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 Johdanto 

 

Vammaisten ihmisten oikeus osallisuuteen on yksi suomalaisen vammaispolitiikan peri-

aatteista. Osallisuus edellyttää, että vammaiset ihmiset osallistuvat arjessa kaikkiin heitä 

koskeviin suunnitelmiin, päätöksiin ja toimenpiteisiin. Vammaisten ihmisten oman elä-

män hallinnan parantaminen vammaispalveluilla on yksi kehittämistoimenpiteistä. Vam-

maisten henkilöiden osallisuuden toteutumisen edellytyksenä on myönteinen 

suhtautuminen ja vammaisten ihmisten tarpeiden huomioon ottaminen sekä osalli-

suutta rajoittavien esteiden tunnistaminen, poistaminen ja ennakointi.  (Valtioneuvos-

ton selonteko vammaispolitiikasta 2006, 27 – 28.) 

 

Pro gradu -tutkielmassani haluan vastauksia tutkimuskysymykseen, millaisia käsityksiä 

vammaispalvelujen asiakkailla on osallisuuden rakentumisesta asiakasprosessissa? 

 

Aihe on noussut ajankohtaiseksi Yhdistyneitten kansakuntien (YK) yleissopimuksen vam-

maisten henkilöiden oikeuksista (CRPD; Vammaisyleissopimus) ratifioinnin sekä valmis-

telussa olevan vammaislainsäädännön uudistuksen myötä. Vammaisyleissopimuksessa 

vahvistetaan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuulumisesta myös vammaisille ja 

vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta muiden kanssa. Ihmisoikeusperustaisella lä-

hestymistavalla korostetaan täyttä osallistumista, osallisuutta ja tasa-arvoa. Vammais-

lainsäädännön uudistuksessa lähtökohtana on vammaisten ihmisten osallisuuden ja 

yhdenvertaisuuden parantaminen. Aihepiirin valitsemiseen ja rajaamiseen vaikutti mie-

lenkiintoni vammaispalvelujen asiakkaiden näkemyksistä, kokemuksista ja toiveista liit-

tyen vammaispalveluissa saatavaan palveluun. Aihe tarkentui osittain myös saatavilla 

olevan ajankohtaisen kyselyaineiston innoittamana. 

 

Vammaisuutta voidaan määritellä monien teoreettisten mallien ja lähestymistapojen 

kautta. Usein vammaisuus määritellään yksilön ominaisuudeksi, joka on yksilöstä aiheu-

tuva tai yksilössä sijaitseva ongelma, kuten vamma tai oireyhtymä. Sosiaalityön 
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tietoperustaksi tämä on liian kapea näkökulma ihmisen tarpeisiin, elämäntilanteeseen 

tarpeisiin, elämäntilanteeseen ja sosiaaliseen toimintaan. Sosiaalityöntekijän tulisi ku-

vata asiakkaan toimintakykyä eri ympäristöissä erilaisiin dokumentteihin ja tarkastella 

vammaisuutta useasta näkökulmasta. (Autio & Niemelä 2017, 274.) Maailman terveys-

järjestön (World Health Organisation WHO) luokitus kuvaa vamman vaikutuksia yksilön 

elämässä terveydentilan, yksilön ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta. WHO:n mallissa 

toimintarajoitteet nähdään yksilön terveyden ja elämäntilanteen vaatimusten välisenä 

epäsuhtana, johon pyritään vaikuttamaan esimerkiksi palveluilla ja apuvälineillä.    

 

Vammaisyleissopimuksen ensimmäisen artiklan mukaan vammaisiin henkilöihin kuulu-

vat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen, henkinen, älyllinen tai aisteihin liit-

tyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten esteiden kanssa voi estää heidän 

täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden 

kanssa. Vammaisuuden kuvaamisen lähtökohtana vammaisyleissopimuksessa on henki-

lön suhde ympäröivään yhteiskuntaan. Vammaisuuden sosiaalisessa lähestymistavassa 

vammaisuutta tarkastellaan poliittisesta ja kansalaisuutta korostavasta näkökulmasta. 

Sosiaalinen lähestymistapa painottaa sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikeuttavat vammais-

ten ihmisten elämää ja estävät heidän osallistumistaan yhteisölliseen toimintaan. (Oliver 

1996, 32 – 33.) 

 

Vammaisuuden esiintyvyydestä ei ole olemassa ajankohtaista ja tarkkaa tutkimus- tai 

tilastotietoa. Maailman terveysjärjestön vammaisuutta koskevassa raportissa World Re-

port of Disability (2011, 29) todetaan, että noin 15 %:lla koko maailman väestöstä esiin-

tyy vammaisuutta ja erilaisia toimintarajoitteita. Valtioneuvoston selonteon (2006) 

mukaan Suomessa 1990-luvun alussa noin 250 000 suomalaisella arvioitiin olevan jokin 

merkittävää haittaa aiheuttava vamma tai toimintavaje.  

