alueelta ja 

vastaajamme löytyivät Kajaanista ja yksi Sotkamosta. Samoin toivoimme vastaajienmääräksi 

vähintään 20 henkilöä, mutta kyselyyn vastasi kahdeksan henkilöä. Lumipallo-otannan kautta 

saimme yhden vastaajan Sotkamosta. Luotimme ehkä liikaa lumipallo-otannan toimivuuteen 

siten, että saisimme vastaajia lisää toisten vastaajien kautta. 

Tiedonkeruulomaketta tehdessä ajattelimme kysymysten olevan selkeitä ja helposti vastatta-

via. Lomakkeen esitestaajat pitivät kysymyksiä myös hyvinä, tosin laajoina. Saatuamme vas-

taukset huomasimme, ettei osa vastaajista ollut ymmärtänyt kysymyksiä. Se teki vastausten 

tulkinnan haasteelliseksi. Pohdimme, olisiko tiedonkeruulomakkeen esitestaajissa pitänyt olla 

vajaakuntoinen nuori, joka vastaisi kyselyyn vastaajia. Koska vastaajia oli niin vähän, emme 

raaskineet käyttää yhtään heistä esitestaajana. Huomasimme, että kysymyksenasettelussa olisi 

ollut kehittämistä. Osa vastaajista ei mielestämme ollut vastannut esitettyyn kysymykseen, 

vaan vastaus liittyi muuhun avoimeen kysymykseen. Esitestaus vajaakuntoisella nuorella olisi 

varmasti parantanut kysymysten ymmärrettävyyttä.  

Opinnäytetyössä meidän on luotettava siihen, että vastaajien kirjoittamat asiat vastaavat to-

dellisuutta. Emme voi perustaa yleistä käsitystä asiasta yhteen, satunnaiseen poimintaan. On-

gelmana luotettavuudessa voivat olla myös liian lyhyet tai muuten suppeasti kirjoitetut vasta-

ukset. Koska aineisto oli suppea, emme voineet tehdä johtopäätöksiä joihin aineisto ei anta-

nut edellytyksiä, vaan saadut tulokset ovat suuntaa antavia. Yleisesti vastaukset olivat lyhyitä 

ja osaan lomakkeen kysymyksistä oli jätetty vastaamatta. (Hirsjärvi ym. 2004, 216–218; Valli 

2001, 101; Nieminen 1997, 215–216, 218–220; Varto 1992. 103–104; Jyrinki 1977, 25–27.)     

Tulkitessamme aineistoa pidimme lähtökohtana, että laadullisen tutkimuksen tulkinta on tut-

kijan persoonallinen näkemys jossa, mukana ovat hänen tunteensa ja intuitionsa.  Tulkinnas-

sa tämä näkyy ymmärryksenä nuorten tarpeita kohtaan. (Hirsjärvi ym. 2004, 216–218; Aalto-

la & Valli 2001, 101; Nieminen 1997, 215–216, 218–220; Varto 1992, 103–104; Jyrinki 1977, 

25–27.) Pidämme luotettavuutta lisäävänä tekijänä myös sitä, että olemme itse nuoria. Täten 

intuitiomme aiheeseen on lähempänä, kuin esimerkiksi meitä vanhemmalla tutkijalla.      
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6.2   Eettisyyden pohdinta 

Empiirisessä analyysissä lähdeaineistoa tuottavien henkilöiden eli tiedonantajien tunnistetta-

vuus yksilöinä häivytetään. Empiirisessä tutkimuksessa tutkijan tulee eettisesti huolehtia siitä, 

että yksittäistä kyselyyn vastaajaa ei tunnisteta (Tuomi ym. 2002, 21). Mielestämme vastaajien 

tunnistamattomuus tutkimuksen lukijalle on tärkeää, koska aiheemme voi tuntua vastaajista 

arkaluontoiselta. Mielestämme aineistonkeruu opinnäytetyöhömme onnistui, koska vastaajat 

ovat tunnistamattomia. Tunnistamattomuus säilyi koko prosessin ajan, koska postitse saa-

mamme lomakkeet tulivat kohdentamattomilta vastaajilta ja KaMi:n toimittamat lomakkeet 

on kerätty ryhmistä, joihin osallistujia emme tunne tai tiedä. Hävitämme vastaukset sisältävät 

tiedonkeruulomakkeet opinnäytetyön valmistuttua asianmukaisesti. Poltamme lomakkeet 

saunaa lämmittäessä. 

