
Jenni Tossavainen

”Vapaat kädet tekemään yhdessä”

Kehitysvammaisten toimijoiden osallisuus Vekkari -projektissa

Metropolia Ammattikorkeakoulu

Sosionomi AMK

Sosiaaliala

Opinnäytetyö

19.1.2015



Tiivistelmä

Tekijä(t)
Otsikko

Sivumäärä
Aika

Jenni Tossavainen
”Vapaat kädet tekemään yhdessä” Kehitysvammaisten toimi-
joiden osallisuus Vekkari -projektissa

45 sivua + 2 liitettä
19.1.2015

Tutkinto Sosionomi AMK

Koulutusohjelma Sosiaalialan koulutusohjelma

Suuntautumisvaihtoehto Sosionomi AMK

Ohjaaja(t) Lehtori Riikka Harju
Lehtori Soile Bergström

Kaikilla ihmisillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet elää ja toimia yhteiskunnassa. Vam-
maisten henkilöiden osallisuuden edistäminen ja täysimääräinen yhteiskuntaan osallistumi-
nen ovat suomalaisen vammaispolitiikan tavoitteena. Tätä kehitystä edistääkseen Helsin-
gin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari -projektissa oli vuosina 2012 - 2015 kehitetty erilai-
sia  vapaaehtois-  ja  vertaistoimintamalleja  kehitysvamma-alalle.  Projektissa  kehitysvam-
maiset henkilöt olivat aktiivisia toimijoita toimien vertaiskavereina, kokemusasiantuntijoina
sekä vapaaehtoisina.  Projektin  tavoitteena oli  vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden
osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Opinnäytetyöni tarkoitus oli tarkastella miten osallisuus toteutui projektissa ja miten osalli-
suutta oli edistetty. Opinnäytetyö oli osa projektin loppuarviointia. Opinnäytetyön teoreetti-
sena viitekehyksenä toimi osallisuus, sillä osallisuuden edistäminen oli yksi projektin pää-
tavoitteista. Opinnäytetyöni on laadullinen tutkielma. Aineistonkeruu tapahtui yksilöhaastat-
teluin  teemahaastattelun  menetelmällä.  Haastattelun  tukena  käytettiin  keskustelumatto-
menetelmää. Haastateltavina oli yhdeksän projektissa toiminutta kehitysvammaista henki-
löä. Aineiston analyysissä käytin teemoittelua. 

Tuloksista kävi ilmi että kehitysvammaiset toimijat olivat kokeneet toiminnassa osallisuutta.
Toimijat ottivat vastuuta ja heillä oli sekä kiinnostusta että mahdollisuus vaikuttaa toimin-
taan. Toimintaympäristön ilmapiiri oli hyväksyvä, kannustava ja ihmiset kokivat yhteisössä
yhteenkuuluvuutta. Osallistumista edistävänä toimijat kokivat selkeän tiedottamisen ja yh-
teydenpidon helppouden sekä riittävän tuen saamisen. Selkokielisiä infokirjeitä pidettiin eri-
tyisen tärkeinä. Taustatukihenkilön lisäksi hyvänä käytäntönä pidettiin vastuun jakamista
parin kanssa. Vertaiskaveruus ja kokemusasiantuntijoiden vetämät ryhmät koettiin mielek-
kääksi ja turvalliseksi tavaksi viettää vapaa-aikaa. Kiinnostus vapaaehtoistoimintaan ja ver-
taistoimintaan oli ilmeistä. Opinnäytetyön perusteella voidaan sanoa että näiden toiminto-
jen vakiinnuttaminen ja toimintatapojen markkinoiminen laajemminkin vapaaehtoissektoril-
la on toimiva keino edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta yhteiskunnassa.

Avainsanat Osallisuus, kehitysvammaisuus, vertaistoiminta, vapaaehtoistoi-
minta, kokemusasiantuntijuus



Abstract

Author(s)
Title

Number of Pages
Date

Jenni Tossavainen
“Vapaat kädet tekemään yhdessä” - Participation of Actors with
Intellectual Disability in Vekkari -project

45 pages + 2 appendices 
19 January 2015

Degree Bachelor of Social Services

Degree Programme Social Services

Specialisation option Bachelor of Social Services

Instructor(s) Riikka Harju, Senior Lecturer
Soile Bergström, Senior Lecturer

All people must have equal possibilities to live and function in society. The aim of Finnish
disability policy is to promote the inclusion of persons with disabilities and their full partici-
pation in society. To further this development Helsingin kehitysvammatuki 57  Association
run the project Vekkari in years 2012 - 2015 in which they developed a variety of volunteer
and peer activity models for intellectual disability sector. In this project persons with disabi-
lities were active doers and they acted as peer mates, experts by experience and volun-
teers. The goal of the project was to strengthen the participation of people with intellectual
disabilities and self-determination as well as to prevent social exclusion.

The purpose of my thesis was to find out how participation came true in the project and
how participation was encouraged. The study was part of the final evaluation of the project.
The theoretical framework of the thesis is participation, since participation was one of the
main objectives of the project. My thesis is a qualitative study. Data was collected  in indivi-
dual interviews by using theme interview method. The interview was supported by talking
mats- method. Interviewees were nine persons with intellectual disabilities who were ac-
tors in project. For data analysis I used thematising.

The results showed that actors with intellectual disabilities experienced participation in acti-
vities. The actors took responsibility and they had both interest and the opportunity to inf-
luence in activities. The atmosphere was accepting, supportive and people experienced
cohesion in community. The actors felt that clear informing, ease of communication and
adequate support furthered participation. The plain-language information letters were con-
sidered to be particularly important. The background support person was considered as a
good practice as was the sharing of responsibility with a partner. Activities with the peer
mate or groups led by experts by experience were seen as sensible and safe way to spend
your free time. Interest in voluntary activities and peer activities was evident. Based on the
thesis it can be said that to consolidate these functions and marketing the practices wider
in the voluntary sector is effective way to promote the participation of people with intellec-
tual disabilities in society.
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1 Johdanto

Vammaisten ihmisten asemaan ja heidän oikeuksiinsa on viime vuosina kiinnitetty eri-

tyistä huomiota. Vammaisten henkilöiden osallisuuden edistäminen ja täysimääräinen

yhteiskuntaan osallistuminen ovat tavoitteena sekä kansainvälisissä että kansallisissa

hyvinvointiohjelmissa ja lainsäädännössä. Suomen vammaispolitiikka perustuu YK:n ih-

misoikeuksien julistuksen mukaiseen kansalaisen, myös vammaisen henkilön, oikeu-

teen olla yhdenvertainen, oikeuteen osallistua ja tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin

joilla yhdenvertaisuus mahdollistuu. (Kivistö 2014:17.)

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa (2010-2015) korostetaan että kaikki ihmiset

ovat yhdenvertaisia ja syrjintä on kiellettyä. Kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet

elää ja toimia yhteiskunnassa.  Käytännössä vammaisten ihmisten ei  kuitenkaan ole

mahdollista  käyttää täysimääräisesti  oikeuksiaan ja  vapauksiaan  tai  täyttää velvolli-

suuksiaan  sillä  yhteiskunnan  rakenteelliset  esteet  ja  vallitsevat  asenteet  rajoittavat

vammaisten ihmisten itsenäistä suoriutumista, itsemääräämisoikeutta ja yhteiskunnal-

lista osallisuutta kaikkina ikäkausina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 3.) 

Teen opinnäytetyöni Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry:n Vekkari -projektiin. Vekkari -p-

rojekti  kehittää  uudenlaisia  vapaaehtois-  ja  vertaistoiminnan  malleja  kehitysvamma-

alalla. Projektin tavoitteena on vahvistaa kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja

itsemääräämistä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa

tietoa jota voidaan hyödyntää toimintamallien kehittämisessä. Olen tehnyt jo vuosia töi-

tä kehitysvammaisten parissa ja tarkoitukseni on sijoittua alalle valmistuttuani. Opin-

näytetyön tekeminen kehitysvamma-alalle tukee tässä tapauksessa parhaiten ammatil-

lista kasvuani. 
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2 Kehitysvammaisuus

YK:n Yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista (2006):  Vammaisiin  henkilöihin

kuuluvat ne, joilla on pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä

vamma, jonka vuorovaikutus erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräi-

sen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Vammaisuuteen on eri aikoina ja eri kulttuureissa suhtauduttu monin eri tavoin. Vam-

maisiin ihmisiin on kohdistunut sortoa, eristämistä ja syrjintää kuten myös hyvänteke-

väisyyden, hoivan ja huolenpidon kohteena olemista. Nyt elämme normalisoinnin ja in-

tegroinnin aikakautta. Normalisointia on elinympäristön muodostaminen sellaseksi kuin

muillakin ihmisillä on sekä yksilöllisen kehityksen ja itsenäisen selviytymisen tukemista.

Parhaillaan ollaan selvittämässä täydellisen inkluusion, mukaan ottamisen, edellytyksiä

ja rajoja. Inkluusio tarkoittaisi, että kehitysvammainen henkilö voisi käydä koulua, asua

ja elää samoissa paikoissa kuin ihmiset yleensä ja osallistua yhteiskunnan toimintoihin

yhdenvertaisesti muiden kanssa.  (Kaski – Manninen – Pihko 2012: 260-263, Vehmas

2005.)

2.1 Kehitysvammaisuuden määrittelyä

Kehitysvammaisuus tarkoittaa erilaisia elimien vammoja ja vaurioita joista merkittävin

ryhmä on hermoston kehityshäiriöt. Näistä tärkeimpiä ovat aivojen kehityshäiriöt, joihin

liittyy usein älyllisten toimintojen vajavuutta. Maailman terveysjärjestön (WHO) tautiluo-

kituksen  ICD-10:n  (International  Statistical  Classification  of  Dideases  and  Related

Health Problems) mukaan älyllisellä kehitysvammaisuudella (retardio mentalis) tarkoi-

tetaan tilaa, jossa henkisen suorituskyvyn kehitys on estynyt tai epätäydellinen. Puut-

teellisesti kehittyneitä ovat erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat kognitiiviset, kielelliset,

motoriset  ja  sosiaaliset  taidot  jotka  vaikuttavat  yleiseen  henkiseen  suorituskykyyn.

(Kaski ym. 2012: 16.)

The  American  Association  on  Intellectuall  and  Developmental  Disabilities  (AAIDD)

määritelmässä  älyllinen  kehitysvamma on  perustaltaan  toiminnallinen.  Määrittelyssä

ratkaisevat tekijät ovat edellytykset (tai kyvyt), ympäristö ja toimintakyky. Kyse on älyl-

listen ja adaptiivisten taitojen ja ympäristön vaatimusten välisestä vuorovaikutuksesta

 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Aistivamma
http://fi.wikipedia.org/wiki/Aistivamma
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jolloin älyllinen kehitysvammaisuus on vammaisuutta tämän vuorovaikutuksen tulokse-

na. AAIDD on siirtymässä  Mental Retardion -käsitteestä ilmaisuun Intellectual and De-

velopmental Disabilities, joka vastaa suomalaista älyllisen kehitysvammaisuuden käsi-

tettä  jossa  toimintakyky  on  yhteydessä  älylliseen  toimintarajoitteeseen.  (Kaski  ym.

2012: 16.)

Kehitysvammaisuus AAIDD:n määritelmän mukaan tarkoittaa tämänhetkisen toiminta-

kyvyn huomattavaa rajoitusta, jolle ominaista on merkittävästi keskimääräistä heikompi

älyllinen suorituskyky (ÄO, älykkyysosamäärä alle 70-75).  Samanaikaisesti tähän liittyy

rajoituksia kahdessa tai useammassa adaptiivisten taitojen yksilöllisesti sovellettavista

osa-alueista: Kommunikaatio, itsestä huolehtiminen, kotona asuminen, sosiaaliset tai-

dot, yhteisössä toimiminen, itsehallinta, terveys ja turvallisuus, oppimiskyky, vapaa-aika

ja työ.  AAIDD:n määritelmässä kehitysvammaisuus ilmenee ennen 18 vuoden ikää.

Suomen laissa ei kehitysvammaisuuden alkamiselle ole asetettu tarkkaa ylärajaa. Suo-

messa arvioidaan älyllisen kehitysvammaisuuden esiintyvän yli  50 000 henkilöllä eli

noin 1%:lla väestöstä. (Kaski ym. 2012: 16-17,21.)

 

2.2 Kehitysvammaisuuden luokittelu

Voimassa olevassa laissa kehitysvammaisten erityishuollosta (23.6.1977/519) kehitys-

vammainen on henkilö, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt

synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka ei

muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. 

Kehitysvammaisuuden käsitteen suurin ongelma on sen laaja-alaisuus ja epämääräi-

syys, sillä sama diagnostinen leima annetaan hyvin erilaisille ihmisille. Kehitysvammai-

siksi kutsutaan sekä vaikeasti vammaisia, toisten avusta täysin riippuvaisia, että lähes

itsenäisesti toimeen tulevia ihmisiä jotka tarvitsevat jonkin verran tukea ja apua asioi-

densa hoitoon. Mitä laajempi erilaisuuden kirjo, sitä suppeammaksi käy yhdistävien te-

kijöiden määrä. Kehitysvammaisuudessa jäljelle jää vain yksi: väestön keskiarvoa mer-

kittävästi  alempi  älyllinen suorituskyky joka todennetaan älykkyystestien  tuottamana

älykkyysosamääränä.  (Seppälä – Rajaniemi 2013; Seppälä 2010: 180-181.)

Lievä älyllinen kehitysvamma (ÄO 50-69) aiheuttaa oppimisvaikeuksia koulussa. Keski-

asteinen älyllinen  kehitysvamma (ÄO 35-49) aiheuttaa merkittäviä viiveitä lapsen kehi-
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tyksessä ja aikuisena eriasteista tuen tarvetta. Vaikea-asteinen älyllinen kehitysvamm-

aisuus (ÄO 20-34) aiheuttaa yksilölle  jatkuvan tuen ja ohjauksen tarpeen koulussa,

asumisessa ja työnteosssa. Syvä älyllinen kehitysvammaisuus (ÄO <20) aiheuttaa yk-

silölle  täyden riippuvuuden muista  ihmisistä  ja  jatkuvan hoivan tarpeen.  (Kaski  ym.

2012: 18-21.)

Kehitysvammaisilla henkilöillä on rajoituksia älyllisissä toiminnoissa sekä adaptiivisessa

käyttäytymisessä joka ilmenee käsitteellisissä, sosiaalisissa ja käytännöllisissä taidois-

sa.  Älylliset  toiminnot  viittaavat  esimerkiksi  ongelmanratkaisu-  ja  päättelykykyyn  ja

oman toiminnan suunnitteluun joka vaatii  keskittymiskykyä ja olennaisen erottamista

epäolennaisesta. Käsitteellisiä taitoja ovat mm. puhuminen, ymmärtäminen, lukeminen

ja kirjoittamien sekä aikakäsitteen hallinta ja rahan ymmärtäminen.  Sosiaalisia taitoja

ovat kyky muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita, kyky käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla,

lakien ja normien noudattaminen, vastuullisuus ja omasta turvallisuudesta huolehtiminen.

Käytännöllisiä taitoja ovat mm. omasta hygieniasta huolehtiminen sekä kotona asumiseen,

liikkumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan liittyvät toiminnalliset taidot. (Verneri.net 2014d.)

Diagnosointiin liittyy myös ylikorostamisen riski, että ihminen nähdään ennen kaikkea

diagnoosin kautta ja käyttäytymistä tulkitaan diagnoosista johtuvaksi. Kehitysvammai-

set, kuten muutkin ihmiset, määrittelevät itsensä ensisijaisesti muiden ominaisuuksien

kautta. (Seppälä – Rajaniemi 2013.)

2.3 Sosiaalinen näkökulma vammaisuuteen

Kehitysvammaisuus tarkoittaa vaikeuksia uusien asioiden ymmärtämisessä ja oppimi-

sessa. Kehitysvamma rajoittaa kuitenkin vain osaa ihmisen toiminnoista ja yksilöillä on

erilaisia vahvuuksia ja kykyjä. Perinteisesti kehitysvammaisuutta on tarkasteltu medi-

kaalisesta eli  lääketieteen näkökulmasta. Sen rinnalla on pitkään ollut  toimintakyvyn

näkökulma,  jossa korostetaan ihmisen valmiuksia  selviytyä  eri  ympäristöissä.  Viime

vuosina on voimistunut sosiaalinen näkökulma, jossa nähdään, että vamman sijaan ih-

misten mahdollisuuksia rajoittavat usein erityisesti riippuvuus muista ihmisistä, ennak-

koluulot ja syrjintä. (Verneri.net 2014a.) 

Sosiaalisessa näkökulmassa kehitysvammaisuus nähdään yhteisön suhteena yksilöön.

Kehitysvammaisuuteen vaikuttaa myös yksilön subjektiivinen kokemus, eli miten henki-
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lö kokee oman tilanteensa. Lääketieteellinen näkemys vammasta hyväksytään, mutta

samalla korostetaan, että haitta ei johdu vammasta vaan ympäristöstä. Vammaisuud-

essa on kyse myös siitä minkälaista tukea ja apuvälineitä on tarjolla. Sosiaalisessa nä-

kökulmassa tuodaan esille vammaisen henkilön riippuvuus muista ihmisistä. Tässä nä-

kökulmassa korostetaan että riippuvuutta synnyttävät ennakkoluulot, rakenteelliset es-

teet, syrjäytetty asema ja köyhyys. Ne puolestaan ovat usein seurausta siitä, että yh-

teiskuntaa ei aina rakenneta kaikille sen jäsenille. Vammaispolitiikan keinoin näihin py-

ritään vaikuttamaan. (Seppälä – Rajaniemi 2013.)

3 Vammaispalvelut

Vammaispalvelulaissa (3.4.1987/380) vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla

vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavan-

omaisista elämän toiminnoista.

3.1 Vammaispolitiikka ja -palvelut

Suomen vammaispolitiikan periaatteina ovat vammaisten henkilöiden oikeus yhdenver-

taisuuteen, osallisuuteen ja syrjimättömyyteen sekä tarpeellisiin palveluihin ja tukitoi-

miin. Julkisten palvelujen periaatteena on esteettömyys ja palvelujen suunnittelu kaikil-

le sopiviksi. Erityispalveluja, kuten asumis-, apuväline-, kuljetus-, ja tulkkauspalveluja

järjestetään, kun yleisten palvelujen apu ei ole riittävää. Kunnan järjestämillä palveluilla

tuetaan vammaisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä omatoimisuutta ja selviyty-

mistä jokapäiväisessä elämässä. Kehitysvammaisille järjestettäviä erityishuollon palve-

luita ovat asumispalvelut, työ- ja päivätoiminta, perhehoito ja laitoshoito. Vammaispal-

veluista säädetään sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa sekä kehitysvammalais-

sa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2014.)

