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Tämä opinnäytetyö oli osa Kehitysvammaliiton Porukoissa-hanketta. Hankkeessa pyritään 
kehittämään erilaisia tapoja, joilla itsenäinen asuminen ja yhteisöön liittyminen mahdollistuu 
myös niille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumisessaan. Kohdehenkilöinä ovat erityisesti 
ne henkilöt, joiden sosiaaliset verkostot ovat ohuet, ja jotka haluaisivat lisää yhteisöllisyyttä, 
toimintoja ja kohtaamisia elämäänsä.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tuetun asumisen johtajien näkemyksiä ja 
kokemuksia johtamisen keinoista asiakkaiden osallisuuden toteutumisen tueksi. Tavoitteena 
oli löytää erilaisia kehittämisen näkökulmia asiakkaiden kokonaisvaltaisen osallisuuden 
toteutumiselle haasteiden ja mahdollisuuksien kautta. Teoreettisena viitekehyksenä työlle 
toimi osallisuus ja sen määrittely, sekä johtaminen ja sen keinot. Tutkimuskysymyksiä oli 
kolme: Millä tavoin osallisuus nähdään ja koetaan johtajien tasolla tuetun asumisen 
yksiköissä? Millä johtamisen keinoilla tuetun asumisen yksiköiden johtajat tukevat 
asiakkaidensa osallisuuden toteutumista? Mitä haasteita ja kehittämiskohteita yksiköiden 
johtajat tunnistavat oman työnsä viitekehyksessä? 
 
Opinnäytetyötä varten haastateltiin kahdeksaa eri asumisyksikön johtajaa Uudenmaan 
alueelta. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, ja johtajia 
haastateltiin etäyhteyksien avulla. Haastattelut litteroitiin, ja litteroiduille haastatteluille 
tehtiin sisällönanalyysi. 
 
Tutkimustulosten perusteella johtajat hahmottavat ja tunnistavat hyvin osallisuutta ja siihen 
liittyviä yleisimpiä määritelmiä. Osallisuutta käsitetään usein itsemääräämisoikeuteen ja 
siihen liittyvien asioiden kautta. Johtajuuden keinoista vahvimmin nousi esille jatkuvan 
arvokeskustelun ylläpitäminen johtamistyössä, osallisuutta tukevat rekrytoinnit sekä 
talousjohtaminen erityisesti resursoinnin viitekehyksestä. Suurimpana uhkana osallisuuden 
toteutumiselle koettiin henkilökunnan taholta tulevat uhkatekijät, kuten liiallinen 
vallankäyttö. Lisäksi esiin nousivat rakenteelliset uhat, jotka rajaavat palveluiden 
ketteryyttä. Aineiston perusteella vammaisten asiakkaiden yhdenvertaisuus ei näytä 
toteutuvan, kun vertaillaan eri kuntien asiakkaita ja heidän palvelutarpeilleen ostettuja 
palvelupaketteja. 
 
Opinnäytetyön tulosten perusteella jatkossa tulisi kiinnittää erityistä huomiota 
itsemääräämisoikeuteen ja siihen liittyvien lakien tuntemiseen ja jalkauttamiseen arkeen. 
Itsemääräämisoikeuden hahmottamisen kautta voidaan myös paremmin toimia asiakkaan 
osallisuutta edistävillä tavoilla. Tulevaisuudessa tulisi myös ottaa huomioon asiakkaiden 
mukaan ottaminen rekrytointeihin ja haastattelutilanteisiin, sillä silloin haastateltavista 
työntekijöistä voidaan päätellä usein myös soveltuvuutta asiakastyöhön paljon 
konkreettisemmalla tasolla. Lisäksi asumispalveluita tulisi yhä edelleen kehittää 
osallistavampaan ja liikkuvampaan suuntaan. Asumispalveluiden suunnatessa myös kodin 
ulkopuolelle voitaisiin mahdollisesti vahvistaa asiakkaiden yhteenkuuluvuuden tunnetta 
yhteiskunnassamme. 
 
Asiasanat: johtaminen, osallisuus, vammaisuus 
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This thesis was a part of Kehitysvammaliito’s project called Porukoissa. The aim of the 
project was to develop different types of ways to enable independent living for those who 
need support in their daily lives. The project targeted especially those individuals who lacked 
a strong social network, and who would wish for more encounters within their communities in 
their lives. 
 
The main purpose of this thesis was to find out the managers’ views and experiences about 
the different types and approaches of leadership in enabling the inclusion of their customers 
in the housing units which provide supported housing. The objective was to find different 
kinds of developmental viewpoints to enable the customers’ inclusion in all its forms. The 
theoretical viewpoint of this study covered inclusion as well as leadership in it’s many forms. 
There were three research questions in this study: How is inclusion seen and experienced by 
the managers of the supported housing units?; What types of leadership skills do the managers 
use in order to enable the inclusion of their customers? and What challenges and areas of 
development do the managers recognise from their own work’s perspective? 
 
Eight managers, all from different supported housing units, were interviewed for this study. 
All of the housing units were located in Uusimaa area. The interviews were conducted as 
semi-structured interviews through remote connections. The interviews were transcribed, and 
the transcribed material went through content analysis. 
 
The findings of the study indicate that inclusion and the most common definitions of it are 
quite well perceived and recognised by the managers. Inclusion was often related to the term 
self-determination, and points concerning self-determination. This study suggests that the 
main leadership skills in enabling inclusion included the ability to continuously keep up the 
discussion of the values promoting inclusion, to make inclusion more apparent in the 
recruitment processes and to be able to financially manage the service especially from a 
resource perspective. The main threats preventing inclusion were the risks linked to the 
employees, such as them being too authoritative or dominant towards the customers. Another 
risk factor that was brought up was related to structural issues, which limit the agility of the 
services. The study also suggests that the equality of the disabled does not occur when 
comparing the customers in regards of their home city and the service that their city has 
bought for them. 
 
Based on the results of this thesis, it is recommended that self-determination and the laws 
related to it would be emphasised in educating the employees. The knowledge of this topic is 
crucial in order to be able to provide services that promote the customers’ inclusion. It is 
recommended that in the future the customers could be more involved in the recruitment 
processes, since it would make the assessment of the interviewee’s suitability more accurate 
on a concrete level. Lastly, it is recommended that the housing services should be further 
developed towards more inclusive and mobile direction. If housing services directed their 
services also outwards from the customers’ homes, it could possibly reinforce the feeling of 
togetherness in our society. 

Keywords: leadership, inclusion, disability 
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on osa Kehitysvammaliiton Porukoissa -hanketta. Hankkeen tavoitteena on 

kehittää tapoja, joilla mahdollistetaan omassa kodissa asuminen ja yhteisöön liittyminen 

niille henkilöille, jotka tarvitsevat tukea asumisessaan. Asiakkailla tässä työssä viitataan 

erityistä tukea tarvitseviin henkilöihin, joilla on kehitysvamma tai autismin kirjon tausta, ja 

jotka saavat asumiseen liittyviä tukipalveluja heidän omiin asuntoihinsa. Kohdehenkilöinä 

ovat erityisesti sellaiset henkilöt, joilla ei ole vahvaa sosiaalista verkostoa, tai jotka 

haluaisivat elämäänsä lisää yhteisöllisyyttä, toimintoja sekä kohtaamisia. 

(Kehitysvammaliitto, 2019.)  

Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena selvittää, millä tavalla johtajuudella mahdollistetaan 

tukea tarvitsevien osallisuutta ja yhteisöön kuulumista. Tarkastelun alla ovat siten 

osallisuuden määrittely sekä johtamisen keinot osallisuuden toteutumisen mahdollistamiseksi.  

Opinnäytetyö on toteutettu haastattelemalla tuetun asumisen yksiköiden johtajia keskeisistä 

vammaisalan organisaatioista Uudenmaan alueella. Mukana on sekä julkisen että yksityisen 

sektorin toimijoiden sekä säätiöiden yksiköiden johtajia. Haastattelut tehdään 

puolistrukturoituina teemahaastatteluina, ja aineisto käsitellään sisällönanalyysillä. 

Teemoittelun avulla nostamme esiin haastattelujen vastauksissa toistuvia teemoja ja 

pohdimme merkityksiä, joita vastaukset reflektoivat. Analyysin pohjalta raportoidaan 

löydöksistä ja ehdotetaan niiden perusteella jatkotoimia ja nostetaan esille mahdollisia 

lisäselvityksiä vaativia osa-alueita. 

Työn tavoitteena on saada yhtenäistä tietoa siitä, miten tästä näkökulmasta voidaan johtaa ja 

kehittää työtä. Tarkoituksena on pohtia sekä johtamiseen liittyviä haasteita, että 

mahdollisuuksia. Haastattelukysymyksissä painotetaan muun muassa johtajien käsitystä 

resurssoinnin kohdentamisesta, henkilöstön osaamiseen ja koulutuksiin liittyviä kysymyksiä 

sekä johtajien omaa roolia osana osallisuuden tukemista. Kehitysvammaisten ja autismin 

kirjon henkilöiden osallisuuden toteutuminen on edelleen haaste ja sen edistämiseksi tulee 

tehdä konkreettisia toimenpiteitä. 

Usein kehitysvammaisten ja autismin kirjon henkilöiden sosiaalinen elinpiiri on suppea ja 

omiin asioihin vaikuttaminen ei välttämättä aina mahdollistu. Vaikka sosiaali- ja terveysalalla 

on viime vuosina herätty lisäämään asiakkaan roolia toimijana, on aiheen parissa vielä 

runsaasti kehitettävää. Osallisuuden toteutuminen voi vaihdella eri palveluissa ja 

organisaatioissa. On tarpeen selvittää, millaisia käytäntöjä ja näkemyksiä palveluiden sisällä 

on ja millaisia vaikutusmahdollisuuksia ja valmiuksia yksiköiden esimiehillä on kehittää 

toimintaa. Tiedonhankinta on tärkeää, jotta kartoituksen pohjalta osataan kohdentaa tulevia 
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koulutuksia ja myös kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka mahdollisesti 

estävät osallisuuden tukemista. Kyseessä on sellaisen tiedon tuottaminen, jota voidaan 

lopulta hyödyntää koko toimialalla, ei vain organisaation sisällä. 

Opinnäytetyötä varten haastatellaan eri palveluntuottajilta tuetun asumisen yksiköiden 

johtajia Uudenmaan alueella. Niille palveluntuottajille, jotka tuottavat tuettua asumista 

lähetetään ensin sähköpostitse kirje, jossa kerrotaan lyhyesti työn tavoitteista ja 

tarkoituksesta. Kirjeestä käy ilmi, että myöntävän vastauksen saatua palveluntuottajille 

lähetetään tutkimuslupahakemus sekä yksityiskohtainen selvitys työn tavoitteista ja 

toteutustavasta. Haastateltavia on kahdeksan. Haastattelut oli tarkoitus pitää kasvotusten, 

mutta kuitenkin COVID-19 pandemian vuoksi olosuhteiden sanelemina haastattelut joudutaan 

toteuttamaan etäyhteyksien avulla.  

2 Toimintaympäristö 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan niiden johtajien näkemyksiä, jotka työskentelevät 

sellaisissa asumisyksiköissä, jotka tuottavat tuettua asumista. Tuetussa asumisessa asiakkailla 

on oma asunto, he eivät siten asu ryhmäkodeissa. Asunto saattaa olla palveluntuottajan 

kautta, tai se saattaa olla asiakkaan ja kolmannen osapuolen, esimerkiksi yksityisen 

vuokranantajan, kautta vuokrattu (Verneri, 2020).  

Tuettu asuminen, kuten muutkin asumispalvelumuodot, on tavoitteellista palvelua. Tuettu 

asuminen perustuu useimmiten tilaajakunnan ja palveluntuottajan väliseen ostosopimukseen, 

jossa on määritelty kullekin asiakkaalle ostettu palvelupaketti, eli viikoittaiset tunnit, jotka 

esimerkiksi kunta asiakkaalleen ostaa. Työskentely on tavoitteellista, ja perustuu kunnan 

laatimaan asiakaskohtaiseen palveluntarpeen arviointiin ja palvelusuunnitelmaan. Asumisen 

alkaessa palveluntarpeen arvioinnin ja palvelusuunnitelman pohjalta yhdessä asiakkaan ja 

hänen verkostonsa kanssa tehdään asumispalveluihin oma palvelujen toteuttamissuunnitelma, 

tai muu vastaava suunnitelma, jossa asiakkaan oma ääni tulee kuuluviin. Yleensä palvelujen 

toteuttamissuunnitelmassa on hyödynnetty myös jotakin toimintakykyä arvioivaa mittaria, 

kuten RAI-ID -arviointia, TOIMI-arviointia, ASTA-arviointia tai muuta vastaavaa 

arviointimenetelmää, joka täytetään yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelujen 

toteuttamissuunnitelma tulisi laatia aina yhdessä asiakkaan ja hänen verkostonsa kanssa niin, 

että asiakas itse pääsee aidosti osallistumaan oman elämänsä suunnitteluun ja omien 

tavoitteidensa asettamiseen. Kun suunnitelma on valmis, on palvelun tuottajan tehtävänä 

toteuttaa palvelua tämän suunnitelman tavoitteiden mukaisesti.  

Tuetussa asumisessa asiakkaalle tuotettavat tukipalvelut tuotetaan asiakkaan omaan kotiin. 

Näitä palveluita voivat olla esimerkiksi arjen perustavanlaatuisten asioiden hoito ja ylläpito; 
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siivoaminen yhdessä asiakkaan kanssa, kaupassa käymisen suunnittelu ja ohjaaminen, 

ruoanlaitto, asiakkaan lääkehoidon toteutumisen varmistamista ja ohjaamista siinä. Niin 

sanottujen kodinhoidollisten ja perustavanlaatuisten arkisten asioiden hoitamisen tukemisen 

lisäksi tuetun asumisen kotiin tuotettu palvelu saattaa olla myös kodista ulospäin suuntaavaa, 

yhteisöön liittymiseen ja yhteiskuntaan osallistumiseen liittyvää toimintaa. 

Porukoissa -hankkeessa on lähdetty hakemaan uusia toimintatapoja tukemaan yhteisöön 

liittymistä ja sosiaalisten suhteiden rakentumista sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat 

omissa asunnoissaan, ja joiden sosiaaliset verkostot ovat niukat (Kehitysvammaliitto, 2019). 

Porukoissa -hankkeen kohderyhmän pohjalta tähänkin opinnäytetyöhön oli luontevaa rajata 

asumispalvelut tuettuun asumiseen, jossa asiakkailla on oma asunto, johon tukipalvelut 

tuotetaan.  

3 Osallisuus ja johtajuus 

Työn teoreettisena taustana tarkastellaan erityisesti osallisuuden ja johtajuuden käsitteitä 

sekä dialogisuutta, joka on yhä enemmän läsnä sekä sosiaalipalveluiden asiakastyössä sekä 

johtamistyössä. Osallisuuden käsitettä avataan yleisellä tasolla, jonka jälkeen syvennytään 

pohtimaan nykyisen tutkimustiedon valossa mitä osallisuus tarkoittaa vammaisten henkilöiden 

viitekehyksessä. Johtajuuden käsitettä avataan useista lähtökohdista. Erityisesti 

tarkastelemme johtajuutta ihmisten välisen toiminnan tukemisena ja henkilöstön laadullisena 

ohjauksena kohti haluttuja tavoitteita. 

3.1 Osallisuus 

Osallisuuden määritelmä on monitahoinen. Sillä on sosiaalipoliittinen sekä 

sosiaalipsykologinen viitekehys. Yksinkertaisimmillaan osallisuus on syrjäytymisen vastakohta, 

sen tarkoitus on lisätä hyvän elämän edistämistä ja vähentää eriarvoisuutta. 

Yhteiskuntatieteelliset teoriat ovat luoneen pohjan osallisuuden käsitteelle. Sosiaalipoliittisen 

viitekehyksen näkökulmasta osallisuus tarkoittaa valtion velvollisuutta edesauttaa ja tukea 

kaikkien kansalaisten mahdollisuutta osallistua yhteiskuntaan, ja sosiaalipsykologisen 

viitekehyksen mukaan osallisuutta lähestytään yksilötasolla tunne- ja kokemusperäisten 

ilmiöiden kautta. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen, 2015, 1.) Sosiaalialan kontekstissa 

osallisuudesta on keskusteltu yleisesti viime vuosina aiempaa enemmän. Asiakas ei ole enää 

toimenpiteiden kohde, vaan subjekti, kenties jopa päämies. Samalla sosiaalisen osallisuuden 

käsite on laajentunut kattamaan henkilön omien sosiaalisten verkostojen kehittämisen, 

tukemisen ja ylläpitämisen. 

Koivisto, Isola ja Lyytikäinen (2018) katsauksessaan hakivat jäsennystä ja havainnollistamista 

osallisuuden käsitteelle. Katsauksessa on tarkasteltu kolmea eri osa-alueeseen jaettua 
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konkreettista osallisuuden toimintamallia; osallisuus omassa elämässä, osallisuus 

vaikuttamisen prosesseissa ja osallisuus paikallisesta hyvästä. Katsauksessa osallisuutta 

omassa elämässä vietiin eteenpäin lähinnä yksilötasolla voimavarojen vahvistamisen keinojen 

kautta. Lisäksi osallisuutta voidaan yksilötasolla edistää esimerkiksi toimintaympäristön 

ymmärrettävyyden ja hallittavuuden lisäämisellä, tarjoamalla mahdollisuuksia 

merkitykselliseen tekemiseen, yhteenkuuluvuuden vahvistamisella ja luottamuksen 

edellytysten vahvistamisella ihmisten välisessä kanssakäymisessä. (Koivisto, Isola & 

Lyytikäinen, 2018, 4.) 

Asiakkaiden osallisuutta vaikuttamisen prosesseissa voidaan edistää niin fyysisten kuin 

virtuaalisten tilojen ja olosuhteiden luomisella. Näillä puitteilla asiakkaiden osallisuutta ja 

vaikutusmahdollisuutta voidaan toteuttaa erilaisissa prosesseissa. Esimerkiksi 

asiakaspalautetta keräämällä voidaan muokata ja kehittää palveluita tai palvelujärjestelmiä 

enemmän asiakkaiden tarpeita ja osallisuutta tukeviksi. (Koivisto, Isola & Lyytikäinen, 2018, 

4.) Sosiaalipalveluissa toteutetaan laadunvalvontaa ja kehittämistä, ja Valvira on myös 

omavalvontasuunnitelmapohjassaan huomioinut asiakasosallisuuden nimenomaan 

asiakaspalautteen keräämisen näkökulmasta (Valvira, 2016).  

Toimirajojen ja -roolien rikkomisella voidaan luoda osallisuutta paikallisesta hyvästä. Tässä 

toimintamallissa asiakkaan ja ammattilaisen välinen roolijaottelu tasoittuu, eikä 

ammattilaisen rooli ole yhtä merkityksellinen toiminnanohjauksen näkökulmasta. Kyseessä voi 

olla toiminta, jossa toiminnan sisältöä ei ole selvästi rajattu, ja jossa toiminnalla pyritään 

tarjoamaan kohderyhmälle tarttumapintaa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai 

merkityksellisyyden kokemuksiin julkisissa tiloissa, verkostoissa tai vuorovaikutussuhteissa. 

Toimintaan osallistuvat henkilöt tai ihmisryhmät määrittelevät ja muovaavat toiminnasta 

omanlaisensa, jolloin ihmisen oma toimijuus, tasavertaisuus sekä ajatus siitä, ettei yksilö ole 

palvelun kohteena korostuvat. Tässä toimintamallissa toiminta toteutuu siellä missä 

ihminenkin, esimerkiksi kodeissa, julkisissa tiloissa tai kaduilla. (Koivisto, Isola & Lyytikäinen, 

2018, 4.) 

Osallisuutta edistävässä hallintomallissa tarkoituksena on lisätä ja edistää heikommassa 

asemassa ja paljon hoitoa ja tukea tarvitsevien ihmisten tasavertaista mahdollisuutta 

osallistua ja vaikuttaa käyttämiensä palvelujen järjestämiseen ja hankintaan. Mallin 

tarkoituksena on poistaa luoda parempia elinympäristöjä ja palveluita yhteistyössä julkisten 

ja yksityisten toimijoiden sekä kansalaisten toimesta. Osallisuutta edistävässä hallintomallissa 

pyritään poistamaan syrjäyttäviä tekijöitä ja luomaan turvallista arkea sekä hyviä 

väestösuhteita. Lisäksi tarkoituksena on parantaa palveluiden laatua ja vaikuttavuutta sekä 

palvelujärjestelmän toimivuutta. Osallisuutta edistävässä hallintomallissa on kolme 

periaatetta; kumppanuus julkisten yksityisten ja kansalaisten välillä, yhteistuotannon ja 

yhteisluomisen mahdollistavat rakenteet, käytännöt ja kulttuuri sekä tulos- ja 
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vaikuttavuusperusteisuus, jossa toimitaan yhdessä sovittujen vaikutusten suuntaisesti. (THL 

(a), 2020.) 

3.1.1 Vammaisten osallisuus 

Vammaiset ihmiset ovat kautta historian kokeneet maailmanlaajuisesti hyljintää, irrallisuutta 

tavanomaisesta elämästä ja ihmissuhteista, voimattomuutta palvelusysteemeissä, 

yksinäisyyttä sekä eristämistä. Näistä syistä vammaisten oikeudet ja heidän osallisuutensa on 

ollut viimeisen vuosikymmenen ajan tavoiteltu tila sekä peräänkuulutettu aihe. Siitä 

huolimatta, että sosiaalinen osallisuus vammaisten kohdalla on ollut tapetilla, on konkretian 

tasolla edetty hyvin hitaasti. Tästä syystä johtamisasemassa olevien henkilöiden vastuulla 

onkin sekä eettisellä, että käytännön tasolla näyttää mallia ja vaikuttaa niin henkilöstöön 

kuin yhteisöihin yrityksen lähellä, esimerkiksi naapurustoihin. (Sherwin, 2010, 84-86.) 

Simplican ym. (2015) toteavat, että sosiaalisen osallisuuden epäselvä määritelmä on itsessään 

haaste vammaisten ihmisen osallisuuden toteutumiselle. Nykyisellään sosiaalista osallisuutta 

määritellään tulokulmasta riippuen joko sosiaalisen verkoston, yhteisöön osallistumisen tai 

sosiaalisen pääoman viitekehyksestä. Määritelmien moninaisuus on esteenä sekä tehokkaan 

palvelun tuottamisen että interventioiden näkökulmasta, ja johtaa siihen, ettei sosiaalista 

osallisuutta voida tarpeeksi vakuuttavasti arvioida. Sen lisäksi avainasemassa olevat henkilöt, 

kuten vammaiset itse, heidän omaisensa, palveluntuottajat sekä päätöksentekijät saattavat 

olla hyvin erimielisiä siitä, mitä sosiaalinen osallisuus tarkoittaa ja mikä sen tavoite on. 

(Simplican, Leader, Kosciulek & Leahy, 2015, 19.) 

Sherwinin (2010) mukaan on kolme tekijää, jotka vaikuttavat siihen, että vammaiset kokevat 

sosiaalista syrjintää. Yhteiskunnalliset uskomukset ja arvot ovat yksi tekijä, sillä 

stereotyyppinen mielikuva vammaisista henkilöistä saattaa yhä vieläkin olla se, että he ovat 

ikuisesti lapsenomaisia, sairaita ja taakkoja yhteiskunnalle. Vammaiset henkilöt siis 

negatiivisesti nähdään epätuotteliaina ja riippuvaisina muista henkilöistä. Toiseksi tekijäksi 

Sherwin nostaa palvelusysteemien tyypilliset toimintatavat, jotka usein aiheuttavat 

päänvaivaa niin vammaisille kuin heidän omaisilleen. Yleisesti ottaen palvelut ovat edelleen 

hyvin rakennus- ja ryhmäkeskeisiä, ja tämä näkyy esimerkiksi ryhmäkotien, 

päivätoimintakeskusten ja työtoimintapaikkojen määrässä. Vaikka edellä mainitut palvelut 

ovatkin usein sijoitettuna naapurustoihin ja muun väestön sekaan, eivät vammaiset ihmiset 

kuitenkaan ole tarpeeksi kytkettyinä heidän paikalliseen yhteisöönsä. Kolmanneksi Sherwin 

toteaa, että vammaisten syrjintään liittyy myös identiteettikulttuuriset ja taloudelliset 

seikat, kuten tarve määritellä itseään sen mukaan mitä he eivät ole. Lisäksi vammaisilla on 

yhteiskunnallisella tasolla kaksitahoinen merkitys; he edustavat sitä joukkoa, joka tekee niin 

sanotut vähemmän arvostetut työtehtävät, mutta samanaikaisesti he ovat myös itse työn 
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lähde, sillä vammaiset työllistävät suurta joukkoa ihmisiä eri ammattialoilta. (Sherwin, 2010, 

86.) 

Heini kumppaneineen (2019) tutkivat vammaisten kokemusta osallisuudesta. Tutkimuksessa 

nousi esiin, että yleisellä tasolla vastaajat kokivat, että osallisuuden toteutumisessa voisi olla 

parannettavaa. Hyvissä kokemuksissa korostuivat palvelujen käytännön toteuttaminen, 

palvelujen suunnittelu sekä kuulluksi tuleminen omia asioitaan koskevien päätösten 

tekemisessä. Vastanneet asiakkaat kokivat osallisuuden toteutuvan paremmin 

palveluprosessin alkupäästä toteutuksen tasolle asti, kun taas osallisuuden ei koettu 

toteutuvan yhtä hyvin palvelujen arvioinnin ja palautteen antamisen tasolla. (Heini ym. 2019, 

18.) 

Vastauksissa korostui asiakkaiden tyytyväisyys palveluissa siihen, että heidän mielipidettään 

useimmiten oli kuultu, ja että heidän saamansa palvelu on ollut ystävällistä. Lisäksi 

arvokkaana pidettiin sitä, että kohtaaminen on ollut avointa ja asiakkaat ovat kokeneet 

tulleensa kuulluksi ja kohdatuksi tasa-arvoisina. Työntekijän ammattimaisuuteen ja 

asiallisuuteen liitettiin luottamus sekä aito läsnäolo, jossa asiakasta katsotaan ja säilytetään 

katsekontakti. (Heini ym. 2019, 19.) 

Negatiiviset kokemukset työntekijän ja asiakkaan välisessä keskustelussa puolestaan liittyivät 

usein siihen, ettei asiakas ole kokenut tulleensa kuulluksi, tai ettei asiakkaan tilannetta tai 

tarpeita ole otettu huomioon kohtaamisessa tai päätöksenteossa. Asiakkaat kokivat myös 

työntekijöiden vaihtuvuuden olevan kielteinen seikka, sillä asiakkaiden kokemuksen mukaan 

on myös paljolti työntekijästä kiinni, kuinka asiakas kokee tulevansa kohdatuksi ja kuulluksi. 

Kielteisissä asiakaskokemuksissa korostui itselleen sopivan kommunikaatiotavan tai -välineen 

uupuminen ja työntekijän epäystävällisyys ja se, ettei asiakas ollut kokenut tulleensa 

kohdatuksi tasa-arvoisena. Kuitenkin kenties tärkeimpänä seikkana pidettiin sitä, saiko 

asiakas sitä palvelua vai ei, jota hän koki tarvitsevansa. (Heini ym. 2019, 19-20.) 