Eettinen vaatimus on kokonaisvaltaisuuden ja kompleksisuuden huomioonottamista ja koko 

tutkimuksen ihmiskäsityksen sisällyttämistä teorian muodostukseen. Kun nämä kaksi asiaa 

on otettu huomioon, teoria yleensä kestää arvioinnin eettiseltä kannalta. Koska tutkimus 

kumpuaa ja motivoituu elämysmaailmasta ja palaa elämismaailmaan muuttaen sen merkitys-

tä, tutkimuksella on erityisiä eettisiä vaikutuksia. (Varto 1992, 106–107, 117.) Elämysmaail-

malla opinnäytetyössä tarkoitamme nuorten päivittäistä elämää onnistumisineen ja ongelmi-

neen. Meitä motivoi halu tuoda nuorten omat ajatukset julkisiksi ja siten käytettäväksi heidän 

hyväkseen, esimerkiksi järjestämällä heille heidän tiedoksi antamiaan ja toivomiaan palveluja. 

Täten työmme palaisi osaksi nuorten elämää ja heidän elämysmaailmaansa.  

Fenomenologisessa analyysissä sen tuottaman käsityksen kokemuksen perusrakenteesta ei 

oikeuta yleistyksien tekemiseen tutkimukseen osallistuvien ihmisten ulkopuolelle. Yleistämi-

nen on sallittua vain silloin, kun tutkimustulosten lukija löytää siitä jotain omaa kokemus-

maailmaansa kuvaavaa. Tutkijan tehtävänä on kuvata kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimustu-

lokset mahdollisimman kommunikatiivisella tavalla. Laadullisessa tutkimuksessa eettisyyden 

erityispiirteisiin kuuluu avoimuus tutkimukseen osallistujille, luottamus osallistujien ja tutki-

jan välillä sekä tutkimuksen toimeksiantajaa kohtaan. (Palmroth & Nurmi 1996, 90, 120–

121.)  

Eettisyydessä otimme huomioon ihmisten arvokkuuden, oikeuden yksityisyyteen ja anonyy-

miyteen sekä reiluun kohteluun (LoBiondo – Wood & Haber. 1994, 340). Toimimme rehelli-

sesti ja vilpittömästi niin itseämme, kuin aihetta kohtaan. Pyrimme totuudenmukaisuuteen ja 
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oman ajattelun koetteluun. Koko tutkimusprosessin ajan vaadimme itseltämme rehellistä ja 

eheää ammattikäytäntöä (Hakala 2004, 141). Sairaanhoitajina toimintaamme ohjaavat ihmis-

oikeudet, sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö sekä hoitotyön eettinen ohjeistus.  

Jotta tutkimus olisi eettisesti korkeatasoinen, on tärkeää, ettemme tutkijoina sorru plagioin-

tiin eli esitä toisen tekijän tekstiä omana tekstinään ilman viitettä. (Hakala 2004, 138.) 

6.3  Opinnäytetyöprosessin pohdinta 

Tässä opinnäytetyön vaiheessa huomaamme tehdyt virheet ja parannusehdotukset. Välillä 

mietimme, kaatuuko työ vastaajien puutteeseen. Tällöin pohdimme eri vaihtoehtoja vastaaji-

en saamiseksi opponoijien, työelämän edustajan sekä ohjaavan opettajan kanssa. Saimme 

”luvan” tehdä työmme viiden vastaajan vastauksista, vaikka alun perin odotimme 20 vastaa-

jaa. Suppea osanotto Kainuun alueelta oli mielestämme harmittava takaisku, mutta olemme 

silti tyytyväisiä, että saimme vastaajan myös muualta kuin Kajaanista.  

Jos tekisimme opinnäytetyötä nyt saadun kokemuksen pohjalta, emme käyttäisi tiedonkeruu-

lomaketta, vaan olisimme resursoineet aikaa ja rahaa haastatteluihin. Haastattelun uskoisim-

me antavan enemmän tietoa, koska kysymyksiä voi selittää ja esittää tarkentavia lisäkysymyk-

siä. Pidämme silti tiedonkeruulomaketta hyvänä tapana hankkia tietoa.  

