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ABSTRACT 

 
 
Tervashonka, Liisa. Possibilities of people with disability – A needs assessment done 
for the disability policy program of Mustijoki basic security. Diak, spring 2013, 77 pag-
es, 4 attachments. 
Diaconia University of Applied Sciences, social services, bachelor of social services. 
 
My bachelor’s thesis consists of a description and a needs assessment of the current 
situation done for the disability program of Mustijoki basic security. The context of my 
bachelor’s thesis consists of Finnish disability policy program’s contents from the year 
2010 to 2015. Measures have been set for the disability policy program that will be used 
to intervene when grievances occur in the next few years and in the longer term. In Fin-
land the public and the private sector and also the civil society are responsible for im-
plementing a sustainable disability policy program. But nevertheless it is ultimately the 
government that bears the responsibility for the matter. This bachelor’s thesis will ex-
amine things from the perspective of promotion of health and welfare. 
 
The bachelor’s thesis consists of results from survey, theory related to disability policy 
program, and disability- and welfare research and statistical information. The bachelor’s 
thesis report consists of descriptions of the operating environment and the bachelor’s 
thesis process. It also contains research results and conclusions, and a description of 
implementing the research in working life. 
 
The survey was made to disabled persons of various ages and to experts from different 
fields in the region. Information about the current situation and the needs of disabled 
people were gathered by means of the survey. The extensive material of the survey dealt 
with the independent life of disabled persons, implication and involvement of the socie-
ty, social- and health care services, rehabilitation and also culture and leisure. The mate-
rial of the customer- and expert surveys were analyzed separately. The conclusions were 
made based on the research results. 
 
The results show that the customers as well as the experts think that many services are 
working in the region of Mustijoki basic security. The results also show that there are 
deficiencies in organizing the services in the region as well as in many other municipali-
ties. In my bachelor’s thesis the suitability of my research to working life was examined 
more specifically in three subjects that were adding of the reporting, developing of 
transport services and developing of the job placement. The results of this research will 
be used in the preparation of the disability policy program of Mustijoki basic security. 
The disability policy program enables more consistent and more goal-directed actions 
for the benefit of disabled people in the region. 
 
Keywords: disabled person, disability policy program, council on disability, non-
governmental organizations, organizations for the disabled 
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1 TAUSTALLA SUOMEN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 

 

 

Suomi on sitoutunut Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan unionin ja Euroopan neu-

voston jäsenenä kaikille avoimen ja syrjimättömän yhteiskunnan edistämiseen (Sosiaa-

liportti.fi 2012a). Euroopan komissio on myös antanut Euroopan parlamentille, neuvos-

tolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle tiedonannon Euroo-

pan vammaisstrategiasta vuosille 2010–2020 (Euroopan komissio 2010). Suomen lain-

säädännössä on huomioitu nämä tavoitteet ja toimet. Suomen perustuslaissa (1999) sa-

notaan, ettei kenenkään sukupuoli, ikä, alkuperä, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, 

terveydentila, vammaisuus tai muun henkilöön liittyvä syy saa olla eri asemaan asetta-

misen perusteena. Suomen vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015 edistää 

vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista kansallisella tasolla. 

 

Suomen vammaispoliittinen ohjelma 2010–2015 linjaa lähivuosien konkreettiset vam-

maispoliittiset toimenpiteet. Näillä tavoitellaan kestävää ja vastuullista vammaispoli-

tiikkaa, joka edellyttää eri hallinnonaloilta toimenpiteitä lähivuosina sekä myös pidem-

mällä ajanjaksolla pitkäjänteisesti ja tavoitteellisesti. Ohjelman taustalla on kaikkien 

ihmisten yhdenvertaisuus, jolloin kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia 

yhteiskunnassa. Vammaiset henkilöt eivät käytännössä pysty käyttämään täysin oikeuk-

siaan tai täyttämään velvollisuuksiaan, joten heidän osaltaan osallisuuden ja yhdenver-

taisuuden toteutumisessa on puutteita. Yhteiskunnassa kestävän vammaispolitiikan to-

teuttamisesta ovat vastuussa niin julkinen ja yksityinen sektori kuin kansalaisyhteiskun-

takin, mutta valtio kantaa siitä viimesijaisen vastuun. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 3, 19.) 

 

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa on 14 eri sisältöaluetta ja 122 konkreettista 

toimenpidettä, joilla epäkohtiin puututaan. Ohjelmaan on kirjattu epäkohtien toteutuk-

sesta vastaavat hallinnonalat, aikataulut, rahoitustarpeet, velvoitteet ja mittarit tai muut 

osoittimet, joilla toimenpiteiden toteutumista seurataan. Tämä tietää toimenpiteiden 

toimeenpanon ja seurannan lisäksi lakimuutoksia, toimeenpanon ohjausta, tietopohjan 

vahvistamista, koulutusta, tiedotusta, kehittämistyötä, rahoitusta ja rakenteiden kehittä-

mistä sekä ja käsitteiden päivittämistä. Yli puolet vammaispoliittisen ohjelman toimen-

piteistä voidaan toteuttaa lisäkustannuksitta. Monet toimenpiteet ja toimenpidekokonai-
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suudet pystytään toteuttamaan vain eri hallinnonalojen kanssa tehtävänä yhteistyönä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 3–5, 37.) Toimenpiteiden toteutumista seurataan 

aktiivisesti. Alkuvaiheessa seurannan koordinoijana toimii Valtakunnallinen vammais-

neuvosto VANE. (Valtakunnallinen vammaisneuvosto 2010.) 

 

Opinnäytetyöni koostuu Mustijoen perusturvan vammaispoliittista ohjelmaa varten teh-

dystä nykytilanteen kuvauksesta ja tarvekartoituksesta, jossa hyödynnettiin Suomen 

vammaispoliittisen ohjelman sisältöalueita. Mäntsälä ja Pornainen ovat 1.1.2009 järjes-

täneet sosiaali- ja terveyspalvelunsa siten, että isäntäkuntana toimii Mäntsälän kunta. 

Palvelujen tuottamista varten on perustettu yhteinen perusturvalautakunta, jota kutsu-

taan Mustijoen perusturvaksi. (Pornaisten kunta 2013.) Mäntsälässä oli vuonna 2012 

vammaispalveluissa vaikeasti vammaisia asiakkaita 222 ja Pornaisissa vastaava luku oli 

36 asiakasta (Arja Tolttila, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2013). Opinnäytetyöni pai-

nottuu kaiken ikäisten vammaisten henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

 

Nykytilanteen kuvausta ja tarvekartoitusta varten tehtiin asiakas- ja asiantuntijakyselyt. 

Asiakaskyselyssä oli vammaisneuvoston jäseniä sekä 16:n alueella toimivan kansalais- 

ja vammaisjärjestön jäseniä, erimerkkeinä Mäntsälän Seudun Kehitysvammaisten Tuki 

ry ja Mäntsälän Mielenterveysyhdistys Kasvu ry. Asiakaskyselyitä lähetettiin 50 henki-

lölle, joista vastauksia saatiin 35, jolloin vastausprosentti oli 70. Asiantuntijakysely teh-

tiin alueen asiantuntijoille ja osalle vammaisneuvoston jäseniä. Asiantuntijakysely lähe-

tettiin yhteensä 25 asiantuntijalle, joihin vastauksia tuli 12, jolloin vastausprosentiksi 

saatiin 48. Näiden tulosten pohjalta luodaan tavoitteet ja toimenpiteet vammaispoliitti-

seen ohjelmaan, jolloin Mustijoen perusturvan alueella voidaan toimia johdonmukaises-

ti ja tavoitteellisesti vammaisten henkilöiden hyväksi. Tutkimuspainotteisessa opinnäy-

tetyössäni tulevat esille vammaisten henkilöiden kokemukset. 

 

Kuntien tekemiä vammaispoliittisia ohjelmia on listattu Valtakunnallisen vammaisneu-

voston sivuilla. Mustijoen perusturvan ohjelma tulee poikkeamaan muista laadituista 

vammaispoliittisista ohjelmista painopisteensä johdosta. Alueella ei ole aikaisemmin 

tehty vammaispoliittista ohjelmaa. Aiheeni valitsin Diakonia-ammattikorkeakoulun 

opinnäytetyön aihevälityksestä. Oma kiinnostukseni vammaisuutta kohtaan heräsi opis-

keluuni liittyvässä harjoittelussa työ- ja päivätoimintakeskuksessa. 
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2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Opinnäytetyöni päämääränä oli tehdä Mustijoen perusturvan vammaispoliittista ohjel-

maa varten nykytilanteen kuvaus ja tarvekartoitus kvantitatiivisen tutkimuksen avulla. 

Tutkimuksen taustalla on Suomen vammaispoliittisen ohjelman 2010–2015 sisältöalu-

eet, joiden lähtökohtana ovat vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeudet ja ihmis-

arvon kunnioittaminen. Tutkimuksen avulla pyrittiin saamaan selville vammaisten hen-

kilöiden itsenäistä elämää, yhteiskunnallista osallisuutta ja osallistumista, sosiaali- ja 

terveyspalveluita, kuntoutusta sekä kulttuuria ja vapaa-aikaa koskevia asioita Mustijoen 

perusturvan alueella. Kyselyt tehtiin alueella asuville vammaisille henkilöille ja alueen 

eri alojen asiantuntijoille. 

 

Teoreettiset käsitteet opinnäytetyössä olivat vammainen henkilö, vammaispoliittinen 

ohjelma, vammaisneuvosto sekä kansalais- ja vammaisjärjestöt. Vammaisten henkilöi-

den palveluja ohjaavat lait ja asetukset, joiden tarkoituksena on edistää edellytyksiä elää 

ja toimia yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Tutkimuksen tuloksia vertaillaan ai-

kaisempiin vammais- ja hyvinvointitutkimuksiin. Opinnäytetyönraportissa pidetään 

esillä terveyden ja hyvinvoinnin näkökulma. 

 

 

2.1 Vammainen henkilö 

 

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on pitkäaikaisesta vammasta tai sai-

raudesta johtuen erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaiseen elämään kuuluvista toi-

minnoistaan. Lain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön elämän edellytyksiä 

yhdenvertaisena yhteiskunnassa sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuudesta aiheutuvia 

haittoja ja esteitä. Vastuu palvelujen ja tukitoimien järjestämisestä kuuluu kannalle. 

Vammainen henkilö saa tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia, jos hän ei saa niitä 

muun lain perusteella. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja 

tukitoimista 1987.) 

 

Vammaisuuden ja vaikeavammaisuuden määrittely ei tapahdu ainoastaan lääkärin tai 

terveydenhuoltohenkilöstön arvion perusteella. Arvioinnissa painotetaan toiminnallisten 
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rajoitusten selvittämistä ja kuvaamista sekä vammaispalvelulain mukaisesti pysyvyyden 

arviointia. Arvioinnissa otetaan huomioon terveydenhuollon näkemyksen lisäksi sosiaa-

lihuollon arviointi sekä asiakkaan oma näkemys. Vammaisuus ja vaikeavammaisuus 

määritellään aina yksilöllisesti, joten palvelujen järjestämisvastuussa olevilla kunnilla ei 

ole olemassa yleisohjetta siitä, ketä pidetään vammaisena tai vaikeasti vammaisena. 

(Sosiaaliportti.fi 2013.) Vammaisuuden määrittelyssä ja palvelujen tarvetta arvioidessa 

ei voida rajata vammaispalvelulain ulkopuolelle mielenterveysongelmista kärsiviä (Räty 

2010, 33, 39). 

 

Tunnetuimpia vammaisuuden määrittelyn malleista on Maailman Terveysjärjestön 

WHO:n luoma malli, jossa sairauden tai vamman seuraukset voidaan jakaa kolmeen eri 

tasoon. Ensimmäisellä tasolla tapaturma tai sairaus voi aiheuttaa vaurion, jolloin ihmi-

sen elintoiminnoissa tai fyysisessä tai psyykkisessä rakenteessa ilmenee puutos tai 

poikkeavuus. Toisella tasolla puutos tai poikkeavuus aiheuttaa toimintavajavuutta nor-

maaleiksi katsottavissa toiminnoissa. Kolmannella tasolla on kyse varsinaisesta vam-

maisuudesta, jossa vammainen henkilö joutuu kohtaamaan ei-vammaisten ehdoilla ra-

kennetun yhteiskunnan. Tällöin on kysymys sosiaalisesta haitasta, jossa näkyvät todelli-

set vaurioiden seuraukset, jolloin esimerkiksi sosiaaliset kontaktit vähenevät. Sosiaali-

nen haitta riippuu myös ympäröivistä olosuhteista, joten se ei ole suoraan suhteessa vau-

rion vakavuuteen. Ihmisen toimintakyvyn ja vammaisuuden mallissa ihmisen toiminta-

kykyyn kuuluvat keho ja fysiologiset toiminnot sekä mielekäs tekeminen ja osallistumi-

nen. Toimintakyky koostuu myös ympäristötekijöistä, joita ovat yhteiskuntaan, kulttuu-

riin, tekniikkaan ja elinympäristöön liittyvät ihmisen itsenäiseen selviytymiseen tai avun 

tarpeeseen liittyvät asiat. (Malm, Matero, Repo & Talvela 2006, 9–11.) 

 

Laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (1977) säädetään erityishuollon antamisesta 

niille henkilöille, joiden kehityksen tai henkisen toiminnan esteenä tai häiriönä on syn-

nynnäinen tai kehitysiässä saatu sairaus, vika tai vamma eikä hän saa tarvitsemiaan pal-

veluita muun lain perusteella. Erityishuolto edistää henkilön päivittäisissä toiminnoissa 

suoriutumista, toimentuloa ja yhteiskuntaan sopeutumista sekä turvaa hänen tarvitse-

mansa hoidon ja huolenpidon. Kuntien on kuuluttava johonkin sairaanhoitopiiriin eri-

koissairaanhoidon järjestämiseksi (Erikoissairaanhoitolaki 1989). Mustijoen perustur-

van alue kuuluu HUS Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (Kuntaliitto 2012). 

Kunnat voivat järjestää kehitysvammahuollon palvelut joko itse tai ostaa ne yksityisiltä 
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tai toisilta kunnilta (Sosiaaliportti.fi 2011). Mustijoen perusturvan alue kuuluu Uuden-

maan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiiriin. Eteva kuntayhtymä tuottaa nämä erityishuol-

topiirin vammaispalvelut, joihin myös Mäntsälä ja Pornainen kuuluvat. Palveluita tuote-

taan vammaisille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja muille erityistukea 

tarvitseville. Etevan omistaa 47 Etelä-Suomen kuntaa. (Eteva 2013.) 

 

 

2.2 Vammais- ja hyvinvointitutkimukset 

 

Sosiaalisen vammaistutkimuksen keskeisimpiä kysymyksiä on vammaisten henkilöiden 

yhteiskunnallinen syrjintä. Syrjintä koostuu erilaisista asenteista ja uskomuksista sekä 

yhteiskunnallisista käytännöistä ja rakenteista, jolloin vammaisuutta verrataan siten 

esimerkiksi sukupuoleen, rotuun ja seksuaaliseen suuntautuneisuuteen. (Thomas 2007, 

13–14.) Vammaistutkimuksen yksi ongelma on Häyryn (2009) ja Kermitin (2009) mu-

kaan se, miten tietyt ilmiöt, ominaisuudet ja ihmiset luetaan vammaisuuden ja vammais-

tutkimuksen piiriin. Kysymys on emotionaalisesti ja eettisesti hankala, sillä teknologian 

nopean kehittymisen myötä vammaan pystytään myös vaikuttamaan. Vammaisten hen-

kilöiden kuten myös ei-vammaisten kohdalla elämäntarinoissa painottuvat työ, harras-

tukset ja ihmissuhteet. Tutkittaessa vammaisten henkilöiden elämäntarinoita lisäksi 

esiin tulee taistelu byrokratiaa vastaan, vaikka yhteiskunnan palvelujärjestelmien tehtä-

vänä on nimenomaan palvella kansalaisia. (Vehmas 2010, 7–12.) 

 

Outi Hyvönen on tutkinut vammaispalveluiden saatavuutta vammaisten ja heidän lä-

heistensä kertomuksista. Tutkimuksessa vammaispalvelut ja niiden saatavuus ovat kes-

keinen osa niin vammaisen kuin hänen läheisensä elämää. Palveluiden saamiseksi jou-

dutaan tekemään töitä, mikä vaikuttaa vammaisen henkilön arkeen. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on tuoda kuuluviin vammaisten äänet, jota ei useinkaan kuulla yhteiskunnalli-

sessa päätöksenteossa. Vammaisten asioista keskustellessa vammaiset henkilöt saavat 

kokea yhteiskunnassamme olevansa sivustakatsojia. Ongelmat liittyvät monesti käytän-

nön vaikeuksiin saada apua, tietoa ja tukea. Tarkastelun kohteena olivat vaikeavam-

maisten palvelut, palveluiden käyttäminen ja kertomukset arjesta. Tutkimuksen aineis-

tona oli kirjoituskilpailuun osallistuneiden vammaisten henkilöiden ja heidän läheisten-

sä 318 työtä. Tutkimuksen mukaan vammaiset kokevat olevansa yhteiskunnan margi-
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naalissa ja syrjässä normaalista elämästä, jota yhteiskunta kontrolloi. Perusoikeudet ovat 

usein saavuttamattomia vammaisille henkilöille. (Hyvönen 2010, 17–18.) 

 

Susan Eriksson tutki vammaisten elinoloja haastattelemalla kehitys-, liikunta- ja aisti-

vammaisia henkilöitä. Haastateltavien 30 henkilön joukossa oli eri-ikäisiä ja eri suku-

puolta olevia henkilöitä eri puolelta Suomea. Tutkimus asetti tiettyjä ehtoja ja rajoitteita 

vuorovaikutukselle ja tutkimuksen kululle, joten osalla haastateltavista oli mukana 

avustaja. Tutkimuksen teemat liittyivät ihmisten arkielämään kuten työelämään, koulu-

tukseen, harrastuksiin ja vapaa-aikaan sekä perhesuhteisiin. Erikssonin elinolotutkimuk-

sen mukaan vammaisten henkilöiden ongelmat ovat sosiaalisia, joita valtaosa on koh-

dannut muilla kuin palvelujärjestelmän ulottuvilla yhteiskuntamme alueilla. (Eriksson 

2008, 7–27, 178.) 

 

Kuntien talous- ja toimintatilastoon kerätään vuosittain tietoja vammaisten sosiaalipal-

veluista. Tilastosta saa tietoa vammaispalvelulain mukaisten palvelujen kokonaiskus-

tannuksista sekä lukumääristä. Vammaispalveluista ei saada vuosittain kerättävän tilas-

totiedon perusteella riittävästi tietoa, joten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kerää kol-

men vuoden välein toimintatilastoa kuntien toiminnasta saatavia tuloksia täydentävää 

tietoa kyselyn avulla. Tämän kautta syntyneen Vammaisten palvelut - Kuntakyselyn 

osaraportin 2010 mukaan palvelujen järjestämiseen liittyvät vaikeudet vaihtelivat palve-

luittain. Mukana sähköisessä kyselyssä olivat vuonna 2010 kaikki Suomen 342 kuntaa. 

Vammaisten palveluihin liittyvään osioon vastasi 250 kuntaa. (Väyrynen 2011, 1.) 

