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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kehitysvammaisten asumisyk-

sikön asukkaille asiakastyytyväisyyskysely, joka mittasi asiakkaiden tyytyväisyyttä yrityksen 

palveluita kohtaan. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mihin asiakkaat ovat yrityksen tar-

joamissa palveluissa tyytyväisiä tai tyytymättömiä sekä auttaa yritystä tarjoamaan asiakkail-

leen mahdollisuus onnelliseen sekä sisältörikkaaseen elämään. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn tarkoituksena oli saada yritykselle tietoa asiakkaiden tyytyväisyy-

destä palveluita sekä toimintamalleja kohtaan, jonka avulla toimeksiantaja pystyy kartoitta-

maan kehitettäviä palveluita, jotta vammaispalveluita voidaan kehittää asiakaslähtöisemmiksi. 

Mittaamalla asiakastyytyväisyyttä on mahdollista kehittää palveluita asiakkaiden toivomaan 

suuntaan, asiakaslähtöisyyttä korreloiden.  

Asiakastyytyväisyyskyselyä kehitettäessä yrityksen henkilökunnalta kysyttiin, mistä aiheista 

tarvittaisiin tietoa, jotta saataisiin selville yrityksen tarve. Osa asiakkaista pystyi täyttämään 

kyselyn itsenäisesti, mutta osa heistä tarvitsi ohjaajan apua. Ohjaajille annettiin ohjeet kyselyn 

täyttämiseksi, jotta he tarvittaessa pystyivät auttamaan kyselyyn vastaamisessa. Asiakastyyty-

väisyyskysely toteutettiin strukturoidulla kyselylomakkeella keväällä 2019.  

Opinnäytetyön teoreettisessa viitekehityksessä avataan kehitysvammaisuutta, vammaispalve-

luita sekä palveluiden laatua. Lähteinä käytettiin luotettavia, mahdollisimman uusia lähteitä, 

jotta myös teoria olisi luotettavaa.  

Vastauksista kävi ilmi, että asiakkaat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä saamiinsa palveluihin. 

Eniten kehittämisehdotuksia tuli yhteisen tekemisen puolesta sekä matkojen lisäämisestä. Toi-

meksiantaja voi tulevaisuudessa toteuttaa saman asiakastyytyväisyyskyselyn ja seurata kehi-

tystä. 
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The purpose of this thesis was to plan and implement the customer satisfaction survey for the 

residents of housing unit with development disabilities to measure the customer satisfaction 

towards the Company’s services. The aim of this study was to find out in which part of the 

services the residents were satisfied or dissatisfied and help the Company to provide to its 

customers a possibility to happy and content-rich life.  

The purpose of the customer satisfaction survey was to get a better understanding of the resi-

dent’s satisfaction towards services and operating models to help the company identify services 

that need improvement so that disability services can be improved to be more customer ori-

ented. Measuring the resident satisfaction, it is possible to develop services to direction of 

residents wishes by correlating customer orientation. 

When developing the survey, the staff of the company was interviewed about the topics which 

they are interested to get understanding of Company’s need. Some residents were able to fill 

out the questionnaire by them self, but some residents needed help from the aide. To ensure 

the correct help the aides were informed about how the questionnaire should be filled. The 

study was implemented by structured questionnaire in the spring of 2019. 

In the theoretical framework of thesis there is described about the development disability, 

disability services and the quality of the services. The source material was reliable and fresh 

latest so that also theory would be reliable.  

The replies show that the residents are mainly pleased of the gotten available service. Most of 

the improvement comments were to time spent together and to number of trips. To follow the 

development the company can Implement the same questionnaire in the future. 
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1 Johdanto 

Uusin sosiaalihuollon yleislaki korostaa asiakaskeskeisyyttä. Jokainen asiakas tulee kohdata 

yksilöllisenä, ja jokaiselle järjestetään palveluita niin, että ne ovat asiakkaiden tarpeiden 

kannalta mahdollisimman toimivia. Asiakaskeskeisessä toiminnassa asiakkaan tarvitsee osallis-

tua yhdessä palveluiden suunnitteluun palveluntuottajan kanssa. (Sosiaalihuoltolaki 2014.) 

Asiakastyytyväisyyskyselyn aihe tuli kehitysvamma-alan yksityiseltä toimijalta, joka tarjoaa 

asumispalveluita, päivä- ja työtoimintaa sekä vapaa-ajan palveluita aikuisille kehitysvammai-

sille asiakkailleen. Opinnäytetyön toimeksiantaja haluaa pysyä nimettömänä, jotta opinnäyte-

työssä voidaan suojata asiakkaiden anonymiteetti. Toimeksiantajan tarpeena oli mitata asiak-

kaiden asiakastyytyväisyyttä, jotta palveluita voitaisiin kehittää asiakaslähtöisemmiksi. Yksi-

kön ohjaajat pyrkivät järjestämään asiakkaille mielekästä ja tarkoituksenmukaista toimintaa, 

siksi asiakkaiden mielipiteestä ollaan kiinnostuneita. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mihin asiakkaat ovat yrityksen tarjoamissa palveluissa 

tyytyväisiä tai tyytymättömiä sekä auttaa yritystä tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuus on-

nelliseen sekä sisältörikkaaseen elämään. Opinnäytetyönä laadittiin asiakastyytyväisyyskysely 

yksikön toiminnasta, kerättiin sekä analysoitiin vastaukset sekä raportoitiin analyysi työn toi-

meksiantajalle. Opinnäytetyön tekovaiheessa tehtiin yhteistyötä yrityksen ohjaajien kanssa. 

Ohjaajien kanssa laadittiin suunnitelma sekä kyselyä työstettiin yhdessä. Opinnäytetyön teki-

jöiden kesken teorian kirjoittaminen jaettiin vastuualueisiin ja kyselyn vastausten analysointi 

toteutettiin yhdessä. 

Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin keväällä 2019. Kysely tehtiin Google Forms- ympäris-

tössä, johon asiakkaat vastasivat täysin anonyymisti. Haasteena asiakastyytyväisyyden mittaa-

misen kannalta oli asiakkaiden kehitysvammaisuuden aste. Yrityksen asiakkaat ovat eri-ikäisiä, 

ja heidän ikänsä vaihtelee täysi-ikäisestä ikääntyneisiin saakka. Osa asiakkaista, joille yritys 

tarjoaa mielekästä asumista, on vaikeasti kehitysvammaisia, mutta taas osa asiakkaista käy 

esimerkiksi avotyötoiminnassa. Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten avulla voidaan kehittää yri-

tyksen palveluita kaikille asiakkaille. Osa asiakkaista tarvitsi ohjaajien apua kyselyn täyttämi-

seen. Ohjaajille annettiin ohje, jonka avulla he pystyivät neuvomaan asiakkaita täyttämään 

kyselyn. Asiakastyytyväisyyskyselyä esitestattiin muutamalla ohjaajalla. 
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2 Opinnäytetyön tausta ja tavoite 

Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunnassa on määritelty suositeltavat laadun kriteerit, 

joiden tarkoituksena on kehittää päiväaikaisen toiminnan palveluita sekä toimintakäytäntöjä. 

Laatukriteerien avulla kehitetään tulevaisuuden palveluita. (KVANK 2019.) Asiakaslähtöisyyttä 

sekä asiakastyytyväisyyttä pidetään tärkeänä kaikilla aloilla, jotka tekevät asiakastyötä. Asia-

kastyötä ohjaa avoin vuorovaikutus, toiminnan läpinäkyvyys sekä asiakkaiden mahdollisuus vai-

kuttaa asioihin. Asiakkailta pyritään saamaan palautetta sekä kehittämisehdotuksia, joiden 

pohjalta toimintaa pyritään muuttamaan.  

Me Itse Ry:n julkilausuma vuodelta 2019; 

”Palvelu ja tuki ovat silloin hyviä, kun ne vastaavat henkilön yksilöllisiin tuen tarpeisiin. 

Hyvä palvelu on mahdollista vain, jos henkilö itse on mukana sitä suunnittelemassa. Vammai-

nen henkilö voi kutsua mukaan läheisiä tai hyviä ystäviä tueksi. Tietoa on annettava selko-

kielellä. Meille on kerrottava ymmärrettävästi niistä vaihtoehdoista, jotka vastaavat parhai-

ten tuen tarpeisiimme. Silloin jokainen voi tehdä yksilöllisiä valintoja. Kun palveluja ja tu-

kea järjestetään, tärkeimmät kysymykset ovat: Millaista tukea sinä tarvitset? Millaisia toi-

veita ja suunnitelmia sinulla on? Oikeus turvallisiin palveluihin Turvallinen asuminen on pe-

rusoikeus. Me Itse ry tuomitsee ne vääryydet, joiden kohteeksi kehitysvammaiset henkilöt 

joutuvat toistuvasti asumisen kysymyksissä.” 

Opinnäytetyön aihe tuli toimeksiantajalta. Opinnäytetyö selvitti yrityksen tarpeen sekä antoi 

materiaalia asiakkaiden ajatuksista ja tyytyväisyydestä saamiinsa asumispalveluihin. Yksikön 

asiakkaille toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2019. Kyselyn tarkoituksena oli saada 

yritykselle tärkeää tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä yrityksen tarjoamia palveluita kohtaan, 

jotta yritys pystyisi kehittämään tarvittavia palveluita asiakaslähtöisemmiksi. Asiakastyytyväi-

syyskysely sisältää kysymyksiä liittyen asumiseen, arkeen, ryhmä- sekä päivätoimintaan, ruo-

kailuun, matkoihin, ohjaukseen ja ohjaajiin sekä ilmapiiriin.  

Yrityksellä on käytössä erilaisia kehitysvamma-alan toimintamalleja ja kyselyn perusteella saa-

tiin tietoa asiakkaiden tyytyväisyydestä toimintamalleja kohtaan. Tavoitteena oli kerätä luo-

tettavia vastauksia asiakkaiden tyytyväisyydestä, jotta yritys voisi hyödyntää asiakastyytyväi-

syykyselyn vastauksia kehittäessään toimintamallejaan ja palveluitaan. Kyselyssä esiin tulevat 

kehittämistarpeet voivat olla pieniä asioita, jolloin niiden kehittäminen on helppoa. Yhdenkin 

asiakkaan tyytyväisyyden parantaminen on arvokasta. Asiakkaille on tärkeä tulla kuulluksi, ja 

jokaisen osallistaminen on myös tärkeä tavoite. 

Asumispalveluiden tuottajalle tieto asiakkaiden palveluntarpeesta sekä kuinka he kokevat pal-

velun on tärkeää. Ilman tätä informaatiota hyvin hankala arvioida, onko palvelu tuotettu riit-
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tävällä tavalla, onko se oikea aikaista ja kuinka palvelu vastaa asiakkaan todelliseen tarpee-

seen. Kun asiakkaille annetaan mahdollisuus kertoa itse elämästään asumispalveluissa, voidaan 

saada varmistettua tietoa palvelunlaadusta. Tästä syystä vammaisten palveluiden kehittä-

miseksi on tarpeen hankkia asiakaspalautetta ja kehittää menetelmiä niiden keräämiseksi. Me-

netelmällä tarkoitetaan tekniikoita ja keinoja, joilla pystytään selvittämään asiakkaiden omia 

ajatuksia palveluntarpeesta, heidän käsittämästään laadukkaasta palvelusta sekä kuinka ne to-

teutuvat esimerkiksi asumispalveluissa. Kun työpaikalle on luotu asiakaspalautejärjestelmä voi 

työntekijä tunnistaa, kerätä, käsitellä ja hyödyntää tätä työssään laadun parantamiseen ja seu-

raamiseen. (Ylikoski ym. 1999, 13, 17.) Edellytys kehitettäessä palvelun laatua, vaatii se tulos-

ten analysointia ja sen pohjalta pyrkimystä parantaa palvelua. Analysoitaessa tarkastellaan, 

onko asetettuihin tavoitteisiin ylletty sekä havaitaan tarvittavat kohteet toiminnan kehittämi-

selle. (Holma ym. 2002, 12.) 

3 Tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia yksikön asukkaiden tyytyväisyyttä yrityksen tarjoamia 

palveluita kohtaan sekä selvittää asiakkaan kokemaa tyytyväisyyttä palveluntuottajan tuotta-

maa toimintaa kohtaan. Tutkimuskysymyksiä olivat 

1. Asukkaiden tyytyväisyys saamiinsa palveluihin? 

2. Millä tavoin voidaan kehittää palveluita asukaslähtöisemmäksi? 

Saatujen vastausten avulla toimeksiantajan tarkoituksena on kehittää palveluitaan kehitysvam-

maisille, jotka ovat heidän palveluidensa piirissä. Yksiköllä ei ollut valmiina tiettyjä kriteerejä, 

joita olisi voitu käyttää asiakastyytyväisyyskyselyn pohjalta. Prosessin etenemistä kuvataan 

kaavion avuin (Kuvio 1.), missä näkyy prosessin eri vaiheet. 

