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1 Johdanto

Digitalisaatio on muuttanut ja muuttaa edelleen yhteiskuntaamme nopeasti ja radikaalisti. Digitalisaatio muuttaa ihmisten arkea, työtä sekä käsityksiämme itsestämme ja ihmisten välisistä suhteista. (Työterveyslaitos 2018.) Tämä muutos ei
merkitse meille kaikille samaa oikeutta olla digitaalisen yhteiskunnan kehityksen
mukana yhdenvertaisesti. Esimerkiksi erityisryhmiin kuuluvien kehitysvammaisten digitaalista yhdenvertaisuutta voi haastaa ohjaajien ja läheisten ihmisten
asenteet, pelot ja heikko osaaminen sekä ymmärryksen puute siitä, miten nuorisokulttuurien piirissä digipalveluiden käyttö on oleellinen osa vertaisryhmäkulttuuria ja yksilön identiteettiä. Kehitysvammaiset voivat helposti syrjäytyä tästä kehityssuunnasta. Oikeus digitaaliseen kulttuuriin on kaikilla eikä sitä voida määrittää digitaalisen edistämisen myötä. (Hokkanen 2017, 5.)
Opinnäytetyömme tuo näkyväksi nuorten kehitysvammaisten kokemuksia vertaisdigiosaajatoiminnasta. Aihe on mielestämme ajankohtainen ja tärkeä voimakkaasti digitalisoituvassa yhteiskunnassamme, jossa kaikilta edellytetään osaamista ja tietämystä digipalvelujen käyttämisestä. Digitalisaatiota on siksi hyvä tarkastella toimijuuden ja digitaalisen yhdenvertaisuuden vahvistamisen näkökulmista kehitysvammaisten nuorten osalta.
Opinnäytetyö on Honkalampi-säätiön #Ihan Diginä! -hankkeen toimeksi antama
haastattelututkimus. Tarkoituksena on saada vertaisdigiosaajatoiminnassa olevien nuorten kehitysvammaisten oma ääni kuuluviin sekä tuottaa lisää kokemustietoa nuorten kehitysvammaisten vertaisdigiosaajatoiminnasta. Tavoitteena on
selvittää nuorten kehitysvammaisten kokemuksia vertaisdigiosaajatoiminnasta.
Vertaisdigiosaajatoiminnassa ovat toimijoina vertaisdigiosaajat, jotka jakavat
omaa tietotaitoaan ja antavat tarvittaessa ohjausta sekä tukea muille sitä tarvitseville toimijoille digiasioissa. Opinnäytetyö on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tehtävänä oli haastatella nuoria kehitysvammaisia. Tutkimus vastaa kysymyksiin, miten kehitysvammaiset nuoret ovat kokeneet vertaisdigiosaajatoiminnan ja miten se ilmenee toimijuuden näkökulmasta heidän elämässään.
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2 Digitalisaatio

Digitalisaatiota pidetään IT-kehityksen kolmantena aikakautena ja teknologian
kehittymisen myötä kasvanut muutos sekä väistämätön digitaalisen evoluution
seuraava vaihe. Digitalisaation suora määritelmä on digitaaliteknologian integrointi jokapäiväiseen elämään digitoimalla kuvaa, ääntä, dokumenttia tai signaalia biteiksi ja tavuiksi kuvaamaan asioita ja tietosisältöä. Digitalisaatiossa tapahtuu digiteknologian integrointia kaikkeen yhteiskunnan toimintoihin. Se on myös
toimintatapojen uudistamista, asioiden digitalisointia sekä palveluiden sähköistämistä. Digiteknologialla voidaan muuttaa jopa omaa jokapäiväistä toimintaamme.
(ETLA-raportit 2015.) Yleensä digitalisaatio ymmärretäänkin muutoksena,

jossa fyysiset asiat, kuten tuotteet ja palvelut, muuttuvat digitaalisiksi, virtuaalisiksi ja globaalisti skaalautuviksi. Digitalisaatiolla voidaan viitata myös aineettomien ja aineellisten resurssien yhdistämiseen ja käyttöönottoon uusilla
tavoilla. (Työterveyslaitos 2018.)

2.1

Digitaalinen murros

Yhteiskunnassamme eletään uuden digitaalisen aikakauden ensimmäisiä vaiheita. Nykyisten toimintatapojen ja teknologian mahdollistamien uusien toimintatapojen välinen kuilu on tällä hetkellä merkittävä. Tämä on johtanut siihen, että
käsityksemme maailmasta ei ole ehtinyt täysin sopeutua käynnissä olevaan nopeaan muutokseen. Ajattelu on yhä vahvasti ajassa, jolloin ihmisten välinen vuorovaikutus ja toiminta onnistuivat parhaiten kasvokkain, fyysisesti kohtaamalla.
Yhteiskunta on edelleen edellisen ison murroksen, teollistumisen luomien lainalaisuuksien sekä niiden rakenteiden varassa. (Rousku, Linturi, Andersson, Stenfors, Lähteenmäki, Kärki & Limnéll 2017, 83 – 85.)
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Digitalisaation myötä on sähköistetty palveluja ja yleisesti toimintaprosesseja
osana internetin kautta tehtyä asiointipalveluiden kehittämistä. Digitalisaation
edistäminen on tarkoittanut myös sitä, että julkisia palveluja on digitalisoitu voimakkaasti. (Rousku ym. 2017, 83 – 85.) Lähtökohtana esimerkiksi julkisen hallinnon palveluiden digitalisoinnissa on, että ne ovat toimivia, helppokäyttöisiä
sekä kaikkien saavutettavissa. Näistä syistä on tärkeää, että jokainen pysyy yhteiskunnan kehityksen vauhdissa ja että jokainen saa siihen tarvittaessa apua ja
tukea. (Valtiovarainministeriö 2019a, 27.) Suomessa digitalisaatio on ollut hallitusohjelman (2015–2019) vallitseva teema, joka on huomioitu jokaisessa hallituksen kärkihankkeessa. Julkisen hallinnon digitalisaatiota on toteutettu “Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankkeessa”. Hankkeen tavoitteena on ollut muovata
julkisia palveluita käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi toimintatapoja
uudistamalla. (Valtiovarainministeriö 2019b.)
Suomessa julkisten palveluiden tuottajat ja lähiaikoina myös yritykset ovat ensisijaisuuden piirissä. Digitaalisten palveluiden ensisijaisuuden edistäminen on osa
”Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta”. Tavoitteena tällä hankkeella on
tehdä sähköisestä asioinnista ja viestinvälityksestä ensisijainen, siis käytetyin
tapa asioida julkisen hallinnon palveluissa. Digitaalisten palveluiden on tarkoitus
lisätä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen mahdollisuuksia hyödyntää ja käyttää
palveluita ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaalinen asiointi on useimmassa tapauksessa helpoin ja myös nopein tapa hoitaa viranomaisasiointia. Digitalisaatioon liittyvät palvelujärjestelmät voivat kuitenkin myös eriarvoistaa ja syrjäyttää
ihmisiä tai ryhmiä, joilla on puutteelliset valmiudet käyttää tai omaksua sähköisiä
palveluja. (Valtiovarainministeriö 2019a, 18 – 20.) Laitteiden käyttöön ja uusien
taitojen oppimiseen sekä laitehankintoihin on oltava riittävän matala kynnys, jotta
ne olisivat kaikille mahdollista hyödyntää. Digitalisaation mahdollisuudet esimerkiksi terveydenhuollon, kaupan ja oppimisen sektoreilla ovat merkittävät. Tekoäly
ja robotiikka auttavat jo tällä hetkellä ja niiden hyödyntäminen myöskin kasvaa
koko ajan sellaisten asioiden hoitamisessa, joihin kuluu paljon aikaa ja energiaa.
(Valtiovarainministeriö 2019a, 20, 27.)
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Vaikeasti vammaiset, joiden liikkuminen edellyttää esteetöntä matkaketjua ja taksikyytiä avustajan kanssa, pystyy osallistumaan sellaisiinkin tilanteisiin, joihin ei
syystä tai toisesta järjesty pääsyä paikan päälle. Erilaiset fyysiset rajoitteet, kielelliset haasteet, sairaudet, heikko taloudellinen tilanne ja tietoverkkojen katvealueet voivat kuitenkin vaikuttaa siihen, että ihmiset niin sanotusti putoavat digijunasta. Jos ei osaa, halua, pysty tai uskalla käyttää digilaitteita, jää monen palvelun ulkopuolelle, tai ainakin niiden käyttäminen on vaikeaa. (Valtiovarainministeriö 2019a, 28.)
Digipalveluiden tulisi olla lähtökohtaisesti helppokäyttöisiä ja niiden sisältöjen helposti ymmärrettäviä. Siitä hyötyvät kaikki palveluiden käyttäjät – erityisesti käyttäjäryhmät, joilla on haasteita kognitiivisissa toiminnoissa. Viestintävalmiuksien
omaksuminen on tuonut isoksi puheenaiheeksi myös digitaalisuuden tuoman
eriarvoistumisen. Tästä aiheesta painopiste on ollut usein siinä, keillä on mahdollisuus hyödyntää digiä ja keillä ei. Viime vuosina tutkimuskohteet ovat olleet
enemmänkin siinä, miten digiteknologian käyttö tai käyttämättä jättäminen vaikuttaa ihmisen arkeen ja elämään. (Valtiovarainministeriö 2019a, 25-26.)

2.2

Digitaalinen yhdenvertaisuus

Suomessa on arvioitu olevan lähes puoli miljoonaa henkilöä, joilla on huomattavia rajoitteita perustoiminnoissa, kuten näössä, kuulossa, liikkumisessa tai tiedonkäsittelyssä. Näiden henkilöiden huomioiminen ei ole ollut riittävää palvelujen, viestinnän ja tiedonsaannin esteettömyyden ja saavutettavuuden osalta. Yhteiskuntamme digitalisoituminen voi näille erityisryhmille olla toisaalta merkittävä
apu arjessa, kun taas toisaalta se voi lisätä myös haasteita. (THL 2019a, 246.)
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Digitalisaatio tuo siis tietyllä tavalla helppoutta, mutta se on myös muuttanut yhteiskuntaa moninaisemmaksi ja jotkut kokevat sen myös monimutkaisemmaksi.
Vanhuuden, vamman tai sairauksien vuoksi tämän muutoksen voi kokea haasteelliseksi. Yhteiskunnalla on kuitenkin mahdollisuus tarjota riittävää tukea tässä
asiassa, jottei niin sanottua digitaalista eriarvoistumista pääsisi syntymään eri
kohderyhmien välille. Selvää on, että digitalisaatio on mullistanut maailmaa muuttamalla toimintatapoja hyvin monella elämänalueella. Digitalisaatio on tullut
osaksi ihmisten päivittäistä arkea. (Koskiaho 2019, 29; Valtiovarainministeriö
2019a, 28, 15.) Nykypäivän digipalvelujen tarjonnan ja tarpeen suhde ja kansalaisten mahdollisuudet käyttää niitä sekä digiosaaminen ja asennoituminen digipalvelujen käyttöön, voivat sosioekonomisten tekijöiden lisäksi olla yhteydessä
kansalaisten eriarvoistumiseen digiyhteiskunnassa (THL 2019a, 280.).
Julkisen sektorin palvelujen yleisessä digitalisoinnissa on edellytyksenä, että
kaikki osaavat käyttää digipalveluita, jolloin muu palvelutarjonta ajetaan alas ja
henkilökohtainen tapaaminen palvelun antajan kanssa ei enää ole mahdollista.
Se on kuitenkin esimerkiksi aistivammaisille välttämätöntä. Digitalisoinnin myötä
myös palveluiden aukioloajat supistuvat, jonka takia toimipisteet ruuhkautuvat
ikäihmisistä, vammaisista tai henkilöistä, joilla ei ole omia digivälineitä tai riittävää
osaamista asioiden hoitamiseen. (Grönstrand 2018; Kansalaistutkijat & Koskiaho
2019, 63.)
Grönstrandin (2018) mukaan palvelujen digitalisoitumisen myötä, on erittäin suuri
määrä ihmisiä jäänyt vaille toimivia palveluja. Arvioiden mukaan noin miljoona
Suomessa asuvaa henkilöä jää digitaalisten palvelujen ulkopuolelle vanhuuden,
kielitaidottomuuden, paperittomuuden, köyhyyden, syrjäytyneisyyden tai vammaisuuden perusteella. Muiden muassa iso osa kehitysvammaisista ihmisistä ei
pysty itse käyttämään digitaalisia palveluja, eikä heillä myöskään ole pankkitunnuksia käytössään. Pankkitunnukset ovat nykyisin edellytyksenä lähestulkoon
kaikille digipalveluille. Asia nähdään ongelmallisena myös työntekijöiden näkökulmasta, koska he eivät voi käyttää verkkopankkitunnuksia asiakkaiden puolesta.
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Raha-asioiden hoito ilman verkkopankkitunnuksia voi olla hyvin hankalaa kehitysvammaisille henkilöille. He tarvitsevat usein ohjaajien tai omien edunvalvojiensa apua raha-asioidensa hoitoon. Osan heistä on mentävä pankkiin jonottamaan nostaakseen rahaa tiskiltä. Myös ympäristön hälyäänet, ihmispaljous ja
muut aistiärsykkeet kuormittavat monia kehitysvammaisia henkilöitä kohtuuttomasti. Asiointi vie aikaa ja rahaa, kun joutuu matkustamaan ja jonottamaan pankkiasiointia. (Grönstrand 2018; Valtiovarainministeriö 2019a, 35.)
Vuoden 2017 alusta lähtien kaikki kuluttajat ovat saaneet oikeuden perusmaksutiliin ja verkkopankkitunnuksiin. Pankki voi kieltäytyä niiden myöntämisestä vain
poikkeustapauksissa, esimerkiksi rahanpesulainsäädännön perusteella. Perusmaksutili on pankkitili, johon kuuluu vähimmäismaksupalvelut, esimerkiksi maksukortti, käteisen nostaminen ja tilisiirrot verkkopankissa. Esityksen mukaan talletuspankeille tulee velvollisuus tarjota tällaisia tilejä. Pankkien on mukautettava
palvelujaan toimintarajoitteisille. Lain mukaan pankkien pitää tarvittaessa mukauttaa palveluitaan ja varmistaa niiden toimivuus myös apuvälineillä. Verkkopankkitunnusten tarjoamisesta voi kieltäytyä vain lakiin perustuvin objektiivisin
syin, esimerkiksi jos asiakkaalla ei ole henkilötunnusta. (Hallituksen esitykset
2016)
On ensisijaisen tärkeää, että digipalveluiden suunnittelussa ja muotoilussa on
mukana myös muiden niin sanottuja haavoittuvien käyttäjäryhmien edustajia.
Saavutettava ja toimiva palvelu edellyttää, että selvitetään miten esimerkiksi näkövammainen, kognitiivisia vaikeuksia omaava henkilö tai liikuntarajoitteinen kokee digitaalisen palvelun tai tuotteen. Laitevalmistajille on suositus osallistamisesta, jonka mukaan suunnittelijoiden tulee kiinnittää huomiota laitteiden ja sovellusten helppokäyttöisyyteen sekä laitteiden integroinnin helppouteen. Lähtökohtana tulee olla, että digitaalisen palvelun tai teknologian vaikeakäyttöisyys yksittäisille kuluttajille ei ole käyttäjien osaamisen ongelma, vaan kyseessä on hyödykkeen huono suunnittelu. (Valtiovarainministeriö 2019a, 30–31.)
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2.3

Digitaidot

Tulevaisuudessa digitaidoista on yhä enemmän tulossa jokaiselta vaadittava
kansalaistaito. Tätä suuntausta kutsutaan digitaaliseksi ensisijaisuudeksi, kuten
Tanskassa lainsäädäntö on määrittänyt ihannekansalaisen olevan digikansalainen, joka käyttää kaikkia julkisia palveluja ensisijaisesti digitaalisina. Mikäli kansalainen ei pysty tai halua käyttää palveluja digitaalisesti, tämä käsitellään poikkeuksena, johon on erikseen anottava lupa. (Valtiovarainministeriö 2019a 18–
20.)
Digitaidot tarkoittavat konkreettisia käytännön taitoja, sitä että tietoyhteiskunnan
kansalainen osaa käyttää ja soveltaa erilaisia digitaalisia laitteita (tietokoneita,
tabletteja, älypuhelimia yms.) ja internetin pilvipalveluja sekä erilaisia sovelluksia
ja ohjelmia työ- ja opiskeluvälineinä, asioimisessa, harrastuksissa ja vapaa-ajan
käytössä, arjessa yleensä. Digitaitoihin kuuluu myös medialukutaito, joka lähtökohtaisesti on taitoa käyttää medialaitteita. Teknisten mediataitojen kehittymisen
avulla mediaa voi hyödyntää monipuolisesti, jonka myötä myös medialukutaito
paranee. (Kuusela 2018, 5; TIEKE 2019)
Kansalaisen digitaitojen tulisi sisältää ainakin sellaiset tiedot ja taidot, joiden
avulla hän kykenee suoriutumaan arjessaan oleellisista tehtävistä. Tämän lisäksi
olisi hyvä omata tietty yleissivistyksen taso, jolla ymmärretään, kuinka kattavasti
digitaalisuus nykyarjessamme esiintyy ja millaisia mahdollisuuksia sekä huomioitavia asioita siihen liittyy. (Kuusela 2018, 5; TIEKE 2019.)
TIEKE eli Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus on tehnyt tutkimusta siitä, mitä
ovat kansalaisten digitaidot Suomessa. TIEKE edistää digitaalisten palvelujen kehittymistä, tarkoituksena rakentaa osaavaa yhteiskuntaa ja herättää keskustelua
aiheesta. Kehittämiskeskus auttaa tavallisia suomalaisia, yrityksiä, järjestöjä, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia ja julkishallintoa kohtaamaan toisensa teknologiaan
ja tietoyhteiskuntaan liittyvien kysymysten äärellä. Seuraavaksi alla olevassa listassa on hahmoteltu TIEKE:n tutkintoihin perustuen eri kansalaisryhmien tarvitsemia digitaitoja: (Kuusela 2018, 5–7; TIEKE 2019)
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-

laitteen käyttö (laitteet ja käyttöjärjestelmät)