Heini ym. (2019) toteavat, että asiakkaiden palvelukokemukset voivat parantua, jos 

erimielisyyksistä puhutaan ystävällisesti, perustellen ja asiakasta yhdenvertaisena pitäen. 

Kielteisten päätösten äärellä vammaissosiaalityön asiakkaiden kanssa korostuu se, että on 

löydetty yhteinen kieli, jolla asiakkaalle voidaan hänen ymmärtämällään tavalla selkeästi 

perustella päätöstä. Lisäksi resurssi ja kiireen tuntu olivat asiakkaiden näkökulmasta kielteisiä 

tunteita herättäviä teemoja. (Heini ym. 2019, 21-23.) 

3.1.2 Luottamus osallisuuden mahdollistajana 

Luottamuksella on suuri rooli vammaissosiaalityössä; se on samanaikaisesti yhdessä tehdyn 

työn tulos, mutta yhtä lailla luottamusta edellytetään, jotta voidaan kulkea kohti ja 

saavuttaa yhdessä asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita. Vammaissosiaalityön tavoitteena on 
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vähentää, poistaa ja ehkäistä sellaisia vamman, tai pitkäaikaisen sairauden johdosta 

ilmeneviä sosiaalisia esteitä tai haasteita, jotka voisivat olla omiaan rajoittamaan yksilön 

osallisuuden toteutumista lähiyhteisönsä toiminnassa. Vammaissosiaalityön ytimessä on tukea 

ja ylläpitää asiakkaiden omatoimisuutta. Onnistuneen asiakasosallisuuden toteutumiseksi 

edellytetään asiakkaan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta. Luottamuksen syntymiseen 

vaikuttaa oleellisesti asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus, jossa asiakas kohdataan 

nimenomaan subjektina. Koska luottamus on subjektiivinen kokemus, saattaa myös syntyä 

tilanteita, jossa asiakas ei kuitenkaan kykene luottamaan työntekijään, vaikka työntekijän 

toimintatavoissa ei olisi aihetta epäluottamukselle. (Lampinen, 2019, 8-9.) 

Luottamus vammaissosiaalityössä on tärkeää siksi, että asiakkaan ja työntekijän yhteistyössä 

työntekijän tehtävänä on auttaa ja tukea asiakasta kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. 

Lampinen (2019, 9) toteaa, että osallisuus on yleiskäsite mukana olemiselle ja vastakohta 

ulkopuoliseksi jäämiselle tai jättämiselle. Lisäksi on tärkeää muistaa, että osallisuus on 

mahdollista saavuttaa eri tavoin eri näkökulmasta katsottuna, sillä esimerkiksi sosiaalisessa 

yhteisössä osallisuus saattaa vaatia toimijan tai asiakkaan omaa aktiivisuutta, ja toisaalta taas 

toimija saattaa myös joutua osalliseksi sosiaaliseen yhteisöön ilman oma-aloitteisuuttaan tai 

haluaan. (Lampinen, 2019, 8-9.) 

Tänä päivänä asiakkaan ja työntekijän välinen suhde kuvataankin sosiaalialan kontekstissa 

usein mieluummin kumppanuudeksi, kuin esimerkiksi asiakassuhteeksi. Tällöin on myös 

luontevampaa määritellä kumppanuutta siten, että sen päämääränä on asiakkaan ja 

työntekijän yhdenvertainen asetelma, jossa kuljetaan yhdessä kohti yhteisesti sovittuja 

tavoitteita, ja jossa työskentely perustuu luottamukselle. Kumppanuudesta puhuttaessa 

ollaan asiakasryhmästä riippumatta perustavanlaatuisten ihmisoikeuteenkin liittyvien 

teemojen äärellä, kuten itsemääräämisoikeuden toteutumisen tukemisessa, päätöksenteon 

mahdollisuudessa ja valinnanvapaudessa. Työntekijän rooli on kulkea asiakkaan rinnalla 

asiakasta kuunnellen, hänen toiveitaan ja tavoitteitaan tukien, sekä yhdessä asiakkaan kanssa 

kehittää sellaisia ratkaisuja, jolla asiakas pääsee eteenpäin omissa tavoitteissaan. Lampinen 

(2019, 9) kuitenkin toteaa, että vammaissosiaalityössä työntekijä on yhä edelleen useimmiten 

valta-asemassa suhteessa asiakkaaseen. Vammaissosiaalityössä kumppanuus vielä hakee 

muotoaan, sillä kyseinen asiakasryhmä vielä tänäkin päivänä nähdään usein vain avunsaajan 

perspektiivistä sen sijaan, että heidät nähtäisiin vertaisina ja kykeneväisinä sekä kehittämään 

ratkaisuja omiin tilanteisiinsa, että olla mukana kehittämässä koko vammaissosiaalialan 

kenttää. (Lampinen, 2019, 9.) 

3.2 Johtajuus 

Toinen keskeinen teoreettinen lähtökohta työssämme on johtajuus. Laajimmillaan 

johtajuuden käsite voidaan määritellä vaikuttamiseksi johonkin ryhmään tai yksilöön jonkin 
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päämäärän saavuttamiseksi. Useimmiten johtajuudella kuitenkin viitataan työrooleihin, joihin 

sisältyy henkilöstöjohtamis- tai ohjausvastuuta suhteessa muihin työntekijöihin (Viitala & 

Jylhä 2019, 258). Sosiaalialan työssä myös johtajuudessa korostuvat ihmissuhdetyön ymmärrys 

ja menetelmät. Paitsi numeerisina resursseina, johtajan tulee ymmärtää henkilöstön 

potentiaali erilaisissa konteksteissa, toimimassa laajasti moninaisten sidosryhmien kanssa. 

Tavoitteiden tulee olla yhteisesti ymmärrettyjä. Johtajien vastuulla on johtaa 

henkilöstöresursseja siten, että asiakkaiden kanssa tehtävässä lähityössä on mahdollista 

painottaa niitä osa-alueita, joihin asiakas tarvitsee tukea.  

Kehitysvammaiset henkilöt ovat keskenään hyvin heterogeeninen joukko ihmisiä, joiden 

tarpeisiin on vastattava yksilöllisesti. Tämä vaatii paitsi lähityöntekijöiltä, myös 

johtamistyöltä paljon. Työssämme tarkastelemme johtajuuden käsitettä erityisesti 

sosiaalialan kontekstissa ja sen ulottuvuuksia ihmissuhdetyössä. Olemme kiinnostuneita 

konkreettisista toimista, joilla esimiehet omassa työtehtävässään pystyvät vaikuttamaan 

henkilöstönsä kautta osallisuuden tukemiseen. Pyrimme selvittämään, millaisia yhteyksiä 

johtajat myös luovat suoraan sosiaalisten verkostojen edistämiseksi niin organisaatioiden 

sisälle, kuin niiden ulkopuolellekin, ja millaisia hyviä käytänteitä eri yksiköistä löytyy. 

Tarkastelemme myös sitä, miten johtajan roolissa käydään neuvotteluja asiakkaan asioista 

palvelun ostajan kanssa ja miten varmistetaan palvelusuunnittelussa asiakkaan oman 

näkemyksen toteutuminen.  

Sherwinin (2010, 87-88) mukaan vammaisten osallisuuden tukemisessa on useampi haaste 

johtamisen näkökulmasta. Ensimmäiseksi hän nostaa sen, että on tarpeen luoda syvä 

ymmärrys siitä, mitä sosiaalinen osallisuus tarkoittaa, ja mitä se tarkoittaa nimenomaisesti 

vammaisten kontekstissa. Yleisellä tasolla vammaisten kanssa tekemisissä olevilla ihmisillä 

saattaa olla yhteinen visio ja näkemys siitä, mitä osallisuus tarkoittaa, mutta käytäntö 

kuitenkin osoittaa aivan muuta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että usein vammaiset 

henkilöt ryhmäytetään toimimaan toisten vammaisten kanssa esimerkiksi päivätoiminnassa, 

johon he menevät yhteiskuljetuksella. He siis ovat näennäisesti osa yhteiskuntaa ja paikallista 

yhteisöä, mutta kuitenkin eriytettynä omaksi ryhmäkseen. Sherwinin mukaan johtajilta 

vaaditaankin tietynlaista mielikuvituksen käyttöä ja tuttujen rajojen rikkomista, jotta 

ymmärrys siitä, mitä osallisuus vammaisten kontekstista voisi todella tarkoittaa. Sherwin 

myös painottaa, että voimavarojen tunnistamisella ja astumalla vammaisen saappaisiin ja 

hänen lähtökohdastaan asioita pohtien voidaan päästä lähemmäs aitoa osallisuutta. (Sherwin, 

2010, 87-88.) 

Toiseksi johtamisen haasteeksi Sherwin nostaa arvokeskustelun ja yhteiskunnan arvomaailman 

kyseenalaistamisen. Ihmiset muodostavat yksilötasolla sekä yhteiskunnallisella tasolla arvojen 

pohjalta aatemaailmoja myös liittyen vammaisiin, joka puolestaan vaikuttaa myös 

vammaisten osallisuuteen tai heidän syrjäytymiseensä. Voidaan esimerkiksi yleisellä tasolla 
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yhteiskunnallisesti olla sitä mieltä, että vain tietynlaiset puitteet ovat turvallisia vammaisille 

henkilöille, kouluissa erityisen tuen tarpeen luokat ovat vammaisten etu ja niin edelleen. 

Lisäksi myös arvokeskusteluun liittyy myös taloudellinen pohja (onko vammaisten ihmisten 

osallisuuden tukeminen kallista vai liian kallista), henkilöstöresurssipohja (kouluttamaton 

henkilöstö) sekä inhimillisyys (yhteisö ei hyväksy vammaisuutta, yhteisö on vaarallinen).  

Johtajien on jatkuvasti peilattava arvopohjakysymyksiä niin henkilökohtaisella tasolla, kuin 

myös ohjata ympärillään olevia ihmisiä tekemään samoin – tietoiset arvovalinnat toimivat 

toiminnan inspiraationa ja lähteenä työssä. (Sherwin, 2010, 88-89.) 

Kolmanneksi Sherwin (2010) painottaa, että johtajan roolissa täytyy olla tietoinen, 

minkälaisen kuvan palveluntuottajat toiminnallaan antavat yhteisöille. Esimerkiksi vammaisen 

henkilön näkeminen arkisessa ympäristössä, kuten kaupassa, saattaa herättää valtaväestössä 

ajatuksia, että vammainen henkilö on hänelle sopimattomassa paikassa. Olisi tärkeää 

muistaa, että yhteisö toimii todistajana sille, mitä vammaisten kanssa työskentely 

mahdollisesti on. Toisin sanoen, jos lähdetään retkelle isolla joukolla vammaisia ja heidän 

ohjaajiaan, saatetaan vahvistaa sitä näkemystä, että ulkomaailma sellaisenaan on sopimaton 

vammaiselle henkilölle, ja että vammainen tarvitsee selviytyäkseen työntekijää. Johtajien 

haasteena onkin luoda sellaisia mahdollisuuksia ja tuettuja järjestelyitä, jotka eivät vahvista 

yhteiskunnassa alhaisia odotuksia vammaisten suoriutumiskyvystä. (Sherwin, 2010, 89.) 

Neljäntenä haasteena Sherwin (2010, 89-90) näkee palveluiden ja työtekijöiden roolin 

muuttamisen. Hänen mukaansa haasteena on johtaa muutosta ja innovaatioita palveluissa ja 

systeemeissä, sillä johtaminen vaatii vahvaa teoreettista sekä kokemuksen kautta kerättyä 

pohjaa, jonka pohjalta koko vammaisten ihmisten palvelutarjontaa voidaan kehittää. Lopuksi 

Sherwin (2010, 90-91) nostaa esille teoreettisen tulokulman tärkeyden johtamisessa kohti 

sosiaalista osallisuutta. Johtajuuteen kuuluu niin itsensä kehittäminen, kuin ympärillä olevien 

ihmisten kannustaminen kehitykseen. Lisäksi johtajien tehtävänä on kartoittaa, miten voidaan 

tehdä yhteistyötä lähiyhteisön, esimerkiksi naapuruston kanssa. Näin saadaan tehokkaasti 

hälvennettyä vammaisten ja ei-vammaisten välistä kahtiajaottelua, sekä mahdollista 

syrjintää. (Sherwin, 2010, 90-91.) 

Hanhinen (2011) käsittelee osaamisen kartoittamista ja haluttujen ominaisuuksien 

tarkoituksenmukaista käyttöä organisaatioissa. Osaamisenhallinnassa keskeistä on tunnistaa 

kunkin toimialan tärkeimmät, organisaatiota hyödyttävät osa-alueet ja kehittää toimintaa 

niiden pohjalta. (Hanhinen 2011, 5-7.) Henkilöstöjohtamisen strategisella osaamisella voidaan 

hyödyntää ja ohjata henkilöstön kvalifikaatioita organisaation tavoitteita vastaavaan 

suuntaan. Sosiaalialalla haluttujen ominaisuuksien listaamisessa on oltava yksityiskohtainen ja 

toisaalta riittävän yleisluontoinen, sillä hallittavaksi halutut ominaisuudet sisältävät laajoja 

kokonaisuuksia. Kirjattujen ominaisuuksien lisäksi on olemassa paljon hiljaista osaamista, jota 

on vaikeaa sanoittaa. Ihmisten vuorovaikutuksellinen kohtaaminen, arvostus ja 



  16 

 

 

mukautumiskyky ovat ominaisuuksia, joiden objektiivinen arviointi ei aina ole yksinkertaista. 

Kuitenkin työn kannalta ne ovat erittäin keskeisiä taitoja. Tarkastelemme 

henkilöstöjohtamisen ulottuvuuksia työntekijöiden ohjaamisen kannalta, sillä juuri 

henkilöstöresurssien oikeanlainen kohdentaminen on lopputuloksen saavuttamisen kannalta 

tärkeää. Ihmissuhdetyön ollessa kyseessä, pelkkä työvoiman määrä ei ratkaise, vaan 

ennemminkin laadulliset ominaisuudet ja henkilökunnan osaaminen ovat ratkaisevassa 

asemassa.  Johtamisen osa-alueista työmme kannalta olennaisia ovat myös muutosjohtamisen 

ja talousjohtamisen käsitteet.  

Hyvästä ja huonosta johtamisesta on paljon eriäviä näkemyksiä ja työssämme emme pyri 

luokittelemaan tai arvottamaan johtajien taitoja tai onnistumista. Kuitenkin on oletettavaa, 

että johtamisen laadulla on merkitystä siinä, päästäänkö tavoiteltuun lopputulokseen. 

Neilimo (2012) avaa hyvän johtamisen laadullisia ominaisuuksia. Neilimon mukaan myös 

menestyvissä organisaatioissa johtaminen voi näyttäytyä sisäisesti päinvastaisena. Toisaalta 

haastavassa tilanteessa olevan organisaation johdossa voi olla pidetty ja taitava johtaja. 

Joitakin vuosikymmeniä sitten hyvää johtajuutta pyrittiin erilaisilla määreillä mittaamaan ja 

hyvän johtajuuden katsottiin peilautuvan suoraviivaisesti organisaation menestykseen. 

Nykyään johtajuuden arvioinnin nähdään olevan erilaisten laadullisten ominaisuuksien 

tarkastelua. Hyvä johtajuus merkitsee nyt toimivaa vuorovaikutusta, merkityksen antamista 

asioille ja yhteisten näkemysten ja tavoitteiden luomista. Ennen kaikkea hyvän johtajan on 

saatava työntekijät sitoutumaan yhteisiin arvoihin ja strategiaan ja hänen on kyettävä 

motivoimaan heitä, jotta sitoutuminen pysyisi yllä. Johtajuuden tulee olla myös 

muokkautuvaa: erilaisissa tilanteissa sama organisaatio voi vaatia hyvin erilaista 

johtamisotetta. (Neilimo 2012, 67-72.) 

3.2.1 Talousjohtaminen ja työn resursointi 

Talousjohtaminen on keskeinen osa johtamista kaikissa organisaatioissa ja siten myös 

sosiaalialan yrityksissä, kunnissa ja kuntayhtymissä. Hyvinvointipalveluita tuotettaessa on 

huomattava, että resurssit ovat rajallisia, kun taas palveluiden tarve on määreeltään 

rajoittamaton. Näin ollen syntyy herkästi suuri kuilu palveluiden tuotannon ja saatavuuden 

välillä. Terveydenhuollossa kuvataan resurssien kohdentamista sanalla priorisointi, joka kuvaa 

hyvin toimintaa myös sosiaalipalvelujen puolella. Oikeudenmukaisen hyvinvoinnin 

jakautumisen saavuttamiseksi johtamisen keinoilla resursseja tulee suunnata oikein, 

palveluiden tarvetta vastaamaan. (Niiranen 2010, 51.) Johtajalla on yksiköstään talousvastuu 

ja osana työtään hän arvioi resurssien jakoa ja henkilöstötarpeita suhteessa asiakastuottoihin. 

Palvelun ostajille tehdyt palvelulupaukset edellyttävät tietyn mitoituksen toteutumista 

yksiköissä. Resurssien kohdentaminen oikein on sekä toiminnan onnistumisen, mutta myös 

taloudellisen tuloksen kannalta tärkeää. Paitsi resurssien numeerinen, mutta myös 

sisällöllinen jakaminen vaikuttaa toimintaan. Koska käytettävissä on rajallinen määrä 
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henkilökuntaa, on tarkasti pohdittava, mihin aikaa ja työpanosta käytetään. 

Vammaispalveluissa resurssien jako tapahtuu pääasiassa asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden 

pohjalta. Kuitenkin usein jää tilaaja-asiakkaan eli kunnan ja kaupungin sekä palveluntarjoajan 

väliseksi keskusteluksi se, mitä painopisteitä palvelussa priorisoidaan. Tämä voi muodostua 

haasteeksi erityisesti silloin, kun asiakas tarvitsee runsaasti perushoitoa. Asiakkaan muut, 

päivittäisten toimintojen kannalta vähemmän kriittiset tuen tarpeet saattavat tuolloin jäädä 

taustalle, mikäli resurssia ei ole käytettävissä riittävästi tai se ei ole kohdennettu oikein. 

Palvelusuunnitelma velvoittaa kuntia sekä siten palveluntuottajia toteuttamaan sovittua 

palvelua, kuten on kirjattu. Suunnitelma laaditaan asiakaslähtöisesti ja asiakas on osallisena 

omien palvelujensa määrittelyssä aina kun se on mahdollista. Mikäli yhteistä kieltä ei ole, 

tulee tulkkien, kuvakommunikoinnin tai muiden keinojen avulla varmistua siitä, että 

keskusteltava asia on välitetty molempien osapuolten ymmärtämällä kommunikoinnilla. 

Suunnitelmaan tulee kirjata myös asiakkaan itsemääräämisoikeutta tukevat toimet. 

Palvelusuunnitelma toimii eräänlaisena toimintasuunnitelmana palvelujen toteuttamisen 

tavoitteista ja konkreettisista toimenpiteistä. Suunnitelmien pohjalta tarvittavien palvelujen 

kustannukset budjetoidaan ja niiden jatkuvuutta kyetään arvioimaan tuleviksi vuosiksi 

eteenpäin. (THL (b) 2020.) Palvelusuunnittelussa asiakkaan näkemys omista palveluistaan on 

ratkaisevassa asemassa, kun painotetaan palveluiden sisällä eri painopisteitä. Koska palvelu 

on resursseiltaan rajallista, on usein priorisoitava joitakin osa-alueita muiden edelle. 

Asiakkaan osallisuuden tukemisen varmistaminen on pitkälle kiinni siitä, onko asiakas osannut 

tuoda näkemyksiään esille palvelusuunnitelmaa laatiessa. Yksikön johtajan tulee huomioida 

asiakkaan osallisuuden tukemisen merkitys jo palvelun suunnitteluvaiheessa ja varmistaa, 

että asiakkaan tukena oleva henkilökunta osaa toimia asiakkaan äänen vahvistajana.  

3.2.2 Johtajuus organisaation muutoksissa 

Vammaisala on viime vuosikymmeninä elänyt murrosaikaa. Laitosten purkaminen ja kulttuurin 

muutos osallistavampaan suuntaan aiheuttaa muutostarpeita myös johtajuudelle ja lisää 

painetta organisaation kulttuurin muokkaukseen. Johtajuudelta odotetaan organisaation 

linjan mukaisia tavoitteita. Vammaisalalla on edelleen paljon työntekijöitä, joiden taustalla 

on pitkä työhistoria laitososastoilla, joissa kehitysvammaisten henkilöiden kohtaaminen ja 

tuki oli hyvin erilaista kuin nykyään. Toisaalta uusissa koulutusohjelmissa painotetaan 

osallistavaa työotetta ja asiakkaan asemaa oman elämänsä asiantuntijana. 

Sosionomikoulutuksessa painotetaan yhä aiempaa enemmän vuorovaikutuksellisuutta ja 

dialogisuutta sekä asiakkaan kokemusmaailmasta lähtevää työskentelyä. (Arene 2017, 12.) 

Yhä kuitenkin yksiköissä törmätään käytännön työssä tilanteisiin, jossa asiakkaiden 

kohtaaminen ei ole osallisuutta tukevaa tai mahdollistavaa. Joskus myös organisaation sisällä 

on rakenteellisia ominaisuuksia, jotka estävät osallisuutta toteutumasta. Laadukkaan työn 
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edellytys on, että johtaja kykenee tunnistamaan nämä esteet ja pyrkii muokkaamaan niitä. 

Vammaisalan työn johtaminen on siten yhä edelleen muutosjohtamista. 

Muutosjohtaminen on aina myös muutosviestintää. Järjestelmällisesti kanavoitua, 

ammattimaista tiedottamistakin tärkeämpää on lähiesimiesten kyky selittää ymmärrettävästi 

ylemmän johdon tavoitteet ja tarkoitusperät. Lähiesimiesten vastuulla on myös suodattaa 

tiedosta se osa, joka koskettaa juuri hänen vastuualuettaan ja työntekijöitään. Henkilöstölle 

tulee antaa laajan kokonaiskuvan lisäksi tarkkaa tietoa, miten käsiteltävä asia vaikuttaa 

hänen työnkuvaansa ja tulevaisuuteensa. (Mattila 2011, 112.) Johtamisen tekee mahdolliseksi 

se, että ymmärretään täysin, miten organisaatiokulttuuri toimii ja miten se näyttäytyy. Vahva 

organisaatiokulttuuri voi olla kehittymisen ja onnistuneen organisaatiomuutoksen tiellä, 

mikäli se on ristiriidassa strategian kanssa. Siksi olisi hyödyllistä tarkastella ja tunnistaa 

kyseisen kulttuurin ominaisuuksia, jotta tietoisella toiminnalla kyetään tavoittelemaan 

muutosta myös kulttuurissa. Tulevissa rekrytoinneissa olisi tärkeää valita henkilöitä, jotka 

tukevat haluttua suuntaa. Kulttuurin kehittämisessä tulee tunnistamisen lisäksi sanoittaa 

tarkasti, mihin halutaan pyrkiä ja käydä avointa keskustelua kulttuurista ja sen suunnasta, 

jotta muutoksen tärkeydestä syntyy yhteinen ymmärrys. Samoin tavoite muutoksesta tulisi 

sisällyttää strategiaan kaikilla organisaation osa-alueilla ja huomioida sen vaikutukset eri 

toimintoihin. (Groysberg ym. 2018, 46, 50-52.) 

Kulttuurin muutokseen liittyvien tavoitteiden tulisi olla kirjattuna henkilöstöstrategiaan. 

Mikäli vuorovaikutuksellinen suhde uusien käytäntöjen luomiseen on olemassa, voi tapahtua 

positiivista samaistumista. Organisatorisessa samaistumisessa on kyse yksilön ja organisaation 

välisestä yhteydestä sekä identiteettien yhteensopivuudesta. Samaistuminen liittyy 

myönteiseen tunnetilaan ja onnistuneeseen viestintään, samaistumattomuus taas kertoo 

yhteyden puutteesta, kyynisyydestä ja sopimusten noudattamattomuudesta. Samaistuminen 

auttaa ryhmään sitoutumisessa ja organisatorisella samaistumisella on vaikutusta sekä yksilön 

että organisaation hyvinvoinnille. (Ponteva 2010, 13-16.) 

3.2.3 Henkilöstön johtamisen ulottuvuudet 

Vammaisalan työntekijän osaamisvaatimukset työssä ovat moninaiset ja asiakkuuksista 

riippuen työnkuva voi olla alalla hyvin heterogeeninen. Asiakkaiden yksilölliset tuen tarpeet 

sekä ihmissuhdetyön vaihtelevat olosuhteet ja yllättävät tapahtumat tekevät työstä sekä 

mielenkiintoista että kuormittavaa. Organisaatioille merkittävä aineeton pääoma on 

henkilöstön osaaminen. Rahalla palkitseminen tai hyvät taloudelliset työsuhde-edut eivät ole 

sosiaalialalle tyypillisiä keinoja edistää työhön sitoutumista. Hyvästä henkilöstöstä 

huolehtiminen tapahtuu pääasiassa muilla keinoin ja tavoitteisiin voidaan vastata hyvällä 

henkilöstöjohtamisella. Jatkuva muutostarve, käynnistymistään odottava sote-uudistus sekä 
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pula osaavista ihmisistä luovat haasteita henkilöstöjohtamiselle. Samalla hyvinvoiva ja 

sitoutunut henkilöstö on edellytys laadukkaan asiakastyön toteuttamiselle. 

Organisaatiossa muutosta johdettaessa aineettomien, kuten inhimillisen, rakenteellisen ja 

suhdepääoman riskien, osuus kasvaa. Ihmisten osaamiseen, suhteisiin ja asiakkuuksiin liittyvät 

menetykset voivat olla suuria ja niiden korvaaminen haastavaa ja aikaa vievää. Aineettomien 

riskien osalta jo niiden tunnistaminen ja kartoittaminen olisi tärkeää, sillä vaikka 

riskienhallinnalla ei kyettäisi täysin torjumaan riskejä, niihin olisi silti mahdollista varautua 

eri keinoin. Huomioitavaa on, että sekä aineellisten että aineettomien riskitapahtumien 

suurimmat aiheuttajat ovat huono työn organisointi, puutteellinen johtaminen ja johtajien 

tekemät päätösvirheet, eli lyhyesti todettuna inhimilliset virheet. (Rautanen 2011, 9-11, 24, 

25.) Huonolla henkilöstöjohtamisella on vakavia vaikutuksia paitsi olemassa olevaan 

henkilöstötilanteeseen, myös rekrytointeihin ja aineettoman pääoman säilyttämiseen. 

Aineeton pääoma tarkoittaa tässä yhteydessä paitsi henkilöstön suhdetta työnantajaan, myös 

henkilöstön suhdetta sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, omaisiin ja yhteistyökumppaneihin. 

Henkilöstön vaihtuessa myös näiden sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö kärsii ja 

kokemukset epäonnistumisista voivat tahrata organisaation mainetta. 