Etsiessämme tietoa opinnäytetyöhön ja hakiessamme vastaajia Kainuulaisista potilasjärjes-

töistä olemme huomanneet työmme herättäneen mielenkiintoa myös Kainuun ulkopuolella. 

Esimerkiksi lähdekirjallisuuden kysyminen johti yhteydenottoon Invalidiliittoon, josta Harvi-

naiset –yksikön suunnittelija on pyytänyt saada valmiin työmme, koska kyseisestä aiheesta ei 

ole aiempaa tutkimusta. Tämän koimme haasteena opinnäytetyön tekemiseen, mutta olihan 

se myös kannustin tehdä työ mahdollisimman hyvin. Opinnäytetyössämme ei vaadittu kirjal-

lista tutkimuslupaa, vaan toimeksiantosopimus oli riittävä (LIITE 5). 

Lähteitä olemme löytäneet kohtuullisesti, vaikka aiemmat tutkimukset kyseessä olevasta ai-

heesta puuttuvat. Perustelemme kuitenkin vanhojen lähteiden käyttöä sillä, että kirjat ovat 

löytyneet uudempien lähdekirjojen teksteistä ja emme koe perusasioiden muuttuneen vuosi-

kymmenten myötä. 
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Luulimme tutkimusta helpommaksi analysoida, mutta analysointivaiheessa huomasimme 

kuinka vaativaa se loppujen lopuksi oli. Analysointivaiheessa olimme lopulta tyytyväisiä vä-

häiseen vastaajamäärään joita oli kahdeksan (8). Huomasimme myös, että kymmenen (10) 

kysymystä, joista suuri osa oli avoimia kysymyksiä, on suuri määrä koodata ja analysoida, ai-

nakin meidän kokemuksellamme. Seuraavaa tutkimusta tehdessä olemme jo huomattavasti 

valmiimpia käsittelemään saatua aineistoa.  

Teimme valintamme vastaajien saamiseksi työssämme olevin keinoin. Koimme, ettei meillä 

ole enää aikaa hankkia lupia esimerkiksi yhteistyöhön psykiatrian poliklinikan kanssa, jota 

ohjaavan opettajan kanssa käydyssä keskustelussa ehdotettiin yhteistyökumppaniksi.     

Tieto mitä olemme saaneet opinnäytetyötä tehdessämme, on mielestämme arvokasta ja voi 

osaltaan ohjata Kajaanin kaupungin nuorisotyötä kohdentamaan palvelujaan vajaakuntoisille 

nuorille Kainuun alueella. Vaikka vastaajat ovat suppealta alueelta, koemme, että he puhuvat 

kainuulaisen vajaakuntoisen nuoren suulla. Mietimme, tietävätkö kainuulaiset nuoret mah-

dollisuudesta vertaistukeen tai tukihenkilöön, koska hankimme vastaajamme osin potilasjär-

jestöjen kautta, joihin nuoret eivät juuri kuulu. Miksi opinnäytetyöhömme liittyvä kysely ei 

kiinnostanut kainuulaisia vajaakuntoisia nuoria?  

6.4  Oman oppimisen pohdintaa 

Työn loppuvaiheessa esitimme itsellemme kysymyksen: Mitä opin? Olemme kehittyneet työn 

edetessä hurjasti opinnäytetyön aiheanalyysivaiheesta. Tästä esimerkkinä voimme nyt jo hy-

myillen kertoa, ettemme ymmärtäneet käsitteitä lainkaan, esimerkiksi vastasimme toimin-

taympäristön olevan koti tai koulu, vaikka sillä tarkoitettiin sitä minne työmme on osoitettu.  

Opinnäytetyöprosessi on lisännyt valmiuksiamme toimia hoitotyön ammattilaisena mielen-

terveystyössä. Kuntouttavan työotteen sekä terveyttä edistävän ja ylläpitävän toiminnan tär-

keys on avautunut meille prosessin aikana. Pidämme tukityötä arvokkaana osana terveyttä 

edistävänä tekijänä. Tiedostamme tuen tarpeen havainnoimisen tärkeyden. Olemme löytä-

neet useita eri kanavia, mistä voimme tulevassa ammatissamme hyödyntää vertaistuen ja tu-

kihenkilön käyttöä. Tiedostamme myös muun kuin erikoissairaanhoidon tärkeyden osana 

mielenterveystyötä. Uskomme osaavamme käyttää kolmatta sektoria hyödyksi asiakkai-

den/potilaitten hoidossa. Kyky huomata väestön tarpeet on kehittynyt opinnäytetyön pro-
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sessin aikana. Ammatillinen osaaminen vaatii, että kykenemme tuottamaan väestölle sen tar-

peita vastaavia sosiaali- ja terveysalan palveluita. (Opinto-opas 2004–2005, 30, 70–71.) 