 

Suomessa vammaispalveluilla tarkoitetaan sosiaalihuollon palvelutehtävää, jonka tar-

koituksena on edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista mahdollisuutta elää ja 

toimia yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia 
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haittoja ja esteitä (Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008, 22). Yhteydenotto sosiaalihuol-

lon viranomaiseen käynnistää palvelutarpeen arviointivelvollisuuden, josta käynnistyy 

asiakasprosessi.  Sosiaaliset muutokset, elämäntilanteiden, sosiaalisten olojen, ihmisen 

toimintaedellytysten ja toimintakyvyn muutokset ovat aikaa vaativia ja moniulotteisia 

prosesseja, jotka toteutetaan asiakkaan ja ammattilaisen yhteisenä toimintana. Tällai-

nen sosiaalityön prosessi voi muodostua eripituisista yhteistyösuhteista.  Akuutissa krii-

sityössä sosiaalityöntekijän osuus voi jäädä yhteen tapaamiskertaan, kun 

vammaispalveluissa asiakasprosessi voi jatkua läpi elämän. Asiakasprosessissa sosiaali-

työntekijän työtä ohjaavat asiakaslähtöisyys, eettiset periaatteet, organisaation sisäiset 

ohjeistukset ja lainsäädäntö. (Kananoja 2007, 113 – 117.)  
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 Osallisuus vammaispalvelujen sosiaalityössä  

 

 Osallisuuden ja asiakasprosessin määrittelyä  

 

Osallisuus on vaikeasti määriteltävä asia. Kyseessä on monitahoinen ja lavea käsite, jota 

voidaan katsoa monesta eri näkökulmasta. Sen voidaan ajatella koostuvan erilaisista 

teorioista koskien resurssien jakautumista, tarpeiden kehittymistä tai tunteiden muo-

dostumista käyttäytymisessä ja ihmisten välisessä olemisessa. Osallisuus on jo sanana 

lehtevä, sillä viitataan kykenemiseen ja tavoittelemiseen, toimijuuteen ja toimimiseen, 

mutta myös olemiseen ja kiinnittymiseen niihin voimavaroihin, joita toimintaan tarvi-

taan. Osallisuus on kykyä, mahdollisuuksia ja vapautta. (Isola ym. 2017, 9 – 10.)  

 

Anneli Pohjola (2010, 58) määrittelee osallisuuden olevan osallistumista kehittyneempi 

muoto sosiaalityön asiakassuhteessa. Osallisuudessa vuorovaikutus rakentuu yhteis-

työsuhteeksi, jossa asiakkaan rooli on aktiivinen. Anna-Maria Isola ym. (2017, 3) näkevät 

osallisuuden olevan laajempana ilmiönä vaikuttamista yhteiskunnassa ja mahdollisuuk-

sia liittyä vastavuoroisiin sosiaalisiin suhteisiin. Osallisuutta voidaan edistää myös yhteis-

kunnan toimintaan osallistumisen kautta. Yksilötasolla osallisuus on liittymistä, 

suhteissa olemista, kuulumista ja yhteisyyttä. Se on mukaan ottamista, osallistumista ja 

sen myötä vaikuttamista oman elämänsä kulkuun, mahdollisuuksiin, toimintoihin ja pal-

veluihin. Osallisuus on myös jotakin, joka tapahtuu vuorovaikutussuhteessa ja kohtaa-

misessa ihmisten välillä, katseissa, liikkeissä, kosketuksessa ja kielessä. (Isola ym. 2017, 

2 – 5.)  

 

Ollakseen osallinen omassa elämässään ihmisellä on oltava yhteys omiin tarpeisiinsa ja 

voimavaroihinsa. Yksilön itsenäisyyden ja elämän ennakoitavuuden vaaliminen sekä elä-

män hallittavuuden ja ympäristön ymmärrettävyyden lisääminen ovat myös tärkeitä asi-

oita. Jo sosiaalipalvelusta annettavan päätöksen selkokielisyydellä ja sillä kuinka 

kunnioittavasti tai epäkunnioittavasti palveluissa ihmiselle esitetään eri vaihtoehdot ja 
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annetaanko hänelle aikaa pohtia päätöstään, voidaan vaikuttaa hänen elämän hallitta-

vuuteen ja ymmärrettävyyteen. (Mt. 2017, 25 – 27.) 

 

Mari Kivistö (2014) on tutkinut osallisuuden toteutumista vammaispalveluissa. Kivistön 

mukaan osallisuuden käsitettä on lähestytty muun muassa inkluusiona, osallistumisena, 

voimaantumisena, asiakaslähtöisyytenä tai asiakaskeskeisyytenä, yhteisöllisyytenä, 

osattomuuden ja syrjäytymisen antonyyminä, valinnanvapautena, itsemääräämisenä, 

vaikuttamisena sekä elämänpolitiikkana. Eri näkökulmat eivät ole toisiaan poissulkevia 

ja niiden merkitys riippuu niin yhteiskunnallisesta ja yhteisöllisestä kontekstista kuin 

kunkin yksilöllisestä, omiin arvoihin sidoksissa olevan osallisuuden rakentumisen ta-

vasta. Osallisuuskäsitteiden sisällöt ovat osin päällekkäisiä ja esimerkiksi vallan käsite 

liittyy moneen osallisuusnäkökulmaan. Kivistö toteaa, että merkityksellistä osallisuu-

dessa on mahdollisuuksien olemassaolo sekä kokemus osallisuuden toteutumisesta. (Ki-

vistö 2014, 42.) 