 

Yhdessä yhdenvertaiseksi - vammaispoliittinen ohjelma Järvenpään kaupungille 2007–

2015 käsittelee yhdenvertaisuutta, valtaistumista ja itsenäisen elämän lähtökohtia sekä 

yksilöllisiä ja riittäviä palveluita painottuen ennaltaehkäisyyn. Ohjelmassa on eri sisäl-

töalueille tehty tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Taustatietoa kerättiin opinnäytetyö-

nä tehtyä vammaispoliittista ohjelmaa varten vammaispalvelujen asiakkailta asiakas-

kyselyn avulla, johon vastauksia tuli 77 kappaletta. Tämän lisäksi järjestettiin yleinen 

keskustelutilaisuus, jossa asiakkailla oli mahdollisuus tuoda julki mielipiteensä sekä 

kuulla kyselyn tuloksista. (Lindberg & Willberg 2006.) 

 

Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus tuotti tutkimuksen, jossa lääkäreiltä ja terveyden- 

ja sairaanhoitajilta kysyttiin millaisia potilaan ominaisuuksia he huomioivat hoitopää-
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töstä tehtäessä. Saadut tulokset viittasivat siihen, että hoidon tarpeen ohella potilaan 

valintakriteeriksi tulivat nuoruus, nuhteettomuus kansalaisena sekä tarpeellisuus per-

heelle. Terveydenhuollon käytön ja tehtävien toimenpiteiden välillä on eroja eri yhteis-

kuntaluokissa. Yksi syy eroihin oli palveluiden kysyntätekijät muun muassa niin, että 

parempiosaiset osaavat vaatia palvelua ja huono-osaiset eivät. Myös erikoissairaanhoi-

don tarjonta vaikuttaa eroihin. Kysely tehtiin postikyselynä 500 lääkärille ja 500 tervey-

den/sairaanhoitajalle, joihin vastauksia tuli 498. (Valtonen 2007, 103–112.) 

 

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton (STKL) teettämä tutkimus Kansalaisbarometri 

2011 tuottaa tietoa ihmisten hyvinvoinnista, sen rakentumisesta sekä yhteiskunnan ja 

palveluiden tilanteesta. Tutkimus tehtiin kansalaiskyselynä, jossa oli tarkoituksena tuo-

da ihmisten oma ääni ja asiantuntemus viranomais- ja asiantuntijanäkemyksen rinnalle. 

Tähän kolmen vuoden välein julkaistavaan kyselytutkimukseen osallistui 3614 eri puo-

lella maata asuvaa suomalaista. Tuloksissa selvisi muun muassa, että työ on ihmisten 

parasta sosiaaliturvaa ja työssäolo vaikuttaa myönteisesti hyvinvointikokemuksiin. Ul-

kopuolisuuden ja syrjityksi tulemisen kokemus on monelle tuttu ilmiö. Huoli toimeentu-

losta ja omasta tilanteesta on riski niin fyysiselle terveydelle kuin mielenterveydellekin. 

Tutkimuksessa selvisi se, että apua tarvitsevilla on selviä vaikeuksia saada apua. Eniten 

tarvitsevien oli vaikeinta saada apua. (Siltaniemi, Hakkarainen, Londén, Luhtanen, Pe-

rälahti & Särkelä 2011, 5,193–210.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) indikaattoripankki SOTKAnet on tietopal-

velu, johon on koottu kaikista Suomen kunnista keskeistä väestön hyvinvointiin ja ter-

veyteen liittyvää tietoa. SOTKAnetin avulla voidaan hakea sosiaali- ja terveysalaan 

liittyvää indikaattoritietoa eri aluetasoilla. Asiantuntijat ovat laatineet myös kuvaukset 

kaikista indikaattoreista muun muassa tietosisällöistä, tulkinnoista ja tietojen tuottajista. 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013.) 
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3 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN YLEISET TAVOITTEET 

 

 

Vammaispoliittiseen ohjelmaan on linjattu toimenpidekokonaisuudet, joiden avulla 

päästään tavoitteisiin. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus 

edellyttää sääntömuutosten valmistelun ja voimaansaattamisen. Vammaisten henkiöiden 

sosioekonomista asemaa tulee parantaa ja köyhyyttä torjua. Toimenpiteillä voidaan 

puuttua eri puolilla maata erityispalveluiden ja tukitoimien saatavuuden ja laadun var-

mistamiseen. Yhteiskunnassa tulee lisätä esteettömyyttä. Vammaispolitiikan toteuttami-

nen ja seuranta tarvitsee tuekseen vammaistutkimuksen vahvistamista, tietopohjan li-

säämistä sekä monipuolisten menetelmien kehittämistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 4.) 

 

Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on kaikkien kansalaisten oikeuksien ja osalli-

suuden toteutuminen. Vammaisten henkilöiden oman tahdon ja mielipiteen esille saami-

sessa on ollut ongelmia ja puutteita, joten sitä on tarpeen tukea. Yhteiskunnallisen osal-

lisuuden korjaamiseksi on vammaispoliittiseen ohjelmaan kirjattu toimenpiteitä, jotka 

on jaettu eri sisältöalueisiin. Tässä opinnäytetyössä käsitellään neljää laajaa sisältöaluet-

ta, jotka ovat itsenäinen elämä, yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen, sosiaali- 

ja terveyspalvelut sekä kuntoutus ja kulttuuri ja vapaa-aika. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2010, 13–14, 29, 55–57.) 

 

 

3.1 Itsenäinen elämä 

 

Vammaispoliittiseen ohjelmaan on kirjattu toimenpiteitä itsenäisen elämän turvaami-

seksi. Itsenäiseen elämään kuuluvia alueita ovat perhe-elämä ja asuminen, liikkuminen, 

kommunikointi ja tiedonsaanti sekä viestinnän mahdollisuudet. Tähän sisältöalueeseen 

kuuluvat myös yhteiskunnallisen osallisuuden ja osallistumisen, työn, oikeusturvan, 

turvallisuuden ja koskemattomuuden yhdenvertaisuus. Vammaisilla henkilöillä eivät 

toteudu käytännössä asiat normaalin elämänkaaren mukaisesti tai niiden toteutuminen 

on vaikeampaa kuin vammattomien ikätovereidensa keskuudessa. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2010, 29.) 
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Perhepalvelut kaipaavat selkiyttämistä ja kehittämistä, niin että ne sujuvasti ja turvalli-

sesti voivat palvella lapsia ja heidän vanhempiaan. Esteettömien ja yksilöllisten asunto-

jen tarjonta vaihtelee eri puolilla maata. Asuntojen esteettömyys ja toimivuus mahdol-

listavat vammaisten henkilöiden suuremman omatoimisuuden ja hyvinvoinnin. Ratkai-

sujen tulee ulottua kodin ulkopuolelle koko elin- ja toimintaympäristöön. Toimenpitei-

den avulla pyritään parantamaan vammaisten henkilöiden elämänhallintaa sekä purka-

maan itsenäisen elämän yhteiskunnallisia ja toiminnallisia esteitä. Toteuttaminen on 

mahdollista vain yli sektorien ulottuvan yhteistyön avulla. Palvelut muodostavat toimin-

tojen ketjun ja vasta kaikkien osien esteettömyys ja saavutettavuus voivat mahdollistaa 

vammaisten henkilöiden omatoimisuuden ja valinnanvapauden. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2010, 32–37.) 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksessä turvataan kehitysvammaisten henkilöiden yksilöl-

linen asuminen ja palvelut. Tavoitteena on määritellä laitosasumisen asteittaisen lak-

kauttamisen toimenpiteet sekä asumisen tukemiseksi tarvittavien palveluiden kehittämi-

nen niin, ettei kukaan asu laitoksessa vuoden 2020 jälkeen. Tämä edellyttää kunnilta 

yksilöllisten laitoshoitoa korvaavien palveluiden olemassa oloa. Tähän liittyy keskeises-

ti tietoisuuden lisääminen vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista sekä hal-

linnonalojen välistä yhteistyötä. Periaatepäätös on osa kehitysvammahuollon rakenne-

muutosta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012a, 3.) 

 

Vammaispoliittisen ohjelman toimenpiteillä selvitetään, miten vaikeavammaisten henki-

löiden oikeus yksilölliseen liikkumiseen voidaan turvata. Vammaisilla henkilöillä ei ole 

samanlaisia mahdollisuuksia liikkua tai valita itselle sopivinta liikennevälinettä kuin 

muilla kansalaisilla. Vammaisilla henkilöillä on julkisten liikennepalvelujen käytössä 

esteitä, jolloin tarpeellisen avun saaminen ja epätietoisuus estävät itsenäisen liikkumi-

sen, tähän liittyvät muun muassa tiedonsaannin ongelmat. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 47, 68–69.) 

 

Vammaiset henkilöt ja heidän läheisensä sekä yhteiskunnan toimijat tarvitsevat itsenäis-

tä elämää helpottavia, itsenäistä suoriutumista ja kommunikointia tukevia ratkaisuja. 

Uusien ratkaisujen lähtökohtana tulee olla kaikkien kansalaisten palveleminen. Uuden 

tieto- ja viestintäteknologian avulla voidaan saavuttaa suurempi itsenäisyys ja elämän-

hallinta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 33.) 
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3.2 Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen  

 

Kaikilla ikäluokilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet koulunkäyntiin, koulutuk-

seen ja ammatin hankintaan. Eri kouluasteille siirryttäessä, koulutusaloille pääsyssä ja 

paikkakuntien välillä on eroja yhdenvertaisuudessa, jolloin eniten vaikeuksia on vai-

keimmin vammaisilla nuorilla. Kouluttautuminen lisää mahdollisuuksia omatoimisuu-

teen ja yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Ohjelman tavoitteena on turvata opiskelu ja 

elinikäinen oppiminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 77–79.) 

 

EU tukee ja täydentää erilasilla toimilla jäsenvaltioiden toimia, joilla voidaan analysoi-

da vammaisten työmarkkinatilannetta ja joilla voidaan pyrkiä eroon vammaisetuuksien 

kulttuurista, jonka kautta vammaiset jäävät työmarkkinoiden ulkopuolelle. EU auttaa 

työmarkkinoille integroitumista kehittämällä aktiivista työvoimapolitiikkaa, parantamal-

la työpaikkojen esteettömyyttä sekä kehittämällä palveluja työnvälitykseen, tukiraken-

teisiin ja työpaikkakoulutukseen. Näillä toimilla EU pystyy vaikuttamaan niin, että use-

ammat vammaiset saavat mahdollisuuden ansaita elantonsa avoimilla työmarkkinoilla. 

(Euroopan komissio 2010, 7–8.) 

 

Vammaisille henkilöille ensimmäisen työpaikan löytäminen ja työuran aloittaminen 

ovat erityisen vaikeita asioita. Vammaisten henkilöiden työllistymisaste on alhainen ja 

heitä uhkaa pysyvästi työttömäksi jääminen. Työllistymisen esteiden poistamiseksi ja 

lieventämiseksi tulisi etsiä uusia keinoja ja työssä jaksamista tulee tukea. Vammaisen 

henkilön työnantajaa tulee tukea tarpeellisilla mukautumistoimilla. (Sosiaali- ja terve-

ysministeriö 2010, 89–92). Lain kuntouttavasta työtoiminnasta (2001) avulla paranne-

taan pitkään jatkuneen työttömänä olleen henkilön työllistymistä avoimilla työmarkki-

noilla. Lain avulla edistetään pääsyä koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisten 

tarjoaman työvoimapalvelun piiriin. 

 

Lain vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987) määrit-

telee päivätoiminnaksi kodin ulkopuolella tapahtuvan itsenäisessä elämässä selviytymis-

tä tukevan ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävän toiminnan. Tämän lain mukaan vai-

keavammaisena pidetään työkyvytöntä henkilöä, joka ei vammasta tai sairaudesta aiheu-

tuvan erittäin vaikean toimintarajoitteen vuoksi voi osallistua sosiaalihuoltolaissa tar-

koitettuun työtoimintaan. 
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3.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus 

 

Lähtökohtana on tarjota peruspalvelut kaikille kansalaisille niin, että palveluiden saami-

nen ja oikea-aikaisuus voidaan varmistaa. Vamma tai toimintakyky voi estää julkisen tai 

yksityisen terveydenhuollon palveluiden yhdenvertaisen käytön. Paikkakunnasta riippuu 

se, miten erityislakien mukaisia palveluita saadaan ja miten ne toimivat. Palveluiden 

saamisen esteenä voivat olla toimitilojen ja ympäristön esteettömyys ja tarpeellisten 

palvelujen puutteellisuudesta tai väärästä ajoituksesta johtuvat seikat. Perusterveyden-

huollossa tarvitaan myös erityisosaamista vammaisuudesta. (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2010, 30–31, 98.) 

 

Kuntoutuksen avulla edistetään ja vahvistetaan vammaisten henkilöiden omatoimisuut-

ta. Se tukee eri-ikäisten osallisuutta koulunkäyntiin, opiskeluun, työelämään pääsyyn, 

työssä jaksamiseen ja taloudelliseen itsenäisyyteen. Kuntoutustehtävät ja kuntoutusvas-

tuu on osa yleisiä palveluja ja sosiaaliturvaa. Kuntoutusjärjestelmien yhteensovittami-

nen tuottaa vaikeuksia palvelujen käyttäjälle ja kuntoutuksen ammattilaiselle. Palvelu- 

ja sosiaaliturvajärjestelmien sisällä kuntoutus on oma erikoistunut lohkonsa, ja vammai-

sen henkilön kuntoutuspolku puolestaan on monen tahon palveluiden ja etuuksien yh-

distelmä. Palveluiden oikea-aikainen ja oikeasta paikasta saaminen vaatii kuntoutuksen 

yhdyshenkilöä tai palveluohjausta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 98–99.) 

 

Apuvälineiden tarve kasvaa ikääntyneiden määrän lisääntyessä. Apuvälineiden saata-

vuudesta ja palvelukäytäntöjen yhtenäistämisestä huolimatta palveluiden saaminen 

käyttäjille saattaa tuottaa ongelmia. Julkisen terveydenhuollon apuvälineisiin käytettä-

vät kustannukset ovat kasvaneet. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 99–100.) 

 

 

3.4 Kulttuuri ja vapaa-aika 

 

Yhteiskunnassa tuotetaan muun muassa liikunta-, kulttuuri- ja kirjastopalveluita, jotka 

on tarkoitettu kaikille ja kaikenikäisille palveluiden käyttäjille. Palveluita tulee kehittää 

kaikkien käyttöön, sillä monipuoliset kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut vahvistavat kaik-

kien kansalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Palvelujen lähtökohtana tulee olla vam-

maisten henkilöiden mahdollisuudet osallistua toimintaan yhdessä muiden kanssa. Kult-
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tuuripalveluiden käyttö ja niihin osallistuminen edellyttää kokonaisuutta, jossa on huo-

mioitu esteettömyys matkoissa, ympäristössä, tapahtumissa, tapahtumapaikoissa tai ti-

loissa ja palveluissa. Tieto- ja viestintäteknologian käyttöä tulee voida soveltaa niin, että 

vammaiset henkilöt voivat saada monipuolisemman hyödyn kulttuuripalveluista. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2010, 120–121.) 

 

Vammaisten henkilöiden on voitava harrastaa muiden tavoin säännöllistä liikuntaa. Tä-

mä vaatii toimivia liikuntapaikkoja, koulutettuja liikunnanohjaajia sekä tietoa liikunta-

muotojen yksilöllisestä soveltuvuudesta. Vammaisten henkilöiden osallistuminen lii-

kuntaan edellyttää saumatonta liikuntapalvelukokonaisuutta toimivien matkojen ja es-

teettömien liikunta- ja urheilupaikkojen muodossa. Jo tarjolla olevien liikuntapalvelui-

den tukena käytetään mukautustoimia ja erityispalveluita, mutta niillä ei saada vähentää 

tavanomaista kanssakäymistä ja toisten ihmisten huomioon ottamista. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2010, 120–121.) 
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4 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS 

 

 

Mustijoen perusturvan alue on maantieteellisesti laaja, mikä asettaa erilaisia vaatimuk-

sia palvelujen tuottamiselle. Vammaispalveluiden käyttäjistä suurin osa tulee Mäntsälän 

kunnan alueelta, joten vammaiset henkilöt eivät sijoitu tasaisesti Mustijoen perusturvan 

maantieteelliselle alueelle. Tilastokeskuksen kuntien tunnusluvut vuoden 2011 tilastossa 

31.12.2011 oli Mäntsälän asukasluku 20131 henkilöä ja Pornaisten vastaava määrä 

5122 (Tilastokeskus i.a.). Tutkimuksen asiakaskyselylomakkeet lähetettiin kansalais- ja 

vammaisjärjestöjen kautta. Asiantuntijakysely tehtiin alueen asiantuntijoille. Mustijoen 

perusturvan vammaisneuvoston näkökulma otettiin huomioon niin lomakkeen tekovai-

heessa kuin myös vastausvaiheessa. 

 

 

4.1 Mustijoen perusturva 

 

Mäntsälän perhe- ja sosiaalipalveluiden alaisuudessa toimivat vammaisten palvelut. 

Niiden tehtävänä on tukea kuntalaisten yhdenvertaisuutta vammaispalvelulain avulla 

sekä tarjota vammaisille henkilöille ja heidän perheilleen riittävät ja juuri heille oikeat 

palvelut. (Mäntsälän kunta i.a.a.) Lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden järjes-

tämisvastuu on peruskunnilla. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilötyöryhmä 

yhdessä lainvalmistelutyöryhmän kanssa valmistelee sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

velurakenteen uudistamista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b, 30.) 

 

Mäntsälä ja Pornainen kuuluvat Kuuma-seutuun, johon kuuluu kymmenen pääkaupun-

kiseudun ympärillä sijaitsevaa kuntaa (Kuuma-seutu i.a.). Kaikissa Kuuma-kunnissa 

väkimäärä kasvoi vuonna 2011 suhteessa asukaslukuun. Mäntsälän kasvu oli 0,8 pro-

senttia ja Pornaisten 0,3 prosenttia. Kuuma-seutu on väliaikainen kuntayhtymä, jonka 

toiminta-ajatukseen kuuluvat kuntalaisten edun valvonta kuntien yhdessä omistamissa 

yhteisöissä ja kuntalaisten palvelujen kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn edistämi-

nen sekä alueen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittäminen. Kuuma-kunnilla on 

vähäiset resurssit ylläpitää ja kehittää muun muassa omia tietoliikennepalvelujaan, joten 

yhteistyö Helsingin seudulla olevien kuntien kanssa on tärkeää. (Kuuma-seutu 2012, 3–

4, 21.) 
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4.2 Kansalais- ja vammaisjärjestöt  

 

Järjestöillä on monenlaisia tehtäviä. Järjestöt auttavat jäseniään ja heidän läheisiään 

sairauden, vamman tai sosiaalisen ongelman kohtaamisessa, jolloin sen tuomiin muu-

toksiin ja vaikeuksiin on helpompi sopeutua. Identiteetin rakentamisessa järjestöjen 

merkitys on suuri, sillä vertaistuen ja ymmärtämisen myötä yhteisöllisyyden kokemus 

lisääntyy. Erityisjärjestöjen merkitys on suuri myös tiedon ja kokemuksellisen tiedon 

jakamisessa. Yhteyksien luominen on erityisen tärkeää silloin, kuin muut verkostot ei-

vät toimi tai niitä ei ole. Kansalaisjärjestöjen erityinen tehtävä on tunnistaa ne ryhmät, 

jotka jäävät syrjään hyvinvointivaltion sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista ja tukea an-

tavista yhteisöistä ja verkostoista. Järjestöissä kuullaan palveluiden käyttäjien ääntä ja 

kuntalaisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia on turvattu myös lainsäädännön 

avulla. (Möttönen & Niemelä 2005, 67–78.) 