Kevan vuonna 2016 tekemässä selvityksessä on todettu, että tulevaisuuden muutospaineet 

tuovat lisähaasteita jo nyt melko raskaalle sote-sektorille. Haasteiksi koetaan kiire ja 

henkinen rasitus. Kunta10-tutkimuksessa ilmeni samansuuntaisia seikkoja. Sote-alalla 

mahdollisuudet vaikuttaa muutoksiin koetaan vähäisiksi. Kunta-alan tulevaisuuden kannalta 

olisi työkyky- ja työhyvinvointiasioihin panostettava henkilöstöstrategian ja systemaattisen 

suunnittelun keinoin muutoksiin valmistauduttaessa. Paitsi johtajien, myös henkilöstön 

aktiivisuutta ja osallistumista tarvitaan ja henkilöstön on järkevää huolehtia oman 

osaamisensa kehittämisestä. (Forma, 2017, 13-17.) Vammaisalalla, kuten muillakaan aloilla, 

ei voida elää vain hetkessä, vaan on osattava nähdä organisaation tarpeet ja potentiaali 

vuosiksi eteenpäin. 

3.2.4 Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 

Sosiaalialan johtaminen käsittää kokonaisuutena laajoja osa-alueita ja edellyttää monitasoista 

osaamista. Yleisesti sosiaalialan johtaminen on mielletty käsittämään julkisen sektorin 

toimintaa, vaikka alalla on nykyisin myös paljon yksityisiä toimijoita. Sosiaalialan työllä on 

kuntasektorilla erityinen rooli sosiaalisen vastuun edustajana. Erilaisiin uudistuksiin ja 

kehittyneisiin johtamiskäsityksiin sisältyy ristiriitaisia arvopohjia, ja ne vaikuttavat 

johtajuuteen sekä johdettavaan alaan. Työympäristö on aiempaa hajanaisempi ja 

johtajuuteen kohdistuu erilaisia vaatimuksia kuin ennen. Kaikkia työhön liittyviä tavoitteita ei 

ole mahdollista saavuttaa, sillä resurssit ovat rajallisia. Näin ollen johtaminen edellyttää 

kykyä tehdä valintoja, samalla kuitenkin noudattaen organisaation arvoja ja perustehtävän 
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toteuttamista. Sosiaalialan johtamisen elementtejä ovat Niirasta (2010) lainaten: 1) 

poliittinen tulosvastuu, 2) jossain määrin rajoitettu asiakasorientaatio, 3) lakisidonnaisuus ja 

oikeudenmukaisuus sekä 4) toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys. Tietojohtamisen ja 

ammatillisuuden merkitys ovat viime vuosina lisääntyneet. (Niiranen 2010, 13-15.) 

Johtajuuden monimutkaistumisesta sosiaalialalla ovat kirjoittaneet myös Härkönen ja 

Airaksinen (2012). He toteavat alalla vallitsevan muutoksen ja tuon muutoksen edellyttävän 

ennakoitavuuden sijaan epäjärjestystä, jotta asiat voisivat kehittyä. Keskeinen termi on 

hallinnan kompleksisuuden lisääntyminen ja tämän ymmärrys johtajuuden osana. Eri osien 

välisten vuorovaikutussuhteiden merkitys korostuu järjestelmän ominaispiirteiden erillisen 

käsittelyn sijaan. Johtamisen näkökulmasta tämä merkitsee erilaisten johtajuuksien 

eriytymisen tarvetta samalla, kun johtajuudesta on muodostettava harmoninen kokonaisuus. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kontekstissa aiemmin paikallisella tasolla toiminut 

hallintasuhteiden kenttä on laajentunut käsittämään erilaisia tasoja ja toimijoita. Vastaavasti 

näiden eri toimijoiden tavat ovat murroksessa, ja tämä näkyy johtajuuden 

monimuotoistumisena ja lisää verkostomaista työotetta myös johtamisen niillä osa-alueilla, 

jotka eivät perinteisesti ole olleet verkostojohtamista. Uusissa hallintajärjestelmissä yhteisen 

tavoitteen ja vuorovaikutussuhteiden merkitys työtä ohjaavina ajureina korostuvat. (Härkönen 

& Airaksinen 2012.) 

3.2.5 Vammaissosiaalityön johtaminen 

Vammaispalvelut ovat laaja kenttä, jossa tarvitaan hyviä johtamistaitoja jokaisella tasolla. 

Työskentely, sekä erityisesti johtaminen vammaissosiaalityössä vaatii osaamista, tietoon 

keskittyvää työotetta sekä taitoa reflektoida. Erityisen tärkeää on arvojen sisäistäminen sekä 

ymmärtää niitä erityiskysymyksiä ja tarpeita, joita vammaisuudesta nousee. Asiakkaiden 

osallisuus ja siihen vahvasti tukeminen, sekä palveluiden pitkäaikainen tarve ovat 

avainasemassa. Lisäksi asiakkaiden näkeminen ja kohtaaminen yhdenvertaisina mahdollistaa 

asiakaslähtöisempää työstämistä ja johtamista. (Hakoma, Nurmi-Koikkalainen & Nygård, 2019, 

18.) 

Johtamistyössä osallisuutta tulee tarkastella sekä ennen kaikkea asiakkaiden näkökulmasta, 

mutta myös henkilöstön näkökulmasta. Henkilöstön kokiessa olevansa osallisia omassa 

työssään ja organisaatiossaan on heidän myös helpompaa toteuttaa osallistavaa asiakastyötä. 

Johtamistyössä tärkeää on siis aktiivisesti pitää keskustelua yllä osallisuudesta ja sen 

merkityksestä, mutta ennen kaikkea myös osallisuutta estäviä tekijöitä, jotta niitä opitaan 

tunnistamaan ja ehkäisemään. (Hakoma, Nurmi-Koikkalainen & Nygård, 2019, 18.) 

Hakoma kumppaneineen (2019, 18) korostaa sitä, että vammaissosiaalityön kenttä kaipaisi 

kokonaisvaltaista toimintakulttuurin sekä -tapojen muutosta, jonka myötä entisestään 

korostettaisiin verkostolähtöistä työskentelyotetta. Moniammatillisuus ja verkostotyö, jossa 
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asiakas on itse ideaalitilanteessa aktiivisena osallisena, vaatii jokaiselta vammaistyötä 

toteuttavalta toimialalta uusien ajattelumallien sisäistämistä, vanhoista hierarkioista 

luopumista sekä organisaatioiden yhteistyön kehittämistä. Tämän toteutumiseen tarvitaan 

sitkeää, päämäärätietoista johtamista.  

Johtamisen näkökulmasta pelkän arvopohjakeskustelun ylläpitäminen ei riitä, vaan sen lisäksi 

moniammatillisuuden, verkostotyön sekä dialogisuuden mahdollistuminen, sekä niiden 

juurruttaminen työskentelyyn vaatii organisaatioiden tasolla työolojen ja -ympäristön 

järjestämisen sellaisiksi, että se ylipäätään on mahdollista. Dialogisessa verkostojohtamisessa 

korostuu yhteinen näkemys siitä, miksi työtä tehdään, mitkä ovat työn tavoitteet ja tarkoitus. 

Työn täytyy olla suunnitelmallista, siihen liittyy tavoitteiden asettaminen yhteisen arvopohjan 

mukaan, tavoitteiden toteutumisen seuranta ja niiden arviointi sekä työn kehittäminen 

yhdessä arviointien mukaan. (Hakoma, Nurmi-Koikkalainen & Nygård, 2019, 18-19.) 

Kaikki tekeminen ja toiminta pohjautuu arvoihin, ja sen vuoksi on tärkeää, että palvelua 

tuottavat tahot pohtivat, mitkä ovat ne arvot, jotka toimintaa ohjaa. Organisaatioissa 

yhdessä asetetut arvot ovat niitä, joihin jokaisen henkilöstön jäsenen tulee sitoutua – näin 

arvolupaukset siirtyvät käytäntöön, ja näkyvät myös palvelun loppukäyttäjälle. Johtamisen 

näkökulmasta on siis erityisen tärkeää ylläpitää keskustelua organisaation arvoista. 

Arvotyöskentely, joka näkyy asiakkaille, voi olla joko luottamusta rakentavaa, tai sitä 

hajottavaa riippuen siitä, toteutuuko organisaation arvolupaukset käytännön työssä. (Hakoma, 

Nurmi-Koikkalainen & Nygård, 2019, 18-19.) 

Hakoma kumppaneineen (2019, 19) korostavat, että hyvä johtaminen edellyttää eettistä 

johtamista, joka pitää sisällään oikeudenmukaisuutta, reiluutta ja tuloksellisuutta. 

Oikeudenmukainen johtaminen lisää muun muassa työhyvinvointia, työtyytyväisyyttä, 

motivaatiota, yhteishenkeä sekä sitoutumista omaan työhön. Oikeudenmukainen johtaminen 

on omiaan vähentämään sairaspoissaoloja sekä työtehtävistä protestoimista. Lisäksi 

oikeudenmukainen johtaminen saattaa nostaa henkilöstön resilienssiä esimerkiksi tilanteissa, 

joissa resurssit koetaan vähäisiksi, tai työ muuten koetaan kuormittavaksi tilapäisesti. 

Johtajan roolissa täytyy jatkuvasti pystyä avoimesti reflektoimaan ja kyseenalaistamaan omaa 

toimintaa, mutta myös uskallusta puuttua sellaisiin eettisiin ongelmiin, jotka liittyvät suoraan 

asiakastyöhön ja palveluprosessiin. 

3.2.6 Luottamus johtajuudessa 

Johtaja joutuu työssään toimimaan monien eri asioita tahtovien tahojen odotusten 

mukaisesti. Ylemmän johdon sekä alaisten haluamien asioiden ristiriita voi joskus aiheuttaa 

haasteita johtajan nauttimassa luottamuksessa. Tämä ristiriita on tunnistettava, jotta 

johtajalla on riittävä tartuntapinta työyhteisössä vallitseviin kokemuksiin. Luottamuksellinen 

suhde työyhteisöön on mahdollista saavuttaa, mikäli johtaja noudattaa eettisyyttä ja pyrkii 
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esimerkilliseen ja oikeudenmukaiseen toimintaan. Johtajan tulee arvioida, mikä hänen 

työnkuvassaan on tavoittelemisen arvoista hyvää ja oikeaa ja tämä voi auttaa häntä 

rakentamaan periaatteellisesti kestävää johtajuutta. Luottamus on kuitenkin monimutkainen 

käsite ja se syntyy vain eri ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa vähitellen ja johtajan on 

tämä luottamus ansaittava. Toimimalla reilusti, arvostavasti ja oikeudenmukaisesti 

mahdollisuudet luottamuksen syntymiselle paranevat. (Juuti 2016, 37-40.) 

Eriävistä ihmiskäsityksistä johtuen osalla on taipumus ajatella, että useimmille ihmisille työ 

on vastenmielistä ja jotta sitä tehdään laiskottelematta, tarvitaan tiukkaa kontrollia ja 

yksityiskohtaisia sääntöjä. Tällöin vapaus ajatteluun mielletään organisaation tavoitteen 

kannalta vaaralliseksi. Toisaalta voidaan ajatella, että kun asioita tehdään yhdessä, myös 

vastuun kantaminen onnistumisesta on useampien harteilla. Näin ajattelevalla henkilöllä 

ihmiskäsitys nojaa siihen, että ihminen on pohjimmiltaan ahkera, pyrkii tekemään työnsä 

hyvin ja tunnollisesti ja että häneen voi luottaa. Jos annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta ja 

olosuhteet ovat oikeat, ihmiset ovat aktiivisia ja pyrkivät tekemään yhteistyötä yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi. Yhdessä tekemisen ajatus nojaa siihen, että yhteinen etu ja 

yksilön etu eivät ole ristiriidassa esimerkiksi kilpailuaseman vuoksi. (Jalava & Matilainen 2010, 

99,100.) 

Ihmisten potentiaali saadaan parhaiten käyttöön usein silloin, kun heitä ei pyritä johtamaan 

liian vahvasti. Erityisesti keskijohdon voimakkaalla johtamisotteella saadaan aikaan se, että 

innokkaimmat ja luovimmat ihmiset viihtyvät työssään huonommin. Vaikka 

itseohjautuvuudesta on viime vuosina alettu keskustelemaan enemmän kuin ennen, 

työntekijöiden todellisen vallan ja vapauden määrä ei silti välttämättä ole kasvanut. Mitä 

enemmän työntekijöiden työhön puututaan tarkoilla säännöillä ja ennalta määrätyillä 

menetelmillä, sitä vähemmän intohimoa työntekijä kokee työtään kohtaan. Hierarkkisuudella 

voidaan saavuttaa työpanoksen tehokasta koordinointia, mutta se toimii huonosti silloin, kun 

työyhteisön halutaan ylittävän nykyiset työsuoritustensa rajat. Yhteisössä työskenneltäessä 

yksittäinen työntekijä on ryhmän jäsen, joka auttaa saavuttamaan halutun tavoitteen. Silloin 

työntekijä on omaksunut ryhmän tavoitteen myös omaksi tavoitteekseen. Yhteisö luottaa 

valvonnassa ryhmän yhteisiin normeihin, keskinäiseen luottamukseen ja arvoihin, kun taas 

hierarkkisessa johtamistavassa valvonta ja työnjohto on yleensä keskijohdon 

menettelyohjeiden ja sääntöjen varassa. (Hamel 2009, 82-84.) 

Artikkelissaan Martela & Jarenko (2014) käsittelevät vapauden johtamista. Vapauden 

johtamista määritellään siinä yksilön omaehtoisuuden ja autonomian tukemiseksi. Yksilön 

sisäistä motivaatiota kasvattaa selvästi mahdollisuus vaikuttaa oman työn järjestelyyn ja 

kokemus autonomisuudesta. Mikäli johtaja ei anna vapauksia toteuttaa tätä puolta, ei 

työntekijä ota työstään myöskään vastuuta, sillä hän kokee, ettei häneen luoteta. 

Autonomisuus lisää muun muassa tyytyväisyyttä työhön sekä sietokykyä muutoksille. Johtajan 
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tulee uskaltaa antaa tilaa henkilöstölle ja luottaa siihen, että kun yhteisistä päämääristä on 

sovittu, he osaavat itseohjautuvasti kulkea kohti tavoitteita. (Martela & Jarenko 2014, 37-38.) 

Sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa luotetaan väistämättä arkityössä ammattilaisten 

kykyyn tehdä itsenäisiä päätöksiä asiakastyössä asioissa, jotka vakavuudeltaan voivat olla 

elämän ja kuoleman kysymyksiä. Kuitenkaan ei ole yleistä, että työnantaja luovuttaa samaa 

vapautta heille oman työnsä järjestelemiseen liittyvissä kysymyksissä, vaikka jo työn luonne 

itsessään asettaa korkeat vaatimukset turvallisuudelle ja tarkoille säännöille toiminnassa. 

Palvelumuotoilun hyödyntämisestä suomalaisessa julkisessa sote-organisaatiossa on 

tarkastellut muun muassa Jarkko Kurronen. Hän esittää, että käyttäjien, työntekijöiden ja 

muiden sidosryhmien osallistaminen palveluiden kehittämiseen on ensiarvoisen tärkeää. Hän 

kirjoittaa Christian Basonin (2011) näkemyksistä, joiden mukaan julkisten palvelujen 

yhteissuunnittelulla on kahdentyyppistä hyötyä: divergenssi ja toteutus. Divergenssillä 

tarkoitetaan yhteissuunnittelusta lähtevää suurempaa vaihtelua ideoiden ja ehdotusten 

suhteen, jolloin suunnitteluprosessin avoimuus tarjoaa laaja-alaisempaa näkemystä 

palvelusta. Toteutus viittaa sidosryhmien osallistamisen tarjoamisen tuomiin hyötyihin 

päämäärän kannalta: on todennäköisempää, että käyttäjät ovat tyytyväisempiä 

lopputulokseen, kun heidän näkemyksensä on otettu huomioon jo suunnitteluprosessin alusta 

lähtien. (Kurronen 2015, 36-37.) 

Pauli Juuti (2015) kirjoittaa työntekijöiden motivoitumisesta ja sitoutumisesta organisaation 

arvomaailmaan. Organisaation arvoihin sitoutuneet työntekijät pyrkivät toimimaan yhteisten 

tavoitteiden mukaisesti ja ymmärtävät sen suunnan, johon organisaatiota on tarkoitus 

kehittää. Kuitenkin, mikäli arvot on määritelty vain organisaation johdon tasolta, saattavat ne 

jäädä vain tyhjiksi väittämiksi, jotka eivät vaikuta ihmisten ajatteluun tai toimintaan 

merkittävissä määrin. Arvojen määrittely yhdessä henkilöstön kanssa voi edistää arvoihin 

sitoutumista ja niiden viemistä käytäntöön. Samoin vahva me-henki ja yhteisen kulttuurin 

luominen tunnetasoisina prosesseina vahvistavat sitoutumista organisaatioon. Sitoutuneet 

työntekijät ymmärtävät herkemmin myös asiakaskeskeisyyden tärkeyden ja kokevat, että 

organisaatio pyrkii tuottamaan asiakkaille lupaustensa mukaista hyötyä. Asiakaskeskeisessä 

henkilöstöjohtamisessa, jossa ihmiset ovat sitoutuneet yhteiseen päämäärään, koetaan 

vähemmän ristiriitaa oman ammatillisen identiteetin ja organisaation todellisuuden välillä. 

(Juuti 2015, 121-124.) 

3.2.7 Dialogisuus johtajuudessa 

Toimintana johtajuus on vuorovaikutuksellista ja rakentuu vähitellen. Johtajuuden 

kehittyminen tapahtuu erilaisten ihmisryhmien ja johtajan välisenä vuorovaikutuksena ja tuo 

vuorovaikutus tuottaa sosiaalista maailmaa ja ymmärrystä, tulkintoja ja merkityksiä. 

Perinteinen johtajuus on nojautunut monologiin, siihen, että johtaja jakaa käskyjä tai 
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tiedottaa. Monologi kuitenkin johtaa yksisuuntaiseen malliin, jossa johtajalla on korostettu 

valta-asema suhteessa alisteisessa asemassa olevaan työntekijään. Alisteisessa asemassa 

työntekijä lopulta turhautuu. Tämän hierarkkisen johtajakäsityksen rinnalle on noussut yhä 

vahvemmin käsitys dialogisuudesta ja keskustelulle pohjautuvasta vuorovaikutuksesta. Etenkin 

asiantuntijaorganisaatioissa dialogisuudelle perustuvalla johtajuudella saavutetaan paremmin 

olosuhteet, joissa ihmiset työskentelevät luovasti, oma-aloitteisesti ja innostuneesti. Uusia 

näkökulmia on mahdollista löytää käymällä keskustelua kaikkien työyhteisön jäsenten kanssa. 

(Juuti 2013, 136.) Kuitenkaan kaikki keskustelut eivät ole hyvää dialogia eivätkä johda 

organisaation kehittymiseen. Hyvään dialogiin kuuluu se, että yhteistä ymmärrystä ja 

harmoniaa etsitään ottamalla vastaan kaikkien osapuolten puheenvuorot sellaisenaan ja 

ymmärtämään niiden sisältö. (Yankelovich 1999, 39-44.) 

Dialogisuuden vaikutusta työhyvinvointiin on tutkinut mm. Jääskeläinen väitöskirjassaan 

(2013). Jääskeläinen tiivistää työnsä tuloksista, että työmotivaatiota ja sitoutumista parantaa 

yhdessä tuotettu visio ja sitä tavoitteleva toiminta. Tällöin myös työyhteisön sisällä oppimisen 

mahdollisuudet kasvavat ja toiveikkuus sekä keskinäinen luottamus vahvistuvat. Nämä 

yhdessä kehittävät ilmapiiriä ja työhyvinvointia. (Jääskeläinen 2013, 154.) Keskusteleva 

johtaminen ei silti romuta koko johtamisen perinnettä, vaan se on silti ihmisten johtamista. 

Johtajan roolin tulee tällöin muokkautua eri tilanteisiin sopivaksi ja vastaavasti jokaisen 

työyhteisön jäsenen työotteeseen sisältyy myös johtamista. Jaetussa ja keskustelevassa 

johtamisessa tehtäviin ja tavoitteisiin sitoutuminen ja joustava toiminta ovat kaikkien 

vastuulla. (Juuti 2013, 48-51.) 

4 Opinnäytetyön tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella asumisessaan tukea tarvitsevien ihmisten kanssa 

työskentelyä, ja erityisesti sitä, millä tavoin johtajuudella mahdollistetaan tukea tarvitsevien 

osallisuutta ja yhteisöön kuulumista. Selvitämme, miten osallisuus käsitetään ja miten sitä 

toteutetaan strategiassa ja käytännön tasolla. Kohderyhmänä ovat tuetun asumisen 

yksiköiden johtajat. Tuetussa asumisessa henkilö asuu omassa asunnossaan, johon 

järjestetään tarvittavat tukitoimet. Tuki omaan asuntoon voi olla esimerkiksi 

elämänsuunnitteluun ja -hallintaan liittyvää, ateriapalveluita tai kodinhoidollista apua 

(Verneri, 2019). 

Asumisen palveluissa toimivilla johtajilla on vastuullaan suunnitella ja toteuttaa 

henkilöstöresurssien käyttöä asiakkaiden tukemisessa. Heidän työtehtäviinsä kuuluu myös 

tunnistaa osaamistarpeita ja kehittää henkilöstön osaamista tavoitteita vastaavaan suuntaan. 

Opinnäytetyössä selvitetään, millaisia käsityksiä, tavoitteita ja osaamista johtajilla on 

asiakkaiden osallisuuden tukemisesta oman työnsä näkökulmasta. Tavoitteena on myös saada 
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tietoa, mitä mahdollisuuksia ja haasteita johtajat tunnistavat sosiaalisen osallisuuden 

tukemisessa sekä tunnistaa kehittämis- ja osaamistarpeita. Näiden tietojen kartoittaminen on 

paitsi organisaatioiden palvelujen laadun kehittämisen, myös Kehitysvammaliiton toiminnan 

kannalta merkittävää, jotta jatkossa kyetään suunnittelemaan ja tarjoamaan osaamista 

lisääviä toimenpiteitä kuten ammatillista täydennyskoulutusta palveluita järjestäville 

tahoille. 

Opinnäytetyöstä saatavia tietoja on tarkoitus käyttää kehittämisen lähtökohtana ja 

kartoituksena siitä, mitä osa-alueita on painotettava koulutuksissa tulevaisuudessa. Työssä on 

tarkoitus selvittää ja tarkastella johtajuuden merkitystä, sekä johtamisen eri keinoja 

osallisuuden ja yhteisöön kuulumisen tukemisessa asumisessaan tukea tarvitsevien asiakkaiden 

parissa. Tukiasumisessa sosiaalisiin verkostoihin kuulumiseen tarvitaan usein tukea. Sosiaalisia 

suhteita voidaan vahvistaa kohti eri yhteisöjä, kuten naapureita, harrastusryhmiä tai jo 

olemassa olevia ystäviä. Osallisuutta on tarkasteltu työntekijöiden näkemysten kautta 

aiemmin esimerkiksi Tanja Kullströmin opinnäytetyössä Selvitys YK:n vammaissopimuksen 

oikeuksien toteutumisesta asumispalveluissa: Työntekijöiden näkökulmia oikeuksien 

toteutumiseen (2019). Samoin Raine Luomala opinnäytetyössään Osallisuus ryhmäkodeissa-

Toimijalähtöinen kehittäminen avuksi kehitysvammaisten osallisuuden parantamiseen (2017) 

tarkasteli asiakasosallisuutta ryhmäkodeissa. Tutkimuksessa oli koottu osallisuuden 

kehittämiseksi työryhmä, jossa asiakkaiden, omaisten ja työntekijöiden lisäksi oli myös 

esimiehiä. Samoin Piia Liinamaan tekemässä pro gradu-tutkielmassa Vammaisten henkilöiden 

osallisuus ja sen monet tasot, “Saa olla osallinen arjessa” (2016) tarkasteltiin vammaisten 

henkilöiden osallisuuden kokemuksia samansuuntaisen työryhmän muodostaman aineiston 

perusteella. Kuitenkaan erityisesti johtajuuden merkitystä osallisuuden tukemisessa sekä 

johtajien näkemyksiä aiheesta sen sijaan ei ole etsintöjemme perusteella tässä kontekstissa 

tutkittu aiemmin. Kuitenkin johtajat yksiköissä ovat avainasemassa resurssien kohdentamisen 

osalta ja heidän toimintansa ohjaa ohjaajien työtä ja tehtävien painotusta. 

Työssä on kolme tutkimuskysymystä:  

1. Millä tavoin osallisuus nähdään ja koetaan johtajien tasolla tuetun asumisen 

yksiköissä? 

2.  Millä johtamisen keinoilla tuetun asumisen yksiköiden johtajat tukevat asiakkaidensa 

osallisuuden toteutumista?  

3.  Mitä haasteita ja kehittämiskohteita yksiköiden johtajat tunnistavat oman työnsä 

viitekehyksessä? 
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5 Tutkimusmenetelmät 

5.1 Aineistonkeruu 

Tavoitellut tiedot kerättiin haastattelujen avulla. Menetelmäksi valittiin puolistrukturoidut 

teemahaastattelut, joissa vastaajat voivat kertoa aiheesta omin sanoin. Haastattelut 

kohdennettiin tiettyjen teemojen ympärille, joista keskusteltiin kysymysten avulla. 

Sisällöllisesti tietoa kerättiin yhteneväisesti teemojen avulla, mutta kysymysten muoto tai 

esittämisjärjestys vaihtelivat. Teemahaastatteluissa korostuvat haastateltavien omat 

kokemusmaailmat, käsitykset ja määritelmät. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47-48.) 

Olennaista on, että tässä haastattelutavassa merkityksellisiä ovat haastateltavien tulkinnat ja 

heidän asioille antamansa merkitykset sekä haastattelutilanteen vuorovaikutuksellisuus. 

Teemahaastattelu on menetelmänä puolistrukturoitu, sillä yksi haastattelujen aspekti, eli 

teemojen käyttö, on kaikille sama. Strukturoidusta haastattelumuodosta sen erottaa 

kysymysten asettelu, joka täysin strukturoidussa haastattelussa olisi jäsennelty kysely 

sanatarkkoine kysymyksineen. Toisaalta teemahaastattelu ei myöskään ole muodoltaan yhtä 

vapaa kuin strukturoimaton syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47,48.)  

Ennen haastatteluiden aloittamista sovittiin käytännöstä, jossa vain toinen haastattelee, ja 

toinen varmistaa teknisten laitteiden ja haastattelujen taltioimisen onnistumisesta. Tällä 

tavalla pyrittiin luomaan jokaisesta haastattelutilanteesta mahdollisimman identtiset 

keskenään. Haastattelut etenivät kertojan rytmin mukaisesti ja tarvittaessa eri teemoihin 

palattiin tarkentavien kysymysten avulla. Osa vastaajista kertoi teemoista laaja-alaisemmin, 

kun taas toiset vastasivat melko strukturoidusti kysyttyyn kysymykseen. Tarvittaessa 

käsitteiden merkityksiä avattiin ja kysymyksen asettelua tarkennettiin, mikäli vastaaja 

vaikutti siltä, että ei ymmärtänyt kysymystä. Muuten vastausten sisältöä ei ohjailtu, vaan 

vastaajien annettiin kertoa pitkästikin aiheena olevasta teemasta. 