-

tiedonhallinta

-

internetin käyttö

-

tiedonhaku

-

sähköposti

-

tekstinkäsittelyn perusteet

-

sähköinen asiointi

-

sosiaalinen media

-

tietoturvan perusteet

On yleisesti ottaen erilaisia näkemyksiä siitä, mitkä ovat kansalaisen perusdigitaidot. Ne kuitenkin muodostuvat siitä, mitä viranomaistahot olettavat meidän
osaavan rakentaessaan digiyhteiskunnan palveluja. Palvelujen ja laitteiden kehittämisessä kansalaisille vaikuttaa se mistä näkökulmasta sitä on katsottu. Asiantuntija ja kansalainen voi katsoa asiaa hyvinkin erilaisesta tulokulmasta. Kansalainen arvottaa taitoja itse kokemastaan käyttötarpeesta, joka on hyvin yksilöllistä. Ihmiselle itselleen tärkeitä ovat usein yhteydenpitoon ja jakamiseen liittyvät
digitaidot, kuten kuvien tai videoiden tallentaminen ja käsittely, sähköposti ja sosiaalisen median palvelut. (Kuusela 2018, 5; TIEKE 2019)
Usein kohdataan myös erilaisia palveluja, joiden osaamista ei itse ole kenties tullut ajatelleeksikaan ennen akuuttia tarvetta. Tällaisia voivat olla mm. tietojen toimittaminen sähköisesti eri viranomaisille, lääkäriajan varaaminen tai sähköinen
lääkemääräys “eResepti” ja verkkopankki sekä KELA:n oma-asiointi -palvelut.
Tämän lisäksi asiantuntijan näkökulmasta esimerkiksi tietoturvan kaltaisia osaamistarpeita tulee painottaa. Tällaisten asioiden tietämystä taas maallikko ei välttämättä omaa eikä edes tiedosta tarvetta. (Kuusela 2018, 5; TIEKE 2019)

2.4

Digituki

Monet palvelut ja arjen asiat vaativat nykyään uskallusta, halua sekä mahdollisuutta käyttää erilaisia digilaitteita. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen “suomalaisten hyvinvointi 2018 tutkimuksen” mukaan yli puolet kansalaisista kokee esteitä sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Yleisimpiä syitä ovat
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palveluiden vaikeakäyttöisyys, riittämättömät välineet ja taidot, kiinnostuksen
puute e-asiointiin sekä se, ettei se voi korvata henkilökohtaista palvelua. Ulkopuolisuuden, osaamattomuuden ja pelon tunteet lisäävät niin kutsuttua digitaalista syrjäytymistä. Uudenlaiset digitaaliset palvelut voidaan kokea etäisinä ja vaikeina. Täytyy olla valmis opettelemaan uusien toimintatapojen haltuunottoa. Mikäli voimavarat eivät riitä tähän, asiat voivat jäädä yksinkertaisesti hoitamatta.
Digimurros voi olla monella tapaa vaikea, jos ei huomioida yksilöllisiä tarpeita ja
yhdenvertaisia edellytyksiä pysyä tässä kehityksessä mukana. (Valtiovarainministeriö 2019a, 25–26.)
Valtiovarainministeriön kärkihankkeiden osana käynnistyi AUTA-hanke (2016),
“Autetaan asiakasta digitaalisten palvelujen käytössä”. Hankkeessa oli kehitetty
toimintamalli, jolla autettiin asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä. Hanke lopetti toimintansa vuoden 2017 lopussa, jonka jälkeen toimintamallin mukainen
digituen kehittäminen käynnistyi alueellisilla piloteilla. Suomen hallitus (2016) teki
osana julkisten palvelujen digitalisaation kärkihanketta linjauksen sähköisen asioinnin ja viestinvälityksen käyttövelvoitteesta. Tavoitteena siinä oli, että kansalaiset velvoitettiin vuonna 2018 siirtymään viranomaisasioinnissa pois paperipostista ja sen sijaan käyttämään niin sanottua sähköistä postilaatikkoa (nykyinen
Suomi.fi-viestit palvelu). (Valtiovarainministeriö 2019a, 14.)
Digituen toimintamalli on tehty kuvaamaan, miten digituen saatavuus Suomessa
voidaan järjestää niiden henkilöiden auttamiseksi, jotka eivät osaa tai pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Toimintamalli on syntynyt osana AUTA-hankkeen
työtä. Ajatuksena on ollut, että se toimii rinnan yhteiskunnan digitaalisen kehittymisen kanssa. Siinä otettiin myös huomioon muutokset digituen tarpeissa ja muodoissa. Ajankohtaista yhteiskunnassamme on selvittää, miten valtakunnallinen
digituen malli pystyy parantamaan kansalaisten digitaitoja ja siten kaventamaan
niin sanottua digitaalista eriarvoisuutta. Digitukea ja -neuvontaa tulisi tutkia vuorovaikutuksellisena oppimistapahtumana, jolla voi olla merkitystä myös vertaistukea antavien osaamisen ylläpitämiselle. (Valtiovarainministeriö 2019a, 20–22.)
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Digituki, -opastaminen ja -neuvonta on hyvä ratkaisu niiden avuksi, jotka haluavat
osalliseksi internetin, tietokoneiden, tablettien ja älypuhelimien käyttöä ja digipalvelujen hyödyntämisessä. Valtiovarainministeriön hankkeissa Digitukea -järjestöjen kokemus on, että suurin osa kaikenikäisistä ihmisistä haluaa ja pystyy oppimaan, kunhan motivointi, opastus ja tarvittaessa taloudellinen tuki ovat kunnossa. Ihmiset oppivat eri tavoilla, siksi digitukeakin tulisi olla tarjolla useassa eri
muodossa ja paikassa, myös kotona. (Valtiovarainministeriö 2019a, 29–30.)
Digivälineissä on erilaisia ominaisuuksia, joista perille pääseminen vaatii perusosaamista ja tietynlaista ajattelutaitoa. Uusia välineitä tulee markkinoille jatkuvasti, mutta palvelujen tuottajat eivät ole vieläkään asennoituneet esimerkiksi erityisryhmien osalta, muiden muassa kehitysvammaiset henkilöt,
joilla voi olla kognitiivisia ja motorisia haasteita suoriutua digitaalisten välineiden ja palveluiden käytöstä. Välineistö ja palvelujen tuotanto keskittyy suurimmaksi osaksi aivan muulle kohderyhmälle kuin tähän edellä mainittuun. Kansalaistutkijoiden tutkimuksen mukaan vammaiset henkilöt saavat hieman parempaa opastusta välineitten käyttöön kuin ikääntyvät henkilöt. Tutkimus myös osoittaa, että mitä nuorempi vammainen henkilö on, sitä paremmin hän pysyy mukana
kehityksessä. Tämä riippuu vammaisuuden asteesta. (Kansalaistutkijat & Koskiaho 2019, 26, 72.)
Digimaailman kehittäjinä, suunnittelijoina ja toimijoina olevilta olisikin hyvä edellyttää myös psykologian ja sosiaalitieteiden tuntemusta, jotta pystyttäisiin vastaamaan erilaisiin tarpeisiin riittävästi. Suunnittelu ja kehittäminen toteuttaa tällä hetkellä pitkälti trendien ja markkinoiden sanelemaa ohjenuoraa. Tässä hyötyjinä
ovat etenkin sellaiset, joille digivälineet ja -palvelut ovat itsestään selviä ja jatkuvassa käytössä sekä osaaminen on jo korkealla tasolla. Tässä kehityksessä esimerkiksi vammaiset henkilöt lukeutuvat häviäjien joukkoon. (Kansalaistutkijat &
Koskiaho 2019, 71–72, 175.) Nykyisin käytössä olevat laitteet ja niiden sovellusten käyttö vaativat yleensä syvempää perehtymistä joskus myös osaavilta henkilöiltä. On siis helppo vetää johtopäätös, että henkilöllä, joka ei ole ollut mukana
digiasioissa tai jolla ei ole muuten ollut mahdollisuutta perehtyä niihin riittävän
hyvin, on vaikeuksia käyttää digilaitteita ja -palveluita. (Hämäläinen 2019, 165.)
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Käyttöä voivat haitata myös erilaiset asenteet, kuten pelko laitteiden rikkoutumisesta tai sovellusten häiriöistä. Pelot voivat liittyä minkä tahansa palvelun tai laitteen käyttöön, ja siksikin digituen kautta saatu osaaminen on tärkeää, koska se
hälventää pelkoja merkittävästi. Lisäksi osaamisen avulla saavutettu käyttö- ja
kokeilurohkeus edesauttaa tekniikan ja palveluiden käyttöönottoa ja opettelemista sekä madaltaa henkistä uuden teknologian omaksumiskynnystä. (Kuusela
2018, 10.) Suomessa on paljon henkilöitä, jotka tarvitsevat tällaiseen osaamiseen
usein erityistä tukea. Tuen tarve on huomioitavaa erityisesti siksi, koska tukea
tarvitsevat usein osaavatkin henkilöt. Yleiset nettiohjeet eivät useinkaan ole riittäviä, vaan tarvitaan spesifiä apua, jossa otetaan asianomaisen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet huomioon. Yleiset opastajat ja kurssit ovat kömpelö vaihtoehto akuutin tuen tarpeen koittaessa. Etäopetus ja help-desk ovat jossain määrin
toimivia, kun se on henkilökohtaista ja tukea tarvitseva kykenee käyttämään itsenäisesti päätelaitetta. (Koskiaho 2019, 177–178.)
Kaikilta edellytetään sekä asiointia että osaamista digitaalisesti. Digitaalinen asiointi tapahtuu internetissä, jossa on runsaasti informaatiota, joka vaatii usein selvittämistyötä ennen omaksumista. Osaavallakin on joskus vaikeuksia selvitä nettiasioinnista, siksi on syytä pohtia, onko internetin sisällöissä ja toiminnoissa huomioitu kaikkia käyttäjiä riittävästi tuen ja opastuksen osalta. (Kansalaistutkijat &
Koskiaho 2019, 63.) Näissä asioissa kehitysvammaisten järjestöt ottavat vammaisryhmän kokonaisintressit huomioon, koska muita vaihtoehtoja ei ole. On kuitenkin eri asia, kuullaanko näiden järjestöjen edustajia esimerkiksi virallisessa
päätöksenteossa. Kehitysvammajärjestöt valittavatkin tästä epäkohdasta. Ymmärrettävää on, että vammaisjärjestöjen toiminta rajataan kohdejoukkoon selvin
kriteerein, jotta se helpottaa oman ryhmän asioiden ajamista. (Koskiaho 2019,
39.)

16
2.5

Digitoimijuus ja -osaaminen

Digitoimijuutta ja –osaamista on lisättävä, jotta voimme säilyttää riittävät valmiudet digitalisoituvassa yhteiskunnassa. Digitaalisten mahdollisuuksien ulkopuolelle jääminen vaikeuttaa merkittävästi erityisryhmien osallisuutta yhteiskunnassa. Nykypäivän mediapainotteisessa yhteiskunnassa on holhoojan tai ohjaajan vastuulla huolehtia, että kehitysvammaisetkin pääsevät osalliseksi digiajan
mahdollisuuksista. Ilman digitaalista osaamista on nykyään jo lähes mahdotonta
toteuttaa itseään täytenä kansalaisena; saada palveluja, saada tietoa sekä ymmärtää maailmaa ja vaikuttaa siihen. (Hokkanen 2017, 4–5.)
Digitaalinen osallisuus voi olla esimerkiksi toimijuutta tieto- ja viestintätekniikan
kautta sekä itsenäistä suoriutumista digitaalisessa yhteiskunnassa. Henkilön lisätessä osaamistaan digilaitteista, -ohjelmista ja -palveluympäristöistä, henkilö
kykenee hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja asumisessa, arjessa ja vapaa-aikansa viettämisessä. Henkilöllä on siksi monipuolisemmat mahdollisuudet luoda
esimerkiksi sosiaalisia verkostoja, olemaan yhteisön jäsen sekä olla vahvemmin
vaikuttajana ja toimijana yhteiskunnassa. (Tikoteekki 2017)
Digiosaaminen tuo uusia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun, yhteydenpito läheisiin monipuolistuu, kiinnostuksenkohteista löytyy rajattomasti tietoa, tv-ohjelmien katselu tai viranomaisasiointi onnistuu itselle sopivaan aikaan. Monet henkilöt voivat luoda sosiaalisia kontakteja digitaalisesti eikä
se vaadi fyysistä liikkumista paikasta toiseen, joka jo itsessään voi laajentaa elinpiiriä merkittävästi. (Valtiovarainministeriö 2019a, 25–26.) Digitaalinen osaaminen on myös mahdollisuus lisätä vuorovaikutuksen tapoja, kuten tekstin, videon,
puheen, kuvien ja pelien avulla. Tämä laajentaa ihmisen osallisuuden tunteen
toteutumisen mahdollisuuksia tietoyhteiskunnassa. Medialukutaitoisilla kansalaisilla on tätä kautta myös ajatuksien tasolla valtaa digitaalisen ajan kulttuureissa.
Tätä suuntausta tulisi kehittää, jotta vähennetään digitaalisen osaamisen jakautumista vain tietyille ihmisryhmille. Digitaalinen osallisuus voi olla esimerkiksi toimijuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta sekä itsenäistä suoriutumista digitaalisessa yhteiskunnassa. Henkilön lisätessä osaamistaan digilaitteista, -ohjelmista
ja -palveluympäristöistä, henkilö kykenee hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja

17
asumisessa, arjessa ja vapaa-aikansa viettämisessä. Henkilöllä on siksi monipuolisemmat mahdollisuudet luoda esimerkiksi sosiaalisia verkostoja, olemaan
yhteisön jäsen sekä olla vahvemmin vaikuttajana ja toimijana yhteiskunnassa.
(Tikoteekki 2017)
Esimerkiksi kehitysvammainen henkilö voi katsoa ruokaostoksia yhdessä tukihenkilönsä kanssa kaupan nettisivuilta etukäteen ja kerätä ruokatarpeista valmiin
ostoslistan ja tulostaa sen ennen kauppaan menoa. Sivuilla on myös kuvat tukemassa valintojen tekemistä ja lisäksi vaihtoehtona on kotiinkuljetus, jos ei itse
pysty hakemaan ostoksia. Tämä vahvistaa toimijuutta ja itsenäistä selviytymistä
arjessa. Toiseksi yhteisöllinen online-pelaaminen on myös tuonut monien elämään uutta sisältöä. Pelaaminen on koettu kehitysvammaisten ihmisten keskuudessa laajentaneen sosiaalista ympäristöä. Nettipelaaminen omalla tavallaan yhdistää ihmisiä lähemmäs toisiaan ympäri maailmaa yhteisen tekemisen kautta.
Pelaamisen mukana tulee myös sosiaalista kanssakäymistä arkeen. (Grönstrand
2018.)
Digitaaliset palvelut tuovat siis kehitysvammaisille ihmisille apuvälineitä vahvistaa
toimijuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa. Digipalvelut sisältävät kuvia ääntä ja
videoita, joka selkiyttää asioita helpommin ymmärrettävään muotoon kuin, jos
asia olisi vain puhutussa muodossa. (Grönstrand 2018; Tikoteekki 2017.) Digitalisaatio luo myös monipuolisuutta kommunikoinnin tapoihin, joka taas hyödyttää
erityisryhmiä. Sosiaalisen median sekä audio-, video- ja suoratoistopalvelualustojen kasvu on muokannut viestinnän ja kommunikaation kulttuuria visuaalisemmaksi ja auditiivisemmaksi. (Media 2030 –toimialastrategia 2018, 36–38; Tikoteekki 2017.)
Digitaalisia laitteita on koko ajan enemmän ja näihin laitteisiin on saatavilla erilaisia ohjelmia ja sovelluksia helpottamaan laitteiden käyttöä sekä tukemaan käyttäjän toimintakykyä. Käytössä olevista laitteiden mukaan tarjolla on lukuisia sovelluksia ja ohjelmia hyödynnettäväksi myös kommunikointiin, liikkumiseen, asumiseen, opiskeluun tai työhön. Erilaiset apuvälineet auttavat silloin kun toimintakyky on rajoittunut vamman, sairauden tai ikääntymisen vuoksi. (Tikoteekki
2017.)
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Erityisesti apuvälineratkaisuista ja helppokäyttötoiminnoista on hyötyä silloin, kun
ihmisellä on oppimisvaikeuksia tai hänen toimintakykynsä on heikentynyt näkö-,
kuulo-, puhe-, kehitys- tai liikuntavamman vuoksi. Mikäli esimerkiksi kynällä kirjoittaminen ei onnistu, voidaan apuna käyttää sanaennusteohjelmaa, joka jatkuvasti ehdottaa sanavaihtoehtoja tai puhesynteesiä, joka toistaa ääneen kirjoitetun
asian tai merkin. Sosiaalisen median avulla voidaan keskustella ystävien kanssa,
chattailla tai lähetellä pikaviestejä ja kuvia ajasta ja paikasta riippumatta. (Tikoteekki 2017.) Kommunikointi digitaalisessa ympäristössä siirtyy entistä enemmän
puheohjaukseen tekoälyn avulla. Kysymyksiin voi saada lyhyitä vastauksia puheen avulla ja samalla esimerkiksi viittauksen nettiosoitteeseen. Nämä kuitenkin
toimivat vain, jos argumentointi on selkeää ja osaa esittää ns. oikeita kysymyksiä.
(Koskiaho 2019, 179.)
Medialiitto on ennakoinut, että jo 2020 puolet internethauista olisi tehty älypuhelimen kokoisella puheohjattavalla kaiuttimella ja kymmentä vuotta myöhemmin
nettiselailusta kolmannes samoin ja ilman näyttöä. Tällaiset keskustelurobotit
auttavat palveluissa, kun kone oppii vastaamaan kysymyksiin. Nopean muutoksen vuoksi tulevan ennakointi on vaikeaa ja on mahdollista, ettei muutokset toteudu aivan sellaisena kuin on odotettu. Uusien rakennettavien organisaatioiden
tulee olla tämän vuoksi kevyitä ja helposti muunneltavia sekä joustavia. (Media
2030 –toimialastrategia 2018, 33–36.)
Lisäksi tulevaisuus tuo tullessaan monia erilaisia mahdollisuuksia, jotka voivat
olla monella tapaa hyödyksi. Esimerkiksi lisätty todellisuus (augmented reality).
Tässä tulevaisuuden teknologiassa ihmisen näkökenttään, normaalin toimintaympäristön osaksi, luodaan keinotekoista, tietokoneella tuotettua tietoa (kuva,
ääni, video, teksti, GPS-informaatio). Tätä varten on kehitetty silmälasit eli ARlasit. Lisätyn todellisuuden lasit (AR-lasit) muodostavat mallin näkökentässä olevasta tilasta ja esineistä. AR-lasit tunnistavat näkökentässä myös käden liikkeet,
joilla näkökentässä olevia hologrammeja ohjataan. (Rousku ym. 2017, 35.)
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Virtuaalitodellisuutta tullaan käyttämään niin, että kuviteltuun lisätään myös todellista, jolloin puhutaan yhdistetystä todellisuudesta.
Sitä voidaan käyttää monin tavoin esimerkiksi asettautumisessa toisen ihmisen asemaan. Se voisi auttaa nuorta palveluammateissa
olevaa ymmärtämään vanhenemista, sairautta tai vammaisuutta.
(Media 2030 –toimialastrategia 2018, 36–40.)
Medialiiton Media 2030 -toimialastrategiassa ennakoidaan teknologisia trendejä
seuraavasti:
• puheohjaus
• keskustelurobotit
• virtuaalitodellisuudet
• tekoäly
• datalähtöisyys
(Media 2030 –toimialastrategia 2018, 51–54.)
Nykyään alle 30-vuotiaat käyttävät eniten digiaikaa sosiaalisessa mediassa, lineaarisessa televisiossa sekä videoiden ja musiikin suoratoistopalveluissa. Erityisesti netin tilausvideopalveluiden käyttö on kasvanut nopeasti 16–34 vuotiaiden
keskuudessa. Suomalaisista 56 prosenttia käyttää viikoittain, jotain sosiaalista
mediaa ja nuorista 90 %. Sosiaalisen median käyttö kasvaa nyt nopeimmin 35–
64 vuotiaitten ikäryhmässä. Suosituimmat palvelut ovat Facebook ja viestipalvelu
WhatsApp. 34 % Facebookin käyttäjistä Suomessa hakee palvelusta uutisia, 42
% viihdettä, 82 % yhteyttä ystäviin. Nuorista 29 % käyttää sosiaalista mediaa
pääasiallisena uutislähteenä. (Media 2030 –toimialastrategia 2018, 46.)
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3 Kehitysvammaisuus