Asiakastyytyväisyyskyselyn luominen alkoi tarpeiden kartoittamisella. Meidän tehtävänä oli ke-

hittää tarvittavat menetelmät, millä tavoin palautetta voitiin kerätä asiakkailta. Kohderyhmän 

analysointi on tärkeää kyselyn toimivuuden kannalta. Apuna tähän toimi oma työkokemuk-

semme kehitysvammaisten ihmisten parissa sekä heidän kanssaan kommunikoinnista. Kokemuk-

sien avulla pystyimme ennakoimaan mahdollisia ongelmakohtia asiakastyytyväisyyskyselyn vas-

taamisen kannalta. Asiakasryhmän kannalta kyselyn tulisi olla selkokielinen, jotta siihen oli 

helppo vastata ja näin varmistettiin mahdollisimman korkea vastausprosentti. Seuraavana teh-

tävänä oli rajata aihealueet eli se, mistä palveluista palautetta kerätään.  

Palautetta kerättiin asumisyksiköstä, ohjaajista sekä päivätoiminnoista. Aihealueet liittyivät 

kotiin, arkeen ja tekemiseen. Asumiseen liittyvät teemat käsittelivät asumisen viihtyvyyttä, 

siisteyttä sekä turvallisuutta. Ilmapiirin teemoja olivat kiireettömyys, ystävällisyys, luotetta-

vuus sekä hyväksyvyys. Ohjaajien sekä ohjauksen teemat käsittelivät ystävällisyyttä, avuliai-

suutta, ammattitaitoa sekä sitä, saako asiakas tarpeeksi ohjausta kauppakäynteihin, ruuanlait-

toon, siivoamiseen ja saako hän tarpeeksi neuvoa silloin kun sitä tarvitsee. Arjen teemoja olivat 
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harrastuksien riittävyys, mielipiteiden kuuntelu, asukkaiden toiveiden huomiointi sekä arjen 

tyytyväisyys. Ruokailuun liittyi ruoan riittävyys ja maistuvuus, rauhallisuus sekä kiireettömyys. 

Ryhmätoiminnasta selvitettiin ryhmätoiminnan riittävyyttä sekä selvitettiin avoimin kysymyk-

sin, mitä asiakkaat haluaisivat tehdä. Lisäksi selvitettiin matkustelua sekä päivätoimintaa ja 

tyytyväisyyttä niihin.  

Asiakastyytyväisyyskyselyn kehitys aloitettiin miettimällä tapoja, miten kehitysvammaiset ym-

märtäisivät parhaiten kysymykset ja miten niihin vastaaminen olisi helppoa. Totesimme, että 

kyselyn vastauksiin laittamalla hymynaamat sekä värit, helpottaisimme kysymyksiin vastaa-

mista. Kysymykset suunniteltiin mahdollisimman selkeiksi, mutta silti osa vastaajista tarvitsi 

apua kysymyksiin vastaamiseen. Apuna olleista hymynaamoista emme saaneet palautetta, jo-

ten emme tiedä varmaksi, oliko niistä hyötyä kysymyksiin vastaamisessa. Koimme kuitenkin, 

että väreistä oli hyötyä palautteen antamisen selkeyttämisessä.  

Asiakastyytyväisyyskyselyä kokeiltiin ensin yksikön muutamalla ohjaajalla. Ohjaajille annoimme 

myös ohjeet kyselyyn vastaamisen varalta. Kaikki vastanneet asiakkaat osasivat vastata kysy-

myksiin ilmaisten oman mielipiteensä. Me ehdotimme yksikölle, että kyselyä voisi käyttää sään-

nöllisesti yksikön asiakkaille. Tyytyväisyyskyselyn säännöllinen käyttäminen helpottaisi asiak-

kaita antamaan palautetta.  

Kyselyn tuloksia voidaan käyttää selvittämään toiminnan laadussa olevia ongelmakohtia, pyrkiä 

ylläpitämään hyväksi koettuja palveluita, sekä saada asiakas yksilönä kuulluksi järjestelmällisen 

asiakaspalautteen avulla. Menetelmän, jolla tietoa kerätään, tulisi olla helppo toteuttaa käy-

tännössä sekä ottamalla eri tyytyväisyystekijät kattavasti huomioon. (Rope & Pöllänen 1998, 

61, 83, 85-86.) Kyselystä saadut palautteet käsitellään yksikön palavereissa arvioiden sitä, mi-

ten asioita lähdetään kehittämään. Palautteesta saadaan selville myös se, että vastaavatko 

yksikön tarjoamat palvelut asetettuja laatuvaatimuksia.  

 

Kuvio 1. Prosessin vaiheet 
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4 Teoreettinen viitekehys 

Tämän opinnäytetyön avainkäsitteitä ovat kehitysvammaisuus, selkokieli, kehitysvammaisten 

asumispalvelut, asiakaslähtöisyys, sekä asiakastyytyväisyys. Kehitysvammaisuus sekä kehitys-

vammaisten asumispalvelut ovat kohderyhmän kautta tämän opinnäytetyön tärkeimpiä käsit-

teitä. Selkokieli on otettu osaksi teoreettista viitekehystä, sillä asiakastyytyväisyyskysely luo-

tiin kohderyhmä huomioiden selkokielisenä. 

Teoreettiseen viitekehykseen otettiin osaksi kehitysvammaisten asumispalveluita ohjaavia la-

keja. Kehitysvammaisten asumispalvelut pohjautuvat pitkälti laissa edellytettyihin vaatimuk-

siin ja säädöksiin, joten näiden huomioiminen opinnäytetyössä oli oleellista. Kyselyn tavoit-

teena oli luoda yritykselle mahdollisuus kehittää toimintaansa, joten palveluiden kehittäminen 

oli keskeistä ottaa osaksi teoreettista viitekehystä. 

4.1 Kehitysvammaisuus 

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeutta oppia ja ymmärtää uusia asioita, ja sen vaikutus yksilön 

elämään vaihtelee paljon. Kehitysvamma voi olla lievä, jolloin henkilö tulee toimeen melko 

itsenäisesti ja tarvitsee tukea vain joillakin elämänalueilla tai vaikea, jolloin kehitysvammainen 

ihminen tarvitsee jatkuvaa tukea. (Kehitysvammaliitto RY, 2016.) Kehitysvammaisella on kog-

nitiivisia toimintakyvyn rajoitteita kahdella tai useammalla itsenäisen selviytymisen kannalta 

merkittävien ja tärkeiden taitojen osa-alueella. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi kommunikaa-

tiotaidot, kyvykkyys huolehtia itsestä, kotona asumisen onnistuminen, sosiaaliset kyvyt, toimi-

minen yhteisön jäsenenä, itsehillintä, turvallisuus ja terveys, toiminnallinen oppimiskyky sekä 

vapaa-ajalla ja työssä toimiminen. (AAIDD 2019.) 

Kehitysvamman tai siihen rinnastettavia määritteitä omaavia on Suomessa arvioitu olevan noin 

40 0000 – 50 000 ihmistä. Lääketieteen edistyessä diagnooseja kehitysvammaisuudesta anne-

taan aiempaa hitaammin ja niiden muoto on eriytyneempi. Kehitysvamma ilmenee kuitenkin 

aina ennen 18 vuoden ikää. Tarkemman luokittelun ja avuntarpeen löytämiseksi kehitysvam-

madiagnoosin tilalle ja sen rinnalle on luotu muita määritteitä. Tämän takia henkilöllä voi olla 

useita diagnooseja, joista yksi on kehitysvamma, oppimisvaikeus tai muu hahmottamisen ja 

oppimisen vaikeuteen viittaava diagnoosinimitys. Yhteistä kehitysvammadiagnooseille on, että 

ne viittaavat ymmärtämiseen, oppimiseen ja arjen toimintoihin liittyvään tuen tarpeeseen, ja 

ne on havaittu ennen aikuisikää. (Kehitysvammaisten Tukiliitto RY, 2017.) 

Kehitysvamma ei ole sairaus, se on seurausta joko syntymää edeltävistä syistä, synnytyksen 

yhteydessä sattuneista vaurioista tai lapsuusiän sairauksista ja tapaturmista. Kehitysvamma on 

jokapäiväistä selviytymistä haittaava vaurio tai vamma, jonka aste vaihtelee vaikeasta kehitys-

vammasta lievään oppimisvaikeuteen. On yleistä, että kehitysvamman lisäksi henkilöllä on liik-

kumista, puhumista tai vuorovaikutusta haittaavia lisävammoja. Tämän lisäksi kyky oppia uusia 

asioita ja ajatella käsitteellisesti ovat kehitysvammaisille ihmisille vaikeampia kuin muille. 
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Tästä huolimatta on paljon asioita, joita kehitysvammaiset oppivat samalla tavalla kuin muut. 

Jotta kehitysvammaiset ihmiset voisivat elää tasa-arvoisina jäseninä yhteiskunnassa, he tarvit-

sevat tukea, ohjausta ja palveluita. Nämä voivat liittyä kommunikaatioon, omatoimisuuteen, 

kodinhoitoon, sosiaalisiin taitoihin, ympäristössä liikkumiseen, terveyteen ja turvallisuuteen, 

kirjallisiin taitoihin, vapaa-aikaan ja työhön. Jotta kehitysvammaiselle ihmiselle saadaan tur-

vattua hyvä, hänelle luontainen itsenäinen elämä, on tarpeenmukainen ja yksilöllinen tuki tär-

keää. (Kehitysvammaisten Tukiliitto RY, 2017.) 

4.2 Kehitysvammaisten asumispalvelut 

Kodilla on iso merkitys niin kehitysvammaisten kuin kaikkien ihmisten elämässä. Keskeisin asia 

olisi pyrkiä turvaamaan kehitysvammaisen ihmisen asuminen ja eläminen omassa kodissaan 

mahdollisesti vaihtelevin tukitoimin. Kehitysvammaisen ihmisen aikuistuessa olisi olennaista 

pyrkiä tarjoamaan tukea ja valmiuksia hänen siirtymisessään itsenäiseen elämään. Menetel-

mänä voidaan käyttää ohjausta ja tukea järjestämällä yksilöllisiä mahdollisuuksia lapsuuden 

kodista pois muuttamiseen, oman asunnon hankkimiseen ja opiskelun, työn tai muun päivätoi-

minnan järjestämiseen. Itsenäiseen asumiseen siirryttäessä ja sen valmisteluun kuuluu paljon 

opettelua omasta kodinhoidosta erilaiseen virastoasiointiin ja vapaa-ajan käytön harjoitteluun. 

Itsenäisyys on aina riippuvaista yksilötoiminnan vajavuuksista ja sen sallimista rajoista. Todella 

usein kehitysvammaiset ovat jollakin tavalla riippuvaisia toisen henkilön avusta. (Kaski, Manni-

nen & Pihko 2012, 158.) 

Asumisessa ja asumispalveluissa on kyse kehitysvammaisen henkilön perusoikeuksista sekä oi-

keudenmukaisuuden toteutumisesta yksilön kohdalla. Se kuinka oikeudenmukaisuus käytän-

nössä tapahtuu, riippuu normeista, sekä toteutuksesta. Edellytys yhdenvertaisuuden toteutu-

miselle on, että asuinpaikasta riippumatta jokainen saa tarvitsemansa palvelun. Hyvän asumi-

sen puitteet rakentuvat niin, että palveluiden yksilöllinen sujuvuus ja käyttäjälähtöisyys yh-

dessä toimivan ympäristön kanssa luovat kokonaisuuden sekä näin samalla ehkäisevät syrjäyty-

mistä. Asumiseen kuuluvat palvelut antavat mahdollisuuden elää ja toimia vamman tuottamista 

rajoitteista huolimatta. Asiakkaan vamman aiheuttamien rajoitusten tulee olla hyvin toimivien 

tukipalveluiden perustana. Toimivien tukipalveluiden perustana ovat asiakkaan yksilölliset tar-

peet, vamman tuomat rajoitteet sekä elämäntilanne. (Lampinen 2007, 162-163.) 

Asumispalvelut on muodostettava kattavaksi kokonaisuudeksi, joka takaa perusturvallisuuden 

riippumatta siitä, minkä lain tulkinnan perusteella palvelu tuotetaan. Vain tämä luo vammai-

selle mahdollisuudet omien valintojen tekemiselle ja elämänhallinnalle. Kyky järjestää palvelut 

turvallisesti ja toimivana ratkaisuna edellyttää tietoa, yhteistyötä sekä riittäviä työntekijäre-

sursseja ja taloudellista panostusta. (Lampinen 2007, 162-163.) 