 

Mustijoen perusturvan alueella vuonna 2012 toimi 16 kansalais- ja vammaisjärjestöä, 

joihin kuului vammaisia henkilöitä, pitkäaikaissairaita tai heidän läheisiään. Kaikki näi-

hin järjestöihin kuuluvat eivät kuulu vammaispalvelu- tai kehitysvammalain piiriin. Li-

säksi alueen asukkaita kuuluu niihin lähikuntien järjestöihin kansalais- ja vammaisjär-

jestöihin, joilla ei ole omaa toimintaa Mustijoen perusturvan alueella. Mäntsälässä oli 

vuonna 2012 vammaispalveluissa vaikeasti vammaisten asiakkaiden määrä 222 ja Por-

naisissa 36 (Arja Tolttila, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2013). 

 

 

4.3 Vammaisneuvosto ja valtakunnallinen vammaisneuvosto 

 

Kuntaan voidaan asettaa vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnanhallinnon eri 

aloilla tapahtuvaa toimintaa tehden aloitteita ja esityksiä sekä antaa vammaisten henki-

löiden kannalta lausuntoja. (Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista 

ja tukitoimista 1987.) Mäntsälään vuonna 1987 perustetulla vammaisneuvostolla on 

erilaisia tehtäviä Mustijoen perusturvan alueella. Vammaisneuvosto edistää vammaisten 

henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnassa sekä edistää yhteistyötä kunnan 

ja vammaisten henkilöiden välillä. Vammaisneuvosto seuraa eri kunnallishallinnon eri 

alojen toimintaa ja niiden päätöksentekoa. Vammaisneuvoston tavoitteena on vaikuttaa 

yhteiskuntasuunnitteluun ja rakentamiseen vammaisten henkilöiden elinolosuhteisiin ja 
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heidän hyvinvointiinsa. Vammaisneuvosto seuraa vammaisten tarpeita ja vammais- ja 

kuntoutuspalvelujen järjestämistä alueella. Se tekee myös aloitteita ja esityksiä sekä 

antaa lausuntojaan suunnittelijoille ja päätöksentekijöille vammaisten asioista. Vam-

maisneuvosto tiedottaa vammaisia koskevista asioista ja seuraa päätösten täytäntöönpa-

noa kunnassa. (Mäntsälän kunta i.a.b.) Mustijoen perusturvalle valittiin keväällä 2013 

uusi vammaisneuvosto vuosina 2009–2012 toimineen neuvoston tilalle. 

 

Valtakunnallinen vammaisneuvoston tarkoituksena on tehdä yhteistyötä vammaisten 

henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen välillä vaikuttaen yhteiskuntapo-

litiikan suunnitteluun, kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä vammaisten henkilöiden 

elinoloihin ja hyvinvointiin. (Valtioneuvoston asetus valtakunnallisesta vammaisneu-

vostosta 2009.) Valtakunnallinen vammaisneuvosto seuraa yhteiskunnan suunnittelua, 

päätöksentekoa sekä toimenpiteitä, tekee aloitteita ja esityksiä viranomaisille sekä antaa 

lausuntoja vammaisten henkilöiden kysymyksistä. Sen tehtävänä on myös vammaisten 

henkilöiden, heidän järjestöjensä sekä viranomaisten välisen yhteistyön edistäminen ja 

heidän vaikutusmahdollisuuksiensa lisääminen sekä koulutusten järjestäminen. Lisäksi 

työhön kuuluu EU:n vammaispolitiikkaan osallistuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012c.) Valtakunnallinen vammaisneuvosto myös seuraa Mustijoen perusturvan vam-

maisneuvoston kautta paikallistasolla niitä asioita, joita Suomen vammaispoliittisessa 

ohjelmassa on sitouduttu panemaan toimeen lähivuosina. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

Opinnäytetyöni koostuu Mustijoen perusturvan vammaispoliittista ohjelmaa varten teh-

dystä nykytilanteen kuvauksesta ja tarvekartoituksesta. Opinnäytetyöni taustalla ovat 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman 2010–2015 sisältöalueet. Vammaispoliittiseen 

ohjelmaan on koottu ne toimenpide-ehdotukset, joiden avulla epäkohtiin puututaan. 

Suomessa kestävän vammaispolitiikan toteuttamisesta ovat kunnat omalta osaltaan vas-

tuussa. Mustijoen perusturvalle tehtävä vammaispoliittinen ohjelma tehdään palvele-

maan päättäjien, järjestöjen ja yksityisten henkilöiden tarpeita. 

 

 

5.1 Opinnäytetyön tavoitteet ja tausta 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä Mustijoen perusturvan alueella asuvien vammaisten 

henkilöiden nykytilan selvitys ja tarvekartoitus asiakas- ja asiantuntijakyselyiden avulla. 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman sisältöalueet johdattelivat tutkimusta eteenpäin 

tavoitteena vahvistaa sitä näkökulmaa, jonka lähtökohtana ovat vammaisten henkilöiden 

perus- ja ihmisoikeudet ja ihmisarvon kunnioittaminen. Tutkimuksen kautta pyrittiin 

saamaan selville vammaisten henkilöiden itsenäistä elämää, yhteiskunnallista osallisuut-

ta ja osallistumista, sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kuntoutusta ja kulttuuria ja vapaa-

aikaa koskevia asioita. Tutkimuksen tuloksista koottiin raportti. Tulokset kertovat Mus-

tijoen perusturvan nykytilasta, vaikka niitä kaikkia ei opinnäytetyössä käsitelläkään. 

 

Saatujen tulosten pohjalta tehdään Mustijoen perusturvan vammaispoliittinen ohjelma 

vuoden 2013 aikana palvelun laadun ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Vam-

maispoliittiseen ohjelmaan kirjataan toimenpiteet, joiden pohjalta toteutetaan palveluita 

johdonmukaisemmin ja tavoitteellisemmin vammaisten henkilöiden hyväksi. Ohjelma 

palvelee myös päättäjiä ja järjestöjä tarjoamalla tietoutta vammaisten henkilöiden palve-

luiden laadun ja saatavuuden eteen alueella lähivuosina tehtävistä toimenpiteistä. 

 

Tutkimuksen alkuperäinen päämäärä oli tehdä Mustijoen perusturvalle vammaispoliitti-

nen ohjelma. Silloinen ohjaava opettajani piti vammaispoliittista ohjelmaa liian laajana 

työnä opinnäytetyöksi, joten suunnitelmaa muutettiin. Alkuperäinen tarkoitukseni oli 
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tehdä kehittämispainotteinen opinnäytetyö, mutta suunnitelman muuttuessa opinnäyte-

työni muuttui tutkimuspainotteiseksi. Opinnäytetyönprosessin puolessa välissä ohjaava 

opettajani vaihtui. 

 

Opinnäytetyön aihe löytyi Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyön aihevälityk-

sestä elokuussa 2012, jolloin otin yhteyttä työyhteisön edustajaan. Työyhteisössä perus-

tettiin neljän hengen ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluivat kunnan sosiaalipalvelu-

päällikkö ja kolme vammaispalveluiden työntekijää. Syksyn aikana työstin tutkimus-

suunnitelmaani yhdessä teoriaan tutustumisen kanssa. Jätin tutkimussuunnitelman oppi-

laitokselle marraskuussa 2012. Sen jälkeen sain työelämän edustajalta tutkimusluvan ja 

yhteistyösopimuksen. 

  

Kyselylomakkeet lähetin suunnitelmani mukaisesti vuoden 2012 loppuun mennessä. 

Asiakaskyselyitä postitin 44 kansalais- ja vammaisjärjestön jäsenelle. Lisäksi kuusi 

vammaisneuvoston jäsenille lähetettyä kyselyä lähti asiakaskyselynä. Asiakaskyselyitä 

suunnittelin lähettäväni noin 30 henkilölle. Asiantuntijoille lähti sähköisenä 25 kyselyä, 

joista vammaisneuvoston jäseniä oli kolme. Muutama valituista asiantuntijoista vaihtui 

kyselyyn valinnan ja lähettämisen välillä. 

 

Opinnäytetyöprosessin ajan pidin oppimispäiväkirjaa, josta otin huomioitani opinnäyte-

työnraporttia kirjoittaessani. Kirjasin ylös ohjausryhmän kanssa käytyjen keskustelujen 

pohjalta esille tulleita asioita sekä muista yhteyksistä syntyneitä ideoita. Oma innostuk-

seni opinnäytetyön tekemiseen alkoi vastausten saavuttua, jolloin aloin aktiivisesti työs-

tämään tuloksia. Mielenkiintoni opinnäytetyöhöni lisääntyi koko ajan työni edetessä. 

Opinnäytetyöni sain valmiiksi tutkimussuunnitelmani mukaisessa aikataulussa. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Opinnäytetyönäni tein luonteeltaan määrällisen eli kvantitatiivisen kyselytutkimuksen. 

Kvantitatiiviselle tutkimukselle on keskeisiä aiempien tutkimusten johtopäätökset, ai-

kaisemmat teoriat, käsitteiden määrittely, suunnitelmien tekeminen aineiston keruusta, 

koehenkilöiden tai tutkittavien henkilöiden valintaan liittyvät suunnitelmat, muuttujien 

muodostaman taulukkomuodon tekeminen ja aineiston muuttaminen käsiteltävään muo-
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toon sekä päätelmien tekeminen tilastollisen analysoinnin perusteella. (Hirsijärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 136.) 

 

Teoriaan tutustumisen ja käsitteiden määrittelyn jälkeen valittiin perusjoukko. Tällöin 

päädyttiin tekemään otantatutkimus perusjoukosta. Perusjoukon osajoukkoa kutsutaan 

otokseksi, mutta jos kaikkien perusjoukon otantayksiköiden ei ole mahdollista tulla vali-

tuksi otokseen, osajoukkoa kutsutaan näytteeksi. Otos on edustava, jos otos on oikein 

poimittu perusjoukosta. Tätä voidaan kuvata niin, että kyseessä olisi itse perusjoukko 

pienoiskoossa. Tarkastelun kohteeksi otettiin osa perusjoukosta. Otantamenetelmänä oli 

kaksi harkinnanvaraista otantaa, josta toiseen vastasivat vammaiset henkilöt tai heidän 

edustajansa ja toiseen asiantuntijat. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 29–30, 36.) 

 

Empiiristä tutkimusaineistoa keräsin survey-tutkimuksen tavoin suunnitelmallisena ky-

selytutkimuksena. Survey-tutkimus on kysely, jossa aineisto kerätään standardoidusti 

kohdehenkilöiden muodostamasta tietystä perusjoukon otoksesta tai näytteestä. (Hirsi-

järvi ym. 2007, 188.) Tutkimusaineisto kerättiin valmiiksi jäsenneltyjen lomakkeiden 

avulla, jossa oli puolistrukturoitujen kysymysten lisäksi avoimia kysymyksiä (Holopai-

nen & Pulkkinen 2008, 21). Aineistonkeruumenetelmänä oli asiakaskyselyissä posti-

kysely ja asiantuntijakyselyssä verkkokysely (Hirsijärvi ym. 2007, 191). 

 

Alkuperäinen tarkoitukseni oli tehdä asiakaskysely ositettuna otantana, jossa osiin jae-

tusta perusjoukosta oli tarkoitus poimia kansalais- ja vammaisjärjestöstä suhteellisen 

kiintiöinnin mukaisesti kyselyyn vastaajat. Kyselyitä oli tarkoitus lähettää kaikille jär-

jestöille jäsenten suhteessa prosentuaalisen määrän kyselyitä. (Holopainen & Pulkkinen 

2008, 33–34.) Kaikissa järjestöissä ei ollut ajan tasalla olevaa luetteloa jäsenistä. Joissa-

kin järjestöissä jäsenmäärä oli niin pieni, ettei prosentuaalisen määrän mukaan jaettuna 

olisi kohdejoukolle voinut lähettää kyselyitä. Toisaalta kaikki kohdejoukkoon kuuluvat 

eivät kuulu järjestöihin. Kaikkien järjestöjen yhteyshenkilöitä ei saatu heti kiinni, joten 

aloitettiin kyselyiden postittaminen ennen kuin oli saatu kaikkiin järjestöihin yhteyttä. 

Näistä syistä suunnitelmat prosentuaalisesta jakamisesta ei täysin onnistunut, joten ky-

selyyn valitut vastaajat poimittiin harkinnanvaraisella otannalla (Holopainen & Pulkki-

nen 2008, 36). Kyselyitä lähti yhdestä viiteen kappaletta järjestöä kohden. 

 

 



24 

 

5.3 Tutkimus asiakkaille ja asiantuntijoille 

 

Tutkimukseni kohderyhmänä olivat Mustijoen perusturvan alueella asuvat vammaiset 

henkilöt, joille tehtiin asiakaskysely, sekä eri ammattialojen asiantuntijat, jotka vastasi-

vat asiantuntijakyselyyn. Asiakaskyselyt lähetettiin alueen 16 kansalais- ja vammaisjär-

jestön kautta. Idea järjestöjen kautta lähettämisestä tuli ohjausryhmältä. Ohjausryhmä 

tunsi aihealueen ja järjestöjen edustajat, joten heidän kanssaan kävimme läpi järjestöistä 

ne, jotka soveltuivat kyselyyn. Järjestöistä valittiin ne, joissa tiedettiin olevan vammai-

sia henkilöitä tai heidän läheisiään sekä pitkäaikaissairaita. Lisäksi Internetistä löytyi 

naapurikuntien järjestöjä selaamalla Keski-Uudenmaan Näkövammaiset ry, johon kuu-

luu myös Mustijoen perusturvan alueella asuvia. 

 

Olin yhteydessä järjestöjen puheenjohtajaan tai sihteeriin joko sähköpostitse tai puheli-

mitse. Salassapitovelvollisuudesta johtuen he eivät voineet antaa jäsentensä tietoja mi-

nulle. Tästä syystä avoimet vastauskuoret lähtivät kunkin järjestön kautta, jolloin yh-

dyshenkilön vastuulle jäi kirjeiden toimittaminen. 

 

Lähetin asiakaskyselyn 50 henkilölle, joista 35 vastasi kyselyyn. Niistä, joille asiakas-

kysely lähetettiin, vastasi 70 prosenttia. Järjestöjen kautta toimitettujen kyselyiden us-

koin vähentävän vastaajien määrää. Suuresta vastausten määrästä päättelen sen, että 

järjestöjen työntekijät ovat painottaneet vastaamisen tärkeyttä kyselyitä jakaessaan. Kir-

jeitse lähetetyistä asiakaskyselyistä en tiennyt kenelle ne menivät, joten en voinut 

myöskään lähettää heille muistutuksia. 

 

Kyselyyn osallistuvat asiantuntijat valittiin ensimmäisessä ohjausryhmän kokouksessa. 

Mukaan valittiin tasaisesti eri alojen asiantuntijoita kunnan työntekijöistä, mutta muka-

na oli myös edustajia paikallisista urheilu- ja nuorisoseuroista. Lisäksi asiaintuntija-

kyselyn sai kolme vammaisneuvoston jäsentä. Osallistujia valittaessa kiinnitettiin huo-

miota siihen, että eri alojen asiantuntijoita tulee tasaisesti kyselyyn mukaan. Kaikki 25 

asiantuntijaa sai samanlaisen verkkokyselyn. Vastauksia tuli kaikkiaan 12, joten vasta-

usprosentti oli 48. Asiantuntijoille lähetin muistutuksia kaksi kertaa, joissa annoin vii-

kon lisäaikaa. Jos vastauksia ei olisi tullut riittävästi, olisi tutkimusta täydennetty haas-

tatteluilla. 
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5.4 Aineiston keruu 

 

Kyselylomakkeen käytöllä on monenlaisia tavoitteita. Tutkija muuttaa tiedontarpeensa 

kysymyksiksi. Valmiit vastausvaihtoehdot tekevät vastauksista yhdenmukaiset, mikä 

nopeuttaa vastausten käsittelyä. Lomakkeen avulla pyritään helpottamaan vastaajaa. 

Kyselylomakkeen tarkoituksena on myös minimoida virheet ja vastauksia voidaan tar-

kastella myöhemmin. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 42.) Ennen kyselylomakkeen 

tekemistä perehdyin muun muassa Järvenpään kaupungille tehtyyn opinnäytetyöhön, 

jossa oli tehty vammaispoliittista ohjelmaa varten vammaispalveluiden asiakkaille kyse-

ly. Hyödynsin joitakin ideoita tästä kyselylomakkeesta omaani. 

 

Ohjausryhmässä työstimme kysymyksiä syksyn aikana. Ohjausryhmä vaikutti kysymys-

ten laadintaan ja kysymysten sisältöalueiden ryhmittelyihin. Halusin kuulla ohjausryh-

män mielipidettä kysymysten tekemisessä, sillä he ovat tämän alan asiantuntijoita. Si-

sältöalueita supistamalla ja kysymysten valinnalla saatiin rajattua aihealue. Valitut ky-

symykset olivat Mustijoen perusturvan alueelle kohdennettuja. Mäntsälän kunnalla on 

laadittu turvallisuussuunnitelma 2011–2013, joten siihen liittyviä alueita ei otettu kyse-

lyyn mukaan (Mäntsälä i.a.c.). Kyselystä jätettiin pois asiat kuten esimerkiksi sosiaali-

turva, joihin Mustijoen perusturva ei voi omilla toimenpiteillään vaikuttaa. 

 

Lomakkeen laadinnan tavoitteena on yksiselitteinen lomake. Kysymyksissä tulee huo-

mioida se, että kullekin vastaajalle löytyy sopiva vaihtoehto. Tämä asettaa vastausvaih-

toehtojen suunnittelulle haasteita, jolloin kannattaa tehdä yhteistyötä tulevan kohdejou-

kon kanssa. (Valli 2007, 198.) Lomaketta suunniteltaessa pohdin sitä, kuinka saan koh-

deryhmältä parhaiten vastaukset. Suuren tietomäärän kerääminen puolistrukturoidulla 

lomakkeella tuntui järkevältä tavalta saada halutut tiedot. Postitettu asiakaskysely (liite 

1) tehtiin Excel-taulukkolaskentaohjelmalla. Asiakkaiden kyselylomake muodostui 

kuudesta taustakysymyksestä, 36 väittämästä ja 13 avoimesta kysymyksestä. Avoimet 

kysymykset antoivat vastaajille mahdollisuuden tuoda esille kehitettäviä asioita. Vam-

maisneuvoston jäsenet saivat kyselylomakeluonnoksen kommentoitavakseen. 

 

Asiakaskyselyn mukana vastaanottajat saivat saatekirjeen (liite 2), jossa kerrottiin tut-

kimuksen tarkoitus ja tekijän rooli. Saatekirjeen tarkoituksena oli antaa tietoa niin jär-

jestön yhdyshenkilölle kuin kyselyyn vastaajillekin. Saatekirjeessä tuotiin esille tutki-
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muksen luottamuksellisuus. Vastaajaa motivoitiin täyttämään lomake, sillä tulosten 

pohjalta kootaan toimenpide-ehdotukset palvelunlaadun ja palveluiden saatavuuden 

parantamiseksi. Vastaukset pyydettiin nimettöminä. 