5.2 Aineiston analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa erityisen tärkeää on kuvata tarkasti käytetty metodi, sekä 

tutkimuksen jäljitettävyys. Lukijalle täytyy saada välitettyä mahdollisimman avoimesti, miten 

työ on tehty, ja miten tutkimuksen tulkintoihin on eri vaiheiden kautta päästy. (Puusa, 2020, 

145-146.) 

Laadullista tutkimusta suunniteltaessa avainasemassa on aiheen tarkka rajaus, sillä laadullista 

tutkimusta toteutettaessa tyypillisesti huomataan, että aineistoa on paljon, ja että 

aineistosta nousee myös sellaisia asioita, joita tutkija ei ole tullut välttämättä ajatelleeksi 

tutkimusta suunniteltaessa. Tarkalla rajauksella voidaan perusteellisesti ja perustellusti 

nostaa esille ja työstää vain niitä seikkoja, joita ollaan tarkastelemassa. Tieteellistä 
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tutkimusta tehdessä on kuitenkin muistettava, että kaikki aineistosta nousevat havainnot ja 

tulkinnat tulee peilata olemassa olevaan tietoon. Vasta kriittisen tarkastelun ja 

kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen voidaan johtaa uusia suuntaviivoja ja uskottavia 

kokonaisuuksia aineiston pohjalta. (Puusa, 2020, 145-146.) 

Valitun menetelmän mukaisesti tutkimuksessa kerätty aineisto pilkotaan osiin, tehdään 

aineistosta synteesejä, jonka jälkeen aineisto kootaan uudelleen. Uudelleen kootusta 

aineistosta tehdään lopulta johtopäätöksiä, joita tutkimuksessa esitetään tieteellisen pohjan 

omaavina lopputulemina. (Puusa, 2020, 145-146.) 

Aineiston käsittely aloitettiin litteroimalla eli kirjoittamalla puhtaaksi nauhoitetut 

haastattelut. Litterointi tehtiin suurella tarkkuudella, eli sanasta sanaan kirjoittamalla 

keskustelun osapuolten sanomat asiat siinä järjestyksessä, kuin ne esitettiin. Tekstistä ei 

tässä vaiheessa jätetty mitään pois eikä mitään lisätty, vaan myös epäolennaisuuksiksi 

myöhemmin arvioidut lausahdukset sisällytettiin aineistoon. Haastattelujen pitkien kestojen 

vuoksi aineiston litterointi oli työmäärän osalta suuri. Kuitenkin arvioimme, että aineistosta 

tulee luotettavampi, kun vielä tässä vaiheessa emme lähteneet karsimaan mitään pois. 

Aineistolle tehtiin sisällönanalyysi, jolla kuvataan sanallisesti kerätyn tiedon ominaisuuksia. 

Tuomi ja Sarajärvi (2018) erottelevat sisällönanalyysin ja sisällönerittelyn toisistaan erillisiksi 

määritelmiksi. Olennaista on etsiä kerätystä materiaalista merkityksiä eikä määreitä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 119-120.) Siksi menetelmäksi valittiin tässä työssä sisällönanalyysi 

sisällönerittelyn sijaan. Tarkemmin määritellen aineisto analysoitiin käyttäen induktiivista 

päättelyä eli aineistolähtöistä analyysiä, jossa päättely etenee yksityiskohdista yleistyksiin. 

Aineistosta etsitään luokittelemalla tietoa, jota reflektoidaan tutkimuskysymyksiin teorian 

avulla. Induktiivisessa päättelyssä on erityisen olennaista saada järjestettyä kerätty tieto 

sellaiseen muotoon, jossa on mahdollista muodostaa merkityksellisiä ryhmittelyjä ja 

ominaisuuksia aineiston pohjalta. Tehtävien yleistyksien tasolla on eroja. Induktio voi olla 

kuvailevaa, aineistokohtaista empiiristä yleistystä tai aineistokohtaista teoreettista yleistystä. 

(Grönfors 2011, 15-16.) Työssä saatu aineisto oli mahdollista analysoida aineistokohtaisen 

empiirisen yleistyksen tasolla, jossa vastausten välillä voi olla pääteltäviä yhteyksiä ja niistä 

tehtäviä tulkintoja. 

Analysointi aloitettiin aineiston huolellisella läpikäynnillä eli lukemalla litteroidut 

haastattelut ja redusoimalla ne. Redusoinnissa aineistosta karsittiin epäolennaisuuksia ja 

etsittiin aineistosta tutkimuskysymyksiin vastaavia ilmaisuja. Pelkistetyt ilmaisut listattiin. 

Sen jälkeen tehtiin klusterointi eli ilmauksista pyrittiin löytämään samankaltaisuuksia ja 

eroavaisuuksia ja niitä yhdisteltiin. Yhdistelyn ja eroavaisuuksien hahmottamisen tueksi 

käytettiin ilmausten värikoodaamista. Sitten nämä yhdistellyt ilmaukset ryhmiteltiin 

alaluokkiin. Alaluokkia yhdistelemällä luotiin edelleen pääluokkia, jotka nimettiin aineistosta 
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nousevien ja aineistoa kuvaavien ilmiöiden mukaisesti. Tämän jälkeen aineisto 

käsitteellistettiin eli abstrahoitiin. Abstrahoinnissa edetään aineistosta nousseiden ilmausten 

yhdistämiseen teorian kanssa. Tuloksissa esitetään teorian ja aineiston pohjalta syntyneet 

kategoriat ja niihin sisältyvä tieto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122-127; Puusa, 2020, 145-156.)  

5.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Työn aihetta valitessamme koimme tärkeäksi, että se on paitsi mielestämme kiinnostava, sen 

tulisi palvella myös jotakin laajempaa tarkoitusta. Opinnäytetyön hyödynnettävyyden tuli olla 

sellaisella tasolla, että sitä voisi käyttää kehittämisen alustana toimialalaajuisesti. Eri tahoja 

arvioidessamme koimme Kehitysvammaliiton sellaiseksi toimijaksi, jolla on alalla paljon 

vaikutusvaltaa ja se on organisaationa luotettava, riippumaton ja vakaa. Lähestyimme 

Kehitysvammaliittoa sähköpostitse ja tapasimme Porukoissa-hankkeen vastuuhenkilöt, joiden 

kanssa keskusteltuamme totesimme, että hanke sopii opinnäytetyömme aiheeksi hyvin. 

Aiheen valinnassa pohdittiin erityisen tarkoin, kenelle kehittämishanke on suunnattu. On 

tärkeää, että lopputulos pyrkii hyödyttämään palvelujen loppukäyttäjiä, vaikka kyse onkin 

hankkeeseen liittyvästä työstä. 

5.3.1 Eettisyys 

Työssä noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvään tieteelliseen käytäntöön sisältyvät 

rehellisyys, huolellisuus ja tarkkuus sekä avoimuus. Mahdolliset ongelmat tai epäilyt tuloksia 

tulkitessa kirjoitetaan auki, jotta prosessi säilyy läpinäkyvänä ja tulosten arviointi olisi 

mahdollista myös ulkopuoliselle lukijalle. Myös raportoinnin tarkkuus on tärkeää. 

Sidonnaisuudet, kuten kirjoittajan oma asema esitetään avoimesti. Osallistuminen 

tutkimukseen perustuu kaikin tavoin vapaaehtoisuuteen. Käytännön toteutusta suunnitellessa 

on tärkeää hioa yksityiskohtaisesti käytännöt, jotka edesauttavat anonymiteetin säilymistä ja 

estävät suostumuksen antoon painostamista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 23-25.) On 

käytettävä tilannekohtaista harkintaa, mitä menetelmiä käytetään ja osattava hyödyntää 

eettisiä näkökohtia osana ammatillista osaamista (Aadland 1993, 25). Työssämme tämä 

tarkoittaa, että eri organisaatioiden käytäntöjä ei ole tarkoitus avata osoittelevassa mielessä 

tai siten kriittisesti, että haastateltava kokisi olevansa arvioinnin kohteena. Tietoa kerätään 

neutraalisti ja aineistoa purettaessa tarkastellaan sen eri ulottuvuuksia teemoitellen. 

Haastateltaville ei ole tarkoitus asettaa paineita oikeista tai vääristä vastauksista, vaan 

tarkoituksenmukaisempaa on kerätä mahdollisimman syvällisiä pohdintoja johtajien omista 

vaikutusmahdollisuuksista. 

Työtä varten eri organisaatioilta oli haettava tutkimusluvat, sillä tietoa kerättiin johtajia 

haastatellen. Tutkimusluvan liitteeksi toimitettiin tutkimussuunnitelma, josta selvisivät 

tarkemmin työn tavoitteet sekä muut tärkeät yksityiskohdat. Huolellinen suunnitelma lisää 

avoimuutta prosessiin jo alusta lähtien. Suunnitelman ei kuitenkaan ollut tarkoitus toimia 
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johdatteluna haastateltavia varten, vaan pohjustaa keskustelussa olevia teemoja sekä 

selkiyttää prosessia kaikille osapuolille. Vaikka tutkimuslupa on organisaatiokohtainen, päätti 

jokainen haastateltava itse suostumuksestaan tutkimukseen. Opinnäytetyöstä syntynyt 

selvitys annetaan Kehitysvammaliiton käyttöön. Itse opinnäytetyö on julkinen asiakirja. 

Haastateltaville kerrottiin tästä erikseen, jotta heillä on ymmärrys, miten heidän antamiaan 

tietoja hyödynnetään. 

Aineiston säilytyksestä huolehdittiin tarkoin. Aineistoon ei ollut pääsyä ulkopuolisilla ja 

tiedostot suojattiin salasanojen taakse. Aineistoon ei kirjattu henkilö- tai organisaatiotietoja 

edes alkuvaiheessa, eikä osallistujista kerätty henkilörekisteriä. Työn valmistumisen jälkeen 

litteroidut aineistot hävitetään asianmukaisesti. Kaikki työssä kirjoitettu teksti on 

tekijöidensä tuottamaa ja noudattaa asianmukaisia lainauskäytäntöjä sekä lähdemerkintöjä. 

Vakiintuneen toimintatavan mukaisesti opinnäytetyö käytetään 

plagiaatintunnistusjärjestelmässä ennen sen hyväksymistä. Tekijät huolehtivat, että tekstiin 

ei jää tunniste- tai henkilötietoja, eikä esimerkiksi yhteistyötahon ammatti- tai 

liiketoimintasalaisuuksia. (Ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden eettiset suositukset, 

Arene 2020, 22-24.) 

5.3.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimusten luotettavuutta verrataan kolmen eri käsitteen avulla; luotettavuuden, 

uskottavuuden ja eettisyyden käsitteillä. Luotettavuutta tarkastellessa kiinnitetään huomiota 

siihen, että tutkijat ovat valinneet menetelmällisesti oikeat ja perustellut ratkaisut 

tutkimusongelmiensa ratkaisuun ja tutkimuksen toteutukseen. Uskottavuus tutkimukselle 

syntyy silloin, jos niin sanottu suurempi yleisö, yhtä lailla kuin tutkimuksen viitekehyksen 

kanssa entuudestaan tutut henkilöt, katsovat, että tutkimuksen tuloksia voidaan pitää 

paikkaansa pitävinä, ja että aineistonkeruu ja aineiston analysointi on toteutettu huolella ja 

asianmukaisin tavoin. Eettisyydellä tarkoitetaan sitä, että tutkimusta tehdessä on noudatettu 

tutkimuseettisiä periaatteita koko tutkimuksen tekemisen ajan. Eettisesti tehdyn tutkimuksen 

menetelmät ja analysoinnit on valittu siten, että niitä voitaisiin käyttää missä tahansa 

muussakin tutkimuksessa. Eettisesti tehty tutkimus myös pyrkii edistämään tutkimuksen 

kohteena olevien ryhmien tutkimusongelmina tarkkailun alla olevia asioita, eikä tutkimus 

missään sen toteuttamisvaiheessa saa tuottaa haittaa tutkimuksen kohteena oleville 

henkilöille tai ryhmille. (Juuti & Puusa, 2020.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tärkeää on, että lukija tulee vakuuttuneeksi 

tutkimusmenetelmällisten valintojen lisäksi myös tutkijoiden tekemistä tulkinnoista ja niiden 

osuvuudesta. Siksi on tärkeää, että tutkimuksessa on avattu koko prosessi mahdollisimman 

tarkasti, jotta tutkijoiden tekemiä ajatteluketjuja, päätelmiä ja ratkaisuja voidaan arvioida 

ja mahdollisesti myös kritisoida. (Aalto & Puusa, 2020.) 
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Tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa täytyy pohtia tutkimuksen validiutta ja 

reliaabeliutta, jotka määrittävät tutkimuksen luotettavuutta kvantitatiivisen tutkimuksen 

kontekstissa. Validiutta, eli pätevyyttä tarkasteltaessa kysytään, tutkitaanko tutkimuksessa 

nimenomaisesti sitä mitä on tarkoituskin tutkia, eli vastataanko tutkimuksessa sille 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi olennaista tutkimuksen pätevyyden näkökulmasta on 

myös se, onko tutkimuksessa valittu oikeat menetelmät ja mittarit. Reliaabeliudella 

puolestaan peilataan sitä, onko tutkimukseen valitut menetelmät olleet käytännössä 

luotettavat, ja onko mahdollista, että mittaustilanne, mittaaja tai satunnaiset tekijät 

vaikuttavat tutkimustuloksiin. (Aalto & Puusa, 2020.) 

Koska validius ja reliaabelius eivät käsitteinä täysin sellaisenaan istu kvalitatiivisen 

tutkimuksen luotettavuuden arviointiin, on ne laadullisen tutkimuksen kontekstissa määritelty 

hieman eri tavalla. Validiutta voidaan arvioida tutkimuksen kohteeksi valikoidun aiheen 

eheydellä, ja tutkimuksen päättelyketjujen läpinäkyväksi tekemisellä. (Aalto & Puusa, 2020.) 

Tässä tutkimuksessa aiheiksi valikoituivat osallisuus ja johtaminen, jotka ovat 

tutkimuksellisesti monella tapaa käsiteltyjä aiheita. Lisäksi työn validiteettia on pyritty 

vahvistamaan molempien aiheiden tarkalla kuvauksella ja määrittelyllä, sekä työn eri 

vaiheiden ja lopputulosten pääsemiseen kuljettujen polkujen aukaisulla menetelmäkuvauksen 

osiossa.  

Jokainen tutkimus on jollain tasolla subjektiivinen, vaikka pyrkimys onkin aina päästä kohti 

objektiivisuutta. Aalto ja Puusa (2020) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa 

uskottavuutta ja sitä myöten luotettavuutta voidaan lisätä tuomalla tutkijoiden oma 

subjektiivisuus näkyväksi. Kyseessä on siis reliaabeliuden käsite tutkijan toiminnan 

arvioimisesta, eli siitä, kuinka luotettavalla tavalla tutkijoiden tekemä analyysi 

tutkimusmateriaalista on (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 189). Tämän opinnäytetyön kohdalla onkin 

luotettavuuden kannalta olennaista nostaa esille molempien opiskelijoiden tausta 

kehitysvamma-alalla – tämä opinnäytetyö on syntynyt kahden pitkään alalla toimineen 

henkilön yhteisestä palosta kehittää vammaisalaa ja asiakkaiden hyvinvointiin liittyviä 

tekijöitä. Subjektiivisuuden riski aineistoa analysoidessa ja johtopäätöksiä tehdessä oli 

tiedostettu, joten on noudatettu varovaisuutta siinä, että tulokset nousevat vain aineistosta, 

eivät tekijöiden näkemyksistä.  

Tässä opinnäytetyössä aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua 

teemahaastattelua. Haastatteluun valikoidut kysymykset kumpusivat suoraan 

tutkimuskysymyksistämme, joilla halusimme selvittää, miten johtajien tasolla osallisuutta 

ymmärretään ja määritellään, minkälaisia johtamisen keinoja heillä on käytössään 

osallisuuden tukemiseksi, sekä minkälaisia mahdollisuuksia, haasteita ja kehittämiskohteita 

he työssään näkevät ja kokevat. Haastattelurunko pyrittiin rakentamaan mahdollisimman 

objektiivisesta näkökulmasta, mutta koska opinnäytetyön tekijöillä on työhistoriaa 
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vammaisalalla toimimisesta, voidaan kenties kriittisestikin pohtia, olisiko kysymysten asettelu 

ollut toisenlainen esimerkiksi sellaiselle tutkijalle, jolle vammaisala on täysin vieras.  

Haastattelutilanteissa tutkijat kuitenkin pidättäytyivät tiukasti johdattelemasta 

haastateltavia, ainoastaan epäselvissä tilanteissa kysymyksiä selvennettiin ja tarkennettiin 

sitä, mitä halusimme haastateltavilta kysyä. Lisäksi haastattelutilanteisiin sovittiin etukäteen 

käytännöstä, jossa ainoastaan toinen tutkija haastatteli, ja toinen varmisti teknisen puolen 

toimivuuden ja haastatteluiden tallentamisen onnistumisen. Yhden haastattelijan käytäntö on 

myös Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 184) mukaan haastattelututkimuksen luotettavuutta 

lisäävä tekijä. Tällä menettelyllä haastatteluista pyrittiin saamaan mahdollisimman identtiset 

ja yhteneväiset keskenään, joskin jokainen haastattelu eri haastateltavan myötä oli myös 

erilainen ja eripituinen. 

Lisäksi tässä tutkimuksessa luotettavuutta ja uskottavuutta olisi voitu vahvistaa suuremmalla 

haastateltavien johtajien joukolla. Tässä tutkimuksessa haastateltavat johtajat ovat rajattu 

pienelle maantieteelliselle alueelle, joka saattaa vääristää tutkimuksen vedenpitävyyttä 

valtakunnallisella tasolla. Tätä tutkimusta lukiessa onkin hyvä muistaa, että tutkimus on 

toteutettu Uudellamaalla, jossa esimerkiksi asiakasmäärät ja resursointi voivat olla hyvin 

erityyppiset, kuin vaikka pohjoisemmassa Suomessa. 

6 Tutkimustulokset 

6.1 Osallisuus 

Osallisuuden käsitettä avatessa aineistosta nousi neljä alaluokkaa: Asiakaslähtöisyys, 

vuorovaikutus, itsemääräämisoikeus sekä yhteiskunnan ja yhteisöjen tasavertaisena jäsenenä 

oleminen. 

6.1.1 Asiakaslähtöisyys 

Osallisuuden kuvattiin aineistossa kumpuavan asiakkaan lähtökohdista käsin. Asiakkaan 

palveluiden kannalta osallisuuden toteutumista koettiin edistävän asiakkaan lähtökohtien 

ymmärrys ja asioissa eteneminen tämän ehdoilla. Tähän näkökulmaan liittyi ajatuksia 

asiakkaan kunnioittamisesta sekä siitä, että myös osallisuuden arviointi on subjektiivista. 

Osallisuutta voidaan arvioida vain asiakkaan kokemuksen perusteella, ei ulkopuolelta tulevien 

määrittelyjen kautta. Korostettiin myös sitä, että asiakkaiden kiinnostus osallistumiseen voi 

vaihdella osan ollessa erakkoluonteisempia kuin toiset. Tällöin osallisuutta voivat olla 

asiakkaan näkökulmasta suuret, mutta henkilökunnan näkökulmasta kenties pieniltä tuntuvat 

asiat. Osallisuuden kokemus on usein hyvin henkilökohtainen ja sitä voi olla vaikeaa 

määritellä tai mitata muilla tavoilla, kuin asiakkaalta itseltään kysymällä. 
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H7:” ---mut että niinku se osallisuus on sillä tavalla syvempää, niinkun mm.. 

Syvempää kun vaan sellanen osallistuminen. Se on niinkun se on semmonen 

vahva niinkun kokemus siitä, että, että tota ihan oikeesti he on niinkun oman 

elämänsä niinkun täysi.. Niinkun täysivaltaisia hallinnoijia.” 

6.1.2 Vuorovaikutus 

Osallisuutta kuvattiin myös vuorovaikutukseksi, luottamukseksi ja kuunteluksi. Vastauksissa 

korostui kahdensuuntainen kommunikointi ja ymmärtämisen tavoite. Dialogisuus nousi 

aineistossa käsitteenä vahvasti esiin myös muissa teemoissa, mutta jo osallisuuden 

määrittelyn osana se mainittiin osallisuuden määreenä. Osallisuutta kuvattiin vastauksissa 

vuorovaikutteiseksi suhteeksi kokijan ja ympäröivän maailman välillä, jonkinlaiseksi 

yhteenkuuluvuuden tunteeksi. Osallisuuden edellytyksenä koettiin olevan toimiva, tasa-

arvoinen viestintä ja valta-asetelman purkaminen työntekijän ja asiakkaan välillä. Vastaajat 

kuvasivat keskustelevaa otetta tärkeäksi osaksi luottamuksen rakentumista ja rehellisen ja 

avoimen kanssakäymisen edellytykseksi. Osana hyvää vuorovaikutusta sanoitettiin tärkeäksi 

asiakkaan hyväksyminen ja kohtaaminen sellaisena kuin hän on omine kokemuksineen ja 

taustoineen, arvostelematta tai arvioimatta asiakkaan omaa tapaa elää. Nimenomaan 

luottamus koettiin tärkeäksi osatekijäksi. Eräs vastaaja kuvasi ajatusta seuraavasti: 

H1: ”-..-mutta että asiakasta voi kuunnella ja mun mielestä se luottamus on se 

eka juttu. Jos me asetellaan meidän normiston mukaisia tavoitteita ja ne ei 

käy asiakkaalle, ni eihän hän ikinä puhu meille, puhu meille asioistaan oikeilla 

nimillä eikä hän kerro mitä hän haluaa. Et oikeestaan ainoo mahdollisuus on 

kuunnella ja kunnioittaa, vaik ne ei ois ihan mun ihanteiden mukasta ja vaikka 

ne ehkä mun näkövinkkelistä johtas ongelmiin, niin mitään muuta 

mahdollisuutta ei oo ku luottamus.” 

6.1.3 Itsemääräämisoikeus 

Moni vastaaja sivusi uutta itsemääräämisoikeuslainsäädäntöä vastauksessaan, ja 

itsemääräämisoikeuden kuvattiinkin vahvasti sisältyvän osallisuuden käsitteeseen. Asiakkaiden 

täysi oikeus päättää omista asioistaan korostui johtajien vastauksissa useasti. 

Itsemääräämisoikeuden toteutumista asiakkailla pidettiin tärkeänä ja tavoiteltavana asiana. 

Tähän liittyen usealla vastaajalla heräsi ajatus, että myös oikeus olla osallistumatta tai 

asioista kieltäytyminen voidaan katsoa osallisuuden muodoksi, tällöin subjektiivinen oikeus ja 

tunne määrittää osallistumisen tason sen sijaan, että velvoite tulisi ulkopuolelta. 

H4: ”Mä aa- mä aattelen että, et sit nyt on tää IMO-laki ja 

itsemääräämisoikeus, et se on kovastiki niinku siihen kytketty asia, että 

asiakkaalla on oikeus niinku määrätä, määrätä tota omaan elämäänsä liittyvät 
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asiat niin pitkälle ku hän, hän kykenee että, ja sit se on käsi kädessä tän 

osallisuuden kanssa.” 

Itsemääräämisoikeuteen liittyi ajatus siitä, että sen osana asiakas voi itse tehdä virheitä ja 

myös elää sellaista elämää, jota vastaaja itse ei ehkä eläisi. Ratkaisevaa on, että elämä on 

asiakkaan itsensä näköinen ja hänen omiin tavoitteisiinsa ja toiveisiinsa vastaava. Omien 

elämänvalintojensa tekemisen oikeuden katsottiin ulottuvan myös mahdollisesti 

seurauksiltaan epäsuotuisiin valintoihin. Toisaalta vastauksissa nousi esiin myös näkökulma 

siitä, että itsemääräämisoikeuteen liittyy vapauksien lisäksi myös vastuita ja velvollisuuksia, 

jotka koskevat meitä kaikki yhtä lailla. Yhteiskunnan sääntöjen ja normien pariin ohjaaminen 

koettiin siten myös osaltaan olevan osallisuuden muoto, tapa olla tässä maailmassa 

kansalaisena muiden parissa. Itsemääräämisoikeuden ei siten katsottu tarkoittavan 

rajattomuutta ja aukottomasti sitä, että jokainen voisi tehdä ihan mitä haluaa vailla sääntöjä 

tai lakeja.  

H8: ”Että, että jos on vastuita, tai jos on oikeuksia, ni sit täytyy olla niitä 

vastuita ja velvollisuuksia samalla tavalla ku kaikilla muillakin meillä ihmisillä 

tässä, täällä niinkun maailmassa ja niinku yhteiskunnassa.” 

6.1.4 Yhteiskunnan ja yhteisöjen tasavertaisena jäsenenä oleminen 

Osallisuuden kuvattiin olevan myös osana yhteiskuntaa ja yhteisöjä olemista, kuulumisen 

tunnetta johonkin ryhmään tai sosiaaliseen verkostoon. Sitä, että ollaan osallisena 

ympäröivään maailmaan ”kuten me muutkin”, liikkua yhteiskunnassa ja elää niin sanotusti 

normaalia elämää ilman ulkopuolelta tulevia sääntöjä ja rajoituksia. Vastauksissa korostuivat 

ajatukset tasavertaisesta kansalaisuudesta ja siitä, että erityistä tukea tarvitseva henkilö voi 

yhtä lailla tuoda oman panoksensa yhteiskuntaan kuin kuka tahansa muukin kansalainen.  

Vastauksissa eroteltiin joissakin kohdissa se, että osallisuuden tulee ulottua myös asiakkaiden 

oman viitekehyksensä ulkopuolelle, laajemmin yhteiskuntaan ja yhteisöihin. Näin asiakkaiden 

osallisuus ei toteudu täysin, jos tarjotaan mahdollisuuksia osallistua vain erityistä tukea 

tarvitsevien tapahtumiin, harrastuksiin tai muihin toimintoihin. Aineistosta nousi esille 

pyrkimyksiä saattaa asiakkaita kaikille suunnattuihin harrastuksiin ja tapahtumiin. Ylipäätään 

asuinpaikan ulkopuolelle lähteminen koettiin asiakkaan osallisuuden toteutumisen osana, 

siten, että voi lähteä kauppaan tekemään haluamiaan ostoksia silloin, kun tahtoo. Vastaavasti 

osallisuuden osana nähtiin asiakkaiden mahdollisuudet kutsua koteihinsa haluamiaan vieraita, 

seurustelukumppaneita tai muita sosiaalisia kontakteja työntekijöiden tai omaisten 

rajoittamatta ja tehdä ylipäätään täysivaltaisesti omaa elämäänsä ja ympäröivää 

maailmaansa koskevia päätöksiä. 
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H3: ”Ei vaan siitä, että saa vaikuttaa omiin asioihinsa, vaan et, voi olla osa, 

osa yhteiskuntaa ja antaa siihen oman kontribuutionsa. Jota kautta muodostuu 

semmonen kansalaisuuden tai täysvaltaisuuden kokemus. On oikeus tehdä 

myös virheitä ja kokeilla asioita itse, sanoo toiselle vastaan ja olla hankala, 

jos siltä tuntuu.” 