Kehitysvammaisille on tarjolla myös kehitysvammaisen henkilön yksilölliseen tarpeeseen suun-

niteltua tuettua asumista. Tuki, jota asiakkaalle tarjotaan voi olla päivittäistä tai selkeästi 
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harvemmin tarjottua, kuten esimerkiksi yhden kerran viikossa tarjottavaa. Tuettu asuminen 

asumismuotona on tarkoitettu tukemaan omatoimista pärjäämistä. Tuetun asumisen asumis-

muodot ovat yksin, kaksin tai pienessä ryhmäasunnossa asuminen. (Vartiainen 2013, 30.) 

Kysyttäessä kehitysvammaisilta itseltään, kuinka he määrittelevät hyvän asumisen, on vastauk-

sena ollut palveluiden tavoitettavuus, harrastusmahdollisuudet, mahdollisuus vierailijoihin, yk-

sityisyydenkunnioittaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa asumiseen yleisesti ja mahdollisuus 

päästä vaikuttamaan valittaessa avustajaa. Tutkimuksissa on havaittu, että keskeinen laadun 

tekijä asumisessa on riittävä työntekijämitoitus, sekä heidän kykynsä nähdä vammainen ihmi-

nen yksilönä, joka määrittelee itse omat elämänvalintansa. (Kaski ym. 2012, 158.) 

4.3 Kehitysvammaisten asumispalveluja ohjaavat lait 

Vammaisen henkilön palveluista sekä asumisesta säädetään useissa eri lain kohdissa. Palvelut 

myönnetään pääosin yleislakien kuten esimerkiksi sosiaalihuoltolain ja lain sosiaalihuollon asi-

akkaan asemasta ja oikeuksista mukaisesti. Päätöksissä voidaan myös soveltaa erityislakeja, 

kuten vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki, jos kehitysvammainen henkilö ei saa tarvitse-

miaan palveluita aikaisemmin mainittujen erityislakien perusteella. Näiden erikseen säädetty-

jen lakien tarkoituksena on mahdollistaa henkilön edellytykset elää sekä toimia yhdenvertai-

sena kansalaisena ja näin poistaa ja ehkäistä vammaisuuden tuomia haittoja ja rajoitteita. Kun 

päätöksiä palveluista ja niiden tarpeesta arvioidaan, on vammaispalvelulaki ensisijainen kehi-

tysvammalakiin nähden. Päätöksiä tehdessä tulee soveltaa asiakkaan kannalta suotuisampaa 

lakia. Keskeinen lähtökohta palveluiden järjestämisessä on normaalisuudenperiaate. Tämä tar-

koittaa henkilön oikeutta elää, kuten suurin osa muistakin kansalaisista. (Kehitysvammaisten 

tukiliitto 2019, 15.)  

4.3.1 Perustuslaki 

Suomen perustuslaissa on määrätty, että kaikilla ihmisillä on olemassa yhdenvertaisuus oikeu-

dellisesta näkökulmasta sekä oikeus elämään ja oikeus yksilölliseen vapauteen ja koskematto-

muuteen. Lain tarkoituksena on varmistaa kansalaisten liikkumisvapaus, yksityisenelämänsuoja 

ja oikeus omaan kieleen. Nämä tarkoittavat vapautta päättää asuinpaikka, oikeutta kotirauhaan 

ja mahdollista tulkitsemis- ja käännösapua sitä tarvitseville.  

Henkilön asettaminen eri asemaan ilman hyväksyttävää perustetta esimerkiksi terveydentilan, 

kehitysvammaisuuden tai jonkin muun henkilöä koskettavan syyn perusteella on lain mukaan 

kiellettyä. Jokainen on oikeutettu välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Julkisen-

vallan tulee edistää kansanterveyttä, varmistaa riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut, edistää 

kaikkien oikeutta omaan kotiin ja tukea omatoimista asumisen hoitamista. (Suomen perustus-

laki 11.6.1999/731.) 
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4.3.2 Sosiaalihuoltolaki 

Sosiaalihuoltolaissa kunnat ovat velvoitettuja tuottamaan sosiaalipalvelut, asumispalvelut, ko-

tipalvelut, sosiaaliohjauksen, perhehoidon sekä muut liikkumista edistävät palvelut. Kunnalli-

sissa sosiaalipalveluissa huolehditaan kehitysvammaisten erityishuollosta ja vammaisuuden pe-

rusteella tuotettavista palveluista sekä tukitoimista. Erilaisia päätöksiä ja ratkaisuja toiminta-

tavoiksi arvioitaessa on otettava huomioon asiakkaan etu sekä turvattava asiakkaan ja häneen 

läheisessä suhteessa olevien hyvinvointi sekä otettava huomioon muut tärkeät olemassa olevat 

ihmissuhteet. (Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301.) 

Henkilöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihinsa huomioimalla hänen osallisuutensa 

päätöksissä, samalla tukien omatoimista suoriutumista. Asiakkaan edun mukaista on turvata 

mahdollisuus hänen toiveitaan, taipumuksiaan sekä vastaavaan osallisuutta edistävään toimin-

taan. Tuki, jonka asiakas saa täytyy olla tarkoituksenmukaisesti ajoitettu, asianmukaista ja 

kelvollista. Ennen kaikkea erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden palveluja koskeviin tarpeisiin 

ja toiveisiin sekä heidän oikeuksien toteutumiseen on kiinnitettävä huomiota. Laissa on velvoi-

tettu viranomaisia seuraamaan ja edistämään erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvin-

vointia ja karsimaan havaitut epäkohdat sekä ehkäisemään niiden syntymistä. (Sosiaalihuolto-

laki 30.12.2014/1301.) 

Asumispalveluiden järjestämisestä sosiaalihuoltolaissa määrätään, että palveluita on järjestet-

tävä henkilölle, jolla on erityisestä syystä tarve avulle ja tuelle joko asumisessa tai sen järjes-

tämisessä. Tuettua asumista tulee järjestää henkilölle, jolla on tarvetta tukeen itsenäisessä 

asumisessa tai siirtymisessä sellaiseen. Näissä tapauksissa asumista tuetaan sosiaaliohjauksella 

sekä muilla tarpeellisilla sosiaalipalveluilla. Edellytys järjestää palveluasumista tarkoittaa 

asunnon tarpeen lisäksi tarvetta hoidolle ja huolenpidolle. Tehostettu palveluasumisen järjes-

täminen tulee kyseeseen, kun hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Palveluja 

toteutettaessa täytyy huolehtia, että henkilön oikeus osallisuuteen ja omaan elämään toteutuu. 

(Sosiaalihuoltolaki 30.12.2014/1301.) 

4.3.3 Vammaispalvelulaki ja muutokset 

Lain tarkoituksena on edistää vammaisen ihmisen mahdollisuuksia elää ja toimia toisten kansa-

laisten kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan osallisena sekä ehkäistä ja madaltaa vammaisuu-

den mukana tuomia vastuksia ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan ihmistä, jolla on 

vammasta tai sairaudesta johtuen pitkäkestoisesti poikkeuksellisia hankaluuksia suoriutua ta-

vallisista ja arkisista elämän toiminnoista. Kunnilla on vastuu tuottaa vammaisille kuuluvat pal-

velut ja tukitoimet laadultaan ja sisällöltään kunnassa esiintyvän tarpeen mukaisesti ja asiak-

kaiden yksilölliset avun tarpeet huomioiden. Vammaisuuden perusteella järjestettäviä palve-

luita ja tukitoimia kehittäessään kunnan on huomioitava vammaisten henkilöiden esittämät tar-
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peet ja näkökohdat. Viranomaisten toiminnan pyrkimykseksi on säädetty pyrkimys edistää vam-

maisten henkilöiden elinoloja, toimintamahdollisuuksia ja osallistumista. Yleisten palveluiden 

on sovelluttava myös vammaisille henkilöille ja palveluita tuotettaessa täytyy huomioida asiak-

kaan äidinkieli. (Vammaispalvelulaki 3.4.1987/380.) 

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei 

saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Kehitysvammaisten 

erityishuollosta annetun lain (1977/519) 1§:ssä tarkoitetulle henkilölle järjestetään kuitenkin 

hänen vammaisuutensa edellyttämiä palveluja ja tukitoimia ensisijaisesti tämän lain perus-

teella sitä mukaa, kun ne ovat palveluntarpeesta katsoen sopivia ja kelvollisia sekä muutenkin 

henkilön edun mukaisia. Vammaiselle ihmiselle voidaan myöntää vammaispalvelulain mukaisia 

palveluja myös, jos etuuden tai palvelun saaminen muun lain nojalla lykkääntyy. (Vammaispal-

velulaki 3.4.1987/380.) 

Kuntien velvollisuus on tuottaa vammaiselle henkilölle tarvittavat kuljetuspalvelut saattajapal-

veluineen, päivätoimintaa, henkilökohtaista apua ja palveluasuminen, jos ihminen vammansa 

tai sairautensa vuoksi on palvelun tarpeessa tavanomaisista päivittäisistä toiminnoista suoriu-

tuakseen. Palveluasumisen tai järjestämisvelvollisuutta henkilökohtaiseen apuun ei kuitenkaan 

ole, jos vaikeavammaisen kohtuullista huolenpitoa ei voida turvata avohuollon toimenpitein. 

(Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain muut-

tamisesta 19.2.2010/134.) 

Palveluasumiseen kuuluvat asunto ja asukkaan jokapäiväisen suoriutumisen kannalta välttämät-

tömät asumiseen liittyvät palvelut. Asumiseen liittyviä palveluita ovat avustaminen asumiseen 

liittyvissä toiminnoissa kuten liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia, ruuan-

laitto, siivous sekä asukkaan terveyden, kuntoutuksen ja viihtyvyyden edistämiseksi tarvittavat 

palvelut. (Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

18.9.1987/759.) Palveluasumista myönnettäessä vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, joka 

vammansa tai sairautensa vuoksi tarvitsee päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen toisen 

henkilön apua jatkuvaluonteisesti, vuorokauden eri aikoina tai muuten erityisen runsaasti. (Val-

tioneuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista an-

netun asetuksen muuttamisesta 28.5.2009/371.) 

Kunnan tulee korvata vaikeavammaiselle asunnon muutostöiden sekä asuntoon kuuluvien väli-

neiden ja laitteiden hankkimisen kohtuulliset kustannukset, jos nämä toimenpiteet ovat vält-

tämättömiä vammasta tai sairaudesta johtuen ja tavanomaisista elämäntoiminnoista suoriutu-

minen niitä edellyttää. Korvausvelvollisuutta ei ole, jos vaikeavammaisen huolenpitoa ei voida 

turvata avohuollon toimenpitein. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista 

ja tukitoimista annetun lain muuttamisesta 19.12.2008/981.) 
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Vaikeavammainen on oikeutettu korvauksiin jos, liikkuminen tai muu omatoiminen suoriutumi-

nen vakinaisessa asunnossa tuottaa hänelle sairauden tai vamman johdosta erityisiä ongelmia. 

Korvattavia muutostöitä ovat esimerkiksi muutostöiden suunnittelu, esteellisyyden poistaminen 

asunnon välittömästä läheisyydestä, ovien leventäminen, luiskien rakentaminen tai kiinteiden 

kalusteiden muuttaminen. Korvattavia ovat myös nostolaitteet, hälytyslaitteet tai muut vas-

taavanlaiset asuntoon kiinteästi asennettavat välineet ja laitteet. Asuinkunta voi myöntää asu-

miseen kuuluvia laitteita ja välineitä maksutta vaikeavammaisen henkilön käyttöön. (Valtio-

neuvoston asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista anne-

tun asetuksen muuttamisesta 28.5.2009/371.) 