Yhteistyö keskenämme on toiminut. Olemme oppineet antamaan toisillemme tilaa ja komp-

romissien teko on ollut molemmille luonteva osa työskentelyä. Toisen ”tippuessa kärryiltä” 

on toinen antanut tilaa levähtää ja sitten kärryt ovat taas edenneet yksissä tuumin. Opponoi-

jien kanssa yhteistyö on ollut sujuvaa ja kannustavaa pitkin prosessia. Samoin ohjaava opetta-

ja on ollut suureksi avuksi. Myönnämme, että olisimme varmasti voineet tehdä työn toimek-

siantajan kanssa yhteistyötä ehkä enemmänkin, mutta koimme saavamme tarvittavan avun ja 

tuen, sekä pidimme siitä, että saimme työn tekoomme heidän osaltaan vapaat kädet.  Olem-

me kokeneet sen luottamuksen osoituksena.  

Haluamme tässä esittää myös suuren kiitoksen osaston 12 henkilökunnalle kannustamisesta 

työn etenemiseen ja työtilojen antamisesta käyttöömme. Kiitos! 

Itse olemme työhömme tyytyväisiä ja arvostus omaan ammatilliseen osaamiseen on kasvanut 

opinnäytetyön prosessin aikana. Voimme sanoa rinta röyheänä kehittyneemme tutkijoiksi 

omalla tasollamme. Käsitteet ovat selventyneet ja olemme oppineet käyttämään erilaisia tie-

donkeruu menetelmiä sekä tutkimusten lukutaitomme on harjaantunut.  
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KYSELYLOMAKE 
  

Lomakkeessa on kysymyksiä, jotka koskevat vertaistuen ja tukihenkilön tarvetta se-
kä kokemuksia aiemmasta tukisuhteesta. Vastauksesi ovat luottamuksellisia emme-
kä käsittele nimiä missään tutkimuksemme vaiheessa. Vastauksesi ovat luottamuk-
sellisia, mutta toivomme, että vastaisit rehellisesti. Vastaamalla rehellisesti parannat 
osaltasi tutkimuksemme luotettavuutta. Jos tunnet tarvitsevasi apua lomakkeen täy-
tössä, voit pyytää avuksi jonkun läheisesi tai ota yhteyttä meihin. 

Monivalintakysymyksissä rastita oikea vaihtoehto. Avoimiin kysymyksiin voitte vastata omin 
sanoin mahdollisimman kuvaavasti. 

1. Sukupuoli      (  ) Mies   (  ) Nainen 

2. Ikä   (  ) 13-15v   

       (  ) 16-18v 

(  ) 19-21v 

(  ) 22-25v 

(  ) 26-29v 

3. Mihin järjestöön kuulut? 

(  ) Kainuun epilepsiayhdistys ry       (  ) Kainuun reumayhdistys ry 

(  ) Kajaanin seudun invalidit ry        (  ) Kajaanin Seudun Mielenterveysseura KaMi ry         

(  ) Muu, mikä? _____________________________ 

(  ) Kainuun MS-yhdistys ry                 (  ) En kuulu potilasjärjestöön 

4. Asuinpaikkakuntasi?______________________________________________________ 

Vertainen on henkilö, joka on nuoren kanssa suunnilleen samalla tasolla sanallisessa ja tun-
nekehityksessä sekä sosiaalisessa kehityksessä. Usein vertainen on ikätoveri, mutta se ei ole 
välttämättömyys. Vertaistuki on tukea henkilöltä, joka on kokenut samanlaisia asioita kuin 
tuettava. Vertaistuki voi olla myös sanatonta toimintaa. 