6.2 Osallisuus käytännön työssä 

Osallisuuden konkretisoitumiseen ja merkityksen ymmärtämiseen arjen tasolla aineistoista 

nousi esille kaksi pääteemaa: Osallisuuden toteutumisen mahdollistaminen ja osallisuus 

toiminnan lähtökohtana. Selvitimme tähän liittyen käytännön esimerkkejä siitä, millaisia 

osallisuuden muotoja asiakkaiden arjessa johtajille näyttäytyy. Pyysimme vastaajia tuomaan 

esille konkreettisia esimerkkejä omista palveluistaan. Pyrimme myös selvittämään, millainen 

arvolataus osallisuuden toteutumiselle johtajilla itsellään on, millaisen merkityksen ja 

painoarvon he luovat osallisuuden toteutumiselle työssään.  

6.2.1 Osallisuuden toteutumisen mahdollistaminen 

Johtajat kuvasivat erilaisilla arjen esimerkeillä osallisuuden näyttäytymistä tuottamassaan 

palvelussa. Vastauksissa painottui erityisesti erilaisten vaihtoehtojen tarjoaminen, asioiden 

mahdollistaminen ja tuettu päätöksenteko. Lähes kaikkien johtajien vastauksissa nousi esiin 

esimerkki asiakkaan osallisuudesta omien palveluidensa suunnitteluun. Tämä tarkoittaa sitä, 

että jo palvelua määritellessä asiakkaan näkemykset ja tarpeet saatetaan palveluntuottajan 

ja ostajan tietoon. Osallisuuden mahdollistamisen arjessa katsottiin olevan henkilökunnan 

käsissä ja heiltä odotetaan asiakkaiden osallisuuden tukemiseksi toimenpiteitä ja oikeanlaista 

työotetta. Asiakkaiden osallisuus näyttäytyy konkreettisesti vastausten mukaan asiakkaiden 

mahdollisuuksina päättää ylipäätään omasta elämästään, valinnoistaan, harrastuksistaan ja 

menoistaan. Samoin asiakkaan äänen ja oman näkemyksen vahvistaminen esimerkiksi 

omaisyhteistyössä koettiin olevan osa osallisuuden toteutumista. Yksinkertaisia arjen valintoja 

enemmän osallisuudessa koettiin olevan kyse syvemmästä päätöksenteosta, vaikkakin siihen 

sisältyy myös päivittäisten asioiden päättämistä. Eräs haastateltava pohti, että nykyään ei 

voida enää osallisuutta tarkastella sillä tasolla, että annetaanko asiakkaan esimerkiksi valita 

omat ruokajuomansa, vaan on ymmärrettävä paremmin, mistä kaikesta muustakin on kysymys 

ja millainen kokonaisuus muodostuu.  

Ohjaajien arvioitiin antavan asiakkaille tietoa erilaisista vaihtoehdoista ja valintojen 

seurauksista. Aineistosta nousi esiin tavoite välttää työssä hoidollisen kulttuurin ylläpitämistä 

ja kannustaa työntekijöitä tukemaan asiakasta positiiviseen riskinottoon, ”availla ovia ja 

ikkunoita.” Moni koki hoivaavan työotteen vähentämisen tärkeänä osana kohti 

osallistavampaa arkea. Hoivakulttuurilla viitattiin esimerkiksi ohjaajien tarpeeseen pitää 

asiakkaat turvassa ja vahingoittumattomina, joka hyvästä tarkoitusperästään huolimatta 
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saattaa kääntyä asiakkaalle haitalliseksi, holhoavaksi toiminnaksi. Tällöin on riskinä, että 

asiakasta estetään tekemästä asioita, joissa hänellä on vaara joutua vaikeuksiin tai 

epäonnistua. Vastauksissa sivuttiin myös vanhempien roolia ja huolta pitää asiakasta turvassa, 

jolloin henkilökunta saattaa kokea olevansa jollakin tavalla velvollinen toimimaan omaisten, 

eikä asiakkaan, toiveiden mukaisesti. Vastauksissa pidettiin tärkeänä mahdollisuuksia 

positiiviseen riskinottoon ja siihen, että asiakkaan kanssa pohditaan vaihtoehtoja ja annetaan 

tukea, mutta annetaan myös mahdollisuuksia yrittää itse ja välillä myös epäonnistua.  

H3: ”Tän tyyppisiä on ne missä se on niinkun parhaiten ehkä niinkun näkyny se, 

että on availtu niitä ovia ja on nyt löytyny sellaset lähityöntekijät, jotka on 

niinkun hoksannut sen asian, että.. Että että. Täytyy ottaa riskejä ja tota 

uskaltaa välillä vähän.”  

6.2.2 Osallisuus toiminnan lähtökohtana 

Aineiston perusteella osallisuus ei ollut paitsi läsnä arjen työssä, vaan sen kuvattiin useassa 

kohdassa olevan kaiken työn lähtökohta, itsestäänselvyys, jota ilman työtä ei voi tehdä. 

Koettiin, että työn onnistumiselle ei ole mahdollisuuksia, mikäli asiakas ei ole itse määritellyt 

omia tavoitteitaan ja sitoutunut niihin. Johtajat kuvasivat aihetta muun muassa siten, että 

osallisuuden tukeminen on läsnä kaikessa työssä, asia, jota ei voi eikä haluta poistaa 

asiakkaiden kanssa toimiessa. Osallisuuden merkitykselle annettiin vastauksissa paljon 

painoarvoa ja johtajat jakoivat tahoillaan yhteisen näkemyksen siitä, että osallisuus on 

itseisarvo ja työn edellytys, työtä ei voi tehdä ilman osallisuuden huomioimista. Osallisuuden 

katsottiin olevan osa nykyaikaista, tavoitteiden mukaista toimintaa ja kulttuuria, jossa 

kuljetaan poispäin laitosasumisesta. Ihmisten elämän tukeminen sellaisena, kuin se jokaisen 

omasta lähtökohdasta koetaan arvokkaana ja omanlaisena, nostettiin tärkeäksi arvoksi.  

Osallisuuden käsittäminen toiminnan lähtökohdaksi kuvattiin näkyvän arjessa eri tavoin. 

Ohjaajilta odotetaan asiakkaiden kanssa toimiessaan asiakaslähtöistä ja avointa viestintää. 

Asiakkaiden puolesta ei esimerkiksi soiteta puheluita, ellei asiakkaalta ole erikseen siihen 

kysytty lupaa tai asiakkaiden asioista ei puhuta ilman, että tämä on tilanteessa läsnä itse. 

Toiminnan suunnittelussa sekä palveluiden määrittelyssä pyritään siihen, että asiakkaat 

osallistuvat mahdollisimman paljon, jokainen kykyjensä mukaan. Johtajien vastauksissa myös 

toistui, että asiakkaiden tavoitteita ei voida määritellä ulkopuolelta, vaan ainoa mahdollisuus 

onnistua ja saada asiakas sitoutumaan, on silloin, jos asiakas on asettanut tavoitteensa itse. 

Myös sen varmistaminen, että asiakas ymmärtää, mistä puhutaan, koettiin huomionarvoiseksi 

seikaksi. Osa johtajista kuvasi edelleen törmäävänsä tilanteisiin, joissa kokouksessa puhutaan 

”asiakkaan yli” käyttämällä liian monimutkaista kieltä tai sivuuttamalla asiakkaan 

ymmärryskyky.  
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H5: ”No, se on ehkä oikeestaan melkeen sellanen itseisarvo, tai et tavallaan et 

mun mielest sen pitäis olla semmonen niinku, tosiaan niinku siihen toimintaan 

sisäänrakennettu ajattelutapa.” 

H1: ”No kyllä mä koen, että se työskentely…Sillä ei… Ei oo mahdollisuuksia, jos 

ne on mun tavotteita, eikä asiakkaan tavotteita. Ne johtaa niinku jatkuvaan 

hankaukseen ja ongelmiin, et sillä ei oo niinku oikeen pohjaa.” 

 

6.3 Johtajuuden keinot osallisuuden tukemiseksi 

Aineistosta nousi useita eri johtajuuden keinoiksi määriteltävää alaluokkaa, jotka kuvasivat 

eri johtajien tapoja vastata osallisuuden toteutumisen tavoitteisiin. Paitsi johtajuuden 

keinoja, aineistosta löytyi myös asiakkaiden yhdenvertaisuuteen liittyviä havaintoja, jotka 

painokkuutensa ja johtajien vastausten yhteneväisyyden vuoksi nousivat tulosten kannalta 

merkittäviksi.  

6.3.1 Henkilöstöresurssien kohdentaminen 

Resurssien kohdentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilökunnan työpanoksen 

osoittamista tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Aineistosta nousi näkemyksiä, joiden mukaan 

riittävän resurssin varmistamisella turvataan se, että asiakkaille on tarpeeksi aikaa ja näin 

osallisuus toteutuu. Tässä suhteessa myös työvuorosuunnittelu on tärkeässä roolissa, jotta 

asiakkaille saadaan oikea-aikaista tukea silloin, kun he sitä tarvitsevat. Tällöin resurssointi 

vastaa asiakkaiden tarpeisiin, eikä asiakkaiden tarvitse suunnitella elämäänsä henkilöstön 

työvuorojen mukaan. Vastaajilta nousi kuitenkin lisäksi huomioita siitä, että työvuorojen 

suunnittelun täytyy tukea myös henkilöstön jaksamista ja tarpeita, eikä asiakkaiden tarpeisiin 

kyetä aina millään toimilla vastaamaan täysin reaaliajassa. Asiakkaiden toiveet tukituntien 

ajankohdista saattavat ajoittua keskenään samoihin aikoihin, jolloin täytyy neuvotella 

sopivista ajoista ja pyrkiä löytämään parhaita ratkaisuja kulloinkin käsillä olevaan 

tilanteeseen.  

Resurssien saatavuudesta oltiin vastaajien kesken kahta mieltä. Osa koki resurssit riittäviksi, 

osa taas vastasi resursseista olevan vähintäänkin ajoittain pulaa. He, jotka kokivat, että 

työvoimaa on käytettävissä tarpeeseen nähden sopivasti, pohtivat resurssien kohdentamista 

etenkin johtamis- ja priorisointikysymyksinä. Mikäli aikaa käytetään oikeisiin asioihin, 

asiakkaan välittömään ja jakamattomaan kohtaamiseen, sekä oikeanlaiseen työotteeseen, 

resurssit ovat riittävät. He taas, jotka kertoivat, että resursseista on pulaa, kuvasivat että 

käytettävissä olevan ajan puitteissa tehdään silti se, mitä pystytään, niin hyvin kuin se on 

mahdollista. Vastauksissa kerrottiin myös siitä, että kunnan maksaman palvelun määritelmän 
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mukaisesti pyritään vastaamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti siihen, mitä 

ostetaan, vaikka mitään ylimääräistä ei ehdittäisikään tarjoamaan. Resurssien puutteen riski 

kuitenkin johtaa vastausten mukaan siihen, että mikäli aikaa on hyvin niukasti, käytetään se 

herkästi asiakkaan perustarpeiden ja välttämättömimpien tukitoimien kuten kodinhoidollisten 

asioiden hoitamiseen, jolloin osallisuuden tukeminen ja yhteiskuntaan osallistuminen jää 

vähemmälle. Myös asiakkaiden valmiudet erilaisiin toimintoihin, kuten esimerkiksi kodin 

ulkopuolelle lähtemiseen, ovat hyvin erilaisia. Jollakin ulos lähtemiseen saattaa kulua niin 

paljon aikaa, että tukitunnit on jo käytetty, kun asiakas olisi viimein valmiina.  

H5: ”Mmm, no, eihän sitä varmasti koskaan riittävästi ole resurssia tällä alalla.. -..- 

..sit tuetaan asiakasta vaikka hakemaan tukihenkilöä tai miettimään niitä muita 

vaihtoehtoja, et toki tuetaan sinne, mut se voi olla usein et se resurssi ei riitä 

siihen, että vaikka käytäisiin kolme tuntia kerran viikossa aina samaan aikaan 

jossakin, ni siihen ei ole. Ja sit ku se on niinku, jos asiakkaalla on yheksäkyt 

minuuttia päivässä palvelua, niin se ei vaan ole mahdollista.”  

H7: ”Siis mä koen, että mulla on tosi hyvin käytettävissä resursseja. -..- Jotenkin mä 

niinku aattelen et se semmonen resurssipula tai se semmonen niinkun hmm.. Niinkun 

se, ettei johonkin oo aikaa niin se on kans jollakin tavalla sellanen niin niinkun 

myöskin semmonen johtamiskysymys. Eli tavallaan meillähän on oikeesti aina aikaa 

sille, mitä me pidetään niinku tärkeenä.” 

6.3.2 Muutosjohtaminen 

Osana hoidollisen kulttuurin murtamista asumispalvelutyössä koettiin, että arvopohjan 

määrittely ja esillä pitäminen vaatii jatkuvaa keskustelua sekä työstämistä. Johtajat 

kuvasivat osan työntekijöistä omaavan hyvin valmiuksia osallisuuden tunnistamiseen ja 

tukemiseen, kun taas osalla on asian suhteen vielä kehitettävää. Vaikka osallisuuden 

toteutumisen ja itsemääräämisoikeuden tukemisen koettiin enimmäkseen olevan oikealla 

polulla, todettiin samalla, että korjattavaa on vielä monessa asiassa. Johtajien vastuulla on 

kuljettaa asumispalveluita osallisempaan suuntaan ja varmistaa, että asiakastyön arvopohja 

ja tavoitteet vastaavat käytännössä sitä, mitä palvelulta odotetaan. Johtajat toivat esille 

näkemyksiä siitä, että asumispalveluiden raameja tulee laajentaa koskemaan osallisuutta 

yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Tätä voidaan toteuttaa esimerkiksi lähtemällä fyysisesti 

liikkeelle asumispaikoista, kulkemalla kaupungilla ja tekemällä asioita, mitä yleensäkin 

kansalaiset yhteiskunnassa tekevät. Yleisellä tasolla asumisyksiköissä saattaa olla vielä 

vanhanaikaisia tai perinteisiä ajattelutapoja, jotka ohjaavat toimintaa, vaikka se ei olisikaan 

tavoite. Tämän toiminnan muuttaminen edellyttää aktiivista muutosjohtamista ja asioihin 

puuttumista, jotta asiakkaiden aito osallisuus pääsee toteutumaan.  
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6.3.3 Henkilöstöjohtaminen 

Vastauksissa toistui ajatus, että on tärkeää löytää oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin ja löytää 

heitä motivoivia asioita työssä edistämään sitoutumista ja työssä jaksamista. Koettiin, että 

usein asiakkaiden onnistuminen tarjoaa myös työntekijöille iloa ja motivaatiota. Toivottavaa 

oli, että saavutettaisiin mahdollisimman vähäinen vaihtuvuus. Samoin tunnistettiin, että 

kaikista työntekijöistä ei ole siihen, että tehdään liikkuvaa työtä asiakkaiden kodeissa ja 

muissa tapaamispaikoissa. Koettiinkin tärkeäksi kohdentaa tukea omaan asuntoon saavien 

asiakkaiden palvelut mahdollisuuksien mukaan niille työntekijöille, jotka itse kokevat juuri 

kyseisen työmuodon mielekkääksi ja palkitsevaksi, jotta motivaatiota saadaan pidettyä yllä. 

Henkilökunnan hyvinvoinnin huolehtimista pidettiin tärkeänä ja tavoiteltavana asiana.  

Vastauksissa korostui avoimen keskustelukulttuurin tärkeys ja työntekijöiden kanssa laaditut 

työyhteisön pelisäännöt. Koettiin, että yhteisen keskustelun myötä syntyy ymmärrys 

asiakastyöstä ja oikeista toimintatavoista. Oikeiden toimintatapojen suhteen myös johtajien 

oma esimerkki sanoitettiin tärkeäksi osaksi arjessa havaituista hyvistä toimintatavoista. 

Sanoitettujen linjanvetojen lisäksi johtajan tekemä käytännön työ ja asiakkaiden 

kohtaaminen voi ohjata kulttuuria oikeaan suuntaan. Vastauksissa kuvattiin johtajien 

tavoitteita pysyä helposti lähestyttävänä niin asiakkaiden kuin henkilöstönkin taholta sekä 

ylläpitää sallivaa kulttuuria, jossa myös virheiden tekeminen on sallittua.  

6.3.4 Asiakastyön ohjaaminen ja konkreettisten käytäntöjen luominen 

Osana johtajuuden keinoja haastatellut kertoivat vaikuttavansa osallisuuden toteutumiseen 

asiakastyön ohjaamisella ja konkreettisilla käytännön toimenpiteillä. Näitä ovat esimerkiksi 

omavalvontasuunnitelmiin tai vastaaviin asiakirjoihin kirjatut tavoitteet osallisuuden 

tukemiseksi. Samoin palveluntoteuttamissuunnitelmat sekä tukiprofiilit ovat kirjallisia 

dokumentteja, joissa on kuvattu yksilöllisesti keinoja asiakkaan osallisuuden tukemista 

ajatellen. Näitä mukana laatimassa ovat asiakkaat itse.  

Johtajat ovat kertomansa mukaan usein myös selkeästi vetämässä arjessa linjoja, joilla 

asiakastyön toimintamalleja viedään oikeaan suuntaan. Joskus ne ovat hyvin tarkkoja ja 

konkreettisia toimenpiteitä, kuten se, että jo vuoron määrittelyssä sovitaan, millaisia 

tehtäviä kukin ohjaaja tekee asiakkaiden kanssa. Nämä tarpeet taas nousevat asiakkaiden 

yksilöllisistä toiveista ja tavoitteista, jotka on kirjattu auki mahdollisimman pilkotusti. Näin 

yksityiskohtainen toimintatapa ei toistunut vastauksissa, mutta myös muut haastatellut 

kertoivat työtapojen ja -kulttuurin vahvastakin ohjaamisesta arjessa. Tärkeää oli korostaa 

ohjauksellisuutta hoidollisuuden sijaan sekä asiakkaan valtaa päättää. Vaikka toisaalta 

haastateltujen oli vaikea löytää selkeää vastausta siihen, miten asiakkaan äänen kuulumista 

varmistetaan esimerkiksi silloin, kun omaisella, asiakkaalla tai työntekijällä on asiakkaan 

tilanteesta eriävät mielipiteet, kokivat kaikki haastatellut tärkeäksi tuoda oman 
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työpanoksensa asiaan tavalla tai toisella. Asiakkaan oman mielipiteen ja päätösvallan 

tukeminen oli kaikista haastatelluista tärkeää, mutta osa korosti yhteistyötä vanhempien 

kanssa niin arvokkaaksi ja tärkeäksi, että koki painetta toimia sekä asiakkaan että omaisen 

toiveiden mukaisesti. Moni kuvasikin kyseisiä tilanteita siten, että on tasapainoiltava 

yhteistyön ylläpitämisen ja asiakkaan oman tahdon vahvistamisen välillä. Osa taas kertoi 

rajaavansa omaisia hyvinkin suoraan. 

H8: ”Joo sehän on siis todella haasteellinen tilanne, jos omaiset näkevät eri 

tavalla kun asukas ja sitten se, että miten me saadaan, saadaan niinkun jos 

sitten niinkun meidän, meidän niinkun öö.. Niinkun että miten me löydetään 

meidän työhön sellaset keinot, millä me löydetään tai siis tuetaan sitä 

asukasta juuri siinä hänen omassa päätöksenteossa ja osallisuudessaan” 

Asiakastyön ohjaamisen osana työn läpinäkyväksi saattaminen nousi myös esiin. Tehtyjen 

päätösten tulee kestää päivänvaloa ja toimintaa pitää kyetä perustelemaan kestävästi. Tähän 

liittyen asiakaspalautteen kerääminen ja siihen reagoiminen tuotiin osassa vastauksissa esille. 

Toisaalta tuotiin esille näkökulmia siitä, että joskus palaute tulee takautuvasti, vasta vuosia 

myöhemmin. Tapa havaita onnistumisia on usein myös asiakaspolkujen tarkastelu. 

Onnistumiseksi lopputulos voidaan arvioida esimerkiksi silloin, kun asiakkaan toivottomalta 

vaikuttanut tilanne kääntyykin hyväksi. Asiakkuuksien hyvää hoitamista vaikeuttaa joskus 

vastaajien mukaan asiakkaista itsestään lähtöisin olevat seikat, kuten se, että apua ei aina 

haluta ottaa vastaan, vaikka sitä olisi tarjolla.  

6.3.5 Henkilökunnan itseohjautuvuuden tukeminen 

Itseohjautuvuus tuli haastateltujen vastauksissa esille useasti eri yhteyksissä. Työssä 

vaaditaan muokkautuvuutta asiakkaiden vaihtuvia tilanteita mukaillen ja niihin sopeutuen. 

Johtajat kuvasivat asiakasta työn ohjaamisen johtotähtenä, jolloin ohjaajilla on vuoroissaan 

enimmäkseen melko vapaat kädet toteuttaa toimintaa niin kauan, kuin kyse on asiakkaiden 

tarpeisiin vastaamisesta. Tällöin isoon rooliin nousee oman työn johtaminen ja organisointi, 

kuitenkin työnantajan arvoihin ja tavoitteisiin sitoutuen. Ohjaajille kuvattiin annettavan 

melko laajatkin valtuudet kehittää ja toteuttaa asiakastyötä yksilöllisiin tarpeisiin peilaten. 

Samalla koettiin, että asiakkaiden kehittyminen ja tavoitteiden saavuttaminen motivoivat ja 

sitouttavat työntekijöitä. Haastatellut kertoivat ohjaajien iloitsevan asiakkaiden 

onnistumisista ja kokevan myös itse onnistuneensa tuolloin työssään. Tämän kuvattiin olevan 

vahvempaa erityisesti silloin, kun työntekijät itse saivat päättää asiakkaan kanssa ratkaisuista 

kulloiseenkin käsillä olevaan tilanteeseen. 
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6.3.6 Osaamisen kartoitus ja kehittäminen 

Osana osaamisen kartoittamista yhtenä työvälineenä pidettiin perinteisiä kehityskeskusteluja, 

mutta haastatellut kertoivat myös kuuntelevansa yksilöllisiä koulutustoiveita ja toteuttavansa 

niitä mahdollisuuksien mukaan. Koulutusmyönteisyyttä pidettiin tärkeänä ja koettiin, että 

ohjaajilla täytyy olla mahdollisuuksia ammatilliseen kouluttautumiseen. Osalla oli myös 

käytössään erilaisia osaamiskartoituksia, joiden avulla tarkasteltiin, onko henkilöstöllä 

riittävästi osaamista esimerkiksi autismista tai mielenterveys- tai päihdetyöstä. 

Osaamisprofiileja kerrottiin käytettävän resurssien kohdentamiseen asiakastarpeen 

mukaisesti. Toisaalta henkilöstön osaamista arvioitiin jonkin verran jo rekrytointivaiheessa ja 

pyritään saamaan kokonaiskuvaa hakijan painotuksista ja osaamisesta. Samoin painotettiin jo 

olemassa olevan tiedon hyödyntämistä ja jakamista. Hiljaisen tiedon siirtäminen vanhoilta 

työntekijöiltä uusille tulijoille on tärkeää. 

6.3.7 Jatkuva arvokeskustelu arjessa 

Kuten jo aiemmin on viitattu, jatkuva keskustelu arjessa on hyvin merkittävä osa osallisuuden 

toteutumisen varmistamista. Keskustelun käyminen mainittiin haastatteluissa toistuvasti ja eri 

asioiden yhteydessä. Johtajien rehellinen ja avoin keskustelu niin työntekijöiden kuin 

asiakkaiden kanssa on keskeinen, konkreettinen toimintatapa, jota lähes jokainen vastaaja 

kertoi tekevänsä. Puhumisen lisäksi kuvattiin sitä, että on tärkeää pysähtyä kuuntelemaan ja 

havainnoimaan. Dialoginen ote työhön koettiin hyväksi tavaksi johtaa ja viedä osallisuuden 

tavoitteita eteenpäin. Samalla sen ymmärtäminen, että asiakkaat eivät aina tee sellaisia 

ratkaisuja, kuin työntekijät toivoisivat, on keskeinen osa itsemääräämisoikeuden 

kunnioittamista. Samoin tulee ymmärtää osallisuuden olevan subjektiivinen kokemus, jota ei 

täysin kyetä ulkopuolelta määrittelemään. 

6.4 Osallisuuden tukemiseen tähtäävät rekrytoinnit 

Rekrytointeihin liittyen johtajilta tuli pääasiassa kahdenlaisia malleja, joilla he kertoivat 

varmistavansa rekrytoinnin onnistumista ja pyrkivänsä oikeanlaisiin valintoihin. Toisaalta 

kerrottiin siitä, että oikeat valinnat tehdään kokemusperäisen tunnetilan tai tiedon pohjalta, 

toisaalta konkreettisia toimintamalleja seuraamalla.  

6.4.1 Kokemukseen perustuvan tiedon hyödyntäminen 

Osa etenkin pidemmän työkokemuksen omaavista johtajista kertoi, että oikeanlaisen hakijan 

tunnistaa usein jo intuition perusteella. Ensitunne haastateltavasta on osoittautunut heidän 

mukaansa yleensä oikeaksi pidemmälläkin aikavälillä. Toisaalta kokemukseen saattavat 

vaikuttaa haastateltavan tietyt ominaisuudet, joiden tunnistetaan sopivan juuri kyseiseen 

työtehtävään hyvin. Erilaisiin yksiköihin haetaan erilaisia osaajia ja persoonia. Johtajat 
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kertoivat ominaisuuksista, jotka toimivat heille varoitusmerkkeinä, esimerkiksi liiallinen 

asiantuntijuuden korostaminen ja ”päsmäröinti” saivat johtajat epäilemään asenteen 

vaikutusta asiakastyötä ja osallisuutta heikentävästi. Haastateltavan esille tuoma 

kaikkitietävyys nähtiin riskiksi asiakkaan aitoon kohtaamiseen. 

H1: ”Kyllähän se usein on semmonen homma, että se intuitio tulee vaan 

jostakin, että joku ei tunnu hyvältä vaikka on älyttömän pätevä ja hirveesti 

koulutuksia ja usein se on osoittautunut oikeaksi.” 

H4: ”Että, että liian semmonen päsmäri niin tota, että sitä on vaikee sitä 

asennetta asiakastyössäkään sitte pitää vakan alla, et se voi sieltä puskee 

esiin, että.. joo.” 

6.4.2 Konkreettiset toimintamallit 

Konkreettisia tapoja varmistaa osallisuuden vahvistamista rekrytoinnissa aineiston perusteella 

oli ottaa asiakkaat mukaan rekrytointiin, osallisuutta koskevat kysymykset haastatteluissa ja 

vuorovaikutuksen havainnointi. Asiakkaiden läsnäolo haastattelutilanteissa koettiin 

poikkeuksetta positiivisena ja informatiivisena tapana nähdä haastateltavien ja asiakkaiden 

välistä kohtaamista ja saada sitä kautta lisätietoa hakijan valmiuksista asiakastyöhön. 

