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1 Johdanto 
 

Haluan opinnäytetyössäni selvittää, millainen kokemus kehitysvammaisilla ihmisillä on 

osallisuudesta työpaikoillaan työtoiminnassa ja tuetussa työssä. Kehitysvammaisten 

osallisuus ei toteudu yhteiskunnassa aina toivotulla tavalla ja yhtenä suurimpana syynä 

tähän ovat ihmisten asenteet erilaisuutta kohtaan, sekä rakenteelliset esteet osallistu-

miselle. Opinnäytetyölläni lähdin selvittämään teemahaastattelun keinoin, että kokevat-

ko kehitysvammaiset henkilöt osallisuutta tuetun työn työpaikoillaan, sekä työtoimin-

nassa, ja millä keinoin osallisuus mahdollistetaan.  

 

Haastattelujen muodoksi valitsin teemahaastattelun, sillä saadakseni vastaukset tutki-

muskysymykseeni käsitteet vaativat pilkkomista teemoihin ja aihealueisiin, jolloin ne 

luovat haastattelulle rungon. Teemahaastattelu on yksi kvalitatiivisen tutkimuksen laji. 

Teemahaastattelun avulla saan kehitysvammaisen äänen parhaalla mahdollisella taval-

la kuuluville. Kuten Hirsjärvi ja Hurme toteavat niin haastattelun teemoittaminen tuo 

haastateltavan äänen paremmin kuuluviin ja jättää tutkijan näkökulman vähemmälle 

(Hirsjärvi – Hurme 2006: 47–48). 

 

Tavoitteenani on kartoittaa kehitysvammaisten henkilöiden kokemus osallisuudesta 

työympäristöissään ja selvittää mitkä asiat koetaan osallisuutta lisääviksi. Kerättyä ai-

neistoa ja siitä tehtyä analyysiä voidaan käyttää työtoiminnan ja tuetun työn palvelun 

kehittämiseen, ja tutkimus luo pohjaa laajemmalle jatkotutkimukselle aiheesta. Tutki-

mus tehdään yhteistyössä Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen sekä Tuetun työllisty-

misen palvelun kanssa. 

 

Työ on jokaisen ihmisen perusoikeus, jokaisella ihmisillä on oikeus työntekoon siinä 

muodossa kuin se on yksilön kannalta mahdollista. YK:n yleissopimus vammaisten 

oikeuksista vuodelta 2006 sanoo, että vammaisilla henkilöillä on samanlaiset oikeudet 

työntekoon kuin muillakin. Euroopan neuvoston vammaispoliittisen toimintaohjelman 

mukaan työllistyminen edistää yhteiskunnallista osallisuutta ja taloudellista riippumat-

tomuutta. (Verneri 2010.) 

 

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

tyistä huomiota. Vammaisten henkilöiden osallisuuden edistäminen ja täysimääräinen 
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yhteiskuntaan osallistuminen ovat tavoitteena sekä kansainvälisissä että kansallisissa 

hyvinvointiohjelmissa ja lainsäädännössä. Suomen vammaispolitiikka perustuu YK:n 

ihmisoikeuksien julistuksen mukaiseen kansalaisen, myös vammaisen henkilön, oikeu-

teen olla yhdenvertainen, oikeuteen osallistua ja tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin 

joilla yhdenvertaisuus mahdollistuu. (Kivistö 2014:17.) 

 

Avainsanoja ovat osallisuus, työ, kehitysvammaisuus, osallistuminen, vaikuttaminen, 

itsemäärääminen 

2 Kehitysvammaisuuden määrittely 
 

YK:n Yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista (2012) määrittelee vammaisuu-

den:  
Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkä- aikainen ruumiilli-
nen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, jonka vuorovaikutus erilais-
ten esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumi-
sensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa. 

 

Kehitysvammaisuutta voidaan tarkastella lääketieteen, toimintakyvyn ja sosiaalisen 

näkökulman kautta. Suomessa kehitysvammaisuuden diagnosointi perustuu Maailman 

terveysjärjestön (WHO) ICD–10-tautiluokitukseen, jonka mukaan älyllinen kehitysvam-

maisuus on tila, jossa henkilön kognitiiviset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset taidot 

ovat synnynnäisesti vajavaiset tai todettu kehitysiässä viivästyneiksi (Kaski ym 2012: 

16). Oppimisvaikeudet, päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn rajoitteet sekä haasteet 

vuorovaikutuksessa ja käytännön taidoissa ovat kehitysvammaisille henkilöille ominais-

ta. Myös abstraktien käsitteiden, kuten rahan ja ajan ymmärtämisessä voi olla puutteita 

(American Association on Intellectual and Developmental Disabilities). 

 

Kehitysvammaisuutta ei kuitenkaan pidä sekoittaa muihin vammaisuuden muotoihin, 

kuten esimerkiksi cp- tai liikuntavammaisuuteen. Kehitysvamma ei myöskään ole sai-

raus. Suomessa arvioidaan olevan noin 40 000 kehitysvammaista ihmistä. Kehitys-

vammaisuuden aste vaihtelee ihmisestä toiseen. (Kehitysvammaisten tukiliitto ry). 
 

Sosiaalisessa näkökulmassa otetaan huomioon yksilön suhde ympäröivään yhteiskun-

taan. Katsotaan, että kehitysvammaisen henkilön vammaisuudesta aiheutuva haitta 

johtuu ympäröivän yhteiskunnan rakenteista ja vammaisen henkilön riippuvuudesta 

muihin ihmisiin. Riippuvuutta aiheuttavat ennakkoluulot, huono työmarkkina-asema ja 
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siitä johtuva köyhyys, sekä yhteiskunnan esteellisyys esimerkiksi liikuntavammaisten 

kohdalla. Oleellista on, minkälaisia apuvälineitä ja tukipalveluita kehitysvammaisille 

henkilöille tarjotaan, ja miten vammaisuus nähdään kulttuurillisesti (Seppälä – Raja-

niemi 2013). 

  

Toimintakyvyn näkökulmasta kehitysvammaisen henkilön haasteet arjessa ja ympäris-

tössä johtuvat siitä, että tämän omat voimavarat ja toimintakyky ovat ristiriidassa ympä-

ristön asettamien vaatimusten kanssa, jolloin hän tarvitsee toisen ihmisten tukea, oh-

jausta ja hoitoa näissä tilanteissa. Kehitysvammaisen ihmisen toimintakykyä tulisi aina 

tarkastella suhteessa ympäristöön, ja miettiä miten eri tukitoimin voidaan mahdollistaa 

arjessa selviytyminen mahdollisimman hyvin (Seppälä – Rajaniemi 2014). 

 

Susan Eriksson (2008) esittää tutkimuksessaan, että ongelmat kehitysvammaisten 

ihmisten elinoloissa ovat pääasiassa sosiaalisia. Vammaiset ihmiset kokevat kiusaa-

mista, syrjintää ja sosiaalista ulossulkemista, sekä elävät erilaisuudesta johtuvan stig-

man varjossa. Vammattomille ihmisille itsestään selvät sosiaalisen identiteetin muodos-

tamisen ulottuvuudet, kuten perheen perustaminen, työ- ja opiskeluelämään osallistu-

minen ja täysivaltaisen yhteiskunnan jäsenyyden kokeminen jäävät usein kehitysvam-

maisilta kokematta. (Eriksson 2008: 175–178). Yhteiskunnassa käynnissä olevilla 

vammaispoliittisilla rakennemuutoksilla ollaan siirtymässä pois palvelu- ja kuntoutus-

keskeisistä toimenpiteistä, ja pyritään ennemminkin parantamaan vammaisten elinolo-

suhteita ja ihmisarvoa omatoimisuuden lisäämisellä, itsemääräämisen kunnioittamisella 

ja asiakkaiden tarpeet paremmin huomioiden. Omaehtoinen toiminta, uusien asumis-

muotojen suunnittelu ja osallisuuden esteiden poistaminen ovat inkluusioon tähtääviä 

tavoitteita, joilla pyritään vahvistamaan kehitysvammaisten sosiaalista osallisuutta yh-

teiskunnassa (Eriksson 2008:176; Kaski – Manninen – Pihko 2012: 342). 