 

Osallisuutta omassa elämässä voidaan Isolan ym. (2017, 10) mukaan lisätä kohtuullisella 

toimeentulolla, tarpeisiin vastaavilla palveluilla sekä tilaisuuksina osallistua toimintaan, 

joissa voi luoda yhteyksiä muihin ihmisiin. Edistämällä sosiaalipalvelujen asiakkaiden 

osallisuutta lisätään asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä edesautetaan passiivisten asenteit-

ten purkamista. Teknologia ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekesin katsauksessa so-

siaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen Virtanen ym. (2011, 8) huomauttavat, että 

näillä toimintamalleilla voidaan lisätä myös sosiaali- ja vammaispalveluiden vaikutta-

vuutta ja kustannustehokkuutta sekä työntekijöiden tyytyväisyyttä. Sosiaalipalvelujen 

käyttäjät tulee nähdä aktiivisina toimijoina, ei passiivisina toimenpiteiden kohteina. Asi-

akkaan näkökulmasta kyse on palvelun vastaamisesta hänen yksilölliseen tarpeeseen ja 

palveluun liittyvistä kokemuksista, ei järjestelmien, mallien ja systeemien kehittämi-

sestä. Myös vammaispalvelun asiakas ja hänen tarpeensa tulisi palauttaa palvelujen ke-

hittämisen keskiöön ja hänet tulisi nähdä aktiivisena ja yhdenvertaisena toimijana 

palvelua tarjoavan henkilön kanssa.  (Virtanen ym. 2011, 8 – 12.) 
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Vammaisten henkilöiden osallisuutta on Suomessa tutkittu useista eri näkökulmista, ku-

ten erilaisten vammaryhmien näkökulmasta, työelämäosallisuuden näkökulmasta, kou-

lutusosallisuuden näkökulmasta ja ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta (esim. 

Somerkivi 2000; Matikka 2001; Hietala & Lavikainen 2010; Lehtomäki 2005; Irjala 2017).  

Näiden tutkimusten mukaan vammaisten ihmisten osallisuus Suomessa toteutuu vain 

vaihtelevasti. Vammattomiin verrattuna vammaiset ihmiset jäävät usein osattomiksi eri 

elämänalueilla.  

 

Kivistön (2014) kolme osatutkimusta tuottivat erilaisia kuvia vaikeavammaisten ihmisten 

osallisuudesta. Kivistö päätyi tulkitsemaan osatutkimusten yhteiseksi tutkimustu-

lokseksi vajaan osallisuuden. Kerätty tieto tuotti kuvan erityisesti tietyillä alueilla va-

jaasta ja vaihtelevasti jakautuvasta osallistumisesta. Kokemuksellinen tieto aineisto 

tuotti puolestaan kuvan monista esteistä osallisuuden tiellä. Itsemääräämisoikeuden ja 

osallisuuden toteutumisessa koettiin olevan monia esteitä ja palvelusuunnitelmissa 

osallisuuden kuvaaminen jäi vähäiseksi. Tutkimuksen ja sen sisältämän kolmen osatut-

kimuksen perusteella vaikeavammaisten ihmisten elämäntilanteissa korostuu vajaaksi 

jäävä osallisuus sekä toiminnan, kokemisen että kielenkäytön kentillä. (Kivistö 2014, 239 

- 261.) 

 

Britanniassa Gelech ym. (2017) puhuvat osallisuuden sijaan vammaispalvelujen kump-

panuudesta ja ovat pohtineet tarvetta uudelle lähestymistavalle kumppanuuden paran-

tamiseksi. Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistoiminnallisia suhteita sekä 

tasavertaista, kunnioittavaa ja yhteistä päätöksentekoa. Vaikka Britanniassa tutkijat, 

palveluntarjoajat ja asiakkaat ovatkin päättäneet parantaa kumppanuutta, he ovat huo-

manneet siinä edelleen puutteita. Kumppanuuden puuttuminen on maailmanlaajuista. 

Sen kehittämiseen on etsittävä uusia näkökulmia ja selityksiä ja liitettävä ne yhteen, on 

haettava sisäpiirin tietoa ja annettava asiakkaille mahdollisuus puhua ilman pelkoa val-

lankäytöstä. Puhutaan myös ammattilaisten haluttomuudesta luopua asiantuntijan etu-

oikeudesta, yhteistyön ja kuulemisen puutteesta. Vastavuoroisuus, yhteistyön ja 
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kuulemisen sekä ymmärryksen jatkuva parantaminen on nähtävä vammaispalvelujen 

kumppanuuden kehittämisen vakaana pohjana. (Gelech ym. 2017, 176 – 188.) 

 

Kathy Boxall ja Peter Beresford (2012) ovat tutkineet palvelunkäyttäjien osallisuutta Iso-

Britanniassa sosiaalityön ja vammaistutkimuksen näkökulmista. Molemmilla tieteen-

aloilla palvelunkäyttäjien osallistuminen tutkimuksiin on jo ollut selvää, mutta tutkimus-

alat ovat säilyneet huomattavasti erillään. Palvelunkäyttäjien osallistuminen 

tutkimuksiin ja palveluntarjoajien kokemusten ymmärtäminen tarjoaisivat tutki-

musaloille hyödyllisen yhteistyön perustan. Tutkimuksessa kyseenalaistetaan luokitte-

lua palvelunkäyttäjiin ja palveluntarjoajiin. Tällä luokittelulla voidaan viitata passiivisiin 

ihmisiin palvelujen kohteena. Sosiaalityö voi kuitenkin hyötyä kriittisestä vuoropuhe-

lusta vammaistutkimusten kanssa. Vammaisuuden sosiaalinen malli on antanut poliitti-

sen painopisteen vammaistutkimukseen, tämä on yhdistänyt vammaisten aktivistien 

voimat ja vaikutusvalta on laajentunut entisestään hallitusten politiikkaan Iso-Britanni-

assa, Euroopassa ja muualla maailmassa. (Boxall & Beresford 2012, 587 – 600.)   