 

Vammaispalvelulakia ja kehitysvammalakia ollaan yhdistämässä osana sosiaalihuolto-

lain kokonaisuudistusta.  Tavoitteena on yhteinen laki, joka turvaa eri vammaryhmien

yhdenvertaiset palvelut (Sosiaali-  ja terveysministeriö 2013).  Vammaispalvelulaki uu-

distettiin jo 2009 jolloin siitä tuli ensisijainen suhteessa kehitysvammalakiin. Uudistuk-

sen myötä vammaisten henkilöiden oikeus henkilökohtaiseen apuun lisääntyi merkittä-

västi. Suomi on allekirjoittanut YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleis-
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sopimuksen. Sopimuksen ratifiointi edellyttää muutoksia lainasäädäntöön, esimerkiksi

itsemääräämisoikeuden toteutumisen osalta. (Papunet.net 2014a.)

Sosiaali-  ja  terveysministeriön  yhteydessä  toimii  Valtakunnallinen  vammaisneuvosto

VANE. VANE on viranomaisten, vammaisjärjestöjen ja omaisjärjestöjen yhteistyöelin,

joka seuraa yhteiskunnallista päätöksentekoa, tekee aloitteita ja esityksiä sekä edistää

vammaisten henkilöiden ihmisoikeuksien toteutumista. (VANE n.d.)

3.2 3. sektorin rooli vammaispalveluissa

Suomessa hyvinvointipalvelujen järjestämisen päävastuu on julkisella sektorilla, pää-

asiassa kunnilla. Julkisen sektorin ja kolmannen sektorin välillä vallitsee kuitenkin vah-

va kumppanuus. Sosiaali- ja terveysalalla kolmannen sektorin merkitys on yhteiskun-

nallisesti, taloudellisesti ja inhimillisesti merkittävä. Yhteiskunnan kannalta keskeistä on

kapeiden erityisalojen tietotaidon ja osaamisen kokoaminen. Kansalaisjärjestöjen vah-

vuus on uudenlaisten ongelmien tunnistamisessa ja niihin reagoimisessa. Järjestösek-

tori käynnistää ja ylläpitää erityispalveluita sellaisille ihmisryhmille, joilta julkinen palve-

lusektori ei riittävän nopeasti huomioi. Kansalaisjärjestöillä on merkittävä rooli heikoim-

massa asemassa olevien ryhmien, ns. väliinputoajaryhmien etujen ajajana. Yleishyö-

dyllinen kolmas sektori toimii kokemuksellisen tiedon välittäjänä ja julkisen palvelujär-

jestelmän aukkojen osoittajana. Se tuottaa yhteiskunnan kehittämisen sekä kansalais-

oikeuksien ja tasa-arvon toteutumisen kannalta välttämätöntä tietoa esimerkiksi kehi-

tysvammahuollon saralla. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2011:5,12.) Kun julkiset palve-

lut keskittyvät järjestämään elämisen kannalta välttämättömiä lakisääteisiä tukia ja pal-

veluita, korostuu kolmannen sektorin toiminnan merkitys elämänlaadun ja mielekkyy-

den lisääjänä esimerkiksi vapaa-ajan toiminnan mahdollistajan ja tuottajan roolissa.

3.3 Vammaisten yhteiskunnallinen asema

Perinteisesti vammaisuutta on tarkasteltu lääketieteellisenä kysymyksenä ja sosiaalipo-

liittisena ongelmana, joihin yhteiskunta on vastannut yksilöön kohdistuvilla toimenpiteil-

lä. 2000-luvulla vammaisten oikeuksia korostava näkökulma on siirtänyt painopisteen

toimenpiteisiin joilla varmistetaan vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osallisuus
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ja yhdenvertaisuus. Vammaiskysymykset on laajentunut sosiaali- ja terveydenhuollon

sektorilta  kaikille  elämänalueille.  Kehityskulusta  esimerkkinä  on  YK:n  yleissopimus

vammaisten henkilöiden oikeuksista ja  Suomen Vammaispoliittinen ohjelma VAMPO

(2010-2015). (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos n.d.)

Käytännössä vammaiset ihmiset eivät useinkaan ole yhdenvertaisessa asemassa mui-

den kansalaisten kanssa. Yhdenvertaisuuden edellytyksenä voidaan pitää vammaispo-

liittisen ohjelman mukaisesti myönteisiä asenteita, palveluita, yhteiskunnan avoimuutta,

saavutettavuutta, esteettömyyttä sekä kuntoutusta. Edistystä on tapahtunut yhteiskun-

nan  esteettömyydessä,  mutta  yhdenvertaisuus  ei  toteudu  kaikilla  elämänalueilla  tai

kaikkien  vammaisten  henkilöiden  kohdalla,  vaan  toteutuu  rajoitetusti  ja  vaihdellen.

Vammaiset henkilöt kohtaavat elämässään monenlaisia esteitä jotka heikentävät mah-

dollisuuksia ja tuottavat syrjäytymistä. Vammaiset henkilöt kohtaavat edelleen ennak-

koluuloja,  koulutustaso on matala,  työllistyminen on heikkoa ja  toimeentulo  voi  olla

niukkaa. Palveluiden alueellinen eriarvoisuus ja niukat resurssit aiheuttavat kohtuutto-

mia tilanteita. (Haarni 2006: 5.) 

Susan Eriksson (2008) on tutkimuksessaan selvittänyt vammaisten arkielämää ja itse-

määräämistä. Tutkimuksen valossa Eriksson esittää, että ongelmat vammaisten ihmis-

ten elinoloissa ovat ennen kaikkea sosiaalisia. Sosiaalinen ulossulkeminen on kohdan-

nut valtaosaa vammaisista ihmisistä yhteiskunnan eri ulottuvuuksissa lukuunottamatta

palvelujärjestelmää. Sosiaalinen ulossulkeminen ilmenee tarinoissa  koulukiusaamises-

ta,  naapuruston kalseasta suhtautumisesta,  viranomaisten osoittelusta ja  työelämän

syrjinnästä.  Nämä tarinat  kertovat  vammaisten ihmisten heikosta sosiaalisesta  ase-

masta ja elämänkuluista, joihin syrjintä lyö leimansa. Erilaisuudesta johtuvan stigman

vaikutukset elämään voivat olla kauaskantoisia. Ne voivat ehkäistä halukkuutta pyrkiä

työelämään, viedä toimintatarmon ja ymmärryksen omista kompetensseista ja viedä

rohkeuden  osallistua  ihmisryhmien  toimintaan.  Viime kädessä  vammaisten  ihmisten

osallisuudessa tai inkluusiossa on kysymys näistä sosiaalisen identiteetin ulottuvuuk-

sista joiden pitäisi voida kukoistaa ilman pelkoa  syrjityksi tulemisesta. Ongelmat per-

heen perustamisessa, työelämään tai muuhun yhteisö- ja yhteiskuntaelämään osallis-

tumisessa vaikuttavat taloudelliseen hyvinvointiin ja sitä kautta yhteiskunnan täysival-

taiseen jäsenyyteen ja ihmisarvoon. Vammaisen henkilön mahdollisuudet täysivaltai-

seen kansalaisuuteen tai yhteiskunnan jäsenyyteen on edelleen ongelmallista. Se nä-
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kyy sosiaalisena ulossulkemisena sen kaltaisesta toiminnasta mikä monille muille on it-

sestäänselvää. (Eriksson 2008: 175-178.)

Yhteiskunnassamme  on  käynnissä  rakenteellisia  muutoksia,  joilla  tähdätään  myös

vammaisten elinolojen parantamiseen. Sosiaalinen osallisuus ja inkluusio ovat tietoinen

vammaispoliittinen tavoite jossa pyritään syrjinnän ja ulossulkemisen ehkäisemiseen

rakenteellisella ja arkielämän tasolla.  Laitosasumisen purkaminen ja uusien asumis-

muotojen suunnittelu ja rakentaminen on yksi  esimerkki  inklusiivisista pyrkimyksistä.

Arjen tasolla sosiaalinen osallisuus näkyy siinä kuinka paljon omaehtoista toimijuutta

siihen sisältyy. Omaehtoinen toiminta ja itsemääräämisoikeus päivän kulkuun ja arjen

askareisiin tekevät vammaisen ihmisen elämästä mielekästä. Onnistuminen niissä teh-

tävissä ja toiminnoissa joita muutkin tekevät, oli se sitten työ tai harrastukset, saa ai-

kaan tunteen sosiaalisesta kompetenssista. Osallisuuden tunne muodostuu näistä ele-

menteissä. (Eriksson 2008:176.)

4 Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry

Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry on vuonna 1957 perustettu kansalaisjärjestö joka toi-

mii kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksienvalvonta- ja tukiyhdis-

tyksenä. Yhdistys jakaa tietoa ja tuottaa sekä kehittää palveluita ja vaikuttaa yhteiskun-

nan palveluiden kehittämiseen. Yhdistys tuottaa yksilöllisiin tarpeisiin perustuvaa asu-

mispalvelua, päivätoimintaa, leiri- ja kerhotoimintaa ja erilaista tuki- ja vapaa-ajan toi-

mintaa kehitysvammaisille ihmisille.  Yhdistys tukee perheitä, joissa on kehitysvammai-

nen perheenjäsen, tarjoamalla mahdollisuuksia vertaistukeen, kahdenkeskisiin keskus-

teluihin,  virkistäytymiseen  ja  koulutukseen.  Yhdistyksen  arvojen  mukaisesti  kehitys-

vammaisia ihmisiä tuetaan itsenäiseen ja hyvään elämään. (Helsingin Kehitysvamma-

tuki 57 Ry n.d.)

4.1 Vekkari -projekti

Vekkari -projekti on Helsingin kehitysvammatuki 57 ry:n kolmevuotinen innovatiivinen

kehittämishanke jossa kehitetään vertais- ja vapaaehtoistoiminnan malleja kehitysvam-

ma-alalla (Herttuainen 2014). Vekkari – vertaisesta kaveriksi -projekti tukee ja kouluttaa
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kehitysvammaisia  ihmisiä  toimimaan kokemusasiantuntijoina,  vertaistoimijoina ja  va-

paaehtoistoimijoina. Kolmivuotisen projektin päätavoitteena on tukea kehitysvammais-

ten ihmisten itsemääräämisoikeutta, vahvistaa osallisuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.

Projekti saa tukea Raha-automaattiyhdistykseltä. (Vekkariprojekti 2014.)

Yhdistyksellä on ollut vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa jo vuosikymmeniä. Aiemmin

vertais- ja vapaaehtoistoimijoina eivät ole kuitenkaan toimineet kehitysvammaiset vaan

heidän vanhempansa, omaisensa tai joku muu asiasta kiinnostunut ei-kehitysvammai-

nen ihminen. (Helsingin Kehitysvammatuki ry 2011.)

4.1.1 Vekkarin vapaaehtoistoiminta

Projektissa tuetaan kehitysvammaisia ihmisiä vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoi-

minnan periaatteena on, että kehitysvammainen ihminen ei ole osallistuja, vaan on ak-

tiivisena toimijana itse vastuussa toiminnan toteutumisesta. Mahdollisimman itsenäisen

vapaaehtoistoiminnan tukena on tarvittavat etukäteisjärjestelyt ja tiedotus sekä selkeä

tehtävänjako ja tehtävänkuvan ohjeistus. Vapaaehtoiset ovat toimineet tapahtumissa

monenlaisissa tehtävissä. Tehtävänkuvana on ollut mm. narikkatyöntekijä, pääsylipun-

kerääjä, siistijä, järjestelijä, rahankeräyksen lipasvahti, pullanleipoja ja tervetulo-toivot-

taja. Tapahtumien lisäksi projektin osallistujat toimivat vapaaehtoisina projektin suunnit-

telussa  ja  esittelyssä.  Suunnitteluun  osallistuminen  sitouttaa  osallistujia  toimintaan

sekä tukee osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta. (Vekkari 2013: 22-23.)

4.1.2 Vekkarin kokemusasiantuntijat

Vekkarissa koulutetut kokemusasiantuntijat vetävät vertaisryhmiä ja toimivat vastuuteh-

tävissä aiheissa, josta heillä on kokemusta. Vekkarissa ajatellaan, että kokemus ja kiin-

nostus aiheeseen tekee asiantuntijan (Vekkariprojekti 2014). Kokemusasiantuntijakou-

lutuksen suunnittelu pohjautuu voimaantumisen käsitteeseen. Kokemusasiantuntijoiden

ryhmien aiheina ovat  olleet  lenkkeily, politiikka, teatteri, musiikki, kirjallisuus ja naisten

menot.  Kokemusasiantuntija on vastuussa oman vertaisryhmän toiminnan käynnistä-

misestä,  toiminnan suunnittelusta,  toteutuksesta sekä arvioinnista.  Lisäksi kokemus-

asiantuntijat ovat toimineet edustustehtävissä erilaisissa tilaisuuksissa. Projekti tukee

kokemusasiantuntijaa hänen oman tuen tarpeen määrittelyn mukaisesti sekä projektin

työntekijöiden määrittelyn mukaan. Jos tarpeelliseksi koetaan, kokemusasiantuntijalle
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palkataan taustatukihenkilö. Taustatukihenkilön tehtävänä on toimia huomaamattomasti

kokemusasiantuntijan tukena ja tehdä itsensä tarpeettomaksi. (Vekkari 2013: 14,17.)

Kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoistoimijoita voi tilata Vekkarin toimijapankista netti-

lomakkeella. (Vekkariprojekti 2014.)

4.1.3 Vekkarin vertaiskaveritoiminta

Vertaistoimijalla tarkoitetaan koulutuksen käynyttä kehitysvammaista ihmistä, joka toi-

mii  vastuutehtävässä vertaiselle,  eli  toiselle kehitysvammaiselle ihmiselle.  Tarve ver-

taiskaveritoimintaan nousi esille projektin tarvekartoituksessa. Projektissa on kehitetty

koulutuspaketti  vertaiskaveritoimintaan  ja  järjestetty  vertaiskaverikoulutus.  (Vekkari

2013: 20-21.)

5 Osallisuus

Ihmiseksi kasvaminen edellyttää osallisuutta. Ihminen kasvaa ihmiseksi vain vuorovai-

kutuksessa toisten kanssa ja yhteisössä toimiminen muovaa ihmisen käsitystä itses-

tään. Ihmisenä oleminen on siis suhteessa olemista, olemme riippuvaisia toisistamme.

(Nurmi – Rantala 2011: 6.)

Osallisuus sanana viittaa moniin asioihin. Se voi tarkoittaa kuulluksi tulemista itseä ja

omia elinolosuhteita koskevissa päätöksissä, mielipiteen ilmaisua, aktiivista yhteisön jä-

senyyttä ja oman näkökulman esteetöntä näkyvyyttä päätöksenteon perusteissa. Yh-

teistä erilaisille osallisuuden tulkinnoille on ajatus osallisuudesta subjektin ominaisuute-

na. Osallinen ei ole vain toiminnan kohteena, osallinen on otettu mukaan niin, että lop-

putuloksessa  on  häivähdys  hänen  äänestään.  Yhteisöön  osallinen  jättää  jälkensä.

(Nurmi – Rantala 2011: 6.)

5.1 Käsitteestä

Osallisuuden käsite on tullut Suomessa suosituksi 2000-luvun kuluessa ja samalla sii-

hen on yhdistetty erilaisia, toisistaan paljonkin poikkeavia merkityksiä. Täsmällinen ja

yleisesti hyväksytty määritelmä käsitteeltä puuttuu edelleen. Osallisuuden käsitteen eri-
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tyispiirre on, että sille ei ole helppo löytää vastinetta muista kielistä. Esimerkiksi englan-

ninkielinen termi participation voidaan kääntää sekä osallisuudeksi että osallistumisek-

si, jotka suomenkielisessä keskustelussa halutaan usein erottaa. (Nivala - Ryynänen

2013: 9-10.)

Suomessa osallisuuden käsitteen käytön yleistyminen on ollut vahvasti yhteydessä jul-

kishallinnon  pyrkimyksiin  luoda  uusia  toimintatapoja  eri  ihmisryhmien  osallisuuden

edistämiseksi. Osallisuus onkin monessa yhteydessä tullut tulkituksi tarpeettoman ka-

peasti joksikin jota täytyy ulkopuolelta erikseen luoda tai edistää: osallistumiseksi, jota

ei voi syntyä luonnostaan ilman ylhäältäpäin annettuja rakenteita tai yhteiskuntaan kiin-

nittymiseksi,  joka  edellyttää  koulutuksen  takaamaa  asemaa  työmarkkinoilla.  Tällöin

osallisuuden edistäminen voi kääntyä prosessiksi, jossa tullaan rakentaneeksi hierar-

kioita sen sijaan, että aidosti edistettäisiin tasa-arvoa. (Nivala - Ryynänen 2013: 14.)

5.2 Osallisuus suhteena

Osallisuus on laaja-alainen käsite joka kuuluu olennaisesti sosiaalipedagogiseen käsit-

teistöön kuvatessaan ihmisen ja yhteisöjen sekä ihmisen ja yhteiskunnan välistä suh-

detta. Kokemus omasta merkityksestä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa sekä johonkin

kuulumisen tunne on ihmisen hyvinvoinnin perusrakennusaineita.  (Nivala - Ryynänen

2013: 10.) Osallisuuden monitulkintaisuudesta johtuen käsitteen käytön yhteydessä on

tärkeää tarkastella sitä, suhteessa mihin osallisuudesta puhutaan, eli mistä tai missä

ollaan tai haluttaisiin olla osallisia. (Nivala – Ryynänen 2013: 25.)

Sosiaalipedagogisena osallisuuskäsityksen perustana on käsitys osallisuudesta suh-

teena; se ei ole yksilön ominaisuus eikä yksilön toimintaa vaan jotain, mikä toteutuu ih-

misen ja yhteisön suhteessa. Osallisuus on ihmisen sosiaaliseen perusluonteeseen liit-

tyvää kuulumista johonkin, olemista, elämistä ja toimimista yhteydessä muihin ihmisiin.

Osallistuminen puolestaan on toimintaa, joka voi edistää osallisuutta mutta joka ei ole

osallisuuden synonyymi. (Nivala – Ryynänen 2013: 26.)