Vaikeavammaisella on oikeus saada henkilökohtaista apua, jos hän tarvitsee pitkäaikaisen tai 

etenevän vamman tai sairaudesta johtuen, välttämättä ja jatkuvasti toisen henkilön apua suo-

riutuakseen päivittäisistä toimista, opiskelusta tai työstä, harrastuksista, sosiaalisen vuorovai-

kutuksen ylläpitämisestä sekä yhteiskunnallisesta osallistumisesta. Avun tarve ei saa johtua 

pääasiassa ikääntymisen tuomista toimintarajoitteista ja sairauksista. Avun tarkoituksena on 

auttaa vaikeavammaista toteuttamaan omia valintojaan. Avustaminen voi tapahtua kotona tai 

kodin ulkopuolella. Avun järjestämisen edellytyksenä on, että asiakas pystyy itse määrittele-

mään tarvitsemansa avun toteutustavan ja sen sisällön. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä 

kunnan on huomioitava asiakkaan oma mielipide ja toivomukset ja elämäntilanne kokonaisuu-

dessaan sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve. Päivittäisiä toimia, 

työtä ja opiskelua varten henkilökohtaista apua pitää järjestää sen verran kuin on välttämä-

töntä ja harrastuksiin, osallistumiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen vähintään kolme-

kymmentä tuntia kuukaudessa, jollei vähempi riitä turvaamaan välttämätöntä avuntarvetta. 

Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun korvaamalla asiakkaalle avustajan palkkaamisesta 

aiheutuvat kulut, antamalla avustajapalveluiden hankkimista varten palvelusetelin tai järjes-

tämällä tai hankkimalla avustajapalvelut henkilökohtaisesti. Henkilökohtaisena avustajana voi 

toimia omainen tai muu läheinen henkilö vain, jos se on erityisen painavasta syystä vaikeavam-

maisen henkilön edun mukaista. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista annetun lain muuttamisesta 19.12.2008/981.) 

4.3.4 Kehitysvammalaki 

Kehitysvammalaissa on säädetty erityishuollon antamisesta ihmiselle, jolla kehitys tai henkinen 

toiminta on häiriintynyt tai estynyt synnynnäisen tai kehitysiässä kohdatun sairauden tai vam-

man tähden ja joka ei voi saada minkään muun lain mukaisesti tarvitsemiaan palveluja. Erityis-

huollon tarkoituksena on edistää tällaisen ihmisen selviytymistä päivittäisistä toiminnoista, hä-

nen omintakeista toimeentuloaan ja sopeutumistaan yhteiskuntaan sekä turvata hänen tarvit-

semansa hoito ja huolenpito. Palveluita, jotka kuuluvat erityishuollonpiiriin ovat esimerkiksi 
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toiminnallinen valmennus, ohjaus, kuntoutus, asumisen järjestäminen sekä muu vastaava yh-

teiskunnallista osallistumista edistävä toiminta, asiakkaan läheisten ohjaus ja neuvonta, yksi-

löllinen hoito sekä huolenpito. (Kehitysvammalaki 23.6.1977/519 ja 20.5.2016/381.) 

Kehitysvammaisella on oikeus saada tarvitsemansa asumispalvelut erityishuoltona, jollei kysei-

siä palveluita pystytä järjestämään vammaispalvelulain mukaan. Myös lievästi kehitysvammai-

sella on oikeus asumispalveluihin, jos hän vain tarvitsee apua ja tukea asumisessaan. Aikaisem-

min mainittujen erityishuollon tavoitteiden toteutuminen edellyttää asumispalveluiden täyden-

tämistä yksilöllisillä tukitoimilla ja palveluilla, mitä henkilö tarvitsee yhdenvertaisten mahdol-

lisuuksien turvaamiseen kotona sekä myös kodin ulkopuolella. Kehitysvammalaissa säädettyjä 

asumispalveluita voivat järjestää ja tuottaa kuntayhtymät, kunnat tai yksityiset palveluntuot-

tajat. Kunta kantaa vastuun aina palvelujen laadusta sekä riittävyydestä. (Kehitysvammaisten 

tukiliitto 2019.) 

Lain mukaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan täytyy kirjata toimenpiteet, jotka edistävät ja 

tukevat erityishuollossa olevan henkilön itsenäistä suoriutumista ja itsemääräämisoikeuden to-

teutumista. Suunnitelma on syytä käydä läpi tarvittaessa ja joka tapauksessa puolenvuoden 

välein, ellei todeta sen olevan selkeästi tarpeetonta. Tarkistuksen yhteydessä on arvioitava 

erityisesti käytetyn rajoitustoimen vaikutusta suunnitelmaan ja erityishuolto-ohjelmaan. Laki 

velvoittaa kirjaamaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan asiakkaan itsenäistä suoriutumista edis-

tävät ja tukevat sekä itsemääräämisoikeutta vahvistavat toimenpiteet, täysimääräisen osalli-

suuden ja osallistumisen turvaavat kohtuulliset mukautukset ja henkilön käyttämät kommuni-

kointimenetelmät. Tämän lisäksi suunnitelmasta täytyy löytyä tiedot toimenpiteistä, joilla eri-

tyishuolto on mahdollista toteuttaa ensisijaisesti ilman rajoitustoimia sekä rajoitustoimenpi-

teistä, joita henkilön erityishuollossa arvioidaan jouduttavan käyttämään. (Kehitysvammalaki 

20.5.2016/381.) 

Toimintayksikköjä erityishuollossa velvoitetaan huolehtimaan toimintaan ja erityishuollossa 

olevien henkilöiden erityisiin tarpeisiin nähden riittävästä sosiaali- ja terveydenhuollon henki-

löstöstä ja muusta henkilökunnasta. Laissa on säädetty myös työntekijöiden ohjeistamisesta 

sekä perehdyttämisestä, että asiakkaan suoriutuminen itsenäisesti ja itsemääräämisoikeus voi 

toteutua. Erityishuollon toimintayksikköjen ammattihenkilöstölle on tarjottava koulutusta ra-

joitustoimenpiteiden käyttöä edellyttävien tilanteiden ennaltaehkäisyyn ja rajoitustoimenpi-

teiden asianmukaiseen käyttöön samalla kun edistetään rajoitustoimenpiteille vaihtoehtoisten 

ja kuntouttavien toimintatapojen käyttöön ottamista. Erityishuollon asiakkaan suoriutumista 

itsenäisesti sekä itsemääräämisoikeuden toteutumista täytyy tukea ja edistää asiamukaisilla 

tilaratkaisuilla sekä apuvälineillä. (Kehitysvammalaki 20.5.2016/381.) 
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4.3.5 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista Vammaispalvelulain ja kehitysvammalain 

perusteella järjestetyt palvelut ja tukitoimet, joita asiakas päivittäisestä elämästä selviytyäk-

seen edellyttää, ovat asiakkaalle ilmaisia. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi apu toimittaessa 

asioita, siivous, ruuanlaitto, pukeutuminen, avustaminen henkilökohtaisessa hygieniassa ja liik-

kumisessa. Maksu asiakkaalta voidaan periä vain ylläpidosta, joita ovat jokaiset tavanomaiset 

asiat ja menot, jotka eivät riipu vammaisuudesta, kuten esimerkiksi asunnonvuokra, ruokatar-

peet, pesuaineet, sähkö ja vesi. Ylläpitoon ei kuulu esimerkiksi ruuan valmistuksesta aiheutuvat 

henkilöstökulut, turvallisuus, siivous- ja saattajapalvelut. Maksua ei peritä alle 16-vuotiaalle 

annettavasta osittaisesta ylläpidosta. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

3.8.1992/734.) 

4.4 Selkokieli 

Selkokieli määritellään suomen kielen muodoksi, joka on mukautettu sanastoltaan, sisällöltään 

ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavammaksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on kohdistettu ihmi-

sille, joilla on hankaluuksia lukea ja/tai ymmärtää yleiskieltä. Selkokieltä on kehitetty Suo-

messa 1980-luvulta lähtien. Aluksi selkokieltä kehitettiin kehitysvammaisten ihmisten tarpei-

siin, mutta pian havaittiin, että selkokielestä hyötyvät myös muut ryhmät. (Selkokeskus 2015.) 

Kun tarkoituksena on kommunikoida tai luoda tekstiä henkilöille, jotka tarvitsevat selkokieli-

syyttä, on hyvä jäsennellä ja muokata sanoma selkeäksi. Kirjoitettaessa selkokielistä tekstiä on 

hyvä muista muutama asia. Sisältö tulisi miettiä valmiiksi, jotta sanoman voisi rajata koske-

maan vain olennaista, sekä jotta kirjoitettu teksti olisi johdonmukainen. Sanastona tulisi hyö-

dyntää yleistä ja tuttua kieltä, sekä välttää pitkiä sanoja. Kirjoitetun tekstin tulisi olla helposti 

luettavissa, minkä vuoksi rakenteessa tulisi välttää vaikeita sijamuotoja, verbirakenteita, lau-

seenvastikerakenteita, passiivia tai partisiippimuotoja. Persoonaan viittaavien sanojen käyttä-

minen on suositeltavaa.  Lauseet olisi hyvä rakentaa suoraa sanajärjestystä hyödyntäen, jossa 

sivulause täydentää päälauseen sanomaa ja on loogisesti kytköksissä päälauseeseen. Tekstin 

sanoma on hyvä pyrkiä liittämään paikkaan konkreettisesti esimerkkejä hyödyntämällä. (Kartio 

2009.) 

4.5 Asiakaslähtöisyys 

Edellytyksenä asiakaslähtöisyydelle on, että asiakkaiden kokemukset ja näkemykset otetaan 

vakavasti, näin luodaan palveluun vuorovaikutukseen sekä auttamiseen perustuva työkulttuuri. 

On havaittu, että asiakaslähtöisyys vie työn uudelleen organisointia eteenpäin sekä edistää hen-

kilökunnan uudelleenmotivoitumista ja halukkuutta kehittää työtä. Sen on ajateltu myös vah-

vistavan avoimuutta ja luottamuksellisuutta asiakkaan ja työntekijän välillä. Käytännössä tä-

män kaltainen edistyminen on ollut hidasta, eikä tuotettu informaatio ole edistynyt todelliseen 
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myötävaikutukseen asiakkaiden kanssa. Olisi tärkeää, että vammainen toisi esille omia ajatuk-

siaan, kokemuksiaan ja tarkennuksia palvelun tarpeesta, näiden asioiden tulisi olla keskeisiä 

järjestäessä ja tuottaessa palveluita. (Kairi 2009, 111.) Käytännöt ja toimintatavat vaihtelevat 

eri toimintaympäristöissä. Vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa hänen yksilölliset tarpeensa ei-

vät välttämättä tule kuulluksi. Myös palveluntarpeessa olevan omaisilla voi olla olettamus, ettei 

esimerkiksi laadittaessa palvelusuunnitelmaa tai keskusteltaessa palveluntarpeesta ole välttä-

mätöntä, että asiakas on itsekin mukana neuvotteluissa kertomassa oman näkemyksensä, mikäli 

toimintapa on muokkautunut sellaiseksi, että asiat päätetään henkilön puolesta. (Callus 2013, 

248.) 

Asiakaslähtöisyyteen sekä yksilöllisyyteen sisältyvät esimerkiksi asiakkaan yhdenvertainen koh-

telu ja kuunteleminen ja kuuleminen, asiakkaiden ja sellaisten palvelujen tuottaminen, mitkä 

perustuvat asiakkaan omiin tarpeisiinsa ja hänen omiin ajatuksiinsa pohjautuvaan tilannearvi-

ointiin (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2012, 23).  Kehitysvammaisilla on rajalliset mahdollisuu-

det kertoa huolensa ja mielipiteensä palvelujen tuottajalle jokseenkin siksi, etteivät asiantun-

tijavaltaa painottavat käytännöt eivät tue jokaisten ihmisten läsnä oloa tai mahdollisuutta kom-

munikoida ja vuorovaikutuksessa ilmaista kantaansa. Jos asiakkaat eivät saa mahdollisuutta 

ottaa osaa palvelujen suunnitteluun ja arviointiin, heidän tarpeensa palvelulle määritellään ja 

resurssit kohdennetaan yleensä asiantuntija ja auktoriteettilähtöisesti. Asiantila on erityisen 

hankala, jos asiantuntijoiden ja palvelujen käyttäjien tarpeet ja odotukset ovat hyvin erilaiset. 

Näistä ongelmista johtuen asiakkaiden mielipiteen ja tahdon ilmaisun mahdollisuuksia tulisi 

vahvistaa. Asiakkaiden näkemysten esiin nostaminen muuttaa se myös käsitystä ammattilaisen 

asiantuntijuudesta. Substanssiin perustuvan asiantuntemuksen kumppaniksi nousee osallistami-

sen asiantuntijuus, mikä mahdollistaa asiakkaan tukemisen täyttä kansalaisuutta kohden, sekä 

luvata laadukasta palvelua ja oikeanlaista kohdentamista. Osallistavan asiantuntijuuden edel-

lytyksenä on palvelujen tuottajan sekä henkilökunnan riittävä tieto ja osaaminen asiakkaiden 

mielipiteet luotettavasti näkyväksi saavista menetelmistä. Kehitysvammaisten osallisuuden, 

valtaistumisen ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutuminen vaatii yhteiskunnan rakenteiden 

muutosta vähemmän kahlitsevaksi, jotta tämä näkyisi kehitysvammaisen ihmisen arjessa. (Kairi 

2009, 111-112.) 