 

Vammaisilla ihmisillä on suomalaisessa vammaispolitiikassa kirjattu oikeus osallisuuteen 

omien voimavarojensa mukaisesti. Osallisuus ilmenee vaikuttamisen prosesseissa, joissa 

pystyy vaikuttamaan elämäänsä koskeviin asioihin, kuten palveluihinsa. Sosiaalihuollon 

toteuttamista, sosiaalihuollon asiakkuutta ja asiakasprosessin vaiheita säännellään sosi-

aalihuoltolaissa (30.12.2014/1301). Sosiaalityön asiakasprosessi käynnistyy yhteyden-

otosta, jota seuraa palvelutarpeen arviointi asiakkaan tarpeiden ja elämäntilanteen 

pohjalta. Pohjola (2010, 65) toteaa, että hyvinvointipalveluissa on tavallista ajatella osal-

lisuuden toteutuvan, kun palvelut lähtevät asiakkaiden tarpeista. Tarpeiden huomioimi-

nen on kuitenkin vasta asiakasprosessin ja yhteistyösuhteen alku. Tarpeiden pohjalta 

työskenteleminen ei itsessään tuota asiakasprosessiin osallisuutta. Ilmari Rostila (2001, 

32) teroittaakin, että työntekijän ja asiakasprosessin on tarkoitus auttaa asiakasta selvit-

tämään omia tavoitteitaan. Tämä tapahtuu parhaiten työntekijän ja asiakkaan yhteistoi-

minnassa ja kumppanuudessa. Työntekijä auttaa asiakasta pohtimaan ongelmiaan 
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realistisesti, miettimään eri ratkaisuvaihtoehtoja ja tukee asiakasta toteuttamaan pää-

tettyjä toimenpiteitä. Työntekijän tulee olla mahdollistaja, ei puolesta tekijä.  

 

Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle laadittavalla asiakassuunnitel-

malla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla, joka on laadittava yhdessä asiakkaan kanssa 

(Sosiaalihuoltolaki 39 §). Asiakasprosessissa laadittavista asiakirjoista, kuten palvelu-

suunnitelmasta säädetään laissa. Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelman laati-

minen edellyttävät sosiaalityöltä yksilökohtaista palveluohjausta ja palvelusuunnittelua 

asiakastapaamisissa. Asiakkaan tuen tarpeen selvittäminen ja suunnittelu tulisi olla pro-

sessi, jossa vammainen henkilö ammattilaisen avustuksella ja tuella arvioi elämäntilan-

nettaan ja pyrkii selvittämään keinoja muutosten aikaansaamiseksi. Asiakkaan oma 

kokemus ja näkemys ovat keskeisiä osa-alueita arvioinnissa ja nämä sosiaalityöntekijän 

tulisi tavoittaa ja kirjata. Kieli ja vuorovaikutus nousevat keskeisiksi arvioinnin ja suunni-

telman laatimisessa. Parhaimmillaan tämä prosessi on asiakkaalle hyvä ja onnistunut ko-

kemus, jossa asiakas kokee tulleensa kuulluksi omista lähtökohdistaan ja kokee, että 

hänen asiansa järjestyvät.  (Autio & Niemelä 2017, 282 – 285.) 

Pohjola toteaa, että aiemmin palaverissa mukana oleminen, kuuleminen ja tavoitteiden 

kirjaaminen asiakassuunnitelmaan on saatettu katsoa asiakkaan osallistumiseksi. Asia-

kas on todellisuudessa voinut kuitenkin jäädä sivustaseuraajaksi. Asiakkaan ja työnteki-

jän vuorovaikutuksen tulee palaverissa rakentua yhteistyösuhteeksi, jossa asiakas 

rohkaistuu, tuo esille omat mielipiteensä, toiveensa ja tavoitteensa ja asiakasta kuun-

nellaan aidosti. Vuorovaikutuksessa ei olekaan asiakas ja asiantuntija, vaan työntekijä 

tuntee palvelut ja niiden toteuttamiskeinot ja asiakas toimii tilanteensa ja tarpeidensa 

tuntijana ja määrittäjänä. Osallisuudessa ihmisen näkemykset vaikuttavat oikeasti pal-

velujen tuottamisessa ja työskentelyprosessi toteutetaan yhdessä. Asiakkaan mielipitei-

den ja näkemysten sekä jatkosuunnitelmien dokumentointi on tärkeä osa tapaamista 

(Pohjola 2010, 56 - 60.)  
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 Osallisuuden suhde itsemääräämisoikeuteen 

 

Osallisuuden toteutuminen edellyttää asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioitta-

mista ja sen toteutumista. Itsemääräämisoikeus on lakiin kirjattu perusoikeus, mutta 

myös eettinen periaate sosiaalihuollossa. Sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeudella 

tarkoitetaan yksilön oikeutta määrätä omasta elämästä ja oikeutta päättää itseään kos-

kevista asioista. Osallisuus sosiaalihuollossa ja omassa asiakasprosessissa tarkoittaa 

osallistumista ja vaikuttamista palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sosiaali-

huoltoa on toteutettava ensisijaisesti asiakkaan toivomukset ja mielipide huomioiden. 

(THL vammaispalvelujen käsikirja 2018.) 

 

Yksilön itsemääräämisoikeudella on ollut merkittävä osa politiikan teorioissa ja teori-

oissa oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Juha Räikkä (1993) kiteyttää, että ajatus yk-

silön oikeudesta päättää autonomisesti häntä koskevista asioista, ratkaisuista ja 

valinnoista on yksi länsimaisen moraalisen ja lainmukaisen käsityksen kulmakivistä.  Yh-

teiskunnalle annetaan tehtäväksi hoitaa niitä asioita ja tehdä valintoja niistä asioista, 

jotka koskevat monia ihmisiä ja ovat yhteisiä. Harva ajattelee, että yhteiskunnan tulisi 

tehdä yksittäistä ihmistä koskevia valintoja. Omista suhteistaan ja harrastuksistaan päät-

täköön yksilö itse. (Räikkä 1993, 3.) 