 

Sähköinen asiantuntijoiden kysely tehtiin Wepropol-ohjelmalla. Asiantuntijakysely (lii-

te 3) tehtiin niin, että asiakaskyselystä muutettiin vammaisilta henkilöiltä kysyttävät 

asiat yleiseen muotoon. Kyselyssä oli kaksi taustakysymystä kuuden sijaan, muuten 

lomakkeen kysymyksillä haettiin samoja asioita kuin asiakkailtakin. Asiantuntijoihin 

oltiin yhteyttä sähköpostin välityksellä, jolloin vastaanottajille lähetettiin Webropol-

ohjelmasta saateviesti (liite 4), jossa kerrottiin kyselystä ja sen tarkoituksesta. Viestissä 

oli linkki, jonka kautta vastaanottaja pääsi vastaamaan kyselyyn. 

 

Kysely lähti kaikille samanlaisena siitä huolimatta, vaikka mukana oli hyvin eri alojen 

asiantuntijoita. Kyselyä tehdessä huomioitiin se, etteivät kaikki asiantuntijat vastaa 

kaikkiin kysymyksiin. Ajatuksena oli, että hän vastaa oman asiantuntija-alueensa kysy-

myksiin. Asiakaskyselyssä kuin myös asiantuntijakyselyssä näkyi vastaamisen vaikeus, 

sillä kaikki kysyttävät asiat eivät kosketa koko suurta vastaajamäärää. Tästä syystä asi-

akkaiden kysymyksissä oli vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” tai ”en käytä palvelua”. 

Asiantuntijakyselyssä oli kysymyksen jälkeen vaihtoehto ”en osaa sanoa”. 

 

 

5.5 Aineiston analysointi 

 

Muistutusten lähettäminen ja vastausten odottelu viivästyttivät analysoinnin alkamista. 

Vastausten saavuttua kyselyistä alkoi analysointi, joka tehtiin ohjausryhmän toiveesta 

erikseen asiakkailta ja asiantuntijoilta. Asiakaskyselyn lomakkeet numeroitiin ja tarkas-

tettiin palautumisjärjestyksessä. Aineisto käsiteltiin taulukkolaskentaohjelmalla, johon 

puolistrukturoiduista kysymyksistä tallennettiin havaintoaineisto numeeriseen muotoon 

havaintomatriisiksi. Käsitelty aineisto tarkastettiin lyöntivirheiden poistamiseksi. Varsi-

naisen analysointi tapahtui SPSS:ssä, josta laskettiin yksiulotteiset suorat jakaumat eli 

frekvenssit ja ristiintaulukoitiin kaksiulotteiset empiiriset jakaumat eli kaksiulotteiset 

frekvenssijakaumat. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 46–52). Avointen kysymysten 

lyhyitä vastauksia ei käsitelty sisällönanalyysilla vastausten vähyyden vuoksi. 
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Asiantuntijakyselyistä havaintoaineisto saatiin Webropol-ohjelmasta, josta tulostettiin 

frekvenssit. Asiantuntijakyselyssäkään ei avoimia kysymyksiä käsitelty sisällönanalyy-

silla vastausten vähäisyyden vuoksi. Kun kyselyiden kautta saatu tieto oli analysoitu, 

tehtiin tuloksista johtopäätökset (Holopainen & Pulkkinen 2008, 13–14). Ohjausryhmä 

sai alustavat tulokset helmikuussa ja lopulliset tulokset lähetettiin huhtikuussa 2013. 

 

 

5.6 Menetelmän arviointi 

 

Mielestäni kvantitatiivinen tutkimus sopii suurelle määrälle vastaajia. Lomaketta suun-

niteltaessa kannattaa pohtia sitä, milloin kohderyhmän tulisi saada toimia vapaasti ja 

milloin taas on järkevää käyttää strukturoidumpaa aineiston keruuta (Hirsijärvi ym. 

2007, 189). Kyselyä suunnitellessani arvioin kohderyhmän erilaiset kyvyt vastata kyse-

lyyn. Haastattelulla olisi parhaiten saatu tietoa, jolloin olisi pitänyt etukäteen huomioida 

erilaiset kommunikoinnin keinot. Tästä syystä myös asiakaskyselyn saajien läheisillä oli 

mahdollisuus täyttää kysely. Mietin kuvien käyttöä, mutta arvioin niiden hyödyn pie-

neksi, koska vain vastausvaihtoehdot olisin pystynyt merkitsemään kuvilla. Asiantunti-

jakyselyssä huomioitiin se, että vastaaja pystyi halutessaan ohittamaan kysymyksen. 

 

Asiakaskysely postikyselynä osoittautui hyväksi tavaksi tehdä tutkimus. Kyselyiden 

lähettäminen järjestöjen kautta oli riski, koska järjestön yhdyshenkilöllä oli mahdolli-

suus jättää toimittamatta kirjeet eteenpäin. Vastaajille olisi pitänyt varata enemmän kuin 

kolme viikkoa vastausaikaa, jolloin olisi huomioitu postin kulku ja kirjeiden eteenpäin 

toimittaminen. Vastausprosentti oli hyvä, vaikka kyselyt lähtivät yhdyshenkilön kautta. 

Postitse lähetetyistä kyselyistä syntyy Internet-kyselyyn verrattuna kustannuksia. Musti-

joen perusturva maksaa vähäiset kustannukset, jotka syntyivät tutkimuksesta. Posti-

kyselyn tekeminen, postittaminen, vastausten tallentaminen ja tarkastaminen veivät 

enemmän aikaa verkkokyselyyn verrattuna. Joulukuu ei ole paras ajankohta kyselyn 

lähettämiselle, mutta halusin lähettää kyselyt opinnäytetyöni edistämiseksi. 

 

Verkkokysely oli vaivaton tapa tehdä asiantuntijakysely. Vastaukset kertyivät suoraan 

tallennetussa muodossa Webropol-ohjelmaan, jolloin ei syntynyt tallennusvaihetta eikä 

syntynyt virhemahdollisuutta aineiston käsittelyssä. Ohjelman kautta oli helppo lähettää 

muistutuksia. Vastaukset säilyvät sähköisessä muodossa tarvittavan ajan. 
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5.7 Yhteistyö eri tahojen kanssa 

 

Pidin suunnitellusti yhteyttä ohjausryhmään koko opinnäytetyönprosessin ajan. Tiedotin 

ohjausryhmälle sähköpostilla eri työvaiheista. Ohjausryhmän mielipide huomioitiin ky-

selylomakkeen teossa ja muistutusten lähettämisessä. Analysointi tapahtui erillisinä 

ohjausryhmän toiveesta. Halusin kuulla ohjausryhmän arviointia alustavista tuloksista. 

Heidän mielestään tulokset olivat sen suuntaisia, joita osasivat odottaakin. Tietoa tuli 

riittävästi juuri niihin kysymyksiin, joita otettiin tutkimuksessa esille. 

 

Ohjausryhmältä halusin saada arviointia myös toiminnastani. Tapaamisessamme pyysin 

heiltä suullista palautetta työskentelystäni. Yhteistyömme heidän mielestään sujui hyvin 

ja tapaamiskertoja sekä tiedotusta oli riittävästi. Palautekeskustelussamme pyysin ohja-

usryhmää nimeämään kolme asiaa, joita he haluavat käsiteltävän tarkemmin heille teh-

tävässä raportissa. Nämä asiat olivat tiedottaminen, kuljetuspalvelut ja työllistyminen, 

joista tarkemmin kappaleessa kahdeksan. Tutkimukseni myötä syntynyt raportti työelä-

män edustajille sisältyy myös opinnäytetyöhön. Raporttiin kuuluvat tarvekartoituksen 

tulokset, johtopäätökset sekä tulosten sovellettavuus työelämään. 

 

Mustijoen perusturvan vammaisneuvosto oli työskentelyssä mukana. Kävin vammais-

neuvoston kokouksessa esittelemässä tutkimussuunnitelmani. Vammaisneuvosto sai 

testattavakseen kyselylomakkeen, johon heiltä tuli joitakin korjausehdotuksia. Vam-

maisneuvoston jäsenet vastasivat kyselyyn. Ohjausryhmän ohjeen mukaisesti vammais-

neuvoston jäsenet jaettiin joko asiakas- tai asiantuntijakyselyyn vastaajiin. Kyselyyn 

otettiin mukaan ne kahdeksan jäsentä, jotka eivät ole jäävejä vastaamaan. Vammaisneu-

vostolta oli lähtenyt alkuperäinen toive vammaispoliittisen ohjelman tekemisestä. 

 

Yhteistyö järjestöjen kanssa onnistui myös hyvin. Järjestöjen yhdyshenkilöt ottivat ky-

selyt vastaan ja toimittivat ne eteenpäin. He näkivät vaivaa tärkeän asian eteenpäin vie-

miseksi. Monissa järjestöissä otettiin mielellään kyselyt vastaan. Joissakin järjestöissä 

epäiltiin sitä, saadaanko kyselyt ajoissa perille. Järjestöjen yhteyshenkilöt pitivät vam-

maisten henkilöiden mielipiteen esille saamista mahdollisuutena vaikuttaa yhteiskunnal-

lisiin asioihin. Hyvä yhteistyö järjestöjen kanssa näkyi yllättävän suurena vastausten 

määränä. 
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6 ALKUKARTOITUKSEN TULOKSET 

 

 

Asiakas- ja asiantuntijakyselyt analysoitiin erikseen. Tulokset ovat vertailtavissa keske-

nään. Lomakkeissa olleet mahdolliset kehitettävät ideat on kirjattu kappaleiden loppuun. 

Kyselylomakkeen taustatiedoissa asiakaskyselyssä saatiin tietoa sukupuolesta, vastaajis-

ta, iästä, asumismuodoista, työelämästä ja sairauksista. 

 

Asiakaskyselyyn saatiin 35 vastausta. Vastaajista (N=35) oli naisia 74 % ja miehiä 26 

%. Taustatiedoissa kysyttiin sitä, miten vastaaja liittyy kyselyyn. Vastaajista (n=31) oli 

pitkäaikaissairaita 36 %, läheisiä 19 %, vammaisia henkilöitä 16 % ja muita 29 %. 

Muista vastaajista osa kuului pitkäaikaissairaiden joukkoon tai pitkäaikaissairaudesta 

toipuneisiin, osa oli joko työntekijä tai järjestöön kuuluva vapaaehtoinen työntekijä ja 

joidenkin kohdalla vastausta ei selitetty. 

 

Ikää kysyttäessä vastaajista (N=35) 46 % oli iältään 30–64-vuotiaita ja saman verran eli 

46 % oli 65 vuotta tai sitä vanhempia vastaajia. Vastaajista 18–29-vuotiaita oli 5 % ja 

7–17-vuotiaita 3 %. Alle 7-vuotiailta ei vastauksia tullut. Asumismuotoa kysyttäessä 

(n=32) asui 84 % omistusasunnossa, palveluasunnossa asuvia oli 6 % ja vuokra-

asunnossa asuvia 6 %, muussa asuvia oli 3 %. Kukaan vastaajista ei asunut tukiasunnos-

sa. 

 

Vastaajista (n=29) 31 % oli töissä, 3 % oli työttömänä, 4 % oli päivätoiminnassa ja 

muussa oli 62 %. Suurin osa muussa toiminnassa olevista oli eläkeläisiä, mutta mukana 

oli myös muutama opiskelija. Kukaan vastaajasta ei ollut mukana työtoiminnassa. Sai-

rautta kysyttäessä vastanneista (n=29) 36 %:lla oli pitkäaikaissairaus (kuvio 1). Ryh-

mässä muu oli muun muassa kehitysvammaisia vastaajia. 
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KUVIO 1. Asiakkaiden vammat ja sairaudet (n=29) 

 

Asiantuntijakyselyssä vastaajista (N=12) naisia oli yhdeksän ja miehiä kolme. Suku-

puolijakauma oli lähes samanlainen asiakaskyselyyn verrattuna. Asiantuntijakyselyyn 

vastaajille jätettiin avoin kohta täytettäväksi asiantuntija-alueesta/vastuualueesta, joihin 

kaikki olivat vastanneet. Sukupuolen ja asiantuntija-alueen lisäksi ei asiantuntijoilta 

kysytty muita taustatietoja. 

 

6.1 Itsenäinen elämä 

 

Asiakaskyselyssä asiakkailta kysyttiin sosiaalisen tukiverkoston riittävyydestä (kuvio 

2). Vastaajista (n=34) 61 % oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että heidän sosi-

aalinen tukiverkostonsa riittävä. Kehitysideoina kaivattiin vertaisryhmätoimintaa sekä 

avustajaa harrastustoimintaan. Palvelu- ja tukiasuntoja ei asiakaskyselyyn vastanneiden 

mielestä ole riittävästi, sillä vastaajista (n=31) 71 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä 

niiden riittävyydestä. Vastaajien mielestä asumisessa tulisi olla valinnanmahdollisuuk-

sia ja myös suuret ikäluokat sekä erityistarpeet tulisi ottaa huomioon asuntotuotannossa. 

 

 
KUVIO 2. Asiakkaiden perhe-elämä ja asuminen 
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Asiantuntijoista neljä vastaajaa (n=11) oli jokseenkin samaan mieltä, että vammaisten 

henkilöiden sosiaalinen tukiverkosto on riittävää (kuvio 3). Asiantuntijat toivat esille 

kehitysideoissa henkilökohtaisen avustajan tarpeen sekä kokoontumispaikkojen tarpeel-

lisuuden. Asiantuntijoista (N=12) kolme vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä siitä, että 

palvelu- ja tukiasuntoja on riittävästi. Vastaajista viisi ei osannut sanoa mielipidettään 

tähän väittämään. Asiantuntijat toivat esille kehitettävinä asioita asuntokannan kehittä-

misen ja lisäämisen sekä erityisryhmien asuintarpeiden huomioimisen. 

 

 
KUVIO 3. Asiantuntijat. Perhe-elämä ja asuminen 

 

Asiakaskyselyssä liikkumiseen liittyviä asioita kartoitettiin viidellä väittämällä, joista 

tulokset ovat kuviossa 4. Kysyttäessä joukkoliikenteen toimivuudesta, siihen eivät vas-

taajat olleet tyytyväisiä. Kuljetuspalvelut ja koulu- ja opiskelukuljetukset näyttävät toi-

mivan alueella joukkoliikennettä paremmin. Pysäköintipaikkojen riittävyydestä mielipi-

teet jakautuvat melko tasaisesti. Liikkuminen julkisissa tiloissa näyttää kyselyn mukaan 

pääosin olevan jokseenkin esteetöntä. Kehitettävänä asiana tuli esille joukkoliikenteen 

lisääminen, sillä haja-asutusalueelta keskustaan kulkeminen ilman omaa autoa on vaike-

aa. Keskustan pysäköintipaikkoja on vastaajien mielestä liian vähän. Vastauksissa toi-

vottiin myös liikkumista estävien kynnysten ja portaiden poistamista. 
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KUVIO 4. Asiakkaiden liikkuminen 

 

Asiantuntijatkin olivat jokseenkin eri mieltä siitä väittämästä, että joukkoliikenne on 

toimivaa (kuvio 5). Kuljetuspalveluiden ja koulu- ja opiskelukuljetusten toimivuudesta 

kysyttäessä oltiin jokseekin sitä mieltä että ne toimivat hyvin. Pysäköintipaikkojen 

riittävyydestä mielipiteet vaihtelivat. Asiantuntijat näyttivät olevan jokseenkin eri mieltä 

siitä, että liikkuminen julkisissa tiloissa on esteetöntä. Julkisen liikenteen kehittäminen 

on myös asiantuntijoiden mukaan tarpeellista. Julkiset tilat vaativat myöskin muutoksia 

ja tilojen päivittäminen käyttäjilleen sopivaksi on jo käynnissä. 
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KUVIO 5. Asiantuntijat. Liikkuminen 

 

Asiakaskyselyyn vastanneista suurin osa oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, ettei yh-

teiskunnan palveluista ja tukimuodoista tiedoteta riittävästi (kuvio 6). Asiakaspalautteen 

antamista koskevaan väittämään vastaajista 47 % oli jokseenkin samaa mieltä, että asia-

kaspalautteen antaminen on mahdollista. Palveluohjauksen saaminen on mahdollista - 

väittämässä asiakkaiden vastaukset hajaantuivat melko tasaisesti. Monet asiakas-

kyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, ettei tietoa saa ellei sitä pyydä tai ota itse selvää. 

 

 
KUVIO 6. Asiakkaiden kommunikointi ja tiedonsaanti 

 

Yhteiskunnan palveluista ja tukimuodoista tiedotetaan riittävästi - väittämän asiantunti-

joiden vastaukset jakautuivat melko tasaisesti (kuvio 7). Asiakaspalautteen antaminen 
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on asiantuntijoiden mielestä jokseenkin tai täysin mahdollista. Myös palveluohjauksen 

saaminen on asiantuntijoiden mielestä jokseenkin tai täysin mahdollista. 

 

 
KUVIO 7. Asiantuntijat. Kommunikointi ja tiedonsaanti 

 

 

6.2 Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen 

 

Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ei ole asiakaskyselyyn vastannei-

den mielestä riittävästi saatavilla (kuvio 8). Henkilökohtaisen avun saaminen tukiver-

kostolta on jokseenkin riittävää tai riittävää suurimman osan mielestä. Itsemääräämisoi-

keus toteutuu vastanneiden mielestä melko hyvin. Asiakaskyselyyn vastanneista 67 % 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, etteivät he koe syrjintää. Vastanneista 72 % oli 

myös jokseenkin samaa tai täysin samaa mieltä siitä, että he tuntevat olonsa turvallisek-

si. Vastaajien mielestä esteettömyys on jokseenkin tai täysin huomioitu rakennussuun-

nittelussa. Opastusmerkintöjä kaivattiin kuitenkin alueelle lisää. 
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KUVIO 8. Asiakkaiden yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen 

 

Miesten (n=9) mielestä vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua on 

riittävästi saatavilla, sillä 78 % heistä oli väittämästä jokseenkin tai täysin samaa mieltä. 

Naisista (n=25) 36 % oli jokseenkin tai täysin sitä mieltä, ettei vammaispalvelulain 

mukaista henkilökohtaista apua ole riittävästi saatavilla. Yllättävää oli, että 30–64-

vuotiaista vastaajista (n=15) 60 % oli sitä mieltä, että henkilökohtaisen avun saaminen 

tukiverkostolta on jokseenkin tai täysin riittävää ja 65-vuotiasta tai vanhemmista (n=14) 

71 % piti omalta tukiverkostolta saamaa apua jokseenkin tai täysin riittävänä. 

 

Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen kysymysten vastaukset jakautuivat asi-

antuntijoilta kysyttäessä jokseenkin tasaisesti (kuvio 9). Näytti myös siltä, että asian-

tuntijoiden oli vaikea vastata näihin kysymyksiin tai heillä ei ollut selvää kantaa asioi-

hin. 
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KUVIO 9. Asiantuntijat. Yhteiskunnallinen osallisuus ja osallistuminen 

 

Asiakaskyselyyn vastanneista (n=32) 31 % ei osannut sanoa kantaansa siihen, toteutu-

vatko opiskelumahdollisuudet muihin samanikäisiin nähden hyvin (kuvio 10). Suurin 

osa mielipiteensä esille tuoneista vastaajista 34 % oli jokseenkin samaa mieltä tai täysin 

samaa mieltä väittämän kanssa. Kansalais- ja työväenopiston tarjontaa piti kysymyk-

seen vastanneista (n=34) 64 % joko jokseenkin tai täysin monipuolisena. Kansalaisopis-

ton toimintaa toivottiin myös haja-asutusalueelle. Vammaisille henkilöille toivottiin 

myös omia liikuntaryhmiä, joissa osallistumismäärät eivät ole suuria. Kansalaisopiston 

tarjontaan kaivattiin vertais- ja/tai kaveritoimintaa. 