5. Onko sinulla ollut aikaisemmin vertaistukisuhdetta? (  ) Kyllä (  ) Ei  

Jos vastasit kyllä, kuvaile minkälainen tukisuhde sinulla on ol-
lut_________________________________ 
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Tukihenkilö on koulutettu, vapaaehtoinen ja ymmärtävä rinnalla kulkija. Tukihenkilötoimin-
taa on monenlaista. Toimintaympäristönä voi olla yksilö, perhe tai yhteisö. Tukihenkilö voi 
toimia puhelin- tai nettiauttajana tai asumisen tukijana. Työ tukihenkilöllä on pääosin tuetta-
van auttamista arkisissa asioissa. Tuen tarpeen mukaan se on aktiivisempaa tai passiivisem-
paa.  

6. Onko sinulla ollut aikaisemmin tukihenkilöä? (  ) Kyllä (  ) Ei 

Jos vastasit kyllä, kuvaile minkälainen tukisuhde sinulla on ollut?_____________________ 

_______________________________________________________________________ 

7. Millaista tukea tunnet tarvitsevasi? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

8. Mihin tunnet tarvitsevasi tukea? ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9. Miten saat tarvitsemaasi tukea? _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

10. Vastaisiko tukihenkilö vai vertaistuki paremmin tarpeisiisi? Perustele. ______________ 

_______________________________________________________________________ 

Tässä sinulla on mahdollisuus kertoa ajatuksiasi liittyen vertaistuki- tai tukihenkilötoimintaan 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________  

Opinnäytetyömme toimeksiantajan pyynnöstä esitämme muutaman vapaa-aikaan 
liittyvän kysymyksen.  

11. Mitä harrastat vapaa-
aikanasi?_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

12. Tarvitsetko vapaa-ajan viettoon 

(  ) vertaistukea 

(  ) tukihenkilöä 

(  ) en tarvitse mitään tukea 
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13. Kaipaisitko asuinpaikkakunnallesi järjestettyä toimintaa? 

(  ) kyllä (esimerkiksi liikuntaa, kulttuuria, ym. harrastetoimintaa.) 

(  ) ei 

14. Estääkö tuen puute sinua saavuttamasta harrastuksiasi? 

(  ) kyllä 

(  ) ei 

KIITOS VASTAUKSISTASI! 

Helena Lokkila                                                              Kati Näsänen 

Sth4sbhelenal@kajak.fi                                                  Sth4sbkatin@kajak.fi  
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SAATEKIRJE KYSELYLOMAKKEESEEN 
Hei!  

Olemme kaksi Kajaanin ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelman opiskelijaa. Teemme opinnäytetyötä 

aiheesta; Vajaakuntoisen nuoren vertaistuen tai tukihenkilön tarve Kainuussa.  

Opinnäytetyömme tilaajana toimii Kajaanin kaupungin nuorisotoimi, jonka Kainuun nuorten tieto- ja neuvon-

takeskushankkeessa on tullut esiin tarve tiedolle vajaakuntoisen nuoren toiveista saada vertaistaan tukea sitä tar-

vitessaan. Opinnäytetyömme pohjalta he voivat kohdentaa työtään saadun informaation mukaan.  

Mukana olevalla kyselylomakkeella haluamme saada tietoa vertaistuen tai tukihenkilön tarpeesta elämässäsi. 

Toimeksiantajamme on myös kiinnostunut liikunnan harrastamisestasi ja mahdollisuuksistasi liikunnan harras-

tamiseen. Nämä kysymykset sijaitsevat kyselylomakkeen loppuosassa.  

Toivomme, että vastaat avoimiin kysymyksiin mahdollisimman kattavasti, jotta saamme mahdollisimman paljon 

tietoa tuen tarpeesta ja siitä mihin apua kaivataan.  

Vastauksiasi käsitellään luottamuksellisesti ja tuhoamme kaikki vastaukset tutkimuksen valmistuttua. Valmista 

tutkimusta pääset lukemaan osoitteesta https://kaktus.kajak.fi/ tammikuussa 2008.  