3 Osallisuus 
 

Osallisuus kuuluu jokaisen kansalaisen perusoikeuksiin syntymästä saakka. Vammais-

politiikan tärkeimpiä periaatteita on vammaisten oikeus osallisuuteen. Vammaisten 

osallisuuden toteutumisen edellytyksenä on myönteinen suhtautuminen, tarpeiden 

huomioiminen sekä vammauttavien, rajoittavien esteiden purkaminen (Kaski – Manni-

nen – Pihko 2012: 148–149, 341.) 
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Perustuslaissa osallisuudesta puhutaan seuraavasti: 

 
2 § Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja 
elinympäristönsä kehittämiseen. 
6 §: Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikut-
taa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. 

 14§: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua  
yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksente-
koon. 
(Suomen perustuslaki 11.6.1999/731.) 

 

 

Sosiaalipedagogisessa käsitteistössä osallisuutta kuvataan ihmisen ja yhteisöjen, sekä 

ihmisen ja yhteiskunnan väliseksi suhteeksi. Ihmisen hyvinvoinnin perustaan kuuluu 

kokemus omasta merkityksestä osana yhteisöä ja yhteiskuntaa, sekä johonkin kuulu-

misen tunne (Nivala - Ryynänen 2013: 10). Osallisuuden kokemus edellyttää kuulumis-

ta yhteisöön, toimintaa osana yhteisöä sekä kokemusta yhteisöön kuulumisesta omana 

ainutlaatuisena itsenään. Osallisuuden toteutuminen edellyttää yhteisöltä hyväksyntää 

ja yksilöltä tahtotilaa kuulua yhteisöön. Yhteisön on myös tarjottava yksilölle todellisia 

mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa yhteisössä. Yksilöltä osallisuus myös edellyttää 

vastuun kantoa sekä sitoutumista yhteisön toimintaan. (Nivala – Ryynänen 2013: 26–

27; Kiilakoski 2007: 13–15).  

 

Osallisuus on ennen kaikkea tunne ja kokemus siitä, että on toiminnan subjektina, ky-

kenee osallistumaan yhteiskunnan toimintoihin, vaikuttamaan itseään koskeviin asioi-

hin ja kantamaan vastuuta (Salmikangas 2002: 97.) 

 

Osallisuuden vastakohta on syrjäytyminen, jolla tarkoitetaan osattomuutta niihin yhteis-

kunnan rakenteisiin, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin, itsensä kehittämisen, vaikutta-

misen ja osallistumisen.  Näitä ovat esimerkiksi koulutus, työ, terveys- ja hyvinvointi-

palvelut sekä päätöksenteko. Kokemuksellisella tasolla tämä voi tarkoittaa myös välin-

pitämättömyyttä ympäröivään yhteiskuntaan ja haluttomuutta ottaa osaa ja vaikuttaa 

omassa yhteisössään (Nivala – Ryynänen 2013: 19). 

 

Sosiaalisella syrjäytymisellä tarkoitetaan sosiaalisten verkostojen ja läheisten ihmissuh-

teiden puutetta. Syrjäytyneellä voi olla myös puutteelliset mahdollisuudet sosiaaliseen 

kanssakäymiseen, tai ne ovat rajoittuneet tiettyyn toimintaympäristöön (Nivala 2008: 9.)  
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Yhtenä vaikuttavimmista osatekijöistä osallisuudelle nähdään palkkatyö. Työelämästä 

ulkopuolelle jääminen nähdään yhtenä määrittelevimmistä tekijöistä kehitysvammaisten 

syrjäytymiselle, ja keskeisin keino lisätä yhteiskunnallista osallisuutta ja ehkäistä syr-

jäytymistä on nimenomaan työ. Valmentavalla ja työllistymistä edistävällä ammatillisella 

koulutuksella voidaan edesauttaa vammaisten henkilöiden työllistymistä, ja sitä kautta 

vahvistaa osallisuutta ja vähentää taloudellista eriarvoisuutta. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2006: 45; Pelkonen 2003: 160). 

 

Hyvän pohjan osallisuudelle ja yhteiskuntaan kuulumiselle muodostaa siis toimeentulon 

takaava työ, hyvät asumisolot, sekä sosiaalinen verkosto, joka tukee kehitysvammai-

sen henkilön itsenäistä selviytymistä. 

 

Tässä opinnäytetyössä käsittelen osallisuutta yllä esitettyjen määritelmien pohjalta, 

kolmitahoisena kokonaisuutena: vaikuttamisena omassa työyhteisössä, kuulumisen 

kokemuksena ja aktiivisena toimimisena työyhteisössä.  

4 Oikeus työhön 
 

Työn rooli on merkittävä hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantajana. Työyhteisössä 

kehitysvammainen henkilö voi kokea olevansa aktiivinen ja osallistuva työyhteisönsä 

jäsen ja kokea yhteenkuuluvuutta työkavereiden kanssa, sekä arvostusta omasta työs-

tään. Työ- ja sosiaaliset taidot kehittyvät, itsetunto kasvaa ja useimmiten elämänlaatu-

kin paranee, kun kehitysvammainen henkilö pääsee osaksi työn tekoa ja työyhteisöä.  

(Autio 1993: 3).  

 

Kehitysvammaisten henkilöiden kannalta oikeus työhön on tärkeää. Suomen perustus-

laki toteaa, että kaikilla kansalaisilla on oltava mahdollisuus toimeentuloon valitsemal-

laan työllä, ammatilla tai elinkeinolla (Perustuslaki 731/1999, § 18.) Lisäksi laki määrit-

tää julkisen vallan roolin työllisyyden edistämisessä. Samoin YK:n yleissopimus takaa 

kehitysvammaisille ihmisille oikeuden työhön muiden kansalaisten tavoin (Suomen YK-

liitto 2006.) Vain hyvin pieni osa Suomen 40 000 kehitysvammaisesta henkilöstä on 

palkattu töihin tavalliselle työpaikalle. Suurin osa osallistuu työelämään työ- ja avotyö-

toiminnan kautta. Työllistymisen rakenteita ja työpaikoille saatavilla olevan tuen lisää-

misellä suurempi osuus kehitysvammaisista henkilöistä voisi työllistä tavalliseen palk-

katyöhön avoimille työmarkkinoille (Verneri.net 2014a) 
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Yhdenvertaisuuslain (21/2004, § 5) mukaan työnantajan on ryhdyttävä kohtuullisiin 

toimenpiteisiin edistääkseen vammaisen henkilön töihin pääsyä. Kohtuullisuutta arvioi-

dessa otetaan huomioon työllistymistä edistävistä toimista koituvat kustannukset, työn-

antajan taloudellinen tilanne ja mahdollisuus saada tukea julkisista varoista. Syrjintä 

vamman perusteella on lain vastaista (Yhdenvertaisuuslaki 21/2004, § 6) 

 

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa on myös otettu kantaa vammaisten henkilöi-

den osallisuuden ja sosioekonomisen aseman parantamiseen takaamalla yhtäläiset 

mahdollisuudet elää ja toimia. (STM VAMPO 2010, 18–20.) 

 

4.1 Työn merkitys 
 

Työ merkitsee yleensä elannon tienaamista ja sen perusteella yleensä määritellään 

henkilön sosioekonomisen aseman. Kehitysvammaisten henkilöiden osuus palkkatyös-

sä on alhainen ja useimmiten kehitysvammaisten toimeentulo muodostuu sosiaa-

lietuuksista, kuten eläkkeestä ja asumistuesta. Tulojen valossa kehitysvammaisten 

sosioekonominen asema on siis heikko (Eriksson 2008: 53–54). 

  

Työ tyydyttää ihmisen onnistumisen kokemuksen tarpeita, sekä mahdollistaa osallistu-

misen sosiaalisiin ja yhteisöllisiin tapahtumiin ja tilanteisiin. Haastava ja mielekäs työ 

mahdollistavat arvokkuuden ja ylpeyden tunteen ja säännöllinen työaika auttavat jäsen-

tämään elämää. (Paasivaara 2009: 8-9). Työn tekemisellä on myös itsetuntoa kasvat-

tava vaikutus kehitysvammaisille ihmisille, jotka ovat saattaneet aiemmin elämässään 

kokea olevansa vain hoidon ja toimenpiteiden kohteena (Poikonen 2005: 71).  