Yksi tapa jäsentää osallisuutta suhteena on kolmen ulottuvuuden avulla. Ihminen on

osallinen yhteisössä kun hän: on osa yhteisöä (kuuluu johonkin), toimii osana yhteisöä

(osallistuu) ja kokee olevansa osa yhteisöä (tuntee kuuluvansa). Näin ollen osallisuu-

den edellytyksenä on kaikkien kolmen toteutuminen. Osallisuus tarkoittaa yhteisön jä-

senenä olemista ja toimimista sekä näiden synnyttämää kokemusta yhteisöön kuulumi-
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sesta. Osallisuus voi toteutua suhteessa hyvin erilaisiin yhteisöihin ja osallisuus voi olla

samalla ihmisellä eri vahvuista eri yhteisöissä. (Nivala – Ryynänen 2013: 26.)

Jotta osallisuus voi toteutua, edellyttää se jotain sekä yksilöltä että yhteisöltä. Olemisen

tasolla edellytyksenä on, että yhteisö hyväksyy yksilön jäsenekseen ja että yksilö ha-

luaa olla yhteisön jäsen. Toiminnan tasolla osallisuus edellyttää yhteisöltä todellisia toi-

mintamahdollisuuksia ja  yksilöltä  niiden hyödyntämistä,  eli  jonkinlaista osallistumista

joka  taas  edellyttää  riittäviä  osallistumisvalmiuksia.  Kokemisen  tasolla  osallisuuden

edellytyksinä ovat yhteisön tarjoamat yhteenkuuluvuuden mahdollisuudet ja yksilön tie-

toisuuden kehittyminen kuulumisesta johonkin, mahdollisuuksista osallistua ja omasta

merkityksestä osana yhteisöä. (Nivala – Ryynänen 2013: 27.)

5.3 Osallisuus omaan elämään

Osallisuus syntyy yksilön kokemuksena ja sillä on merkittävä vaikutus yksilön hyvin-

voinnille. Arjessa osallisuuden voi tuntea omakohtaisena voimaannuttavana kokemuk-

sena. (Rouvinen-Wilenius – Koskinen-Ollonqvist 2012: 50.) Ihmisen osallisuus omaan

elämäänsä ei  ole itsestäänselvyys.  Osattomuus omaan elämään on psyykkisen pa-

hoinvoinnin peruskokemus. Se näkyy vieraantumisena omasta itsestä, lamaantumise-

na arkielämän haasteiden edessä ja eristäytymisenä ihmisyhteisöistä. Osattomuus joh-

taa yksinäisyyteen ja merkityksettömyyden tunteeseen. Osattomuudesta nousevat ko-

kemukset  ovat  vakavia  mielenterveyden  häiriintymisen  peruskokemuksia.  (Mäkelä

2011: 14.) 

Vastaavasti kokemus vahvasta yhteydestä omaan minuuteen, kyvykkyydestä saada ai-

kaan muutoksia eli vaikuttaa maailmaan sekä tunne joukkoon kuulumisesta ovat mie-

lenterveyden kulmakiviä. Minuus on ytimeltään kokemus omasta itsestä vuorovaikutuk-

sessa toisten kanssa ja muodostuu osallistavan vuorovaikutuksen tilanteissa. Tukemal-

la mahdollisuutta osallistua toimivana, tuntevana, ajattelevana ja luovana yksilönä voi-

daan tukea ihmisen kasvua ehyeksi yksilöksi. Osallisuus on oikeutta omaan identiteet-

tiin  (Kiilakoski  2007:13)  ja  syvimmältä  olemukseltaan vuorovaikutuksellista.  (Mäkelä

2011: 14-16.)

Osallisuuden kokemus tapahtuu vuorovaikutuksessa toisiin ja on siis suorassa yhtey-

dessä vuorovaikutuksen laatuun. Osallisuus korostaa vuorovaikutusta, jossa osapuolet
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aidosti kohtaavat toisensa. Se perustuu molemminpuoliseen kuuntelemiseen ja dialo-

giin. Dialogisen vuorovaikutuksen tunnuspiirteitä ovat vastavuoroisuus, ymmärtäminen,

kuunteleminen, erimielisyyden salliminen ja jopa sen ruokkiminen. Dialoginen vuorovai-

kutus on haastava laji, sillä sen edellyttää rohkeaa, tunteisiin ulottuvaa heittäytymistä.

Dialogisuus on kommunikaatiota jossa vuorovaikutetaan toisten, mutta myös oman it-

sen kanssa. (Hanhivaara 2006: 36; Nurmi – Rantala 2011: 140.)

Osallisuuden tärkeä lähtökohta ja kriteeri on erilaisuuden hyväksyminen ja sen näky-

väksi tuominen. Kuulluksi ja nähdyksi tuleminen edellyttää että tulee hyväksytyksi oma-

na itsenään. Samanlaisuuden paine estää omien mielipiteiden ja ajatusten esilletuomi-

sen ja saa aikaan turvattomuuden kokemuksia. (Hanhivaara 2006: 34.) Osallisuuden

kokemus toteutuu parhaiten yhteisössä, jossa jäsenet ovat tasavertaisia ja toimivat toi-

siaan kuunnellen ja kunnioittaen sekä toisiinsa luottaen. Osallisuus ilmenee silloin, kun

ihminen kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön, jossa tulee kuulluksi ja joka tukee oman

identiteetin rakentumista ja eheyttä. (Aalto-Kallio – Koskinen-Ollonqvist – Nikula – Rou-

vinen-Wilenius 2012: 50.) 

5.4 Osallisuus suhteessa yhteisöön ja yhteiskuntaan

Osallisuudessa on yksilöllinen ja yhteisöllinen ulottuvuus. Osallisuus on yksilön tunne

ja yhteisön tila. Osallisuuden toteutuminen edellyttää yhteisöjä joissa yksilön on mah-

dollista toimia ja tulla nähdyksi ja kuulluksi omana ainutlaatuisena itsenään, arvokkaa-

na  osana  yhteisöä.  Osallisuuden toteutuminen  edellyttää  paitsi  yhdessä  toimimista,

myös todellisia mahdollisuuksia ja valtaa vaikuttaa yhteisön asioihin. Toimintaan osal-

listuminen ja valta tuovat mukanaan vastuun yhteisön asioista. Osallisuus edellyttää

vastuun kantamista  ja  sitoutumista  toimintaan ja  yhteisten asioiden parantamiseksi.

Osallisuus on eettinen ideaali. Se on ihanne yhteisöstä jonka jäsenet tuntevat kuulu-

vansa yhteisöön, jossa he haluavat ja voivat toimia ja sitä kautta ovat yhteydessä ym-

päröivään maailmaan. (Kiilakoski 2007: 13-15,17.) Osallisuuden kokemus syntyy sil-

loin, kun ihmisissä herää tietoisuus ja kokemus muutoksen mahdollisuudesta ( Aalto-

-Kallio ym. 2012: 50).

Osallisuus on paitsi ihmisen ja yhteisön myös ihmisen ja yhteiskunnan välinen suhde.

Osallisuus toteutuu tyypillisesti (pien)yhteisöissä, joka luo edellytykset yhteiskunnalli-

selle osallisuudelle. Se ilmenee kiinnittymisenä niihin yhteiskunnan toimintajärjestelmiin
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ja yhteisöihin, kuten perhe, koulu- ja työyhteisö, joihin kuulumalla ihmiset ylläpitävät

elämän mielekkyyttä, elämänhallintaa, tyydyttävät tarpeitaan ja toteuttavat itseään yh-

teiskunnan jäseninä. Osallisuus yhteiskunnallisena suhteena tarkoittaa osuuden saa-

mista yhteisestä hyvästä, yhteiskunnallista toimintakykyä eli valmiuksia toimia yhteis-

kunnan muiden jäsenten kanssa, yhteiskunnallisen identiteetin kehittymistä ja tunnetta

yhteiskuntaan kuulumisesta. Kokemus yhteiskuntaan kuulumisesta ei synny sopeutuen

vaan vuoropuhelussa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.  Koska yhteiskunta muuttuu

nopeasti, osallisuus voidaan nähdä myös valmiuksina pysyä mukana tässä muutokses-

sa. Osallisuuteen kuuluu olennaisesti valveutuneen kansalaisen kriittinen suhtautumi-

nen yhteiskuntaa ja sen vallitsevia käytäntöjä kohtaan. (Hämäläinen 2008: 26-27,33;

Nivala – Ryynänen 2013: 28-29.)

Osallisuus käsitteenä liittyy kiinteästi demokratiaan. Osallisuus on kuitenkin laaja-alai-

sempi käsite kuin osallistuminen. Osallistumiseen sisältyy ajatus kansalaisesta aktiivi-

sena toimijana, joka haluaa, osaa ja saa toimia välittömänä vaikuttajana itselleen tär-

keissä yhteiskunnallisissa asioissa. Osallisuus liittyy edustuksellisen demokratian kehit-

tämiseen tai se voi olla laissa sääntelemätöntä omaehtoista kansalaistoimintaa, kansa-

laisaktivismia tai järjestöosallisuutta. Kansalaisen osallisuutta ja osallistumisen mahdol-

lisuuksia voidaan jäsentää neljällä eri osallistumisen muodolla; tieto-osallisuus, suunnit-

teluosallisuus, päätöksenteko-osallisuus ja toiminta-osallisuus. Tieto-osallisuudella tar-

koitetaan oikeutta saada ja tuottaa tietoa. Se edustaa osallisuuden helposti toteutetta-

via muotoja. Suunnitteluosallisuus on syvempää organisaation ja kansalaisen välistä

vuorovaikutusta, yhdessä suunnittelua. Päätösosallisuus on suoraa osallistumista pal-

velujen tuottamista tai omaa asuinaluetta koskeviin päätöksiin. Toimintaosallisuus on

kuntalaisen omaa toimintaa elinympäristössään. (Valtioneuvosto 2002: 4-5.) Sosiaali-

pedagogisessa keskustelussa osallisuus liittyy myös pohdintoihin demokratiasta ja sen

elinvoimaisuudesta. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse valtiokoneiston toimintatavoista tai

kansalaisosallistumisen kysymyksistä vaan viime kädessä siitä, kuinka olemme yhdes-

sä toisten ihmisten kanssa, minkälaisia suhteita muodostamme ja miten ne koemme.

(Nivala - Ryynänen 2013: 10.)

5.5 Osattomuus

Osallisuus on myönteinen asioiden tila, jotakin tavoiteltavaa. Osallisuus on toivottavaa

sekä  yksilön  että  yhteiskunnan  näkökulmasta.  Sen  vastakäsitteeksi  asettuu  osatto-
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muus, jostakin paitsi oleminen. Osattomuus on siis negatiivista, jota tulee ehkäistä ja

torjua. Samoin kuin osallisuus on osallisuutta johonkin tai jostakin, on osattomuus osat-

tomuutta jostakin. Osattomuutta voidaan kuvata käsitteellä syrjäytyminen; osattomuus

hyvinvoinnille,  elämisen  laadulle  ja  elämänhallinnalle  välttämättömistä  yhteiskunnan

toimintajärjestelmistä ja yhteisöistä. (Hämäläinen 2007: 21,26.)

Syrjäytyminen on yhteiskunnan ja yksilön suhteeseen liittyvä ongelma. Sosiaalinen syr-

jäytyminen  liittyy  ihmissuhteiden  puutteeseen,  sosiaalisten  verkostojen  heikkouteen,

sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksien vähäisyyteen, eli se on eriasteista yksi-

näisyyttä. Taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä kuten sosiaalisten taitojen heikkoutta,

sosiaalista arkuutta, itseluottamuksen puutetta ja muita psykososiaalisia syitä. Sosiaali-

sella syrjäytymisellä voidaan tarkoittaa myös sosiaalisten suhteiden rajoittumista hyvin

suppeaan toimintaympäristöön ja kyvyttömyyttä vuorovaikutukseen tämän ympäristön

ulkopuolella.  Sosiaalinen  syrjäytyminen  voi  yhdistyä  taloudelliseen  syrjäytymiseen,

koulutus- ja työelämän ulkopuolelle jäämiseen sekä kulttuuriseen syrjäytymiseen.  (Ni-

vala 2008: 9.) 

Osallisuuden  vahvistamista  voidaan  pitää  syrjäytymisen  ehkäisemisen  vastaparina,

mutta vaikka nämä kaksi tavoitetta liittyvät samaan ilmiöön, ne eivät ole sama asia.

Osallisuus on ihmisen hyvinvoinnin perustavanlaatuinen edellytys, jonka vahvistuminen

tapahtuu kokonaisvaltaisessa persoonallisessa ja sosiaalisessa kasvuprosessissa. Syr-

jäytyminen on osallisuuden menettämistä, osattomuuden uhkaa. Syrjäytymisen ehkäi-

semiseen tarvitaan toimenpiteitä, jotka katkaisevat osallisuuden heikkenemiseen johta-

via kehitysprosesseja. Osallisuuden vahvistaminen tarkoittaa siis ihmisen persoonalli-

sen ja sosiaalisen kasvun kokonaisvaltaista tukemista, kun taas syrjäytymisen ehkäise-

misessä kiinnitetään huomiota niihin erityisiin kasvatuksellisiin toimenpiteisiin, joilla ne-

gatiivista kehityskulkua voidaan hidastaa, pysäyttää ja kääntää positiiviseksi. Osallisuu-

den vahvistamisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen tavoitteilla on sama päämäärä, ihmi-

sen hyvinvoinnin edistäminen persoonana ja yhteisöjen ja yhteiskunnan jäsenenä, mut-

ta niiden lähtökohdat poikkeavat toisistaan. (Nivala 2008: 10-11.) 

5.6 Osallisuuden rakennuspalikat

Luhtasela (2009) on lisensiaatin tutkimuksessaan selvittänyt miten osallisuus rakentuu

kuntouttavassa työtoiminnassa. Tutkimuksen tuloksena Luhtasela on löytänyt  osalli-
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suuden osatekijöitä joita hän nimittää osallisuuden rakennuspalikoiksi. Näitä ovat valta,

tieto, oikeudenmukaisuus, ihmisarvoinen kohtelu ja autonomia. 

Luhtaselan mukaan tietämättömyys liittyy asiakkaiden osattomuuden kokemuksiin. Tie-

don puute liittyy tunteeseen siitä, että viranomaisilla on enemmän tietoa asioista, eivät-

kä he kerro valintatilanteisiin liittyvää oleellista tietoa. Jos asiakkaalla ei ole tietoa toi-

minnan sisällöstä, hän ei tunne hallitsevansa tilannetta ja näin häntä voidaan ohjailla

haluttuun suuntaan. Tiedon saaminen ja sen ymmärtäminen, tietäminen, ovat merkittä-

viä tekijöitä osallisuuden toteutumisen kannalta. Erityisesti kokemusperäinen tieto on

olennaista osallisuuden kokemiselle. (Luhtasela 2009: 81,85.)  

Tieto itsessään ei riitä osallisuuden toteutumiseksi vaan tarvitaan tietoisuutta omasta ti-

lanteesta ja valtaa vaikuttaa siihen. Luhtasela esittelee kolme Thompsonin (2007) tun-

nistamaa vallankäytön mallia:  (1)  psykologinen valta,  jossa valta on henkilön kykyä

saavuttaa omat tavoitteensa, (2) kulttuurinen valta, jossa valta näyttäytyy keskustelun

ja käsitteiden hallintana ja (3) rakenteellinen valta, joka määräytyy henkilön hierarkisen

aseman perusteella. Psykologiseen valtaan liittyy henkilön karisma, jonka avulla hän

saa vallan haltuunsa. Kulttuurinen vallankäyttö viittaa instituutioiden valtaan ja kulttuuri-

seen hegemoniaan. Rakenteellinen valta ilmenee esimerkiksi yhteiskunnan luokka- tai

sosiaalisessa rakenteessa. Valta sinällään ei ole kielteinen tai positiivinen asia, olen-

naista on, miten sitä käyttää. (Luhtasela 2009: 85, 88.) 

Osallisuuden toteutumisen kannalta on tärkeää että osallistuja kokee, että häntä koske-

vat ratkaisut ovat oikeudenmukaisia ja että häntä kohdellaan ihmisarvoisesti. Osallisuu-

dessa olennaista on ihmisen oma kokemus tilanteesta. Oikeudenmukaisuus voi tarkoit-

taa myös viranomaistoiminnan ja päätösten oikeellisuutta sekä asiakkaan käsitystä sii-

tä, että toiminta on heidän oikeustajunsa mukaista. Oikeudenmukaisuuden kokemuk-

seen liittyy itsemäärääminen ja kuulluksi tuleminen. Epäoikeudenmukaisuuden koke-

mukset liittyvät ylivaltatilanteisiin. (Luhtasela 2009: 103-104.)

Osallisuuden  kokemuksiin  liittyy  kokemustiedon  hyödyntäminen,  valta  suhteessa

omaan elämäntilanteeseen, sekä oikeudenmukainen ja ihmisarvoinen kohtelu. Autono-

mialla tarkoitetaan riippumattomuutta ja itsemääräämisoikeutta. Edellisten lisäksi, jotta

osallisuus toteutuisi, tarvitaan jonkinlaista muutosvoimaa tai tahtoa, jotta osallisuuspro-

sessi  lähtisi  liikkeelle.  Erityisesti  autonomian aikaansaaminen on riippuvainen vallan

haltuunotosta.  Täydellinen vallan haltuunotto vaatisi  vallan ottamista omiin käsiin eli
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valtautumista. (Luhtasela 2009: 113,118.) Osallisuuden rakentuminen edellyttää osallis-

tujien kokemustiedon ottamista suunnittelun pohjaksi, jaettua valtaa niin, että osapuolet

käyttävät valtaa toiminnan kehittämiseen, osallistujien ihmisarvoista ja oikeudenmuk-

aista  kohtelua  ja  dialogisten  menetelmien  käyttöä  esimerkiksi  luomalla  osallistujien

kanssa toiminnallisia rakenteita, joissa osallistujat voivat lisätä tietoisuuttaan omasta ti-

lanteestaan (Luhtasela 2009:128).

5.7 Kehitysvammaisten osallisuus ja sen edistäminen

Vaikka osallisuus on jotakin mihin ihminen voi luonnostaan kasvaa yhteisön jäsenenä,

näin ei välttämättä tapahdu. Kaikki yhteisöt eivät tue osallisuuden vahvistumisen pro-

sesseja. Erityisesti yhteiskunnallisella tasolla osallisuus voi jää kehittymättä useista eri

syistä. Miten osallisuutta sitten voisi edistää? (Nivala- Ryynänen 2013: 30.)

Osallisuuden edistämistä ei voi pelkistää osallistumisen edistämiseksi eikä osallistumi-

nen automaattisesti tuota osallisuutta. Osallisuus ei ole joko yksilön tai yhteisön ominai-

suus vaan näiden suhteessa kehittyvä. Tästä johtuen osallisuuden edellytyksiä luodaan

tukemalla muutoksia ja kasvua molemmissa ja edistämällä yksilön ja yhteisön suhteen

kehittymistä. Osallisuus sekä yhteisöjen että yhteiskunnan tasolla edellyttää mahdolli-

suuksia tuntea kuuluvansa johonkin, kokea olevansa arkisessa elämässään tarpeelli-

nen ja arvostettu jäsen yhteisössä, jossa saa jakaa kokemuksiaan, olla vuorovaikutuk-

sessa ja tuntea yhteenkuuluvuutta. (Nivala – Ryynänen 2013: 30-31.)