Ystävällisin terveisin:  

Helena Lokkila    Kati Näsänen 

Sth4sbhelenal@kajak.fi  Sth4sbkatin@kajak.fi  

050-375 9097    0400- 882 514 
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TIEDONKERUULOMAKKEEN RAAKAVASTAUKSET 
 
1. mies 3, nainen 5 
 
2. 13-15v/ 2, 22-25v/ 2, 26-29v/ 4 
 
3. Kainuun epilepsiayhdistys ry  => 1 
    Kajaanin Seudun mielenterveysseura KaMi ry => 1 
    En kuulu potilasjärjestöön =>4  
    Muu, mikä => 1, Perheneuvola 
    tyhjä => 1 
 
4. Kajaani 7, Sotkamo 1 
 
5. Kyllä 2, ei 4 
    ei kuvailuja suhteesta 
 
6. Kyllä 3 ”Minulla käy asumisen ohjaajat. He auttavat siivoamisessa ja ruuanlaitossa, minä itse teen”. 
    Ei 4, tyhjä 1 
 
7. ”Keskustelu”, ”tarvitsin, tukea isän kuolemasta selviämiseen kävin sururyhmässä”, en minkäänlaista”, ”sellaista  josta olisi 
mulle apua”, ”Saman ikäisen kanssa olisi kiva tehdä asioita, vaikka kaupungilla ja kotona puhella ja katsoa tv:tä ja pelata 
tietokoneella.”, ”keskustelu”, ”kuuntelua ja keskustelua.”, harrastetoimintaa.” 
 
8. ”Pankki, apteekki ja Kelan asioissa.”, ”yksin asumiseen”, ”en mihinkään”, ”vertaiskokemuksia jakamaan”, ”harrastetoi-
mintaan”.3 vastasi tyhjää. 
 
9. ”askartelukerhon avulla ☺”, ”keskustelemalla ihmisten kanssa joilla samoja kokemuksia”, ”en mitenkään”, ”emt”, ”en mi-
tenkään”, ”Ohjaajien kanssa yhdessä katson lääke ja Kela asiat, Pankki-asioita aloitan opettelemaan isän kanssa”. 2 vastasi 
tyhjää. 
 
10. ”kyllä, keskustelua”, ”Vertaistuki kiinnostaa koska en ole vielä sellaista kohdannut. Ohjaajat auttavat minua kotitöissä.”, 
tukihenkilö/ olisi parempi minulle”, ”emt”, ”se jolla kokemusta mielenterv. asioista”, ”ryhmässä työnskentely on mukavaa”, 
”kyllä vastasi ja auttoi selviämään asian yli”. 1 vastasi tyhjää.  
 
Muut ajatukset: ”olisi se mukavaa jos sitä sais se auttas mua”, ”tukihenkilöllä pitää olla tarpeeksi tietoa asioista”, ” Minun 
on vielä vaikea kuvitella erilaista tukihenkilötoimintaa, koska olen vähän epäileväinen ja teen asioita vielä aika paljon kotiväke-
ni kanssa.”,  
 
 
11. pyöräilen, askartelen teen käsitöitä”, ”musiikkia, liikuntaa, valokuvausta ja tietokoneita”, ”Judoa, mummolassa ajan mön-
kijällä ja teen erilaisia metsurin töitä. Olen hyvä ja ahkera työmies, en oikein viihdy kaupungissa”, ”uintia, lenkkeilyä, ystävien 
kanssa olemista. Musiikin kuuntelua.”, ”musiikin teko, kirjoitus, tanssi, venyttely ja lenkkeily”, ”koiran ulkoiluttaminen, piir-
täminen ja leivonta.”, ”lenkkeilyä, pelaan tietokoneella ja tv.katselua”, ”koiran kanssa lenkkeily, vertaistuki ryhmät”.  
 
12. vertaistukea 2, tukihenkilöä 2, en tarvitse mitään tukea 4, tyhjä 1
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13. kyllä 6, ei 1, tyhjä 1 
 
14. kyllä 2, ei 5, tyhjä 1
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Millaista tukea vajaakuntoinen nuori tarvitsee.