Kehitysvammaisuutta voidaan määritellä monella eri tavalla ja se näkyy myös siihen liittyvässä lainsäädännössä. Käsitteen määrittely on haasteellista, koska se
pitää sisällään liikuntarajoitteet, kommunikointivaikeudet ja kognitiiviset rajoitteet.
Kehitysvammaisuuteen liitetään yleensä tuen tarve ja riippuvaisuus huolenpidosta, mutta on myös kehitysvammaisia, jotka tulevat myös itsenäisesti toimeen.
(Seppälä 2010, 180–181.)

3.1

Kehitysvammaisuuden määrittelyä

Kehitysvammaisuutta voidaan määritellä erilaisin tavoin, kuten esimerkiksi lääketieteellisestä näkökulmasta, toiminnallisesta näkökulmasta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Tarkastelemme seuraavaksi toiminnallista ja sosiaalista näkökulmaa,
jotka ovat olennaisempia opinnäytetyössämme ja koulutuksessamme. Käsittelemme myös WHO:n ICD-tautiluokitusta, joka on hyvin yleinen työväline kehitysvammatyössä.
Toimintakyky voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, psyykkiseen ja
sosiaaliseen. Toimintakykyä voidaan nähdä henkilön kykynä toimia ympäristössään. Näin ollen toimintakyky liitetään aina olosuhteisiin. Joissakin olosuhteissa
henkilö voidaan nähdä vaikeasti kehitysvammaisena ja toisessa taas lievästi kehitysvammaisena. Tästä syystä eri ympäristöissä tehdyt havainnot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Toiminnallinen näkökulma korostaa henkilön vahvuuksia ja kykyjä. Henkilön psyykkistä ja fyysistä toimintakykyä voidaan tarkastella,
kun hän on sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa ympäristönsä kanssa. (Verneri.net, 2017a.)
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Kehitysvammaisuuden sosiaalisessa näkökulmassa kehitysvammaisuus nähdään yhteisön suhteena yksilöön. Tätä suhdetta pyritään muuttamaan vammaispolitiikan keinoilla. Sosiaalisen näkökulman mukaan kehitysvammaisuuteen suhtautuminen on myös kulttuurisidonnaista. Tämän lisäksi kehitysvammaisuuteen
vaikuttaa myös henkilön oma subjektiivinen kokemus. Kyse on usein toimivan
kommunikointitavan löytämisestä. Myös syvästi kehitysvammainen henkilö voi
tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä, kun hänelle tarjoaa siihen oikeat välineet.
Täten vammaisuutta määrittelee juuri se sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö,
jossa vammainen henkilö elää. (Verneri.net, 2017c.)
Kehitysvammaan liittyy usein liitännäissairauksia, kuten autismin kirjoon kuuluvia
häiriöitä, epilepsiaa ja Alzheimerin tautia. Mitä vaikeampi kehitysvamma on kyseessä, sen todennäköisempää on, että henkilöllä on myös liitännäissairauksia.
(Verneri.net, 2017c.) Suomessa käytetään WHO:n ICD-10 -tautiluokitusta, jonka
mukaan älyllinen kehitysvammaisuus on tila, jossa henkilön mielen kehitys on
estynyt tai epätäydellinen. Yleiseen älykkyystasoon liittyvät kyvyt ovat heikosti
kehittyneitä. Näitä taitoja ovat esimerkiksi älylliset, kielelliset ja motoriset kyvyt.
Luokitus jaottelee kehitysvammaisuuden neljään eri asteeseen: lievään, keskivaikeaan, vaikeaan ja syvään kehitysvammaan. ICD-10 -tautiluokitus kuuluu
osaksi kehitysvamman diagnosointia. (Verneri.net 2017a)

3.2

Kehitysvammaisuus osallisuuden ja toimijuuden näkökulmasta

Osallisuuden tunteen syntyminen edellyttää sitä, että henkilö pystyy tasavertaisesti vaikuttamaan ja osallistumaan häntä itseään koskeviin asioihin ja myös vaikuttamaan yhteiskunnassa tapahtuvaan kehitykseen. Päätöksentekoprosesseihin vaikuttaminen on näin ollen tärkeä osa osallisuutta. Palveluja kehittäessä on
tärkeää ottaa asiakkaat mukaan kehittämisprosessiin, jolloin he voivat vaikuttaa
tapahtuvaan kehitykseen ja siten saada palvelut vastaamaan paremmin heidän
tarpeisiinsa. (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2018; Särkelä-Kukko & RouvinenWilenius 2014; Isola ym. 2017, 32.)
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Asiakasryhmänä kehitysvammaiset ovat usein siinä asemassa, että heidän osallisuuttansa vahvistetaan aktiivisesti. Tämä tapahtuu yleensä siten, että heitä pyritään kannustamaan ja motivoimaan itse osallistumaan erilaisiin aktiviteetteihin,
ja näin luomaan heille omaehtoista halua osallistumiseen. Kehitysvammaisen
henkilön osallisuus voi ilmetä monella tasolla, kuten henkilökohtaisessa elämässä ja yhteisössä. Kehitysvammaisen henkilön osallisuuden tunteen syntyminen ja omiin asioihin vaikuttaminen vaatii henkilöltä itseltään jaksamista, osaamista ja kykyjä. Tämän takia on hyvä antaa kehitysvammaiselle henkilölle tukea
tähän prosessiin. Kehitysvammainen henkilö tarvitsee tukea ja tietoa omista oikeuksistaan ja erilaisista palveluista, joita hänen on mahdollista saada. Tämän
lisäksi kehitysvammaista henkilöä tulisi tukea myös hänen henkilökohtaisen mielipiteensä ilmaisemisessa. (Lappalainen 2014.)
Osallisuus voidaan nähdä syrjäytymisen vastakohtana ja sillä tarkoitetaan usein
henkilön kokemusta ja tunnetta osallisuudestaan. Kuitenkin kehitysvammaisen
henkilön kohdalla pelkästään hänen oma kokemuksensa ja tunteensa osallisuudesta, ei ole riittävä todiste varsinaisen osallisuuden toteutumisesta. On yleistä,
että kehitysvammainen henkilö tyytyy puutteellisiin toimijuuden, kokemusten,
vaihtoehtojen ja vaikutuksen mahdollisuuksiin. Tästä syystä on tärkeää antaa kehitysvammaiselle henkilölle tietoa, hänelle kuuluvista mahdollisuuksista ja tukea
häntä. (Kehitysvammaisten tukiliitto 2019a.)
Osallisuuden tavoittelu sisältyy myös lainsäädäntöön. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä (Vammaispalvelulaki 1987/380, §1). Kunnan viranomaisten on pyrittävä toiminnallaan poistamaan haittoja, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista (Vammaispalvelulaki
1987/380, §6). Uudistuvaksi suunnitellun sosiaalihuoltolain luonnoksen mukaan
lain tarkoituksena on muun muassa hyvinvoinnin, vaikutusmahdollisuuksien, yh-
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teisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen sekä ihmisten itsenäisen selviytymisen
tukeminen omassa toimintaympäristössään. Perustuslain 6 §:n perusteella Suomen kansalaiset ovat yhdenvertaisia, eikä heitä voi asettaa eriarvoiseen asemaan vammaisuuden perusteella. Kuntalain 27 §:n perusteella on pidettävä
huolta, että kaikilla kunnan asukkailla on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan.

3.3

Vammaisuus ja yhteiskunta

Vammaisuuden käsitteen määrittely on muuttunut. Vammaisuutta on alettu tarkastelemaan myös yhteiskunnallisena ilmiönä, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että
vammaisuuden katsotaan syntyvän itse vamman sijaan siitä, miten vamma vaikuttaa henkilön toimintakykyyn, jota normaalisti odotetaan kaikilta yhteiskunnan
jäseniltä. Kuten vammaisella henkilöllä, niin myös kenellä tahansa muulla elämän
mahdollisuudet riippuvat siitä, mitä yhteiskunta, lapsuudenkoti ja työelämä tarjoaa. (Laitinen 2016.)
YK:n vammaissopimus yhdistää näkemyksen vammaisuudesta yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena oikeusperusteiseen ajattelumalliin. Sopimuksen ensimmäisessä artiklassa määritellään vammaisiksi ne henkilöt, kenellä on pitkäaikainen fyysinen, älyllinen, henkinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka heikentää
hänen kykyään tehokkaasti osallistumaan yhteiskuntaan tasavertaisesti muiden
kanssa. Tämä määrittelytapa näyttäisi vammaisuuden henkilön oman ominaisuuden sijaan koostuvan niistä esteistä ja rajoitteista, jotka syntyvät suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Tällaisia esteitä ja rajoitteita ovat esimerkiksi syrjivät
asenteet, joukkoliikenne, joka ei ole soveltuva liikuntarajoitteiselle, esteellinen
ympäristö ja viestinnän esteellisyys. Kun ongelmia ilmenee, syynä nähdään yhteiskunnan kyvyttömyys mukautua kaikille saavutettavaksi. (Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos 2018.)
Esimerkkejä vammaisten henkilöiden rakenteellisesta yhteiskunnallisesta syrjinnästä ovat esteelliset ja saavuttamattomat rakennukset ja palvelut, sekä tieto- ja
viestintäteknologian yhdenvertaisten käyttömahdollisuuksien esteet. (Terveyden
ja Hyvinvoinnin Laitos 2019b.)
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4 Toimijuus

Toimijuus voidaan nähdä yksilön tietoisina tekoina esimerkiksi kohti muutosta.
Käsite on kuitenkin tätä monisäikeisempi. Toimijuutta tarkastellessa, tulee aluksi
selvittää, mistä siinä on kyse. Koostuuko toimijuus kaikesta omaehtoisesta ja itsenäisestä toiminnasta tai esimerkiksi jokapäiväisten valintojen tekemisestä?
(Eteläpelto, Heiskanen & Collins, 2011.) Barnesin (2000, 47–49, 114) mukaan
subjektin toiminnan on oltava täysin vapaa ulkoisista ja sisäisistä vaikuttimista,
jotta se voisi olla tämän tahdonvapauden ilmentymä.
Toimijuus rinnastetaan usein osallisuuden kanssa. Kun Suomessa puhutaan
osallisuudesta, viitataan keskustelussa usein Allardt-mukaelmaan, jonka mukaan
osallisuus voidaan nähdä kolmessa ulottuvuudessa: having, acting ja belonging.
(Isola ym. 2017.)
Toimijuus käsitteenä liittyy Giddensin mukaan oleellisesti rakenteen kaksitahoisuuden käsitteeseen (duality of structure) (Giddens 1984). (ks. Kuvio 1) Sen mukaan sosiaaliset rakenteet ovat tulos niin inhimillisestä toiminnasta, kuin edellytys
sen toiminnan tuloksen syntymiselle. (Saaristo & Jokinen 2004).
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Kuvio 1. Osallisuuden ulottuvuudet (Raivio & Karjalainen 2013, 17.)

4.1

Toimijuus käsitteenä

Toimijuus on käsitteenä lähtöisin sosiologiasta. Se nousee esiin esimerkiksi kuvattaessa ikäihmisten toimintakykyä. Toimijuuden käsitettä käytetään usein, kun
tutkitaan erilaisia ihmisryhmiä ja niihin liittyviä ilmiöitä erilaisista näkökulmista.
Toimijuudessa olennaisinta on se, että ihminen nähdään kohteen sijaan toimivana subjektina, myös silloin kun on kyseessä henkilö, jonka toimintakyky on rajoittunut. (Topo 2006, 14–15.)
Kun toimijuutta tutkitaan, voidaan vieläkin paremmin ottaa huomioon henkilön
oma kyky ja mahdollisuus vaikuttaa toimintaansa elämänsä osa-alueilla. Tarkastellessa toimijuutta, tutkimus voidaan suunnata uudella tapaa ja siinä voidaan
tuoda uudenlaista näkökulmaa tutkimukseen. (Tulle 2004.)
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Giddensin (1984) mukaan toimijuus linkittyy vahvasti yhteiskunnallisiin rakenteisiin. Yhteiskunnan rakenteet hänen mukaansa määräävät ja rajoittavat henkilön
elämää, mutta samalla myös ohjaavat hänen toimintaansa, sekä antavat uusia
mahdollisuuksia. Itsemääräämisoikeus on usein keskustelun polttopisteessä,
kun tutkitaan kehitysvammaisteen henkilöiden toimijuudesta. Yhteiskunnan lait
mahdollistavat kehitysvammaisen henkilön saamaan tietoa subjektiivisista oikeuksistaan ja mahdollistavat näin hänen osallisuuttaan yhteiskunnallisella tasolla.

4.2

Toimijuus ja kehitysvammaisuus

Toimijuutta käsitellessä tarkastellaan aina myös valtaa. Toimijuus on valtajaon
näkökulmasta katsoen resurssien, mahdollisuuksien ja ehtojen välistä suhdetta.
Toimijuudesta tulisi puhua silloin, kun henkilöllä on mahdollisuus toimia ja tehdä
valintoja. Toimijuutta heikentäviä tekijöitä ovat muun muassa pakko, alistus ja
vaihtoehtojen puuttuminen. Toimijaksi tuleminen vaatii myös subjektiuden tunnistamista. Toiminnan vaatimuksesta vapautuminen voidaan nähdä myös etuoikeutena, sillä jotkin tilanteet vaativat toimijuuden pienentämistä. (Ronkainen 2008.)
Kuuselan (2011) mukaan toimijuuden käsitteellä viitataan siihen, että vaikka henkilö toimii rakenteellisten ja ulkoisten tekijöiden ehdollistamana, ne eivät täysin
määrää hänen toimintaansa. Kuuselan mukaan ihminen kykenee toimimaan toisin ilman näiden ulkoisten ja rakenteellisten tekijöiden vaikutusta. (Kuusela 2011,
65.)
Perustuslaissa säädetty itsemääräämisoikeus voidaan nähdä vahvana toimijuuden perustekijänä. Kehitysvammalain itsemääräämistä koskevat säädökset ovat
merkityksellisessä asemassa vammaisen henkilön osallisuuden ja yhdenvertaisuuden kannalta. Itsemääräämisoikeudessa on siis kyse siitä, kuka valtaa käyttää. Tämä voidaan nähdä toimijuuden vahvistamisen elementtinä, sillä nykyään
jo lain mukaan myös kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus vaikuttaa omiin asioihinsa, eikä päätöksiä hänen elämäänsä liittyen tehdä täysin hänen puolestaan.
(Kehitysvammaisten Tukiliitto 2019b.)
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5 Vertaistoiminta

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan samankaltaisessa tilanteessa elävien ja samankaltaisia asioita kokeneiden ihmisten keskinäistä tukea, apua ja kokemusten jakoa. Vertaistoiminta perustuu kokemukselliseen asiantuntijuuteen, ja sen arvoja
ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus. Ihminen löytää vertaistoiminnassa omia voimavaroja sekä ottaa vastuuta ja ohjaa elämäänsä haluamaansa
suuntaan. Ihmisessä lähtee tuen avulla liikkeelle prosessi, jossa rooli passiivisesta avun saajasta muuttuu kohti aktiivista toimijaa. Tässä on kysymys ennen
kaikkea tavasta jäsennellä kokemuksia ja yhteisöllisyyttä. 1990 luvulla vertaistoiminta termi on yleistynyt erityisesti vammais-, potilas-, omais- ja mielenterveysjärjestöissä. Termillä viitataan käytännössä moneen toimintamuotoon, kuten ryhmätoiminta, yhteisöllisyys ja vapaamuotoinen yhteistoiminta. Vertaistuki voi toteutua myös kahdenkeskisessä kohtaamisessa. (ASPA - Asumispalvelusäätiö
2010, 12–13.)