Osallistuminen mahdollistaa kokemuksen osallisuudesta. Osallisuuteen ei riitä että toi-

mijat ovat siinä mukana ja osallistuvat passiivisesti. Tarvitaan sellaista toimintakulttuu-

ria missä on mahdollisuus olla mukana ja osallistua aktiivisesti ja sitoutuneesti suunnit-

teluun ja toteutukseen. Kun joku on luonut valmiin tilanteen johon osallistuja tulee, on

kyse osallistumisesta. Kun osallistuja saa itse vaikuttaa tilanteen kulkuun, on vahvem-

min kyse osallisuudesta. Osallisuuteen kuitenkin kuuluu se, että voi itse valita ja sää-

dellä aktiivisuutensa tasoa. Myös passiivinen mukana olo voi tukea osallisuuden toteu-

tumista tai edesauttaa sen vahvistumista. (Nurmi – Rantala 2011:140; Aalto-Kallio ym.

2012: 50.) 

Osallistuminen yhteiskuntaan on ihmisen perusoikeus. Vammaisten ihmisten osallisuus

Suomessa toteutuu kuitenkin vaihtelevasti ja vammaiset ihmiset jäävät usein vammat-
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tomiin verrattuna osattomiksi eri elämänalueilla (Kivistö 2014: 20). Kehitysvammaisen

ihmisen kohtaamat vaikeudet johtuvat usein siitä, että hänen toimintakykynsä ja tilan-

teista nousevat vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään. Silloin kun kehitysvammaisen

henkilön toimintakyky ei riitä tilanteista suoriutumiseen, hän tarvitsee ohjausta, autta-

mista tai hoitoa. Toimintakyvyn näkökulmasta on kysymys yksilön ja ympäristön väli-

sestä suhteesta, joka näyttäytyy erilaisena eri ympäristöissä, esimerkiksi kotona, töissä

ja vapaa-aikana. Yksilön vahvuudet ja voimavarat ovat keskeisiä. Toimintakykyä voi-

daan tukea vaikuttamalla toimintaympäristöön sekä erilaisilla tukitoimilla ja järjestelyillä.

(Verneri.net 2014b.) Sosiaalisen osallisuuden edistämisellä pyritään siihen, että yhteis-

kunnan toiminnoista syrjään jääneet tulevat osallisiksi eri elämänalueiden toiminnoista

kuten työstä, koulutuksesta ja vapaa-ajasta (Juhila 2006: 55). Kehitysvammaisten ih-

misten täysi osallistuminen ja osallisuus edellyttävät voimavarojen ja vahvuuksien huo-

mioimista sekä tarpeen mukaan kohdennettua ohjausta ja tukea.

6 Opinnäytetyön toteutus

6.1 Tutkimusongelma

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää kokemusasiantuntijoiden ja vertais- ja vapaa-

ehtoistoimijoiden  kokemuksia  Vekkari  -projektin  vaikutuksista  osallisuuteen.   Miten

osallisuus on toteutunut Vekkarissa ja miten osallisuutta on edistetty?  Opinnäytetyön

tarkoituksena on tuottaa tietoa jota voidaan hyödyntää kokemusasiantuntija, vertais- ja

vapaaehtoistoimintamallien  kehittämisessä.  Opinnäytetyön  tuloksia  käytetään  osana

Vekkari -projektin loppuarviointia. Projekti on hakenut jatkorahoitusta ja toimivia käytän-

töjä on tarkoitus juurruttaa osaksi yhdistyksen  pysyvää  toimintaa. Projektissa kehitet-

tyjä koulutus- ja toimintamalleja voivat hyödyntää myös muut kehitysvamma-alan toimi-

jat kuten järjestöt ja kunnat.

Osallisuuden tukemisen haasteet löytyvät usein rakenteellisten ja toiminnallisten estei-

den lisäksi asenteista. Suomalaisen sosiaali-, kasvatus- ja terveyspalveluiden historia

on rakentunut hoivan ja kontrollin kulttuurista käsin. Aikaisemmin kehitysvammaisiin ih-

misiin on suhtauduttu sairauden tai vamman näkökulmasta potilaina, sen jälkeen asiak-

kaina,  palvelujen  saajana.  Käyttäjäkeskeisyys  tai  asiakkaan  oman  subjektiuden  ja

asiantuntijuuden huomioiminen on vahvistumassa vähitellen. Myös kehitysvamma-ala
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käy tällä hetkellä läpi ohjauskäsitteen kulttuurinmuutosta (Vekkari 2013:38). Tavoittee-

na on nähdä kehitysvammaiset ihmiset itsenäisinä omista asioista päättävinä kansalai-

sina. Kehitysvammaisen ihmisen itseohjautuvuus, itsenäisyys ja autonomisena aikuise-

na toimiminen pakottaa määrittelemään uudelleen yhteisön totuttuja asenteita ja rooleja

(Lehtinen 2003:60)  ja vahvistaa henkilön itsensä osallisuutta ja yhteisöön kuulumista.

(Häkkinen 2011:26, Verneri.net 2014c). Vekkari -projekti pyrkii vauhdittamaan tätä kehi-

tystä omalla toimintatavallaan. (Vekkari 2013:38.)

Kehitysvammaiset ihmiset haluavat toimia aktiivisesti yhteiskunnassa. Kehitysvammai-

silla  henkilöillä  on kuitenkin puutteita  sosiaalisissa valmiuksissa ja  vuorovaikutustai-

doissa. He tarvitsevat kohdennettua tukea ja ohjausta, mutta tuen ei aina tarvitse tulla

ei-kehitysvammaisilta ihmisiltä. Vekkari- projektissa aktivoidaan kehitysvammaisten ih-

misten omatoimisuutta valjastamalla jokaisen yksilölliset tiedot ja taidot heidän voima-

varoikseen, jolloin he voivat toimia apuna ja tukena vertaisilleen. Koulutuksella, tuella ja

tunnistamalla heidän yksilölliset taitonsa ja osaamisensa lisätään kehitysvammaisten

henkilöiden mahdollisuuksia toimia kokemusasiantuntijoina sekä vertais- ja vapaaeh-

toistoimijoina. Toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin osallistuminen vah-

vistaa kehitysvammaisten ihmisten asemaa ja itsemääräämisoikeutta sekä luo pohjaa

yhdenvertaisuudelle. (Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 2011.)

6.2 Teemahaastattelu ja keskustelumatto

Opinnäytetyössäni olen kiinnostunut osallisuuden toteutumisesta ja edistämisestä. Laa-

dullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaa-

minen. Tähän sisältyy ajatus että todellisuus on moninainen ja josta seuraa se, että

kohdetta  pyritään  tutkimaan  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti.  Tutkimuksessa  on

otettava huomioon,  että todellisuutta ei  voi  pirstoa mielivaltaisesti  osiin.  Tapahtumat

muovaavat samanaikaisesti toinen toistaan ja on mahdollista löytää monensuuntaisia

vaikutussuhteita. Laadullisessa tutkimuksessa on huomioitava arvolähtökohdat, sillä ar-

vot vaikuttavat siihen miten pyrimme ymmärtämään tutkimaamme ilmiötä. Objektiivi-

suutta ei ole mahdollista saavuttaa perinteisessä mielessä, sillä tietäjä (tutkija) ja se

mitä tiedetään, ovat yhtä. Tulokset ovat ehdollisia selityksiä johonkin aikaan ja paik-

kaan rajoittuen. Laadullisen tutkimuksen pyrkimyksenä on pikemminkin löytää tai pal-

jastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä.   (Hirsjärvi – Remes – Sa-

javaara 2010: 161.
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Keräsin aineiston haastattelemalla teemahaastatteluin sillä laadullisessa tutkimuksessa

suositaan metodeja joissa tutkittavien ”ääni” pääsee esille. Tällaisia ovat esimerkiksi

teemahaastattelu,  osallistuva havainnointi  ja ryhmähaastattelut.  Haastattelussa ihmi-

sellä on mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita (Hirsjärvi ym. 2010: 164,

205.) Haastattelu on mahdollista myös niiden henkilöiden kohdalla ketkä eivät osaa kir-

joitttaa. Sen lisäksi haastattelun etuna verrattuna esimerkiksi lomakekyselyyn on ennen

kaikkea joustavuus. Haastattelijalla on mahdollisuus toistaa kysymys, oikaista väärin-

käsityksiä ja selventää ilmauksia. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 72-73.) Kun kyseessä on

erityisryhmä jolla on vaikeuksia ymmärryksen alueella, selventäminen voi olla tarpeen.

Haastattelun etuna on mahdollisuus säädellä aineiston keruuta, esimerkiksi aiheiden

järjestystä, tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Haastattelun huonoi-

hin puoliin kuuluu se, että siihen liitty monia virhelähteitä jotka voivat johtua niin itse

haastateltavasta kuin tilanteesta kokonaisuutena. Haastattelun luotettavuutta voi hei-

kentää se, että haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia.

(Hirsjärvi ym. 2010: 205-206.)

Laadullisen  tutkimuksen  kohdejoukko  valitaan  tarkoituksenmukaisesti,  ei  satunnais-

otannalla. (Hirsjärvi ym. 2010: 164.) Haastateltavat valittiin niiden henkilöiden joukosta

jotka ovat aloittaneet projektin toiminnassa ennen syksyä 2014. Syksyllä 2014 alkavien

uusien ryhmien kokemusasiantuntijat ja uudet vapaaehtoiset rajattiin pois koska nämä

ryhmät  ovat  ehtineet  kokoontua  vain  muutamia  kerran  opinnäytetyön  tekohetkellä.

Haastateltavat valikoidaan siten, että osallistujista valitaan sekä heitä jotka ovat olleet

erittäin aktiviisia, että heitä joiden osallistuminen on jäänyt vähemmälle. Valinta perus-

tuu osallistumiskerroista pidettyihin merkintöihin. Kattavamman kuvan saamiseksi pyri-

tään saamaan aineistoa eri toimintamuotoihin osallistuneilta henkilöiltä. Yhdistyksellä

on projektiin osallistuneiden tiedot asiakasrekisterissään ja sitä kautta mahdollisuus ot-

taa yhteyttä henkilöihin. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole teorien tai hypotee-

sien testaaminen vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi

ym 2010: 164.)

Haastattelun tukena käytettiin Talking Mats®- keskustelumattoa. Talking Mats- mene-

telmä tukee mielipiteen ilmaisemista ja keskusteluun osallistumista silloin kun henkilö

hyötyy puhetta tukevasta ja korvaavasta kommunikoinnista. Käsiteltäviä asioita ja nii-

den  merkityksiä  havainnollistetaan  kuvilla,  mikä  jäsentää  myös keskustelun  kulkua.

Keskustelumatto on esimerkiksi ovimatosta tehty alusta johon kiinnitetään kuvia. Ma-

 



21

tossa on asteikko esim. hyvä – siltä ja väliltä - huono, johon keskustelija asettaa kuvan.

Kuvien sijaan voidaan käyttää myös sanallisisa kortteja.  Keskustelumatto ei  korvaa

henkilön omia viestintätaitoja vaan niitä käytetään yhdessä maton kansssa. Menetel-

mää voidaan käyttää silloin kun henkilöllä on puhevamma tai tarvitaan tukea ajatteluun

tai muistamiseen. Menetelmän käyttö edellyttää kuitenkin haastateltavalta tiettyjä taito-

ja ja valmiuksia. Haastateltavan tulee nähdä ja tunnistaa näkemänsä kuvat ja niiden

merkitykset sekä ymmärtää avainsanoja esitetystä kysymyksestä. Hänen on myös luo-

tettavasti pystyttävä osoittamaan ja vahvistamaan vastauksensa. (Papunet.net 2014b.)

6.3 Aineiston keruu ja analyysi

Vekkarin toimesta lähetettiin selkokielinen kirje kymmenelle toimijalle jossa kysyttiin ha-

lukkuutta osallistua haastatteluun. Yhdeksän vastasi ja ilmoitti suostumuksensa.  Saa-

tuani tutkimusluvan Helsingin kaupungilta soitin haastateltaville ja varmistin vielä haluk-

kuuden osallistua haastatteluun ja sovimme haastatteluajankohdan. Haastattelut tehtiin

kahden viikon aikana marraskuussa 2014. Haastattelut tehtiin haastateltavan toiveiden

mukaisesti joko heidän kotonaan tai Helsingin kehitysvammatuki-57 Ry:n toimistolla,

jossa Vekkari-projektikin toimii.

Haastattelukysymyksien teemat valitsin osallisuuden teoriasta Vekkari-projektin keskei-

siä tavoitteita ajatellen. Teemat olivat yhteisöllisyys, valta ja vastuu sekä subjektius eli

selkeämmin ilmaistuna ”minä toimijana”. Haastattelukysymykset kävimme läpi yhdessä

projektin työntekjöiden kanssa. Sain projektityöntekijöiltä apua selkokielisyydessä ja ky-

symysten muotoilussa matolle sopivaksi sekä ohjeistuksen kommunikointimaton käyt-

töön. Perehdyin kommunikointimattoon myös Talking Mats®- oppaan ja you tube -vi-

deoiden avulla. Tein yhden harjoitushaastattelun jonka perusteella muutin joitakin kysy-

myksiä. Poistin myös teemahaastattelun eri teemoja kuvaavat aihekortit, joita olin aja-

tellut  vaihtaa haastattelun aikana teeman vaihtuessa. Keskustelumaton periaatteisiin

kuuluu että yksi aihekortteja on yksi per keskustelu ja aihekorttien vaihtaminen tuntuikin

enemmän sotkevan kuin selventävän haastattelun kulkua. Haastattelun aihekorttina oli

osallisuus. Haastattelussa käytettävät kuvat etsin Papunetin kuvatyökalulla ja muokka-

sin tarvittaessa gimp-kuvankäsittelyohjelmalla. Kuvat leikkasin, laminoin ja liimasin nii-

hin tarranauhaa, että ne pysyvät kiinni matossa. Näiden etukäteen valittujen kysymys-

ten avainsanoja esittävien kuvien lisäksi haastateltavilla oli mahdollisuus halutessaan

lisätä asioita mattoon post-it -lapuilla.
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Haastattelupaikan valinta on olennainen tekijä haastattelun onnistumisen kannalta sillä

kyse  on  moninaisten  sosiaalisten  tekijöiden  määrittämästä  vuorovaikutustilanteesta.

Tutussa ja turvallisessa tilassa haastatteluilla on suurempi mahdollisuus onnistua. Toi-

saalta kotioloissa voi olla hankala eristää tilanteesta häiriötekijöitä kuten perheenjäse-

niä, puhelinta tai televisiota. (Aaltola – Valli 2007: 28-29.) Antamalla haastateltavien va-

lita  haastattelupaikka  oli  pyrkimyksenä  lisätä  haastattelun  mahdollisuuksia  onnistua

sekä toimia osallisuuden hengessä. Haastattelutilanteet pyrin järjestämään mahdolli-

simman rauhallisiksi ja kiireettömiksi. Rauhallisen tila järjestäminen osoittautui suurem-

maksi haasteeksi toimistolla kuin ihmisten kotona. Toimistolla oli runsaasti vapaita huo-

neita mutta ohuen seinän läpi kuuluvat äänet kiinnittivät haastateltavien huomiota. Ko-

deissa tehdyissä haastatteluissa saattoi olla asuintovereita tai muita henkilöitä samas-

sa asunnossa mutta nämä tutut äänet eivät näyttäneet kiinnittävän haastateltavien huo-

miota lainkaan eikä näin häirinnyt keskittymistä. Varmistin haastateltavilta joiden koto-

na, toisessa huoneessa, oli paikalla muita ihmisiä, aina että tilanne on haastateltavalle

sopiva.

Kaikki haastateltavista olivat motivoituneita haastatteluun ja haastattelut tehtiin sovitus-

ti. Haastattelussa käytettiin keskustelun apuna kommunikointimattoa mikä oli useimmil-

le entuudestaan tuttu sillä kommunkointimattoa on käytetty Vekkarin koulutuksissa, ryh-

mien  itsearvioinneissa  ja  palautteen antamisessa.  He,  jotka  kertoivat  etteivät  olleet

mattoa ennen käyttäneet, suhtautuivat mattoon positiivisena tai neutraalina uutena tut-

tavuutena. Jokaisen haastattelun aluksi kävin haastateltavan kanssa läpi selkokielisen

suostumuslomakkeen ja keskustelumaton toimintaperiaatteen. Kysyin oliko jotain epä-

selvää tai kysyttävää ja haastateltavat allekirjoittivat suostumuksen. 

Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän. Heistä kaksi oli toiminut kokemusasiantuntijana,

kolme oli toiminut vertaiskaverina ja kuusi oli toiminut vapaaehtoisena. Yksi haastatel-

tavista oli osallistunut vain ryhmän toimintaan, muut olivat osallistuneet useampaan eri

toimintamuotoon.  Haastattelurunko oli  kaikille  sama mutta haastattelu painottui  aina

kunkin haastateltavan kokemuksien mukaiseen aiheeseen. Haastattelut kestivät 34 mi-

nuutista tunti 42 minuuttiin, keskimäärin kuitenkin noin tunnin. Lyhimmässä haastatte-

lussa pidettiin haastateltavan pyynnöstä tauko puolessa välissä.  Haastateltavien pu-

heen rytmissä ja vastausten harkitsemisessa oli suuria eroja. Ajallisesti pisin haastatte-
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lu ei ollut litteroituna tekstinä pisin vaan keskimääräinen. Yksi haastatteluista jäi minun

näkökulmasta kesken kun haastateltavan ”kahvihammasta alkoi kolottaa”. Hän myös

koki kertoneensa jo kaiken ja halusi siksi lopettaa, eikä vain pitää taukoa.