Peruslähtökohta asiakaslähtöiseen toimintaan on jokaisen asiakkaan kohtaaminen ihmisarvoa 

kunnioittaen ja yksilönä rajoitteista huolimatta. Tärkeimpänä asiakaslähtöisyyden ominaisuu-

tena on vahvistaa asiakkaan voimavaroja kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan. Tarkoi-

tuksena tuottaa saumaton kokonaisuus asiakkaan tarvitsemille tukitoimille yhteistyössä hänen 

kanssaan. Ajatus asiakaslähtöisyydestä tuotettaessa palveluita sisältää ajatuksen, että pyritään 

mahdollisimman laadukkaasti huomioimaan asiakkaan tarpeet. Tämä ei kuitenkaan ole yksi ai-

noa kriteeri palvelun antamisen ehdoksi. Työntekijän tulisi olla myös aktiivinen vuorovaikutus-

tilanteessa, sillä se ei voi edetä vain toisen osapuolen ehdoilla. Dialoginen keskustelu edellyttää 

työntekijältä omien arvojen pohdiskelua, ihmisiä koskevien ennakkoluulojen selkiyttämistä, 
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oman toiminnan päivittämistä ja ammatillista kehittymistä. Pyrkimys on siis dialogiseen asia-

kaskohtaamiseen, minkä tavoite on rakentaa ja parantaa yhteistä ymmärrystä palvelusta sekä 

tavoitteista. Kun palvelua suunnitellaan ja tehdään siihen liittyviä päätöksiä, tulee huomioida 

asiakkaan ja palveluntuottajan näkökulmat. Näiden keskustelujen pohjalta pyritään saavutta-

maan yhteisymmärrys eriävistä mielipiteistä huolimatta. Kiinnittämällä huomiota siihen, miten 

asiakasta kuunnellaan ja kohdellaan jokapäiväisissä tilanteissa sekä näiden havaintojen poh-

jalta, muuttaa toimintaa dialogisemmaksi ja yhteistyöhön tähtääväksi. Näiden avulla voidaan 

tukea vammaisen mahdollisuuksia vaikuttaa sekä havaita millaista apua ja tukea hän mahdolli-

sesti tarvitsee saadakseen äänensä kuuluviin häntä koskevissa asioissa. (Kairi 2009, 113-114.) 

Vammaisen tulisi saada mahdollisimman vapaasti vaikuttaa tapaan elää elämäänsä, vaikka hän 

usein tarvitseekin apua ja tukea useissa elämän kohdissa kuten aikatauluissa, valintojen teke-

misessä ja muissa askareissa. Henkilökunnan kiire, ammatillisuus, byrokratia tai työn painottu-

minen muihin ylimääräisiin askareisiin ei saisi olla esteenä asiakkaan oman tahdon toteutumi-

selle. (Lampinen 2007, 194-195.) 

4.6 Asiakastyytyväisyys 

Asiakastyytyväisyyttä tutkiessa, tarkoitus on saada tietoa palvelun laadusta asiakkaiden koke-

mukseen pohjautuen. Näiden kokemusten ja näkemysten pohjalta voidaan palvelua kehittää 

toivottuun suuntaan ja tarkastella sitä suhteessa tuottajan näkemykseen. Tyytyväisyyden kä-

sitteen voisi yksinkertaisuudessa sanoa olevan odotusten ja kokemusten luoma näkemys. Koke-

mus tyytyväisyydestä on hyvin vahvasti myös tunnepohjainen rektio, sillä jokainen tilanne ja 

kokemus synnyttää ihmisessä tunnepitoisia reaktioita. (Mattila 1999, 23–24). 

Asiakastyytyväisyyden syntymisestä on kehitetty mallityypit, jotka voidaan jakaa kolmeen eri 

ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvaa mallia kutsutaan tyytyväisyyden kontrastimalliksi. 

Tämän ajatus on, että asiakkaan aikaisemmat kokemukset samasta tai samankaltaisesta palve-

lusta muodostavat jonkinlaisen tason, jota voidaan odottaa. Jos kokemus saadusta palvelusta 

jää alle asiakkaan asettamista odotuksista, kokemus on tällöin tyytymätön. Jos kokemus ylittää 

asetetut odotukset, on asiakkaan näkemys palvelusta tyytyväinen. (Mattila 1999, 23–24). 

Toiseen ryhmään kuuluvaa mallia kutsutaan tyytyväisyyden assimilaatiomalliksi. Tässä ajatuk-

sena on, että voi olla mahdollista syntyä ristiriita asiakkaan odotusten ja kokemusten välille, 

tällöin syntyy jännite. Asiakas reagoi tähän niin, että hän tavoittelee kumota syntyneen jännit-

teen sopeuttamalla kokemuksen vastaamaan omia odotuksiaan. Jos koettu palvelu on odotuksia 

alhaisempi, alkaa hän muokata kokemuksen arviota myönteisemmäksi eli vastaamaan aikaisem-

paa odotustaan, ja tällöin tyytyväisyys lisääntyy. Mutta tyytyväisyys vähenee, jos asiakkaan 

kokemus on odotuksia parempi, koska tässä tapauksessa asiakkaan täytyy korjata arviotaan 

alaspäin. (Mattila 1999, 23–24.) 
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Kolmannen ryhmän tyytyväisyyden assimilaatio-kontrastimalli on yhdistelmä kahdesta edelli-

sestä mallista. Mallissa ajatuksena on, että kun kokemuksia ja odotuksia vertailtaessa on ole-

massa hyvin suuri vaihteluväli, jonka sisällä asiakas assimilaatiomallin mukaisesti pyrkii muut-

tamaan arviotaan kokemuksistaan ja odotuksistaan, sopeutuakseen näiden kahden täydelliseen 

yhteensopimattomuuteen. Jos kokemusten ja odotusten eroavaisuus ylittää vaihteluvälin rajat, 

asiakas ottaa käyttöönsä kontrastimallin mukaisen ajattelumallin. (Mattila 1999, 23–24.) 

4.7 Palveluiden kehittäminen 

Palvelun tehokkuuden ja laadun on erittäin hankalaa, sillä kyse on ihmisistä yksilöinä ja elämän 

perusasioista. Tehokkuutta voidaan pohtia erilaisten palveluvaihtoehtojen merkitystä yksilölle 

hänen elämässään, jolloin käsitämme elämänlaadun yksilön omakohtaisena kokemuksena elä-

mästään. Kyse on siis arvovalinnoista ja etiikasta. Palveluiden laatua voidaan lähteä arvioimaan 

perusteella, miten yksilöllisyys, asiakkaan itsemääräämisoikeus, turvallisuus ja joustavuus to-

teutuvat. On tärkeä huomata, että palveluiden riittävyys luo pohjan laadulle, kun tutkitaan 

palvelun riittävyyttä, täytyy lähtökohtaisesti katsoa sellaista palvelun tasoa, mikä antaa asiak-

kaalle mahdollisuuden toteuttaa itseään täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä ja lisäksi pyrkiä 

antamaan hänelle vamman vuoksi välttämätön tuki sekä turvallisuuden tunne. Pätevien työn-

tekijöiden ja henkilökunnan määrä on suhteutettava asiakkaiden palveluntarpeeseen ja elä-

mäntilanteeseen sekä hyvä johtamistapa on tärkeässä osassa palveluiden tuottamisessa. (Lam-

pinen 2007, 162-163.) 

5 Aiemmat tutkimukset aiheesta 

Kehitysvammaliitto on koonnut internetsivustolleen todella kattavan listauksen koskien kehi-

tysvammaisuuteen ja hoitoon liittyviä tutkimuksia sekä monitieteellisiä kirjoituksia. Listaus 

sisältää useita pro graduja sekä väitöskirjoja. Suurin osa julkaisuista keskittyy kehitysvam-

maisten koulutukseen, itsenäiseen elämään ja työllistymiseen. Sivustolta löytyi myös useampi 

tutkimus, joka koskettaa asumispalveluita, asumispalveluiden laatua sekä oikeuksien ja arvok-

kaan elämän toteutumista. Tarkoituksena on esitellä näistä merkittävimpinä pitämiämme tut-

kimuksia, jotka myös koskettavat läheisesti omaa tutkielmaamme. (Kehitysvammaliitto 2019) 

Susan Eriksson on tutkinut kehitysvammaliiton pyynnöstä vuonna 2007 kvalitatiivisella mene-

telmällä vammaisten ihmisten elinoloja Suomessa. Eriksson kertoo tutkimuksen lähtökohdan 

olleen hankala, sillä kuinka tutkia elinolosuhteita, joita on aiemmin tarkasteltu aineistolähtöi-

sesti kvantitatiivisin menetelmin. Näistä lähtökohdista on syntynyt tutkimus nimeltä, Erot, 

erilaisuus ja elinolot - vammaisten arkielämä ja itsemäärääminen. Tutkimuksessa on selvitetty 

millä tavoin vammaisten ihmisten oikeudet päättää omista asioistaan toteutuvat arjessa, ja 

kuinka näitä oikeuksia arjessa rajoitetaan. Tutkimuksessa käsitellään vammaisen lapsuutta ja 

varhaista lapsuutta perheessä sekä koulunkäyntiä. Aiheena on myös työelämään osallistumi-

nen ja mielekäs elämä, johon liittyy harrastuksia sekä aikaa asumispalveluyksiköissä. Lisäksi 
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tutkimuksen aikana esiin tullutta palvelujärjestelmän tärkeyttä sekä vammaisen ihmisen sosi-

aalisten suhteiden tärkeyttä ja merkitystä. (Eriksson 2008, 5, 25−27, 168.) 

Erikssonin tutkimuksessa tulee esille, yhteiskunnassa oteta riittävällä tavalla huomioon vam-

maisten ihmisten tarpeita, jotta arki olisi sujuvaa. Sosiaalistensuhteiden osalta hän näkee eri-

tyisen suuria ongelmia vammaisten ihmisten elämässä. Ongelmat näkyvät erityisesti siinä, 

kuinka ihminen saa elää yhteisössä muiden kanssa, millaiset ovat sosiaaliset oikeudet, joita 

hänelle sallitaan ja mitkä ovat niitä oikeuksia, joita yksilöltä riistetään. Vammaisten ihmisten 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, elämänlaatuun ja taloudelliseen pärjäämiseen suuresti vai-

kuttaa ongelmat esimerkiksi osallistua työelämään, mahdollisuudet perheen perustamiseen 

sekä muiden sosiaalisten kontaktien puute tai kokonaan puuttuminen. Tämä estää yhteiskun-

nan täysivaltaisena jäsenenä toimimisen sekä yhtäläisen ihmisarvon toteutumisen, joka meille 

kaikille on perustuslaissakin säädetty. (Eriksson 2008, 51, 168, 178.) 

Sonja Miettinen on koonnut tutkimustuloksia kirjoituksessaan nimeltä, Kehitysvammaisten ja 

mielenterveyskuntoutujien kokemat osallistumisrajoitteet asumispalvelujen järjestämisen 

haasteena. Miettinen on koonnut kirjoitukseen tuloksia Pienestä kiinni -projektissa tehdystä 

selvityksestä. Selvityksessä käsitellään kehitysvammaisten kokemuksia osallisuudestaan ja 

osallisuutta lisäävistä ja sitä estävistä rakenteista. Kirjoituksessa tulee myös ilmi pohdintoja 

asumispalveluiden mahdollisuuksista edistää osallisuutta vammaisen ihmisen elämässä. Lähtö-

kohta selvitykselle on ollut vammaisten kohtaamat esteet elämässä, jota johtaa pahimmillaan 

sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen syrjäytymiseen. Vaikka vammaisten ihmisten oikeudet ja 

yhdenvertaisuus on tunnustettu kansainvälisestikin, on poliittisten tavoitteiden ja todellisuu-

den välillä suuri ero. (Miettinen 2009, 91.) 

Tutkimustuloksista merkittävimpiä oli itsemääräämisoikeuden puute. Tämä tuli esille etenkin 

mahdollisuutena vaikuttaa omaan elämään ja mahdollisuutena osallistua itse koskevaan pää-

töksen tekoon. Suurimmalla osalla tutkimukseen osallistuneilla tämä näkyi oman asumismuo-

don ja tavan valinnan mahdollisuuden puutteena. Myöskään työtoiminnassa mukana olleet ei-

vät kokeneet, että mahdollisuudet vaikuttaa omiin työtehtäviin oli evätty. Asumispalveluissa 

tapahtuva kontrolli, jossa vaaditaan työntekijän lupa poistua kodistaan, perustuu usein tur-

vallisuuteen, mutta asukkaat usein kokivat tämän rajoittavan heidän, mahdollisuuksia osallis-

tua kodin ulkopuolella tapahtuviin aktiviteetteihin. Tämä kertoo Miettisen mukaan siitä, että 

palveluita järjestettäessä ei vieläkään vammaisen ihmisen tarpeiden mukaan, eikä asiakasta 

kuunnellen. (Miettinen 2009,97-96.) 