 

Jo pelkkä läsnäolokin työpaikalla voi tarjota kehitysvammaiselle tärkeän kokemuksen. 

Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla voidaan myös toisinaan puhua osittaisesta 

osallistumisesta, jolloin heiltä ei vaadita täyttä suoritusta, vaan omien mahdollisuuk-

siensa ja toimintakyvyn puitteissa tapahtuvaa osallistumista, johon he saavat tarvitta-

van tuen. Keskeisessä asemassa ovat kehitysvammaiselle henkilölle itselleen merkit-

täviin toimintoihin ja tilanteisiin osallistuminen, jotka luovat mahdollisuuden vuorovaiku-

tukselle (Lehtinen – Pirttimaa 1995: 24–25, 29.) 

. 
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Työtä voidaan tarkastella aineellisten, sosiaalisten ja henkisten tarpeiden tyydyttämisen 

näkökulmista. Aineellisella näkökulmalla työ merkitsee yleensä elannon tienaamista ja 

sen perusteella yleensä määritellään henkilön sosioekonomisen aseman. Kehitysvam-

maisten henkilöiden osuus palkkatyössä on alhainen ja useimmiten kehitysvammaisten 

toimeentulo muodostuu sosiaalietuuksista, kuten eläkkeestä ja asumistuesta. Tulojen 

valossa kehitysvammaisten sosioekonominen asema on siis heikko (Eriksson 2008: 

53–54). Osallisuus, työyhteisöön kuuluminen, kanssakäyminen muiden ihmisten kans-

sa sekä kokemus yhteiskunnan jäsenyydestä liittyy sosiaaliseen näkökulmaan. Työpai-

kalla ihminen voi toteuttaa itseään ja saada arvostusta tehdyn työnsä ja vastuun kan-

non kautta (Pelkonen 2003: 53–54).  

  

Vertaisryhmältä, ohjaajilta sekä työ- ja toimintakeskuksessa valmistettujen tuotteiden 

ostajilta saatu arvostus voi lisätä kehitysvammaisen henkilön omanarvon ja osallisuu-

den tunnetta yhteiskunnassa. Työtä voi pitää merkityksellisenä kehitysvammaisen hen-

kilön elämälle ja arjelle jo sen vuoksi, että se vie ajallisesti ison osan vuorokaudesta ja 

näin rytmittää elämää. Joillekin myös työn kautta saadut tulot, ja sitä kautta saavutetta-

va itsenäisyys ja itsemäärääminen omaan kulutuskäytökseen voi olla merkityksellinen 

kokemus. Työssä muodostuvat sosiaaliset kontaktit nousevat yleensä tärkeään rooliin 

työ- ja päivätoimintakeskusten vaikutusta tutkittaessa kehitysvammaisten elämässä. 

(Misukka 2009: 36, 125, 127, 136). 

5 Työtoiminta 
 

Yleisimmin kun puhutaan kehitysvammaisten työnteosta, tarkoitetaan kuntien järjestä-

mää työ- ja toimintakeskuksissa tapahtuvaa huoltosuhteista työtoimintaa tai avotyötoi-

mintaa. Merkittävimpänä erona tuettuun palkkatyöhön työ- ja avotyöllä on, että kehitys-

vammainen henkilö ei saa niistä palkkaa, vaan muutamien eurojen suuruista työosuus-

rahaa. Avotyötä tekevä kehitysvammainen ei myöskään ole työsuhteessa, vaikka työs-

kentelisikin tavallisessa työpaikassa, vaan hänellä on huoltosuhde (Pajunen ym. 2008: 

5; Kehitysvammaliitto 2014) Työosuusrahasta ei voida myös puhua palkkana, sillä to-

dellisuudessa työtoiminnassa käyvä kehitysvammainen henkilö saattaa ruokakulujen 

jälkeen jäädä miinukselle, eli toisin sanoen maksaa töissä käynnistään. (Vuorenpää 

ym. 2008; 7-8.) 
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5.1 Vallilan työ- ja valmennuskeskus 
 

Vallilan työ- ja valmennuskeskus on Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston 

alainen kehitysvammaisten työtoiminta- ja työhönvalmennusyksikkö. Työ- ja valmen-

nuskeskus tarjoaa helsinkiläisille työikäisille kehitysvammaisille työtoimintaa, sekä työ-

valmennusta, jossa keskeisessä osassa on työuran suunnittelu asiakkaan omien voi-

mavarojen ja kiinnostusten mukaan. Työ- ja valmennuskeskuksessa toimii neljä yksik-

köä, sekä kaksi valmennusryhmää, joissa on mahdollisuus osallistua keittiö- sekä lai-

toshuoltovalmennukseen. Vallilan työ- ja valmennuskeskus oli jo minulle entuudestaan 

tuttu sosiaalialan työyksikkö, koska olin ollut siellä työharjoittelussa vuonna 2011.  

 

Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa asiakkaille laaditaan urasuunnitelma, johon kir-

jataan asiakkaan työtaidot, työ- ja koulutushistoria sekä tavoitteet ja keinot omien pää-

määrien saavuttamiseksi. Työuraa voi suunnitella talon sisälle, tai tavoitella tuetun työl-

listämisen kautta työpaikkaa vapailta markkinoilta. Asiakkaita kannustetaan myös ha-

kemaan ammatillisiin ja valmentaviin koulutuksiin, jotka antavat lisää valmiuksia työllis-

tymiseen. Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen toiminnan lähtökohtina on asiakasläh-

töisyys ja asiakkaan osallisuuden tukeminen mielekkään ja tavoitteellisen työpäivän 

puitteissa. Toimintaan kuuluu myös työhyvinvointia lisäävää virkistystoimintaa.  

 

Asiakkaiden työpäivä sujuu erilaisia alihankintatöitä tehden sekä vastuutöitä suoritta-

malla. Vastuutyöt liittyvät yleensä yksiköiden siisteyden ja viihtyvyyden ylläpitoon. Jo-

kaisen yksikön päivää rytmittää struktuuri ja viikko-ohjelma, jonka suunnittelussa asi-

akkaat ovat mukana. Vuorot vastuutöissä ovat kiertäviä, joten jokainen pääsee osallis-

tumaan yksikön toimintaan. Toimintakeskus tarjoaa asiakkailleen myös säännöllisiä, tai 

keikkaluonteisia ulkotöitä lähialueen puistoissa tai läheisten yhteistyötahojen yksiköis-

sä. Talon ulkopuoliset työtehtävät opettavat myös itsenäistä työskentelyä ja vastuun 

ottoa, koska usein asiakkaat lähtevät niihin ilman ohjaajaa. Toiminta asiakaslähtöistä ja 

asiakkaiden itsensä suorittamaa, jolloin ohjaaja toimii pääasiassa vain tukena. Toimin-

nassa korostuu myös yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja vastuun kantaminen oman 

työnsä jäljestä (Helsingin kaupunki 2014). 

 

5.2 Urasuunnitelma 
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Jokaiselle Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen asiakkaalle tehdään urasuunnitelma. 

Urasuunnitelma päivitetään tarpeen mukaan tai vuosittain yhdessä asiakkaan kanssa 

käytävässä keskustelussa. Yli 50-vuotiailla asiakkailla urasuunnitelma päivitetään kah-

den vuoden välein. Urasuunnitelman tavoite on kartoittaa kehitysvammaisen henkilön 

tulevaisuuden urapolkuja ja mahdollisuuksia, kuten sopivan opiskelupaikan löytymistä. 

Mahdollista on myös työllistyminen joko itsenäisen työhönhaun kautta, tai tuetun työl-

listymisen palvelun avulla. Urasuunnitelma sisältää perustiedot työntekijän koulutukses-

ta, työhistoriasta ja kirjoitus-, luku- ja laskemistaidoista sekä muun muassa ajan ja 

rahanhallinnan taidoista. Urasuunnitelmaan kirjataan myös työntekijän oma mielipide 

omista taidoistaan, toiveammatti ja tulevaisuuden suunnitelmat sekä työssä huomioita-

vat rajoitteet ja tuen tarve.  