Laadullisen aineiston käsittelyssä on monia vaiheita. Keskeisiltä osiltaan se on analyy-

sia jolloin eritellään ja luokitellaan aineistoa sekä synteesiä, jolloin pyritään luomaan

kokonaiskuvaa. (Hirsjärvi ym. 2010: 143). Aineiston luokittelu luo pohjan jonka varassa

haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita sekä yksinkertaistaa ja tiivistää. Luo-

kittelu jäsentää tutkittavaa ilmiötä vertailemalla aineiston eri osia toisiinsa.  Luokitellun

aineiston yhdistelyssä pyritään löytämään luokkien esiintymisen välille joitakin sään-

nönmukaisuuksia tai samankaltaisuuksia. Yhdistelyn tukoksena olevia luokkia voidaan

nimetä käyttämällä jo olemassa olevia teoreettisia käsitteitä tai itse luomalla ilmiötä hy-

vin kuvaavia käsitteellisiä termejä. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 150.) Tallennettu laadulli-

nen aineisto on useimmiten tarkoituksenmukaista kirjoittaa puhtaaksi eli litteroida. Ai-

neiston litteroinnin tarkkuudesta ei ole yksiselitteistä ohjetta vaan se riippuu analyysi-

menetelmästä. Aineisto voidaan litteroida kokonaan tai esimerkiksi valikoiden teema-

-alueittain. (Hirsjärvi ym. 2010: 222.) Minä litteroin haastattelut sanatarkkuudella. Litte-

roitua tekstiä tuli yhteensä 78 sivua. Aineiston kerääminen ja litterointi oli tapahtunut tii-

viissä tahdissa ja aineisto oli minulle hyvin tuttua ja hyvässä muistissa. Koska olin ke-

rännyt aineiston teemahaastatteluilla tuntui  teemoittelu luontevimmalta tavalta lähteä

analysoimaan aineistoa.  Kokosin aineiston pääosin haastattelurungossa esiintyneiden

teemojen mukaisiin luokkiin sillä tutkimusmenetelmä voi toimia luokittelun pohjana siten

että esimerkiksi kyselylomakkeen osat tai teemahaastattelun teemat ovat jo alustavia

luokkia. (Hirsjärvi – Hurme 2010: 149.). Haastattelun subjektius- teeman alla oleviin ky-

symyksiin ei juurikaan tullut vastauksia sen sijaan tiedotukseen ja yhteydenpitoon liitty-

vät seikat nousivat aineistosta voimakkaasti esille. Tuloksissa on esitelty niitä seikkoja

jotka esiintyivät useissa vastauksissa sekä kerrottu jos asia on vain yhden vastaajan

näkemys. 

7 Tulokset

Tässä kappaleessa käyn läpi tuloksia jotka on eritelty kahteen kokonaisuuteen tutki-

muskysymysten perusteella. Kokonaisuudet koostuvat osallisuutta tukevan toimintaym-

päristön kuvauksesta ja osallisuutta edistävistä tekijöistä.
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7.1 Osallisuutta tukeva toimintaympäristö

7.1.1 Hyväksyvä ilmapiiri

Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä että yleinen ilmapiiri Vekkarissa ollut hyvä. Sa-

moin ilmapiiri koettiin hyväksi kaikissa Vekkarin tapahtumissa. Ilmapiiriä kuvailtiin ren-

noksi,  mukavaksi,  hauskaksi,  valoisaksi,  avaraksi ja positiiviseksi.  Hyvään ilmapiiriin

vaikutti vastaajien mielestä se että ihmiset ovat hyvällä tuulella. Useasti nousi esille se

että kaikki juttelevat kaikille, on hyvä yhteishenki ja kaikki tulevat toimeen keskenään.

Ryhmissä kokemukset ilmapiiristä vaihtelivat. Ryhmissä oli koettu myös huonompaa,

”mustavalkoharmaista”  ilmapiiriä,  kuten  yksi  vastaajista  kuvasi.  Ryhmässä ilmapiiriä

heikentävästi vaikutti myöhästelyt, sekä kokemusasiantuntijan että ryhmäläisten, ja eri-

tyisesti tähän välinpitämättömästi suhtautuminen. Lisäksi ongelmaksi koettiin se että

ryhmään osallistumatta jättämisestä ei ilmoitettu mikä aiheutti muissa huolta ja epävar-

muuden tunnetta. Kysymys miten ilmapiiriin voi itse vaikuttaa tai voiko siihen vaikuttaa

oli joillekkin hieman vaikea arvioida. Ilmapiirin ajateltiin olevan luonnostaan hyvä kun

on hyvä porukka ja kaikki tulevat toimeen keskenään. Ilmapiiriin voi itse vaikuttaa ole-

malla positiivinen ja pysymällä omana itsenään vaikka muut riitelisivät tai käyttäytyisivät

huonosti. Parhaiten ilmapiiriin voi vaikuttaa siten että on toisia kohtaan ystävällinen ku-

ten hekin ovat minua kohtaan.

Että sitä vaikka että kaikki, kaikki juttelee toistensa kanssa.

Meillä on niiku yhteishenki on hyvä. Pystytään juttelemaan kaikkien kanssa et ei oo
silleen et ois vaikeeta jonkun kanssa.

Et saa jutella toisten kanssa siinä. Et meillä on hyvä se ilmapiiri siellä.
 
Että kaikilla on vähä niin ku, ettei oo mitää kränää keskenään. Joo. Et kaikki ollaan
ystäviä, ollaan toisillemme.

Aineiston perusteella voidaan sanoa että Vekkarissa toimijat kokivat tulleensa kuulluksi

ja nähdyksi. Heidän ajatuksistaan, ideoistaan ja mielipiteistään oltiin kiinnostuneita. Ko-

kemuksen riittää tuottamaan arkiset vuorovaikutustilanteet joissa ollaan kiinnostuneita

toisen ihmisen kuulumisista.
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No joskus vaan että miten mulla menee tai että mistä mä tykkään mistäki asiasta
tai joku tykkää toisesta. Joku tykkää pullasta tai tykkäätkö sä vaikka keksistä? No
kyllähän mä tykkään.

Vastaajat  kertoivat  kokevansa  olevansa  hyväksyttyjä  Vekkari  -yhteisössä.  Joillekkin

vastaajista oli hankala kuvailla mitä se tarkoittaa tai miten se näkyy mutta heillä oli ko-

kemus että heidät on hyväksytty. Se tiedettiin että se tuntuu ikävältä jos ei hyväksytä

porukkaan. Haastateltavat toivat kuitenkin esille tilanteita joissa voi päätellä että heidän

läsnäolonsa tai poissaolonsa on ollut merkille pantavaa.  Porukkaan hyväksymisestä

kertoo se että  jos on ollut poissa ryhmästä, kysellään ”missä sä oot ollu” seuraavalla

kerralla. Hyväksymisestä kertoo myös se että otetaan mukaan toimintaan.

Esimerkiks olla hyväksytty tulee mulle mieleen että mut otetaan mukaan tähän sa-
maan hommaan, olen rento ja hyvä mieli ja positiivinen ja asiallinen ja hyvä vuo-
rovaikutustaidot.

Mut on avosydämmin otettu vastaan Vekkari -projektiin.

7.1.2 Yhteisöllisyys ja ryhmätoiminta

Vekkarissa toiminen on mukavaa kun ympärillä on mukavia ihmisiä, totesivat haastatel-

tavat. Kivat ihmiset olivat sekä syy tulla toimintaan että pysyä toiminnassa mukana. Toi-

mintaan osallistuminen antaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä, toisaalta vanhat tu-

tut ihmiset helpottivat joidenkin osallistumista. 

Kyl kun mä tunsin ennestää ne kaks ni loputkin tuli tutuks siinä koulutuksen aikana.

Tää kun porukka on niin hyvä. Ja ihmiset on niin kivoja.

Ryhmässä saa vaikuttaa, neuvotella ja harjoitella ryhmätyötaitoja. Jos ongelmia oli ol-

lut, niistä oli voinut neuvotella ja ottaa opiksi. Näistä muodostuu parhaimmillaan koke-

mus jota yksi vastaaja kuvasi osallisuudeksi ja jota hän kuvaili näin:

minun roolit yhteisössä ovat erittäin hyvät. Olen avoin, aktiivinen, innokas, reipas,
tunnollinen, vastuuntuntoinen, kaikenlailla positiivisuus on niinko et kaikki menee
paremmin. Ettei oo mitään ongelmia. Että kyllä niistä on opittu ja sen edelleen.
Neuvoteltu jos on jotai kommervenkkejä tullu tai. Että kyllä siitä on päästy ihan
on päästy. Niinko esimerkiks tää osallisuus [osoittaa kuvaa]  tää kuvaa justiisa tätä.

Se tuntuu kyllä semmoselta että on niin ku vapaat kädet tekemään yhdessä tätä
vapaaehtoistoimintaa kaikkien kanssa. 
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Ryhmän tai yhteisön toiminnassa ongelmalliseksi koettiin jos kaikki eivät noudata sa-

moja sääntöjä tai ohjeita. Jos vapaaehtoistehtävässä ei toimi annettujen ohjeiden mu-

kaan tai ryhmän juhliin osallistujat eivät tuo tarjottavaa kuten on sovittu. Hankaluuksia

koko  ryhmälle  aiheutti  myös  myöhässä  tuleminen  ja  siitä  ilmoittamatta  jättäminen.

Haastateltavat kokivat että palautteen antamisella tai asiasta keskustelulla ei ollut aina

ollut toivottavaa vaikutusta. Ryhmässä ristiriitatilanteisiin puuttuminen tai palautteen an-

taminen tällaisessa tilanteessa koettiin hankalaksi tai sitä ei oltu ainakaan itse tehty.

Asiaan oli kysytty neuvoa jälkeenpäin projektin työntekijöiltä. Haastateltavat toivat esille

että samat säännöt pitäisi koskea kaikkia. 

Ollaan puhuttu mut siitä ei tullu selvää. Esimerkkinä (taustatukihenkilö) on yrittäny
puhuuu kokemusasiantuntijalle mutta siinä on  törmänny  se  että  ei  ota  kuuleviin
korviinkaan. Sanoo et mä oon aikuinen ja mä tuun ku huvittaa. Et tuntuu et vähän
lipee tästä hommasta.

Vekkarin yhteiset tapahtumat kuten pikkujoulut tai ravintola- ja puistotapahtumat olivat

jääneet monille mieleen. Näissä tapahtumissa yhdistyi Vekkarin useat eri toiminnot. Ko-

kemusasiantuntijat esittelivät ryhmien toimintaa, vertaiskaverit tulivat yhtä matkaa - ko-

keneempi julkisten käyttäjä kaveria opastaen - tapahtumaan nauttimaan ohjelmasta ja

toisten seurasta. Tällaiset tapahtumat jossa kaikki Vekkarilaiset ovat paikalla tarjosivat

myös vertaiskavereille mahdollisuuden osallistua yhteisölliseen toimintaan. Vaikka tois-

ten Vekkarilaisten tapaaminen oli tapahtumissa parasta, julkkiksiin törmääminen tapah-

tumassa oli vielä plussana. Tällaisia koko Vekkarin yhteisiä tapahtumia ja avoimia ulko-

ilmatapahtumia toivottiin lisää. 

Aineistosta nousi esille se että ryhmä tuo turvaa. Ryhmään osallistuminen on tuonut

mahdollisuuden liikkua kaupungilla ja käydä uusissa paikoissa muiden kuin perheenjä-

senten kanssa.  Iltaisin yksin kaupungilla liikkuminen voi olla pelottavaa tai ravintolois-

sa voi olla turvatonta eikä tunne kuuluvansa joukkoon. Ryhmässä jossa tuntee olevan-

sa samankaltainen ja tervetullut on sekä hauskempaa että turvallisempaa. Esimerkiksi

Vekkarin karaoke-ryhmä koettiin turvalliseksi tavaksi harrastaa karaokea ravintola-ym-

päristössä, sen sijaan että laulaisi yksin kotona.

Et voi liikkua Vekkari-porukan kans vaikka missä. Ei liian myöhään. Jos on sauna
tai joku. Sit ilmottaa en mä pääse.

Koska ne on saman tasosia ku minäki. Sit meillä on samanlaiset ajatukset kaikilla. 
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Vekkari oli edistänyt toimijoiden sosiaalisen median tietämystä ja siihen osallistumista

järjestämällä Facebook -koulutuksen. Facebook -koulutus oli tehnyt asiaa tutummaksi

ja joillekkin vastaajista se oli aivan uusi foorumi. Kaksi vastaajista olivat kovin iloisia sii-

tä että heidän kuvansa olivat Vekkarin Facebook -sivulla, heille tälläinen näkyvyys oli

mieleistä vaikka ei itse osaisi käyttää tietokonetta tai Facebookkia. Facebookissa pidet-

tiin hyvänä myös mahdollisuutta katsella kuvia tapahtumista joissa ei itse ollut paikalla.

Koulutuksen jälkeen Facebookin käyttö oli lisääntynyt joiden haastateltavien kohdalla ja

kaveripyyntöjä oli sadellut.

 

7.1.3 Vertaiskaveri ja vapaaehtoistoiminta

Tarve vertaiskavereille oli käynyt ilmi Vekkarin tarvekartoituksessa. 48 ihmistä oli ilmoit-

tanut tarvitsevansa kaveria ja 20 olevansa halukas kaveriksi. Haastateltavista kolme oli

toiminut  vertaiskaverina ja  kaksi  toivoi  kovasti  pääsevänsä vertaiskaveriksi.  Yhdelle

vastaajista vertaiskaverikoulutukseen pääsemisellä oli suuri merkitys: koko Vekkari -p-

rojektin onnistunuminen  oli kiinni siitä että hän pääsee koulutukseen. Kaveria toivovat

toivat esille samoja asioita ku he joilla kaveri jo oli. Kaverin kanssa voisi tehdä samoja

juttuja kuin yksin, mutta kahdestaan on kivempaa. Kaveri kanssa käytiin kävelyllä, elo-

kuvissa, kahvilassa, kaupungilla, kuunneltiin musiikkia ja juteltiin. Kaikkea mitä kaverit

nyt yleensä tekevät. Kaverit osallistuivat yhdessä myös Vekkarin yhteisiin tapahtumiin.

Vertaiskaveruudessa parhaita puolia oli se että saa jutella eikä tarvitse tehdä asioita yk-

sin. Erityisesti yksin asuva vertaiskaveri korosti sitä että hän osaa harrastaa yksinkin

mutta on kiva kun ei aina tarvitse tehdä asioita yksin.

Et ei aina tarvi liikkua yksin. Et on toinenki jonka kans voi lähteä liikkeelle. Ja kes-
kustella.  Ja sit  meillä on vähä sama, yhteistä et  me molemmat tykätään kalas-
tuksesta.

Vekkari oli onnistunut yhdistämään sopivia kaveripareja. Kun mielenkiinnon kohteet oli-

vat samat edes kymmenien vuosien ikäero ei haitannut. Ikäerosta ajateltiin pikemmin

olevan  etua  kun  toisella  on  enemmän  elämänkokemusta.  Yhden  vertaiskaveriparin

kohdalla haasteena oli kaverin asuminen kauempana jolloin taapaminen vaati uuden lii-

kennevälineen ja reitin opettelua. Tähän haastateltava oli saanut tukea projektista mut-

ta oli aistittavissa että liikkuminen koettiin kavereiden tapaamisia hankaloittavaksi teki-

jäksi.
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Vertaiskaverikoulutuksesta oli saatu eväitä toisen ihmisen kohtaamiseen. Yksi vastaa-

jista oli innostunut auttamaan ihmisiä eri tapahtumissa ja Ystäväntuvalla. Vertaiskaveri-

-toiminnan lisäksi ystäviä oli saatu muun Vekkari-toiminnan ohessa.

Saan ystäviä, ne uudet ystävät. Ne on tärkee mulle tässä Vekkari -projektissa.

Vekkarin vapaaehtoistoiminnan antia on se, että saa osallistua tasavertaisena toimin-

taan ja saa auttaa. Auttamisesta tulee hyvä mieli, eikä koskaan ei voi tietää milloin on

itse avun tarpeessa. Toiminnan ohella on saanut tutustua uusiin asioihin ja ihmisiin,

sekä harjoitella erilaisissa tilanteissa toimimista ja tilanteenmukaista asiallista käyttäyty-

mistä. 

Hyvää mieltä. Siitä saa hyvän mielen ku autaa toista ihmistä. Ku ei koskaan tiedä
koska itse tarvitsee apua. Sitten on helppo pyytää toisen apua kun on ite auttanu
toista. Ku ei oo itsekäs.

Hyvä on se miksi olen tykänny vastuutehtävistä. Silti mä oon huomannu että ne tai -
dot on kehittyny niiltä osin hyvin. Kiitettävään suuntaan.

Kaikenlaisia näitä olen neutraali ja asiallinen kun olin siellä Malmin postilla. Ei mi-
tään saanu pöllöillä, ei heiluttaa pyttyä vaan neutraali. Ihan missä tahansa. Niinku
Finlandia-talolla. Tervehdi ”hei” ja ystävällinen.

Vapaaehtoiset kertoivat osallistumisestaan tapahtumiin kuten Finlandiatalon -konsertti,

Kellohallin sadonkorjuukekkerit, Sinebrychofffin puiston Koulu kaikille -tapahtuma ja ra-

vintolapäivän Lentävä kurkku -ravintolaan. Vapaaehtoisilla oli ollut monenlaisia tehtä-

viä.  Yhdistävä  tekijä  oli  että  kaikki  pitivät  tehtävästään  ja  he  haluaisivat  osallistua

useammin vastaaviin tapahtumiin vapaaehtoisena. Yksi haastateltavista oli vapaaeh-

toistyössä konkari ja monessa mukana. Muille Vekkari oli ainoa vapaaehtoistyön muoto

eikä ainakaan vielä ollut syntynyt ajatuksia mennä muiden tahojen järjestämään vapaa-

ehtoistyöhön mukaan. Toiminnassa oli mukavaa kun sai neuvoa ja auttaa toisia tai jos

itse tarvitsi neuvoa, apu oli silloinkin lähellä. 

On se ihan hyvä, niiku on ystäviä lähellä auttamassa. Mä tykkään Vekkari- pro-
jektista. 

7.1.4 Toimintaan vaikuttaminen

Osallisuuden toteutuminen edellyttää että yksilöllä on ryhmässä todellisia vaikuttamis-

mahdollisuuksia. Vaikuttaminen voi tapahtua esimerkiksi kysymällä ja antamalla palau-
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tetta tai osallistumalla päätöksentekoon tai asioiden toteutukseen. Haastateltavat ker-

toivat saavansa vaikuttaa toimintaan eri tavoin. Kokemusasiantuntijat kertoivat päättä-

vänsä ryhmän toiminnasta, vapaaehtoiset kertoivat että saivat itse valita tehtävänsä ja

ryhmäläiset saivat vaikuttaa ryhmien toiminnan suunnitteluun. Vaikuttamista kuvattiin

hyödylliseksi. Vaikuttamiseksi ajateltiin on myös se kun saa auttaa ja neuvoa uusia pro-

jektin uusia tulokkaita. Kokemuksen tuomaa asiantuntijuutta sekin. 