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmauk-
set 

Alakategoriat Yläkategoriat Yhdistetyt kategoriat

 

-” tarvitsin, tukea isän 
kuolemasta selviämi-
seen kävin sururyh-
mässä” 

- ”sellasta josta olis 
mulle apua”  

- ”en minkäänlaista” 

- ”keskustelu” 

- ”keskustelu” 

- ”kuuntelua ja kes-
kustelua 

-” harrastetoimintaa” 

-” saman ikäisen 
kanssa olisi kiva tehdä 
asioita, vaikka kau-
pungilla ja kotona 
puhella ja katsoa tv:tä 
ja pelata tietokoneella” 

 

 

*Tukea isän kuo-
lemiseen 

*josta olisi apua  

*en minkäänlaista  

*keskustelu  

*kuuntelu 

*harrastetoimintaan 

*asioiden tekemi-
nen samanikäisen 
kanssa 

*kaupungilla puhe-
lu samanikäisen 
kanssa 

 

 

*keskusteluun,  

*kuunteluun 

 
*harrastetoiminta

*josta olis apua  

*tukea isän kuo-
lemiseen  

*ei minkäänlaista 

*asioiden teke-
minen saman-
ikäisen kanssa 

 

 

*Ei minkään-
laista  

*keskustelu  

*kuuntelu 

*harrastukset 

*josta olis 
apua 

 

 

*ei minkäänlaista 
*vuorovaikutuksellinen 
tuki 

*harrasteet   

*josta olis apua 
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Mihin vajaakuntoinen nuori tarvitsee tukea. 

 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat Yläkategoriat 

 

-”Pankki, apteekki ja Kelan 
asioissa.” -
”vertaiskokemuksia jaka-
maan” 

-”harrastetoimintaan” 

- ”en mihinkään” 

-”yksin asumiseen” 

- 3 vastasi tyhjää. 

 

*Pankki, apteekki- ja kela-
asiat 

*vertaiskokemuksia jaka-
maan 

*harrastetoimintaan 

*en mihinkään 

*yksinasumiseen 

*- 

*- 

*- 

 

*Ei mihinkään 

*Harrastetoimintaan 

*Asiointiasiat 

*Kokemusten jakaminen 

*Yksinasuminen 

 

*Ei mihinkään 

*Kokemusten jakaminen 

*Päivittäinen elämänhal-
linta 

*Harrastetoiminta 
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Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat Yläkategoriat 

 

-”Ohjaajien kanssa yhdessä 
katson lääke ja Kela asiat, 
Pankki-asioita aloitan opette-
lemaan isän kanssa” 

-”askartelukerhon avulla ☺”   

 -”en mitenkään” 

- ”emt” 

-”en mitenkään” 

-”keskustelemalla ihmisten 
kanssa joilla samoja kokemuk-
sia” 

-2 vastasi tyhjää. 

 

*Ohjaajien kanssa lääke- 
ja kela-asiat 

*Askartelukerhon avulla 

*En mitenkään 

*En mitenkään 

*Emt 

*Keskustelemalla samo-
ja kokemuksia omaavien 
kanssa 

*Perhe 

*- 

*- 

 

 

*Ei mitenkään 

*Ohjaajien avulla 

*Harrastustoiminnan avul-
la 

*Vertaistuki 

*Perhe 

 

*Ei mitenkään 

*Ohjaajien avulla 

*Harrastustoiminnan 
avulla 

*Vertaistuki 

*Perhe 

Miten vajaakuntoinen nuori saa tukea sitä tarvitessaan.
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Alkuperäisilmaukset Pelkistetyt ilmaukset Alakategoriat Yläkategoriat 

 

- ”se jolla kokemusta mielen-
terv. asioista” 

-”kyllä, keskustelua” 

-”tukihenkilö/ olisi parempi 
minulle” - ”kyllä vastasi ja 
auttoi selviämään asian yli”. 

- ”ryhmässä työnskentely on 
mukavaa” 

- ”Vertaistuki kiinnostaa 
koska en ole vielä sellaista 
kohdannut. Ohjaajat auttavat 
minua kotitöissä.” 

-”emt” 

- 1 vastasi tyhjää.  

 

 

*Kokemusta mt-
asioista 

*keskustelu 

*tukihenkilö 

*vertaistuki auttoi sel-
viämään 

*ryhmätyö 

*vertaistuki kiinnostaa 

*en mä tiiä 

*- 

 

 

*Ei tietoa 

*Tukihenkilö 

*Vertaistuki 

*Ryhmätyö 

*Keskustelu 

*Kokemus/tieto mt-
asioista 

 

 

*Ei tietoa 

*Vertaistuki/ryhmätyö 

*Tukihenkilö 

Vastaisiko tukihenkilö vai vertaistuki paremmin tarpeisiisi. 
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