5.1

Vertaistoiminnan muodot

Vertaistoiminta on vastavuoroisuuteen pohjautuvaa, ohjattua toimintaa samassa
elämäntilanteessa oleville henkilöille tai ryhmille. Vertaistoimintaa voidaan toteuttaa useilla eri tavoilla. Se voi olla vapaamuotoista kansalaistoimintaa ilman erillistä taustayhteisöä ja se voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Vertaistuki muotona
voi olla dialoginen tai toiminnallinen. Dialoginen on sananmukaisesti pääosin
kommunikoinnin kautta tapahtuvaa toimintaa ja toiminnallinen rakennetaan esimerkiksi liikunnan, ruoanlaiton tai muun toiminnan yhteyteen. Vertaistoimintaa
voidaan toteuttaa myös etänä. Vertaistoiminta toimii parhaiten silloin, kun se perustuu tarpeeseen ja tapahtuu toimintaa tukevassa yhteisössä. Näin saatavilla on
esimerkiksi sopivat tilat, ohjaajien koulutusta ja tukea. Myös jatkuvuus ja toiminnan luotettavuus vahvistuvat, kun toimintaa toteutetaan yhteisössä. (Jelli.fi 2019)
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Vertaistoiminnassa ihmiset, joilla on jokin yhteinen kokemus, vamma tai sairaus,
saavat toisiltaan sen tyyppistä tukea, jota muut auttamistahot eivät pysty antamaan. Tässä tilanteessa yhteinen tekijä luo ikään kuin, ymmärryksen sillan tällaisten ihmisten välille, jotka eivät muuten olisi tekemisissä toistensa kanssa. Vertaistoiminta on myös kokemuksellista asiantuntijuutta ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus. Perusajatuksena tässä on usko ihmisen
omiin sisäisiin voimavaroihin, jotka saadaan käyttöön vertaistoiminnan avulla.
Vertaistoiminnalla on syrjäytymistä ehkäisevä vaikutus ja se lisää osallisuutta
sekä vahvistaa toimijuutta. Vertaistoiminnan tärkeydestä kertoo myös ihmisten
kasvava joukko, jotka tarvitsevat apua samassa tilanteessa olevilta. (Hietala &
Rissanen 2015, 25–27; ASPA - Asumispalvelusäätiö 2010, 12–13.)
Vertaistoiminnan kautta ihminen löytää omia voimavaroja, ottaa vastuuta omasta
toiminnastaan ja ohjaa sitä haluamaansa suuntaan. Toiminnan avulla ihminen
saa aikaan prosessin, joka johtaa passiivisesta avun vastaanottamisesta aktiiviseksi toimijaksi. Tuen ja avun antamisen kautta ihminen puolestaan voi kokea
olevansa avuksi ja hyödyksi toiselle ihmiselle tai useammalle ihmiselle. (ASPA Asumispalvelusäätiö 2010, 11–12.)

5.2

Vertaisohjaus

Vertaisohjaajien kokemukset tuovat hyötyä niin ammattilaisten työskentelyyn
kuin vertaistensakin toimintaan. Vertaisohjaaja ohjaa ja tukee muita ryhmän jäseniä, mutta ei tee työtä heidän puolestaan. Vertaisohjaaja tuo myös ammattilaiselle tärkeää tietoa ryhmän jäsenien avun tarpeista arjen asioissa tai ryhmän
merkityksestä. Hän toimii niin kuin välikätenä ryhmän ja ammattilaisen välillä.
Vertaisohjaajien kokemuksen tuoma tieto, auttaa ryhmän muita jäseniä saamaan
toiminnasta tukea omiin haasteisiin. (Hietala & Rissanen 2015, 27.)
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Ammattilaisen tulee olla tietoinen vertaisohjaajan taidoista ja kyvyistä ryhmän ohjaamisessa. Vertaisohjaaja saattaa tulla ryhmien toimintaan mukaan pelkästään
vertaisena, ilman että omaa yhtään ryhmänohjaamisen kokemusta. Vertaisohjaajan olisi siksi hyvä tietää ennen toiminnan aloittamista, mitä on vertaistoiminta,
mitä on vertaistuki sekä mikä on vertaisohjaajan rooli vertaisryhmissä. (Hietala &
Rissanen 2015, 25–27.)
Vertaisohjaajan ei tarvitse olla ammattilainen, mutta hänellä tulee olla aitoa kiinnostusta ohjaamiseen ja hänen tulee olla sitoutunut toimintaan (Pajunen & Koivunen 2010, 6). Vertaisohjaaja voi toimia muun muassa neuvonantajana, ystävänä, rohkaisijana ja tunteiden jakajana (Kaskiharju ym. 2006, 9). Hänellä on
omakohtaista kokemusta ryhmäläisten tilanteesta eli hän on kokenut saman kuin
ryhmän jäsenet. Näin jakaminen ryhmässä on vastavuoroista. Hän on tasavertainen ryhmän jäsenten kanssa, vaikka hänellä on erityinen asema ryhmän toiminnan kannalta. Kaikilla ryhmän jäsenillä on vastuu ryhmän toiminnasta. Ammattilainen voi olla vertaisryhmässä monessa eri roolissa, kuten konsulttina, joka auttaa ryhmää ongelmien ratkaisemisessa, asiantuntija-alustuksien pitäjänä tai kouluttajana. Ammattilainen on vertaisen tukena ryhmässä tai yksittäisille henkilöille.
(Pajunen & Koivunen 2010, 6.)

5.3

Vertaisdigiosaajatoiminta

Vertaisdigiosaajatoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää osallistujien toimijuutta vertaisdigiosaajatoiminnan avulla sekä kerätä kokemuksia vertaistuesta ja
–ohjaamisesta. Vertaisdigiosaajatoiminnalla tavoitellaan sitä, että vertaisdigiosaajista muotoutuu valmennuksen kautta verkosto, jonka toimijat antavat tukea ja ohjausta digiasioissa omassa lähiympäristössään. Toiminnassa opetellaan
myös digitaitoja sekä digiavun ja ohjauksen antamista toisille. Toiminnan osatavoite on tukea ja edistää osallistujien toimijuutta vertaisdigiosaajatoiminnan
avulla sekä kerätä kokemuksia vertaistuesta ja ohjaamisesta. Tavoitteena on,
että vertaisdigiosaamista hyödynnettäisiin kehitysvamma-alan toiminnoissa, lisäksi vertaisdigiosaajat pystyisivät auttamaan myös toimintojen ulkopuolella tu-
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kea digiasioissa. Ideana on ajatus digivertaisuudesta, digitaitojen osalta samanlaisessa tilanteessa olevat henkilöt, voivat olla toistensa tukena digitaitojen oppimisessa ja omaksumisessa vertaisina. (#Ihan Diginä! -hanke 2020.)
Vertaisdigiosaajilla on taito, osaaminen ja into perehdyttää ja tukea muita henkilöitä digitaalisen toimijuuden ja osallisuuden paremmassa toteutumisessa. Valmennuksen sisältöjä on rakennettu digiavun antamiseen liittyvien yleisten ohjeiden ja etiikan pohjalta sekä muotoiltu yhdessä toimijoiden kanssa. Toiminnassa
huomioidaan osallistujien toiveet ja tarpeet. Vertaisdigiosaajat jakavat havaintoja
ja kokemuksiaan vertaisohjaamisesta omassa arjessaan sekä jalkautuvat antamaan digiapua erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi he auttavat digiasioissa matalan
kynnyksen toimintaympäristöissä sekä omissa lähipiireissä. (#Ihan Diginä! hanke 2019.)
Vertaisdigiosaajat ja toiminta kehittyy jatkuvasti muun muassa kokemuksien jakamisen kautta. Koulutusjakson jälkeen toimijat kokoontuvat yhteen hyödyntämään kokemuksia vertaisohjaamisesta. Tällä tavalla toimijat ovat kehittäneet taitojaan ja toimintaa edelleen uusilla ideoilla, mitkä ovat nousseet kokemuksen
vaihdon yhteydessä. Toiminnoissa vierailee henkilöitä toiminnan ulkopuolelta, joiden kautta syntyy myös jatkumoa toiminnoille. Valmistuneita vertaisdigiosaajia
toimii uudessa vertaisvalmennuksessa ohjaajan roolissa, ja he osallistuvat viikoittain valmennuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. Lisäksi vertaisvalmentajien
yhteisö ratkoo yhdessä omia digipulmia sekä välittävät tietoa uusista digiasioista
omassa WhatsApp-ryhmässä. (#Ihan Diginä! -hanke 2020.)
Vertaisohjaus ja -toiminta on nähty toimivimpana toimintamallina vertaisdigiosaajatoiminnassa. Tätä on tukenut ajatus, jossa asiantuntijaroolissa olevaa henkilöä
ei välttämättä nähdä vertaisena, ja asiat eivät avaudu, kuten vertaistuessa toteutuu yhteisymmärrys. Vertaisdigiosaajatoiminnassa ei ole auttajaa tai autettavaa,
vaan tietoa ja taitoa jaetaan toisilleen vuorovaikutteisessa oppimisen ympäristössä. Lopputuloksena kaikkien osapuolten hyöty ja etu. Opitaan samalla oma
oppimisen tapa, kun vaihdetaan kokemuksia toisen vertaisen kanssa. Tällöin oppiminen kehittyy ja itsetuntemuskin lisääntyy, kun tuntee omat vahvuutensa ja
mihin tarvitsee vielä lisää oppia. (#Ihan Diginä! -hanke 2020.)
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Tällainen toiminta edellyttää vankkaa ymmärrystä siitä, ettei ohjaajat ole tekijänä
ja pääroolissa vaan tuetaan taustalta toimijoita ja toimijat tekevät ja päättävät.
Toimintaa ja siellä oppimista haastaa jonkin verran laitteettomuus, jonka vuoksi
osa toimijoista ei ole päässyt vahvistamaan osaamista ja oppimista luonnollisessa ympäristössä. Jos digilaitteita ei voi tai pääse käyttämään arjessa, on vaikea pitää taitoa yllä tai yleensä kehittää sitä. Usein törmätään myös tilanteeseen,
jossa työntekijöiden ja läheisten asenteet ovat jarruttavia tekijöitä, jolloin digitaitojen omaksuminen ja oppiminen vaikeutuu. Haasteena nähdään myös se, jos
hankkeen toiminta loppuu, mistä digitoimijat saavat tukea jatkossa. Jatko-oppimisen polku voi jäädä puuttumaan kokonaan tai itse vertaisdigiosaajat jatkavat
toimintaa toinen toisiaan tukien. Työntekijöiden kuten hoitajien ja ohjaajien on
syytä huomata tässä mahdollisuus olla turvaamassa toimintaa tulevaisuudessa.
Tämä tarvitsee koko toimintakulttuurin muutosta ja asennekasvatusta sosiaali- ja
terveydenhuoltoalan kentällä. (#Ihan Diginä! -hanke 2020.)

6 Aiemmat vastaavat opinnäytetyöt

Laineen ja Pössin (2014) tekemässä opinnäytetyössä ”Kerholaisten kokemuksia
osallisuudesta ortodoksisten kehitysvammaisten kerhossa”, selvitettiin kerholaisten kokemuksia osallisuudesta kehitysvammaisten ortodoksisten kerhossa.
Opinnäytetyön toimeksiantajana on toiminut Taipaleen ja Joensuun ortodoksiset
seurakunnat. Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut selvittää kerholaisten kokemuksia osallisuudesta ortodoksisten kehitysvammaisten kerhossa. Opinnäytetyön tutkimus on suoritettu teemahaastattelun ja osallistavan havainnoinnin keinoilla. Haastatteluihin on osallistunut yhteensä kolmetoista kerholaista, havainnointia on tapahtunut neljänä kertana ja saatu aineisto on analysoitu teemoittelemalla. Tutkimuksen tuloksissa ilmeni, että kerhossa toimiminen oli vahvistanut
ortodoksista identiteettiä, minkä lisäksi kerhossa sai ystäviä ja vertaistukea. Myös
yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kokemukset olivat vahvistuneet. (Laine & Pössi
2014, 5–7.)
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Kutsuridis (2017) opinnäytetyössään “Nykyteknologian vaikutus vammaisiin ja
kehitysvammaisiin sekä heidän kykyjensä hyödyntäminen nykyteknologian
avulla” selvitti, miten nykypäivän teknologia on auttanut uusien menetelmien ja
apuvälineiden kehittämisessä vammaisten ja kehitysvammaisten toimintakyvyn
parantamiseksi. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ollut osoittaa teknologian
arvokas tuki henkisellä sekä fyysisellä tasolla olevia vammaisia ja kehitysvammaisia kohtaan. Tutkimuksen teoriaosassa on tarkasteltu teknologisia ratkaisuja
näkövammaisille, puhevammaisille, kuulovammaisille, paralyyttisille, aivovaurioon sairastuneille, autisteille ja ADHD-potilaille. Tutkimusosassa on selvitetty
apuvälineiden käyttötarvetta, teknologian vaikutusta vammaisten ja kehitysvammaisten työllistymisnäkymiin ja tietojen kulkua. Yhteenvedossa on pohdittu tärkeimpiä havaintoja. (Kutsuridis 2017, 7–10.)
Tutkimuksessaan “Kehitysvammaisten digiosallisuuden toteutuminen sekä kehitysvammaisten digiosallisuuden tuntemuksia” Vasarainen (2019) on koonnut
mahdollisia kehitysehdotuksia datanomiopiskelijoiden koulutukseen liittyen erityisryhmien ohjauksessa. Kehittämistyössä tutkija on osallistunut Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen järjestämään haavoittuvassa asemassa olevien digitaitoja edistävään projektiin osallistuvan havainnoijan roolissa. Tutkimuksen
menetelminä on käytetty osallistuvaa havainnointia, opiskelijoiden haastattelua
sekä kehitysvammaisten haastattelua, josta muodostuu laadullinen aineisto. Näiden lisäksi on kerätty kehitysehdotuksia datanomiopiskelijoiden koulutusta varten. Painopisteenä tässä on ollut osallistuminen omia asioita koskeviin päätöksiin
ja tutkimuksiin, joka on ollut tärkeä osa osallisuuden toteutumisessa. Tutkimuksen mukaan kehitysvammaisten saama digiapu on ollut vähäistä, monella kehitysvammaisella henkilöllä perhe ratkoo suurimman osan digilaitteisiin liittyvistä
ongelmista. Tutkimuksessa kysytäänkin - Kenen vastuulla olisi järjestää digitaitoihin liittyviä projekteja niin että kehitysvammaisten digiosallisuus yhteiskunnassa toteutuisi? (Vasarainen 2019, 5–7.)
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7 Opinnäytetyön lähtökohdat

7.1

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa toimeksiantajalle lisää kokemustietoa kehitysvammaisten nuorten vertaisdigiosaajatoiminnasta ja miten se näkyy heidän
toimijuudessaan. Lisäksi tarkoituksena on ollut saada selville mahdollisia kehitysideoita. Tavoitteena on ollut selvittää kehitysvammaisten nuorten kokemuksia
vertaisdigiosaajatoiminnasta.
Tutkimuskysymyksiä ovat
1. Miten nuoret kehitysvammaiset ovat kokeneet vertaisdigiosaajatoiminnan?
2. Mitä muutosta vertaisdigitoiminta on tuonut nuorten kehitysvammaisten
elämään?
3. Millaisia ideoita ja ajatuksia vertaisdigiosaajilla on herännyt toiminnasta ja
sen kehittämisestä?
Tutkimuskysymyksillä on tavoitteena saada mahdollisimman kattava kuva toimijoiden kaikista vertaisdigiosaajatoimintaan liittyvistä kokemuksista erityisesti toimijuuden ja vertaistoiminnan osalta. Kysymysten avulla on ollut tarkoitus myös
luoda pohja mahdollisimman kattavalle haastattelurungolle (liite 1), jossa on
haastattelun pääteemat ja tarkentavat lisäkysymykset.
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7.2

Toimeksiantajan kuvaus

Toimeksiantajana on #Ihan Diginä! -hanke. Hanke järjestää nuorille erityistä tukea tarvitseville vertaisdigiosaajatoimintaa. Vertaisdigiosaajatoiminta on yksi
hankkeen pilotti. Toiminta (ks. kuva) on nähty tärkeäksi, koska tarvitaan tietoa ja
kokemuksia teknologian, sovellusten, sähköisten palveluympäristöjen hyödyntämisestä kehitysvammaisten ja muiden erityisen tuen piirissä olevien päivittäisissä
toiminnoissa. On myös osoitettu, että on vasta vähän tietoa siitä, miten erityistuen
henkilöt voisivat toimia vertaistukihenkilönä. (#Ihan Diginä! -hanke 2020.)
Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat pohjoiskarjalaiset, erityistä tukea arjessaan, asumisessaan ja vapaa-ajan viettämisessään tarvitsevat nuoret ja nuoret aikuiset, kuten kehitysvammaiset henkilöt, autismin kirjon henkilöt neuropsykiatrisia piirteitä omaavat henkilöt. Lisäksi muina kohderyhminä ovat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden lähihenkilöt sekä heidän kanssaan työskentelevä
ammattihenkilöstö. Alla kuva hankkeen toiminnoista ja niiden sisällöistä. (#Ihan
Diginä! -hanke 2019.)

Kuva - #Ihan Diginä! -hankkeen toiminnoista ja sisällöistä. (#Ihan Diginä! / Honkalampi-säätiö 2020).
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8 Opinnäytetyön menetelmälliset valinnat ja toteutus

Seuraavassa kappaleessa kerromme tekemistämme valinnoista tutkimukseemme liittyen. Valitsimme menetelmiksemme laadullisen haastattelututkimuksen, koska se mielestämme parhaiten sopii juuri meidän tutkimuksellemme. Kerromme myös, kuinka analysoimme haastatteluista saamaamme aineistoa.