6 Tuetun työllistämisen palvelu 
 

Tuettu työllistyminen on alun perin kehitetty kehitysvammaisten työllistämisen tukiväli-

neeksi, jolla pyritään edesauttamaan kehitysvammaisen, ja myös muiden heikossa työ-

markkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Henki-

lökohtaisen tuen ja työvalmennuksen ansiosta kuntouttava työ voi tapahtua tavallisella 

työpaikalla työkeskuksen sijaan, ja erityispiirteenä sille jatkuva työvalmentajan tuki asi-

akkaiden tarpeiden mukaan jopa työllistymisen jälkeen. Työvalmentajan tukee kehitys-

vammaista henkilöä työpaikan löytämisessä, työhön perehtymisessä ja lopulta työpaik-

kansa säilyttämisessä, sekä avustaa työyhteisöä erityistilanteissa Tuetun työllistymisen 

tavoitteena on lisätä muun muassa kehitysvammaisten ihmisten elämänlaatua mahdol-

listamalla palkkatyö avoimilla työmarkkinoilla, ammattitaidon kehittyminen ja täysival-

tainen osallisuus yhteiskuntaan jatkuvan tuen avulla. (Sariola 2005: 9-10.) 
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Kuvio 1.  Tuetun työllistymisen malli (Kehitysvammaisten tukiliitto ry.) 
 

Asiakkaaksi tuetun työllistymisen palveluun haetaan yleensä ottamalla itse yhteyttä, tai 

mahdollisesti työkeskuksen, sosiaalityöntekijän, koulukuraattorin tai omaisten tukema-

na. Asiakkaan kanssa sovitaan alkuhaastattelu, jossa kartoitetaan asiakkaan voimava-

rat ja yksilöllisesti räätälöidyn tuen tarve, sekä toiveet työllistymisen suhteen. Lisäksi 

selvitetään asiakkaan tukien ja etuuksien tilanne (Sariola 2005: 23–25). 

 

Työvalmentaja pyrkii löytämään asiakkaalle sopivan työpaikan ja järjestämään vierai-

lun, työhaastattelun ja mahdollisesti työkokeilun. Työvalmentaja auttaa työyhteisöä 

sovittamaan työnkuvan asiakkaan kykyjä vastaavaksi. Asiakas käy läpi työhönvalmen-

nuksen, joka koostuu työtehtäviin perehdyttämisestä ja niiden opettelusta. Työvalmen-

taja on mahdollisesti joutunut opettelemaan ne ensin itse, mikäli ne eivät ole hänelle 

tuttuja. Yleensä asiakas aloittaa työharjoittelulla tai koeajalla, jonka aikana työvalmen-

taja tukee asiakkaan työntekoa tarpeen mukaan (Sariola 2005: 26–28). 
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Harjoitteluajan loputtua syntyy mahdollisesti työsopimus työpaikan ja asiakkaan välillä, 

mikäli työyhteisö katsoo asiakkaan soveltuvaksi työtehtävään. Asiakkaan kohdalla sovi-

tetaan yhteen hänen tuleva palkkansa ja sosiaaliturvansa. Työvalmentaja tekee työpai-

kan ja asiakkaan välillä sopimuksen jatkuvan tuen tarpeesta, jota ajan myötä todennä-

köisimmin vähennetään asiakkaan kykyjen vielä parantuessa ja itsenäisyyden lisäänty-

essä. Lopulta tuki muuttuu vain ajoittaisiksi käynneiksi. Työvalmentajan palvelu on 

työnantajalle ilmaista, ja työnantajalla on myös oikeus työllistämistukeen hänen ottaes-

saan vajaakuntoinen työsuhteeseen (Sariola 2005: 28–30). 

7 Tutkimuksen toteutus 
 

Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelukohteiksi valittiin Vallilan työ- ja 

valmennuskeskuksen sekä Tuetun työllistymisen palvelun yhteisiä asiakkaita. Tarkoi-

tuksena on haastatella kehitysvammaisia henkilöitä, jotka ovat samanaikaisesti molem-

pien palvelujen asiakkaita, eli tekevät osaviikkoisesti töitä tuetun työn palvelun mahdol-

listamassa työpaikassa ja työtoimintakeskuksessa.  

 

Haastateltavilta kysyttiin teemoittain heidän kokemuksiaan osallisuudesta molemmissa 

työympäristöissä. Haastatteluja ei nauhoitettu, vaan vastaukset kirjattiin muistiinpanoi-

na ylös aineiston analyysia varten. Lopullisesta aineistosta ja analyysistä haastateltavat 

eivät ole tunnistettavissa tai yksilöitävissä. Haastateltavien tunnistettavia henkilötietoja 

(nimi, ikä, sukupuoli, asuinpaikka) ei kerätä, eikä kirjata ylös. Myöskään tuetun työn 

työpaikkaa ei kirjattu ylös, koska se ei ole analyysin kannalta olennainen tieto. Tutki-

muksen sisällöstä selviää ainoastaan työtoimintakeskuksen nimi, jossa haastateltavat 

käyvät. Haastattelumuistiinpanot tuhotaan silppurilla tutkimuksen päätyttyä.    

 

Haastatteluja varten haettiin tutkimuslupa Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysvi-

rastolta. Tutkimuksen toteuttamista varten yllä mainitut Sosiaali- ja terveysviraston 

yksiköt kartoittavat asiakkaistaan kohderyhmään (Tuetun työllistymisen palvelun ja 

Vallilan työ- ja toimintakeskuksen asiakas) sopivia haastateltavia, joilta kysytään suos-

tumus haastattelua varten. Haastateltavien tavoitteelliseksi lukumääräksi oli asetettu 

viisi, mutta lopulta haastatteluja tehtiin kahdeksan. Työtoimintakeskuksen henkilöstö 

kysyi haastatteluun sopivilta asiakkailta suostumusta haastatteluun, ja valitsee haluk-
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kaista sattumanvaraisesti haastateltavat. Tukena käytettiin selkokielistä haastattelukut-

sua, jonka tutkimuksen suorittaja oli tehnyt.  

 

Yksiköiden esimiesten kanssa sovittiin tutkimuksesta ja järjestelyistä keväällä 2013 

käydyssä tapaamisessa. Haastattelujen tarkat ajankohdat sovittiin hyväksytyn tutki-

musluvan saavuttua ja haastateltavien. Tutkimuksen suorittajalla ei ole haastateltaviin 

suoraan yhteydessä, vaan kaikki yhteydenpito ja haastattelujen organisointi tapahtuu 

henkilöstön kautta. Lopullisesta ja valmiista tutkimuksesta luovutetaan kappaleet kum-

paankin yksikköön. Haastattelut toteutettiin syys-talvella 2013. 

8 Laadullinen tutkimus 
 

Kun opinnäytetyöni aihe lopulta muotoutui, oli selkeää, että työ tulisi olemaan laadulli-

nen eli kvalitatiivinen tutkimus. Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa toteutettaviin 

opinnäytetöihin opiskelijat tarvitsevat tutkimusluvan. Hain lupaa tutkimuslupahakemuk-

sella, joka toimitin ohjeiden mukaisesti Helsingin kaupungin kirjaamoon. Vammaistyön 

johtaja kävi läpi opinnäytetyösuunnitelmani sekä tutkimuslupahakemukseni, jonka pe-

rusteella minulle myönnettiin lupa toteuttaa haastattelu tutkimus Sosiaali- ja terveysvi-

raston asiakkaille. Tiesin, että haastatteluiden järjestäminen kehitysvammaisille pitää 

sisällään omat haasteensa muun muassa käsitteiden määrittelyn ja vastausten tulkin-

nan osalta, mutta koin, että haastattelu olisi kuitenkin muita tiedonkeruuvaihtoehtoja 

parempi tapa. Uskoin, että saisin haastatteluiden avulla paremmin asiakkaiden oman 

mielipiteen esille, kuin esimerkiksi kyselyllä. 