 

Juhani Pietarinen (1993) määrittelee itsemääräämisen tarkoittavan, että yksilö saa itse, 

ulkopuolisten vaikuttamatta tai painostamatta ratkaista omaa elämäänsä koskevia asi-

oita. Kyetäkseen tekemään harkittuja ratkaisuja ja toimimaan näiden mukaisesti yksilö 

tarvitsee kompetenssia. Kompetenssilla tarkoitetaan yksilön kykyä kontrolloida itseään, 

ajatuksiaan, mitä tahtoo tai haluaa ja miten toimii eri tilanteissa, mutta myös yksilön 

tilannekohtaisia tietoja ja taitoja. Itsemäärääminen edellyttää kompetenssin lisäksi val-

taa. Hyvin monissa tilanteissa ihminen tarvitsee toisten ihmisten myötävaikuttamista 

saavuttaakseen itselleen tärkeän tavoitteen. Monet asiat, joita ihminen haluaa itselleen 

riippuvat ulkoisista olosuhteista ja muiden ihmisten tahdosta tai teoista. Yksilön vallalla 

tarkoitetaan sitä, että yksilö pystyy tarkoituksellisesti vaikuttamaan näihin tekijöihin eikä 
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hänen tekojaan päästä estämään tai oleellisesti estämään. Kun yksilö pystyy vaikutta-

maan toiseen osapuoleen niin, että tämä myötävaikuttaa yksilön haluaman asian saa-

vuttamiseksi, hänellä on valtaa avunsaantiin. (Pietarinen 1993, 97 – 107.)  

 

Laki sääntelee asiakkaan itsemääräämistä turvaavia oikeuksia, kuten asiakkaan mielipi-

teen ja tarpeiden huomioonottamista. Viranomaisella on velvollisuus toteuttaa tämä oi-

keus antamalla asiakkaalle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palveluihinsa ja 

sosiaalihuoltoonsa muutenkin liittyviin toimenpiteisiin (Nummela 2011, 48.) Näin ollen 

itsemääräämisen ja osallisuuden käsitteet ovat osittain päällekkäiset, enkä nosta itse-

määräämisoikeutta tässä tutkielmassa omaksi erilliseksi osallisuuden kategoriaksi. Tässä 

tutkielmassa ajattelen itsemääräämisen olevan osallisuuden kivijalka, joka luo perustan 

asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kumppanuudelle kohti asiakkaan haluamia vaihtoehtoja 

ja palveluja.  

 

Sosiaalityössä itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen saattaa kääntyä siihen, että ale-

taankin etsiä perusteita itsemääräämisoikeuden rajoittamiselle (Raunio 2008, 107). So-

siaalialan työssä tulee vastaan tilanteita, joissa asiakas ei kykene ottamaan vastuuta 

omasta tilanteestaan. Silloinkin inhimilliset perusoikeudet, kuten itsemääräämisoikeus 

olisi aina pyrittävä turvaamaan ja vältettävä ulkopuolista kontrollointia tai pakottamista.  

Myös Rostila (2001, 32 – 33) korostaa, että mikäli asiakkaan itsemääräämistä jossakin 

tilanteessa joudutaan rajoittamaan, itsemääräämisoikeuden menetys tulisi rajoittaa 

mahdollisimman vähäiseksi. Tällaisia tilanteita voivat olla muun muassa, kun asiakas on 

lapsi, asiakkaalle ei ole riittävästi henkisiä edellytyksiä tai asiakkaan fyysiset vammat 

asettavat itsemääräämiselle rajoituksia.  

 

Rajoittamisesta säädetään laissa ja rajoittamistoimenpiteiden tulee olla viimeinen 

keino.  (Malm ym. 2006, 412 – 413.) Asiakkaiden itsemääräämisen periaate on saanut 

yhä merkittävämmän aseman käytännön lisäksi myös lainsäädännössä. Itsemääräämis-

oikeus korostaa vapaaehtoisuutta sosiaalihuollon asiakkaaksi ohjautumisessa ja 
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asiakkaan mielipiteiden ja toiveiden kunnioittamista. Oikeudellisesti itsemäärääminen 

pohjautuu perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin.  (Tuori & Kotkas 2016, 27 – 29, 507 – 508.) 

 

 

 Osallisuutta ja itsemääräämistä sääntelevät normit  

 

YK:n yleiskokous hyväksyi 13.12.2006 vammaisten henkilöiden oikeuksia vahvistavana 

kansainvälisenä ihmisoikeussopimuksena yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oi-

keuksista (Convention of the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) ja sen valinnaisen 

pöytäkirjan (Optional Protocol).  YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista 

(jatkossa vammaisyleissopimus) ja sen valinnainen pöytäkirja tulivat Suomen osalta voi-

maan 10.6.2016. Vammaisyleissopimuksen ratifiointia edelsi kaksi keskeistä toimenpi-

dettä; itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja vammaisten ihmisten oikeus valita 

kotikuntansa. Vammaisyleissopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja pe-

rusvapauksien kuuluminen myös vammaisille henkilöille ja heille taataan mahdollisuus 

nauttia näistä oikeuksista ja vapauksista täysimääräisesti ilman syrjintää. (Mahlamäki 

2015, 1 – 8.) Yleissopimuksella ei ainoastaan kielletä vammaisia ihmisiä koskevaa syrjin-

tää, vaan asetetaan velvollisuuksia vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteut-

tamiseksi. Yleissopimuksella myös vahvistetaan valtion velvollisuutta toimia 

vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämiseksi. Ratifiointi oli tärkeä etappi ja alku 

uudistukselle, jonka jälkeen myös Suomen tulee kerätä tietoa vammaisten henkilöiden 

tilanteesta ja raportoida siitä valvovalle komitealle. (HE 284/2014.) 