Oon saanu auttaa kavereita ja neuvoo, neuvoo välillä. Kun on tullu ihan uusia ka-
vereita Vekkari-projektiin ni mä oon joutunu neuvomaan niitä vähä siinä. Et mikä se
on.

Kokemusasiantuntija kertoi että he neuvottelevat ryhmän asioista siten että kumpikaan

ei tee päätöksiä kysymättä toiselta. Taustatukihenkilö voi olla apuna mutta viime kädes-

sä ryhmää koskevat päätökset tekee kokemusasiantuntijat yhdessä. 

Mitä ryhmässä tapahtuu. Tai me yhdessä sen toisen ryhmänvetäjän kanssa suunni-
tellaan ja vaikutetaan yhdessä silleen et ei toinen vaikuta tai tee mitään jos ei kysy
toiselta. 

Yksi ryhmä kokoontui suunnittelemaan tulevaa toimintaa yhdessä jolloin kaikki saivat

esittää  mielipiteensä.  Ryhmään  osallistujat  myös  kokivat  että  heidän  ehdotuksiaan

kuunneltiin, koska ne kirjattiin ylös ja näitä ehdotuksia on myös toteutettu. 

Kyl mä koen sen sellasena että kyllä mua kuunneltu. Ja mun mielipiteitä. Kyl ne on
ottanu ne (ryhmä)ssä huomioon.

Ryhmän toimintaa on arvioitu aina kauden lopuksi ja ryhmäläiset ovat antaneet palau-

tetta keskustelumaton avulla. Kokemusasiantuntijat kertoivat kysyvänsä palautetta ryh-

mäläisiltä usein toiminnan aikana. Toinen haastatelluista kokemusasiantuntijoista kertoi

kysyvänsä aina ennen ryhmän liikkeelle lähtöä ryhmäläisten toivomuksia reittivalinnas-

ta. Kokemusasiantuntijat kertoivat saaneensa hyvää palautetta. Palautteesta tuli hyvä

mieli.

Vapaaehtoistoimijat  kertoivat  saavansa itse valita  tehtävänsä.  Vapaaehtoistehtävään

liittyvät ohjeistukset on käyty läpi mutta muuten tehtävässä on voinut toimia itsenäises-

ti.  Sekä  Vekkarin  toiminnassa  yleensä  että  vapaaehtoistoiminnassa  koettiin  saavan

tehdä niitä asioita mistä tykkää ja tarvittaessa saa apua.

Saa itte päättää mitä sä haluut tehä siellä.
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Ihan samanlailla. Kyl me saadaan apuu jos me tarvitaan.

Vekkarissa on voinut vaikuttaa antamalla palautetta. Vapaaehtoiset kertoivat saavansa

tapahtumien jälkeen ”lapun kotiin” jolla he ovat antaneet palautetta tai arvioineet omaa

toimintaa. Samoin koulutuksien, kuten Facebook -koulutus, jälkeen on annettu palau-

tetta keskustelumattoa apua käyttäen. Sekä palautteen antamisesta että saamista pi-

dettiin hyvänä asiana. Yksi haastatelluista toivoi että itsearviointia olisi enemmän. Itse-

arviointi  auttaa ymmärtämään mitä osaa ja mitä ei ja sen avulla voisi miettiä pohtia

omia ryhmätyötaitoja.

Minä aattelin itsearvioinnista niin että se on siinä mielessä hyvä olla että itse tietää
mitä minä osaan tai mitä mä en osaa. On esimerkkinä.

Useat vastaajat sanoivat että toiminnassa saa vaikuttaa asioihin ja päättää mistä tehtä-

vistä on kiinnostunut. Toisaalta tämän vastaajan vastaukset samaan kysymykseen voi

tulkita keskenään ristiriitaisiksi. 

Eli Vekkari -yhteisöstä tykkään että ne on erittäin hyvät. Elikä minä ajattelin että
Vekkari -yhteisö, minä ajattelin niin, että hyvä ryhmä, jossa saa vaikuttaa eri  mieli-
piteisiin ja neuvotella kuka tekee mitäki vastuutehtäviä.

Sanoin  joo.  Että  se  menee  samalla  tyylillä  että  (projektityöntekijä)  ja  (projekti -
työntekijä) jakaa työt. Ja ne ilmottaa kuka lähtee millonki mihinki suuntaan lähtee.

7.1.5 Vastuun kantamista

Vekkarissa ajatellaan että kehitysvammaiset ihmiset voivat toimia erilaisissa vapaaeh-

tois- ja vastuutehtävissä kuten vertaiskaverina ja kokemusasiantuntijoina. Jokaisen yk-

silölliset voimavarat ja vahvuudet huomioiden sekä riittävän ohjeistuksen ja suunnitte-

lun avulla pyritään mahdollisimman itsenäiseen toimintaan. Kysyin haastateltavilta mitä

he ajattelevat  vastuutehtävissä toimimisesta.  Vastuu on terminä abstrakti  ja  joillekin

haastatelluista hieman hankala käsittää. Vastuu ymmärrettiin hyvin konkreettisina asioi-

na kuten olla vastuussa siitä että palauttaa lainaamansa esineen. Toisaalta jotkut vas-

taajista kertoivat Vekkarin ulkopuolelle ulottuvista laajemmista vastuista, kuten vastuu

ympäristöstä ja toisista ihmisistä. 

Vapaaehtoistoiminnassa vastaajat kokivat saaneensa riittävästi vastuuta. Tehtävät oli-

vat olleet mielekkäitä, ne koettiin hyödyllisiksi ja niistä oli useilla hyviä muistoja ja tari-
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noita kerrottava.   Hankaliakin tilanteita oli koettu mutta niistä vastaajat kokivat suoriu-

tuneensa hyvin. Tuki oli ollut tarpeen vaatiessa aina lähellä. 

Ihan hyödyllisiks mä oo ne kokenu. Mä oon kokenu ne ihan hyväks. Vastuuteh-
tävät.

Vastaajat kertoivat että vapaaehtoisille oli  koulutus ja toimintaa koskevat säännöt oli

käyty läpi. Koulutuksella vastaaja tarkoitti todennäköisesti info -tilaisuutta. Vapaaehtoi-

silla oli vastuu oman tehtävän suorittamisesta alusta loppuun ja tiedottamisesta että on

saapunut paikalle ja tehtävän lopettamisesta kun on valmis. Yksi vastaajista kertoi mi-

ten tehtävät on järjestetty:

No ne on järjestetty niin että on se kohta et mitä teet, teet sen loppuun saakka, pu-
rat. Ja sitte ilmotat että nyt lopetan. Niinku [--]lla et toinen tulee mun jälkeen ja sitte
on ollu niin että on tullu sen tilalle. Jos on vaikka joku sairastunu ni meen sen tilalle.

Kokemusasiantuntijan tehtäviin on projektissa kuulunut  oman vertaisryhmätoiminnan

käynnistäminen, toiminnan ylläpitäminen ja arviointi. Aineistosta kävi ilmi että vastuu-

rooli ei aina ole helppo. Kokemusasiantuntijan vastuu ryhmästä oli koettu aluksi liian

raskaaksi. 

Alussa oli liikaa. Mut nyt mä oon hyväksyny et vastuussa voi olla paljonki. Alkuun
tuntu liian rankalta semmonen että.

Raskasta oli ollut esimerkiksi se jos ryhmässä riideltiin eikä kokemusasiantuntija tiennyt

mitä siitä tilanteessa olisi tehnyt. Tilanne oli helpottunut kun ryhmään tuli toinen koke-

musasiantuntija.  Myös ryhmän koon kasvaessa oli otettu toinen kokemusasiantuntija

jakamaan tehtävää.  Molemmissa  tapauksissa  koettiin  että  kokemusasiantuntijaparin

hankkiminen oli hyvä ratkaisu tilanteeseen. Ehdotus parista oli tullut projektityöntekijöil-

tä. Kokemusasiantuntijalla on vastuu ryhmän onnistumisesta ja oli havaittavissa huolta

siitä että viihtyvätkö kaikki ja miten ryhmän toimintaa pitäisi kehittää siten että toiminta

jaksaa innostaa. Myös ryhmäläiset kantoivat huolta ryhmän onnistumiseen ja jatkumi-

seen vaikuttavista seikoista kuten riittävästä mainostuksesta ja tilojen esteettömyydes-

tä. Kokemusasiantuntijaroolin tuoma vastuu oli otettu vakavasti ja ratkaisuja ja toimin-

taa oli pohdittu myös ryhmäläisten näkökulmasta. Kokemuksen ja vastuun jakamisen

myötä vastuurooliin oli kasvettu. Jos alussa oli jännittänyt niin paljon että itketti, niin ko-

kemuksen myötä oltiin päästy tilanteeseen jossa: 

Nyt mua naurattaa ja on onnellinen fiilis.
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Vertaiskaverina toimivat eivät kokeneet kaveruutta vastuutehtäväksi. Kaverista koetaan

olevan vastuussa kuten toisista ihmisistä, lähimmäisistä, ylipäänsä ollaan vastuussa.

Vertaiskaveruudessa ei nähty eroja muihin kaverisuhteisiin. 

Vastuussa. Onhan sitä aina vastuussa toisesta ihmisestä.  

Pääasiassa vastuutehtäviin ja vastuun määrään oltiin tyytyväisiä ja vastuuta oli ollut so-

pivasti. Yksi vastaajista kaipasi lisää vastuuta ja haastavampia tehtäviä. Hän esimerkik-

si olisi halunnut kokemusasiantuntijaksi puhumaan tärkeäksi kokemistaan aiheista, ku-

ten kehitysvammaisten palveluista, eduskuntaan.

Vastuun määrät on niinku täydessä, pilvessä. Et vähän tuntuu siltä et pitäs niinko
olla vähän haastavampaa.

Vekkari -toimijoille vastuuta oli annettu ja vastuuta oli otettu. Vastuutehtävistä toimijat

olivat suoriutuneet oman kokemuksen mukaan hyvin. Vastuuntehtävistä suoriutuminen

antoi onnnistumisen kokemuksia ja tunteen että on hyödyllinen. 

7.2 Osallisuutta edistävät tekijät 

7.2.1 Toimintaan mukaan tuleminen eli tavoitettavuus

Toimintaan osallistumisen ensimmäinen mahdollinen kynnys on toiminnan löytäminen

ja mukaan tuleminen. Haastateltavien oli  hankala arvioida mikä heidät sai alunperin

lähtemään mukaan Vekkarin toimintaan. Kysymykseen  mikä vastaus oli pikemminkin

kuka. Useat vastaajista kertoivat että heille soitettiin Vekkarista ja kysyttiin olisiko kiin-

nostusta lähteä mukaan Vekkarin toimintaan. Yhdellä haastateltavista kysyjä oli työval-

mentaja. Henkilökohtainen yhteydenotto on ollut toimiva keino mukaan lähtemistä aja-

tellen.

Se oli alussa vähä vaikee kun mä en tienny koko ryhmästä. Mä en tienny. Vasta
kun mun työvalmentaja: ”oot sä kiinnostunu Vekkarista”, mä: ”joo selevä”.

Jotkut vastaajista kertoivat että he olivat nähneet mainoksen joka heidät sai kiinnostu-

maan ja ottamaan yhteyttä Vekkariin ja selvittämään mitä tämä toiminta on. Yhdelle

vastaajista vapaaehtoistoiminta oli  syy tulla  mukaan Vekkariin,  toisella  toive oli  että
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pääsisi vetämään ryhmää ja yksi toivoi että näkisi uusia ihmisiä. Joillekin mahdollisuus

saada vertaiskaveri oli saanut lähtemään mukaan. Useimpien vastaukset kuvasivat sitä

toimintaa missä he olivat nyt mukana. Se minkä tarpeen ajamana toimintaan on lähdet-

ty, jäi osittain epäselväksi vastauksissa. 

Minut sai mukaan Vekkarin toimintaan se, että olen tykännyt kun olen saanut va-
paaehtoistoimintaa ja tykkään toimia edelleen.

Mulle tuli, mähän luin jotai lehtee tai jotain, et hei tällanen (vertaiskaveri) on kiva
saada.

Toiminnan tarpeesta kertoo ihmisten innokkuus lähteä mukaan. Vastaajat kertoivat että

heidät oli helppo innostaa mukaan tai päätös mukaan lähtemisestä oli helppo. Aluksi

kun ei tiennyt mitä Vekkari oli, se saattoi jännittää tai ihmetyttää. Alkuihmettelyn jälkeen

vastaajat olivat tyytyväisiä ja kokivat että kannatti lähteä. Kehitysvammaisten henkilöi-

den tavoitettavuudessa on omat haasteensa sillä taidoissa hankkia tietoa ja seurata

ajankohtaisia asioita on suurta vaihtelua. Jos ei osaa lukea tai ei osa käyttää tietoko-

netta voi moni kiinnostava tilaisuus tai harrastusmahdollisuus mennä ohi. Kehitysvam-

maisten henkilöiden lähihenkilöillä on tässä kohti suuri merkitys tiedon välittäjänä. Vek-

kari -projektin etuna on varmasti ollut järjestön kontaktit, tunnettuus ja tietotaito. Projekti

oli onnistunut tavoittamaan myös henkilöitä joilla oli vähän tai ei ollenkaan muita har-

rastuksia. 

Hyvin. Et on saanu uuden harrrastuksen ja sitä kautta sitte uusia ystäviä. Et ilman
Vekkaria tai tätä ()-ryhmää ni ei ois mitää harrastusta.

Mulle riittää jumppa ja Vekkari. (-)-ryhmä. Siinäpä ne onki.

7.2.2 Tiedon saaminen ja yhteydenpito

Haastatteltavat  kertoivat  saaneensa tietoa Vekkarista hyvin.  Tietoa haettiin Vekkarin

nettisivuilta,  facebookista sekä saatiin puhelimitse ja kirjeitse.  Vekkari  on järjestänyt

myös info-tilaisuuksia ja projektin esittelyjä kehitysvamma- alan toimintayksiköissä mut-

ta näistä haastatteltavat eivät kertoneet. Erityisesti kiiteltiin kotiin omalla nimellä lähe-

tettäviä selkokielisiä kirjeitä. Kirjeet olivat selkeitä, informatiivisia ja helppolukuisia. Suu-

rin osa vastaajista kertoi lukevansa niitä itse ja eivät tarvinneet siihen apua, juuri sel-

keyden vuoksi. Vastaajilla oli vahva tunne siitä että heille  annetaan kaikki tarvittava in-

formaatio ja ilmoitetaan jos on jotain tulossa, joko kirjeitse tai soittamalla. 
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Oon mä välillä puhelimitsekki saanu tietoa. Kun (projektityöntekijä) on soittanu tai
(projektityöntekijä) on soittanu. Niiltäki mä saan ihan suoraan tietoa.

Ne aina lähettää mulle kirjeitä et haluunks mä tulla ja sitä mä vastaan niille.

Vastaajien välillä oli suuria eroja tietokoneen ja internetin käytössä, jotkut eivät käyttä-

neet  tietokonetta  ollenkaan  ja  joillekkin  internet  oli  ensisijanen  tiedonlähde.  Myös

useimmat niistä jotka käyttivät internettiä vastasivat kirjeen tai puhelimen olevan silti

ensisijainen tiedonsaannin ja yhteydenpidon väline. Kirjeen etuna oli  selkeys ja var-

muus siitä että tämä informaatio on minua varten. 

Siinä tiedottamisessa. Et ne on ollu selkeitä ne kirjeet mitä on tullu. Joo. Selkee. 

Et sillon niinku saa. Kun tulee paperinen nii se on niinku et sit ainaki saa selkeesti
sen.

Mä koen että sellaset helppolukuset kirjeet on hyviä mulle. Niist mä saan selvän
hyvin itekki.

Vastaajista he jotka käyttävät nettiä, pitivät Vekkarin nettisivuja selkeinä ja helppokäyt-

töisinä. Facebookkia käytettiin jonkin verran tiedonhakuun tapahtumista tai kuvien kat-

seluun tapahtumista joissa ei ollut itse mukana. Tiedottamista pidettiin yhtenä Vekkarin

onnistuneimmista asioista ja tärkeimpänä osallistumista helpottavana tekijänä. 

Mun mielestä se on hyvin toiminu. Oon saanu aina tietoo Vekkari -projektista. Mä
oon käyny nettisivuilta käyny kattomassa.

Tykkään ne on kivat. Hyvin suunniteltu.

On joo. Sieltä löytää hyvin kun ne on sielläki selkeesti ne.

Vekkarissa oli järjestetty Facebook-koulutus. Koulutukseen osallistuneet pitivät koulu-

tusta hyvänä. Joillekin Facebook oli ennestään tuttu ja toisille uusi tuttavuus. Kukaan ei

vastaajista ei  tunnustautunut  ahkeraksi  Facebookin  käyttäjäksi  mutta koulutuksessa

Facebook tuli tutummaksi ja sai uutta tietoa. Vastaajat kertoivat katselevansa siellä ku-

via Vekkarin tapahtumista, etsivänsä tietoa tapahtumista tai että heidän kuvia on Vek-

karin Facebook --sivulla. Yhdelle vastaajista Facebook oli uusi asia ja hän oli kovin in-

noissaan Facebookista. Tietokoneeseen liittyviä koulutuksia toivottiinkin lisää. 

Vekkarissa  on  periaatteena  kommunikoida  suoraan  kehitysvammaisten  toimijoiden

kanssa, ei heidän elämässään toimivien ammattilaisten kautta. Jos nähdään tarve yh-

teydenottoon toimijan lähihenkilön tai omaisen kanssa, asiasta puhutaan ensin toimijan
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kanssa. Yhteydenpidon Vekkarissa koettiin toimivan pääasiassa hyvin, Vekkarin työnte-

kijöiden ja toimijoiden välillä erittäin hyvin. Ongelmalliseksi koettiin ainoastaan yhtey-

denpito ryhmäläisten kanssa sillä ryhmäläiset eivät aina ilmoita kokemusasiantuntijalle

poissaolostaan ryhmäkerrasta. Ryhmäläisten kokemus asiasta oli päinvastaisen eli he

kokivat että yhteydenpito kokemusasiantuntijoiden suuntaan oli ongelmatonta ja heillä

oli tapana ilmoittaa jos on poissa. 

Sitä kautta ku mä joskus vaikka ilmotan et miks en pääse tai esimerkkinä tai jos
pääsen. Yleensä on niin helppo (kokemusasiantuntija)lle ilmottaa ku on se hänen
tuttu numero ja tiedän että mä oon tervetullu.