 

Laadullisessa haastattelututkimuksessa aineiston keruu tapahtuu pääsääntöisesti kie-

lellisessä vuorovaikutuksessa. Aineiston analyysin tavoitteena on löytää ja paljastaa 

tutkittavasta aiheesta asioita, jotka eivät ole ennalta tiedossa. Olennaista on myös 

haastattelun kohdejoukon tarkoituksenmukaisuus, eli opinnäytetyöni tapauksessa työ-

toimintakeskuksen ja Tuetun työllistämisen palvelun yhteiset asiakkaat (Hirsjärvi – Re-

mes – Sajavaara 2004: 152, 155). Laadullinen tutkimus on sopiva silloin, kun halutaan 

tietää jonkun henkilön oma mielipide tai kartoittaa tietyn ryhmän kokemus tutkittavasta 

aiheesta. Laadullisen tutkimuksen avulla pystytään kartoittamaan yksittäisten ihmisten 

mielipiteitä. Siinä on mahdollisuus saada juuri haluttuun ryhmään kuuluvien henkilöiden 

mielipiteet esiin. (Hakala 2010: 21; Eskola & Vastamäki 2010: 26–27.) 
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Laadullisen tutkimuksen kautta tutkittavaa aihetta on mahdollisuus tarkastella syvem-

min, mutta tulokset harvoin ovat yleistettävissä (Salmela 1997: 27). Hyvän laadullisen 

tutkimuksen pääpainona on aineistoin sisältö ja sen analyysi, eikä niinkään aineiston 

määrällinen koko (Hakala 2010: 19.) Laadullisen tutkimuksen tavoitteena ei ole myös-

kään hypoteesin tai teorian todentaminen, vaan moniulotteinen ja perusteellinen aineis-

ton tarkastelu. (Hirsjärvi ym. 2010: 164.) 

 

8.1 Teemahaastattelu 
 

Teemahaastattelussa kysymyksenasettelu on avoin ja joustava, ja haastateltavalla on 

mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä, tai pyytää selittämään kysymyksen aihe 

toisella tavalla. Erityisesti tutkimukseni kohderyhmän kohdalla olennaista oli, ettei tee-

mahaastattelussa tarvitse luku- tai kirjoitustaitoa, kuten vaikkapa kyselyissä, joten kai-

killa oli halutessaan mahdollisuus osallistua kyselyyn (Tuomi – Sarajärvi 2009: 73). 

 

Teemahaastattelut toteutettiin haastattelemalla Helsingin kaupungin vammaistyön Tue-

tun työllistymisen palvelun ja Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen kehitysvammaisia 

asiakkaita, jotka käyvät osaviikkoisesti työkeskuksessa, ja osan viikosta ovat tuetussa 

työssä. Tarkoituksenani oli alun perin haastatella viittä asiakasta, mutta lopulta päädyin 

haastattelemaan kahdeksaa, koska kiinnostuneita haastateltavia löytyikin enemmän 

kuin odotin, ja ajankäytöllisesti se myös luonnistui. Kaikki haastattelut toteutettiin Valli-

lan työ- ja valmennuskeskuksen tiloissa juurikin niinä päivinä, jolloin heillä oli työtoimin-

taa.  

 

Haastateltavat olivat etukäteen saaneet saatekirjeen ja suostumuslomakkeen koskien 

haastattelua. Lopulliset valinnat haastateltavista tapahtuivat Vallilan työ- ja valmennus-

keskuksen vastaavan ohjaajan toimesta, ja osittain sen perusteella, minä viikonpäivinä 

minulle oli mahdollista saapua haastattelemaan. Haastattelut toteutettiin teemahaastat-

teluna, toisin sanoen puolistrukturoituina haastatteluina. Haastattelun kysymykset eivät 

olleet tarkasti määritellyt, ja niin haastateltavilla kuin minullakin oli mahdollisuus kysyä 

tarkentavia kysymyksiä. Haastattelutilanne eteni omalla painollaan, haastateltavien 

määrittäessä tahdin ja kysymykset toimivat muistilistana. Useimmiten laadullisessa 

haastattelututkimuksessa on tapana nauhoittaa haastattelu, jonka jälkeen nauhat litte-

roidaan. Litterointi tarkoittaa sitä, että nauhalla oleva aineisto kirjoitetaan puhtaaksi 
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sana sanalta, jonka jälkeen aineistosta tehdään analyysi (Hirsjärvi – Remes – Sajavaa-

ra 2004: 210).  

 

Tein haastattelututkimuksessani valinnan sen suhteen, että en nauhoittanut haastatte-

lutilanteita, vaan kirjoitin haastateltavien vastaukset sanantarkkuudella ylös haastattelu-

lomakkeelle itse haastattelutilanteessa. Kaikki haastatteluni sujuivat aika verkkaisessa 

tahdissa, ja haastateltavat olivat pääosin vähäsanaisia, joten koin vastausten kirjaami-

sen toimineen luotettavana dokumentointitapana. Kirjoitin myös omat tarkentavat ky-

symykseni ylös ja kävin sanallisesti läpi haastateltavien vastaukset, jotta varmistuin 

vastausten sisällöstä.  

 

Pyrin tekemään haastattelusta mahdollisimman selkokielisen, ja avaamaan käsitteet 

käytännön tasolle, jotta ne olisi helpompi ymmärtää. Vuorovaikutuksen tueksi olisi 

myös ollut mahdollista ottaa keskustelumatto ja apukuvia, mutta en kokenut tätä tar-

peelliseksi. Olin entuudestaan jo osittain tietoinen tulevien haastateltavien vuorovaiku-

tustaidoista ja kielellisen ilmaisun tasosta, joten koin suusanallisen haastattelun riittä-

vän luotettavien vastausten saamiseen. Kommunikaatiokuvista ei toisaalta olisi myös-

kään ollut haittaa, ja ne olisivat voineet osaltaan yhdenmukaistaa eri haastattelukertoja.  

9 Tulokset 
 

Osallisuus muodostuu sosiaalisen kompetenssin tunteesta, eli siitä, että suoriutuu niis-

tä tehtävistä ja toiminnoista, joita muutkin tekevät harrastusten, työn tai yhteiskuntaan 

osallistumisen alueilla. Olennaista on omaehtoisuus toiminnassa ja itsemääräämisoi-

keuden toteutuminen (Eriksson 2008:176). 

9.1 Omaan työhön vaikuttaminen 
 

Haastateltavat kertoivat avoimesti työpäiviensä sisällöstä. Pääasiassa vastauksista 

ilmeni tyytyväisyys työpäivien sisältöön niin työtoiminnassa, kuin tuetussa työssäkin, 

mutta joistain vastauksista nousi yhtäläisiä epämiellyttäväksi koettuja asioita. Työtoi-

minnassa esimerkiksi jotkut haastateltavista kokivat, etteivät usein pysty vaikuttamaan 

siihen mitä töitä saavat tehtäväkseen, ja toisinaan ohjaajat eivät perustele valintojaan. 

Myös töiden ajoittainen vähyys ja siitä johtuva tekemisen puute nousivat ikäväksi asi-
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oiksi, jotka vaikuttavat työpäivän mielekkyyteen, mutta yleensä kuulemma töitä riittää 

hyvin.  

 
Tylsää jos ei saa töitä. 

Ohjaajat päättää mitä työtä tehdään. Ei välttämättä perustella et joku vaa sanoo. 

On aika paljon vastuutehtäviä. Esim. tiistaisin pahvipaavo ja taukojumppa. An-

noin toisen tehtävän kaverille kun kaverilla ei ollut. 

Joskus vaihtuu työt. Sillee nopeesti. Ku kiireinen duuni ni vaihtuu. Yleesä ne sa-
noo heti, mut joskus vähä kestää vastaus 

 

 

Toisaalta haastateltavat myös ymmärsivät, että työtilanne ei ole yleensä ohjaajista kiin-

ni. Vastapainona osa haastatelluista koki, että ohjaajat kuuntelevat heidän mielipidet-

tään töitä jaettaessa, ja että omalla aktiivisuudella voi vaikuttaa siihen mitä töitä pääsee 

tekemään. Haastateltavat mainitsivat yhdeksi työpäivään vaikuttamisen muodoksi yk-

sikkökokoukset, joita jokaisessa työkeskuksen yksikössä vietetään viikoittain. Yksikkö-

kokouksissa keskustellaan ja sovitaan muun muassa keikkatöistä, retkistä ja vastuu-

tehtävien vaihteluista. Haastateltavat osasivat myös nimetä ohjaajansa, eli kenen puo-

leen kääntyä kun tulee ongelmia.  

 
Saa toivoa pumppuhomman, ohjaajat päättää. 

Pitää kysyy. Jos haluu ruuvihommii, kysyy. 