 

Ihmisoikeusperusteinen lähestymistapa korostaa täyttä osallistumista, osallisuutta ja 

tasa-arvoa. Osallistuminen ja osallisuus, kuten esteettömyys ja saavutettavuus laaja-

alaisesti ymmärrettynä, vaikuttavat sopimuksen tulkintaa ohjaavina yleisinä periaat-

teina. Myös yksilön itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen on yksi keskeisistä periaat-

teista. Samalla periaatteet ovat olennainen osa yleisiä ja erityisiä sopimusvelvoitteita. 

(Mahlamäki 2015, 1 – 8.) Vammaisyleissopimuksen päätavoite on vammaisten ihmisten 

täysimääräisen osallistumisen mahdollistaminen. Sopimuksen johdannossa 



12 

 

 

sopimusosapuolten odotetaan olevan tietoisia siitä, että vammaisten henkilöiden itse-

määräämisoikeus ja riippumattomuus sekä vapaus tehdä omat valintansa ovat heille 

merkittäviä asioita.  

 

Vammaisyleissopimus koostuu 50 artiklasta. Olennaiset määritelmät ja määräykset so-

pimuksen tarkoituksesta ja velvoitteista sisältyvät yhdeksään ensimmäiseen artiklaan.   

Seuraavat artiklat käsittelevät kansallisia toimenpiteitä, kansainvälistä yhteistyötä ja 

kansallista valvontajärjestelmää. Loput artiklat koskevat sopimuspuolten kokousta ja 

loppumääräyksiä.  Vammaisyleissopimuksen tarkoitus on myös lisätä tietoisuutta vam-

maisten ihmisten oikeuksista ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskun-

nan toimintaan. Tietoisuuden lisäämisen on tarkoitus vaikuttaa myös yksilön asemaan 

asenteiden muutosten kautta ja lisätä vammaisten ihmisten omaa tietoisuutta oikeuk-

sistaan. (HE 284/2014.) 

 

Osallisuuden kannalta merkittävimpiä artikloja ovat vammaisyleissopimuksen kolmas ja 

19. artikla. Kolmannessa artiklassa määritetään vammaisyleissopimuksen periaatteiksi 

muun muassa itsemääräämisoikeus, vapaus tehdä omia valintoja, syrjimättömyys sekä 

täysimääräinen osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan.  Näillä vahvistetaan vam-

maisten henkilöiden jäsenyyttä ympäröivässä yhteiskunnassa aktiivisina jäseninä sekä 

korostetaan osallisuutta ja tasa-arvoa. Vammaisyleissopimuksen 19. artikla koskee itse-

näisesti elämistä ja osallisuutta yhteisössä. Sopimusosapuolet tunnustavat kaikkien 

vammaisten henkilöiden yhdenvertaisen oikeuden elää yhteisössä muiden kanssa yh-

denvertaisin valinnanmahdollisuuksin. Tehdäkseen vammaisille henkilöille helpom-

maksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräisesti sekä helpottaakseen heidän 

täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yhteisöön, sopimusosapuolet varmis-

tavat muun muassa että vammaisilla henkilöillä on mahdollisuus valita asuinpaikkansa 

yhdenvertaisesti muiden kanssa, heillä on saatavissa kotiin annettavia palveluja sekä 

muita yhteiskunnan tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, jota tarvitaan 

muun muassa tukemaan elämistä ja osallisuutta yhteisössä.  
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Vammaisyleissopimuksen sopimusosapuolten tulee toteuttaa tehokkaat ja asianmukai-

set toimet, jotta koko väestölle tarkoitetut palvelut ovat vammaisten henkilöiden saata-

vissa yhdenvertaisesti muiden kanssa ja vastaavat heidän tarpeitaan. 

Vammaisyleissopimuksella on myös vaikutuksia viranomaistoimintaan. Viranomaisten 

tulee kaikessa toiminnassaan ottaa huomioon vammaisten ihmisten oikeuksien toteu-

tuminen ja osallistaa vammaisia ihmisiä heitä koskevaan päätöksentekoon vammaisjär-

jestöjen kautta.  

 

Suomen perustuslaki (11.6.1999/731) tuli voimaan 1.3.2000. Hallituksen esityksen (HE 

309/1993 vp) mukaan perusoikeusuudistuksella pyrittiin lähentämään sisällöllisesti toi-

siinsa kotimaista perusoikeusjärjestelmää ja kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita. Uu-

distuksen tavoitteena oli vahvistaa yksilön oikeusturvaa ja luoda edellytyksiä ihmisten 

lisääntyville vaikutusmahdollisuuksille itseään ja ympäristöään kohtaan. Perustuslain 6 

§:n 1 momentin mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ja 2. momentin mukaan 

ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa muihin nähden eri asemaan suku-

puolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Yhdenvertaisuusperiaat-

teeseen kuuluu mielivallan kielto ja samanlaisen kohtelun vaatimus samanlaisissa ta-

pauksissa. Periaatteella turvataan paitsi perinteistä oikeudellista yhdenvertaisuutta 

myös tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa. (HE 309/1993.) 