Kuitenkin ainakin yhdessä organisaatiossa asiakkaiden osallistuminen haastattelutilanteisiin oli 

ylemmän johdon taholta kielletty, joten käytäntöä ei oltu voitu jatkaa. Asiakkaiden ja 

hakijoiden välistä vuorovaikutusta pyrittiin silti havainnoimaan muilla keinoin, kuten viemällä 

hakija tapaamaan asiakkaita haastattelun jälkeen, jolloin oli mahdollista muodostaa 

jonkinlainen käsitys kohtaamisen tavoista. 

Konkreettisiin toimintatapoihin lukeutuivat myös haastateltujen vastauksista ilmenneet 

osallisuutta koskevat kysymykset rekrytointihaastatteluissa. Osa vastaajista kertoi joko 

suoraan kysyvänsä osallisuuden tukemisesta tai siihen läheisesti linkittyvästä osa-alueesta, 

kuten asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukemisesta. Osaan kysymyksistä saattoi sisältyä 

tulkinnan mahdollisuus koskien osallisuuden vahvistamista. Vaikka kysymys koskisikin eri 

asiaa, vastauksen sävy ja näkökulma saattoivat vaikuttaa johtajien vaikutelmaan osallisuuden 

huomioimisen olemassaolosta ja arvostamisesta. Johtajat siten saattoivat havainnoida 

hyvinkin monipuolisesti rekrytoitavien käytöstä ja vastauksia haastattelutilanteissa.  

H2: ”-..- meilhän on niinku nytte, nyt niinku suositaan sitä et asiakkaat on 

mukana rekrytoinnissa, eli et meil on niinku asia- asiakas haastattelemassa 

niinku osan sen aikaa ku haastatellaan työntekijää. -..- ku se on niinku 

kiinnostavampi juttu et millä tavalla niinku tää hakija niinku siihen vastaa ja 

miten hän niinku et vastaaks hän tosissaan mulle vai, vai, vai sille asiakkallee 
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ihan siihen kysymykseen. Ku, ku se on ihan totta myös et semmoses, siin näkyy 

niinku paljon.” 

6.5 Johtajien tekemä verkostotyö 

Johtajien tekemää verkostotyötä selvitettiin haastatteluissa etenkin kolmannen sektorin 

toimijoiden sekä moniammatillisen yhteistyön osalta. Johtajilta kysyttiin kokemuksia 

yhteistyön tekemisestä palvelunostajien kanssa ja verkostojen luomisesta. Jälkimmäisen 

osalta vastauksista heijastui enimmäkseen välillisen työn merkitys. 

6.5.1 Delegointi 

Vaikka johtajien vastauksista ilmeni arvostus ja tunnustus kolmannen sektorin toimijoita 

kohtaan, käytännössä verkostojen luominen järjestöjen ja tapahtumien suuntaan hoituu 

enimmäkseen asiakkaiden lähityöntekijöiden kautta. Enemmistö johtajista kertoi, että heillä 

ei ole tarkkaa tietoa siitä, minkä kaikkien tahojen kanssa asiakasasioissa tehdään osallisuutta 

tukevaa yhteistyötä. Toisaalta vastauksista heijastui kannustaminen kaikkien asiakkaita 

hyödyttävien mahdollisuuksien selvittämiseen myös tällä saralla. Työntekijöille sallitaan tällä 

osa-alueella hyvin vapaat kädet toimia asiakkaiden parhaaksi ja johtajat kokivat heidän myös 

tuntevan parhaiten olemassa olevat verkostot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet.  

6.5.2 Johtajien yhteistyö palvelun ostajatahojen kanssa 

Palvelua tuotetaan kaikkien haastateltujen yksiköissä samalla tavalla, eli kunnat ja kaupungit 

ostavat palveluntuottajilta asiakkaille erilaisia palvelukokonaisuuksia. Yleisin malli on, että 

tukea asiakkaiden omiin asuntoihin ostetaan aikaperusteisesti ja palveluun määritellään 

melko tarkastikin ne tavoitteet, joihin palveluntuottajan tulee vastata. Näin ollen palvelun 

ostajatahoa yleensä kiinnostaa asiakkaan kanssa välittömässä kontaktissa käytetty ohjausaika. 

Vastauksista ilmeni, että etenkin nykypäivänä ostajatahot ovat myös ainakin yleisellä tasolla 

kiinnostuneet asiakkaiden osallisuuden tukemisesta ja siihen tähtäävistä toimenpiteistä. 

Toisaalta osa vastaajista koki, että kuntien olisi syytä selvittää tarkemminkin, millaista 

hajontaa tällä osa-alueella eri yksiköiden välillä saattaa olla. Vastaukset heijastelivat sitä, 

että osallisuus on kyllä arvioinnin osa-alueena puheen tasolla, mutta todellinen toteutuminen 

on palveluntuottajan kertoman varassa ja tähän harvemmin ostajataho pyytää tarkennuksia.  

H7: ”Mut jotenkin niinkun jos mä mietin, et jos edelleen menee läpi jotkut sen 

tyyppiset palvelut, missä ne ihmiset on niinku tavallaan siellä, vähän niinku 

tavallaan unohdettu sinne yksiköihin ja ja he tekee siellä mitä millonkin 

kukakin viittii heidän kans tehdä, niin siitä näkökulmasta ajattelisin, että se 

ostajakin vois haastaa niinkun entistä enemmän.” 
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Johtajien vastauksista nousi tarve ketterien ja nopeasti muokkautuvien palvelujen luomiseen. 

Usein byrokratian koettiin olevan asiakkaiden tarpeiden esteenä silloin, kun asiakkaan tilanne 

olisi vaatinut nopeaa reagointia. Byrokratia saattoi olla johtoisin joko koko 

sosiaalijärjestelmän taholta tai omasta organisaatiosta. Palvelujen yksilölliselle räätälöinnille 

koettiin yhä olevan liian vähän mahdollisuuksia. Asiakkaiden osallisuutta saattaa vaikeuttaa 

palvelujen eri lokeroihin sijoittuminen ja vaikeus soveltaa eri palvelujen osia toisiinsa. 

Yhteistyö viranomaisten kanssa voi olla katkeilevaa tai perustua jo vanhentuneeseen 

tarpeeseen.  

Tarkasteltaessa johtajien tapoja ja yhteistyötä ostajatahojen kanssa, aineistosta nousivat 

vahvasti esille kuntien keskinäiset erot ja asiakkaiden epätasa-arvo palvelujen edessä. Yhtä 

lukuun ottamatta jokainen vastaaja kertoi yhdenmukaisesti asiakkaiden palvelujen 

saatavuudessa ilmenevistä eroista kuntien välillä. Joissakin kunnissa asiakkaille esimerkiksi on 

toisia kuntia helpompaa saada myöntävä päätös tukihenkilön tai henkilökohtaisen avustajan 

saamiseksi. Haastattelemiemme johtajien yksiköistä osassa jokaisella asiakkaalla oli avustaja 

tai tukihenkilö, jossain ei kenelläkään. 

Suurin ero kuitenkin ilmeni asiakkaiden yksilölliseen tuen tarpeeseen myönnetyistä 

tukitunneista. Tuen tarpeen perusteella asiakas, kunta ja palveluntuottaja tekevät 

sopimuksen siitä, miten paljon asiakas voi ohjaajan tukea saada. Usein määrä asiakkaan 

omaan asuntoon annettuna on joitakin tunteja viikossa tai päivässä. Tuntien myöntäminen 

vaihteli kuitenkin eri kuntien välillä suuresti. Keskenään hyvin samanlaiset tuen tarpeet 

omaavien asiakkaiden välillä saattoi olla monien tuntien ero toisiinsa verrattuna, mikäli 

heidän kotikuntansa oli eri. Johtajien tiedossa myös oli hyvin jo ennalta, mitkä kunnat ovat 

palvelua myöntäessään tiukimpia, mitkä taas myönsivät asiakkaiden tukitunnit 

ymmärtäväisemmin. Johtajista osa kuitenkin kertomansa mukaan pyrki omaa palvelua 

tuottaessaan asettamaan asiakkaat yhdenvertaisempaan asemaan toisiinsa nähden.  

H3: ”Se ero näkyy paitsi siinä missä ollaan niin kyl myös siinä että kuka ostaa. 

Jotkut kunnat on paljon tiukempia kun toiset. On niissä hirmusiakin eroja. 

Meillä saattaa samalla palvelutarpeella olla niitä asiakkaita, öö olla ihan eri 

palvelutuotteella eli se rahan määrä, millä sitä palvelua tuotetaan saattaa 

erota satasilla päivässä.” 

H6: ”No, kylhän se niinkun tavallaanhan täst pitäis olla kaikkien ohjaajien 

tietosia, millä, millä palvelutuotteella kukin asiakas on, mutta käytännön 

elämässä, ni eihän sitä niinku millään mittatikulla mitata, et hei nyt, sun, sun 

palvelu loppu tältä päivältä, et kyllähän siinä niinku kuitenki mennään aika 

pitkälti tarpeiden mukaisesti.” 
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Kuntien eroihin johtajilla oli kertomansa mukaisesti useitakin välineitä sitä häivyttääkseen ja 

tärkein niistä oli avoin ja rehellinen suhde kunnan sosiaalityöntekijään. Asiakkaiden tuen 

tarpeita yleensä vastausten mukaan saadaan neuvottelulla avattua ja johtajat kokivat, että 

keskustelut käydään hyvässä hengessä. Kuntien välisen epätasa-arvon takana vaikuttaa 

vastausten perusteella olevan kuntien kireä talous, eikä niinkään kuntien työntekijöiden 

pyrkimys epäillä asiakkaan tuen tarpeen määrää. Konkreettisia keinoja saada asiakkaalle 

oikeaa tarvetta vastaava palvelutuote ovat johtajien kertoman mukaan muun muassa tuen 

kellottaminen ja tarkat asiakaskohtaiset kirjaukset ja suunnitelmat. Suuremmalle 

palvelutuotteelle tai tuntimäärälle oli paremmat edellytykset silloin, jos luottamus kuntaan 

oli kunnossa ja keskusteluyhteys hyvä. Tämä toisaalta edellytti myös, että palvelutuotteita oli 

tarvittaessa myös laskettava, mikäli tuen tarve koettiin tuntimäärää pienemmäksi arjessa. 

Palvelun määrittelyn onnistuminen vaatii johtajien mukaan hyviä perusteluja ja 

asiakaslähtöistä tarvearviointia. Perinteisesti palvelun määrästä keskustellaan palvelun 

ostajan ja tuottajan välinen keskustelu, mutta haastateltavista yksi koki, että asiakkaan olisi 

hyvä olla mukana myös tässä osiossa omien kykyjensä mukaan kertomassa, mikä määrä 

palvelua hänen tarpeisiinsa vastaisi. 

6.6 Johtajien esille tuomia hyviä käytäntöjä 

Kysyimme haastattelussa, mitkä ovat johtajien mielestä sellaisia käytäntöjä, jotka ovat 

havainneet työnsä kautta hyviksi tavoiksi, ja jotka saattaisivat hyödyttää myös muita 

vastaavia yksiköitä toimialalaajuisesti. Johtajien vastauksista nousi kaksi alaluokkaa, toisessa 

he kertoivat suunnitelmallisista toimintamalleista ja toisessa korostui vuorovaikutuksen ja 

kohtaamisen merkitys. 

6.6.1 Suunnitelmalliset toiminnot 

Jäsenneltyinä toimintoina kerrottiin pidettävän johdonmukaisesti yllä keskustelevaa 

kulttuuria työntekijöiden kanssa. Samalla tavalla haastateltavat kertoivat varmistavansa 

toistuvasti toiminnan olevan asiakaslähtöistä ja että asiakkailla on mahdollisuuksia osallistua 

erilaisiin tapahtumiin ja arjen toimintoihin. On myös koettu hyväksi tavoitteeksi pyrkiä 

järjestämään asiakkaille tuttuja ohjaajia ja yrittää välttää henkilöstön vaihtuvuutta. Hyvinä 

käytäntöinä pidettiin lisäksi asiakkaiden osallistamista sekä yksiköiden arjen suunnitteluun 

että omien palveluidensa määrittelyyn, sekä asiakkaiden kannustaminen ylipäätään 

toimintaan, ei vain kehitysvammaisille suunnattuihin tapahtumiin. Myös turhien sääntöjen 

purkamista pidettiin tärkeänä. 

6.6.2 Kohtaamiseen panostaminen 

Vastauksista ilmeni se, että johtajat antavat paljon arvoa sille, että asiakasta ei yritetä 

korjailla tai muokata, vaan hänet hyväksytään sellaisena, kuin hän on ja tuetaan häntä omien 
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tavoitteidensa asettelussa. Aiemmat virheet eivät saa olla syynä estää asiakasta yrittämästä 

uudelleen ja kokeilemasta pärjäämistään esimerkiksi kevyemmissä palveluissa. Onnistumisia 

on koettu tulleen silloin, kun asiakkaan kanssa on saatu rakennettua hyvä luottamussuhde ja 

häntä on kyetty auttamaan silloinkin, kun tilanne on vaikuttanut jo toivottomalta. 

Asiakkaiden itsensä tuomaa palautetta, joko heidän kertomanaan tai ohjaajien 

havainnoimana, pidettiin tärkeänä mittarina työn onnistumiselle. Työn ymmärtäminen 

ihmissuhdetyönä nousi monien hyvien käytäntöjen pohjalta. Ajatukset ja arvot ihmisyydestä 

ja hyvän elämän määritelmistä korostuivat, samoin kuin asiakkaiden yksilöllisten tilanteiden 

ja toiveiden ymmärrys.  

H7: ”..-..hänen menneisyytensä, sen ei pitäs olla koskaan hyvän tulevaisuuden 

esteenä.” 

6.7 Johtajien kokemuksia osallisuuden toteutumista estävistä tekijöistä 

Johtajat tunnistivat kolmenlaisia uhkatekijöitä osallisuuden toteutumiselle; rakenteellisia 

uhkia, sekä niin työntekijöistä kuin itse asiakkaistakin lähtöisin olevia uhkia. 

6.7.1 Työntekijöistä johtuvat uhat 

Johtajat nimesivät kolme erilaista uhkatekijää, jotka ovat lähtöisin työntekijöistä. 

Asiakastyössä vallitsee satunnaisesti edelleen niin sanottu hoivakulttuuri, eli liian hoidollinen 

ote työhön, jossa asiakasta ei välttämättä pidetäkään oman elämänsä asiantuntijana, vaan 

hoivan ja suojelun kohteena. Lisäksi riskitekijäksi osallisuuden toteutumiselle nähtiin 

työntekijöiden liiallinen vallankäyttö ja asiakkaiden elämän perusteettomat rajoittamiset.  

H1: ” Mut mä ihmettelen aina oikeesti et suoraan sanottuna ku mä käyn tuolla 

meidän selkeissä kehitysvammayksiköissä, ni heillä on ihan älyttömän 

tiukkaa, niinku lastensuojeluyksiköissäkin.  -..- kehitysvammapuolella aikuisia 

ihmisiä pönkätään omiin huoneisiin ja pannaan aita ympärille ilman mitään. -

..- mutta käytännössä niin rajotetaan ilman niinkun minkäänlaista, oikeesti 

valtuuksia.” 

H6: ”Ja tota, no, osallisuuden tukemista voi tietenki niinku estää varmaan just 

se asenneilmapiiri, että, et jos niinkun tavallaan on jotenki semmonen hirveen 

hoidollinen tai ylihuolehtivainen se, se ote, ote sit näihin asiakkaisiin, että, 

tai semmonen skeptinen, et ei siit kuitenkaan mitään tuu, ja se on nyt 

jo sössiny asiansa niin monta kertaa, et ei me niinku enää anneta mitään 

mahdollisuutta.” 
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H7: ”No ihan suurin riskihän on nää työntekijät, jotka tätä työtä tekee. Niinku 

ihan.. Ja tavallaan myös se johto. Vähän niinku karusti sanottuna, mut se.. 

Meillä on kuitenkin tässä näissä työtehtävissä on sillä tavalla sitä valtaa.” 

Hoidollisen otteen ja vallankäytön lisäksi asiakastyössä yhteisen linjan puuttuminen nähtiin 

myös uhkana osallisuuden toteutumiselle. Yhteisellä linjalla tarkoitettiin sitä, että 

työntekijöillä tulisi olla lähtökohtaisesti yhtäläinen käsitys työn sisällöstä ja siitä, miksi ja 

mitä tehdään. Lisäksi työyhteisöön pinttyneet toimintatavat saattavat vaikeuttaa osallisuuden 

toteutumista, jos työyhteisössä ei kyetä pysähtymään tarkastelemaan omia toimintamalleja ja 

muokkaamaan niitä asiakaslähtöisemmiksi. Liiallinen raportointi myös mainittiin mahdollisena 

uhkana asiakkaiden osallisuudelle. Asiakkaan olemuksen liian tarkka analysointi ja pohtiminen 

nähtiin tässä vastauksessa riskiksi ja usein ei asiakasta kunnioittavaksi toiminnaksi. 

Tarpeellisen tiedon siirtämisen lisäksi tapahtuva asiakkaan päivittäinen arviointi ulkopuolelta 

ei välttämättä ole hyödyllistä, vaan parempi tapa olisi ottaa asiakas keskusteluun mukaan, 

mikäli hän on keskustelun keskiössä. 

6.7.2 Rakenteista johtuvat uhat 

Johtajat nimesivät myös rakenteista johtuvia uhkia osallisuuden toteutumiselle. Näitä olivat 

taloudellinen paine sekä jäykkä järjestelmä joko oman organisaation tai koko 

palvelujärjestelmän taholta. Lisäksi erityisenä uhkana nähtiin resurssien puute. Resurssista 

puhuttaessa käsiteltiin niin ajallista resurssia, kuin työntekijöiden määrääkin. Esiin nousivat 

muun muassa kuntien kilpailutukset, sekä asiakkaille myönnetyt tuntimäärät, ja kuinka tunnit 

kohdennetaan asiakkaan tarpeisiin peilaten.  

H3: ” No se on se viestinnällinen kyvyttömyys kohtaamisen tasolla ja 

joustamattomat rakenteet. Jos mennään hallinto edellä ja 

hoitotieteellisesti ni.. Ei siit tuu hevon paskaakaan.”  

H5: ”No onhan tietysti jos niinku lähtee ihan tuolt kun-kunnan puolelta ni 

tietysti talous vaikuttaa siihen, et mitä palvelua asiakkaille ostetaan. Sit ku 

vielä kiristetään vähäsen, ni kylhän tietysti sitte tässä arjessa se asiakkaan 

osallisuus siihen omaan, omaan arkeensa, mut sit se myös kaikki mitä lähtee 

ulospäin niin, sehän on se mikä sielt ensimmäiseks sitte kyl meki joudutaan 

tiivistämään, ku ei vaan riitä väki enää.” 

Asiakkaat eivät aina johtajien kertoman mukaan halua palvelua niihin aikoihin, kuin sitä olisi 

mahdollista järjestää, tai moni asiakas haluaa sitä samanaikaisesti. Tämä joskus aiheuttaa 

haasteita työvuorosuunnittelun kannalta. Myös jo sovittuja käyntejä joskus peruuntuu 

asiakkaista johtuvista syistä ja korvaavaa aikaa ei välttämättä pystytä sopimaan aiemmin 

tehdyn resurssisuunnitelman vuoksi. Tällöin joskus asiakkaan palvelu jää toteutumatta. Erään 
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johtajan vastauksessa tuli esimerkiksi ilmi, että hän oli itse yrittänyt toteuttaa palvelua 

asiakkaiden kotikäynneille pyrkien eräänä päivänä, mutta kukin vuorollaan oli vastannut, että 

juuri tuolla hetkellä ei sovi. Lopulta johtaja oli saanut yhden sovituista käynneistä 

toteutettua. Tämä herätti ajatuksia palvelun suunnittelun hankaluudesta ja siitä, miten 

kaikkia asiakkaita ei ole mahdollista palvella juuri siihen aikaan, kuin he haluavat, sillä 

työvuorosuunnittelua ei voida rakentaa ihmisten vaihtuviin elämäntilanteisiin pohjaten.  

H4: ”Sit on joskus on niin että asiakkaat saattaa suunnitella sit 

tapaamiskäyntiin niin samaan ajankohtaan muuta menoo, että se on 

harmillista, että me ollaan resursoitu et me ei olla niin ketterä tai joustava 

organisaatio, et mul ois niinkun ihan miten mielin määrin niitä, että nyt ei 

sovikaan kahelta vaan tuu illalla kuudelta, ni sitten mulla ehkä ei oo silloin sit 

lähettää sinne ketään.” 

6.7.3 Asiakkaiden taholta tulevat uhat 

Johtajat nimesivät myös kaksi asiakkaiden taholta tulevaa uhkaa osallisuuden toteutumiselle. 

Nämä olivat asiakkaiden laitostausta sekä omaisten asettamat paineet. Asiakkaiden 

laitostaustan todettiin joissain tapauksissa aiheuttavan juurtuneita toimintatapoja, jotka 

saattavat näkyä pitkäänkin asiakkaiden arjessa vielä laitoshistorian jälkeenkin. Vaikka 

ympäristö olisi jo muokkautunut tukemaan osallisuuden toteutumista, asiakkaiden voi olla 

joskus vaikeaa päästää irti aikatauluista ja rutiineista. Heissä on nähtävissä tietynlaista 

laitostumista.  

H8: ”Mutta myös asukkaiden juurtuneet tavat. Et tota, on asukkaita, joilla on 

pitkät laitoshistoriat takana esimerkiks, ni, näkyy varmasti asukkaiden 

elämässä vielä tänä päivänäkin.” 

Omaisten kanssa tehtävässä yhteistyössä korostettiin sitä, että usein esimerkiksi kotoa 

asumispalveluiden piiriin muuttavan lapsesta ”irti päästäminen” on usein pitkä prosessi, johon 

liittyy monella eri tasolla osallisuutta estäviä asioita. Johtajien näkemysten mukaan asiakkaan 

kanssa työskentelevillä ohjaajilla saattaa olla täysin eriävät näkemykset esimerkiksi asiakkaan 

arjen taidoista, mielipiteistä tai toiveista. Asiakasta saatetaan pitää ikuisena lapsena, jota 

tulee suojella ja holhota. Asumisen palveluissa taas asiakkaan kognitiivinen ikä kyllä 

tunnistetaan, mutta johtajien mukaan myös havaitaan asiakkaan elämänkokemus ja aikuisuus, 

sekä odotetaan asiakkailta omaan elämäänsä liittyviä päätöksiä, joita aikuiset ihmiset 

ylipäätäänkin tekevät. Tämä ristiriita saattaa aiheuttaa hankaluuksia palveluntuottajan sekä 

omaisten välillä ja herättää hämmennystä asiakkaassa, jonka voi olla vaikea hahmottaa omaa 

tahtoaan jo ilman ulkopuolistakin painetta. Johtajat kokivat, että tietyissä tilanteissa 

omaisten asenteet saattavat estää asiakkaan osallisuuden toteutumista.  
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H6: ”..yhteistyö omaisten kanssa, että, että vaikka 

me niinkun työntekijänä pyrittäis asiakkaan osallisuutta tukemaan, ni 

sit siel voi olla niinku voimakkaat vanhemmat, jotka, jotka 

jotenkin holhoaa tai, tai niinku haluis et se asiakas elää toisen näkö- heidän 

näköistä elämäänsä eikä omannäköistä elämäänsä, niin ne on välillä sit ehkä 

haastavia tilanteita.” 

6.8 Osallisuuden tukemisen kehittämiseen liittyvät havainnot johtajien taholta 

Aineistosta tuli ilmi johtajien havainnointeja osallisuuden tukemisen kehittämiseen liittyen. 

Esiin nousi kolme teemaa; organisaation johdon näkemykset, asiakkaiden mahdollisuudet 

osallisuuden toteutuessa sekä kehittämisen teema.  

6.8.1 Organisaation ylemmän johdon näkemykset 

Johtajat kokivat, että edustamiensa organisaatioiden arvoihin sisältyi lähtökohtaisesti 

asiakkaiden etu edellä työskentely. Lisäksi johtajat kokivat, että organisaatioiden 

johtoportaissa osallisuus oli yleisesti hyvin ymmärretty yläkäsite. Osa vastaajista koki, että he 

saavat tarpeeksi paljon tukea omaan työhönsä, jotta asiakasosallisuuden toteutumista 

voidaan johtaa ruohonjuuritasolla. Lisäksi organisaation johtotasolla on tunnustettu palvelun 

ostajan toiveet palvelun tuottamiselle sekä yhä enemmän läsnä olevat vaateet palvelulle. 

Kuitenkin osa vastaajista antoi ymmärtää, että osallisuuden käsite on tunnustettu 

nimenomaisesti käsitteen tasolla, eikä ehkä viety käytäntöön johdon puolelta niin hyvin kuin 

olisi voinut ajatella. Kun osallisuuden tukemisesta koitui organisaatiolle kustannuksia tai se 

aiheutti ylimääräisiä järjestelyjä, osallisuuden tukeminen ei välttämättä ollutkaan 

organisaation ylemmän johdon taholta enää niin mutkatonta. Toisenlainenkin esimerkki 

aineistosta nousi. Siinä osallisuuden tukemisen hyvät käytännöt jaettiin johtoryhmässä myös 

organisaation muille toimijoille ja aktiivisesti pohdittiin, miten mallia voisi käyttää myös 

muualla. 

H1: ” tää meidän kehittämisjohto ja noi ni kyl mä uskon että on niinkun 

asiakkaan etu, etu edellä pitkälle mietitään. .--. ..kyllä meidän systeemit on 

muuttunu ja oikeesti niinkun asiakasta kuunnellaan ja tiedetään, että se on 

kaikkien, kaikkien etu kuitenkin että me mennään niinkun asiakas edellä.” 

6.8.2 Asiakkaiden mahdollisuudet osallisuuden toteutuessa 

Johtajilla oli hyvin yhtenäinen käsitys siitä, että kaikkien hyvinvointi paranisi, jos ja kun 

asiakasosallisuus toteutuisi mahdollisimman hyvin. Johtajat näkivät, että asiakkaiden oman 

elämän hallinnointikyvyt kasvaisivat, ja joissain tapauksissa asiakkaiden palveluntarve voisi 

jopa vähentyä merkittävästi. Asiakasosallisuuden toteutuessa myös palveluiden 
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kustannustehokkuutta saataisiin parannettua, sillä resursseja olisi mahdollista kohdentaa 

paremmin. Asiakastyössä välittömän asiakastyön ja kohtaamisen seurauksena ajankäyttö olisi 

tehokkaampaa ja asiakkaalla olisi tiiviimpi kokemus siitä, että juuri hän on toiminnan 

keskiössä ja päätöksentekijänä.  