6 Tutkimuksen menetelmä ja toteutus 

Kyselytutkimuksen tärkein osa on suunnittelu. Ennen kyselytutkimuksen aloittamista kartoite-

taan tutkimuskysymystä kirjallisuuden avulla. Suunnitteluvaiheessa tulee rajata teemat sekä 

tarkentaa keskeisiä käsitteitä. (Luoto 2009.) 
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Kyselyä suunniteltaessa tärkeintä oli ottaa huomioon kyselyn kohderyhmä eli kehitysvammaiset 

henkilöt. Aluksi perehdyttiin selkokirjoitusohjeisiin sekä otettiin selvää helposta ja vaikeasta 

sanastosta. Kyselylomake rakennettiin selkokieliseksi, eli kysymykset operationaalistettiin asia-

kaskunnalle sopiviksi. Selkokeskus määrittelee selkokielen näin: ”Selkokieli on Suomen kielen 

muoto, joka on mukautettu sisällöltään, sanastoltaan ja rakenteeltaan yleiskieltä luettavam-

maksi ja ymmärrettävämmäksi. Se on suunnattu ihmisille, joilla on vaikeuksia lukea tai ymmär-

tää yleiskieltä.” (Kehitysvammaliitto 2019.) Kyselyyn annettiin vastausvaihtoehdot, joita oli 

maksimissaan neljä. Tämän avulla helpotettiin vastaajia vastausvaihtoehdon valintaa varten. 

Vastausvaihtoehtojen tueksi luotiin värilliset hymynaamat helpottamaan vastausvaihtoehtojen 

ymmärtämistä. Kysymykset esitettiin vastaajille yksi kysymys, yhdellä sivulla. Näin pyrittiin 

säilyttämään keskittyminen paremmin kysyttyyn asiaan. Tällä tavoin helpotettiin myös kysy-

mysten hahmottamista. 

Kyselyn toteutukseksi valikoitui strukturoitu kyselytutkimus. Strukturoituihin kysymyksiin an-

nettiin mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin, jotta kyselyn tuloksia voitaisiin analysoida 

tarkemmin. Strukturoidut kysymykset ovat kysymyksiä, joihin annetaan valmiiksi vastausvaih-

toehdot. Kyselyyn vastaaja valitsee omaa ajatustaan lähinnä olevan vastausvaihtoehdon. Täl-

laisia kysymyksiä kutsutaan monivalintakysymyksiksi. Strukturoitujen kysymyksien vastausvaih-

toehtojen määrää tulisi pohtia, sillä niitä ei saisi olla liikaa sekä vastausvaihtoehtojen tulisi olla 

mielekkäitä, rationaalisia sekä niiden tulisi sulkea toisensa vaihtoehtoina pois. Kun vastausvaih-

toehdot annetaan vastaajalle valmiiksi, pyritään sillä tekemään vastaamisesta helppoa sekä 

ehkäisemään virheitä. Näin lopullisten vastausten analysointi helpottuu. (Heikkilä 2014, 49–50.) 

Kyselyyn vastaajien kannalta strukturoitu kyselytutkimus oli paras, sillä se ei edellytä vastaa-

jilta kielellisiä kykyjä, jolloin myös mahdollistettiin kriittisen palautteen antaminen vaivatto-

masti. Strukturoidun kyselyn etuna voidaan nähdä vastaamisen nopeus sekä tulosten analysoin-

nin vaivattomuus. Ongelmana voidaan nähdä jonkin vastausvaihtoehdon puuttuminen kokonaan 

tai vastausvaihtoehdot voivat manipuloida vastaajaa. (Heikkilä 2004, 50-51.) Ottaen huomioon 

haasteellisen kohderyhmän, jotka ovat eritasoisia kehitysvammaisia, on menetelmän valinta 

varsin perusteltu edellä mainittujen merkittävien seikkojen kuten, helppous, nopeus ja palaut-

teen antamisen mahdollisuus ilman suurta kielellistä lahjakkuutta. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin internettiin luodulla Google Forms kyselyalustalla, ja tutkimus 

toteutettiin määrällisenä tutkimuksena. (ks. liite 2) Asiakastyytyväisyyskysely luotiin helppo-

käyttöiselle alustalle, selkokielisin kysymyksin. Kysymykset jaoteltiin eri teemojen mukaisesti. 

Kysymyksissä käsiteltiin asumista, ilmapiiriä, ruokailua, ohjausta ja ohjaajia, arkea, ryhmätoi-

mintaa, matkoja sekä päiväaikaista toimintaa. Asumisyksikön ohjaajille luotiin kirjallinen oh-

jeistus kyselyyn vastaamisesta, jotta asiakkaita osattiin tarvittaessa neuvoa kyselyn täyttämi-

sessä. Kohderyhmää ajatellen kysymykset luotiin selkokielisiksi, ja niihin valittiin erityisesti 

helppoja sanoja.  
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Huomiota kiinnitettiin myös siihen, että vastaukset olisivat asiakkaiden omia. Ohjaajille annet-

tiin ohjeet (ks. Liite 1), kuinka he voivat auttaa asiakkaita vastaamisessa, mikäli siihen on tarve. 

Yksikössä käytiin myös henkilökohtaisesti ohjaamassa kyselyyn vastaamisessa.  

6.1 Kohderyhmä 

Asiakastyytyväisyyskyselyn kohderyhmänä olivat eri-ikäiset kehitysvammaiset henkilöt. Kohde-

ryhmä oli kooltaan noin 68 henkilöä. Henkilöiden kehitysvammaisuuden aste oli vaihtelevaa. 

Henkilöiden ikäjakauma oli laaja, täysi-ikäisistä ikääntyneisiin saakka. Henkilöt ovat kehitys-

vamma-alan yksityisen yrityksen asiakkaita, joiden tyytyväisyyttä saamiinsa palveluihin kartoi-

tettiin. Osa henkilöistä oli vaikeasti kehitysvammaisia, joille yritys tarjoaa mielekästä olemista 

ja asumista. Osa asiakkaista käy asumisen lisäksi yrityksen päiväaikaisessa toiminnassa, sekä 

osa myös kykenee käymään esimerkiksi ulkopuolella avotyötoiminnassa. 

Kohderyhmän taidot lukea tai ymmärtää yleiskieltä, olivat vaihtelevia. Tästä syystä asiakastyy-

tyväisyyskyselystä luotiin selkokielinen, jotta siihen oli mahdollisimman helppoa vastata ja ky-

selyyn saatiin mahdollisimman monta osallistujaa. 

6.2 Analyysimenetelmä ja sen toteutus 

Opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista eli määrällistä menetelmää, jonka avulla kuvataan 

sekä tulkitaan ilmiöitä mittausmenetelmillä, jotka keräävät numeerisia tutkimusaineistoja. Kun 

aineisto kerätään kyselylomakkeen avulla niin lomake sisältää pääasiassa suljettuja eli struktu-

roituja kysymyksiä. Määrällinen tutkimus perustuu siis mittaamiseen, jonka tuloksena syntyy 

lukuarvoja sisältävä havaintoaineisto, jota analysoidaan tilastollisin analyysimenetelmin. Näin 

kyselyn vastauksista saadaan vastanneiden yleisimmät näkökulmat. Määrällisestä tutkimuksesta 

saatava tieto tarjoaa tukea, kun tutkijan tarvitsee tehdä yleisiä johtopäätöksiä. (SurveyMonkey 

2019.) 

Tutkimusaineiston keräämiseen ja siihen käytettävän menetelmän valintaan vaikuttavat resurs-

sit, joita tutkimuksen aloittaessa on mahdollisesti käytettävissä. Näitä resursseja ovat esimer-

kiksi aika ja analyysiohjelmat. Myös yhteistyökumppanin tai toimeksiantajan vaikutusvalta me-

netelmän valintaan on merkittävä, esimerkiksi aineiston keräämiseen sekä myös kysymysten 

asetteluun, koska toimeksiantajan tarve tiedolle määrittää tutkimuksen pääasiallisen suunnan. 

(Vilkka 2015, 68, 70.) 

Määrälliset aineistot ovat huomattavasti nopeammat analysoida kuin laadulliset tutkimukset, 

sekä tulkinnanvaraisuus on vähäisempää analysoidessa aineistoa. Kyselyn toistettavuus on myös 

helpompaa, kun käytössä on jo kertaalleen käytetty lomake. Tämä hyödyttää toimeksiantajaa, 

jos tarkoituksena on seurata asiakastyytyväisyyttä pidemmällä aikavälillä sekä samoilla kritee-

reillä. (Aalto-Kallio ym. 2009, 72–73) 
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7 Tutkimustulokset 

Tässä kappaleessa esitetään asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia. Kyselyyn vastasi kokonaisuu-

dessaan 29 asiakasta, joka oli noin 40% kohderyhmästä. Kuitenkaan jokainen vastaaja ei vas-

tannut jokaiseen kysymykseen, sillä kyselyssä pystyi jättämään vastauksia myös tyhjäksi. Lisäksi 

kyselyssä oli alaotsikoita, joihin kaikki asiakkaat eivät voineet vastata, sillä heillä ei ollut ko-

kemusta kyseisistä palveluista. Tekstiin lisättiin kuvia vastaustuloksista, jotta lukijat pystyvät 

havainnoimaan kyselyn vastauksen malleja. Tulokset rakentuvat erilaisten sisällöllisten teemo-

jen rakenteina, kyselyn pohjalta. Ne näyttäytyvät tekstissä tummennettuina otsikkoina. 

 

 

 

 

Asuminen 

Asumiseen liittyen kysyttiin neljää kysymystä, joissa mietittiin kodin viihtyisyyttä, siisteyttä, 

sekä turvallisuutta. Lisäksi täydentävänä kysymyksenä oli seuraava; Pidätkö kodistasi?  

95 % vastaajien mielestä koti oli viihtyisä. 85 % mielestä koti oli siisti. Vastaajista 80 % koki 

kodin turvalliseksi, 10 % vähän, 5 % ei ja loput 5 % ei osannut sanoa. 95 % vastasi pitävänsä 

kodistaan ja 5 % vastasi pitävänsä kodistaan vähän.  

 

Ilmapiiri 

Kyselyn yksi alaotsikoista oli ilmapiiri, jota selvitettiin neljällä eri kysymyksellä. Kysymyksissä 

selvitettiin, onko ilmapiiri kiireetön, ystävällinen, luotettava, tai hyväksyvä. 

 

ASUMINEN ILMAPIIRI OHJAAJAT

OHJAUS RUOKAILU ARKI

RYHMÄTOIMINTA MATKAT
PÄIVÄAIKAINEN 

TOIMINTA

Kuvio 2. Kyselyn teemat 



 25 
 

 

Vastaajista 50 % koki ilmapiirin kiireettömäksi, 40 % koki ilmapiirin olevan vähän kiireetön, 5 % 

koki ilmapiirin kiireiseksi, kun taas 5% ei osannut sanoa. Ilmapiiri oli ystävällinen 95 % mielestä. 

85 % mielestä ilmapiiri oli luotettava, 10% mielestä vähän. Vastaajista 85% koki ilmapiirin olevan 

hyväksyvä, 15 % koki ilmapiirin olevan hyväksyvä vähän. 

 

Ohjaajat 

Yksi kyselyn alaotsikoista käsitteli ohjaajia. Kysymyksiä alaotsikossa oli kolme. Kysymyksissä 

selvitettiin ovatko ohjaajat ystävällisiä, avuliaita, sekä ovatko ohjaajat ammattitaitoisia. Oh-

jaajat olivat ystävällisiä 90 % vastaajien mielestä, 5 % mielestä vähän ja 5 % ei osannut sanoa. 

Ohjaajat olivat 95%:n mielestä avuliaita ja loput 5% vastaajista koki heidät vain vähän avu-

liaiksi. Ammattitaitoisina heitä piti 95 % vastaajista. 