Uskoisin näin, että saisin toisia duuneja kun sanon 
Kokouset. Voi sanoa omia menoja, aikaisempia menoja. Voi kysellä retkistä. Tie-

tää viikon tehtävät sit. 

 

 

Tuetussa työn työtehtävissä oli selkeästi vähemmän joustoa ja valinnanvaraa, koska 

työtehtävät olivat jo valmiiksi kehitysvammaisille työntekijöilleen räätälöityjä. Suurin osa 

kuitenkin koki tuetussa työssä tehtävän työn ja työpäivät mielekkääksi.  

 
Ne on vaa päättäny, et näi. Mut jonku verra voi vaikuttaa mut ei sillee. Mut eri 

työt ku Valmaris. 

Tuettu työ raskaampaa, Valmari sopivan kevyttä 

 

Haastattelutilanteessa harva muisti itse mainita säännöllisesti tehtävät urasuunnitelmat 

yhtenä vaikuttamisen muotona. Kun asiasta erikseen kysyttiin, niin haastateltavat osa-

sivat ihan hyvin kuvailla urasuunnitelmassa läpi käytäviä aihealueita, ja myönsivät sit-
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ten, että sekin on tapa vaikuttaa omaan työhön. Pääsääntöisesti haastatellut kokivat, 

että heitä itseään henkilökohtaisesti koskevissa asioissa kysytään mielipidettä ja kuun-

nellaan.  

 
Joo urasuunnitelma. Saa kertoo mitä haluu tehä tai lähtee opiskelee. 

Periaattees kyllä joo. Kerrotaa mielipiteet ohjaajalle ja sit se menee kansioon. 

On kiva kuulla ja olla isossa kokouksessa ison pöydän ääressä.  

Kysytään mielipide. Minä päätän. 

 

Nyt reilu vuosi haastattelujen jälkeen Vallilan työ- ja valmennuskeskukseen ollaan 

myös perustamassa päätöksentekoon osallistava asiakasraati, joka osaltaan on jo hy-

vinkin vaikuttava osallisuuden muoto. Tämä ei kuitenkaan ollut vielä tiedossa opinnäy-

tetyön haastatteluja tehdessä. 

9.2 Työssä saatu tuki 
 

Haastateltavat ilmaisivat ohjaajien tuen päivittäisissä työtehtävissä tärkeäksi. Haasta-

teltavat kuvailivat tilanteita työtoimintakeskuksen arjesta, jolloin ohjaajiin on tarpeen 

tukeutua, ja millaista tukea on silloin saatu. Esimerkkeinä mainittiin muun muassa uu-

den työn opettaminen, jolloin ohjaaja näyttää ja opettaa henkilökohtaisesti uuden työ-

tehtävän suorittamisessa. Muita tilanteita olivat muun muassa sosiaaliset ristiriitatilan-

teet työkavereiden kanssa, jolloin ohjaajia tarvittiin selvittämään ja puhumaan auki eri-

mielisyyksiä tai väärinkäsityksiä. Osa haastateltavista myös mainitsi ohjaajien tuen, kun 

tarvitsee apua vapaa-ajan leirille hakemisessa tai kun jokin asia painaa mieltä, ja on 

tarvetta keskustelulle. Haastateltavat kokivat, että ohjaajat kuuntelevat  

 
Joo saa. Sillee työn puolesta et neuvotaa mite tehää. Jos muisti heittää ni ne pa-

lauttaa maan pinnalle. 

Välil on riitaa, mut ohjaajat laittaa stopin. Tai sit pääpomo hoitaa. 

Turvallinen olo ku ne tietää mun sairauden. 

 

Tuetun työn työpaikoilla osa haastateltavista koki saavansa yhtälailla tukea työkavereil-

taan, kun sille oli tarvetta. Osa osasi myös nimetä työpaikalta erikseen tukihenkilön, 

jonka puoleen yleensä kääntyvät. Osa haastateltavista toisaalta ei kokenut itseään 

vahvasti osaksi muuta työyhteisöä, ja mainitsivat, että työvalmentajaan saa aina välillä 
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yhteyden. Osa koki työvalmentajansa säännölliset käynnit tärkeiksi ja tarpeellisiksi, yksi 

vastaajista oli ehdottomasti jo sitä mieltä, ettei tarvitsisi enää tukea.  

 
Ohjaajat ystävällisii, henkilökunta kivempaa. 

Juttelen M kanssa, et joutuuko imuroimaan vai ei.  

Ei siel oikeestaa tarvii. Alusta asti kuin vanha tekijä. 

9.3 Yhteisöllisyys työssä 
 

Olin kiinnostunut kuulemaan, kokevatko kehitysvammaiset työntekijät asemansa työyh-

teisössä eri tavalla työtoimintakeskuksessa ja tuetun työn työpaikallaan. Aiemmassa 

kappaleessa kävi jo ilmi, että osalle tuetun työn työyhteisö ei tuntunut tukea antavalta 

verkostolta, vaan ennemmin tukeuduttiin työvalmentajaan tai työtoiminnan ohjaajiin 

ongelmatilanteissa. Kaksi haastateltavista mainitsi viettävänsä tuetussa työssä taukon-

sa omissa oloissaan, kun taas suurin osa totesi taukoilevansa yhdessä työkavereiden 

kanssa. Tauot olivat niitä tilanteita, joissa työpaikalla tulee vaihdeltua kuulumisia ja 

keskusteltua työkavereiden kanssa. Osalta tämä kokemus on jäänyt puuttumaan aina-

kin haastatteluvastausten perusteella. Molemmissa tapauksissa kuitenkin ohjaajilta tai 

työpaikan henkilökunnalta saatu positiivinen palaute työstä nostettiin tärkeäksi. 

 
Välillä jutellaan välillä yksin. 

Sillee erilaisii ku vertaa valmariin et ei samallai ystävii 
Ei nyi ha kavereit mutta puhutaa enemmä työstä. 

Kehuja, ohjaajat kehuu. 

Sit ne sanoo et tein ihan hyvin. 
 

Työtoiminnassa yhteisöllisyyttä koettiin vahvempana, ja tärkeään rooliin nousivat yhtei-

set ruoka- ja kahvitauot, jolloin on aikaa seurustella työkavereiden kanssa. Työtoimin-

nassa vertaiset työkaverit ovat usein tuttuja useamman vuoden takaa, ja heitä ehkä 

nähdään myös vapaa-ajalla. Työtoiminnan työkavereista puhuttaessa, osa haastatel-

luista vaihtoikin käyttämään vain sanaa ”kaveri.” Haastateltavat myös mainitsivat virkis-

tystoimintaan kuuluvat retket, keilauksen ja talossa vietettävät juhlat, jotka he kokivat 

tärkeiksi.  
Ne merkitsee sillee et niide kaa voi puhuu kivoi juttuja ja puhuu kaikkee. 

Lisää viihtyvyyttä [Kaverit työpaikalla] 

Kavereit näkee tauol. 

Tärkeet et o kaveri mil puhuu. Puhutaa jokerist et mite pärjää. 

Kaverit tulee juttelee ja mä tuen niit. Oon ystävällinen aina. 
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9.4 Asiat joihin kaipaa muutosta 
 

Halusin myös selvittää, mitkä asiat työtoiminnassa ja tuetussa työssä tuntuvat mahdol-

lisesti epämiellyttäviltä ja vähentävät työssä viihtymistä kehitysvammaisten työntekijöi-

den mielestä. Työtoiminnassa lähes kaikkien vastauksista nousi pinnalle kova meteli ja 

muiden työntekijöiden häiritsevä käytös, joihin he toivoisivat muutosta. Osa myönsi 

myös itse välillä olevansa osallinen yksikön kovaan melutasoon. Haastateltavat toivoi-

vat myös vaihtelua töihin. Osan vastauksissa olivat myös toive lyhkäisemmästä päiväs-

tä tai pidemmistä tauoista. Tuetun työn osalta haastateltavien oli vaikeampi mainita 

asioita, joihin haluisi muutosta. Ainoastaan yksi vastaajista oli sitä mieltä, että voisi siir-

tyä kokonaan tuettuun työhön ja lopettaa työtoiminnassa. 

 
Riitely vaikuttaa työilmaan. 

Huutelu on semmonen, vois pienentää. 

Yksikön vaihdos oli tarpeeseen. 