 

Työmahdollisuuteni muihin samanikäisiin nähden ovat hyvät - väittämään oli 49 % 

asiakaskyselyyn vastanneista (n=29) täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä (kuvio 

10). Työ- ja päivätoiminnan riittävyydestä vastanneista (n=29) 41 % ei osannut sanoa 

mielipidettään asiaan. Työtoiminnan monipuolisuudesta 50 % vastaajista (n=28) ei 

osannut sanoa mielipidettään asiaan. Päivätoiminnan (viriketoiminnan) monipuolisuu-

desta asiakkaiden vastaukset (n=32) jakautuivat melko tasaisesti. Asiakaskyselyyn vas-

tanneet toivoivat lisää vaihtoehtoja niin työ- kuin päivätoimintaakin. 
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KUVIO 10. Asiakkaiden koulutus ja opiskelu ja työ sekä työ- ja päivätoiminta 

 

Asiantuntijoidenkin (n=11) oli vaikea vastata koulutusta ja opiskelua ja työtä sekä työ- 

ja päivätoimintaa koskeviin kysymyksiin (kuvio 11). Kansalaisopiston tilojen esteettö-

myys nähtiin asiantuntijoiden palautteessa kehittämistarpeena. 

 

 
KUVIO 11. Asiantuntijat. Koulutus ja opiskelu ja työ sekä työ- ja päivätoiminta 
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6.3 Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus 

 

Asiakaskyselyyn vastanneista (N=35) kaikki vastasivat väittämään, onko 

terveyskeskuspalvelut toimineet viimeisen vuoden aikana hyvin (kuvio 12), josta 

vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Monien palveluiden riittävyyttä kysyttäessä 

vastaajista suuri osa ei käyttänyt palveluita. Ne vastaajat, jotka käyttivät palveluita, 

olivat jokseenkin eri mieltä palveluiden riittävyydestä. Kuntoutuspalveluiden sekä 

apuvälineiden riittävyyteen oltiin melko tyytyväisiä. Kuntoutukseen toivottiin lisää 

edullisia kuntouttavia ryhmiä. Asiakkaat toivat huolenaiheena esille ikääntymisen 

tuoman palvelutarpeen lisääntymisen näiden palveluiden osalta. 

 

 
KUVIO 12. Asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus 

 

Asiantuntijoista vähintään kolmannes ei osannut sanoa sosiaali- ja terveyspalveluiden 

sekä kuntoutuksen toimivuudesta ja riittävyydestä koskeviin kysymyksiin (kuvio 13). 

Mielenterveys- ja päihdepalvelut riittävät asiantuntijoiden mielestä kysytyistä 

palveluista parhaiten. 
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KUVIO 13. Asiantuntijat. Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kuntoutus 

 

 

6.4 Kulttuuri- ja vapaa-aika 

 

Asiakaskyselyssä liikuntapaikkojen riittävyydestä, vapaa-ajanpalveluiden tiedottamisen 

riittävyydestä ja kulttuuripalveluiden tarjonnan riittävyydestä vastaukset painottuivat 

niin, että vastaajat olivat jokseenkin tai täysin samaa mieltä niiden riittävyydestä (kuvio 

14). Liikuntapaikkojen esteettömyydestä oltiin enemmän sitä mieltä, että ne eivät ole 

niin esteettömiä. Kirjastopalveluiden monipuolisuudesta sekä niiden saavutettavuudesta 

oltiin joko jokseenkin tai täysin samaa mieltä. Kirjastopalveluihin toivottiin muun mu-

assa lukupiirejä ja lisää äänikirjoja. 
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KUVIO 14. Asiakkaiden kulttuuri- ja vapaa-aika 

 

Asiantuntijat vastasivat kulttuuri- ja vapaa-ajan kysymyksiin samansuuntaisesti kuin 

asiakkaat (kuvio 15). Kirjastopalvelut ovat monipuolisia ja saavutettavia, asiantuntijat 

olivat jokseenkin samaa meiltä väittämän kanssa. Asiantuntijat toivoivat liikuntatiloja 

lisää haja-asutusalueelle. 

 
KUVIO 15. Asiantuntijat. Kulttuuri- ja vapaa-aika 
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Kysymykseen ”Mitä muuta palvelua toivoisit saavasi?” kohdalla asiakkailta tuli erilai-

sia ehdotuksia. Kuntaan toivottiin talonmiespalvelua, josta asiakas oli itse valmis mak-

samaan. Esille tuli myös nuorille suunnatut kokoontumispaikat ja -piirit, jossa vammai-

set nuoret tai ei-vammaiset voivat tavata toisiaan. Useat vastaajat olivat toivoneet uima-

hallia. Kunnassa on kerätty nimiä vuonna 2012 tarkoituksena saada uimahalli Mäntsä-

lään neljän vuoden sisällä nimien keräämisestä. 

 

Asiantuntijoilta kysyttiin, että mitä muuta haluat kertoa Mustijoen perusturvan 

nykytilasta ja vammaisten henkiöiden tarpeista. Asiantuntijat kertoivat, että kyselyyn oli 

vaikea vastata, kun ei ollut omakohtaista kokemusta asiasta tai asiat eivät ole nousseet 

työssä esille. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Asiakas- ja asiantuntijakyselyynkin vastanneet vastasivat hyvin samansuuntaisesti. 

Asikaskyselyn tutkimustuloksia tulkittaessa on huomioitava kyselyyn osallistuneiden 

taustatiedot. Eroja eri ikäryhmien välillä on tutkimuksesta vaikea vertailla, sillä 

vastaajien ikäjakauma ei ollut tasainen. Johtopäätöksissä en käsittele erikseen 

asiakaskyselyssä olleita ikäryhmiä. Monet kyselyyn osallistuneista olivat iältään 30–64-

vuotiaita ja 65-vuotiaita tai sitä vanhempia, joten tarkastelen vastauksissa kuitenkin 

ikääntymisen näkökulmaa. Analysointia tehdessä ei keskilukuja otettu mukaan, koska 

väittämissä oli mukana ”en osaa sanoa” tai ”en käytä palvelua”-vaihtoehdot. Tutkimus 

tehtiin laajan näkemyksen saamiseksi, joten tuloksista ei tehdä yksityiskohtaista 

analysointia. Tämän tutkimuksen avulla saatu tieto ei kerro sitä kuinka paljon, missä tai 

kenen toimesta palvelut Mustijoen perusturvan alueella on järjestetty. 

 

Monet vammaisten henkiöiden vaikeudet näyttävät olevan sidoksissa paikkakuntaan, 

mutta silti yhteisiä tilanteita, tekijöitä ja vaikeuksia heillä on paikkakunnasta riippumat-

ta (Hyvönen 2010, 17). Mustijoen perusturvan alueen toimintaan vaikuttavat monet yh-

teistoiminta-alueet. Kuuma-kunnat, sairaanhoitopiiri ja erityishuoltopiiri, joiden vaiku-

tuksia alueen toimintaan ei tässä tutkimuksessa selvitetty, vaikuttavat monella tavoin 

palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen. 

 

 

7.1 Itsenäisen elämän yhdenvertaisuus 

 

Palveluasuminen on kunnissa järjestetty melko hyvin Vammaisten palvelut 2010 - Kun-

takyselyn osaraportin mukaan. Kyselyyn vastanneista kunnista 80 % vastasi, ettei palve-

luasuminen tuottanut heille minkäänlaisia vaikeuksia. Niillä kunnilla, joilla näitä vaike-

uksia oli, syinä olivat useimmiten palveluasumisen paikkojen puuttuminen. (Väyrynen 

2011, 4.) SOTKAnetin tietojen mukaan Mustijoen perusturvan alueella vaikeavammais-

ten palveluasumisen piirissä olleiden asiakkaiden määrä on pudonnut vuodesta 2009 

vuoteen 2011 yhteensä 9 % (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013). Asumiseen liitty-

vät erot lisäävät epäoikeudenmukaisuutta. Ongelmana tämän tutkimuksen mukaan oli 

asiakkaiden määrän laskusta huolimatta palvelu- ja tukiasuntojen sekä asuntovaihtoeh-
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tojen vähäisyys. Tulkittaessa on huomioitava, että asiakaskyselyyn vastanneista 84 % 

asui omistusasunnossa ja 71 % vastanneista oli sitä mieltä, että tuki- ja palveluasuntoja 

ei ole riittävästi. 

 

Palvelurakenneuudistukseen liittyvä kehitysvammaisten laitoshoitojärjestelmän purka-

minen ja uusien palveluasumismuotojen kehittäminen laitosten tilalle ja niiden rinnalle 

tähtää vammaisten henkilöiden elinolojen parantamiseen. Uudistuksen tavoitteena on 

vammaisille taattava oikeus ihmisarvoiseen elämään ja yhdenvertaiseen kansalaisuu-

teen. (Eriksson 2008, 7.) Ohjausryhmässä otin esille laitosasumiseen liittyvien muutos-

ten vaikutuksen Mustijoen perusturvassa. Ohjausryhmältä saamani tiedon mukaan muu-

tokset voidaan tehdä painopistettä muuttamalla, jolloin vammaisten henkilöiden on 

mahdollista saada nykyistä enemmän tehostettua palveluasumista. 

 

Kuntakyselyn osaraportin mukaan kyselyyn vastanneilla kunnilla ei ollut suuria vaike-

uksia kuljetuspalvelujen järjestämisessä. Yleisimmin vaikeudet kuljetusten järjestämi-

sessä liittyivät vammaisten ikääntymiseen. Kunnille tuottivat vaikeuksia laintulkinnat ja 

vaikeavammaisuuden määritteleminen ikääntyneiden hakijoiden kohdalla. (Väyrynen 

2011, 3.) Mäntsälässä oli vuonna 2012 kuljetuspalveluiden käyttäjiä 206 ja Pornaisissa 

heitä oli 29 (Arja Tolttila, henkilökohtainen tiedonanto 1.3.2013). Vammaisten henki-

löiden ikääntyminen näkyy Mustijoen perusturvan alueella jo tällä hetkellä ja ikäänty-

neiden määrä tulee jatkossa vielä kasvamaan. Niin asiakas- kuin asiantuntijakyselyissä 

kävi ilmi, että Mustijoen perusturvan alueella kuljetuspalvelut toimivat jokseenkin hy-

vin. Joukkoliikenne ei ole toimivaa, joten kulkeminen palveluiden piiriin vaatii joko 

oman auton tai kuljetuspalveluita. Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen näkökulmasta 

katsottuna liikkumisen ja palveluiden saatavuuden vaikeudet estävät asiakkaita hakeu-

tumaan palveluiden piiriin. Kuljetuspalveluiden kehittämistä käsitellään luvussa 8.2. 

 

Hyvösen tutkimuksessa tuli ilmi, että vammaiset henkilöt kaipaavat muutakin tiedotta-

mista kuin päätöksen anotusta palvelusta, palvelun toteutumisesta tai etuuden muutok-

sesta. Tutkimuksen mukaan tietoa on itse etsittävä. Vammaiset henkilöt ja heidän lähei-

sensä kuvaavat palveluiden ja tukien anomista taisteluna, jonka osa luovuttaa ja jää näin 

ilman lain mukaista palvelua. Vammaiset joutuvat myös vuodesta toiseen todistamaan 

vammaisuutensa ja vajaakuntoisuutensa viranomaisille. Hyvönen kirjoittaa, että vam-

maiset kokevat olevansa epäilyksen alaisia tukia hakiessaan. Tukien anomiseen liittyy 
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vammaisten henkilöiden omat kokemukset, jotka kertovat vallankäytöstä heitä kohtaan. 

(Hyvönen 2010, 21.) Järvenpään vammaispoliittisen ohjelman yhteydessä tehdyssä ky-

selyssä oli samansuuntaiset tulokset tiedonsaannista kuin Hyvösen tutkimuksessa. Kyse-

lyn tulosten mukaan vammaisten henkilöiden on tiedettävä oikeuksistaan ja osattava 

vaatia palveluja. (Lindberg & Willberg 2006, 26.) Vammaisten henkilöiden palveluiden 

tarvetta suunniteltaessa on otettava huomioon mahdolliset tapahtuvat muutokset kun-

nossa, mikä taas vaikeuttaa palveluntarpeen perusteluita. 

 

Yhteiskunnan palveluista ja tukimuodoista tiedotetaan myös tekemäni tutkimuksen mu-

kaan liian vähän, vaikka palvelujärjestelmän tehtävänä on nimenomaan palvella asiak-

kaita. Asiakaskyselyissä avoimissa kysymyksissä yksittäiset asiakkaat ehdottivat tiedot-

tamisen parantamista tietoiskujen muodossa, ajan tasalla olevien nettisivujen avulla se-

kä paikallisessa sanomalehdessä. Monen on helpompi ymmärtää tietoiskujen avulla saa-

tua tietoa kuin lukemalla. Nettisivuilta tieto on uudelleen katsottavissa. Lehti-

ilmoittelussa on se etu, ettei liikkuminen estä tiedonsaantia. Tiedon tulisi olla helposti 

löydettävissä. 

 

Useilla kohderyhmään kuuluvilla ei ole mahdollisuuksia hyödyntää tietotekniikkaa tie-

don saamiseksi. Uuden teknologian ja kehittyneen tietotekniikan avulla palveluiden 

tiedottamiseen on erilaisia vaihtoehtoja, jotka tukevat itsenäistä selviytymistä. Ongel-

mana uuden tekniikan hyödyntämisessä on vammaisten henkilöiden erilaiset haitat, jot-

ka tuovat omat haasteensa osallistumiselle. Erilaisessa ilmoittelussa viestintäteknologiaa 

voidaan hyödyntää esimerkiksi kulttuuritapahtumien ilmoittelussa. 

 

Laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000) on säädetty, että palve-

lu- ja hoitosuunnitelmaa laadittaessa on asiakkaalle annettava mahdollisuus osallistua ja 

vaikuttaa sen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Palveluohjauksen avulla tiedon kulkua 

vammaisille henkilöille voidaan lisätä. Vammaisten henkilöiden kuntoutuspolku on 

monen tahon palveluiden ja etuuksien yhdistelmä, joka vaatii palveluohjausta. 

Mustijoen perusturvassa palveluohjausta saadaan, mutta sitä ei ole tarpeeksi saatavilla. 

Luvussa 8.1 käsitellään tiedottamisen lisäämistä. 
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7.2 Yhteiskunnallisen osallisuuden ja osallistumisen mahdollisuudet 

 

Koettuja vaikuttamismahdollisuuksia omaa asuinympäristöä, kuntaa ja yhteiskuntaa 

koskeviin asioihin kysyttiin Kansalaisbarometrin tutkimuksessa 2011. Tämän tutkimuk-

sen mukaan lähes 1,5 miljoonaa suomalaista koki vaikuttamismahdollisuutensa heikoksi 

yhteiskuntaa koskevissa asioissa. Pienissä kunnissa vaikuttaminen asuinympäristön asi-

oihin onnistui paremmin kuin suurten kuntien alueella. Yhteiskunnallisiin vaikuttamis-

mahdollisuuksiin ei kunnan koolla ollut vaikutusta. (Siltaniemi ym. 2011, 114–115.) 

Mustijoen perusturvan alueella vaikuttamiskanava vammaisilla henkilöillä on kansalais- 

ja vammaisjärjestöjen kautta. Tärkeä aktiivinen toimija on myös vammaisneuvosto, joka 

toimii yhteistyössä valtakunnallisen vammaisneuvoston kanssa. Vammaisten 

henkilöiden aseman parantaminen vaatii asenteiden muutosta ja toteutuessaan se 

vaikuttaa positiivisesti vammaisten henkilöiden terveyteen ja hyvinvointiin. 

 

Työelämäsyrjintä on vammaisten henkilöiden kokemusten perusteella jaettavissa työn-

haun ja työllistämisongelmiin, epätasa-arvoiseen kohteluun työpaikalla ja työyhteisössä 

sekä palkkauksen ongelmiin. Vammaisten henkilöiden työnteon rajoitteet ja realistiset 

mahdollisuudet kykyjä vastaavan työn löytämiseen on työelämärakenteissa otettava 

huomioon. (Eriksson 2008, 67–69.) Opiskelumahdollisuudet muihin samanikäisiin näh-

den tutkimuksessa asiakas- ja asiantuntijakyselyn mukaan ovat paremmat kuin työmah-

dollisuudet. Tutkimuksessa ei kysytty vastaajan koulutustasoa, joten sen vaikutusta työl-

listymiseen ei tiedetä. Asiakaskyselyyn vastaajista oli työelämässä mukana 31 %, mutta 

työttömänä vain 3 %. Tutkimusta tulkittaessa työttömyysprosentti ei vammaisten henki-

löiden kohdalla ole suuri. Tulosten perusteella ei selviä se, onko työttömyys piilevää eli 

onko työttömiä eläkkeellä olevien joukossa. 

 

Työtoiminnan merkitystä tutkittaessa sosiaaliset suhteet ja itsensä tarpeelliseksi tunte-

minen ovat tärkeitä asioita. Työ- ja päivätoiminnassa käyvät henkilöt pitävät työtään 

tavallisena työnä, jota he tekevät muiden kansalaisten lailla. Vammaisten henkilöiden 

kohdalla on tärkeää löytää niin terveydentilaa kuin myös kykyjä vastaavaa työtä. (Eriks-

son 2008, 55–57.) Työ- ja päivätoimintaa ei vastaajien mielestä ole Mustijoen perustur-

van alueella riittävästi. On kuitenkin väärin tulkita vastauksia päivätoiminnan osalta 

suoraan kyselyn perusteella, sillä näytti siltä, etteivät kaikki vastaajat olleet tulkinneet 

kysymystä lain perusteella saatavaksi päivätoiminnaksi. 
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Yhteiskunnassamme perheen ja suvun auttaminen vähenee ja yksinelävien määrä kas-

vaa, joka lisää avustajien tarvetta (Hyvönen 2010, 23–24). Henkilökohtaisen avun jär-

jestämisessä kunnilla oli jonkin verran ongelmia vuonna 2010. Avustajia on hankala 

saada pienten tuntimäärien takia sekä sijaisuuksiin. Sopivan avustajan saaminen samoin 

kuin työnantajana toimiminen tuottaa asiakkaalle vaikeuksia. Henkilökohtaisen avun 

menot ovat kasvaneet kunnissa 27,4 % vuodesta 2009 vuoteen 2010. Tätä voidaan selit-

tää henkilökohtaisen avun asiakasmäärän kasvulla. (Väyrynen 2011, 4–5.) Tilasto- ja 

indikaattoripankki SOTKAnetistä löytyi samantyyppinen tulos, jonka mukaan Mustijo-

en perusturvan alueella asiakasmäärät ovat kasvaneet vuodesta 2009, jolloin oli 10 hen-

kilökohtaisen avun asiakasta vuoden aikana, kun taas vuonna 2011 heitä oli 15 (Tervey-

den ja hyvinvoinninlaitos 2013). 