Yhteydenpitoon vastaajat käyttivät pääasiassa puhelinta, jotkut haastateltavista myös

sähköpostia. Yhteydenpitoa projektityöntekijöiden kanssa kuvattiin neuvottelupalveluksi

jossa saa selkeitä vastauksia ja tarpeen vaatiessa voi mennä myös toimistolle hoita-

maan asiaa. Vastaajilla oli kokemus että yhteydenpito on helppoa. He tiesivät kenelle

soittavat missäkin tilanteessa ja kokivat että heille vastataan nopeasti. Ja jos ei vastata

heti niin voi jättää viestin tai lähettää sähköpostia perään. Yhteydenpitoon ei koettu liit-

tyvän mitään epäselvyyttä vaan se koettiin helpoksi, vaivattomaksi ja nopeaksi. 

Joo. Jos tulee jotain. Mä en pääse tästä nyt niin ku sinne asti tulemaan. Että mitäs
nyt tehään?

Sillon ku mulle tulee jotain kiireellistä asiaa tai probleemia ni sillonhan mä soitan.
Tai niillä on kysyttävää haluuko osallistua johonki.

Vertaiskaverit pitivät yhteyttä puhelimitse, yleensä lähihenkilön kautta. Kaveri oli joko

ujo vastaamaan tai hänellä ei ollut puhelinta. Tätä eivät vertaiskaverit kuitenkaan pitä-

neet minkäänlaisena ongelmana. Vastaajien mielestä ei ollut väliä miten asia hoituu tai

kuka soittaa kun hoituihan asia näinkin. Kavereiden tapaamisille oli myös saatettu so-

pia aina sama päivä ja kellonaika. Tapaamisajankohdan voi sopia lähihenkilön kanssa

mutta tapaamiskerran sisällön kaverit sopivat nähdessään kasvotusten. 

No me sovitaan sit täällä. Mitä me. Sovitaan tos ulkona et mitä me tehdään.

7.2.3 Tuki

Vekkarin toiminnassa tavoitteena on kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisimman

itsenäinen toiminta ja osallistuminen. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat kuitenkin

tarpeen mukaan kohdennettua tukea ja ohjausta toimintansa tueksi. 

 



36

Vastaajat olivat erittäin yksimielisiä tuen saamisesta. Kaikki eivät kokeneet tarvitsevan-

sa tukea mutta kaikki tiesivät mistä tai keneltä sitä tarvittaessa saa. Kaikki olivat myös

vakuuttuneita siitä että tukea saa tarvittaessa pyytämällä. Kaikki jotka kertoivat tarvin-

neensa tukea Vekkari -toiminnassa olivat sitä myös saaneet. Kukaan haastatelluista ei

tuonut esille että tukea olisi annettu liikaa. Tukea vastaajat kertoivat saaneensa sekä

projektityöntekijöiltä, toisilta ryhmäläisiltä, kokemusasiantuntijoilta, taustatukihenkilöiltä

sekä myös asuinpaikan henkilökunnalta. Tuen ja avun pyytämisen haastateltavat ker-

toivat olevan pääasiassa helppoa. Haastateltavien kokemuksen tuesta Vekkari -projek-

tissa voisi tiivistää näihin kommentteihin:

Tuen määrä on erittäin hyvä. Et aina ihan sata prosenttia.

Hyvin. Et siinä niinku Vekkari on jos on jotain kysyny ni on niinku kuunnellu ja neu-
vonu.

Yksi vertaiskaverina toimivista haastatteltavista kertoi saaneensa tukea julkisilla liikku-

miseen kaverin luo. Asuinyksikön henkilökunnalta hän kertoi saavansa apua puhelui-

den hoitamiseen. Toinen vertaiskaveri kertoi projektityöntekijän olleen mukana ensim-

mäisellä vierailulla kaverin perheen luona. Vastaaja ei kokenut välttämättä tarvitsevan-

sa tällaista tukea mutta piti hyvänä että projektissakin nähdään miten kaveruus lähtee

käyntiin. Vertaiskaverit eivät tuoneet esille muita tuen tarpeita mutta heillä oli tieto ke-

nen puoleen kääntyä jos jotain tukea tarvitsisi. 

Jos mulle tulee sellanen tunne ni sit mä voin ottaa (projektityöntekijään) yhteyttä.

Kokemusasiantuntijat kertoivat saavansa tukea sekä ryhmän toiselta ryhmänvetäjältä

että taustatukihenkilöltä ja projektityöntekijöiltä. Myös ryhmäläiset ovat olleet kannusta-

via  kokemusasiantuntijoille.  Kokemusasiantuntija  kertoi  tarvinneensa  tukea  projekti-

työntekijöiltä ryhmäkertojen suunnitteluun ja infokirjeiden tekemiseen ja lähettämiseen

ryhmäläisille. Toisen kokemusasiantuntijan aloitettua ryhmien suunnitteluun ei ole tar-

vinnut työntekijöiden tukea. Toinen haastatelluista kokemusasiantuntijoista kertoi saa-

neensa aluksi paljon rohkaisua tukea kun häntä toiminnan alussa jännitti ja pelotti. Pro-

jektityöntekijöiden kannustuksesta ja rohkaisusta oli ollut hänelle merkittävää apua. Sit-

temmin hän kertoo saaneensa kannustusta myös ryhmäläisiltä omien mielipiteiden esil-

le tuomiseen ryhmässä. Myös oman henkilökohtaisen tilan puolustamiseen eli siihen

että ihmiset eivät tule fyysisesti liian lähelle oli auttanut se, että ryhmässä on toinen ko-
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kemusasiantuntija.  Toisen  kokemusasiantuntijan  tuleminen  mukaan  rauhoitti  ryhmää

minkä vastaaja koki helpottavana itselleen. 

Joillakin ryhmien kokemusasiantuntijoista on ollut Vekkarin kouluttama taustatukihenki-

lö.  Taustatukihenkilön  tehtävänä  oli  tehdä  itsensä  tarpeettomaksi.  Taustatukihenkilö

näyttäytyy haastateltavien kertomuksissa nimensä mukaisesti taustalla olevana henki-

lönä joka auttaa tarvittaessa.  Taustatukihenkilö  on kokemusasiantuntijan  apuhenkilö

kuten yksi vastaajista asian ilmaisi. Taustatukihenkilö on kokemusasiantuntijan tukena

eikä kukaan ryhmäläisistä pitänyt taustatukihenkilöä ryhmän vetäjänä eikä kääntynyt

tämän puoleen apua tarvitessaan. Esimerkiksi yksi ryhmäläinen kertoi saavansa apua

kokemusasiantuntijalta maksutilanteissa koska rahojen tunnistaminen on hänelle han-

kalaa. Kaikki taustatukihenkilön kanssa toimineet pitivät tätä roolia tarpeellisena ja hy-

vänä. Taustatukihenkilön merkitys korostuu erityisesti silloin kun toinen ryhmän koke-

musasiantuntijoista on poissa, että ei jää yksin. Haastateltavien puheissa korostui ko-

kemusasiantuntijaparin merkitys enemmän kuin taustatukihenkilön.

Että  jos  tulee  joku  semmonen  vaikee  asia  ni  sitte  kysyy  toiselta  [kokemus-
asiantuntijalta]  tai  taustatukihenkilöltä  miten  sen  kanssa  pitäs  sitte  tai  mitä  sen
asian kanssa pitäs tehä.

Vapaaehtoisina toimineet  kertoivat  tarvinneensa vain vähän tukea mutta saaneensa

apua tarvittaessa kysymällä. Myös hankalista tilanteista oli selvitty tuen avulla ja loppu-

tuloksena oli onnistumisen kokemus. Tukea oli tarvittu esimerkiksi tilanteissa joissa ta-

pahtumavieraat puhuvat muuta kieltä kuin suomea. Projektityöntekijöiltä saatiin tukea

myös niissä tilanteissa kun kokee että muut käyttäytyvät asiattomasti ja tai eivät suoriu-

du tehtävistään tai on vaikeuksia ymmärtää mitä toinen tilanteessa tarkoittaa. Tukea oli

tarvittu siihen että pystyy itse käyttäytymään rauhallisesti ja pääsee tilanteesta yli.

Kaikki vastaajat kertoivat että apua saa jos sitä pyytää. Aina avun pyytäminen ei kuiten-

kaan ole helppoa. Yksi vastaajista toivoi että projektityöntekijät kysyisivät useammin

mitkä asiat häntä mietityttää tai pelottaa. 

Sitä ei oo varmaan kysytty kovin paljon, kovin usein et tota mikä asia mua voi jos-
kus askarruttaa tai. Joskus jopa pelotttaakki.
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8 Johtopäätökset

Seuraavaksi kokoan tuloksien keskeisiä piirteitä ja muodostan johtopäätökset.  Tutki-

musongelmani oli selvittää miten osallisuus on toteutunut Vekkarissa ja miten osalli-

suutta on edistetty.

Osallisuus edellyttää, että yksilölle annetaan mahdollisuus toimia. Osallisuus tarkoittaa

vallan ja vastuun jakamista. (Kiilakoski 2007: 14.) Vekkarin toimintaidea perustuu siihen

että toimijat ovat aktiivisia toimijoita joille annetaan ja jotka ottavat vastuuta. Kehitys-

vammaiset ihmiset ovat pitkään olleet hoivan ja huolenpidon kohteina eikä tällainen

kulttuurin-  ja  asenteenmuutos  aktiiviseksi  toimijaksi  käy  silmänräpäyksessä.  Kuten

haastatteluissa kävi ilmi, kehitysvammaiset henkilöt ovat halukkaita toimimaan vastuu-

rooleissa. Vastuuroolin ottaminen voi olla aluksi jopa pelottavaa mutta siinä voi harjaan-

tua jos siihen annetaan mahdollisuus ja tarvittava tuki. Tukena voi hyvin toimia toinen

kehitysvammainen henkilö kuten kokemusasiatuntijaparien kokemukset osoittavat. Toi-

mijat kokivat onnistuneensa vastuutehtävissään. Onnistuminen vahvistaa itsetuntoa ja

luottamusta itseen toimijana.  Mahdollisuus mielekkäiden ja  kunniallisten sosiaalisten

roolien ja  niiden pelisääntöjen harjoitteluun on hyvinvointia  edistävä tekijä  (Seppälä

2010: 197).

Vekkarissa on hyödynnetty kokemustietoa joka Luhtaselan (2009: 81) käsityksen mu-

kaan on yksi osallisuuden osatekijä. Toimijoita on kannustettu käyttämään heidän koke-

musperäistä  tietoaan  tukemalla  heitä  kokemusasiantuntijan  rooleissaan.  Kokemus-

asiantuntijan rooli antaa vallankäytön mahdollisuuden ja valta tuo mukanaan vastuun.

Osallisuuden rakentuminen edellyttää myös vallan jakamista (Luhtasela 2009:  128).

Vekkarissa valtaa on jaettu projektityöntekijöiltä toimijoille sekä kokemusasiantuntijoi-

den ja ryhmäläisten välillä. Toimijat ovat olleet vastuussa omasta toiminnastaan. Valtaa

on jaettu kokemusasiantuntijoiden kesken sekä siten että myös ryhmäläisillä on ollut

mahdollisuus vaikuttaa ryhmän toimintaan suunnittelemalla yhdessä toimintaa ja anta-

malla palautetta. Osallisuuteen kuuluu myös pyrkimys autonomiaan eli riippumattomuu-

teen ja itsemääräämisoikeuteen (Luhtaselan 2009: 113). Itsemääräämisoikeus on toi-

minnassa toteutunut siten että toimintaan osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Riip-

pumattomuus  on tärkeä tavoite  mutta  kehitysvammaisten  toimijoiden  tuen tarve  on

huomioon otettava seikka. Vammaisten ihmisten itsenäinen elämä edellyttää palveluja

ja tukitoimia. Vammaisten henkilöiden riippumattomuus kuitenkin mahdollistuu kun tar-

jolla on joustavia, yksilöllisiä ja asiakaslähtöisiä tukimuotoja. Vekkarin toiminnan tavoite
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oli toimijoiden mahdollisimman itsenäinen toiminta ja tähän oli pyritty antamalla tukea

yksilöllisesti  tarpeen mukaan.  Toimijoiden kokemukset  kertoivat  tämän onnistumisen

puolesta. Taustatukihenkilötoiminta näyttäytyi aineistossa itsenäistä suoriutumista ja si-

ten riippumattomuutta edistävänä sillä henkilö oli tukena tarvittaessa mutta ei liian hal-

litsevassa roolissa.

Kehitysvammaisten henkilöiden osallisuuden toteumista voi haitata tuen puute. Vekka-

rissa tukea on järjestetty eri tavoin. Taustatukihenkilöt ovat olleet kokemusasiantuntijoi-

den tukena, kokemusasiantuntijaparit ovat jakaneet vastuuta ja projektityöntekijät ovat

olleet tavoitettavissa ja tukena tarvittaessa. Toimijat ovat tukeneet ja kannustaneet toi-

nen toistaan. Taustatukihenkilön rooli näyttäytyi aineistossa sekä kokemusasiantuntijoi-

den että ryhmäläisten kertomuksissa nimensä mukaisesti  taustalla  toimivana,  tarvit-

taessa tukea ja neuvoa tarjoavana tukena. Taustatukihenkilön tukea enemmän koke-

musasiantuntijat korostivat toimintaa helpottavana vastuun jakamisen ryhmätoiminnas-

ta kokemusasiantuntijaparin kanssa. Aineiston perusteella tuen saamiseen oltiin tyyty-

väisiä. Toimijat tiesivät mistä tukea saa ja tukea oli saatu aina pyydettäessä. Toimijoilla

oli kokemus että tukea oli saanut riittävästi, mutta ei liikaa. Kehitysvammaisen ihmisen

kohtaamat vaikeudet johtuvat usein siitä, että hänen toimintakykynsä ja tilanteista nou-

sevat vaatimukset ovat ristiriidassa keskenään. (Verneri 20104b). Vekkarin järjestämillä

tukitoimilla ja järjestelyillä oli onnistuneesti vaikutettu toimintakyvyn asettamien rajoittei-

den ja toimintaympäristöstä nousevien haasteiden väliseen ristiriitaan ja mahdollistaen

toiminnan onnistumisen.

Osallisuudessa on kysymys kuulumisesta johonkin itseä suurempaan yhteisöön sen ar-

vostettuna jäsenenä jolloin korostuu myös yhteisön näkökulma. Yhteisön on oltava val-

mis luottamaan yksilöön ja ottamaan hänen toimijuutensa vakavasti. Osallinen kantaa

huolta yhteisön tai ryhmän toiminnasta. (Kiilakoski 2007: 14.) Kokemusasiantuntijat oli-

vat ottaneet vastuuroolinsa vakavasti ja olivat motivoituneita ryhmän vetäjiä. Kokemus-

asiantuntijat halusivat ryhmässä kaikkien viihtyvän ja toiminnan jatkuvan joten he olivat

pohtineet keinoja saavuttaa haluttu lopputulos. Myös ryhmiin osallistuneet henkilöt oli-

vat kiinnostuneita vaikuttamaan ryhmän toimintaan ja kantoivat huolta ryhmätoiminnan

jatkuvuudesta. Toiminnan suunnittelu koko ryhmän voimin ja palautteen antaminen oli-

vat ryhmäläisten keinoja vaikuttaa.

Osallisuutta tukeva ilmapiiri  on sellainen jossa ihminen kokee olevansa tervetullut ja

hyväksytty.  Yhteisön oltava sellainen että, yksilö pystyy olemaan vapaasti  sekä tuo-
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maan omia näkemyksiänsä esiin  (Kiilakoski  2007:13).  Vekkarissa oli  onnistuttu luo-

maan hyvää ilmapiiriä tai tuomaan ihmisiä yhteen joiden kesken ilmapiiri oli hyvä. Ryh-

mässä oli kannustettu epävarmuuden hetkellä ja kannustettu tuomaan ajatuksia ja mie-

lipiteitä esille. Toisten mielipiteitä ja toiveita oli kuunneltu ja otettu huomioon. Ryhmässä

toimiminen koettiin turvalliseksi tai oli toimittu niin että se muuttui turvalliseksi. Ryhmän

tuoma turva mahdollisti harrastamisen ja itsenäisen liikkumisen ilman lähihenkilöä. 

Osallisuus syntyy yhteydessä toiseen ihmiseen. Osallisuuteen kuuluu että ihminen ko-

kee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, kokee olevansa tervetullut ja on hyväksytty yhtei-

sössä. Nähdyksi ja kuulluksi tuleminen ei tarkoita kuvaa lehden etusivulla tai paikkaa

puhujan pöntöstä, vaan siihen riittää ja se voi toteutua ihan arkissa vuorovaikutustilan-

teissa. Siten että joku osoittaa olevansa kiinnostunut sinusta ja siitä mitä sinulle kuuluu.

Tällaista vuorovaikutusta Vekkarissa koettiin sekä ryhmissä, vapaaehtoistoiminnassa

että vertaiskaveruuden muodossa.

Vekkari -yhteisössä koettiin yhteenkuuluvuuden tunnetta, koettiin olevan tervetulleita,

hyväksyttyjä ja tasa-arvoisia. Yhteisössä oli kivaa ja turvallista, hyvään tunnelmaan vai-

kutti eniten se että kaikki juttelivat kaikille. Toiminnan ohessa oli saatu uusia ystäviä ja

se koettiin tärkeäksi. Ryhmään osallistuminen tai vertaiskaveri mahdollisti mielekkään

vapaa-ajanvieton ilman ammattilaisia tai lähihenkilöitä. Kehitysvammaiset henkilöt voi-

vat joutua osallistumaan ryhmiin ja yhteisöihin joita he eivät voi itse valita, esimerkiksi

asuessaan ryhmäkodissa tai  ollessaan työ-  ja  päivätoiminnassa.  Vekkarissa toimijat

ovat itse päättäneet osallistumisestaan tähän yhteisöön. Yhteisön toimintaan yhdenver-

taisena osallistuminen ja toiminnasta neuvottelu oli tuottanut kokemuksen jota kuvattiin

osallisuudeksi. 

Kehitysvammaisten toimijoiden osallistumista aineiston perusteella on edistänyt tiedon

saaminen toiminnasta. Selkeä tiedotus oli hyvän ilmapiirin lisäksi tärkein osallistumista

helpottava tekijä Vekkarin toiminnassa. Tieto joka on kohdistettu suoraan toimijoille si-

ten että he ymmärtävät sen, tavoittaa heidät ja mahdollistaa osallistumisen. Voidaankin

ajatella että silloin kun tieto tulee mutkan kautta esimerkiksi henkilökunnan välityksellä

on aina riski että tieto vääristyy tai jopa jää matkalle eli tapahtuu ns. rikkinäinen puhelin

-efekti.  Tiedon  välittäjä  voi  vaikuttaa  asian  kiinnostavuuteen  omalla  esitystavallaan.