 

Perustuslain 7 § 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtai-

seen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Henkilökohtainen vapaus on 

yleisperusoikeus, joka suojaa fyysisen vapauden ohella tahdonvapautta ja itsemäärää-

misoikeutta. Itsemääräämisoikeus voidaan ymmärtää osaksi oikeutta henkilökohtaiseen 

vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Sosiaalihuollon asiakkaan itsemää-

räämisoikeudesta säädetään tarkemmin asiakaslaissa. Perustuslain 7 §:ä tukee lisäksi 

vammaisyleissopimuksen 14 artiklan 1 kohta, jonka mukaan sopimusosapuolten tulee 

turvata, etteivät vammaiset henkilöt joudu laittoman tai mielivaltaisen vapaudenriiston 

kohteeksi.  
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Perustuslain 2 § 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Julki-

selle vallalle on asetettu velvollisuus turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen 

(Perustuslaki 22 §) ja viranomaisen on toteutettava perusoikeusmyönteistä tulkintaa. 

Tämä merkitsee ensisijaisesti sitä, että asiakas saa turvattua lakiin perustuvat oikeu-

tensa asioidessaan viranomaisessa. Julkiselle vallalle asetettu turvaamisvelvollisuus ko-

rostaa perusoikeuksien tosiasiallisen toteutumisen merkitystä. Perustuslain 14 § 4 

momentin mukaan julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallis-

tua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksente-

koon. Perusoikeussäännökset velvoittavat kaikkia kunnan viranomaisia. 

 

Sosiaalipalvelujen laaja-alaisuus ja koko väestön kattava käyttäjäkunta on muuttanut so-

siaalihuollon luonnetta. Hallituksen esityksessä (HE 164/2014) uudeksi sosiaalihuolto-

laiksi tarkoituksena oli siirtää vahvistaa asiakkaiden yhdenvertaisuutta siirtämällä 

painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin ja täten myös tiivistää viranomaisten yh-

teistyötä. Sosiaalihuolto sisältää edelleen myös erityisryhmille suunnatut palvelut, kuten 

vammaispalvelut. Erityisryhmien sosiaalihuolto on muuhun sosiaalihuoltoon verrattuna 

poikkeava siinä, että osassa erityisryhmien palveluista tahdosta riippumattomat toimen-

piteet ovat edelleen mahdollisia.  

 

Sosiaalihuollon lainsäädäntö jakautuu yleislakeina sosiaalihuoltoa säänteleviin sosiaali-

huoltolakiin ja lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812, 

jäljempänä sosiaalihuollon asiakaslaki).  Sosiaalihuoltolaki sisältää aineelliset säännökset 

yleisistä sosiaalipalveluista sekä yleissäännöksiä muutoksenhausta. Sosiaalihuollon asia-

kaslaki puolestaan sisältää säännöksiä asiakkaan itsemääräämisoikeudesta ja siihen liit-

tyvästä tietojensaantioikeudesta, salassapitovelvollisuudesta sekä 

muistutusmenettelystä ja sosiaaliasiamiehestä. (Tuori & Kotkas 2016, 27 – 28.) 

 

Vammaisen ihmisen asemaa ja oikeuksia erityisesti asiakkaana on korostettu yleisessä 

lainsäädännössä sekä erityislaeissa. Lakien ensisijaisuusperiaatetta noudatetaan myös 

vammaisten ihmisten palvelujen järjestämisessä. Ensisijaisesti palveluja järjestetään 
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sosiaalihuoltolain perusteella. Uuden sosiaalihuoltolain 1 §:ssä säädetään lain tarkoituk-

sesta. Vammaisen ihmisen asemaan ja osallisuuteen liittyvät vahvasti eriarvoisuuden vä-

hentäminen, osallisuuden ja asiakaskeskeisyyden edistäminen sekä asiakkaan oikeus 

hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Sosiaalihuoltolain 3 §:ssä määritellään 

erityistä tukea tarvitseva henkilö ja asiakas. Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä ja asi-

akkaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan 

sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihtei-

den ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun vastaavan syyn vuoksi 

ja jonka tuen tarve ei liity korkeaan ikään siten kuin ikääntyneen väestön toimintakyvyn 

tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (28.12.2012/980) 

3 §:ssä säädetään.  

  

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaan asiakkaalla on oikeus saada sosiaalihuollon toteutta-

jalta laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää.  Lain tarkoituk-

sena on edistää asiakaslähtöisyyttä ja asiakassuhteen luottamuksellisuutta sekä 

asiakkaan oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun sosiaalihuollossa. Lain esivalmistelu-

töiden (HE 137/1999 vp, 22) yksityiskohtaisissa perusteluissa tarkennetaan mainitun 

asiakaslähtöisyyden edistämisen tavoitteena olevan toteuttaa entistä enemmän sosiaa-

lihuollon asiakkaan kohtelussa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa asiakkaan tar-

peet, toivomukset ja mielipiteet huomioon sellaisena kuin asiakas ne itse ilmaisee.  

Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistaminen kuuluu asiakaslain keskeisiin tavoit-

teisiin. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on otettava huomioon asiakkaan oikeus määrätä 

itse omista asiaoistaan niin pitkälle kuin se on mahdollista. Asiakkaalle on annettava 

mahdollisuus osallistua palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä muihinkin 

sosiaalihuoltoon liittyviin toimenpiteisiin. Asiakkaan asiaa ratkaistaessa se on käsiteltävä 

ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti huomioidaan asiakkaan etu. 