8.1

Laadullinen tutkimus

Opinnäytetyömme on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa tutkitaan yleisesti yhteiskunnallisten asioiden ja elämän ilmiöiden kuvaaminen mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara
2009, 161.) Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteisiin kuuluu myös se, että siinä
käytettävät aineistot ovat usein pienempiä, kuin kvantitatiivisessa, eli määrällisessä tutkimuksessa käytetyt aineistot. Laadullisessa tutkimuksessa aineistona
voi olla esimerkiksi haastattelu. Laadullinen tutkimus toimii parhaiten silloin, kun
halutaan selvittää ilmiöiden syitä ja merkityksiä. Määrällinen tutkimus vastaa paremmin kysymyksiin todennäköisyydestä tai määrästä. (RajatOn 2015) Käytännössä laadullinen tutkimus tarkoittaa usein tilan antamista tutkimuksen kohdehenkilöiden näkökulmille ja kokemuksille sekä perehtymistä tutkittavaan ilmiöön
liittyviin ajatuksiin, tunteisiin ja vaikuttimiin. (Pieviläinen, Pyykkönen & Saukkonen
2014; Salonen 2013; Salonen & Sotasaari 2015.)
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kerätystä aineistosta luomaan selkeyttä
analyysin avulla ja sillä tavoin tuottamaan uutta tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Analyysillä pyritään tiivistämään aineistoa kadottamatta silti sen sisältämää tietoa.
Tarkoituksena on kasvattaa informaatioarvoa tuottamalla hajanaisesta aineistosta selkeä ja mielekäs kuva. (Eskola & Suoranta 2014, 138.)
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8.2

Haastattelu ja toteutus

Opinnäytetyössämme laadullisen tutkimusaineiston keräämisen menetelmänä
käytimme haastattelua. Eskolan ja Suorannan (1998, 86) mukaan haastattelua
käytetään laadullisen aineiston keruutapana Suomessa varsin yleisesti. Haastattelun tavoitteena on selvittää se, mitä jollakulla on mielessään. Toisin sanoen
haastattelu on keskustelua, joka tapahtuu tutkijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. Haastattelu tilanne itsessään on sellainen, jossa haastattelija esittää
kysymyksiä haastateltavalle.
Tutkimushaastattelu toteutettiin puolistrukturoidun teemahaastattelun menetelmällä. Kanasen (2014, 70, 72) mukaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu
haastattelu koostuu teemoista, joita tutkija on suunnitellut jo etukäteen mietityistä
aiheista. Haastattelun teemoittelu on tehty hyvin yleisluontoisten keskustelun aiheiden pohjalta. Näiden teemojen avulla tutkija saa ymmärrystä ja käsitystä kohteena olevasta ilmiöstä, jossa huomioidaan aina yksilö ja hänen toimintansa.
Teemahaastattelussa etukäteen valitut teemat määrittyvät Tuomen ja Sarajärven
(2018, 88) mukaan tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä.
Puolistrukturoidussa mallissa puuttuu strukturoidulle haastattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelu ei etene valmiiden kysymysten
mukaan, vaan vapaammin muotoiltujen aihealueiden ja teemojen mukaan. Haastattelija varmistaa, että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään läpi
haastateltavan kanssa, mutta niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta
toiseen. Haastattelijalla on jonkinlainen tukilista käsiteltävistä asioista, ei valmiita
kysymyksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 96–97.)
Haastattelussamme huomioimme, että teemat ja kysymykset ovat selkokielisiä ja
kuvilla varustettuja. Tämän tukimateriaalin (LIITE 2) tarkoitus oli antaa tarvittava
tuki vastaajille, jotta aiheet ja kysymykset olisivat mahdollisimman helppoa ymmärtää. Teemahaastattelun teemat ovat määrittyneet tutkimuksen teoreettisesta
viitekehyksestä. Teemat mukailevat määrittelemiämme tutkimuskysymyksiä.
Teemahaastattelua ennen, haastateltaville toimitettiin ennakkomateriaali (Liite
3), jonka avulla haastateltavat pystyivät paremmin orientoitumaan haastattelukysymyksiin. Ennakko materiaalissa oli mahdollisimman lyhyesti, selkokielellä sekä
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kuvin havainnollistettu aiheet ja mitä tullaan kysymään. Lisäksi varsinaiset haastattelun teemat ja kysymykset kuvitettiin ja tehtiin selkokielelle hyvin lyhyeen ja
helppolukuiseen muotoon. Kuvat toteutettiin Canva-sovelluksella, jossa valmiita
kuvia yhdistettiin teemaa kuvaavaan kuvaan yhdeksi kokonaisuudeksi. Näillä teemakuvilla pyrittiin havainnollistamaan haastateltaville, mistä teemasta on milloinkin kysymys ja mitä asiaa se koskee.
Teemahaastattelurunkoa (liite 1) rakentaessa jaottelimme sen teemat seitsemään eri osioon, joiden alle asettelimme lisäkysymyksiä. Pääteemoiksi muodostuivat: Digitausta, vertaisdigitoiminta, digitaidot, digituki, digiosaaminen,
toimijuus, kehittämisideat. Haastattelurungon teemat toimivat haastattelutilanteessa aiheina, joista keskusteltiin aiheisiin liittyvien lisäkysymysten avulla. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 66–67.) mukaan teemahaastattelulle ominaista on, että
keskustelusta nousevien asioiden ja aiheiden tarkentajana voi toimia sekä tutkija
että tutkittava. Huomion arvoista on, että teema-alueet ovat tarpeeksi väljiä välittämään se rikkaus, joka tutkittavaan ilmiöön yleensä sisältyy. Teema-alueet toimivat haastattelutilanteessa alueina, joihin haastattelukysymykset kohdistuivat.
Haastattelutilanteen aikana teema-alueet tarkennetaan kysymyksillä.
Tutkimuksen teemoja ovat sen keskeiset aiheet. Ne muodostetaan aineistolähtöisesti etsimällä tietoa aiheeseen liittyen. Teoria antaa näin ollen viitekehyksen
teemoittelulle. Ennalta määritellyt teemat ovat samat jokaisessa haastattelussa,
mutta ne voivat nousta eri tavoin esiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173–176.) Teemoittelu on tehty opinnäytetyömme tietoperustan pohjalta sekä haettu tutkimuskysymyksiemme kautta. Tällä menettelyllä kokosimme pääteemojen (digitausta,
vertaisdigitoiminta, digitaidot, digituki, digiosaaminen, toimijuus, kehittämisideat)
pohjalta haastattelukysymysten rungon (liite 1), joka toimi itse haastattelutilanteessa. Haastattelurungon tarkoituksena oli pitää keskustelua teemojen sisällä ja
tuottaa tarkempaa sisältöä pääteemoista.
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Sosiaalityössä ja muissa palveluissa yleensäkin, on tärkeää, että työntekijän ja
kehitysvammaisen asiakkaan välinen vuorovaikutus on hyvää ja tasa-arvoista.
Erityisen tärkeää vuorovaikutustilanteissa on käyttää tuttua kieltä ja antaa vuorovaikutukselle tarpeeksi aikaa. Nämä elementit lisäävät asiakkaan tunnetta
kuulluksi tulemisesta ja tunnetta siitä, että hänen mielipiteensä kiinnostaa työntekijää. (Laitinen & Pohjola 2010, 52–53.)
Kehitysvammaisia henkilöitä haastatellessa tulee erityisesti ottaa huomioon se,
että heille tulee antaa mahdollisuus saada ilmaista itseään mahdollisimman monella eri tavalla. Esimerkiksi puheen tuottamisen ongelmat ja kehitysvamma voivat vaikeuttaa kokemuksista kertomista. Tällöin tutkijan, tai haastattelijan tulee
valmistautua haastattelutilanteessa tarvittaessa tukemaan haastateltavia ja vuorovaikutusta heidän kanssaan. Tähän voidaan käyttää esimerkiksi kuvia ja muita
apuvälineitä. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 187–188)
Otimme haastattelumme kohderyhmän erityispiirteitä huomioon, lisäämällä haastattelun tueksi riittävä tukimateriaali (liite 2, liite 3) ja lisäämään haastattelujen
alkuvaiheeseen tarvittava muistamisen tuki. Haastattelujen aluksi muisteltiin vertaisdigiosaajatoiminnassa olevia tapahtumia ja toimintoja yhdessä haastateltavan kanssa. Apuna tässä toimi Padlet-alusta-sovellus, josta tietokoneen näytöltä
asioita käytiin läpi yksi kerrallaan keskustellen. Tämän muisteluosuuden suoritti
hankkeen projektisuunnittelija ennen varsinaista haastattelumme aloitusta. Asiat
olivat tekstin, kuvin, videon ja äänen avulla tuotettua sisältöä. Tällä huomioitiin
erityisen tuen tarve, kuten kognitiiviset taidot, muistintuki, puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointitavat.
Itse vertaisdigiosaajien haastattelusta sovimme #Ihan Diginä! -hankkeen kanssa
yhteisesti. Selvitimme aluksi, montako henkilöä vertaisdigiosaajista haastatteluihin mahdollisesti osallistuu sekä sovimme ajankohdan haastateltavien tapaamisesta. Toimitimme haastatteluun osallistuville lyhyen esittelylehtisen itsestämme
ja opinnäytetyöhön liittyvästä haastattelusta. Esittelyn jälkeen keskustelimme
haastattelusta ja jokaisella oli mahdollisuus kysyä haastattelusta ja opinnäytetyöstämme kysymyksiä. Yhteisessä tapaamisessa tehtiin lisäksi kysely, jossa ky-
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syttiin suostumusta ja halukkuutta osallistua haastatteluun. Suostumusta haastatteluun ja äänittämistä varten jokaiselle esitettiin äänityslupalomake (liite 4),
jossa asia esitettiin selkokielellä ja kuvin. Vertaisdigiosaajia oli toiminnassa yhteensä 8 henkilöä, joista osallistujia haastatteluun saatiin yhteensä 5 henkilöä,
joka vastasi alustavaa suunnitelmaamme haastateltavien lukumäärästä.
Jaoimme haastateltavat neljään erilliseen haastatteluun, jotta pystyimme paremmin varmistamaan kysymysten ymmärrettävyyden ja huomioimaan COVID-19turvarajoitukset. Lisäksi jokaiselle haastateltavalle toimitettiin ennakkomateriaali
(liite 3) haastattelusta, jonka tarkoituksena oli helpottaa haastatteluun valmistautumista ja lisätä ymmärrettävyyttä. Haastateltavista kaksi henkilöä haastateltiin
parina, jotta saimme haastattelut mahtumaan kahdelle päivälle tehtäväksi. Muut
kolme haastateltavaa haastateltiin yksilöhaastatteluna, kaksi niistä kasvokkain ja
yksi etähaastatteluna videokuvan välityksellä. Haastattelut olivat aluksi suunniteltu kahteen pienryhmien haastatteluun, mutta covid-19 pandemian vuoksi haastattelut muutettiin pääosin yksilöhaastatteluiksi ja etähaastatteluiksi. Etähaastatteluita sovittiin kahden haastateltavan kohdalla ja toiset kaksi sovittiin ulkotiloihin
asumisyksiköissä, jotta pystyttiin pitämään riittävät turvavälit COVID-19–tartuntariskien välttämiseksi. Toinen kasvokkainen haastattelu oli sovittu asumisyksiköön
vierailusääntöjä noudattaen asumisyksikön pihalle, haastattelun aikana käytettiin
vierailusääntöihin perustuen myös kasvomaskeja.
Etähaastattelut toteutettiin niin, että toimeksiantaja auttoi haastatteluaikojen sopimisessa ja toimijat saivat itse valita heille sopivimman ajankohdan. Etähaastattelujen osalta toimeksiantaja lähetti haastateltaville sähköpostiin sekä WhatsApp
viestipalveluiden kautta kutsulinkit Microsoft Teams -keskusteluun osallistumiseksi. Linkin kautta henkilöt pääsivät liittymään etäkeskusteluun, jossa he käyttivät lisäksi web-kameraa ja mikrofonia, videokuvan ja äänen tuottamiseksi. Etävideohaastattelu toimi toisen haastateltavan kanssa, mutta toisen kohdalla tekniikka petti ja keskusteluun liittyminen ei onnistunut. Teknisistä ongelmista johtuen, tilanne ratkaistiin niin, että kyseinen henkilö kutsuttiin toimeksiantajan tiloihin tekemään haastattelua kasvokkain, turvavälit huomioiden.
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Kaikissa haastatteluissa toimimme yhdessä sovitulla tyylillä. Toinen meistä toimi
kuvien ja kysymysten tukimateriaalin (liite 2) näyttäjänä ja toinen oli haastattelukeskustelun vetäjänä. Tarvittaessa myös molemmat tekivät kysymyksiä ja osallistuivat keskusteluun haastateltavan kanssa. Haastattelun kysymykset esitettiin
teema kerrallaan, jossa ensin esiteltiin pääteema, johon kysymykset liittyivät.
Pääteemasta keskusteltiin, että siitä muodostuisi haastateltavalle mahdollisimman selkeä kuva, mistä asiasta keskustellaan. Tämän jälkeen esitettiin samalla
tyylillä yksittäiset kysymykset, joissa oli tukikuvat ja selkokielinen kysymysteksti.
Samaan aiheiseen liittyvissä kysymyksissä toistui sen teeman tukikuva, johon se
liittyi. Tämän menettelyn tarkoituksena oli helpottaa haastateltavia hahmottamaan kysymykset oikeaan asiayhteyteen. Etähaastattelu erosi tästä menettelystä ainoastaan niin, että kaikki tapahtui päätelaitteiden näytön välityksellä haastateltavalle ruudunjakotoimintoa hyödyntämällä. Haastateltavalle esitettiin kuvat
digitaalisesti ruudun välityksellä, kun kasvokkain tapahtuneissa haastatteluissa
käytettiin laminoituja kuvakortteja, joihin oli kirjoitettu kysymykset selkokielellä.

8.3

Aineiston analyysi

Käytimme aineiston analyysina teemoittelua. Tutkimushaastattelusta saatu tieto
analysoitiin äänitallenteista puretusta litterointimateriaalista teemoittelun avulla.
Litteroinnin pohjalta muodostettiin esillä olleet pääteemat ja niiden lisäksi mahdollisesti haastattelun aikana muotoutuneet muut alateemat. Hirsjärven ja Hurmeen (2008, 173) mukaan teema-analyysin teemat saattavat pohjautua haastattelussa esitettyihin teemoihin, jonka lisäksi aineistosta nousee esiin usein myös
muita uusiakin teemoja. Analyysistä esiin nostetut teemat pohjautuvat tavanomaisesti tutkijan tulkintoihin haastateltavien sanomisista.
Teemoittelu aineiston analyysin menetelmänä tarkoittaa sitä, että voidaan esimerkiksi käsitellä saatua tietoa niin, että järjestellään sitä aiemmin määriteltyjen
haastatteluteemojen alle. Kun haastatteluista saatu aineisto litteroidaan, voidaan
käsitelty tieto vielä kertaalleen teemoitella. Aineistosta voi myös löytyä tietoa, joka
ei noudata tutkijan suunnittelemaa jäsennystä tai järjestystä. (Hirsjärvi & Hurme
2008, 173.)
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Teemat ovat tietty, toistuva piirre tietyn haastateltavan haastattelussa. Aineiston
teemoittelulla tarkoitetaan sitä, että analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia aineistosta esiin nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Ne
voivat pohjautua teemahaastattelun teemoihin, joten tällöin ainakin lähtökohtateemat nousevat esiin. Tämän lisäksi tulee usein esiin myös muita teemoja, jotka
voivat olla lähtöteemojakin mielenkiintoisempia. Tällä tavoin syntyvien teemojen
ja alkuperäisten teemojen välille voi syntyä yhteyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2008,
173–176.)
Teemoittelun avulla aineistosta voidaan saada esiin erilaisten vastausten kokoelma tai tuloksia esitettyihin kysymyksiin. Haastateltavat voivat ilmaista saman
asian monella eri tavalla, mutta tutkija voi teemoittelun avulla yhdistää ne samaan
kategoriaan. Analyysin tärkein osa on haastatteluaineistosta nousevien asioiden
tarkastelu ja vertailu. Mikäli yhteyksien tarkastelua ei tehdä, vaarana on analyysin
jääminen vaillinaiseksi. Yhteyksien tarkastelua voidaan suorittaa eri tavoin, jotka
ovat tyypittely, ääriryhmät ja poikkeavat tapaukset. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173–
176.)
Lopullisessa tutkimusraportissa voidaan esittää haastattelusta nousseita sitaatteja, eli suoria lainauksia. Pelkkien sitaattien käyttö ei ole kuitenkaan riittävää.
Tarvitaan myös tutkijoiden kommentteja ja analyysiä tutkimukseen liittyen. Tämä
todistaa lukijalle sen, että tutkija on käyttänyt tutkimuksen pohjustukseen teoriatietoa ja näin ollen tutkimus itsessään saa uskottavuutta. Joissain tapauksissa
pitkienkin sitaattien käyttö voi olla jopa suositeltavaa, jos niistä saatu tieto koetaan hyvin arvokkaaksi tutkimusta ajatellen. (Eskola & Suoranta 2001, 176)
Opinnäytetyömme haastattelusta saamaamme aineistoa analysoitaessa, litteroimme ensin haastateltavien raakavastaukset kysymysrunkomme (liite 1) teemojen ja siinä olevien lisäkysymysten alle. Tämän jälkeen jokaisen haastateltavan vastaukset koottiin samojen pääteemojen alle. Haastatteluvastauksissa oli
hyvin paljon yhtenevyyksiä ja toisiaan lähellä olevia asiayhteyksiä, joten kysymysrungon pääteemoja yhdistettiin kuuteen uuteen teemaan, jotka sivusivat al-
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kuperäisiä pääteemoja. Lopullisiksi teemoiksi muodostuivat digitausta, vertaisdigiosaajatoiminta, digitaidot, osaaminen ja toimijuus, vertaisdigiohjaaminen ja kehittäminen.
Näiden uusien pääteemojen alle alettiin koota kaikki niiden asiayhteyteen sopivat
vastaukset tiivistetysti raakalitterointidatasta. Kun koko litterointi data oli tiivistetty
teemojen alle, alettiin kirjoittamaan tuloksia puhtaaksi samoja teemoja noudattaen. Litterointimateriaalista liitettiin tulosten rinnalle suoria sitaatteja, joita asiaan
liittyen haastateltavat olivat sanoneet.
Litteroitua raakamateriaalia kirjoitettiin äänitteistä yhteensä 25 sivua, fonttikokona
12, fontti Arial ja riviväli 1. Analyysi oli haastava, koska litterointidata oli itse haastateltavien osalta hyvin suppeaa, koska haastattelussa käytettiin tukena kuvia ja
videoita sekä kysymyksillä annettiin haastateltaville vaihtoehtoja. Lisäksi tukena
oli myös paljon muistintukea kertomalla kysymyksiin liittyvistä asioista tarkemmin
sekä yhdellä haastateltavalla oli apunaan tulkki. Näistä syistä litterointidata sisälsi
paljon haastateltavien vastauksia, jotka olivat yksittäisiä sanoja, kuten “niin” ja
“kyllä”. Tästä syystä tulokset koostuivat pitkälti useiden tarkentavien kysymysten
yhdensanan vastauksista sekä kuvatuetun muistelun kokonaisuudesta. Lisäksihaastateltavan aikaisemmilla kertomuksilla tuettiin muistamista eri asiayhteyksissä. Aineiston analyysissä oli oltava äärimmäisen tarkkana, ettei haastateltavan
kertomaa vastausta litteroitu, kuin ainoastaan hänen oman sanomansa osalta.
Tämä vaikutti myös tulosten kirjoittamiseen siten, että haastateltavien kokonaisia
lauseita oli litteroidussa tekstissä äärimmäisen vähän. Tulokset koottiin monen
yksittäisen osa-alueen summana yhtenäiseksi tekstiksi varsinaisiin opinnäytetyön tuloksiin.