Muutoksii pitäis olla. Kaks työtä.  

 

Vallilan työ- ja valmennuskeskuksessa toteutetaan myös kerran vuodessa asiakastyy-

tyväisyyskysely, jolla seurataan muun muassa asiakkaiden mielipidettä työpäivän mie-

lekkyydestä.  

 

9.5 Työn merkitys 
 

Pääsee pois kotoota ettei laiskottele kotona 
 

Vallilan työ- ja valmennuskeskuksen työntekijät saavat työpäivistään muutamien euro-

jen suuruista työosuusrahaa, jota ei voi sinällään rinnastaa tuetusta työstä saatuun 

palkkaan. Haastateltavat kuitenkin kutsuivat myös työtoiminnasta saatua korvausta 

palkaksi. Osalle saatu palkka ja raha eivät juuri merkanneet mitään, koska raha-asiat 

tuntuivat vaikeilta tai ”äiti hoitaa” niitä. Vain yksi haastatelluista oli täysin tietoinen, pal-

jonko saa työosuusrahaa ja palkkaa, työosuusrahan määrä oli kuitenkin useammalla 

tiedossa.  
Se taas merkitsee sitä et niinku hieno et ollu monipuolisia töitä. 

Saa ostella mitä haluu, vaatteit ja elokuviin. Pitäs saada enemmän. 
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Riittää et saa voita leivälle ja tehä töitä 

Mun mielest hienoo et kehitysvammaset pääsee myös muualle ja testaa omii ky-
kyi 
Palkkasysteemi eri, 40 euroo on mitä on. Tuetussa työssä enemmän. 

 

Saadun rahan merkitys tuntui kuitenkin olevan toissijainen suhteessa sosiaalisiin suh-

teisiin, jotka nousivat jälleen vastauksissa pinnalle. Yhtä haastateltavaa lukuun otta-

matta kaikki kokivat, että osaviikkoisesti työ- ja valmennuskeskuksessa käyminen oli 

heille tärkeää, koska pääsivät näkemään kavereita ja tuttuja ohjaajia, ja eivät näin ollen 

haluaisi luopua työtoiminnan päivistä. Yksi vastaajista osasi myös mainita, että työtoi-

minnassa käyminen mahdollistaa työmatkabussilipun saamisen.  

 
Ei välii onks työkeskus vai tuettu. Mut kyl Valmari etusijalla silti. 

Jos ois unelma paikka ni siel 5 päivää ja Valmari pois. 

Ois tylsää ilman Valmaria 

 

Kaikki kokivat ylpeyttä työstään ja työssä käyminen koettiin tärkeäksi. Tuettu työpaikka 

on myös eräänlainen ylpeydenaihe, kun harvalla sellainen on.  

 
Tuettu työ auttaa elämäs eteenpäi. Saa enemmä rahaa, saa rahaa vuokraan, ni 
voi muuttaa pois 
Tuetus työs mua tarvitaa enemmän kun tääl. 

 

10 Eettisyys ja luotettavuus  
 

Laadullisen tutkimuksen tekoon liittyy eettisiä kysymyksiä, etenkin aihetta määritelles-

sä. On tutkijan vastuulla, että tutkimus noudattaa hyviä ja eettisiä tieteellisen tutkimus-

työn metodeja. Tämä edellyttää niiden tuntemista (Hirsjärvi ym. 2010: 23). Tutkimuksen 

lähtökohtana tulee olla ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioitus. Tutkimukseen 

osallistuvilla tulee olla tarvittava ennakkotieto tutkimuksen aiheesta ja vaiheista, ja 

mahdollisuus antaa luotettavasti oma suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta. 

Omassa opinnäytetyössäni lähetin ennakkoon selkokielisen kirjeen annettavaksi mah-

dollisille haastatteluun osallistujille, ja vielä haastattelutilanteessa kävin tutkimuksen 

aiheen ja tutkimuksessa käytettävät metodit läpi haastateltavien kanssa, ja varmistin, 

että haastateltavat osallistuvat vapaaehtoisesti tutkimukseen. (Tuomi – Sarjajärvi 2009, 

129–131). Hyvään tutkimukseen kuuluu myös tutkimuksen kaikkien aineistonkeruuvai-

heiden dokumentointi. (Hirsjärvi ym. 2010, 232–233) 
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Huolehdin siitä, että jokainen tutkimukseeni osallistunut henkilö pysyy vastausten va-

lossa tunnistamattomana, eikä kenenkään henkilöllisyys tule ilmi. Haastatteluissa ei 

kerätty minkäänlaisia tunnistetietoja, eikä edes tuetun työn työpaikkaa kirjattu ylös vas-

tauksiin. Opinnäytetyön valmistuessa haastattelumuistiinpanot tuhotaan lopullisesti. 

Lähtökohtaisesti oletin, että kaikki vastaukset ovat luotettavia. Varoin johdattelemasta 

kysymyksenasettelullani haastateltavia, enkä syöttänyt valmiita vastausvaihtoehtoja 

tilanteissa, joissa haastateltava jäi pitkäksi aikaa miettimään vastaustaan. Pyrin luomaa 

haastattelutilanteista kiireettömiä ja rauhallisia, ja tämä onneksi mahdollistui työ- ja 

valmennuskeskuksen toimisto- ja monitoimitiloissa. Pidin myös huolen, ettei keneltä-

kään haastateltavista jää esimerkiksi aamupäivän kahvituokio väliin, ja että pidimme 

tarpeen mukaan taukoja haastattelun aikana.  

11 Pohdinta 
 

11.1 Johtopäätökset 
 

Haastatteluiden perusteella työ- ja päivätoiminnassa yhteisöllistä osallisuutta koettiin 

vahvasti sosiaalisten suhteiden, vertaistuen ja omaa toimintakykyä vastaavan työympä-

ristön kautta. Haastateltavat osasivat myös kuvailla enemmän eri keinoja vaikuttaa 

omaan työpäiväänsä ja työoloihinsa, kuin mitä tuetussa työssä. Toisaalta tuettu työ 

koettiin hyvinkin merkitykselliseksi asiaksi joko palkkauksen tai sille annetun korostetun 

statuksen vuoksi. Tuetun työn työtehtävät olivat myös hyvinkin erilaisia suhteessa työ-

toimintaan, ja haastateltavat tunnistivat niiden olevan niin sanotusti oikeita työpaikkoja. 

  

Työtoiminnassa koetun sosiaalisen osallisuuden ja vertaistuen voisi nähdä ylläpitävät 

kehitysvammaisten henkilöiden työkykyä ja työssä jaksamista tavallisella työpaikalla, 

jossa vastaava tunne ei ole niin vahva tai sitä ei muodostu ollenkaan. Työtoiminnassa 

tutut ja alalle koulutetut ohjaajat myös pystyvät tukemaan kehitysvammaisen henkilöä 

monipuolisemmin jo ihan työnkuvansa puolesta, esimerkiksi loma-ajan- ja harrastus-

toimintaan ohjaamalla, ja aikaa kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen on myös enem-

män. Tuetussa työssä työyhteisön jäsenet eivät välttämättä pysty irtautumaan samaan 

rooliin, ja työvalmentajan tukikäynnit ovat kuitenkin ajoittaisia. Työvalmentajien ohjaus 

ja tuki kuitenkin koettiin tärkeäksi tuetun työn asioita hoidettaessa.  
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11.2 Oppimisprosessi 
 

Opinnäytetyöni mahdollisti minulle mielenkiintoisen aihealueen tutkimisen minulle tutun 

asiakasryhmän parissa. Vaikka ajallisesti opinnäytetyöprosessini on kestänyt kauem-

min kuin alun perin olin suunnitellut, koen oppineeni ja saaneeni hyödyllistä tietoa pro-

sessin kautta. Sain toteutuneille haastatteluilleni ja niistä seuranneille alustaville ana-

lyyseilleni lopulta myös vahvistusta, kun myöhempänä ajankohtana työllistyin Vallilan 

työ- ja valmennuskeskukseen ohjaajaksi. Haastatteluista tehdyt päätelmäni tukivat ha-

vaintojani työtoiminnassa, kun esimerkiksi osallisuutta ja työtoiminnan sosiaalista mer-

kitystä on työn kautta pohtinut itse asiakastyössä. Myöskin ammatillinen keskustelu 

työpaikalla on tukenut havaintojani ja johtopäätöksiäni.  