Taulukko 1. Ohjaajien ystävällisyys 

 

 

 

Ohjaus 

Kyselyn yksi alaotsikko oli ohjaus, joka sisälsi neljä kysymystä. Kysymyksillä selvitettiin, sai-

vatko asukkaat tarpeeksi ohjausta kaupassa käyntiin, ruuanlaittoon tai siivoamiseen. Lisäksi 

selvitettiin, saadaanko neuvoa aina kun sitä tarvitaan.  

 

85 % oli sitä mieltä, että saa tarpeeksi ohjausta kaupassa käyntiin, kun taas 5 % oli sitä mieltä, 

että ei saa tarpeensa vaatimaa ohjausta. 10% oli sitä mieltä, että kaupassa käynnin ohjausta on 

vähän. 77,8 % oli sitä mieltä, että saa tarpeeksi ohjausta ruuanlaittoon. 22,2 % mielestä ruuan-

laiton ohjausta on vähän. 72,2 % vastaajista koki, että hänen siivoamiseensa saama ohjaus on 

riittävää. Loput 27,8 % olivat sitä mieltä, että he saivat ohjausta siivoamiseen vähän. 95 % 

vastasi saavansa neuvoa aina kun sitä tarvitsee. 
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Arki 

Arjen alaotsikossa kysymyksiä oli neljä. Kysymyksillä selvitettiin, onko harrastuksia tarpeeksi, 

tai kuunnellaanko mielipiteitä. Lisäksi kysyttiin, huomioidaanko asukkaiden toiveita, sekä ol-

laanko arkeen tyytyväisiä.  

95 % vastanneiden mielestä harrastuksia oli tarpeeksi. 70 % vastasi, että omia mielipiteitä kuun-

nellaan. 25 % vastasi, että mielipiteitä kuunnellaan vähän. 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että 

toiveet huomioidaan. Arkeensa tyytyväisiä oli 85 %, arkeen hieman tyytyväisiä 10 % ja arkeen 

tyytymättömiä 5 %. 

Ruokailu 

Kyselyssä yksi aiheista oli ruokailu, jossa oli neljä kysymystä. Kysymyksillä mietittiin ruuan riit-

tävyyttä, maistuvuutta, ruokailun rauhallisuutta sekä kiireettömyyttä.  

100 % vastanneista olivat sitä mieltä, että ruokaa on riittävästi ja 85 % pitivät yksikön ruoasta. 

Ruokailutilanteiden ilmapiiri koettiin pääosin rauhallisena, mutta 25 % kokivat sen olevan vähän 

rauhallista ja 10 % vastanneista pitävät ruokailutilanteen olevan rauhatonta. Ruokailu koettiin 

85 % puolesta kiireettömänä. 

 

Taulukko 2. Ruokailun rauhallisuus 
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Ryhmätoiminta 

Ryhmätoiminnan osiossa selvitettiin ryhmätoiminnan riittävyyttä sekä sitä onko yhteisiä juhlia 

tarpeeksi. Lisäksi oli kolme avointa kysymystä, jossa kysyttiin, että mistä pidettiin, mistä ei 

pidetty ja mitä uutta ryhmätoimintaa haluttaisiin. Vastanneista 80 % olivat tyytyväisiä tämän 

hetkiseen ryhmätoiminnan määrään, 10 % eivät olleet tyytyväisiä ja 10 % olivat jokseenkin tyy-

tyväisiä.  

55 % vastanneista kokivat, että yhteisiä juhlia on tarpeeksi, 30 % olivat jokseenkin tyytyväisiä, 

10 % eivät osanneet sanoa ja 5% eivät olleet tyytyväisiä juhlien riittävyyteen.  

 

Taulukko 3. Juhlien riittävyys 

 

 

Avoimista vastauksista voitiin tulkita, että eniten pidettiin yhteisestä tekemisestä, pelaami-

sesta, elokuvien katselusta sekä liikkumisesta. Suurin osa vastanneista eivät osanneet sanoa, 

että mistä ryhmätoiminnasta ei pidetä. 

 

Mistä pidetään? (16 vastausta) Mistä ei pidetä? (15 vastausta) 

− Yhteisestä toiminnasta 

− Pelaamisesta, pelireissuista 

− Jääkiekkopeleissä käymisestä 

− Lätkäpeleistä 

− Elokuvien katselusta ja elokuvissa 

käymisestä 

− Hengailusta muiden asukkaiden 

kanssa 

− Elokuvissa  

− En osaa sanoa 

− Askartelusta 

− Siivouksesta 

− Lautapelien pelaamisesta 

− Ei tuu mieleen 

− En tiedä 

− En osaa sanoa 

− Ei ole 
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− Lenkkeilystä 

− Kerhoista 

− Kaupassa hoitajien kanssa käymi-

sestä 

− Kodalla käymisestä 

− Kauppakeskuksessa käymisestä 

− Kahvilla käymisestä ohjaajan kanssa 

− Kaikista nykyisistä 

− Disco 

− Epäreilua kun kaikki ei pääse kaik-

keen mukaan 

− Ei ole 

− Sähly 

 

 

Millaista uutta ryhmätoimintaa haluaisit? (14 vastausta) 

− No jaa enpä osaa sanoa! 

− Ammuskella pyssyllä 

− Enemmän elokuvia ja yhteislenkkejä 

− En tiedä 

− Työtoiminta 

− Konsertissa käynti 

− En osaa sanoa 

− Yhteistä liikuntaa, esimerkiksi kesällä mölkkypelailua voisi olla enemmän. Sulka-

pallo olisi kiva 

− Yhdessä uimassa käynti, keilaamassa käynti, elokuvissa käynti 

− Ratsastusta ja konsertteja ja myös erilaisia tapahtumia 

− Mölkynpeluu kesällä 

− Konsertissa käyminen 

 

Matkat 

Kyselyiden vastauksista voidaan päätellä, että useimmat (65 %) vastanneista olivat tyytyväisiä 

tähän määrään matkoja, mutta he kaipaisivat myös erilaisia kokemuksia. 10 % vastanneista 

olivat hieman tyytyväisiä, 10 % eivät osanneet sanoa. Vaikka tyytymättömiä matkojen määrään 

oli 15 % vastanneista tyytymättömiä, pitivät 95 % vastanneista matkoja mukavina. 

Suosituimpia matkoja olivat Espanjan matkat ja muut ulkomaan matkat, kuten Viron matkat, 

kotimaan matkat sekä laivamatkat. Vastauksista voidaan päätellä, että kyselyyn vastanneista 

suurin osa haluaisivat käydä myös muualla ulkomailla, sellaisissa paikoissa missä ei ole ennen 

käynyt ja matkustaa myös kotimaassaan enemmän, esimerkiksi Lapin reissut nousivat vastauk-

sista ilmi toivottuina matkakohteina.  
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Mistä matkoista erityisesti pidät (17 vas-

tausta) 

Mitä uusia matkoja haluaisit? (17 vastausta) 

− Laivareissut 

− Espanjan matka! 

− Useimmista 

− Ulkomaanmatkat 

− Ulkomaan matkoista/kotimaan mat-

koista 

− Risteilyistä ja kotimaan matkoista 

− Äitin luona käynnit 

− Joistain matkoista 

− Risteilyt, Tallinnassa käynti 

− Laivamatkat, mökkireissut 

− Pärnu-reissu 

− Risteilyt, Espanjan matka 

− Pidän konserteista ja risteilyistä ja 

erilaisista tapahtumissa ja olisi kiva, 

jos olisi enemmän erilaisia retkiä 

− Tallinnan matka 

− Espanjan matkat, risteily, Pärnu 

jne. 

− Espanjan matka 

− No jaa nyt vei kissa kielen heh! 

− Sellaisessa maassa missä en ole käy-

nyt 

− Ulkomaanmatkoja, esim. Tukholma, 

Riika (Latvia), Turkki, Englanti (Lon-

too) 

− Mökkilomia 

− Lappiin 

− Kesällä mennä särkänniemeen 

− Joku muu ulkomaan matka, esimer-

kiksi norja 

− Lapin-reissu, Italian-reissu 

− Lapin-matka, Pärnun-matkan kaltai-

sia 

− Haluaisin käydä Forssassa, vaikka 

esim. Piknick tapahtuma se on aina 

syksyisin ja haluaisin käydä myös 

ratsastamassa ja kauppakeskuksessa 

ja vaikka Särkänniemessä tai Linnan-

mäellä ja vaikka Tykkimäessä ja 

myös Holiday club 

− Lapinmatka 

− Portugalin matka, Saksan matka 

− Leirejä voisi olla enemmän. Lapin 

matka, Lontoon matka 

− Läheisten luokse enemmän  

− Automatkoja 

 

Päiväaikainen toiminta 

Tyytyväisiä työtoimintaan vastanneista oli 75 %, 16,7 % eivät osanneet sanoa ja 8,3 % vähän. 

Työtoiminnan sopivaksi koki 83,3 %, 8,3 % eivät osanneet sanoa ja 8,4 % vähän. Eniten pidettyjä 

työtehtäviä olivat fyysiset työt kuten muuttokuormat ja lumityöt sekä siivous. Vähiten pidettiin 

vastaajien keskuudessa hiomisesta.  
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Mistä työtehtävistä erityisesti pidät? (11 vas-

tausta)  

Mistä työtehtävistä et pidä? (9 vastausta) 

− Autonpesu 

− Lumityöt 

− Remonttityöt, huoltotyöt 

− Kaatopaikka kierroksista ja lumi-

töistä 

− Siivous 

− En tiedä 

− Siivoaminen, muuttokuormien kan-

taminen 

− Siivoustyöt, muuttohommat 

− Vaihtelee 

− Hiominen 

− Siivous 

− Keittiötehtävät 

− Autonpesu 

− Puutyöt 

− Ruuanlaitto 

− Ei ole 

− En tykkää hiomisesta 

 
 

8 Pohdinta 

Tutkimustuloksissa kohdassa asuminen mietittiin kodin viihtyisyyttä, siisteyttä ja turvallisuutta. 

Lähes kaikkien vastaajien mielestä koti oli viihtyisä. Tämä oli erittäin positiivinen tulos, sillä 

asumisen viihtyisyys on erityisen tärkeää. Suurin osa piti kotia myös siistinä ja turvallisena. 

Kaikki vastaajat myös pitivät kodistaan. On erityisen tärkeää saada luotua turvallisuuden tunne 

kehitysvammaisille, sekä tunne, että kodissa on hyvä olla.  

Ilmapiiriä selvittäessä nousi positiivisena esiin, että lähes kaikki vastaajista koki ilmapiirin ys-

tävälliseksi ja hyväksyväksi. Kyselyn tuloksista selvisi myös, että ohjaajia pidetään pääsääntöi-

sesti ystävällisinä, avuliaina, sekä ammattitaitoisina.  

Kysymyksillä selvitettiin ohjaajien antaman ohjauksen kokemusta ja sitä saiko vastaaja aina 

neuvoa, kun sitä tarvitsi. Tässä kohdassa tuli eniten hajontaa vastauksiin, sekä ihmisen kokemus 

ohjauksesta oli vaihtelevaa. Suurin osa oli kuitenkin sitä mieltä, että ohjausta sai tarpeeksi. 

Mutta kuitenkin osa oli sitä mieltä, että ei saa ollenkaan tarpeensa vaatimaa ohjausta, tai sitä 

oli vähän tarjolla. Positiivisena kuitenkin nousi, että lähes kaikki vastasivat saavansa neuvoa 

aina kun sitä tarvitsee.  

Arjen tekemistä selvittäneissä kysymyksissä mietittiin, onko harrastuksia tarpeeksi ja kuunnel-

laanko vastaajien toiveita, tai mielipiteitä. Lisäksi selvitettiin, oltiinko arkeen tyytyväisiä. Lä-

hes kaikkien vastanneiden mielestä harrastuksia on tarpeeksi. Vastaajien mielestä heidän toi-

veitansa huomioidaan hyvin. Noin neljäsosa vastaajista oli sitä mieltä, että mielipiteitä ei huo-

mioida, kuin vähän. Positiivisena nousi, että arkeensa tyytyväisiä oli lähes jokainen vastaajista. 
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Arkeensa tyytymättömiä oli vain pieni osa. On ensisijaisen tärkeää, saatu luotua mielekäs arki 

vastaajille, heidän rajoitteistaan huolimatta. Vastaajat vaikuttivat olevan pääsääntöisesti tyy-

tyväisiä elämäänsä ja arkeensa.  

Yhtenä aiheena kyselyssä oli ruokailu, jossa mietittiin ruoan maistuvuutta, riittävyyttä sekä 

ruokailutilanteen kokemista. Kaikki kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, että ruokaa oli riit-

tävästi tarjolla, sekä suurin osa ilmoitti pitävänsä yksikössä tarjotusta ruoasta. Vain pieni osa 

piti ruokailutilannetta rauhattomana. Suurin osa koki, että ruokailutilanteet olivat pääsääntöi-

sesti rauhallisia, sekä kiireettömiä. 