43

9 Tulokset

Tutkimustulokset kirjoitettiin auki tutkimushaastattelun äänitallenteista litteroidusta aineistosta ensin haastattelukysymysrungon teemojen alle. Tämän jälkeen litteroidut vastaukset tiivistettiin yhteisiksi nousseiden uusien teemojen alle
sekä mahdollisten haastattelussa syntyneiden merkitykselliseksi katsottujen uusien teemojen alle. Seuraavaksi koottiin haastateltavien vastaukset teemoittain.
Tulokset koottiin äänitallenteista puretuista litteroinneista.

9.1

Digitausta

Selvitimme haastattelun ensimmäisenä teemana toimijoiden omia taustoja digitoimijoina ja miten digi on ollut läsnä henkilöiden omassa arjessa ennen kuin tulivat mukaan #Ihan Diginä! -hankkeen järjestämään vertaisdigiosaajatoimintaan.
Digilaitteita oli kaikilla haastateltavilla käytössään jo ennen kuin lähtivät mukaan
vertaisdigitoimintaan. Haastateltavat käyttivät jo ennestään pääasiassa älypuhelinta, mutta osa omisti myös tabletti- ja pöytätietokoneita. Yhdellä oli PlayStation
–pelikonsoli, jota käytti viihdekäyttöön, kuten pelaamiseen.
Osa haastateltavista luetteli käytössään olevia laitteitaan, kuten älypuhelin, televisio, tietokone. Kaikki käyttivät laitteita tietojen hakuun google –hakukoneella
sekä uuden tiedon saamiseen. Eräs haastateltava antoi esimerkin taidoistaan,
että hän yhdistää puhelimen televisioon ja on käyttänyt Katsomo-sovellusta jne.
Kaikki olivat käyttäneet digiä viihdekäyttöön, kuten television katselu ja Youtube.
Sosiaalinen media oli ainakin yhdelle haastateltavista tuttua jo ennen vertaisdigitoimintaakin:
Jos ei löydä tietoa, niin googlesta saa tiedon -Vertaisdigiosaaja
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9.2

Vertaisdigiosaajatoiminta

Haastatteluissa tuli ilmi, että toiminnasta oli saatu tietoa Parafesteillä, digiklubilla,
asumisyksikön ilmoitustaululta ja toimintaan liittyvistä mainoksista. Jokainen oli
itse etsinyt ja kysellyt toiminnasta lisää tietoa, ja kiinnostus oli vahvistunut sitä
kautta. Moni mainitsi innostavaksi sen, että halusi oppia uutta ja kehittää jo opittuja taitoja. Osa digiosaajista kertoi, että haluaa oppia antamaan apua digiasioissa kaikenlaisille ihmisille. Haastatteluissa kerrottiin myös siitä, että toiminnassa oppii olemaan erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä:

Tapaa paljon uusia ihmisiä keikoilla, ryhmässä yhessä tehään asioita
-Vertaisdigiosaaja
“Ihminen on sama, vaikka se olis erilainen -Vertaisdigiosaaja
Vertaisdigiosaajatoiminta oli haastateltavien mielestä sellaista toimintaa, missä
opitaan yhdessä hyvät vertaisdigiohjaajan ominaisuudet ja hyvien käytäntöjen
osaamista sekä tietämistä. Siellä opittiin sellaisia asioita, mitä hyvä digiohjaaminen tarvitsee. Lisäksi he kertoivat, että täytyy tietää, millainen on hyvä ohjaaja.
Haastatteluissa mainittiin myös, että hyvään ohjaamiseen liittyy vahvasti etiikka
ja pitää ymmärtää mitä ohjaaminen on. Juuri näitä asioita vertaisdigitoiminnassa
opitaan ja harjaannutetaan:
On hyväksi jokaiselle. Suosittelen kaikille ja siitä saa palkkaa.
-Vertaisdigiosaaja
Haastateltavat tuntevat toiminnan hyväksi ja hyödylliseksi, minkä lisäksi moni
kertoi oppineensa uusia taitoja. Joitakin digitaitoja heillä on ollut jo ennestään,
minkä he ovat kokeneet olleen avuksi toimintaan ryhtymisessä ja toiminnassa.
Kaikkien haastateltavien mielestä muut ihmiset ja toimijat ovat ottaneet vertaisdigiohjaamisen hyvin vastaan, ja muut ovat harjoitelleet mukana samoja asioita,
joita he itsekin ovat joutuneet aluksi opettelemaan:
Kävin auttamassa alakerran naapuria digiasioissa.
- Vertaisdigiosaaja
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Haastateltujen vertaisdigiosaajien mukaan vertaisdigiosaajatoiminnassa oli ollut
vaikeaa aluksi, mutta taitojen kehittyessä toiminta oli helpottunut. Myös ryhmään
tutustuminen koettiin helpottavan toimintaa. Ohjaamis- ja esiintymiskokemukset
koettiin myös auttavan ja kasvattavan rohkeutta. Alussa esiintymiset koettiin vaikeaksi, mutta taitojen karttuessa esiintyminen helpottui. Vaikeuksista päästiin yli
tiimissä yhdessä selvittämällä ja työstämällä asioita. Ohjaamisen kautta tullut rohkeus on auttanut myös sitä mukaa, kun ohjaamiskokemusta on saatu lisää.

9.3

Digitaidot

Digitaidot olivat vertaisdigiosaajien mukaan muun muassa taitoja, jotka ovat jokaisella ihmisellä omansa ja niistä täytyy pitää kiinni. Haastatteluissa kävi ilmi,
että usein painotetaan asioita, joita ei osaa mutta ollaan sitä mieltä, että “niitä voi
harjoitella ja opetella yhdessä, vaikka ne olisivatkin välillä vaikeita” (Vertaisdigiosaaja). Digiosaajat myös sanovat, että jokaisella meistä on erilaiset digitarpeet. Osalle heistä digitaidot ja osaaminen on tuonut myös rahallista hyötyä
keikkatöiden muodossa. Se on tuonut myös itsevarmuutta pitää omia digiryhmiä
ja ottaa vastaan uusia digihaasteita:
Taitoja oppii, kun niitä voi pohdiskella kenen kanssa vaan, vaikka
perheen kanssa. -Vertaisdigiosaaja
Kun kysyttiin, että mitä ovat digikansalaistaidot, kaikki olivat sitä mieltä, että ne
ovat yhteisiä taitoja kaikille ihmisille. Digiosaajat kertoivat taidoista seuraavasti:
Osaa käyttää omia laitteita, huoltaa ja hallita ajankäyttöään digilaitteiden parissa,
ettei käytä liikaa aikaa digilaitteiden parissa, netiketti, tietoturva jne. Taitoja heidän mielestään voi hyödyntää esimerkiksi somepalveluissa ja terveyden huollon
asioissa. Haastatteluissa selvisi, että osa heistä käyttää tablettia sekä puhelinta.
Näiden digilaitteiden ja –taitojen avulla voi esimerkiksi varata ajan verikokeeseen,
lääkärille tai terveydenhoitajalle. Tämän lisäksi digitaitojen kasvamisen myötä voi
myös ostaa elokuvalippuja ja tehdä muita verkko-ostoksia ja hankintoja netissä:
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Osaan käyttää tablettia ja somen (sosiaalinen media) palveluita ja
terveyspalveluja - - ja sitten osaan myös varata elokuvalippuja tai
tehdä ostoksia järkevästi. -Vertaisdigiosaaja
Digitaitoja vertaisdigiosaajat ovat oppineet itse opettelemalla ja vertaisdigiosaajatoiminnan kautta. Esimerkkinä mainittiin tubetus, Instagram ja Facebook -somepalvelut, joita käyttämällä on opittu lisää taitoja. Digitaitoja digiosaajat kertoivat
oppineensa sekä omassa arjessaan että vertaisdigiosaajatoiminnassa. Taitojen
omaksumisessa heidän oman kertomansa mukaan on auttanut kuunteleminen ja
katseleminen, kun joku toinen tekee ja sen jälkeen tekee sen itse.
Jos ihmisillä on vaikee asentaa sovellusta, niin voi kysyy tarviiko apuu
ja neuvoo, siinä oppii ja se kehittää samalla - Vertaisdigiosaaja

9.4

Osaaminen ja toimijuus

Haastatteluissa digiosaaminen koettiin pääasiassa siten, että osataan käyttää digilaitteita ja palveluita, kuten somea ja yleistä nettiasiointia. Pääsääntöisesti
nämä taidot koettiin heidän mielestään hyviksi:
Osittain digiosaaminen on jo hallussa, mutta sitten on vieraita juttuja,
joita ei ole kohdannut, mutta niitä voi tulla eteen elämässä -Vertaisdigiosaaja
Vertaisdigiosaajana oleminen koettiin hyväksi ja mukavaksi erityisesti sen takia,
että siitä sai osaamisen kokemuksia. Kun kysyttiin miltä osaaminen tuntuu, vastattiin esimerkiksi, että “Kivalta, mukavalta, tuntuu rohkealta ja tuntuu enemmän
tietoiselta siitä, että osaa”. Osaamisen kokemuksen kautta koettiin, että oli saatu
lisää rohkeutta, itsevarmuutta ja kokemusta.
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Haastatellut kertoivat digiosaamisensa parantuneen muun muassa somen palveluissa, tiedonhankinnassa ja tiedonhallinnassa. Myös valokuvaaminen ja editointitaidot olivat parantuneet. Erilaiset sovellukset olivat myös helpompia käyttää, näistä esimerkkeinä mainittiin Microsoft Forms -kyselypohja, paljon vertaisdigitoiminnassa käytetty Padlet ja muut alustat, kuten Flinga. Haastatteluissa kerrottiin myös, että osataan nyt ohjata MS-Teamsin välityksellä muita digitoimijoita
etänä:
Olin opettamassa ammattikoululla opiskelijoita digiasioissa. Digiasiat
ovat paljon ongelman ratkaisua. – Vertaisdigiosaaja
Haastatteluissa kävi ilmi, että vertaisdigitoiminta oli innoittanut jopa pitämään
omaa vertaisdigiryhmäänsä ohjaajakoulutuksen jälkeen. Muita esimerkkejä uudenlaisen toiminnan aloittamisesta olivat tubettaminen, ruokablogin pitäminen
sekä verkostotyöntekijän roolissa toimiminen. Monet haastatelluista myös kokivat, että digiosaaminen oli tuonut lisää mielekästä toimintaa elämäänsä, koska
osaa tehdä uusia asioita. Haastatteluissa kerrottiin myös, että digiosaaminen on
myös tuonut elämään lisää kiirettä ja tämä koettiin hieman hankalana asiana:
On paljon tullut asioita, joita ei ennen ollut, siksi on kiire.
-Vertaisdigiosaaja
Kaikki haastateltavat kokivat vertaisdigitoiminnan tuoneen uusia asioita heidän
toimintaansa ja toimijuuteen. Kaikki haastateltavat kokivat osaavansa nyt toiminnan jälkeen toimia tiimissä, ja parin kanssa toimiminen sujui heidän mielestään
paremmin. He kokivat olevansa myös rohkeampia kuin ennen, ja heille on tullut
lisää itsevarmuutta. Kaikki olivat myös saaneet uusia ystäviä ja kontakteja ihan
uusista tuttavuuksista. Vertaisdigitoiminta oli myös innoittanut harrastamaan valokuvaamista ja videokuvaamista. Toimijuus nähtiin sellaisena asiana, että kertoo
oman mielipiteensä ja on näkyvä. Lisäksi koettiin, että ohjaajana oleminen on
juuri sitä toimijuutta:
Lisää vahvuuksia ja osaamista, ei nyt jännitä ennee ja oli mahtava ja
katsoja ja keikkoja – Vertaisdigiosaaja
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Haastatteluissa nousi esille se, että moni koki roolinsa muuttuneen enemmän tiedon antajaksi, kuin sen vastaanottajaksi. “Auttaa ihmisiä, olla vetäjän roolissa,
neuvoo tai apuu tai tämmöstä, nii pystyy tarjoomaan sekä vanhemmille että tuttaville ja kavereille neuvoo tai apuu vertaisdigiosaaja pystyy antamaan.”(Vertaisdigiosaaja) Tämä tuli esille siinä, että moni kuvaili saaneensa osaamisen ja onnistumisen kokemuksia siitä, että pystyi auttamaan toisia digipulmissa. “On kiva
auttaa toisia ja itse ei aina tarvii kysyä apua” (Vertaisdigiosaaja). Toiminta heillä
on muutenkin digiasioissa muuttunut enemmän itsevarmempaan suuntaan, eikä
jokaisessa pulmassa tunneta tarvetta turvautua ohjaajiin. Muun muassa esiintymisjännityksen koettiin vähentyneen siitä, millainen se oli toiminnan alussa ensimmäisillä keikoilla. Jotkut haastateltavista kokivat kuitenkin, ettei heidän toimintansa ollut juurikaan muuttunut toiminnan myötä, mutta samalla kuitenkin kertoivat, että uusia toimintoja ja tapoja toimia oli tullut lisää heidän arkeensa:
Osaan käyttää editointi –sovellusta, sillä muokataan videot ja kuvat
hyvän näköisiksi. - Vertaisdigiosaaja
Kokonaiskuvassa haastateltavat kokivat oman toimintansa muuttuneen itsevarmempaan suuntaan. Osaamisen ja onnistumisen kokemusten kautta saadut kokemukset ovat vahvistaneet omaa minäkuvaa ja toimijuutta. Uusiin ihmisiin tutustuminen on myös helpottunut. Toimijoina vertaisdigiosaajilla on heidän mukaansa
aina mahdollisuus vaikuttaa omaan ja järjestettyyn toimintaan vertaisdigiosaajatoiminnassa. Haastatteluissa vastattiin esimerkiksi kysymykseen “Mitä toimijuus
sinun mielestäsi on?” seuraavasti:
Se on sitä, että uskaltaa kertoa omaa mielipidettä ja olla näkyvä. Ohjaajana toimiminen on sitä toimijuutta. -Vertaisdigiosaaja
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9.5

Vertaisdigiohjaaminen

Haastateltavilla oli selkeää vertaisohjaamisen idea. He kuvailevat sitä niin, että
ohjaajana et tee toisen puolesta. He kertoivat, että itse ohjattava tekee ja ohjaaja
neuvoo sekä antaa tarvittavaa apua ja tukea. He myös sanovat, ettei ohjaajan
tarvitse myöskään tietää kaikkea, vaan “asioita voidaan ratkoa ja ihmetellä yhdessä” (Vertaisdigiosaaja). Haastatteluissa kävi ilmi myös se, että vertaisdigiosaajien mielestä on tärkeää antaa oikeaa ajantasaista tietoa ja pysyä ajan hermolla. Ohjaamistilanteissa ei haastateltavien mukaan ole myöskään huonoja kysymyksiä, aina voi kysyä kaikkea. Lisäksi tärkeää on olla kannustava, innostava
ja rohkaiseva. Vertaisdigiosaajat pitävät tärkeänä mottoa: ”Digi saa olla hauskaa,
koskaan ei ole tylsää”.
Vertaisdigiohjaaminen on sellainen, missä ohjaajana ei tee ohjattavan puolesta vaan se ohjaaja neuvoo siinä sivussa. Ohjaajana ei tarvitse tietää kaikkea. Digi saa olla hauskaa ja huumorintajuista. -Vertaisdigiosaaja
Vertaisdigituen haastateltavat kokivat, että vertaisdigiosaajatoiminnassa saadaan apua ongelmiin digiasioissa. Osa ei aluksi tiennyt, että mitä esimerkiksi digituki tarkoittaa, mutta lyhyen keskustelun myötä eräs haastateltava tiesi kertoa,
että “digituki on sellaista, mitä hän pystyy antamaan:
Digituella annetaan tukea päivittäisessä elämässä ja arjen keskellä.
-Vertaisdigiosaaja
Haastateltavat kokivat itse tarvitsevan tukea esimerkiksi etäyhteydessä, tiedonhallintaan liittyvissä asioissa sekä yllättävät ongelmat ohjaustilanteissa, joihin ei
välttämättä tiedä itse ratkaisua. Myös rauhallisuuden säilyttäminen omassa toiminnassa koettiin olevan toisinaan hankalaa. Haastatteluissa ei myöskään välttämättä tullut mieleen vaikeita asioita, sillä koettiin, että kaikesta selviää harjoittelemalla ja oppimalla.
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Haastatteluissa selvisi, että monet vertaisdigiosaajat etsivät nykyään aikaisempaa enemmän itsenäisesti tietoa netistä ja ohjaajilta kysytään apua yleensä vain
silloin, kun ongelma ei ratkea itsenäisesti vertaisten kesken. Haastatteluissa kerrottiin myös, että itsenäinen tiedonhankinta oli kehittynyt paljon. Tietoa siis haetaan nykyään paljon itsenäisesti netistä, sekä kysellään kavereilta ja muilta tutuilta. Ohjaajiin turvaudutaan siis vähemmän kuin ennen:
Haen itse tietoa netistä, kuten kännykällä hakukone –Googlella. Lisäksi omilta digiohjaajilta vertsikkatoiminnassa. - Vertaisdigiosaaja

9.6

Kehittäminen

Kehittäminen oli haastava asia haastateltaville, keksiä miten toimintaa voisi parantaa tai mikä kaipaa kehittämistä yleensä. Vastauksissa oli hiljaisuutta, kun kysyttiin mitä voisi tehdä paremmin, mikä on ollut huonoa tai miten toimintaa voitaisiin kehittää. Vertaisdigiosaajatoiminnassa toimijat näkivät hyvänä, että apuna on
toiminut ohjaajat, mutta konkreettisin kehittäminen tapahtuu heidän mielestään
itse ryhmässä sekä itsenäisen tiedonhankinnan avulla. Ryhmänsisäinen tuki koettiin tärkeäksi ja hyväksi asiaksi.
Parityönä toisiaan neuvoen ja auttaen, upeat ohjaajat neuvovat ja
auttavat myös videotykin avulla. - Vertaisdigiosaaja
Etitään yhessä oikeat ratkaisut, että juttu lähtee toimimaan.
-Vertaisdigiosaaja
Vertaisdigiosaajat kertoivat, että toimintaa pyritään kehittämään esimerkiksi jatkuvan palautteen avulla. Palautetta kysyttiin jokaisen tapaamiskerran päätteeksi.
Tällä tavalla toimintaa pyrittiin myös kehittämään toimijoiden itsensä kautta.
Haastateltavat kertoivat, että he itse ryhmässä kehittivät ja suunnittelivat toimintaa. Palautteen keräämisessä käytettiin apuna Padlet-sovellusta.
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Itse suunnitellaan seuraavan kerran ohjelma ja kehitetään, kokoontumisissa kerran kuussa vaihdetaan kokemuksia ja ratkaistaan ongelmia. - Vertaisdigiosaaja
Vertaisdigitoimintaa voisi haastateltavien mukaan parantaa siten että, ryhmät
koottaisiin sopivammin. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että ryhmäkokoa voisi
pienentää. Tulisi myös ottaa huomioon enemmän joitakin ryhmäläisten erityistarpeita, kuten puheen nopeus ja ympäristön hälinä. Vertaisdigiosaajien mielestä
parasta toiminnassa oli osallistuminen itse keikkoihin.
Vertaisdigiohjaajakoulutus on ollut hyvä ja hyödyllinen, ja siellä oppi
sellasia digiasioita mitä en vielä osannut. Joitakin taitoja minulla jo
oli. Se on hyödyllinen ihan jokaiselle, joka on kiinnostunut niistä asioista. -Vertaisdigiosaaja

10 Pohdinta

Tämän opinnäytetyön pohdinnoissa on toteutusta ja tuloksia suhteutettu työn tietoperustaan ja ammatilliseen kenttään. Sisältöä ja tuloksia tarkastellaan suhteessa opinnäytetyöllemme asetettuihin tavoitteisiin. Aluksi ovat johtopäätökset,
jotka sisältävät pohdintaa tulosten ja teoriatiedon vuoropuheluna. Lopuksi on kriittistä arviointia opinnäytetyön prosessista ja validiteetista, jossa tarkastelun kohteena eettiset kysymykset ja luotettavuus.