 

Henkilökohtaisen avun saaminen on asiakaskyselyn mukaan vaikeaa, sillä 47 % vastaa-

jista oli jokseenkin tai täysin eri mieltä sen riittävyydestä. Avustajan tarve tuli esille 

monissa kysymyksissä, siksi kysymys otetaan tässä yhteydessä esille, vaikka palvelun 

saajia on vähän. Keskustellessani ohjausryhmän kanssa kävi ilmi, ettei henkilökohtais-

ten avustajien saatavuus näyttäydy vammaispalvelulain kriteerien valossa ongelmana 

Mustijoen perusturvassa. Vaikeavammaisen henkilön on siis mahdollista saada henkilö-

kohtaista apua vammaispalvelulain perusteella. Suurimpana ongelmana ohjausryhmä 

näki avustajien saannissa henkilökohtaisten avustajien pysyvyyden. Alueella vammaiset 

henkilöt saavat tukiverkostolta henkilökohtaista apua, joka vähentää avustajien tarvetta. 

 

 

7.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä kuntoutuksen saatavuus 

 

Kansalaisbarometrin 2011 mukaan yli puolet tutkimuksen vastaajista oli sitä mieltä, että 

ihmiset eivät ole yhdenvertaisia sosiaali- ja terveyspalveluiden saannissa. Vastaajista 15 

% arvioi, etteivät he saaneet tarvitsemaansa apua viimeisen vuoden aikana. (Siltaniemi 

ym. 2011, 93, 99). SOTKAnetin Paras-hankkeen indikaattorin nykytilannetta kustan-

nuksilla katsottuna niin Mäntsälässä kuin Pornaisissakin on sosiaali- ja terveystoimen 

kuten myös perusterveydenhuollon nettokustannukset nousseet tasaisesti viimeisen 

kolmen vuoden aikana (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos 2013). Mustijoen perusturvan 

alueella terveyskeskuspalveluiden toimivuutta viimeisen vuoden aikana kysyttäessä 

vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Kustannusten nousua ei voi tulkita niin, että ne 
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johtuvat palveluiden toimivuuden parantamisesta tai palveluiden lisäämisestä, vaan sii-

hen voi olla monia erilaisia syitä, jotka eivät tässä tutkimuksessa käyneet ilmi. 

 

Kansalaisten erilaiseen kohteluun terveydenhuollossa vaikuttaa kysyntä- ja tarjontail-

miö. Kysyntäilmiössä eri-ikäiset tai maan eri osissa asuvat kansalaiset hakeutuvat hoi-

toon eri tavoin, toisin sanoen ikä ja paikka voi vaikuttaa siihen, että hakeudutaan hoi-

toon herkemmin saman ongelman ilmetessä. Tarjontailmiössä taas eri maan osissa asu-

villa on erilaiset mahdollisuudet käyttää palveluita, joten terveystarpeisiin liittymättö-

mien ominaisuuksien perusteella kansalaisia kohdellaan eri tavoin. (Valtonen 2007, 

101.) Asiakkailta kysyttäessä muista palveluista kuin terveyspalveluista, monet vastaa-

jista ei käyttänyt kysyttyjä palveluita. Palveluiden vähäiseen käyttöön liittyen ei käynyt 

ilmi, vaikuttaako kysyntä ja tarjonta tai työntekijöiden valintakriteerit tulokseen. Ei voi-

da tulkita tulosta myöskään niin, että palvelu jää saamatta siitä syystä, ettei sitä vaadita. 

 

Asiantuntijoiden oli vaikeaa vastata sosiaali- ja terveyspalveluita sekä kuntoutusta kos-

keviin kysymyksiin, koska oman asiantuntija-alueen ulkopuolella olevista asioista ei ole 

riittävästi tietoa. Tärkeintä on kuitenkin taata palvelut niin, että niiden avulla pystytään 

kaventamaan terveyseroja. Erityshuoltopiirin ja sairaanhoitopiirin palvelut tukevat Mus-

tijoen perusturvan palveluita. Hyvällä terveydenhoidolla pystytään ehkäisemään saira-

uksien syntymistä ja estämään sairauksien aiheuttaman toimintakyvyn heikkenemistä. 

 

Kuntoutuksen tarkoituksena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen ja parantaminen. 

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on aktivoida asiakasta omatoimisesti käyttämään 

yleisiä palveluja, seurata kuntoutusprosessia, tiedottaa tarpeista, antaa asiantuntija-apua 

sekä toimia asiantuntijana vammaisten tarpeiden selvitystyössä. Vammaisella on oikeus 

saada päivittäisissä toiminnassa tarvittavia apuvälineitä, mikäli hän tarvitsee niitä liik-

kumisessa, viestinnässä tai henkilökohtaisessa suoriutumisessaan. Kuntoutuksen muoto-

ja ovat muun muassa puheterapia, psykoterapia, kuntoutusjaksot ja tutkimustoiminta, 

jotka ovat määrärahasidonnaisia tukitoimia. Vaikeavammaisten lääkinnällisesti kuntou-

tuksesta vastaa Kela. (Räty 2010, 387–388.) Kuntoutuspalveluiden ja apuvälipalvelui-

den saatavuutta kysyttäessä tutkimuksessa mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti. Tu-

losten mukaan näytti siltä, että apuvälineitä on saatavilla jokseenkin riittävästi. Kuntout-

tavaa työtoimintaa käsitellään tarkemmin kappaleessa 8.3 Työtoiminnan kehittäminen. 
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7.4 Vapaa-ajan palveluiden järjestäminen 

 

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauman perusteella voi päätellä, että ikääntyneet 

vammaiset henkilöt tulevat lisäämään yhä suurempaa palvelujen tarvetta alueella. 

Ikääntymiseen liittyy fyysisiä muutoksia, jolloin myös normaaliin vanhenemiseen 

liittyvät muutokset saattavat vammaisella henkilöllä tai pitkäaikaissairaalla edetä 

nopeammin muihin samanikäisiin nähden. Heikentynyt toimintakyky lisää 

turvattomuutta, jolloin liikkuminen kodin ulkopuolella vähenee. Säännöllistä liikuntaa 

ja muutakin monipuolista toimintaa tulee heidän kohdallaan korostaa. Ohjatun 

toiminnan järjestämisen avulla toiminnasta saadaan säännöllistä. Asiakkaiden toiveina 

esitettiin pienryhmien järjestämistä ja suuntaamista vammaisille henkilöille. Asiakkaat 

toivat esille myös itse huolen ikääntymisen tuomasta palveluntarpeen lisääntymisestä. 

 

Tutkimuksessani kävi ilmi, että suuri osa vammaisista henkilöistä ei ollut työelämässä 

mukana. Vapaa-ajan merkitys ja mielekäs tekeminen korostuvat eläkkeellä ollessa. 

Harrastukset ovat olennainen elämänlaadun osatekijä vammaisten henkilöiden kohdalla. 

Mielekäs tekeminen jäsentää ajankäyttöä ja niillä on merkittävä osa arkielämää ja 

elämäntapaa. Virkistys- ja harrastustoiminnassa sosiaalisella vuorovaikutuksella on 

merkitystä yksilölle, jolloin sosiaalisten vaikutusten takia se lisää terveyttä, hyvinvointia 

ja onnellisuutta. (Eriksson 2008, 77–78.) Tehdyn tutkimuksen mukaan Mustijoen 

perusturvan alueella on liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia melko hyvin. Vapaa-

ajanpalveluista tiedotetaan myös jokseenkin hyvin. Liikuntapaikkojen esteettömyyttä 

parantamalla voidaan tarjota paremmat mahdollisuudet liikunta- tai tukielinvammoista 

kärsiville sosiaalisen verkoston ylläpitämiseen ja yhteisöön kuulumiseen. 

 

Esteettömyys tulee huomioida ympäristöä rakennettaessa. Eri ryhmien tarpeet poikkea-

vat toisistaan, vaikka vamma olisikin sama. Vamma voi myös näyttäytyä käytännössä 

eri tavalla. Kysytyistä asioista parhaiten Mustijoen perusturvan alueella toimivat tutki-

muksen mukaan kirjastopalvelut, joiden saavutettavuuteen ja monipuolisuuteen oltiin 

tyytyväisiä. Tästä voidaan päätellä, että kirjastopalvelut toimivat käyttäjästä riippumatta 

ja erilaiset käyttäjäryhmät on kirjastossa huomioitu. Kirjastopalveluiden tyytyväisyy-

destä huolimatta asiakaskyselyssä tuli toiveita vammaisille henkilöille järjestettävästä 

lukupiiristä ja palvelutaloihin saatavista äänikirjoista. Lisäksi kulkeminen kirjastoon 

talvella tuotti vaikeuksia. 
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8 TULOSTEN SOVELLETTAVUUS TYÖELÄMÄÄN 

 

 

Suomen vammaispoliittisen ohjelman kautta tapahtuvien kehitysehdotusten arviointi 

toteutuu valtakunnallisen vammaisneuvoston kautta paikalliselle vammaisneuvostolle ja 

edelleen kunnan toimielimiin ja päinvastoin. Lainsäädäntö myös ohjaa kuntia palvelui-

den toteuttamisessa. Niin asiantuntijoiden kuin moniammatillisten työryhmien tulee 

huomioida palveluita suunnitellessa vammaisten henkilöiden etu, vaikka heitä ei juuri 

sillä hetkellä olekaan kyseisen palvelun piirissä. Saatavien palveluiden tiedottamista 

tulee myös tutkimukseni mukaan Mustijoen perusturvan alueella lisätä. 

 

Mustijoen perusturvalla ovat monet kysytyt asiat jokseenkin kunnossa, mutta vielä on 

monella sektorilla myös parannettavaa. Kunnilta vaaditaan jatkuvaa kehittämistä. Palve-

luiden kehittämisessä on huomioitava tulevaisuuden näkymät, joita tarkastellaan muun 

muassa kuljetuspalveluiden kehittämisen yhteydessä. Kuntien on laadittava suunnitel-

mat, tavoitteet ja keinot siitä, miten kunnassa vastataan tulevaan palvelurakenteen uu-

distukseen. Näyttää siltä, että työntekijät ovat jatkuvassa muutoksessa, jossa uuden op-

piminen ja ajan tasalla pysyminen verottaa osan perustyöstä. 

 

 

8.1 Tiedottamisen lisääminen 

 

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa toteutettavissa toimenpiteissä lähtökohtana on 

tarkastella yhdessä eri hallinnonalojen vastuualueita ja toimenpiteitä. Vammaisjärjestö-

jen osaaminen sekä tiedon järjestelmällinen mukaan ottaminen ovat osa toimenpiteitä. 

Kehitettävät asiat sisältävät muun muassa tulkkauspalveluiden ja tieto- ja viestintäjärjes-

telmien käyttöä, julkisen hallinnon sähköisten palveluiden kehittämistä, digitaalisten 

äänikirja- ja oppimateriaalin saantia, koulutukseen ja opiskeluun hakeutumiseen liittyvi-

en sähköisten palveluiden edistämistä, puhelinpalveluiden ja sähköisten palveluiden 

edistämistä, kirjastojen digitaalisten tiedostojen kehittämistä, televisio-ohjelmien esteet-

tömyyden parantamista ja viestintäpolitiikan esteettömyyden seurannan kehittämistä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 37, 48–55.) 
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Mustijoen perusturvan alueella tuli asiakkailta toiveita tiedon kulun parantamiseksi. 

Tiedottamista voidaan parantaa Internet-sivujen kautta sekä kansalais- ja vammaisjärjes-

töjen kautta tapahtuvalla tiedottamisella. Vammaisten henkilöiden palveluihin liittyvän 

tiedon lisääminen nettisivuston kautta voi palvella usean kunnan asukkaita yhtä aikai-

sesti, esimerkkinä on palvelupolkumalli.fi -portaali (Palvelupolkumalli.fi/TATY ry 

2013). Hyviksi havaittuja käytäntöjä, palveluja ja tiedotusväyliä kannattaa hyödyntää 

vammaisille suunnatun tiedon välittämisessä, josta on esimerkkinä Palvelupiste Vinkki, 

joka jo tällä hetkellä jakaa tietoa eri palveluista. Puhelimitse tapahtuvaa palveluneuvon-

taa lisäämällä liikkumiseen liittyvät haittatekijät eivät estä tiedonsaamista. 

 

Mustijoen perusturvan alueella voi tutkimuksen mukaan antaa palautetta. Palautteen 

kautta saadaan vaivattomasti tietoa parannettavista asioista. Internetin kautta tapahtuva 

palautteen antaminen on helppo toteuttaa palveluiden kehittämiseksi ja arvioimiseksi. 

Arvioinnin systemaattinen kehittäminen ja jatkuva palautteen antamismahdollisuus pi-

tää asiakkaiden tarpeet näkyvillä. Hyvänä esimerkkinä palautteen antamisesta on kirjas-

to, jolla on palautesivu verkkosivuillaan. 

 

Moniammatillisen ryhmän sisällä ja päätöksiä tehdessä on tärkeää tietää mitä toinen 

asiantuntija on päättänyt ja miten se vaikuttaa omaan päätöksentekoon. Tietoa siirtämäl-

lä eteenpäin ei tule erilaisia tulkintoja asiakkaan asioissa. Asiakkaalle on tärkeää välittää 

viestiä, että palveluiden oikeudenmukaisuus toteutuu ja hänen ihmisarvoaan kunnioite-

taan. Kaikki tiedonkulkua parantavat muutokset eivät vaadi lisäkustannuksia. Asiakkai-

ta voidaan kuulla myös erilaisia yhteisöllisiä työmenetelmiä hyödyntämällä, joita ovat 

esimerkiksi kokemusasiantuntijuus, asiakasraadit, neuvostot ja foorumit. Näiden avulla 

voidaan parantaa tiedonkulkua asiakkaiden ja asiantuntijoiden välillä. 

 

Mustijoen perusturvan alueella yhteisöllisyyttä voidaan lisätä tukemalla erilaisia ryh-

miä. Kohtaamispaikkojen tarjoaminen maksutta eri ryhmien käyttöön tukee tiedon välit-

tämistä ja yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistoiminnasta tuli asiakaskyselyssä kiitosta ja he 

toivoivat, että työmuoto tehtäisiin näkyvämmäksi. Vapaaehtoistoiminnan järjestelmälli-

nen koordinointi palvelee kaikkia alueen asukkaita. Vapaaehtoistyön ja vertaistuen avul-

la voidaan vähentää myös sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdistuvaa painetta. 
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8.2 Kuljetuspalveluiden kehittäminen 

 

Vaikeavammaisten henkilöiden yksilöllisen oikeuden toteutumista liikkumiseen toi-

meenpannaan eri hallinnonalojen yhteistyönä tehtävässä selvityksissä, jossa tavoitteena 

on turvata mahdollisuudet yksilölliseen liikkumiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2010, 47). Kuljetuspalveluiden kehittämiseen tulee panostaa Mustijoen perusturvan alu-

eella, koska haja-asutusalueelta julkisilla kulkuvälineillä kulkeminen on hankalaa. Alue 

on maantieteellisesti laaja, joten toimivan joukkoliikenteen saaminen alueelle on vaike-

aa. Kaikki kohderyhmään kuuluvat eivät myöskään pysty käyttämään julkisia kulkuvä-

lineitä. Ikääntymisen myötä kuljetuspalveluiden tarve tulee edelleen kasvamaan. 

 

Alueella asiakkaiden ja asiantuntijoiden mielestä kuljetuspalvelut toimivat jokseenkin 

hyvin. Ohjausryhmä näki kuljetuspalveluiden kustannusten kehityksen ja tulevaisuuden 

palveluiden saatavuuden huolestuttavina asioina. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu vai-

keavammaiselle henkilölle järjestettävät kuljetuspalvelut määrärahoista riippumatta. 

Palvelun myöntäminen ei riipu henkilön varallisuudesta, iästä tai diagnoosista. Tarvetta 

arvioitaessa selvitetään, voiko henkilö käyttää joukkoliikennettä ilman kohtuuttoman 

suuria vaikeuksia. Julkisten liikennevälineiden käytön ohella selvitetään palveluiden 

sijaintia, apuvälineiden käyttöä, joukkoliikennepysäkkien paikkoja, matkaa pysäkille, 

kunnan kalustoa ja välineiden esteettömyyttä. (Sosiaaliportti.fi 2012b.) 

 

Kuljetuspalveluita mietittäessä selvitykset yhteiskuljetusten ja matkojen yhdistelykes-

kuksien kautta voivat tuoda uusia ratkaisuja. Tämä vaatii moniammatillisen tiimin yh-

teistyöhalukkuutta, jolloin mukaan voivat tulla koulu-, harrastus ja työhön liittyvät kul-

jetukset lähikuntien alueella. Monissa muissakin vammaisten palveluja järjestävissä 

kuntayhtymissä on vastaavia asioita jouduttu miettimään, esimerkkinä Keski-Suomessa 

toimiva 34 kunnan Vaalijalan kuntayhtymä (Vaalijalan kuntayhtymä 2013). Näiden 

mallien selvittäminen voi tuoda uusia käyttökelpoisia ratkaisuja. Tuleva laitospaikkojen 

purkaminen näyttää vaikuttavan kuljetuspalveluihin, sillä tällä hetkellä ne monesti sisäl-

tyvät hoitopäivän hintaan tai kunnan ostaman palvelun hoitopäivän hintaan. 
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8.3 Työllistymisen kehittäminen 

 

Vammaisten henkilöiden työllistyminen vaatii aktiivisia toimia, joilla voidaan parantaa 

työpaikkojen esteettömyyttä, kehittää työnvälitystä, tukirakenteita ja työpaikkakoulu-

tuksen palveluita. Vammaisen henkilön ensimmäisen työpaikan löytämiseksi ja työuran 

käynnistämiseksi tulee kiinnittää huomiota, ettei työttömyys jää pysyväksi tilaksi. Työl-

listymisen kehittämiseksi tehdään työtä rekrytointivaiheen palveluja kehittämällä. 

Vammaisille henkilöille tulee löytää uusia työaloja. Koulutuksen, tiedotuksen sekä vai-

kuttamistyön keinoilla pyritään lisäämään työnantajien vammaistietoutta. Työnantajien 

eläkevastuuta ja vammaisten henkilöiden työllistymistä mietitään esteiden purkamisek-

si. Itse työn tekemisessä selvitetään työolosuhteiden järjestelytuen käyttöä ja varmiste-

taan tulkkauspalveluita. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010, 89–97.) 

 

Osatyökykyiset työmarkkinoilla -raportissa pohditaan sitä, millä keinoin saadaan luotua 

kestäviä tapoja osatyökyisten työllistämiseksi. Osatyökykyisellä tarkoitetaan tässä hen-

kilöä, jonka mahdollisuudet saada sopivaa työtä, säilyttää työ tai jonka työssä etenemi-

sen mahdollisuudet ovat vähentyneet vamman, sairauden tai vajavuuden vuoksi. Vam-

maisille henkilöille tarjotaan omaan elämäntilanteeseen sopiva työllistymispolku, jossa 

riittävä tuki tuodaan työpaikalle. Työnantajan ja työtekijän intressit otetaan huomioon 

ohjausprosesseja suunniteltaessa. Työmarkkinoiden ikääntyminen voi tuoda työmarkki-

noille uusia mahdollisuuksia. Toimintamalleja muuttamalla saadaan uusia työtehtäviä. 

Työtä voidaan tehdä etätyönä, jolloin liikkuminen ei ole este. (Lehto 2011, 3, 20–21.) 