6.8.3 Kehittäminen 

Johtajilla nousi paljon kehittämiseen liittyviä ajatuksia liittyen asiakkaiden osallisuuden 

toteutumiseen. Johtajat kokivat, että jatkuva keskustelun ja osallisuuden ideologian 

ylläpitäminen yhteisesti on tehokas keino pitää osallisuuden teemaa arjen keskiössä. Lisäksi 

luottamus ja sen syntyminen niin johtajien ja työntekijöiden välillä kuin työntekijöiden ja 

asiakkaiden välillä koettiin tärkeäksi aiheeksi.  

Kehittämisnäkökulmassa koettiin, että esimerkkinä toimiminen ja johtajan roolissa aktiivisena 

toimijana asiakastyön prosesseissa nähtiin olevan merkityksellisiä seikkoja asiakasosallisuuden 

kehittämisessä työyhteisössä. Pelkän sähköpostin välityksellä johtamista ei nähty riittävänä, 

vaan johtajat korostivat konkreettisen läsnäolon tärkeyttä. Lisäksi oman työskentelyn ja 

johtamistavan kriittinen tarkastelu, sekä itsensä alttiiksi laittaminen palautteen ja 

kehittämisajatusten suhteen koettiin tärkeänä keinona kehittää osallisuuden johtamistyötä. 

Johtajien taholta toivottiin myös ylemmän johdon myöntämiä vapauksia työn kehittämiseen 

ja tilannekohtaisten ratkaisujen tekoon. Hyvien käytäntöjen jakamista pidettiin tärkeänä, 

jotta positiivinen kehitys ei olisi paikkasidonnaista, vaan hyödyttäisi mahdollisimman laajaa 

joukkoa ihmisiä.  

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Työn tarkoituksena oli tuoda esille johtajien kertomana näkemyksiä, miten osallisuutta ja 

yhteisöihin kuulumista tai niihin liittymiseen voidaan tukea. Hyvien käytäntöjen kirjaaminen 

muiden tietoon jo sinällään on tärkeää, mutta voi olla suureksi avuksi yhtenäisien 

toimintatapojen luomiseksi sekä toimia perusteluna palveluja suunnitellessa ja kehittäessä. 

Toisaalta toivomme keräämämme tiedon toimivan pohjana esimerkiksi koulutusten 

suunnittelulle ja tarjonnalle. Kehitysvammaliitto tarjoaa laajasti koulutuksia useille 

toimijoille kehitysvamma-alalla. Tarkoituksena on tuoda myös näkyväksi seikkoja, jotka 

johtajien näkökulmasta edistävät tai estävät osallisuuden ja yhteisöihin kuulumisen 

tukemista. Kartoituksen pohjalta voidaan tarkastella, mitä edellä mainituille seikoille on 

mahdollista tehdä, ovatko ne hallinnoitavissa rakenteellisilla toiminnoilla, koulutuksella tai 

jollakin muulla toimenpiteellä. 

Työssämme oli kolme tutkimuskysymystä, joihin haimme vastauksia:  
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1. Millä tavoin osallisuus nähdään ja koetaan johtajien tasolla tuetun asumisen 

yksiköissä? 

2. Millä johtamisen keinoilla tuetun asumisen yksiköiden johtajat tukevat asiakkaidensa 

osallisuuden toteutumista 

3. Mitä haasteita ja kehittämiskohteita yksiköiden johtajat tunnistavat oman työnsä 

viitekehyksessä? 

7.1 Johtajien näkemykset ja kokemukset osallisuudesta tuetun asumisen yksiköissä 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme koski johtajien kykyä hahmottaa ja ymmärtää 

osallisuutta ja sen merkitystä tuottamansa palvelun kontekstissa. Halusimme ensin selvittää, 

miten johtajat ymmärtävät käsitteen tasolla osallisuuden ja miten he sen määrittelevät. 

Tämän lisäksi koimme tärkeäksi avata käsitteen tasolta osallisuuden näkymää arjen työssä. 

Selvitimme, miten johtajat kokevat osallisuuden konkretisoituvan työssään ja millainen 

merkitys osallisuuden toteutumisella on heille. 

Osallisuus käsitteenä oli ymmärretty hyvin johdonmukaisesti haastattelemiemme johtajien 

mukaan. Yleisesti ottaen osallisuus nähtiin työn lähtökohtana ja tietynlaisena 

perusolettamana, jotta työtä voidaan ylipäätään toteuttaa. Osallisuus käsitteenä on siis 

haastattelemiemme johtajien mukaan työn eräänlainen itseisarvo. Myös Heini kumppaneineen 

(2019, 9) toteavat, että osallisuus sosiaalialalla on lähtöisin sosiaalityön eettisistä 

periaatteista, jossa asiakkaan osallisuus on kaiken työn lähtökohta, ja asiakkaiden 

osallisuuden toteutuminen työn tavoite, joka määrittää myös tavat, jolla toimitaan. 

Osallisuus käsitteenä on edelleen hyvin abstrakti, ja osallisuutta voidaan tulkita monella 

tapaa. Johtamisen kontekstista tärkeää onkin, että osallisuus on määritelty jokaisessa 

työpaikassa koko työyhteisössä, tai jopa organisaatiotasoisesti, jotta jokaisella palvelua 

tuottavalla henkilöllä on yhtenäinen käsitys osallisuudesta ja mitä se tarkoittaa juuri heidän 

asiakkaidensa tai oman työnsä viitekehyksessä. 

Osallisuuden määrittelyssä puheeksi nousi myös laitoskulttuurin purkaminen, joka on ollut 

sosiaalialan trendi jo vuosia. Laitoksista on siirrytty itsenäisiin koteihin, tai ryhmämuotoiseen 

asumiseen. Palvelun tuottamisen kannalta asumisessa työntekijät nähdään hoitajien tai 

hoivanantajien sijaan nykyään enemmänkin ohjaajina, vierellä kulkijoina ja mahdollisimman 

omannäköisen elämän mahdollistajina. Työntekijät niin sanotusti avaavat ovia ja ikkunoita, 

eli ovat mukana varmistamassa sen, että asiakkaat saavat tehdä juuri niitä asioita, jotka 

asiakkaat itse kokevat tärkeiksi tai mielekkäiksi. Myös Heinin ym. (2019, 29-30) tutkimuksessa 

ilmeni, että asiakkaat toivovat työntekijöiltä yhdenvertaista, myönteistä ja arvostavaa 

suhtautumista asiakkaan osallisuuteen, ja että nimenomaan työntekijöiden asenne ja 

suhtautuminen asiakkaaseen ensisijaisesti yhdenvertaisena kumppanina lisää osallisuuden 

kokemuksia.  
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Haastatellut johtajat hahmottivat osallisuutta paljon itsemääräämisoikeuden kautta. 

Johtajien vastausten perusteella lakiuudistus elää arjessa, ja itsemääräämisoikeus ja siihen 

liittyvä lainsäädäntö mielletään nimenomaan osallisuuden viitekehyksessä osallisuutta 

tukevana aiheena. Itsemääräämisoikeus on jokaista yksilöä koskettava perusoikeus, jolla 

tarkoitetaan jokaisen henkilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja siihen liittyvistä itseään 

koskevista asioista ja päätöksistä. Itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta 

koskemattomuuteen, henkilökohtaiseen vapauteen sekä yhdenvertaisuuteen. (THL, 

Itsemääräämisoikeuden tukeminen, 2020.) 

Kehitysvammalakia on uudistettu vuonna 2016 itsemääräämisoikeuden osalta, ja lakiin 

otettiin mukaan uusia säännöksiä, joiden tarkoituksena on turvata myös kehitysvammaisten 

ihmisten osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen. Uusien säännösten myötä 

kehitysvammalaki määrittelee hyvin paljon palveluja ostavan ja palveluja tuottavan tahon 

velvollisuudesta huolehtia siitä, että asiakkaiden itsemääräämisoikeutta vahvistetaan, ja 

määritellään ne toimenpiteet, joilla kehitysvammaisen asiakkaan itsemääräämisoikeutta 

vahvistetaan ja itsenäistä suoriutumista tuetaan. Lain myötä rajoitustoimenpiteiden käyttöä 

on arvioitava säännöllisesti ja rajoitustoimenpiteitä pyritään vähentämään. Lisäksi laissa 

säännöstellään sallitut rajoitustoimenpiteet, niiden yleiset edellytykset ja vielä tarkemmin 

jokaisen rajoitustoimenpiteen yksityiskohtaiset edellytykset. Laki myös velvoittaa 

rajoittamistoimenpiteiden tarkan kirjaamisen ja jälkiselvittelyn, sekä määrittelee 

virkavastuut, vahingonkorvausvastuut ja tehostetun viranomaisvalvonnan. (THL, 

Itsemääräämisoikeuden tukeminen, 2020.) 

Haastatteluissa itsemääräämisoikeudesta puhuttiin monesti asiakkaan täydestä oikeudesta 

päättää omista asioistaan. Lisäksi itsemääräämisoikeuteen liittyen tärkeänä asiana pidettiin 

positiivista riskinottoa, eli sitä, että asiakkaille tulisi antaa mahdollisuuksia myös tehdä 

virheitä. Johtajien näkemyksien mukaan monesti niissä tilanteissa, joissa asiakas on 

tekemässä esimerkiksi valtavirrasta poikkeavia omaan itseen tai elämäänsä liittyviä valintoja, 

tulisi siis antaa mahdollisuus. Kuitenkaan itsemääräämisoikeus ja oikeus tehdä myös 

epäsuotuisia tai seurauksiltaan negatiivisia valintoja ei poista työntekijöiden 

ohjausvelvollisuutta, tai poissulje asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen 

merkitystä ja tärkeyttä. 

Asiakkaiden osallisuuden nähtiin myös toteutuvan monitahoisesti ja monissa paikoissa, sillä 

asiakkaiden osallisuus lähtee liikkeelle muun muassa itsemääräämisoikeuteen liittyvän 

lakiuudistuksenkin myötä jo palvelun suunnittelun tasolta ja etenee sen myötä aina arkisten 

kokemuksien tasolle. Osallisuuden määrittelyssä keskeiseksi osa-alueeksi nousi myös 

vuorovaikutteisuus. Vuorovaikutus nähtiin kokonaisvaltaisena suhteena kokijan ja ympäröivän 

maailman välillä, jossa osallisuus on myös yhteenkuuluvuuden tunnetta ja kokemusta olla osa 

jotakin. Vuorovaikutuksen merkityksestä osallisuuden viitekehyksessä puhuttiin myös 
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työntekijän, eli vierellä kulkevan mahdollistajan, ja asiakkaan välisessä suhteessa, jossa 

työntekijän valta-aseman purkaminen on edellytys tasa-arvoisuudelle ja osallisuudelle. 

7.2 Johtamisen keinot osallisuuden tukemisessa 

Johtamisen keinoista keskustellessa löytyi monta eri johtajuuteen liittyvää tieteellisestikin 

tutkittua ja tunnustettua osa-aluetta. Haastatteluissa esiin nousi erityisesti 

muutosjohtaminen, talousjohtaminen, henkilöstöjohtaminen ja verkostojohtaminen. 

Muutosjohtamisessa tärkeänä pidettiin asenteiden muutosta liittyen asiakkaiden 

osallisuuteen. Haastatteluissa ilmeni, että muutosta positiiviseen suuntaan on, ja asiakkaiden 

osallisuutta tunnistetaan ja tunnustetaan nykyään paremmin. Johtajien tehtäväksi jääkin 

käytännössä yhä edelleen tukea ja ajaa kokonaisvaltaisesti alalla ihmisten ajatuksia ja 

asenteita oikeaan suuntaan ja varmistaa, että myös työskentely kulkee kohti osallisuutta 

tukevampaan suuntaan. Kuitenkin haastatteluissa myös nostettiin esille, että kyseessä ei ole 

ainoastaan alakohtainen asioiden eteenpäin vieminen, vaan kyseessä on yhteiskunnallinen 

sosiaalisten rakenteiden muuttaminen. Olisikin syytä tehdä työtä sen eteen, että 

tulevaisuudessa asumispalvelut miellettäisiinkin yhteiskuntaan liittyvänä toimintana, eikä 

niinkään irrallisena, erityistä tukea tarvitsevien palveluna. Tämä vaatii jatkuvaa keskustelun 

ylläpitämistä aiheesta. Kallankari (2019) kuitenkin toteaa, että sosiaali- ja terveysalalla 

muutosten läpivieminen on haastavaa, sillä eri ammattiryhmien, osastojen sekä erikoisalojen 

väliset rajat ja heikot muutosjohtamisen sekä henkilöstöjohtamisen taidot luovat haasteita 

muutostyön onnistumiselle. 

Arjessa varmasti myös itsemääräämisoikeuslaki osaltaan pitää asiakkaiden osallisuuden 

toteutumista pinnalla ja jatkuvan arvioinnin alla, sillä asiakkaiden rajoittamisia on seurattava 

säännöllisesti. Yhtä lailla säännöllisesti myös päivitetään asiakkaiden palvelusuunnitelmia ja 

palveluiden toteuttamissuunnitelmia, joihin on kirjattu myös osallisuuteen liittyviä 

tavoitteita. Yleensä johtajan tehtäväksi jääkin huolehtia, että myös asiakkaiden suunnitelmiin 

kirjatut tavoitteet otetaan päivittäisessä ohjaamisessa huomioon, ja että ne tehdään myös 

näkyväksi asiakkaiden kirjauksissa. 

Talousjohtaminen oli toinen vahvasti haastatteluissa esiin noussut teema liittyen johtamisen 

keinoihin osallisuuden toteutumisessa. Johtajat kokivat, että he joutuvat työssään 

tasapainoilemaan toiminnan sujuvuuden ja taloudellisten raamien välillä, ja tähän liittyi myös 

vahvasti johtajien kokema tunne siitä, että heidän vastuullaan on myös arvioida sitä, minkä 

he kokevat tärkeäksi työssä, eli mihin resurssia osoitetaan. Sosiaalialalla talousjohtamisen 

näkökulmasta olennaista onkin nimenomaan johtajien taito hallita käytettävissä olevien 

taloudellisten voimavarojen sekä perustehtävään vaadittujen ja osoitettujen resurssien 

suhdetta toisiinsa nähden (Niiranen ym., 2015, 46-47). 
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Myös vammaispalveluissa ostajataho määrittelee hyvin pitkälle palvelua, mutta käytännön 

tasolla johtajien jakama resurssi määrittelee lopulta sen, kuinka työ voidaan konkreettisesti 

toteuttaa. Resursseja kohdennettaessa puhuttiin esimerkiksi työvuorosuunnittelusta, joka on 

hyvin tärkeässä roolissa asiakastyön toteuttamisen kannalta. Monet johtajat totesivat, että 

työvuoroja suunnitellaan ensisijaisesti asiakkaiden tarpeista lähtöisin, mutta kuitenkin 

samaan aikaan myös henkilöstön työssäjaksamisesta ja työaikojen ergonomiasta tulisi voida 

huolehtia. 

Haastatteluissa johtajien välillä ilmeni jonkin verran hajontaa siinä, kuinka he kokivat 

resurssien riittävyyden omassa työssään. Osa johtajista kokivat, että resurssia on tarpeeksi, 

jotta voidaan tuottaa palvelulupauksen mukaista toimintaa. Toisaalta taas osa haastatelluista 

johtajista kokivat, että resurssia ei ole tarpeeksi, ja jos resurssia on vähän käytettävissä, luo 

se haasteita toiminnan toteuttamiselle. Resurssien vähyyteen liitetyt haasteet liittyivät 

palvelun tärkeysjärjestyksen pohtimiseen, eli käytännössä mihin ja mitä painotetaan ja mitä 

pidetään tärkeänä tai tärkeimpänä, ja mistä ollaan valmiita karsimaan. Palvelun 

toteuttamisen kannalta useimmiten ensimmäiset asiat, joista lähdetään karsimaan, ovat 

kodista ulospäin suuntaavat toimet, ja toisaalta taas painotetaan niihin arjen 

perustoimintoihin ja -pilareihin, kuten esimerkiksi riittävän ravinnon saannin varmistamisessa, 

henkilökohtaiseen hygienian hoitoon tukemisessa ja asunnon ylläpitämisen avustamisessa.  

Henkilöstöjohtaminen nousi myös teemaksi haastatteluista. Johtajat totesivat, että 

useimmiten he näkevät ja kokevat, että lähityötä tekevillä työntekijöillä on asiakkaiden paras 

tuntemus, ja että johtamisen näkökulmasta työntekijöiden itseohjautuvuutta pidetään 

arvokkaana. Suurin osa haastatelluista johtajista korostivat sitä, että työntekijöillä on lupa 

johtaa ja kehittää omaa työtään. Tähän liittyi myös johtajien ja työntekijöiden välinen 

luottamus ja dialogisuus, jossa ihannetilanteessa työntekijät voivat itse määrittää jopa omat 

työaikansa ja suunnitella oman ajankäyttönsä mahdollisimman tehokkaasti. Kuitenkin 

tärkeänä pidettiin myös sitä, että työpaikalla on avoin keskustelukulttuuri, joka mahdollistaa 

johtajan ja työntekijöiden välisen luottamuksen syntymisen. 

Muita tärkeitä seikkoja johtamisen viitekehyksestä olivat onnistuneet rekrytoinnit. 

Rekrytoinneissa on tärkeää tunnistaa niitä tekijöitä hakijoissa, joista voidaan päätellä 

henkilön valmiuksia toteuttaa asiakaslähtöistä, osallisuutta tukevaa työotetta, sillä yksiköihin 

tulevaisuudessa valittavat henkilöt vaikuttavat myös osallisuuden kehittämiseen. Johtajat 

toivat esille sen, että tärkeää on löytää oikeat ihmiset oikeaan paikkaan, ja samalla löytää 

keinoja näiden henkilöiden motivoimiseen ja töihin sitouttamiseen. Sosiaalialalla henkilöstön 

vaihtuvuus on suurta, ja asiakastyön näkökulmasta tämä on valitettavaa. Johtajat toistivat 

sitä, että ohjaajien pysyvyys edesauttaa työskentelyn ja tavoitteiden kannalta hedelmällisten 

asiakassuhteiden syntymistä, joka puolestaan on omiaan edesauttamaan asiakkaan 

osallisuuden toteutumista mahdollisimman hyvin. 
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Verkostotyön osalta johtajien tekemä työ oli aineiston perusteella enimmäkseen delegointia 

tai kannustamista. Johtajilla itsellään oli hyvin vähän oman kertomansa mukaan suoria 

kontakteja eri toimijoihin ja he luottivat siihen, että asiakkaiden lähityöntekijät paitsi 

osaavat parhaiten kartoittaa vaihtoehtoja, myös luoda kontakteja ja ylläpitää niitä. Tämä 

varmasti on asiakkaiden kannalta mielekästä sikäli, että asiakkaiden kontaktit säilyvät kenties 

paremmin yksilöllisiin tarpeisiin perustuvina. Toisaalta toiminnan jäsentymättömyys saattaa 

aiheuttaa suuria sisällöllisiä eroja ja epätasa-arvoisuutta. Kaikkien asumispalveluasiakkaiden 

lähityöntekijöillä ei välttämättä ole samanlaisia valmiuksia luoda kontakteja tai selvittää 

käytössä olevia mahdollisuuksia. Jonkinlainen suunnitelmallisuus ja rakenteiden olemassaolo 

saattaisi lisätä palvelun laadun paranemista myös näiltä osin. Erityistä tukea tarvitsevien 

henkilöiden elinpiiri on usein suppea ja monet vammaiset henkilöt viettävät aikaa vain toisten 

vammaisten henkilöiden kanssa. Kokonaisvaltainen osallisuus kuitenkin edellyttäisi 

vammaisten henkilöiden vuorovaikutusta myös muiden, kuin omaan viiteryhmäänsä kuuluvien 

ihmisten ja tahojen kanssa. Osallisuus eri yhteisöissä ja yhteiskunnassa voisi mahdollistua 

myös muun määreen, kuin erityisyyden perusteella. 

Vaikka työmme ensisijaisesti pyrki löytämään johtajuuden keinoja osallisuuden 

toteutumiseksi, aineistosta nousi esille niin vahva ja merkittävä sivuhuomio, että sen käsittely 

on tässäkin kontekstissa tärkeää. Selvittäessämme kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä, tuli 

ilmi, että asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa ei toteudu, vaan kuntien välillä on suurta 

hajontaa palveluiden myöntämisen taholta. Johtajien kertoman mukaan asiakkaiden 

keskenään samanlaisesta palvelutarpeesta riippumatta palvelua voidaan myöntää 

huomattavasti erilaisia määriä riippuen siitä, mikä on asiakkaan kotikunta. Osa johtajista 

kuitenkin kertomansa mukaan tasaa tätä epätasa-arvoisuutta arjessa halutessaan ajatella 

asiakkaan parasta, joskin yrittäen samalla usein myös käydä kunnan kanssa keskustelua siitä, 

että tarve ja palveluun myönnetty tukimäärä eivät kohtaa. Asiakkaiden palvelutuotteiden 

yhteenlaskettu arvo taas määrittelee toimintayksikön henkilöstömitoituksen. Tällöin mikäli 

saman yksikön sisällä asiakkailla on samanlaisia tuen tarpeita, mutta toiselle asiakkaalle 

kunnalta tukea on myönnetty huomattavasti enemmän kuin toiselle, ei palvelua silti 

välttämättä annostella asiakkaille sen mukaisesti, mitä kunta heidän palvelustaan maksaa, 

vaan sen perusteella, mikä todellinen tuen tarve arjessa on. Osalla asiakkaista tämä on etu, 

sillä he saavat tämän perusteella palvelua tarveperusteisesti eivätkä budjettisidonnaisesti. 

Tämä kuitenkin johtaa myös siihen, että vähemmän maksava kunta saattaa lopputuloksena 

saada saman palvelun huomattavasti edullisemmin kuin toisen asiakkaan kunta. Vastaavasti 

enemmän maksava kunta tulee maksaneeksi toisen kunnan asiakkaan kuluja, mikä ei varmasti 

ole tarkoituksenmukaista. 

Toinen palvelujärjestelmien taholta nouseva löydös oli ketterien palveluiden puuttuminen 

asiakkaiden muuttuvissa elämäntilanteissa. Toisaalta voidaan ajatella, että palvelun 

myöntämisen kriteerien ollessa samat kaikille asiakkaille, se selkiyttää osapuolille myös 
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palvelun tavoitteita ja rajoja. Asiakkaiden elämässä tapahtuu kuitenkin nopeallakin syklillä 

muutoksia, joihin palvelut eivät aina ehdi vastaamaan, vaikka asiakkaat ja lähityöntekijät 

näkisivät tarpeen ilmeisenä. Järjestelmät koettiin vastauksissa usein hitaiksi tai jäykiksi ja 

asiakkaiden haasteisiin ei välttämättä niiden puitteissa aina kyetä tai ehditä vastaamaan. 

Haastatteluissa hieman epäselväksi jäi se, ovatko järjestelmän haasteet läsnä enemmän 

tuottajaorganisaation sisällä vai organisaation ja ostajatahon välisessä yhteistyössä. Erilaisia 

palveluvariaatioita kuitenkin selkeästi johtajien vastauksissa kaivataan ja niiden olemassaolo 

nähdäksemme palvelisi etenkin osaa asiakkaista erityisen hyvin. 

Hyvien käytäntöjen kartoittamisen osalta erityisesti arvokeskustelu tuli esille monessa eri 

yhteydessä. Mikäli tavoitteiden toteutumista halutaan varmistaa, tulee keskustelun olla 

jatkuvaa ja on sanoitettava toistuvasti se, mitä tavoitellaan. Paitsi johtajien ja työntekijöiden 

välillä, luottamus ja dialogisuus työntekijöiden ja asiakkaiden välillä on tärkeää. Työn 

ymmärtäminen ihmissuhdetyönä on avain kaikkeen asiakastyön oivaltamiseen.  

 

7.3 Haasteet ja kehittämiskohteet johtamisen viitekehyksessä 

Laitoskulttuurin purku näkyy avoimemmissa asenteissa asumispalveluiden puolella. Aihetta on 

tarkastellut esimerkiksi Kehitysvammaliiton tutkija Hannu Vesala tutkimuksessaan 

Kehitysvamma-alan lähityöntekijöiden ammatti-identiteetti ja työhyvinvointi laitoshoidon 

lakkauttamisprosessissa (2020). Tutkimuksen mukaan, kun työntekijät olivat siirtyneet 

työskentelemään laitoksesta asumispalveluihin, oli heidän orientaatiossaan havaittavissa 

muutosta kohti osallistavaa ja asiakkaita kuuntelevaa työotetta. (Vesala 2020, 8.)  

Kuitenkin asumispalveluiden sisälläkin vanhanaikaisia asenteita edelleen esiintyy. Erikssonin 

(2013, 63) tutkimuksessa ilmenee, että asiakaslähtöisyyttä ajatellaan organisaatiokeskeisten 

toimintatapojen ja käytäntöjen vastakohtana, ja että nimenomaan organisaatiokeskeisyys 

olisi yhä edelleen vammaispalveluiden toimintatapojen ytimessä. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

toiminta on organisaation tarpeista kumpuavaa, eikä niinkään asiakkaiden tarpeista lähtevää. 

(Eriksson, 2013, 63.) Haastattelemamme johtajat kertoivat vahvasti tuovansa esille ja 

sanoittavansa tarkasti, millaista palvelua on tarkoitus tuottaa. Jostakin syystä silti koetaan 

riskinä työntekijöiden vallankäyttö palveluissa. Aiemmin hyvän ohjaajan tai hoitajan merkki 

on ollut hyvin hoidettu ja siisti asiakas, nyt arvostetaan ennemminkin sitä, että asiakas on 

saanut tehdä omat ratkaisunsa, vaikka se sitten tarkoittaisi asiakkaan olevan välillä likainen 

tai noudattavan epäterveellisiä elämävalintoja. Myös Erikssonin (2013, 63) tutkimuksen 

mukaan kokemus on se, että työntekijöiden toimintatavat ovat vahvasti pinttyneet vanhoihin 

ja totuttuihin ratkaisuihin niissä tilanteissa, joissa vammaisia ihmisiä ohjataan 

asumisyksiköissä tai toimintakeskuksissa. Lisäksi Eriksson (2013, 63) toteaa, että vammaisten 
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asiakkaiden tukeminen ja ohjaaminen koostuu ensisijaisesti asiakkaiden perustarpeiden 

täyttyminen sen sijaan, että keskityttäisiinkin lähtökohtaisesti asiakkaille mieleisiin asioihin.   

Siinä missä ohjaajat voivat luoda arjessa mahdollisuuksia asiakkaiden osallisuuden 

lisäämiseksi, myös suurimmat uhkat koetaan tulevan heidän taholtaan. Ohjaajilla on valtava 

vastuu siinä, millaisella työotteella asiakastyötä toteuttavat. Edelleen on mahdollista 

halutessaan käyttää valtaa asiakkaaseen nähden ja rajoittaa perusteettomasti asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta. Kuitenkin yleisen asenneilmapiirin kehittyminen voidaan nähdä 

osallisuutta vahvistavana tekijänä ja kenties liiallista valtaa käyttävä työntekijä joutuu 

nykyään herkemmin vastaamaan tekemistään rajoittavista päätöksistä.  