10.1 Johtopäätökset
Valtiovarainministeriön (2019a, 13–14.) mukaan, palvelut kehittyvät ja muuttuvat
entistä enemmän digitaalisempaan muotoon, on tärkeää pitää huolta digiosaajien
jatkuvasta kehittämisestä sekä pitää huolta siitä, että kehitys toteutuu oikein.
Tässä muutoksessa yhdenvertaisuus on hyvin tärkeässä roolissa. Yksi #Ihan Diginä hankkeen toiminnan tärkeimmistä tavoitteista liittyykin juuri tähän ilmiöön.
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Kehitysvammaisille nuorille ja nuorille aikuisille suunnattu vertaisdigiosaajatoiminta on edesauttanut ryhmään kuuluvien henkilöiden osaamista digiasioissa,
esimerkiksi erilaisten digilaitteiden ja sovellusten käytön opettamisen muodossa,
sekä vahvistanut selkeästi heidän toimijuuttansa osana yhteiskuntaa. Tämän
opinnäytetyönä tehdyn tutkimushaastattelun tulokset ovat selvä esimerkki siitä,
kuinka kehitysvammaisten digiosallisuus toimijoina on yhtä lailla tärkeää huomioida yhteiskunnassa.
Digitalisaation myötä on sähköistetty palveluja ja yleensäkin toimintaprosesseja
osana internetin avulla tehtyä asiointipalveluiden kehittämistä. Digitalisaation
edistäminen on tarkoittanut myös sitä, että julkisia palveluja on digitalisoitu voimakkaasti. Yhteiskuntamme palvelut ovat siirtymässä digitaaliseen muotoon,
minkä tavoitteena on tehdä sähköisestä asioinnista ja viestinnästä ensisijainen
palvelumuoto myös julkisen hallinnen palveluissa (Rousku ym. 2017, 83–85.)
Tässä on kuitenkin vaarana se, että digilaitteita vähemmän käyttävät ja erityisesti
erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat jäädä epätasa-arvoiseen asemaan palveluiden saatavuudessa. Tuloksista on kuitenkin nähtävissä, että tähän ongelmaan on vastattu vertaisdigiosaajatoiminnassa. Haastateltavat kokivat kautta linjan osaamisen ja taitojen oppimisen lisääntyneen, joka on vahvistanut toimijuutta
ja osallisuuden tunnetta digitaalisten palvelujen käyttäjinä.
Vaikka digitalisaatio on tuonut elämäämme uudenlaista helppoutta ja moninaisuutta, on sillä myös varjopuolensakin. Esimerkiksi vanhuus, vamma tai sairaus
voi aiheuttaa sen, että henkilö kokee digiasiat monimutkaisiksi, jolloin he jäävät
digitalisaatiossa ulkopuolisiksi. Yhteiskunnalla on kuitenkin keinoja, joiden avulla
voidaan ehkäistä tätä eriarvoistumisen syntyä. Erilaisten hankkeiden avulla on
pyritty vastaamaan digitalisaation tuoman eriarvoisuuden riskin vähentämiseksi.
Honkalampi-säätiön #Ihan Diginä -hanke on toiminnallaan pyrkinyt juuri lisäämään digitaalista yhdenvertaisuutta vahvistamalla erityisryhmien digiosaamista,
toimijuutta ja osallisuutta digitaalisessa yhteiskunnassa.
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Hämäläisen (2019) mukaan nykypäivänä käytössä olevat laitteet ja sovellukset
vaativat syvempää perehtymistä niiden käytön mahdollistamiseksi. Tästä syystä
voidaan vetää johtopäätös, että henkilö, joka ei ole saanut tukea digiasioissa tai
hänellä ei ole ollut mahdollisuutta perehtyä niihin tarpeeksi hyvin, voi kokea vaikeuksia digilaitteiden tai digitaalisten palveluiden käyttämisessä. Haastatteluissamme kävi ilmi, että vertaisdigitoiminnan myötä haastateltavien taidot digilaitteiden ja –sovellusten käytössä olivat parantuneet ja uusia taitoja oli opittu. Digituen
merkitys on nykypäivän yhteiskunnassa kasvanut merkittävästi.
#Ihan Diginä -hankkeen vertaisdigiosaajatoiminnan tarkoituksena on ollut nimenomaan, antaa ryhmän jäsenille tietoa ja taitoa digilaitteiden ja erilaisten digipalvelujen käyttöön ja ennen kaikkea rohkeutta toimia ja olla tasavertaisena vaikuttajana digitalisoituvassa yhteiskunnassamme. Haastattelumme tulosten perusteella tässä asiassa on edistytty ainakin vertaisdigiosaajatoiminnan osalta. Digitalisaation tuomien muutosten mukana pysymistä ei voida olettaa itsestäänselvyydeksi kaikille, vaan siinä on huomioitava kaikki ihmisryhmät. Juuri tämän takia
on hyvä olla toimijoita, jotka edesauttavan näiden ihmisryhmien toimijuutta digitaalisessa yhteiskunnassa tasavertaisina kansalaisina.
Itsemääräämisoikeus on usein keskustelun keskiössä, kun puhutaan kehitysvammaisten henkilöiden toimijuudesta. Yhteiskunnan lait ovat tärkeässä asemassa tukemassa kehitysvammaisen henkilön tiedonsaantia subjektiivisista oikeuksistaan, sekä mahdollistamassa hänen osallisuuttaan yhteiskunnallisella tasolla. Kehitysvammaisen henkilön osallisuutta pyritään usein vahvistamaan aktiivisesti esimerkiksi kannustamalla ja motivoimalla osallistumaan itse erilaisiin aktiviteetteihin. Kehitysvammainen henkilö tarvitsee tietoa ja tukea omista oikeuksistaan ja hänelle mahdollisista palveluista. (Giddens 1984, Lappalainen 2014.)
Toimijuus ja osallisuus ovat käsitteinä usein liitoksissa toisiinsa. Henkilön toimijuuden kokemukset edistävät osallisuuden kokemusta ja sama pätee myös toisinpäin.

54
Haastattelutuloksistamme voidaan päätellä, että haastateltujen toimijuuden kokemukset olivat vertaisdigiosaajatoiminnan myötä lisääntyneet esimerkiksi osaamisen muodossa. Myös itsevarmuuden lisääntyminen kertoo toimijuuden vahvistumisen tunteen kasvamisesta. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää
sen, että kehitysvammainen henkilö tietää omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan vaikuttaa ja tuntea myös vahvempaa osallisuutta yhteiskunnan jäsenenä.
Digitaalinen yhdenvertaisuus edellyttääkin sitä, että kehitysvammainen henkilö
saa tukea ja hänen osaamistaan tuetaan digiasioissa.
Erilaiset fyysiset tai kielelliset rajoitteet tai sairaudet voivat hankaloittaa henkilön
kykyä käyttää digitaalisia palveluita. Palveluiden ulkopuolelle voi jäädä, tai niiden
käyttäminen voi olla hankalaa, jos henkilö ei osaa, uskalla, halua tai pysty käyttämään digilaitteita. Moni nykypäivän palvelu ja asia arjessa vaatii entistä enemmän uskallusta ja halua käyttää digilaitteita. Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen
teettämän tutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisista oli vaikeuksia sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen käytössä. Syitä tähän olivat esimerkiksi palveluiden vaikeakäyttöisyys, riittämättömät välineet ja taidot, sekä kiinnostuksen
puute e-asiointiin. (Hyppönen & Ilmarinen 2019, THL 2019.) Haastattelutulostemme mukaan oma-aloitteisuus ja itsevarmuus digiasioissa oli haastateltavilla
lisääntynyt digiklubitoiminnan ja vertaisohjaajavalmennuksen myötä. Suurin osa
vastaajista koki, että heidän osaamisensa digilaitteiden ja sähköisen asioinnin
parissa oli kasvanut. Tämä mielestämme osoittaa sen, että toiminta on tuottanut
haluttua tulosta.
Digitaaliset palvelut voivat myös tuoda palveluja lähemmäksi kehitysvammaista
henkilöä ja näin vahvistaa hänen osallisuuttansa ja toimijuuttansa. Digipalvelujen
sisällyttämät kuvat ja äänet voivat tuoda sisällön selkeämmin esille ja tukea ymmärtämistä paremmin, kuin että asia olisi vain puhutussa muodossa. (Grönstrand
2018.) Haastatteluissamme kävi ilmi, että kokemuksen karttuessa digiasioissa,
kynnys ottaa käyttöön uusia digitaalisia viihde- ja apuvälineitä oli madaltunut. Esimerkiksi kommunikointia tukevien apulaitteiden käyttöönotto ja hyödyntäminen
oli helpottunut. Myös elämisen helpottamiseksi tarkoitettuja digilaitteita otettiin
käyttöön entistä helpommin.
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Vertaistoiminta perustuu siihen, että ihmiset, joilla on jokin yhteinen kokemus,
vamma tai sairaus, saavat toisiltaan sen tyyppistä tukea, jota muut auttamistahot
eivät pysty antamaan. Yhteinen tekijä luo ikään kuin, ymmärryksen sillan tällaisten ihmisten välille, jotka eivät muuten olisi tekemisissä toistensa kanssa. Vertaistoiminta on myös kokemuksellista asiantuntijuutta ja sen arvoja ovat tasa-arvoisuus ja toisen ihmisen kunnioitus. Perusajatuksena tässä on usko ihmisen
omiin sisäisiin voimavaroihin, jotka saadaan käyttöön vertaistoiminnan avulla.
(ASPA - Asumispalvelusäätiö 2010.) Tämän haastateltavat toivat vastauksissaan
esiin useaan otteeseen vertaisdigiosaajan hyvien käytäntöjen muodossa. Kaikille
vastaajille oli tärkeää samassa tilanteessa olevan henkilön auttaminen, kunnioittaminen ja ymmärtäminen. Vertaisuus tuli esille myös siinä, että kun kaverina on
niin sanottu digivertainen, eli henkilö, joka painii samojen digihaasteiden kanssa,
on paljon helpompaa ja mukavampaa ratkaista ongelmia yhdessä. Vertaisohjaamisessa myös haasteiden kohtaamisen ja niihin ratkaisujen hakemisen kynnys
madaltuu.
#Ihan Diginä -hankkeen tavoitteena on juurruttaa digiosaamista ja digitaitoja
osaksi kehitysvammaisten nuorten ja nuorten aikuisten arkea. Tulostemme mukaan vertaisdigitoiminnalla on tässä toiminnassa suuri rooli. Toiminnassa annetaan koulutusta ja ohjausta vertaisdigiosaajille, jotka toimivat vertaisohjaajina digitaalisten taitojen omaksumiseksi omissa vertaisryhmissään. Näitä asioita tuli
ilmi monen haastateltavan suusta. Näemme, että vertaisdigiosaajien ja ammattilaisten välille on hyvä löytää yhdessä keinoja luoda kehittävää dialogia. Mitä
enemmän saadaan tietoa vertaistoiminnasta itse vertaistoimijoilta, sitä paremmin
ymmärrämme, mitä tukea ja ohjausta ammattilainen voi tuoda itse toimijoille. Tämän takia kokemustiedon saanti on äärimmäisen tärkeää.
Tulostemme perusteella vertaisdigiosaajilla on taito, osaaminen ja into perehdyttää ja tukea muita henkilöitä digitaalisen toimijuuden ja osallisuuden paremmassa
toteutumisessa. Valmennuksen sisällöt on rakennettu digiavun antamiseen liittyvien yleisten ohjeiden ja etiikan pohjalta. Toiminnassa huomioidaan osallistujien
toiveita ja tarpeita.
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Vertaisdigiosaajat jakavat havaintoja ja kokemuksiaan vertaisohjaamisesta
omassa arjessaan sekä jalkautuvat antamaan digiapua erilaisissa tapahtumissa.
Lisäksi he auttavat digiasioissa matalan kynnyksen toimintaympäristöissä sekä
omissa lähipiireissä.
Haastatteluissa selvisi, että kaikki olivat olleet verrattain tyytyväisiä vertaisdigitoimintaan ja vertaisohjaajavalmennukseen. Erilaiset tutustumiseen ja ryhmäytymiseen liittyvät harjoitukset olivat jääneet mieleen mukavana asiana ja ryhmän
kanssa toimiminen oli koettu miellyttävänä muotona toimia. Yksittäiset asiat, kuten mobiilisovellus Tik Tokin opettelu ja ryhmien ajoittainen hälinä mainittiin huonona. Kaiken kaikkiaan toimintaan oli oltu tyytyväisiä. Monella haastateltavalla oli
jo ennen toimintaa ollut käytössä erilaisia digilaitteita, mutta laitteiden käyttäminen ja määrä olivat lisääntyneet toiminnan ansiosta. Ryhmässä toimiminen ja asioiden yhdessä opetteleminen koettiin myös hyvänä asiana.
Digitaalinen osallisuus voi olla esimerkiksi toimijuutta tieto- ja viestintätekniikan
kautta sekä itsenäistä suoriutumista digitaalisessa yhteiskunnassa. Henkilön lisätessä osaamistaan digilaitteista, -ohjelmista ja -palveluympäristöistä, henkilö
kykenee hyödyntämään digitaalisia ratkaisuja asumisessa, arjessa ja vapaa-aikansa viettämisessä. Henkilöllä on siksi monipuolisemmat mahdollisuudet luoda
esimerkiksi sosiaalisia verkostoja, olemaan yhteisön jäsen sekä olla vahvemmin
vaikuttajana ja toimijana yhteiskunnassa. (Tikoteekki 2017.) Osa haastateltavista
oli aloittanut itse ohjaamaan vertaistoimintaa digiklubitoiminnan ja vertaisohjaajakoulutuksen innoittamana. Tämä koettiin myös positiivisena asiana, sillä he olivat päässeet käyttämään oppimiaan taitoja ja ohjaamaan myös muita digiasioissa.
Toiminnasta saadut osaamisen kokemukset olivat vahvistaneet haastateltavien
toimijuuden kokemusta ja samalla myös itsevarmuutta. Tämä näkyi esimerkiksi
siinä, kun aiemmin olisi ongelmatilanteessa heti turvautunut ohjaajien apuun, niin
nykyään lähdettiin helpommin ratkaisemaan ongelmaa itsenäisesti tai muiden
vertaisten kanssa.
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Haastateltavat kokivat, että pystyvät toiminnan jälkeen toimimaan ryhmässä paremmin kuin aikaisemmin. Osaamisen ja onnistumisen kokemukset olivat kartuttaneet itsevarmuutta, mikä auttoi esimerkiksi esiintymistilanteissa ja erilaisissa
tapahtumissa, joissa he kävivät. Osa haastateltavista kertoi myös, ettei heidän
toimintansa ollut juuri muuttunut, mutta että uusia toimintatapoja ja toimintoja oli
tullut elämään.
Digilaitteiden ja –palveluiden käyttö koettiin helpottuneen toiminnan myötä. Esimerkkeinä nykyään paremmin osatuista digiasioista mainittiin sosiaalisen median
sovellukset ja digitaaliset palvelut, kuten verkkoajanvaraukset ja pankkiasiointi.
Hankaluuksia koettiin etäyhteyteen tarkoitetuissa sovelluksissa, joita haastateltavat käyttävät nykyään yhteydenpidossa esimerkiksi ohjaajien kanssa nyt kun ryhmätapaamiset pidetään etänä.
Palaute toiminnasta oli positiivista. Tutustumiseen ja ryhmäytymiseen tarkoitetut
harjoitukset olivat jääneet mieleen hyvänä asiana. Kehittämisideoina ja parannuksen kohteina haastateltavien mielestä pitäisi kuitenkin miettiä ryhmäkokoa,
sekä ryhmän jäsenten erityistarpeiden huomioimista toiminnassa. Tästä esimerkkinä mainittiin puheen nopeus.