 

Opinnäytetyötä tehdessäni opin myös laadullisen tutkimuksen menetelmistä. Opinnäy-

tetyöprosessissa opin laadullisen tutkimuksen teoriaa. Opin myös ymmärtämään, että 

aiheen rajaus on tärkeää ja edesauttaa johdonmukaisen opinnäytetyösuunnitelman 

laatimisen ja toteuttamisen. Jatkossa myös ymmärrän myös aikataulutuksen tärkeyden, 

kun huomasin kuinka pitkälle opinnäytetyöprosessin venyminen voikaan mennä lepsun 

aikataulutuksen vuoksi.   

 

Myöskin haastattelut olivat minulle oppimistilanteita. Oli etukäteen vaikea arvioida, 

kuinka kauan haastattelut kestäisivät, ja tähän vaikutti hyvin paljon myös haastatelta-

vien oma ulosanti. Haastattelujen edetessä oivalsin uusia, ja selkeämpiä tapoja esittää 

kysymykset siten, että haastateltavat ymmärsivät ne ehkä paremmin.  

 

11.3 Kehittämiskohteet  
 

Ilmiselvän ajankäytön ja aikataulutuksen suunnittelun lisäksi, kiinnitäisin jatkossa myös 

enemmän huomiota kysymyksen asettelun hiomiseen huolellisemmin. Avoimien kysy-

mysten onnistunut muotoilu määrittää hyvin vahvasti itse haastattelun onnistumisen. 

Muotoilu vaikuttaa myös tulosten ja analyysin luotettavuuteen, etenkin kehitysvammais-

ten haastateltavien kohdalla, koska haastateltava saattaa helposti ymmärtää kysymyk-

set eri tavoin kuin haastattelija. Varoin myös, etten kysyisi johdattelevia kysymyksiä 

enkä syöttäisi valmiita vastauksia haastateltaville (Valli 2010: 103–104). 
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Valintani olla nauhoittamatta haastatteluja voi olla myös kyseenalainen, ja mahdollisesti 

litteroinnista aiheutuvan lisätyön anti olisi voinut olla syvempi sisällön analyysi. Toisaal-

ta haastattelutilanne tuntui joka kerta ihan luontevalta, ikään kuin olisimme yhdessä ja 

yhteisymmärryksessä täyttäneet kyselylomaketta haastateltavien kanssa. Osalle haas-

tateltavista teemoittain asetellut tukikuvat ja keskustelumaton käyttö olisivat voineet 

ehkä myös olla hyödylliset ja selkeyttäneet haastattelutilannetta.  

 

Koin myös, että tutkimuksessani tuetun työn asema jäi vähän epäedulliseksi osittain jo 

sen takia, että kaikki haastattelut toteutettiin työtoiminnan tiloissa käytännön syistä. 

Neutraalimmalla maaperällä, tai tuetussa työssä toteutetut haastattelut olisivat voineet 

mahdollisesti antaa monipuolisempia vastauksia tuetussa työssä koetusta osallisuu-

desta. Vallilan työ- ja valmennuskeskus oli minulle myös jo entuudestaan tuttu työym-

päristö ja tunsin talon käytännöt, joten osasin ehkä kysyä tarkentavia kysymyksiä pa-

remmin kuin tuetun työn työympäristöistä. 
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Haastattelukutsu 
 

Kutsu haastatteluun 

 

Opiskelen sosiaalialaa Metropolia ammattikorkeakoulussa ja 

teen nyt opinnäytetyötä. Opinnäytetyössäni selvitän, miten ke-

hitysvammaiset ihmiset kokevat osallisuutta työtoimintakeskuk-

sessa ja työpaikallaan. Teen opinnäytetyöni syys-talvella 2013. 

 

Etsin haastateltavakseni henkilöitä, jotka käyvät töissä työtoi-

mintakeskuksessa, sekä tuetussa työssä. Haluan kuulla koke-

muksistasi työntekijänä työtoiminnassa, sekä työpaikallasi.  

 

Haastatteluun ei ole pakko osallistua. Vastaaminen on vapaaeh-

toista. Jos päätät osallistua haastatteluun, voit myös myöhem-

min muuttaa mieltäsi ja perua osallistumisen. Jos et halua vas-

tata, siitä ei koidu sinulle mitään haittaa. 

 

Tutkimuksessa ei näy sinun nimeäsi, eikä sinua voida tunnistaa 

lopullisesta opinnäytetyöstä. Vain vastauksesi näkyvät. 

 

Voinko siis haastatella sinua? 

 

Terveisin 

Taher Fahim, Sosionomi (AMK) -opiskelija 
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Suostumus 
 

Suostumus 

 

Olen saanut riittävästi tietoa tästä kehitysvammaisten osalli-

suutta tutkivasta opinnäytetyöstä ja olen ymmärtänyt saamani 

tiedon. Olen voinut esittää kysymyksiä ja olen saanut kysymyk-

siini riittävät vastaukset. Suostun osallistumaan tähän tutkimuk-

seen. Tiedän, että haastattelua ei nauhoiteta, eikä minua voida 

tunnistaa lopullisesta tutkimusraportista. 

 

 

 

__________________________________ 

Aika ja paikka 

 

 

 

__________________________________ 

Haastateltava 

 

 

 

__________________________________ 

Sosionomi(AMK) -opiskelija Taher Fahim 
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Teemahaastattelun runkoa: 

 

Työtoimintakeskus: 

• Kuinka kauan on käynyt työtoimintakeskuksessa? 

• Tunnetko kuuluvasi työyhteisöön? / Oletko osa työporukkaa? / Miten se näkyy? 

• Minkälainen työilmapiiri? Miten se näkyy? 

• Mitä muut työkaverit merkitsevät sinulle? / Onko työkavereita, joille voi puhua? 

• Saatko työkavereilta apua/tukea? Millaista? 

 

• Minkälaisia työtehtäviä? Pidätkö niistä? 

• Saako työtehtävänsä valita? / Voiko työnkuvaansa vaikuttaa? / Kuka päättää 

työtehtävät? 

• Koetko, että mielipiteitäsi ja toiveitasi kuunnellaan?  

• Perustellaanko/selitetäänkö sinua koskevat päätökset?  

 

• Kenelle voit puhua, jos on ongelmia työpaikalla?  

• Miten ohjaajat neuvovat/tukevat? 

 

• Mistä pidät erityisesti työtoiminnassa? 

• Mistä et pidä työtoiminnassa? 

• Mitä muuttaisit työtoiminnassa? / Mitä lisää tai vähemmän? 

• Mitä työtoiminnassa käyminen merkitsee sinulle? 

Tuettu työ: 

• Kuinka kauan on käynyt tuetussa työssä? 

• Tunnetko kuuluvasi työyhteisöön? / Oletko osa työporukkaa? / Miten se näkyy? 

• Minkälainen työilmapiiri? Miten se näkyy? 

• Mitä muut työkaverit merkitsevät sinulle? / Onko työkavereita, joille voi puhua? 

• Saatko työkavereilta apua/tukea? Millaista? 

 

• Minkälaisia työtehtäviä? Toteutuiko toiveesi työpaikan suhteen? Pidätkö työstä? 

• Saako työtehtävänsä valita? / Voiko työnkuvaansa vaikuttaa? / Kuka päättää 

työtehtävät? 

• Koetko, että mielipiteitäsi ja toiveitasi kuunnellaan?  
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• Perustellaanko/selitetäänkö sinua koskevat päätökset?  

 

• Kenelle voit puhua, jos on ongelmia työpaikalla?  

• Miten työvalmentaja/työnohjaaja neuvovat/tukevat? 

 

• Mistä pidät erityisesti tuetussa työssä? 

• Mistä et? 

• Mitä muuttaisit tuetussa työssä? / Mitä lisää tai vähemmän? 

• Mitä tuetussa työssä käyminen merkitsee sinulle? 

 

Yleinen: 

• Onko työtoiminnalla ja tuetulla työllä eroa? Mitä? 

o Jos on, mitä ero merkitsee sinulle? 

• Koetko tarpeelliseksi, että käyt molemmissa? Miksi? 

• Haluaisitko käydä vain toisessa? 
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