Vallankäyttö voi olla lähtöisin myös kirjaamisesta ja raportoimisesta. Asiakasta koskevat 

tapahtumat voidaan kertoa työntekijän omaa näkemystä tukevassa, tämän mielipiteille 

suotuisassa valossa. Vastaaviin rakenteisiin tulee kiinnittää huomiota ja lisätä tiedonsiirron 

neutraaliutta ja havainnoivaa, objektiivista näkökulmaa. Kirjaamiseen ei tule sisältyä 

asenteellisia oletuksia tai asiakkaan motiivien tulkintaa, rehellisempi tapa on asiakkaalta 

kysyminen ja mahdollisuuksien mukaan hänen kanssaan yhteistyössä kirjausten tekeminen.  

Asiakkaiden taholta nousevien uhkien kohdalla kyse on palvelun tuottamisen ja 

vastaanottamisen kohtaamattomuudesta. Asiakkaiden toiveet keskenään samanaikaisesta 

palveluntarjoamisesta voivat olla haastavia toteuttaa. Resurssien kohdentaminen on tuolloin 

pulmallista, sillä henkilökunnalla on ajallista painetta tiettyihin ruuhka-aikoihin, kun taas 

tukituntien ajoittuminen tasaisemmin pitkin päivää mahdollistaisi työvuorosuunnittelun 

sujuvuutta. Tukikäyntien ajallinen sopiminen voi olla vaikeaa ja asiakkaat myös saattavat 

muuttaa mieltään tai perua käyntejä. Toisaalta voidaan ajatella, että osallisuutta on myös 

oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusta. Rakenteellisten uhkien osalta koetut jäykät 

järjestelmät voivat tulla joko organisaation, kuntien tai kauempaa ylipäätään 

sosiaaliturvajärjestelmän taholta. Jäykkyyden kokemukseen voivat vaikuttaa päätösten hitaus 

ja byrokraattisuus. Kuntien ja organisaatioiden tiiviimpi yhteistyö ja nopeammat vasteet 

tarpeisiin voisivat toimia parannuksena koettuihin uhkiin. Henkilökohtaisen budjetoinnin 

avulla voisi päästä lähemmäs muokkautuvuutta ja koemmekin sen olevan hyvä askel oikeaan 

suuntaan.  

Sosiaali- ja terveysministeriön ohjaama ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttama 

vammaisten henkilöiden henkilökohtaisen budjetoinnin kokeiluhanke vuosille 2020-2021 

käynnistyi vuoden 2020 alussa. Hanke muodostuu alueellisesta ja valtakunnallisesta 

yhteiskehittämisestä. Kokeiluhankkeen tavoitteena on luoda malli henkilökohtaisesta 

budjetoinnista, jonka avulla voidaan vahvistaa vammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta, 

osallisuutta ja valinnanmahdollisuuksia. Tarkoituksena on, että asiakkaalle tukea voidaan sen 

avulla järjestää joustavasti eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin yksilöllisesti kullekin parhaiten 
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sopivalla toteutustavalla. (THL (c), 2020.) Henkilökohtaisen budjetoinnin tavoitteet 

mahdollisesti vastaisivat koettuihin, järjestelmän jäykkyyttä koskeviin haasteisiin. 

Johtajat vastasivat organisaation ylemmän johdon ymmärtävän osallisuutta ja määrittelevän 

sen toiminnan tärkeäksi arvoksi. Kuitenkin joistakin vastauksista saattoi päätellä, että ehkä 

ylin johto ei kuitenkaan hahmottanut aina täysin, millaisia toimia osallisuuden tukeminen 

vaatii arjen toiminnassa sekä millaiset ylemmän johdon toimintamallit todellisuudessa 

voisivat tukea osallisuuden toteutumista paremmin. Hallintovetoisesti tehdyt strategiset 

valinnat eivät välttämättä kohtaa arjen haasteiden kanssa. Tukipalveluiden kuten hallinnon ja 

talouspalveluiden rooli saattaa joissakin organisaatioissa olla liian vahva ja rajoittaa arjen 

toimintojen kehittämistä rohkeasti asiakaslähtöisempään suuntaan. Toisenlainen 

kehittämismalli voisi olla avoimempi ja asiakaslähtöisempi osallisuuden vahvistamisen 

näkökulmasta. Kehittämiskohteiden ja ideoinnin tulisi nousta alhaalta ylöspäin ja syntyneitä 

hyviä käytäntöjä tulisi jakaa mahdollisimman monen tietoon. Nähdäksemme tässä on vielä 

kehitettävää, vaikka osassa haastateltavien organisaatioista vastaavaa toimintaa olikin jo 

aloitettu. 

Ennalta-arvattavasti haastateltujen näkemys oli, että osallisuuden paremmalla toteutumisella 

saavutetaan hyötyjä niin asiakkaiden subjektiivisen kokemuksen, työntekijätyytyväisyyden, 

kuin kustannustehokkuudenkin osalta. Asiakkaiden osallisuuden vahvistamisen arveltiin 

johtavan myös vähäisempään palvelujen käyttöön. Tässä suhteessa voisi herätä kärjistettykin 

ajatus siitä, onko osallisuuden edistäminen ja asiakkaiden toimintaedellytysten parantaminen 

taloudellisesti kannattavaa toimintaa yksityisen sektorin palveluntuottajille, etenkin jos 

organisaation ylempi johto ei ole täysin sitoutunut osallisuuteen käytännön toiminnan tasolla. 

Vastaavasta emme löytäneet viitteitä aineistosta ja kaikkien haastateltavien toiminnan 

ytimessä oli selvästi asiakkaiden hyvän elämän edistäminen. Mutta näkökulman ja mahdollisen 

riskin huomioiminen kunnan ja palveluntuottajan välisissä keskusteluissa lisäisi toiminnan 

läpinäkyvyyttä ja sitouttamista yhteiseen päämäärään. Myös tässä suhteessa palvelun ostajan 

vastuu nousee suureen arvoon. Voidaanko kuntien ja tuottajaorganisaatioiden välisessä 

keskustelussa palvelun sisältöä arvioida muillakin mittareilla, kuin tuottajan kertoman 

perusteella? 

Johtajat itse olivat kaikki hyvin sitoutuneita osallisuuden tukemiseen ja ymmärsivät sen 

tuoman arvon sekä asiakkaille että sidosryhmille. Koska johtajilla itsellään oli vahva ajatus 

osallisuuden edistämiseen, heidän esille tuomansa tapa toimia esimerkkinä ja jatkuvan 

keskustelun ylläpitäminen varmasti vievät sitoutumista eteenpäin myös arjen työn osalta. 

Myös tavoite laittaa itsensä alttiiksi palautteelle ja oman toiminnan reflektointi antoivat 

signaalia aidosta halusta toimia osallisuutta kehittäen ja vahvistaen. Jatkuva kehittyminen 

ymmärrettiin työn onnistumisen edellytyksenä. 
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8 Suositukset 

Työmme pohjalta nousi useita kohteita, joita mielestämme olisi aiheellista tutkia tarkemmin 

tai kehittää osallisuuden toteutumisen edistämiseksi. 

Osallisuuden hahmottaminen itsemääräämisoikeuden kautta oli yleistä ja 

itsemääräämisoikeuslakiin viitattiin aineistossa lukuisia kertoja. Osallisuuden määrittelyn 

ollessa monitahoista, itsemääräämisoikeuden kautta kenties juuri tämän kohderyhmän 

asiakkaiden täysivaltaista elämää voidaan parhaiten jäsennellysti tukea. 

Itsemääräämisoikeuteen liittyvät koulutuskokonaisuudet ovat nähdäksemme hyvin 

merkittävässä osassa henkilöstön työotteen kehittämiseksi ja niiden saatavuutta tulisi 

toimialalaajuisesti vahvistaa. Tällä hetkellä itsemääräämisoikeutta tarkastellaan asumisen 

palveluissa usein rajoitustoimenpiteiden pohjalta, kun hyödyllisempää olisi pohtia laajemmin 

keinoja itsemääräämisoikeuden toteutumiseen. Vuoden 2016 lakiuudistuksen ollessa yhä 

pinnalla ja arjen työssä läsnä, nyt olisi hyvä aika myös herätellä palvelunjärjestäjiä 

pohtimaan, miten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta voidaan kunkin yksikön ja asiakkaan 

osalta edistää. 

Asiakasosallisuutta eri prosesseissa voitaisiin edistää monilla, hyvin yksinkertaisilla, mutta 

rakenteellisilla toiminnoilla. Asiakkaiden osallistaminen muun muassa yksiköiden 

omavalvontasuunnitelmien tekoon on käytössä joissakin yksiköissä, mutta useimmissa 

asumispalveluissa ei. Aineistosta ilmeni myös, että monet johtajat ovat ottaneet asiakkaita 

mukaan rekrytointiprosessin eri vaiheisiin ja erityisesti heidän läsnäolonsa 

haastattelutilanteissa on koettu erittäin suureksi rekrytointivalinnan onnistumista edistäväksi 

tekijäksi. Näitä edellä mainittuja tapoja ei kuitenkaan käytetä johdonmukaisesti tai 

yhteiskehittämisen periaattein. Yhdessä organisaatiossa oli jopa hallinnon puolelta erikseen 

kielletty asiakkaiden osallistuminen rekrytointiin, jota pidämme huonona signaalina sekä 

organisaation ylemmän johdon todellisesta ymmärryksestä osallisuudesta sekä tietyllä tavalla 

myös rekrytointivalinnan onnistumisen tuoman arvon väheksymisenä. Asiakkaiden ja 

hakijoiden välisen vuorovaikutuksen havainnointi rekrytointihaastattelussa koettiin 

vastauksissa hyvin merkittäväksi tavaksi arvioida hakijan sopivuutta työhön ja tämän 

kerrottiin johtaneen hyviin valintoihin jälkikäteen tarkasteltuna. 

Kehittämisen hallintovetoisuutta olisi nähdäksemme hyvä murtaa ja pyrkiä toimintamallien 

luomiseen yhteiskehittämisen keinoin. Kehittämistarpeet ja usein myös ratkaisut löytyvät 

läheltä asiakastyön rajapintaa, kun taas herkästi johdosta alaspäin määritellyt tavoitteet 

saattavat jäädä kauas arkisesta elämästä. Asiakasraatien hyödyntäminen ja arvon antaminen 
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alhaalta ylöspäin tapahtuvalle kehittämiselle voisivat hyödyttää organisaatioita saamaan 

paremman kosketuspinnan todelliselle osallisuuden vahvistamiselle. 

Vaikka johtajien asenteet verkostoitumista kohtaan olivat kannustavia ja myönteisiä, oli 

heillä vastausten perusteella vähän suoria kontakteja eri toimijoihin. Pohdimme, toisiko 

jäsennelty yhteistyö yhteiskunnan eri toimijoiden sekä kolmannen sektorin välillä parannuksia 

asiakkaiden osallisuuden mahdollisuuksiin. Erilaisia verkostoitumisen ja tutustumisen tapoja 

voisi selvittää johtajatasolla enemmän. Myös eri instanssien välinen vapaamuotoinen kontakti 

voisi vahvistaa avoimuutta ja keskusteluyhteyttä.  

Asiakkaiden kokema epätasa-arvoisuus palveluissa riippuen siitä, minkä kunnan asiakkaita he 

ovat, vaatii nähdäksemme lisäselvitystä. Vaikka aineiston vastaajamäärä oli pieni yleistysten 

tekoon, oli viesti niin vahva ja yhdenmukainen, että ongelma koskee todennäköisesti myös 

laajempaa joukkoa asiakkaita. Palvelujen myöntämiseen liittyvät erot ja asiakkaiden 

yhdenvertaisuuden edistäminen palvelujen sisällä johtavat arveluttaviin lopputuloksiin. 

Palvelujen myöntämisen kriteereiden tulisi olla lähtöisin muista seikoista, kuin minkä kunnan 

asiakas on kyseessä. Suuremman määrän palvelua ostava kunta ei myöskään päätöstä 

tehdessään todennäköisesti toivo, että kyseisen kunnan resurssilla palvellaan toisen, 

suppeampaa palvelua ostavan kunnan, asiakasta. Palveluiden sisällä yhdenvertaisuuteen 

pyrkimisellä on hyvä tarkoitus ja se on inhimillistä ja asiakaslähtöistä, suurella sydämellä 

tehtyä työtä. Mutta se toisaalta vääristää vähemmän palvelua ostavan kunnan käsitystä 

asiakkaan todellisesta palveluntarpeesta. Kunnalla ei ole painetta nostaa palvelun määrää, 

jos asiakkaan asiat saadaan sujumaan nykyiselläkin palveluratkaisulla. Olisi syytä avata 

kuntien välisiä eroja tarkemmin ja ryhtyä toimenpiteisiin asiakkaiden yhdenvertaisuuden 

edistämiseksi palveluissa.  

Asumispalvelujen tulevaisuutta tulisi aineiston pohjalta kehittää osallistavampaan ja 

liikkuvampaan suuntaan. Mikäli toivotaan yhteiskuntaan ja yhteisöihin liittymistä, tulee 

erityistä tukea saavien asiakkaiden näkyvyyttä eri konteksteissa edistää. Mikäli asumispalvelu 

mielletään vain kodeissa tapahtuvaksi toiminnaksi, jää osallisuuden määritelmä käytännön 

tasolla suppeaksi ja vajavaiseksi. Osallisuutta edistävien organisaatioiden tulisi kiinnittää 

huomiota siihen, miten asumispalvelu määritellään palveluja tuotettaessa. Ostajatahojen 

kanssa käydyissä neuvotteluissa osallisuus ei saisi jäädä vain puheen asteelle, vaan olisi 

ymmärrettävä asumisen palveluun kuuluvaksi osaksi myös elämisen muita toimintoja. Nyt 

kenties herkästi ajatellaan omaisten tai muiden mahdollisten verkostojen olevan asiakkaiden 

elämässä se osa, joka tuo asumispalvelujen ulkopuolista elämää asiakkaalle. Asiakkailla ei 

kuitenkaan aina ole vahvoja verkostoja tai omaisten luomat kontaktit eivät välttämättä 

vastaa asiakkaan itsenäisen elämän tavoitteisiin. Asumispalveluiden määrittely 

asumispaikkaan sidonnaisuutta laajemmaksi toiminnaksi hyödyttäisi asiakkaiden osallisuuden 

vahvistumista.  
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9 Lopuksi 

Kehitysvamma-ala on ollut jo pitkään murroksessa, ja asiakkaiden osallisuus ja sen tukeminen 

on ollut viimeisen vuosikymmenen vahvasti tapetilla. Osallisuutta on virallisten tahojen 

toimesta ja tutkimustenkin kautta määritelty monista näkökulmista ja viitekehyksistä, ja sen 

toteutumista on myös tutkittu paljon. Samoin johtaminen erinäisine alalajeineen on aihe, 

jota on tutkittu runsaasti. Kuitenkaan osallisuuden toteutumista johtamisen keinoin ei ole 

vielä kartoitettu tai tutkittu kovinkaan paljoa. 

Asumispalvelut ovat kehittymässä suuntaan, jossa nähdään asiakkailla olevan oikeus omaan 

asuntoon vammastaan riippumatta. Asuntojen ei myöskään enää tarvitse sijaita toistensa 

välittömässä läheisyydessä palvelujen järjestämisen vuoksi. Erityistä tukea tarvitsevien 

ihmisten osallisuus voi olla osallisuutta laajemmassa mittakaavassa, kohdistuen oman 

viiteryhmänsä ulkopuolelle ja siitä Porukoissa-hankkeessa ja tässä opinnäytetyössä on kyse. 

Asiakkaiden yhteisöihin ja yhteiskuntaan liittymisen tapoja on monia ja asumispalveluiden eri 

ammattiryhmillä voi olla omien rooliensa pohjalta paljon keinoja vahvistaa osallisuuden 

toteutumista. Opinnäytetyössämme keskityimme juuri johtajien havaintoihin ja keinoihin.  

Vaikka teimme tätä työtä opiskelujemme lopputyönä, vammaistyön ammattilaisina meille 

avautui monia oivalluksia myös oman työmme vahvistukseksi. Haastateltavilta tuli 

näkemyksiä, joista saattoi havaita, että aihetta oli reflektoitu laajasti jo ennen 

keskustelumme alkua. Ilahduimme johtajien edistyksellisistä näkemyksistä ja tavoitteista 

parantaa asiakastyön laatua ja edistää asiakkaiden osallisuuden eri tasoja. Haastattelujen 

jälkeen usein jäimme pohtimaan haastateltavien kertomaa ja sitä, miten hienoilla tavoilla ja 

periaatteilla työtä kehitetään eteenpäin. Uskomme, että kehittämiskohteiksi vastauksista 

nousseet teemat hyödyttävät aiheen käsittelyä toimialalaajuisesti. Meille oli alusta alkaen 

hyvin tärkeää, että työ tuottaa jotakin uutta, -paitsi tietoa, myös aiheen ympärille rakentuvia 

pohdintoja ja keskusteluja. Osallisuuden toteutuminen arjessa vaatii ennen kaikkea jatkuvaa 

arvokeskustelua ja aitoa kohtaamista.  
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Liite 1: Haastattelurunko 

TEEMAT 

 

OSALLISUUDEN YMMÄRTÄMINEN JA HAVAITSEMINEN ESIMIESTEN NÄKÖKULMASTA 

 

1) Millä tavoin osallisuus nähdään ja koetaan johtajien tasolla tuetun asumisen yksiköissä? 

 

Osallisuuden määrittely 

-Mitä haastateltava itse kokee osallisuuden tarkoittavan? 

-Millainen merkitys osallisuuden toteutumisella on haastateltavalle? 

 

Osallisuuden ilmeneminen omassa organisaatiossa asiakkailla 

-Käytännön esimerkkejä, konkreettisia ilmenemisen muotoja.  

 

 

 

OSALLISUUDEN TOTEUTUMISEEN VAIKUTTAMINEN 

 

2) Millä johtamisen keinoilla tuetun asumisen yksiköiden johtajat tukevat asiakkaidensa 

osallisuuden toteutumista? 

 

Ohjaajien työtehtävien sisältö 

-Miten ohjaajat omassa työssään pyrkivät vaikuttamaan osallisuuteen? 

-Onko tehtäviin määritelty osallisuuden tukemista, onko jäsennelty kirjallisesti? 

• Esim. Omavalvontasuunnitelma 

-Miten varmistetaan osallisuuden tukemisen olevan asiakaslähtöistä, vs. Osallistaminen. 

Asiakkaan näkökulman varmistaminen esimerkiksi silloin, kun omaisella, asiakkaalla tai 

ohjaajalla on eriävät näkemykset? 

 

 

Esimiehen välillinen rooli osallisuuden tukemisessa, rooli ohjaajien työtehtävien 

painotuksessa 
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-Resurssointi. Onko riittävästi työvoimaa osallisuuden tavoitteiden saavuttamiseen? Onko 

saatavilla henkilökohtaisia avustajia, tukihenkilöitä tai vapaaehtoistyöntekijöitä?  

-Miten työntekijöitä voidaan sitouttaa ja motivoida tukemaan osallisuuden toteutumista? 

-Millaisia kokemuksia esimiehillä on työntekijöiden valmiuksista tunnistaa osallisuuden 

merkitys ja fokusoitua siihen käytännön tasolla? 

-Miten henkilöstön osaamista kartoitetaan ja arvioidaan osallisuuden tukemisen osalta? 

-Miten näiden kartoitusten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan osaamisen kehittämistä? 

 

Rekrytointi. Millaisia rekrytoinnin keinoja on osallisuuden tukemiseen, vai onko niitä? 

-Onko rekrytoinnissa painotettu osallisuuden tukemisen merkitystä? Jos on, niin miten? 

 

 

Esimiehen suora rooli osallisuuden tukemisessa, ulospäin suuntautuva rakenteellinen ym. 

työ.  

-Kenen kanssa tehdään yhteistyötä? Miten tukevat yhteistyötä? Konkreettisia esimerkkejä. 

 

-Palvelun ostajan (kunnat, kaupungit) vaatimukset ja edellyttämät toimet osallisuuden 

tukemiseen liittyen. Nouseeko osa-alue esiin esimerkiksi kilpailutusten yhteydessä tai 

palvelutuotteita määritellessä? 

 

-Asiakkaiden yhdenvertaisuus ja sen toteutuminen. Erot kunnittain? Miten edistetään 

yhdenvertaisuutta palveluissa palveluntuottajan toimesta?  

 

 

Toimivat käytännöt. Miten näkyvät loppukäyttäjille? 

-Yksityiskohtaisia esimerkkejä, mikä on havaittu hyväksi?  

-Asiakkailta tullut palaute. Millaiset toiminnot on koettu hyväksi?  

-Ohjaajien kertomia kokemuksia toimivista tavoista, yksittäisiä tapahtumia tai kohtaamisia. 

 

 

OSALLISUUDEN VAHVISTAMISEKSI TEHTÄVÄ KEHITTÄMISTYÖ 
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3) Mitä haasteita ja kehittämiskohteita yksiköiden johtajat tunnistavat oman työnsä 

viitekehyksessä? 

 

Riskit/uhat 

-Mikä voi estää osallisuuden tukemista? 

-Millaisia huonoja kokemuksia tai haasteita on havaittu? 

 

Mahdollisuudet 

-Millaisia mahdollisuuksia osallisuuden tukemisen toteutumisella on?  

-Mitä hyötyjä saavutetaan? 

 

Kehittämisnäkökulma  

• Onko ylemmällä johdolla käsitys aiheesta, saavatko yksiköiden johtajat ylemmältä 

taholta tukea osallisuuden mahdollistamisen johtamiseen? 

• Miten kunnille tehdyt palvelulupaukset ja asiakastuotteet ohjaavat osallisuuden 

tukemista?  

-Miten osallisuuden tukemista voisi yksiköissä vahvistaa? 

-Miten esimiesten työtä voidaan tukea paremmin, jotta kehittäminen olisi mahdollista? 

-Miten esimiehet voisivat tukea ohjaajia vielä paremmin osallisuuden lisäämiseksi? 
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Liite 2: Informointikirje haastateltaville 

 

Hei! 

Olemme kaksi sosiaalialan YAMK-opiskelijaa ja teemme opinnäytetyötä Kehitysvammaliiton 

Porukoissa-hankkeeseen liittyen. Tavoitteenamme on selvittää Uudenmaan alueella 

tukiasumispalveluita tuottavien yksiköiden esimiesten näkemyksiä siitä, miten he voivat 

omassa työssään tukea asiakkaiden sosiaalisten suhteiden ja osallisuuden 

toteutumista. Selvityksen avulla voidaan kartoittaa paitsi hyviä käytäntöjä, myös löytää 

kehittämisalueita ja tätä kautta suunnitella tulevia koulutuksia. Näin pyrimme 

tuottamaan hyötyä organisaatiorajojen yli vammaisten tukiasumisen palveluihin ja 

osallisuuden tukemiseen. 

 

Työskentelette esimiehenä organisaatiossa, joka toimii alueella yhtenä keskeisenä toimijana. 

Siksi toivomme saavamme juuri teiltä näkemyksiä työhömme. Organisaationne on ilmaissut 

kiinnostuksensa osallistumaan tutkimukseemme ja olemme saaneet myöntävän tutkimusluvan. 

Tutkimusluvan liitteenä organisaatioonne on toimitettu alustava haastattelurunko sekä 

tutkimussuunnitelma, jossa on kerrottu yksityiskohtaisesti työn tavoitteet, teoreettinen 

viitekehys ja toteutustapa. Näihin materiaaleihin on mahdollista halutessaan tutustua 

etukäteen joko oman organisaationne kautta, tai pyytämällä liitteet meiltä. Tämä on 

valinnaista, eikä haastattelutilanne itsessään vaadi erillistä valmistautumista. Haastatteluun 

osallistumisen tulee perustua kaikilta osin vapaaehtoisuuteen. Haastattelun aluksi 

varmistamme vielä suostumuksenne kerrattuamme, miten haastattelutilanne tulee 

etenemään. Voitte missä tahansa vaiheessa perua tai keskeyttää haastattelun. 

 

Opinnäytetyössä selvitetään esimiesten näkemyksiä ja omaa kokemusmaailmaa. 

Organisaatioiden käytäntöjä ei ole tarkoitus avata osoittelevassa mielessä tai siten kriittisesti, 

että haastattelussa tulisi kokea olevansa arvioinnin kohteena. Tietoa kerätään neutraalisti ja 

aineistoa purettaessa tarkastellaan sen eri ulottuvuuksia teemoitellen. Haastattelussa ei ole 

syytä kokea paineita oikeista tai vääristä vastauksista, vaan tarkoituksenmukaisempaa on 

kerätä mahdollisimman syvällisiä pohdintoja esimiesten omista ajatuksista ja 

vaikutusmahdollisuuksista. Haastattelu on luonteeltaan puolistrukturoitu teemahaastattelu, 

jossa haastateltava voi esitettyjen teemojen puitteissa kertoa näkemyksistään omin sanoin ja 

palata myös haluamaansa asiaan uudelleen. Tarkentavat kysymykset puolin ja toisin ovat 

mahdollisia.  

 

Työ kohdistuu yksiköihin, jotka tarjoavat tukipalveluita asiakkaiden omiin asuntoihin. 

Mikäli työskentelette esimiehenä yksikössä, jossa toteutetaan lisäksi myös muuta 

palveluasumista, on tärkeää, että kohdennatte vastausten näkökulman juuri omaan 

asuntoon tukea saavien palveluihin. Näitä palveluita organisaatiossanne saavien 

asiakkaiden diagnoosien merkitys on vähäinen. Tiedon tuottamisen kannalta on kuitenkin 

olennaista, että pohdintanne kohdentuu palveluihin, jonka asiakkaat ovat teidän 

organisaationne ja Kehitysvammaliiton yhteistä kohderyhmää. 

 

Korona-virusepidemiasta johtuen haastattelut toteutetaan etäyhteydellä. Haastattelu kestää 

noin tunnin ja voidaan sopia joustavasti yksikön aikataulujen mukaan. Haastattelut 

nauhoitetaan ja litteroidaan eli kirjoitetaan tekstiksi aineiston käsittelyä varten. Nimiä tai 



  70 

 

 

yhteystietoja ei tallenneta, eikä tutkimuksesta synny henkilörekisteriä. Opinnäytetyön 

julkaisun jälkeen haastattelumateriaali hävitetään kaikilta tallennuskohteilta. Vastaukset 

käsitellään anonyymisti, niin vastaajan kuin organisaationkin osalta, eikä vastauksia voi 

valmiista raportista yhdistää tiedon lähteeseen. 

Mikäli teille heräsi kysymyksiä, voitte kysyä lisätietoja allekirjoittaneilta joko sähköpostilla tai 

puhelimitse. Olemme erittäin kiitollisia ajastanne ja panoksestanne työn mahdollistamiseksi! 

Oheisessa linkissä lisätietoja Porukoissa-hankkeesta: https://verneri.net/asumisen-

tekoja/kehittaminen/porukoissa/  

  

  

Ystävällisin terveisin,   

Jenna Huotari ja Jenny Rinne  

Laurea YAMK  

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen 
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