10.2 Eettisyys ja luotettavuus
Eskolan (1962) mukaan validiteetti tarkoittaa perinteisesti kyseisen tutkimusmenetelmän kykyä mitata tutkittavaa asiaa. Validiteetilla, eli luotettavuudella on suuri
merkitys tutkimuksen pätevyydelle. Kun validiteetti on täydellinen, ovat tutkimustulokset myös paljon todennäköisemmin päteviä. Tutkimuksen validiteetti, eli pätevyys, merkitsee sitä, miten hyvin tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja mittaustavat sopivat tutkittavan asian kanssa yhteen. Opinnäytetyössämme käyttämämme menetelmät ovat sopivia juuri tällaisen kokemuksia keräävän haastattelututkimuksen aineiston keruun ja analysoinnin menetelmiksi. Tähän perustaksi
haettiin kattavasti teoreettista tietoa käyttämistämme menetelmistä ja niiden soveltuvuudesta opinnäytetyömme aihepiiriin.
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Opinnäytetyössämme luotettavuutta ja pätevyyttä olemme tarkastelleet erityisesti
oman työskentelymme osalta, koska koimme että emme olleet täysin valmiita
aloittamaan prosessia. Jouduimme useaan otteeseen ottamaan asioista uudelleen selvää ja tekemään asioita uusiksi. Erityisesti tämä vaikutti sovittujen aikataulujen venymisenä sekä haparointina työskentelyssä ja haastattelun toteutuksessa. Asiaan vaikuttivat myös henkilökohtaiset syyt, jotka aiheuttivat mm. opinnäytetyön prosessin viivästymistä eri vaiheissa. Tämän koimme ongelmallisena
ja haasteena koko prosessin ajan. Mutta myös opinnäytetyön aihe oli meille äärimmäisen vaikea hahmottaa ja ymmärtää mitä on otettava huomioon esimerkiksi
toteutuksessa. Kokonaisuutena tällainen tutkimushaastattelu kohdennettuna
nuorille kehitysvammaisille oli meille tässä vaiheessa haastava, joka näkyi myös
toiminnassamme. Asiasta käytiin keskustelua myös toimeksiantajan kanssa ja
asia katsottiin merkittäväksi mainita myös tutkimuksen tuloksiin vaikuttavana
seikkana.
Varron (1992, 103) mukaan tutkimuksen luotettavuus tulee perustella tutkimuksen teoriaosuudessa. Mahdollisimman korkeaan validiteettiin voidaan tutkimuksessa pyrkiä esimerkiksi dokumentoimalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen
teon vaiheet ja perustelemalla teorian kautta tehdyt valinnat. Tutkimuksen vaiheet tulee raportoida niin tarkasti, että se voidaan tulevaisuudessa tehdä uudestaan. (Grönfors 1982; Varto 1992, 111.) Pyrimme omassa opinnäytetyössämme
selvittämään mahdollisimman tarkasti kaikki vaiheet ja vaikuttavat tekijät.
Aloitimme opinnäytetyöprosessimme tekemällä laajan teoriapohjan opinnäytetyösuunnitelmaamme. Keräsimme paljon aiheeseemme liittyvää tietoa, josta karsittiin tutkimuksemme kannalta epäolennaiset asiat pois. Teoreettisen viitekehyksen hakeminen ja muotoutuminen oli haastavaa ja siihen meni paljon aikaa.
Tämä vaihe muun muassa viivästytti merkittävästi opinnäytetyön suunnitelman
valmistumista, joka samalla esti päästä toteuttamaan haastatteluita. Haastattelurungon valmistelu sekä sen teemoittelu veivät lisäksi paljon aikaa meiltä. Oli vaikeaa rakentaa sellainen haastattelurunko teemoineen ja kysymyksineen, joka
toisi mahdollisimman paljon materiaalia aihepiiristämme, mutta toisaalta olisi
helppo ymmärtää.

59
Viivästyminen katsottiin voivan vaikuttaa tuloksiin haastateltavien muistamisen
osalta. Mitä kauemmin toiminnoista ja tapahtumista on aikaa, sitä vaikeampi on
muistaa niitä selkeästi, erityisesti tässä kohtaa kehitysvammaisten erityistarpeet
huomioiden.
Käytännössä validiteetti määrittää sen, tutkitaanko tutkimuksessa sitä, mitä siinä
on tarkoitus tutkia. Se liittyy aina tutkimuksen sovellusalueen teoriaan ja siihen
liittyviin käsitteisiin. Tutkimuksen validiteettia voidaan tarkastella kahdella tapaa:
sisäinen validiteetti tarkoittaa sitä, että vastaavatko tutkimuksen teoriaosassa
avatut käsitteet sen tuloksia. Ulkoinen validiteetti määrittyy siten, että muut tutkijat
tulkitsevat tutkimuksen tulokset, samalla tapaa kuin tutkimuksessa on esitetty.
(Kyvyt.fi 2019.)
Haastatteluista saatujen litterointimateriaalien osalta todentaminen oli haasteellinen tulosten osalta. Esimerkiksi haastatteluista nousseita suoria sitaatteja oli vaikeaa tuoda näkyviksi, koska haastateltavien osuudet äänitallenteilta kerätyssä
litterointimateriaalista oli sangen repaleisia ja pääosin yksittäisiä sanoja. Tämä
johtui siitä, että kysymykseen vastauksen saaminen edellytti tältä kohderyhmältä
monia lisäkysymyksiä, kuvia, videoita ja muistamisen tukemista. Haastateltavien
mielipide ja kanta oli useassa tapauksessa koottava monen asian yhteenvetona.
Ehjiä kokonaisia lauseita oli haastattelemiemme henkilöiden kohdalla hyvin suppeasti. Lähinnä mielijohteesta syntyneitä heittoja, jotka sivusivat kysymysten aiheita. Tämä näkyy tulosten kirjoitustyylissä, jossa emme määrittele vastauksia
tarkasti yksittäisen aiheen osalta, vaan asioita on vedetty yhteen.
Tukimateriaalien tekemisessä jouduimme monesti tekemään asioita uudelleen,
koska emme täysin hahmottaneet millainen tukimateriaalin pitäisi tarkalleen olla.
Tähän saimme ratkaisevaa apua toimeksiantajaltamme, jonka selkeällä tuella
saimme lopulta tukimateriaalin sekä ennakkomateriaalit valmiiksi. Tämän lisäksi
täytyi tehdä selkokieliset tukikuvin varustetut haastattelun äänitys- ja videointi luvat, jolla varmistettiin haastateltavien suostumus.
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Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän oli tarkoitus tehdä haastattelut kahdessa pienryhmässä, mutta COVID-19 pandemian takia jouduimme muuttamaan
suunnitelmaamme ja päädyimme suorittamaan haastattelut osittain etänä ja kasvotusten, joko yhden tai kahden haastateltavan kanssa. Tämä aiheutti myös sen,
että ensimmäinen haastattelujen suunnitelma ja järjestetyt aikataulut piti tehdä
uusiksi ja siirtää myöhempään ajankohtaan. COVID-19 –pandemian väistyessä
pääsimme sopimaan uudet haastatteluajankohdat. Myös tämä muutos aikatauluissa ja haastattelujen uudelleen suunnittelu vaikuttivat haastattelujen aikataulutuksen viivästymisenä. COVID-19 vaikutukset vaikuttivat toisaalta positiivisesti
haastattelumenettelyihin, koska haastattelumenetelmät tulivat monipuolisemmiksi. Koska osa haastatteluista suoritettiin etänä MS-Teams –sovelluksen
avulla. Etähaastattelu toimi myös hyvin ja huomasimme, että haastateltavien taidot riittivät tähänkin oikein hyvin.
Jo ensimmäisissä keskusteluissa toimeksiantajan kanssa toimeksiantaja otti puheeksi kysymyksen siitä, miten voimme varmistaa tutkimuksemme eettisyyden.
Haastattelimme erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ja tämän kyseisen asiakasryhmän kanssa meidän tulee tiedostaa oma “valta-asemamme” ja se, miten
voimme jopa tahattomasti vaikuttaa haastateltaviin. Meidän tulisi varmistaa, etteivät esittämämme kysymykset ja tapamme toimia, vaikuttaisi haastateltaviemme
vastauksiin ja sitä kautta vääriin tuloksiin sekä johtopäätöksiin.
Tässä asiassa huomasimme korjattavaa haastattelun tuloksia kootessamme,
joissa tekstistä olisi voinut mahdollisesti jäljittämällä tunnistaa henkilöitä tai sitten
olimme tiivistäneet tai tulkinneet haastateltavien vastauksia niin, että asiat saattoivat tulla erilaisessa valossa esiin kuin mitä se alun perin oli haastateltavalla
tarkoittanut. Lisäksi myös haastattelutilanteiden osalta oli haastavaa johtaa keskustelua ja kysymyksiä niin, ettei haastateltava tule johdatelluksi.
Haastateltavien tukemiseen tarvittavat materiaalit saavuttivat haastateltavat
myöhään ja niiden tekeminen kesti meiltä kauan, eikä haastateltaville jäänyt välttämättä riittävästi aikaa orientoitua materiaalin kautta haastatteluun. Myös jo aikaisemmin mainitut opinnäytetyön alkuvaiheissa kompastelut pitkittivät koko pro-
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sessia. Prosessin pitkittyessä haastateltavilla oli koko ajan pidempi aika vertaisdigiosaajatoiminnan alkamisen ajankohdasta, joka hyvin todennäköisesti vaikutti
myös haastateltavien vastauksissa. Tapahtumat ja toiminnot eivät olleet enää
tuoreessa muistissa vastaajilla, joten vastaukset ovat voineet olla hyvinkin suppeampia, kuin mitä ne olisivat olleet, jos opinnäytetyön prosessi olisi edennyt jouhevammin aikataulussa.

10.3 Ammatillinen kasvu
#Ihan Diginä-hankkeen järjestämä toiminta on mielestämme ollut hyvin merkityksellistä ja tärkeää toimintaan osallistuneille. Vertaisdigiosaajatoiminta on myös
tuottanut hyviä tuloksia ja innoittanut jatkamaan toimintaa ryhmän ulkopuolellakin. Toimijuuden tukeminen ja vahvistaminen on erityisen tärkeää, kun puhutaan
kehitysvammaisista nuorista asiakasryhmänä, koska hyvin usein asioita tehdään
heille valmiiksi, vaikka he voisivat tehdä asioita myös itsekin.
Kun lähdimme tekemään opinnäytetyötä, pohdimme paljon sitä, miten rakentaisimme teoreettisen viitekehyksen tutkimuksellemme. Meillä molemmilla oli verrattain vähän kokemusta kehitysvammaisista asiakasryhmänä, joten aloimme
kartoittamaan teoriatietoa hyvin laajasti. Opinnäytetyöprosessin edetessä kohdensimme tiedonhakua opinnäytetyön kannalta olennaisiin alueisiin. Tietoa hakiessamme ja valmistautuessamme itse haastatteluihin, huomasimme, että tarvitsisimme laajan teoriaperustan, jonka pohjalta voisimme muodostaa hyvän
haastattelurungon, sekä jonka avulla voisimme peilata saamiamme tuloksia teoriaan.
Suurin haasteemme koko opinnäytetyöprosessissa oli aikatauluissa pysyminen,
sekä kokemuksen puute kohde asiakasryhmän kanssa toimimisesta. Aikatauluissa pysymiseen meillä vaikutti suuresti henkilökohtaisessa elämässä kohdatut
haasteet, joten pystyimme kohdentamaan voimavarojamme opinnäytetyölle vaihtelevasti. Kokemuksemme kehitysvammaisten henkilöiden kanssa tehdystä
työstä oli suppea, mutta pyrimme korvaamaan kokemuksen puutetta laajalla teo-
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riapohjalla, sekä perehtymällä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kanssa toimimiseen. Oppia ja kasvua tuli erityisesti siitä, mitä tuki todella käytännössä kehitysvammaisten kanssa vuorovaikutustilanteissa voi tarkoittaa.
Haastattelujen tulosten kokoaminen ja jäsentely oli mielestämme hyvin mielenkiintoista, sillä itse haastatteluissa ei välttämättä jäänyt mieleen kaikki se tieto,
mitä vastauksista saatiin. Jälkeenpäin haastattelujen kuunteleminen auttoi meitä
muodostamaan tarkempia johtopäätöksiä. Haastatteluista tallennetuista äänitteistä puretun litteroinnin pohjalta tulosten kirjoittaminen ja teemoittelu oli haastavaa, koska haastateltavan kohderyhmän ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa
piti olla varovainen ja erityisen tarkka, ettemme tekisi vääriä ja ohjaavia johtopäätöksiä.
Huomasimme myös että, vaikka teimme kovasti pohjatyötä ja teoriapohja oli suhteellisen laaja, emme saaneet mielestämme samassa suhteessa tuloksia. Tähän
vaikuttivat osaltaan meidän kokemattomuutemme kehitysvammaisten kanssa
tehtävästä haastattelusta, jossa kohdehenkilöillä on haasteellista hahmottaa ja
ymmärtää kysymyksiä ja asiayhteyksiä. Vaikka haastattelurunko ja kysymykset
pohjaisivat teoriaan ja ne olisivat selkeitä, on lisäksi suuri merkitys siinä, miten
kysymykset ovat valikoituneet sekä miten ne esitetään kohdehenkilöille. Haastattelijan rooli on havaintojemme perusteella merkittävä, kun tehdään tarkentavia ja
kuvaavia lisäkysymyksiä ja kuinka haastattelun kulkua ohjataan.
Opinnäytetyöprosessi on ollut hyvin opettavainen kokemus siitä, miten merkittäviä omat voimavarat ovat prosessin etenemiselle ja varsinkin aikatauluissa pysymiselle. Tällöin erityisen tärkeää on myös pitää huolta siitä, että tiedonvälitys eri
toimijoiden välillä on sujuvaa, jolloin kaikki pysyvät ajan tasalla kunkin toimijan
tilanteesta.
Myös aihevalinnastamme huomasimme, että meillä oli aluksi aivan vääränlainen
kuva nuorille kehitysvammaisille kohdennetusta haastattelusta. Emme täysin
aluksi ymmärtäneet, kuinka haastattelu tulee loppujen lopuksi tehdä ja mitä me-
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netelmiä siihen on käytettävä. Tähän liittyen myös puolistrukturoidun teemahaastattelun toteuttaminen ja siihen liittyvät seikat huomioiden kehitysvammaisten
kanssa oli iso kokonaisuus ja haaste meille molemmille.

10.4 Hyödynnettävyys ja Jatkotutkimusideat
Opinnäytetyötä tehdessämme huomasimme, että meidän aiheeseemme liittyviä
opinnäytetöitä ja tutkimuksia oli verrattain hyvin vähän. Opinnäytetyömme jatkoideoina voisi tutkia miten erilaisissa kehitysvammaisille henkilöille tarkoitetuissa asumisyksiköissä tuetaan digitaalista yhdenvertaisuutta ja millaisia kokemuksia työntekijöillä on asiakkaidensa digitaidoista. Mielenkiintoinen tutkimusaihe olisi myös tutkia miten tärkeänä työntekijät pitävät digitaalisten taitojen ja
osaamisen tukemista kehitysvammaisilla asiakkailla.
Opinnäytetyömme tuloksia voi hyödyntää erityisryhmille järjestettävissä aktiviteettiryhmissä, joiden tarkoitus on edesauttaa heidän toimijuuttaan, tai osallisuuttaan erilaisten taitojen kartuttamisen avulla. Tuloksia voisi hyödyntää myös digituen toimintamallien kehittämisessä enemmän käyttäjäystävälliseksi ja kaikkien
saatavaksi.
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LIITE 1.
Haastattelurunko
OMA DIGITAUSTA:





MITÄ DIGILAITTEITA SINULLA ON?
o MIHIN KÄYTÄT SITÄ?
o MITEN KÄYTÄT SITÄ?
MITEN SAIT TIETÄÄ VERTAISDIGITOIMINNASTA?
o MIKSI HALUSIT MUKAAN?
MIKSI HALUSIT VERTAISDIGIOSAAJAKSI?

VERTAISDIGITOIMINTA





MITÄ ON VERTAISDIGITOIMINTA?
MITÄ AJATTELET VERTAISDIGITOIMINNASTA?
o MITÄ MUUT OVAT SANONEET TOIMINNASTA?
o MITÄ UUSIA ASIOITA SE TOI ELÄMÄÄN?
MITÄ ON VERTAISDIGI-OHJAAMINEN?

DIGITAIDOT





MITÄ OVAT DIGIKANSALAISTAIDOT?
o MITÄ NE OVAT SINUN MIELESTÄSI?
MITÄ DIGITAITOJA SINULLA ON?
o MITEN OPIT DIGITAITOJA?
o MIKÄ AUTTOI OPPIMISESSA?
MISSÄ ASIOISSA DIGITAIDOT AUTTAA SINUA?

DIGITUKI





MITKÄ DIGIASIAT OVAT VAIKEITA?
MISTÄ SAAT APUA DIGIASIOISSA?
MIKÄ ON VAIKEAA VERTAISDIGITOIMINNASSA?
MITEN SINUA ON AUTETTU VERTAISDIGITOIMINNASSA?

DIGIOSAAMINEN




MILTÄ TUNTUU OLLA DIGIOSAAJA?
MITÄ DIGIASIOITA OSAAT NYT PAREMMIN?
MITEN DIGIOSAAMINEN ON MUUTTANUT ELÄMÄÄSI?
o MITÄ HYVIÄ ASIOITA?
o MITÄ HUONOJA ASIOITA?

MINÄ TOIMIJANA




MITEN TOIMINTASI ON MUUTTUNUT VERTAISDIGITOIMINNASSA?
MITÄ MUUTOKSIA HUOMAAT ITSESSÄSI?
o MITEN SE NÄKYY TOIMINNASSASI?
MITÄ UUTTA TOIMINTAA ELÄMÄÄSI ON TULLUT?

KEHITYSIDEOITA





MITEN HALUAT KEHITTÄÄ VERTAISDIGITOIMINTAA?
o MITÄ HALUAT LISÄÄ?
o MITÄ HALUAT VÄHEMMÄN?
MIKÄ OLI HYVÄÄ?
MIKÄ OLI HUONOA?



HALUATKO ETTÄ TÄMÄ TOIMINTA JATKUU? MIKSI?
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Ennakkomateriaali
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Äänityslupamateriaali
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Esittelylehtinen
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