 

Vammaisjärjestöjen jäsenille tehdyssä kyselyssä (Laiho, Happonen, Latvala & Rämö 

2010) tuli esille kolme yleisintä syytä, jotka vaikeuttavat vammaisten henkiöiden työn-

tekoa. Nämä ovat tuki- ja liikuntaelinvammat, neurologiset vammat ja sairaudet sekä 

mielenterveysongelmat. Vammaisten henkilöiden työmarkkinoille sijoittumista mahdol-

listavat toimivat kuljetuspalvelut, esteetön työympäristö ja tietokone. Työnsaannin es-

teeksi ovat muodostuneet työllistymistä helpottavien tukien ja apuvälineiden haku. 

Työllistymistä vaikeuttaa työmotivaation puute, koska hakijat eivät usko omiin työllis-

tymismahdollisuuksiinsa. Työolosuhteiden mukauttaminen, osa-aikaisen työn mahdol-

listaminen sekä työterveyshuollon asiantuntijoiden mukana oleminen tukevat työkyvyn 

parantamista ja sijoittumista työmarkkinoille. (Lehto 2011, 27.) 
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Tutkija Pasi Päivinen kirjoittaa artikkelissaan vuoden 2013 alusta voimaan tulleista 

nuorten yhteiskuntatakuusta sekä julkisen työvoima- ja yrityspalveluiden uudistamises-

ta. Työvoiman saanti tulevaisuudessa tulee turvata, jolloin vammaiset ovat tulevaisuu-

dessa tärkeä työntekijäryhmä. Vammaiset nuoret tulee ottaa mukaan yhteiskuntatakuus-

sa, mutta vaarana on, että se käsittää heidän kohdallaan vain kuntoutuksen. Omien oike-

uksiensa tiedostamisella ja palveluista aktiivisesti kysymällä nuorella on mahdollisuus 

yhteiskuntatakuun kautta muihinkin vaihtoehtoihin kuin kuntoutukseen ja opiskelupaik-

kaan ammatillisessa erityisoppilaitoksessa. Päivinen kirjoittaa, ettei nuorisotakuu auto-

maattisesti paranna vammaisten tilannetta, vaan se vaatii omaa aktiivisuutta. Hän kehot-

taa kirjoituksessaan pyytämään tukea omasta järjestöstä sekä vaatimaan TE-palveluissa 

asioidessa yhdenvertaista palvelua. (Päivinen 2013, 48–49.) 

 

Kuntouttavaan työtoimintaan ja tehostettuun sosiaaliseen työllistämiseen terveyden-

huollon kiinnittäminen lisää työkykyä ja heidän mahdollisuuksiaan työllistyä. Tuettu 

työllistäminen on yksi vaihtoehto syrjäytymisen ehkäisemiseksi, mutta työpaikkoihin on 

paljon muitakin hakijoita eikä vammaisten henkilöiden tasa-arvoisuus toteudu kahden 

yhtä pätevän hakijan kohdalla työelämässä. 
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8.4 SWOT-analyysi 

 

SWOT-analyysi on Albert Humphreyn kehittämä menetelmä, jota voidaan käyttää stra-

tegian laatimisessa, ongelmien tunnistamisessa sekä arvioinnissa ja kehittämisessä. 

SWOT-analyysissä kirjataan ylös analysoidut asiat, joita ovat vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet sekä uhat. Kaavion vasemmalle puolelle kuvataan myönteiset ja oikeal-

la puolelle negatiiviset asiat. SWOT-analyysin avulla voidaan tehdä toimintasuunnitel-

ma siitä, kuinka vahvuuksia käytetään hyväksi, miten heikkouksia muutetaan vahvuuk-

siksi, miten mahdollisuuksia hyödynnetään sekä miten uhkia vältetään. (Lindroos & 

Lohivesi 2006, 217–218.) Tutkimustulosten pohjalta tehtiin yhteenveto Mustijoen pe-

rusturvan alueen vahvuuksista ja heikkouksista sekä mahdollisuuksista ja uhista SWOT-

analyysi. Yhteenvetoa voidaan hyödyntää Mustijoen vammaispoliittisen ohjelman te-

kemisessä. 

 

SWOT-analyysi 

   Vahvuudet     Heikkoudet     
   Toimivat kirjastopalvelut  Joukkoliikenne vähäistä 
   Jokseenkin toimivat kuljetuspalvelut  Puutteet esteettömyydessä 
   Turvallisuuden tunne  Tiedottaminen puutteellista 
   Vammaisneuvoston yhteistyö  Lisääntyvä ikääntyminen 
   Mäntsälän turvallisuussuunnitelma Työmahdollisuuksien vähäisyys 
   Sijainti pääkaupunkiseudulla Vammaisten henkilöiden ikäjakauma 
   Järjestötoiminnan vireys   Palveluiden keskittyminen keskuksiin 
   Mahdollisuudet    Uhat     
   Moniammatilliset työryhmät  Ikääntyminen lisääntyy 
   Tiedonkulun parantaminen  Yksinäisyys lisääntyy 
   Palautteenantamisen mahdollisuudet  Toimintakyky heikkenee 
   Kuljetuspalveluiden kehittäminen  Syrjäytyminen lisääntyy 
   Esteettömyyden lisääminen  Terveydelliset ongelmat lisääntyvät 
   Asenteiden muuttuminen  Kuljetuspalveluiden riittämättömyys 
   Verkostojen vahvistaminen  Kasvun keskittyminen keskustoihin 
   Työllistymisen kehittäminen  Kustannusten lisääntyminen 
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9 POHDINTA 

 

 

Yhdenvertaisuuden toteutuminen yhteiskunnassamme ei täysin toteudu, mutta sen eteen 

tehdään niin valtakunnallisella kuin paikallistasollakin työtä. Opinnäytetyöni tavoitteena 

oli tehdä kyselyiden avulla Mustijoen perusturvan vammaispoliittista ohjelmaa varten 

tarvekartoitus. Tarvittava tieto palveluiden toimivuudesta ja saatavuudesta saatiin vam-

maisilta henkilöiltä ja alueen asiantuntijoilta. Tulosten mukaan alueella palveluissa oli 

puutteita muun muassa joukkoliikenteessä sekä tiedonsaannissa. Asiantuntijoilta kysyt-

tiin samoja asioita kuin asiakkailta. Tulokset olivat hyvin samansuuntaisia. Asiakkaiden 

kokemuksia otin mukaan opinnäytetyöhöni myös muista tutkimuksista. 

 

Hyvinvointia katsotaan monesti ihmisen omasta näkökulmasta käsin. Sitä arvioitaessa 

ympäristö ja suhteet muihin ihmisiin ovat merkityksellisiä. Hyvinvoinnin edistämiseen 

vaikuttavat osallistumisen vahvistaminen ja yhteistoiminta. Vammaisten henkilöiden 

terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on jatkuva prosessi. Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämisessä muutoksiin ei aina tarvita taloudellisia resursseja. 

 

 

9.1 Ammatillinen kasvu 

 

Vammaiset henkilöt on haasteellinen asiakasryhmä, jonka tekee haasteelliseksi erilais-

ten asioiden ja palveluiden sekä eri-ikäisyyden huomioimisen yhtäaikaisesti. Henkilö-

kunnalta vaaditaan lainsäädännön osaamista ja sen tulkintaa, ymmärrystä asiakkaan 

erilaisissa ongelmissa ja kommunikoinnissa. Tämän lisäksi on osattava yhdistää eri pal-

veluita yhteen. Vammaisen henkilön oman äänen kuuleminen tulee huomioida, sillä sen 

esille saaminen on monesti vaikeaa palvelua haettaessa. Palvelutarpeen arvioinnissa 

moniammatillisen työryhmän näkemys tulee huomioida. Vammaisneuvoston mukaan 

ottaminen konkreettisesti päätöksentekoon tuo vammaisten henkilöiden näkemyksen 

esille asioita päätettäessä. Läheisten tuella on keskeinen merkitys, jota tulee myös asia-

kastyössä arvostaa. Vammaiselta henkilöltä ja hänen läheisiltään vaaditaan palveluita 

haettaessa voimavaroja, jolloin he tarvitsevat yksilöllisesti suunniteltua apua. 
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Opinnäytetyön tekeminen oli minulle uuden oppimista. Työni edetessä törmäsin jatku-

vasti siihen, miten vähän tiesin aihealueesta. Aihe on niin laaja, että siitä voi jatkuvasti 

oppia lisää. Opinnäytetyöni aihe muuttui koko ajan mielenkiintoisemmaksi. Harmitti, 

kun aika ei riittänyt syvälliseen asioiden tutkimiseen. Työskentelyn aikana kiinnitin 

huomiotani tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja esteettömyyteen eri tavalla kuin en-

nen. Opinnäytetyön kautta opin ajattelemaan asioita kriittisemmin ja opin yhdistämään 

asioita toisiinsa, joita tein erityisesti johtopäätöksiä tehdessä. Tiedon saamisen lisäksi 

opin tutkimuksen tekemiseen liittyviä asioita, josta minulla ei ollut ennestään kokemus-

ta. Tutkimusprosessi oli hyvin mielenkiintoinen ja toivon myöhemmin tarvitsevani pro-

sessissa oppimiani asioita. 

 

Opinnäytetyönprosessissa vaadittu itsenäinen päätöksenteko tuki ammatillista kasvuani. 

Sain ohjeita opinnäytetyöni työstämisvaiheessa ohjaavalta opettajaltani. Huolimatta 

siitä, että työelämäyhteistyökumppani oli mukana, vastuunotto työn etenemisestä ja 

tuloksista oli minun käsissäni. Prosessin kautta huomasin pystyväni hallitsemaan kes-

keneräisyyttä, vaikka lopputulosta en hahmottanutkaan suuren tietomäärän keskeltä. 

 

Työni eri vaiheissa oli tarpeen tarkastella työn etenemistä jäljellä olevaan aikaan näh-

den. Opinnäytetyöni aiheen laajuus teki kirjoittamisen vaikeaksi. Oleellisimpien asioi-

den ottamisesta opinnäytetyönraporttiin tuli käyttää harkintaa aivan opinnäytetyön val-

mistumiseen saakka. Aikataulutin elämääni varaamalla kalenteriin aikaa opinnäytetyöl-

leni. Haastavinta koko opinnäytetyöprosessissani oli aihealueen rajaaminen. 

 

Työskentelyni aikana huomasin yhteydenpidon merkityksen ohjausryhmään, sillä ta-

paamiset edistivät aina työtäni. Keskusteluissani ohjausryhmän kanssa ymmärsin eri 

toimijoiden vastuunkannon tärkeyden vammaisten henkilöiden aseman parantamiseksi. 

Vammaispoliittista ohjelmaa tehdessä olisin päässyt näkemään päätösten tekemiseen 

liittyvän prosessin. Olisin saanut tutkimuksestani enemmän irti, jos toimintaympäristö 

olisi ollut minulle tuttu. 
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9.2 Jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimukselleni jatkoa tuo vammaispoliittisen ohjelman käynnistyminen, jonka avulla 

luodaan Mustijoen perusturvan alueelle tavoitteet ja toimenpiteet hyödyttämään vam-

maisia henkilöitä ja heidän läheisiään. Tulevaa ohjelmaa voivat hyödyntää eri alojen 

asiantuntijat, päättäjät ja järjestöt. Toimenpiteiden kirjaaminen auttaa näyttämään suun-

taa, mihin asioihin alueella tullaan pyrkimään. Suomen vammaispoliittisen ohjelman 

toimenpide-ehdotuksia tulee ohjelmaa tehdessä huomioida, sillä niitä jatkossakin seura-

taan. 

 

Ohjelmaa päivittämällä siitä tulee ajan tasalla oleva ohjelma. Vammaisten henkilöiden 

asioihin kohdistuvien epäkohtien esillä pitäminen ovat kestävää ja vastuullista vam-

maispolitiikkaa, joka on koko ohjelman tarkoitus. Ohjelman tekeminen vaatii resursseja, 

joten myös syystä ohjelma kannattaa pitää ajan tasalla. Tiedottamisen lisäämisen yhtey-

dessä käsiteltiin myös palautteenantamista. Toimivan palautteenantojärjestelmän avulla 

päivitetyn tiedon saaminen ohjelmaan onnistuu vaivattomasti. Ohjelmaa tehdessä on 

hyvä kirjata ylös toteuttaja, aikataulu ja ohjelman seuranta. 

 

Monissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia tämän tutkimuksen kanssa, 

joten mielestäni tuloksia ja johtopäätöksiä pystytään hyödyntämään myös muiden kun-

tien vammaispoliittisten ohjelmien tekemiseen. Palvelurakenneuudistuksen myötä tulee 

mahdollisesti myös olemaan enemmän yhteistoiminta-alueita, jolloin kuntarajojen mer-

kitys vähenee. Tällöin joudutaan miettimään yhä enemmän palveluiden toimivuutta ja 

saatavuutta yhdessä, jolloin jo olemassa olevaa tietoa voidaan hyödyntää. 

 

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on 14 sisältöaluetta ja 122 toimenpidettä, joten ohjel-

maan on kirjattu paljon tutkinnan arvoisia asioita. Jo tutkittuihin asioihin voidaan tehdä 

tarkentavia tutkimuksia. Alueella on kehitettäviä asioita, joita ovat muun muassa ohja-

usryhmän esille tuomat tiedottamisen lisääminen, kuljetuspalveluiden ja työllistymisen 

kehittäminen. Näiden lisäksi tekemässäni SWOT-analyysissä on monia asioita, joiden 

pohjalta kehittämistä voidaan tehdä. Tiedottamisen lisääminen onnistuu esimerkiksi 

verkkosivuston avulla pienin lisäkustannuksin. Kuljetuspalveluiden kartoittaminen vaa-

tii erilaisiin vaihtoehtoihin paneutumista. Työtoiminnan kehittäminen palvelee eri-

ikäisiä työttömyysuhan alalla olevia. 
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9.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus  

 

Eettiset kysymykset tulevat esille kaikessa tutkimustoiminnassa. Lähtökohtana tulee 

olla yksilön kunnioittamisen periaate ja tutkittavan suojaaminen. Tutkimuksen perusta-

na ovat tunnistamattomuus, tietosuoja ja yksityisyyden suoja. (Kokko 2011, 305.) Tut-

kimuksen avoimuus ja eettisyys näkyi siinä, että tutkittaville kerrottiin mihin tietoja 

käytetään. Yksittäisten henkiöiden vastauksia ei pystytä tunnistamaan eikä yksittäisiä 

vastauksia luovuteta ulkopuolisille. Kenenkään vastaajan henkilötietoja ei opinnäyte-

työssä näy. Vastaukset hävitetään tuhoamalla ne opinnäytetyön valmistuttua. Tutkimuk-

sen eettisyyttä on Mustijoen perusturvassa mietitty tutkimuslupaa haettaessa. 

 

Tutkimuksesta haluttiin mahdollisimman tasapuolinen lopputulos. Asiakaskysely tehtiin 

kaikille kansalais- ja vammaisjärjestöille, joissa tiedettiin olevan pitkäaikaissairaita tai 

vammaisia henkilöitä. Tulokset ovat puolueettomia, sillä tutkimuksen tekijä ei ollut yh-

teydessä vastaajiin. Järjestöjen yhdyshenkilö pääsi kuitenkin vaikuttamaan siihen, ke-

nelle kyselyt toimitettiin. Vastauksia tuli maantieteellisesti eri puolilta aluetta, sillä pal-

veluita toivottiin myös haja-asutusalueelle. En usko kyselyiden lähettämisen järjestöjen 

yhdyshenkilön kautta vääristävän lopputulosta. 

 

Samasta perusjoukosta voidaan saada otannan perusteella eri kerroilla hieman tosistaan 

erilaisia tuloksia. Ratkaisevaa on se, mitkä seikat vaikuttavat tulokseen ja tarkkuuteen. 

Tähän vaikuttaa sattuma, otantamenetelmä ja otoskoko. Jokaiseen otantatutkimukseen 

on mahdollisuus tulla virheitä ja mitä pienemmästä otoksesta on kysymys, sitä suurempi 

on riski. (Holopainen & Pulkkinen 2008, 37–38.) Alkuperäinen tarkoitus oli ottaa mu-

kaan vammaisia henkilöitä suhteellisen kiintiöinnin avulla, mutta koska tämä ei onnis-

tunut, suurennettiin kyselyn otoskokoa tulosten virhemahdollisuuden pienentämiseksi. 

 

Asiakaskyselyyn ei tullut vastauksia alle 7-vuotiailta. Vastanneiden ikäjakaumaa tarkas-

tellessa uskon järjestöihin kuuluvan samansuuntaisesti eri-ikäryhmiin kuuluvia kuin 

kyselyyn vastanneet olivat, jolloin nuorimpien osallistuminen järjestöissä on vähäisem-

pää kuin vanhempien. Vastaajien epätasainen ikäjakauma vaikuttaa joihinkin tuloksiin, 

joten tämä olisi pitänyt selvittää ennen kyselyiden lähettämistä. Sitä ei tiedetä oliko ky-

selyiden saajissa alle 7-vuotiaita. Puhelinkeskusteluissani yhdyshenkilöille tähdensin, 

että he valitsisivat mahdollisimman monipuolisen joukon kyselyiden vastaanottajiksi. 
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Tieteellistä tutkimusta tehdessämme joudumme tarkastelemaan, millainen tieto on epä-

luotettavaa. Pelkät havainnot eivät riitä, vaan ne vaativat varmennusta ja perustelua. 

Monipuolisen tiedonhankinnan voi estää subjektiivinen asenne, jolloin ihminen on kiin-

nostunut vain tutuista toiminnoistaan. Tutkimusta tehdessä tulee huomata se, että aukto-

riteetit voivat olla myös väärässä. (Hirsijärvi ym. 2007, 18–19.) Koko tutkimukseni ajan 

pidin mielessä tutkimustiedon merkityksen puntaroimalla tiedon luotettavuutta. Ohjaus-

ryhmän mielipiteitä huomioin valinnoissani. Ohjausryhmä ei vaikuttanut lopputuloksiin. 

Kolme vammaisalan asiantuntijaa luki opinnäytetyöni asiavirheiden välttämiseksi. 

 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli tutkimuksen ky-

kyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsijärvi ym. 2007, 226). Asiakas- ja 

asiantuntijakyselyn vastaukset olivat hyvin samansuuntaisia, joka mielestäni kertoo 

tutkimuksen luotettavuudesta. Suuri vastausprosentti asiakaskyselyssä lisää tulosten 

luotettavutta. Asiantuntijoiden kyselyyn uskoin saavani enemmän vastauksia kuin sain. 

Tätä voidaan selittää joko asiantuntijoiden kiireellä tai väärällä ajankohdalla. 

 

Aineistoni pohjalta pohdin sitä, vastasivatko asiakaskyselyyn ne vammaiset henkilöt tai 

heidän edustajansa, jotka kokevat eniten tarvetta palveluiden parantamiselle. Läheisten 

ja muiden vastatessa kyselyyn vertasin vastauksia siltä kannalta, poikkeavatko 

vastaukset toisistaan. Läheisten vastauksista en yhtä kysymystä lukuunottamatta 

pystynyt näkemään eroa vammaisten henkilöiden itsensä täyttämiin kyselyihin. 

Vastauksista vertailin henkilökohtaisen avun saatavuutta. Uskoin vastauksiin 

vaikuttavan vastaajan lähtökodista tuleva tarve saada ulkopuolista apua. Vertailussa 

ilmeni, että läheisten vastatessa oltiin hieman tyytymättömämpiä henkilökohtaisen avun 

saantiin kuin vammaisten henkilöiden itse vastatessa. 