Kommunikoimalla suoraan toimijoiden kanssa vältytään tiedon vääristymiseltä. Toisaal-

ta useiden vastaajien Vekkarin toimintaan mukaan tuleminen oli tapahtunut lähihenki-

löiden informoimana ja kannustamana. 
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Vekkari on onnistunut edistämään osallisuutta raivaamalla osallistumisen esteitä ja ta-

voittamalla ihmisiä, aktivoimalla ja pitämällä heidät informoituna toiminnasta ja tapahtu-

mista. Kehitysvammaisille toimijoille on annettu vastuuta ja vastuutehtävästä suoriutu-

misen tueksi tukea kunkin yksilöllisen ja tilanteenmukaisen tarpeen mukaisesti. Koulut-

tamalla ihmisille on annettu valmiuksia toimia tehtävissään. Facebook -koulutus on tuo-

nut ihmisiä sosiaalisen median käyttäjiksi ja myös sitä kautta mahdollisuuden osallistua

Vekkari -yhteisöön. Facebookin käyttäminen oli aineiston perusteella yhteisöllisyyttä li-

säävä tekijä Vekkarissa.  Sosiaalisessa mediassa osallistuminen ja näkyminen on tä-

män päivän torikokous. Sosiaalisesta mediasta kuulee puhuttavan, siltä ei voine välttyä

kukaan, mutta jos siihen maailmaan ei ole itsellä pääsyä voi kokea ulkopuolisuuden

tunnetta. Vaikka ei osaisi itse käyttää nettiä, on mahdollisuus olla  mukana osallistua

vaikkapa juuri kuvien kautta. Kuva kertoo että minäkin olen siellä, minä olen mukana.

Osallisuus tarkoittaa yhteiskunnallista toimintakykyä eli valmiuksia toimia yhteiskunnan

muiden jäsenten kanssa ja tunnetta yhteiskuntaan kuulumisesta.  Koska yhteiskunta

muuttuu nopeasti,  osallisuus voidaan nähdä myös valmiuksina pysyä mukana tässä

muutoksessa (Hämäläinen 2008: 27) ja tähän toimijoiden tutustuttaminen sosiaaliseen

mediaan on tarjonnut yhden väylän.

Tiiviillä ja matalan kynnyksen yhteydenpidolla on toimijoiden osallistumista tehty suju-

vaksi. Osallistumista toimintaan on edistetty selkokielisellä tiedottamisella ja kommuni-

koimalla suoraan toimijoiden kanssa ilman välikäsiä. Toiminnassa on hyödynnetty ih-

misten kokemusta ja osaamista. Toiminta oli innostanut ja tarttunut sillä monilla haasta-

telluilla oli toiveena päästä mukaan muihin Vekkarin toimintoihin kuin missä he jo olivat

mukana. Osallisuudessa on kyse myös kasvusta yhteiskunnan jäseneksi, sosialisaa-

tiosta. Osallisuudessa on kyse ihmisten kasvuprosessin tukemisesta ja toimintamah-

dollisuuksien edistämisestä niin että ihminen voi toteuttaa itseään yhteiskunnan jäsene-

nä. (Hämäläinen 2008: 28,30) Vekkari on antanut mahdollisuuksia toimintaan ja tar-

jonnut  toimijoille  tukea.  Vastuunottajan  roolia  oli  harjoiteltu  ja  siinä  oli  kokemuksen

myötä tapahtunut edistystä. Oli toimittu uusissa itse valituissa, tärkeiksi ja hyödyllisiksi

koetuissa rooleissa ja onnistuttu niissä. Vekkarissa toteutetun vapaaehtois- ja vertais-

toiminnan kautta on mahdollisuus edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta

yhteiskunnassa. Näiden toimintatapojen kehittäminen edelleen ja leviäminen käyttöön

laajemminkin on siis toivottavaa. 
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9 Eettisyys ja luotettavuus

Tutkimuksen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä. Jo tutkimusaiheen valinta on eet-

tinen kysymys. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää yleisesti hyväksytyn hyvän tieteelli-

sen käytännön periaatteiden tuntemista ja niiden noudattamista. (Hirsjärvi ym. 2010:

23).  Opinnäytetyöni aihe lähti projektin tarpeista. Opinnäytetyöni tarkoitus oli  tuottaa

tietoa projektin tarpeisiin ja siten edistää kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta. 

Tutkimuksessa lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisten itsemää-

räämisoikeutta tulee kunnioittaa antamalla heidän itse päättää osallistumisestaan ja riit-

tävästi tietoa tutkimuksesta päätöksenteon tueksi. Henkilön tulee olla kykenevä teke-

mään tällainen päätös eli antamaan suostumuksensa. Tiukimmin vaatimusta kypsästä

päätöksenteosta noudatettaessa jäisi lapset tämä ulkopuolelle. (Hirsjärvi ym. 2010: 25.)

Samaa asiaa voidaan pohtia myös kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla sillä kehi-

tysvammaisuuteen kuuluu haasteet oppimisessa ja ymmärtämisessä. Opinnäytetyös-

säni suostumuksen ymmärtämisen varmistamiseksi olen käyttänyt kuvitettua selkokiel-

tä, selittänyt asiat suullisesti ja varmistanut suostumuksen useaan kertaan. Haastatel-

tavilla oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä mutta haastatteluun osallistumi-

nen ja käytännöt kuten salassapitoasian useat ilmaisivat olevan tuttua. Yksi haastatel-

tavista myös käytti oikeuttaan keskeyttää haastattelu halutessaan. Yhdeltä haastatelta-

vista sain aiheellista palautetta siitä että kirjeessä jossa tiedusteltiin kiinnostusta haas-

tatteluun osallistumisesta olisi pitänyt olla haastattelijan, eli minun, nimeni. Kirje lähetet-

tiin Vekkarin toimesta sillä samassa kirjeessä kysyttiin myös lähihenkilöiden osallistumi-

sesta, minulle annettiin vain tiedot joita tarvitsin toimijoiden haastattelua varten. 

Kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen re-

liaabelius tarkoittaa toistettavuutta eli kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Toinen

tutkimuksen arviointiin liittyvä käsite on validius eli pätevyys joka tarkoittaa tutkimusme-

netelmän kykyä mitata sitä mitä on tarkoituskin mitata. Mittarit eivät aina vastaa sitä to-

dellisuutta mitä tutkitaan. Jos kyselylomakkeen kysymys on ymmärretty väärin mutta

sitä tulkitaan kuin se olisi ymmärretty kuten tutkija on ajatellut, tulokset eivät ole päte-

viä. Reliaabelius ja validius käsitteet ovat syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen piirissä

ja näiden käyttöä laadullisen tutkimuksen kohdalla on kritisoitu.  (Hirsjärvi  ym. 2010:

231-232.) Opinnäytetyöni luotettavuutta olen tavoitellut kaikkien vaiheiden tarkalla ra-

portoinnilla mikä antaa lukijalle mahdollisuuden arvioida työn luotettavuutta. Menetel-

mäksi valittuun teemahaastatteluun liittyy monia virhemahdollisuuksia, esimerkiksi jos
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haastattelun osapuolet  ymmärtävät  toisiaan väärin.  Pyrin  pitämään haastattelukysy-

mykset selkeinä ja tarvittaessa toistamaan kysymyksen hieman eri muodossa. Joskus

oli hankala tietää miettiikö haastateltava vastausta vai oliko kysymys liian vaikea. Jos

kysymys tuntui liian hankalalta siirryttiin seuraavaan sillä tarkoitus ei ollut tuottaa haas-

tateltavalle epämiellyttävää tilannetta. On kuitenkin mahdollista että haastateltavat ovat

antaneet jonkun lyhyen vastauksen vain päästäkseen eteenpäin. Haastattelujen haas-

teena oli vastaajien lyhyet, usein yksi tai kaksisanaiset vastaukset ”en tiedä”, ”en muis-

ta” tai ”ihan ok”. Jouduin esittämään paljon tarkentavia kysymyksiä ja taipumus esittää

johdattelevia tai vaihtoehtoja tarjoavia kysymyksiä kasvoi mitä lyhyemmin vastaaja vas-

tasi. Tällöin esitin saman asian toisella tavalla varmistaakseni haastateltavan näkökan-

nan. Joskus haastateltava kertoi monista eri asioista samassa vastuksessa, jolloin jou-

duin tarkentamaan että puhutaanko nyt Vekkarista. Tämä korostui erityisesti haastatel-

tavien kohdalla jotka olivat mukana Vekkarin lisäksi monissa muissakin Helsingin Kehi-

tysvammatuki 57 ry:n toiminnoissa. Vastaukset joiden merkityksestä oli epäselvyyttä on

luonnollisesti jätetty pois tuloksista. Aineiston luotettavuutta voi myös arvioida sen pe-

rusteella että haastateltavat valittiin projektin toimesta. 

Näistä haasteista huolimatta koen että sain haastateltavilta hyödyllistä informaatiota ja

haastattelu oli hyvä keino aineiston keräämiseen. Litteroin haastattelut heti haastatte-

lun jälkeen ja näin pystyin oppimaan virheistäni ja kehittymään kerta kerralta parem-

maksi haastattelijaksi. 

10 Pohdinta

Kehitysvammaisten henkilöt haluavat toimia aktiivisesti yhteiskunnassa, yhteisöissä ja

ryhmissä, ottamalla osaa toimintaan sekä tuottamalla itse toimintaa. Aktiivinen ja auto-

nominen toimijuus vahvistaa kehitysvammaiset henkilöiden osallisuutta yhteisössä ja

yhteiskunnassa.  Kehitysvammaisten  henkilöiden  osallistumista  voidaan  edistää  sel-

keän tiedottamisen, matalan kynnyksen yhteydenpidon sekä riittävän ja kohdennetun

tuen kautta. Aktiivinen toimijuus ja vastuun ottaminen vaatii myös kehitysvammaisilta it-

seltään ajattelun muutosta. Innostus vapaaehtoistyöhön ja kokemusasiantuntijuuteen

oli selkeästi tarttunut ja halu päästä vetämään ryhmiä ja osallistumaan oli monilla. Täs-

tä huolimatta haastateltavat eivät tuoneet esille kiinnostusta tai aikomusta osallistua va-

paaehtoistoimintaan Vekkarin ulkopuolella. Tähän liittyen olisi hyvä selvittää miten kehi-
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tysvammaiset henkilöt  saavat  tietoa harrastusmahdollisuuksista ja miten he näkevät

omat mahdollisuutensa osallistua heitä kiinnostavaan toimintaan.  Jos ajatellaan että

kaikilla tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet osallistua, myös vapaaehtoistoimintaan, niin

se edellyttää monenlaisten vapaaehtoistoiminnan paikkojen ja tapojen luomista ja nii-

den  löytämisen  helppoutta.  Miten  voitaisiin  edistää  kehitysvammaisten  henkilöiden

mahdollisuuksia osallistua laajemmin erilaisiin vapaaehtoistoiminnan muotoihin?  

Suomessa on vahva kolmas sektori ja paljon erilaisia kansalaisjärjestöjä. Olisi hyvä sel-

vittää mahdollisuuksia miten vakiintuneet kolmannen sektorin toimijat, muutkin kuin ke-

hitysvamma-alan järjestöt, voisivat hyödyntää Vekkarissa kehitettyjä toimintamalleja ja

mahdollistaa kehitysvammaisten henkilöiden tulemista mukaan toimintaan. Itsekin va-

paaehtoistoimintaan  osallistuvana  tiedän  että  vapaaehtoistoimijoista  on  usein  pula.

Ehdotan että Vekkarissa kerätty tietotaito koottaisiin oppaaksi järjestöille ja tapahtuma-

järjestäjille. Jos lisäksi Vekkarin toimijat voisivat tehdä vierailuja eri järjestöihin ja sa-

malla perehdyttää järjestökenttää, näin tieto kulkisi kahteen suuntaan: kehitysvammai-

set henkilöt saisivat tietoa toimintamahdollisuuksista ja järjestöt valmiuksia huomioida

vapaaehtoisten joukkoon myös eriasteisesti tukea tarvitsevia toimijoita. Tämä laajentai-

si kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena itseään kiin-

nostavien aiheiden parissa.  Kehitysvammaisen toimijan mukaan tuleminen ei  välttä-

mättä vaadi suuria erityisjärjestelyjä, esimerkiksi pareittain toimiminen voi riittää tueksi.

Myös vapaaehtoistoiminnassa erilaisuus on rikkaus ja voimavara. 

Vekkarin toiminta vaikuttaa kehitysvammaisten henkilöiden lisäksi ympäröivän yhteis-

kunnan asenteisiin. Karaokeryhmä baarissa tai Dooris -ryhmä kaupungilla tai vertaiska-

verukset omilla menoillaan antavat mahdollisuuden kohdata ihmisiä, puolin ja toisin,

luontevissa ja tasa-arvoisissa tilanteissa. Puisto- ja ravintolatapahtumien suosio toimi-

joiden keskuudessa selittynee osin myös tällä, ollaan kaiken kansan keskellä, ei erityis-

ryhmien erityistiloissa.  Tällaisia avoimia tapahtumia voisi  olla  enemmänkin erilaisten

yhteistyötahojen kanssa.  Edelleen kehitysvammaisten elämänpiiri  ja  toiminnot  kuten

työ ja  harrastusryhmät  ovat  usein  erillään valtaväestön harrastuksista.  Samalla  kun

ryhmä tai vertaiskaveri antaa kehitysvammaisille henkilöille turvallisen ja mielekkään

tavan harrastaa ja osallistua ilman ammattilaisia tai perheenjäseniä, se antaa ympäröi-

välle yhteiskunnalle mahdollisuuden nähdä kehitysvammaiset henkilöt yhtenä meistä,

itsenäisinä toimijoina ja oman elämänsä subjekteina. Vaikka asenteissa kehitysvam-
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maisia kohtaan on menty eteenpäin,  kehitettävää on edelleen.  Ja asenteethan ovat

yksi tekijä esteettömän osallistumisen ja osallisuuden toteutumisen tiellä. 

Opinnäytetyön tekeminen oli sekä mielenkiintoinen ja antoisa prosessi. Oli mielenkiin-

toista päästä näkemään kehitysvamma-alan kenttää laajemmin kun aiemmin kokemus-

ta on kertynyt lähinnä asumispalveluiden näkökulmasta. Yhteistyö Vekkarin kanssa oli

mielekästä ja sujuvaa.  Prosessin aikana sain mahdollisuuden tutustua selkokielisyy-

teen ja kommunikaatiokuvien käyttöön sekä miettiä omaa vuorovaikutusta ja kommuni-

kointia. Haastatteluja tehdessä tuli miettineeksi kuinka liian usein arkisissa vuorovaiku-

tustilanteissa olettaa,  tekee mahdollisesti  vääriä  johtopäätöksiä  tai  täydentää toisen

lauseita sen sijaan että aidosti kuuntelisi mitä toisella on sanottavaa. Erityisesti tämä

korostuu ihmisten kohdalla joilla on haasteita kommunikoinnissa. Toisaalta kun vuoro-

vaikutuksessa on aina kaksi osapuolta, molemmilla on vastuu vuorovaikutuksen onnis-

tumisesta ja molemmilla omat haasteensa. 
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Haastattelurunko

Taustatiedot:

Miten ja miksi tulit mukaan Vekkarin toimintaan?
Minkälaisessa  roolissa  olet  toiminut  Vekkarissa  (kokemusasiantuntija/vertaiskaveri/  va-
paaehtoinen/ryhmäläinen/muu)?

Yhteisöllisyys

Millainen merkitys Vekkarilla on sinulle?
• Mikä Vekkarissa toimiminen on sinulle antanut?

Mitä ajattelet Vekkari -yhteisöstä?
• Minkälainen ilmapiiri Vekkarissa on mielestäsi ollut? 
• Miten koet että sinua ja mielipiteitäsi kuunneltu?
• Mitä ajattelet miten yhteydenpito ja tiedonkulku on toiminut Vekkarissa?

Mitä ajattelet omasta roolista (osallistumisesta) Vekkarissa?
(Rooli tarkoittaa sitä että ihmisellä on erilaisia rooleja eri paikoissa kuten työntekijä, ystävä tai puoli-
so.)

• Mitkä asiat ovat helpottaneet sinun osallistumista?
• Mitkä asiat ovat haitanneet sinun osallistumista?

Valta ja vastuu

Mitä ajattelet vastuutehtävässä toimimisesta Vekkarissa? 
• Minkälaisissa vastuutehtävissä olet toiminut?
• Mitä ajattelet vastuutehtävän järjestelyistä? Mikä helpottaa/hankaloittaa toimimista?
• Mikä on ollut tehtävässä mieleistä? Onko jokin ollut hankalaa?

Mitä olet kokenut tuen määrän?
• Oletko tarvinnut tukea? Millaisissa asioissa?
• Oletko saanut tukea? Millaisissa asioissa?

Miten olet kokenut voivasi vaikuttaa toimintaan? 
• Mihin asioihin olet voinut vaikuttaa?
• Mihin asioihin olisit halunnut vaikuttaa?

Subjektius

Miten Vekkari on onnistunut tarjoamaan sinua kiinnostavaa toimintaa? 
• Millainen toiminta sinua kiinnostaa? Millaiseen toimintaan haluaisit osallistua?
• Mitkä asiat helpottavat osallistumista?
• Mikä voisi haitata osallistumista?

Miten Vekkarissa toimiminen on vaikuttanut sinuun ja sinun elämään? 
• Oletko oppinut/kokeillut uusia asioita? Oletko voinut hyödyntää taitoa/tietoa?
• Mitä haluaisit oppia/kokeilla? 

Missä asioissa Vekkari -projekti on onnistunut?
Mitä projektissa olisi voitu tehdä paremmin?
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Olen sosionomi-opiskelija Metropolia ammattikorkeakoulussa. 

Teen opinnäytetyötä Vekkari -projektiin.  

Opinnäytetyö toimii osana Vekkari -projektin loppuarviointia.

Olen kiinnostunut sinun kokemuksista osallisuudesta projektin aikana.

Osallisuus tarkoittaa, että osallistuu ryhmään ja tuntee kuuluvansa siihen.      

Osallistuminen haastatteluun on vapaaehtoista.    

Osallistuminen ei vaikuta sinua koskeviin palveluihin.   

Haastattelussa puhuttuja asioita ei puhuta ulkopuoliselle.   
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Opinnäytetyössä haastattelusta kerrotaan nimettömänä. 

Haastattelu äänitetään.     

Äänite toimii muistiinpanona. 

Äänite tuhotaan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen.

 

Voit keskeyttää osallistumisen milloin tahansa.     

Suostun haastateltavaksi opinnäytetyötä varten.    

___________________________          _________________________       _______________

Allekirjoitus                             Nimenselvennys       Päivämäärä

        