Ryhmätoiminta kohdassa selvitettiin, miten asukkaat kokivat ryhmätoiminnan ja juhlien riittä-

vyyttä. Lisäksi kartoitettiin mikä ryhmätoiminta koettiin mieleiseksi, mikä taas ei ja minkälaista 

uutta ryhmätoimintaa mahdollisesti haluttaisiin toteutettavan. Suuri osa vastanneista olivat 

tyytyväisiä tämän hetkisen ryhmätoiminnan määrään, mutta kymmenesosa kuitenkin toivoisi 

sitä vielä lisää. Noin puolet vastanneista kokivat, että yhteisiä juhlia järjestetään tarpeeksi. 

Lähes kaikki loput vastaajat olivat jokseenkin tyytyväisiä juhlien määrään.  

Tutkimuksen perusteella ryhmätoimintaa, ja etenkin yhteisiä juhlia toivottaisiin lisää. Tähän 

on jatkossa hyvä kiinnittää huomiota yksikön arkea suunnitellessa. Etenkin yhteiset juhlat ko-

ettiin tarpeellisiksi ja sillä näkyy olevan suoraa vaikutusta asukkaiden tyytyväisyyteen. Arki ei 

tietystikään voi olla pelkkää juhlien järjestämistä, mutta esimerkiksi kalenterissa olevat juhla-

pyhät voisi huomioida entistä paremmin. Lisäksi vastaajat toivoivat ryhmätoiminnalta yksikön 

yhteistä tekemistä, esimerkiksi yhteisiä pelailuja tai yhteistä liikuntaa. Tämä tuntuisi olevan 

melko helppoa järjestää yksikössä, sillä kaikki asukkaat saataisiin kerralla mukaan esimerkiksi 

mölkky-pelin pelailuun viikonloppuna. 

Arvioidessa asukkaiden vastauksia koskien matkoja, oli suurin osa vastanneista tyytyväisiä ol-

leisiin matkoin, sekä niiden määrään. Hieman hajontaa oli siinä, että osa vastanneista oli ko-

konaan tyytymättömiä matkojen määrään, eikä pitänyt sitä riittävänä. Lähes kaikki vastaajista 

kuitenkin piti matkoja mukavina. Kuten arvata saattoi, ulkomaan matkat ja risteilyt olivat vas-

taajien suosikkeja. Lisää ulkomaan matkoja kaivattiin erilaisiin kohteisiin, mutta myös koti-

maan matkailu koettiin tärkeäksi. On positiivista huomata, että matkoja järjestetty mahdolli-

suuksien mukaan. Matkojen järjestäminen ei ole helppoa ja vaatii omat toimenpiteensä ja re-

surssinsa. Toiveissa toki olisi, että asukkaiden omaiset veisivät myös läheisiään matkoille, jotta 

arjesta tulisi entistä mielekkäämpi eikä matkojen järjestäminen olisi pelkästään yksikön vas-

tuulla. Matkustamisesta moni pitäisi, mutta läheskään kaikilla ei ole varaa lähteä esim. Ulko-

maanmatkoille, koska reissuista on aina myös asukkaan itse maksettava. 

Päiväaikaistatoimintaa (työtoimintaa) selvitettiin. Kävi ilmi, että suurin osa vastaajista oli sii-

hen tyytyväisiä. Toimintaa piti sopivana suurin osa vastaajista. Sellaiset työtehtävät, jotka oli-

vat fyysisiä ja tärkeitä, koettiin mieluisiksi. Tällaisia olivat esimerkiksi lumityöt, siivoustyöt tai 
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muuttohommat. Oli hienoa huomata, ettei työtehtävien tule olla aina erikoisia, vaan arjen pe-

rusaskareet riittävät. Lisäksi positiivinen ja kannustava palaute on varmasti ollut työntekijälle 

mieluisaa ja kannustaa jatkossakin tekemään töitä. 

Kysely ei pohjannut varsinaisesti lakiin kirjattuihin kehitysvammaisten oikeuksiin. Kyselyn tu-

loksista kuitenkin voisi ajatella suurimmilta osin sen, että asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa 

omaan arkeen ja yksilöllisen elämän toteutumiseen. 

Tämä asiakastyytyväisyyskysely tukee ajatusta, että henkilökunta on äärimmäisen tärkeässä 

osassa tukemassa ja järjestämässä asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumista sekä tuke-

massa häntä täysivaltaisena toimijana yhteiskunnassa. Asumispalvelujentuottajan sekä henki-

lökunnan asiantuntemus ja toimintatapojen merkitys on vielä suuremmassa osassa, kun asiak-

kaan elämänpiiri keskittyy asumisyksikön ympäristöön. Osa asukkaista saattaa olla kykeneväisiä 

todella itsenäiseen elämään, kun taas joillakin asukkailla riippuvuus ohjaajien tuesta ja avusta 

voi mahdollisesti olla merkittävää ja näin ollen sosiaaliset kontaktit rajoittuvat asumisyksikön 

ympäristössä tarjolla oleviin kontakteihin. Henkilökunnalla on näin suuri vastuu ja mahdollisuus 

olla vaikuttamassa asiakkaan elämänlaatuun. 

8.1 Luotettavuus ja eettisyys 

Tutkijan velvollisuus on suojella tutkimukseen osallistujien anonymiteettiä. Kyselyyn osallistu-

ville kerrotaan tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustapa. Heillä on oikeus tietää tutkimuksen luon-

teesta ja oikeus kieltäytyä antamasta vastauksia. Opinnäytetyössä toteutettiin vaitiolovelvolli-

suutta. Alkulan (1994, 295) mukaan kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tarpeeksi 

suuri vastaajien määrä, jolloin kyselyyn vastanneita ei voida tunnistaa ja aiheuttaa heille jon-

kinlaista haittaa. Vastaajien anonymiteettiä tulee kunnioittaa, ja siksi toimeksiantaja pidetään 

anonyymina sen pienen asiakasryhmän takia. Lisäksi kysely täytettiin täysin anonyymisti.  

Kyselyn tulosten luotettavuus pohdituttaa, sillä tuloksiin voi vaikuttaa esimerkiksi se millainen 

mielentila asukkaalla on vastatessaan tai esimerkiksi jos asukkaat haluavat miellyttää kyselyn 

tekijöitä vastauksillaan. Kyselyn luotettavuutta vahvistetaan toteuttamalla kyselylomakkeella, 

eikä kasvotusten haastattelemalla. Tällöin kyselyn tekijät eivät ole läsnä tilanteessa tai vuoro-

vaikutuksessa kyselyyn vastaavien asukkaiden kanssa. Kyselytutkimuksen tavoitteena on hank-

kia tutkimuksen tarkoitukseen sopivaa tietoa, joka on todenmukaista ja virheetöntä. Tutkimuk-

sen toteutuksessa virheiden osuus pyritään minimoimaan. 

Kun tutkielma toteutetaan sosiaalialalla, kuuluu siihen oleellisesti joitain erityispiirteitä, mitkä 

erottavat sen muista tutkimuksista. Perusasiat ovat samat, mutta koska terveys- ja sosiaalialan 

viitekehyksessä tehtävän tutkimukseen osallistuvat ihmiset ovat usein jonkinlaisen hoidon tai 

tuen piirissä, täytyy tutkimuksen tekijöiden käyttää harkintaa, ketä tutkimukseen valitaan ja 

ymmärtävätkö he asemansa sekä varmistua henkilön halukkuudesta osallistua tutkimukseen. 
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Halukkuuteen osallistua tutkimukseen vaikuttaa se, kuinka merkittäväksi ihminen kokee tutkit-

tavan asian. (Mäkinen 2006, 111–112.) Tutkimuksemme asiakasryhmässä voisi uskoa kiinnostusta 

löytyvän, sillä he saavat näin oman äänensä kuuluviin ja pääsevät näin vaikuttamaan omaan 

elämään vahvasti vaikuttavaan asiaan. Asiakkaan tulee itse päättää vastaako hän kyselyyn, ja 

heille tulee selittää selkokielellä, että mitä kyselyyn vastaaminen tarkoittaa ja mihin vastauksia 

käytetään. Tutkimustulosten luotettavuutta heikentää kuitenkin se, että ei voida olla varmoja 

siitä, onko asiakas vastannut itsenäisesti kysymyksiin vai onko joku vastannut hänen puolestaan. 

Mahdollista on myös, että asiakkaan mielipiteisiin on voitu vaikuttaa, tai että vastaaja ei ole 

ymmärtänyt kaikkia kyselyssä kysyttyjä kysymyksiä. 

8.2 Jatkotutkimusaiheet 

Olisi mielenkiintoista tutkia esimerkiksi vuoden päästä saman yksikön asiakastyytyväisyyttä. 

Onko yritys kehittänyt tarjoamiaan palveluita asiakaslähtöisemmiksi ja yksilöllisemmiksi. Li-

säksi tarpeen voisi tulla luoda ja toteuttaa kysely asiakkaiden omaisille. Omaisten kokemuksien 

perusteella, voisi kehittää palveluita vielä entistä laajemmin ja saada tietoa, jota asiakas itse 

ei välttämättä kykene kommunikoimaan henkilökunnalle. 

Lisäksi jatkotutkimuksena voisi selvittää henkilökunnan kokemusta tai ajattelua asiakaslähtöi-

syydestä tai asiakaslähtöisen asumispalvelun tuottamisesta. 

Kiinnostava jatkotutkimus voisi olla myös selvittää, onko asumispalvelujen asiakkaat itse tie-

toisia omista oikeuksistaan ja palveluntuottajan perusteista koskien käytäntöjä sekä toiminta-

tapoja. Lisäksi voisi selvittää, mitkä ovat ne todelliset asiakkaan mahdollisuudet vaikuttaa ja 

saada oma ääni kuuluviin siinä määrin, kuinka laissa on säädetty, esimerkiksi elää omannäköistä 

elämää tahtonsa mukaisesti asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen. 

9 Johtopäätökset 

Näin pienelle joukolle tehty kysely ei antanut mahdollisuuksia yleistää tarpeeksi vastauksia. 

Kyselyyn vastasi noin 40% yksikön asiakkaista. Vaikka vastauksia ei voitu yleistää vähäisen vas-

tausmäärän perusteella, saa toimeksiantaja vastauksista jonkinlaista pohjaa kehittäessään pal-

veluitaan. Kaikilla asiakkailla oli mahdollisuus vaikuttaa palveluiden laatuun, jolloin kehittämi-

sen kohteita olisi ollut helpompi havaita.  

Tulosten analysointi osoittautui haastavaksi, sillä vastauksista oli vaikea tehdä johtopäätöksiä. 

Ei ollut varmaa vastasiko asiakas ”vähän” siksi koska hän ei tiennyt mitä mieltä hän oli asiasta 

vai vastasiko siksi, koska ei ymmärtänyt kysymystä. Kyselyä laatiessa tiedettiin, että siitä oli 

vaikea tehdä sellaista, että kaikki asiakkaat ymmärtäisivät kysymykset eri kehitysvamma-astei-

den vuoksi. Tähän ongelmaan voisi tehdä jatkossa vastausvaihtoehdoksi vastauksen ”en ym-

märrä kysymystä”. Tämän ansiosta suurempi joukko asiakkaita voisi vastata kyselyyn ja tulokset 

olisivat luotettavampia. 
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Jos samankaltaista tutkimusta lähtisi tekemään uudestaan voisi kysymysten muotoilussa ja tut-

kimuskysymyksessä painottaa lainsäädännöllistä pohjaa vammaisten oikeuksista ja niiden to-

teutumisesta. 

 
Tämän asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset toimivat kehittämisehdotuksena asukkaiden entistä 

mielekkäämmän arjen toteutukseen. Yritys saa kyselyn vastauksista tärkeää tietoa asukkaiden 

kokemuksista ja toiveista. Kyselyn tulokset kertovat suoraan sen, mistä asukkaat pitävät, mistä 

eivät pidä, sekä mitä toivovat lisää. On tärkeää, että yritys saa tietoa mitkä asiat ovat hyvin, 

tai mitä on tehnyt oikein. Tuloksista nousikin paljon hyvää, lähtökohdat yrityksellä ovat kun-

nossa. Asiakaslähtöisyys ja asiakastyytyväisyys ovat laadun tärkeitä mittareita. Asiakastyytyväi-

syyskyselyn tulokset antavat mahdollisuuden luoda yrityksen tarjoamista palveluista vielä en-

tistäkin laadukkaampaa.  
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