 

Tutkimuksen validiudella eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mi-

tata sitä asiaa mitä oli tarkoituskin. Kyselylomakkeen kysymyksen vastaaja voi käsittää 

väärin sen, mitä sillä kysymyksellä olisi haluttu tietää. (Hirsijärvi ym. 2007, 226–227.) 

Asiakaskyselyssä muutamat kysymykset ymmärrettiin väärin, jolloin vastauksia tarkas-

teltiin kriittisesti. Saatekirjeessä olisi pitänyt korostaa sitä, että taustatiedot täytetään 

aina vammaisten henkilöiden tiedoilla. Joihinkin kohtiin oli läheinen täyttänyt omat 

tietonsa. Tämä ongelma ei näkynyt varsinaisten kysymysten kohdalla. 
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Vastaajat asettavat tulkinnalle haasteita. Puolistrukturoitujen kysymysten kohdalla ei 

tullut esille sitä ongelmaa, että olisi vastattu useisiin vaihtoehtoihin. Heikkilän (1999) 

mielestä huolellisen esitestauksen avulla pyritään selvittämään kysymysten ja ohjeiden 

selkeys ja yksiselitteisyys, vastausvaihtoehtojen toimivuus ja lomakkeen vastaamiseen 

kuluva aika. (Valli 2007, 200–203). Kaikkia asioita ei etukäteen pystytty lomakkeen 

testaamisesta huolimatta huomioimaan. Taustatiedoissa sairautta tai vammaa kysyttäes-

sä asiakkaat valitsivat useita vaihtoehtoja. Nämä tulokset koodattiin uudelleen tulosten 

tulkinnan selventämiseksi. Avoimia kysymyksiä tulkitessa pyrkimyksenä oli laittaa sa-

mansisältöiset vastaukset samoihin luokkiin. Tämä tuotti haasteita, sillä lähes kaikilla 

vastaajilla oli erilaisia kehitettäviä asioita eikä vastaus aina ollut kysyttyyn sisältöön 

liittyvä. 
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LIITE 1: Asiakaskysely 
 

KYSELY MUSTIJOEN PERUSTURVAN VAMMAISPOLIITTISTA OHJELMAA VARTEN 

1 TAUSTATIETOJA (Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä numero, joka parhaiten kuvaa vastaustasi)

1.1 Olen 1 mies 2 nainen 

1.2 Vastaaja 1 vammainen henkilö 3 läheinen  
2 pitkäaikaissairas 4 muu, kuka? _____________________________________ 

1.3 Ikä 1 0-6 vuotta 2 7–17 vuotta 3 18–29 vuotta 4 30–64 vuotta 5 yli 65 
vuotta 

1.4 Asun 1 omistusasunnossa 3 vuokra-asunnossa 5 muussa, missä? 
2 palveluasunnossa 4 tukiasunnossa __________________________ 

1.5 Olen 1 töissä 3 työtoiminnassa 5 muussa, missä? 
2 työtön 4 päivätoiminnassa __________________________ 

1.6 Minulla on 1 kuulovamma 3 pitkäaikaissairaus 5 muu, mikä? 
2 näkövamma 4 tuki- ja liikuntaelinvamma __________________________ 

2 ITSENÄINEN ELÄMÄ 

ITSENÄINEN ELÄMÄ Itsenäinen elämä, johon kuuluvat perhe-elämän ja asumisen sekä kommunikoinnin, 
liikkumisen, tiedonsaannin ja viestinnän mahdollisuuksien yhdenvertaisuus (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010:  
Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen  vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015.) 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

Perhe-elämä 
täysin eri 

mieltä 
jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

2.1 Sosiaalinen tukiverkostoni on riittävä 1 2 3 4 5 0 

2.2 Kehitettävät asiat:                                      
                                    
                                    

ei eri eikä 
samaa mieltä 

Asuminen 
täysin eri 

mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

2.3 Palvelu- ja tukiasuntoja on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

2.4 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

Liikkuminen 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en käytä 
palvelua 

2.5 Joukkoliikenne on toimivaa 1 2 3 4 5 0 

2.6 Kuljetuspalvelut toimivat hyvin 1 2 3 4 5 0 

2.7 Koulu- ja opiskelukuljetukset toimivat hyvin 1 2 3 4 5 0 
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täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

2.8 Pysäköintipaikkoja on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

2.9 Liikkuminen julkisissa tiloissa on esteetöntä 1 2 3 4 5 0 

2.10 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

Kommunikointi ja tiedonsaanti 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

2.11 Yhteiskunnan palveluista ja tukimuodoista  
tiedotetaan riittävästi 1 2 3 4 5 0 

2.12 Asiakaspalautteen antaminen on mahdollista 1 2 3 4 5 0 

2.13 Palveluohjauksen saaminen on mahdollista 1 2 3 4 5 0 

2.14 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

3 YHTEISKUNNALLINEN OSALLISUUS JA OSALLISTUMINEN 

Osallisuuden ja osallistumisen edellytyksiä luovat esim. rakennetun ympäristön esteettömyys, palvelujen saatavuus, 
saavutettavuus ja toimivuus, tuotteiden ja tavaroiden käyttökelpoisuus sekä modernin tieto- ja viestintäteknologian 
myötä laajentuneet mahdollisuudet itsenäiseen elämään ja omatoimisuuteen. 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

3.1 Vammaispalvelulain mukaista henkilökohtais- 1 2 3 4 5 0 
ta apua on riittävästi saatavilla 

3.2 Henkilökohtaisen avun saaminen omalta tuki- 1 2 3 4 5 0 
verkostolta on riittävää 

3.3 Itsemääräämisoikeus toteutuu hyvin 1 2 3 4 5 0 

3.4 En koe syrjintää 1 2 3 4 5 0 

3.5 Tunnen oloni turvalliseksi 1 2 3 4 5 0 

3.6 Esteettömyys on huomioitu rakennussuunnit- 1 2 3 4 5 0 
telussa 

3.7 Kehitettävät asiat:                                     
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4 KOULUTUS JA OPISKELU 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä en opiskele 

4.1 Opiskelumahdollisuuteni muihin saman- 1 2 3 4 5 0 
ikäisiin nähden ovat hyvät 

4.2 Kansalais- tai työväenopiston tarjonta   1 2 3 4 5 0 
on monipuolista 

4.3 Kehitettävät asiat:             
                                    
                                    

    

5 TYÖ SEKÄ TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en osaa 
sanoa 

5.1 Työmahdollisuuteni muihin samanikäisiin 1 2 3 4 5 0 
nähden ovat hyvät 

5.2 Työ- ja päivätoimintaa on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

5.3 Työtoiminta on monipuolista 1 2 3 4 5 0 

5.4 Päivätoiminta (viriketoiminta) on moni- 1 2 3 4 5 0 
puolista 

5.5 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

6 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ KUNTOUTUS 

Terveydenhuolto ja kuntoutus, jossa lähtökohtana ovat peruspalveluiden tarjoaminen kaikille kansalaisille,  
palvelujen saannin ja oikea-aikaisuuden varmistaminen sekä apuvälinepalveluiden ja -teknologian toimivuus. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut  
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en käytä 
palvelua 

6.1 Terveyskeskuspalvelut ovat toimineet  1 2 3 4 5 0 
viimeisen vuoden aikana hyvin 

6.2 Kotihoidon palveluita on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.3 Vammaispalveluja on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.4 Mielenterveyspalveluita on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.5 Päihdepalveluja on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.6 Päivähoitopalveluja on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.7 Kehitettävät asiat:                                     
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Kuntoutus 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en käytä  
palvelua/ 
apuvälineitä 

6.8 Kuntoutuspalveluita on riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.9 Apuvälineitä on saatavilla riittävästi 1 2 3 4 5 0 

6.10 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

7 KULTTUURI JA VAPAA-AIKA 

Kulttuuri ja vapaa-aika, jossa yhdenvertaiset mahdollisuudet ja osallisuus liikunta-, taide-, kirjasto- ja matkustus- 
palveluihin ovat keskeisiä kysymyksiä vammaisille ihmisille. 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

Liikuntapalvelut 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en käytä 
palvelua 

7.1 Liikuntapalveluita on tarjolla riittävästi 1 2 3 4 5 0 

7.2 Liikuntapaikat ovat esteettömiä 1 2 3 4 5 0 

7.3 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

ei eri eikä 
samaa mieltä 

Kulttuuripalvelut 
täysin eri 

mieltä 
jokseenkin 
eri mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en käytä 
palvelua 

7.4 Vapaa-ajanpalveluista tiedotetaan riittävästi 1 2 3 4 5 0 

7.5 Kulttuuripalveluita on tarjolla riittävästi 1 2 3 4 5 0 

7.6 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

Kirjastopalvelut 
täysin eri 
mieltä 

jokseenkin 
eri mieltä 

ei eri eikä 
samaa mieltä 

jokseenkin 
samaa mieltä 

täysin 
samaa 
mieltä 

en käytä 
palvelua 

7.7 Kirjastopalveluiden tarjonta on moni- 1 2 3 4 5 0 
puolista 

7.8 Kirjastopalvelut ovat saavutettavia 1 2 3 4 5 0 

7.9 Kehitettävät asiat:                                     
                                    
                                    

8 MITÄ MUUTA PALVELUA TOIVOISIT SAAVASI? 
                                            
                                            
                                            
Kiitos vastauksestasi! 
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LIITE 2: Saatekirje asiakkaille 

 

 

KYSELY MUSTIJOEN VAMMAISPOLIITTISTA OHJELMAA VARTEN 

 

Hyvä vastaanottaja! 

 

Mustijoen perusturvalle laaditaan Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPON 

2010–2015 pohjalta vammaispoliittinen ohjelma palvelemaan päättäjien, järjestöjen ja 

yksityisten henkilöiden tarpeita. Vammaispoliittisen ohjelman laatiminen onnistuu yh-

dessä alueen toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Teen kyselyn vammaispoliittista 

ohjelmaa varten Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Kyselyn avulla pyrin 

kartoittamaan nykytilanteen ja tarpeet Mustijoen perusturvan alueen (Mäntsälä ja Por-

nainen) vammaisten palveluista ja niiden toimivuudesta terveyden ja hyvinvoinnin nä-

kökulmasta katsottuna. Mustijoen perusturvan vammaispoliittisen ohjelman on tarkoitus 

valmistua vuoden 2013 aikana. 

 

Juuri sinun vastauksellasi on merkitystä, sillä vastausten pohjalta saadaan koottua toi-

menpide-ehdotukset palvelunlaadun ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Jokai-

sen valinnaisen kysymyksen jälkeen on avoin kysymys, johon voit kertoa mielessäsi 

olevia kehitettäviä ideoita palvelemaan toimenpide-ehdotusten laatimista. Vastaukset 

tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja nimettöminä. 

 

Pyydän sinua lähettämään vastauksesi 8.1.2013 mennessä oheisessa vastauskuoressa. 

Kiitän sinua antamastasi ajasta tärkeän asian eteenpäin viemiseksi. 

 

Terveisin Liisa Tervashonka 

Diakonia-ammattikorkeakoulu  

sosionomiopiskelija 

liisa.tervashonka@student.diak.fi 
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LIITE 3: Asiantuntijakysely 

 

 

KYSELY MUSTIJOEN PERUSTURVAN VAMMAISPOLIITTISTA OHJELMAA 

VARTEN 

 

1. Olen 

 mies 

 nainen 
 

 

2. Vastaaja  

  asiantuntija-alueeni/vastuualueeni on 

 
 

 

 

 

ITSENÄINEN ELÄMÄ Itsenäinen elämä, johon kuuluvat perhe-elämän ja asumisen sekä kom-

munikoinnin, liikkumisen, tiedonsaannin ja viestinnän mahdollisuuksien yhdenvertaisuus (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2010: Vahva pohja osallisuudelle ja yhdenvertaisuudelle. Suomen 

vammaispoliittinen ohjelma VAMPO 2010–2015).  
 

 

 

3. Perhe-elämä 

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Vammaisten henkilöiden 

sosiaalinen tukiverkosto on 

riittävää  
 

                  

 

 

 

4. Kehitettävät asiat: 
 

 

5. Asuminen  

 
täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa mieltä

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin sa-

maa mieltä

en osaa 

sanoa 

Palvelu- ja tukiasunto-

ja on riittävästi  
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6. Kehitettävät asiat: 
 

 

7. Liikkuminen  

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Joukkoliikenne on toimivaa 
 

                  

Kuljetuspalvelut toimivat 

hyvin  
 

                  

Koulu- ja opiskelukuljetuk-

set toimivat hyvin  
 

                  

Pysäköintipaikkoja on riit-

tävästi  
 

                  

Liikkuminen julkisissa 

tiloissa on esteetöntä  
 

                  

 

 

 

8. Kehitettävät asiat: 
 

 

9. Kommunikointi ja tiedonsaanti  

 

täysin 

eri miel-

tä 

jokseenkin 

eri mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Yhteiskunnan palveluista ja 

tukimuodoista tiedotetaan riit-

tävästi  
 

                  

Asiakaspalautteen antaminen 

on mahdollista  
 

                  

Palveluohjauksen saaminen on 

mahdollista  
 

                  

 

 

 

10. Kehitettävät asiat: 
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11. YHTEISKUNNALLINEN OSALLISUUS JA OSALLISTUMINEN Osallisuuden ja osallistumi-

sen edellytyksiä luovat esim. rakennetun ympäristön esteettömyys, palvelujen saatavuus, saavutet-

tavuus ja toimivuus, tuotteiden ja tavaroiden käyttökelpoisuus sekä modernin tieto- ja viestintä-

teknologian myötä laajentuneet mahdollisuudet itsenäiseen elämään ja omatoimisuuteen.  

 

 
täysin 

eri 

mieltä 

jokseenkin 

eri mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Vammaispalvelulain mukaista hen-

kilökohtaista apua on riittävästi 

saatavilla  
 

                 

Vammaiset henkilöt saavat henkilö-

kohtaista apua omalta tukiverkostol-

taan riittävästi  
 

                 

Itsemääräämisoikeus toteutuu hyvin 
 

                 

Vammaisia henkilöitä ei syrjitä 
 

                 

Vammaiset henkilöt tuntevat olonsa 

turvalliseksi  
 

                 

Esteettömyys on huomioitu raken-

nussuunnittelussa  
 

                 

 

 

 

12. Kehitettävät asiat: 
 

 

13. KOULUTUS JA OPISKELU  

 

täysin 

eri miel-

tä 

jokseenkin 

eri mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Opiskelumahdollisuudet muihin 

samanikäisiin nähden ovat hyvät  
 

                 

Kansalais- tai työväenopiston 

tarjonta on monipuolista  
 

                 

 

 

 

14. Kehitettävät asiat: 
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15. TYÖ SEKÄ TYÖ- JA PÄIVÄTOIMINTA  

 
täysin 

eri miel-

tä 

jokseenkin 

eri mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Työmahdollisuudet muihin 

samanikäisiin nähden ovat 

hyvät  
 

                  

Työ- ja päivätoimintaa on riit-

tävästi  
 

                  

Työtoiminta on monipuolista 
 

                  

Päivätoiminta (viriketoiminta) 

on monipuolista  
 

                  

 

 

 

16. Kehitettävät asiat: 
 

 

17. Sosiaali- ja terveyspalvelut  

 
täysin 

eri miel-

tä 

jokseenkin 

eri mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Terveyskeskuspalvelut ovat toi-

mineet viimeisen vuoden aikana 

hyvin  
 

                 

Kotihoidon palveluita on riittäväs-

ti  
 

                 

Vammaispalveluita on riittävästi 
 

                 

Mielenterveyspalveluita on riittä-

västi  
 

                 

Päihdepalveluita on riittävästi 
 

                 

Päivähoitopalveluita on riittävästi 
 

                 
 

 

 

18. Kehitettävät asiat: 
 

 

 



75 

 

19. Kuntoutus  

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa miel-

tä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Kuntoutuspalveluita on 

riittävästi  
 

                  

Apuvälineitä on saatavilla 

riittävästi  
 

                  

 

 

 

20. Kehitettävät asiat: 
 

 

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA Kulttuuri ja vapaa-aika, jossa yhdenvertaiset mahdollisuudet 

ja osallisuus liikunta-, taide-, kirjasto- ja matkustuspalveluihin ovat keskeisiä kysymyksiä vam-

maisille ihmisille.  
 

 

 

21. Liikuntapalvelut  

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa miel-

tä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Liikuntapalveluita on 

tarjolla riittävästi  
 

                  

Liikuntapaikat ovat es-

teettömiä  
 

                  

 

 

 

22. Kehitettävät asiat: 
 

 

23. Kulttuuripalvelut  

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa miel-

tä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Vapaa-ajanpalveluista tie-

dotetaan riittävästi  
 

                  

Kulttuuripalveluita on tar-

jolla riittävästi  
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24. Kehitettävät asiat: 
 

 

25. Kirjastopalvelut  

 täysin eri 

mieltä 

jokseenkin eri 

mieltä 

ei eri eikä 

samaa 

mieltä 

jokseenkin 

samaa mieltä 

täysin 

samaa 

mieltä 

en osaa 

sanoa 

Kirjastopalveluiden tarjonta 

on monipuolista  
 

                  

Kirjastopalvelut ovat saavu-

tettavia  
 

                  

 

 

 

26. Kehitettävät asiat: 
 

 

27. Mitä muuta haluat kertoa Mustijoen perusturvan nykytilasta ja vammaisten henkilöiden 

tarpeista?  

 
 

 

 

Kiitos! 
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LIITE 4: Saatekirje asiantuntijoille 

 

 

Hyvä vastaanottaja! 

 

Mustijoen perusturvalle laaditaan Suomen vammaispoliittisen ohjelman VAMPON 

2010–2015 pohjalta vammaispoliittinen ohjelma palvelemaan päättäjien, järjestöjen ja 

yksityisten henkilöiden tarpeita. Teen kyselyn vammaispoliittista ohjelmaa varten Dia-

konia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. Kyselyn avulla pyrin kartoittamaan nyky-

tilanteen ja tarpeet Mustijoen perusturvan alueen (Mäntsälä ja Pornainen) vammaisten 

henkilöiden palveluista ja niiden toimivuudesta terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmas-

ta katsottuna. Mustijoen perusturvan vammaispoliittisen ohjelman on tarkoitus valmis-

tua vuoden 2013 aikana. 

 

Juuri sinun vastauksellasi on merkitystä, sillä vastausten pohjalta saadaan koottua toi-

menpide-ehdotukset palvelunlaadun ja palveluiden saatavuuden parantamiseksi. Jokai-

sen valinnaisen kysymyksen jälkeen on avoin kysymys, johon voit kertoa mielessäsi 

olevia kehitettäviä ideoita palvelemaan toimenpide-ehdotusten laatimista. Vastaukset 

tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja nimettöminä. 

 

Terveisin Liisa Tervashonka 

Diakonia-ammattikorkeakoulu  

sosionomiopiskelija 

liisa.tervashonka@student.diak.fi 

 

Kyselyyn pääset vastaamaan alla olevasta linkistä tai kopioimalla sen Internettiin, vas-

taukset pyydän lähettämään 14.1.2013 mennessä. Kiitän sinua antamastasi ajasta tärke-

än asian eteenpäin viemiseksi. 
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