 

Hallituksen asiakaslakia koskevan esityksen perusteluissa teroitettiin, että itsemäärää-

misoikeus edellyttää asianomaisen henkilön kompetenssia, eli kykyä hallita itseään ja 

tehdä harkittuja, itsenäisiä päätöksiä ja tekoja. Hänen tulee ymmärtää asian kannalta 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
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olennaiset vaihtoehdot ja osata arvioida mahdollisia seurauksia. Asiakkaan itsemäärää-

misoikeuden toteuttaminen edellyttää yhteistyötä ja vuorovaikutusta asiakkaan ja sosi-

aalihuoltoa järjestävän tahon kanssa. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi tietojen antamista 

ja saamista erilaisista vaihtoehdoista sekä asiakkaan osallistamista päätöksentekoon. 

Mikäli asiakas ei kykene itse päättämään ja ilmaisemaan omaa tahtoaan hoidon ja huol-

lon järjestelyistä, itsemääräämisoikeutta sovelletaan kuulemalla asiakkaan lisäksi hänen 

laillista edustajaansa tai omaista asiakkaan tahdon selvittämiseksi. Näissäkin tilanteissa 

on kuitenkin selvitettävä asiakkaan toiveet mahdollisimman tarkkaan. jotta yhteistyö 

johtaisi asiakkaan edun mukaiseen ratkaisuun. (HE 137/1999 vp, 22 – 23.) 

 

Asiakaslain 5 §:ssä säännellään asiakkaan oikeudesta saada tietoja eri toimenpidevaih-

toehdoista. Työntekijän on selvitettävä asiakkaalle hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, 

erilaiset vaihtoehdot sekä merkittävät seikat ja niiden vaikutukset siten, että asiakas riit-

tävästi ymmärtää niiden sisällön. Asiakkaan ymmärtämisen mahdollistamiseksi on tar-

vittaessa esimerkiksi aisti- tai puhevian vuoksi mahdollisuuksien mukaan huolehdittava 

tulkitsemisesta tai tulkin hankkimisesta. Tuori ja Kotkas (2016, 543) kiinnittävät huo-

miota siihen, että tätä yleistä velvollisuutta ei ole kirjoitettu ehdottomaan muotoon. 

Asiakaslain mukaan on huomioitava, että mikäli asiakas ei pysty sairauden, henkisen toi-

mintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi osallistumaan ja vaikuttamaan 

asioihinsa, asiakkaan tahtoa on selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa 

taikka omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.  

 

Itsemääräämisen toteutumista tukevat siis säännökset asiakkaan tiedonsaantioikeuk-

sista sekä palvelu- ja hoitosuunnitelman laatimisesta. Asiakaslain 7 §:ssä säädetään pal-

velu-, hoito-, kuntoutus- tai muun vastaavan suunnitelman laatimisesta. Suunnitelma on 

laadittava yhteisymmärryksessä asiakkaan ja hänen laillisen edustajansa, omaisensa tai 

läheisensä kanssa. Pääsääntö on, että asiakaslain säännöksiä on noudatettava kunnalli-

sessa sekä yksityisessä sosiaalihuollossa, huolimatta siitä onko kyseessä kuntien osto-

palvelut vai asiakkaan itse hankkima palvelu (Asiakaslaki 2.1 §). Asiakaslain periaatteita 
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on noudatettava myös tahdosta riippumattomassa sosiaalihuollossa siinä määrin kuin 

erityissäännökset antavat siihen mahdollisuuden (Tuori & Kotkas 2016, 542.) 

 

Hallintolaki (6.6.2003/434) on myös tärkeä osallisuuteen vaikuttava ja sosiaalihuollon 

toimintaa säätelevä yleislaki.  Siinä säädetään hallinnon toiminnasta, hyvän hallinnon 

perusteista ja hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Hallintolakia sovelletaan 

myös yksityisiin toimijoihin niiden hoitaessa julkista hallintotehtävää. Hallintolain sään-

nökset voivat tulla noudatettaviksi sosiaali- ja terveydenhuollon erityislainsäännösten 

rinnalla. Hyvän hallinnon perusteita sovelletaan hallintolain esitöiden mukaan tosiasial-

lisessa hallintotoiminnassa ja hallinnollisessa päätöksenteossa. Toinen keskeinen asia-

kokonaisuus koostuu hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä ja sitä koskevista 

säännöksistä.  

 

Hallintolain 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista. Luku sisältää säännökset 

hallinnon oikeusperiaatteista, palveluperiaatteesta ja palvelun asianmukaisuudesta, 

neuvonnasta, hyvän kielenkäytön vaatimuksesta ja viranomaisten yhteistyöstä. Oikeus-

periaatteisiin kuuluu asiakkaiden tasapuolinen kohtelu, niin yksilöllisesti kuin kuntien 

ratkaisutoimintana. Viranomaisen on toimittava puolueettomasti ja tarkoitussidonnai-

sesti. Palveluperiaatteella säännellään palvelun järjestämisestä asianmukaisesti. Viran-

omaisella on neuvontavelvollisuus hallintoasiaan välittömästi liittyvissä kysymyksissä ja 

viranomaisen on vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin sekä tiedusteluihin. Hyvän 

hallinnon perusteisiin kuuluu hyvän kielenkäytön vaatimus, jolla tarkoitetaan, että vi-

ranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä. Hyvän kielenkäy-

tön vaatimus yltää niin kirjalliseen, suulliseen kuin sisäiseenkin viestintään. Hyvän 

hallinnon perusteisiin kuuluu myös viranomaisten yhteistyö, joka edellyttää avun anta-

mista hallintotehtävän hoitamisessa. Hyvän hallinnon perusteet sääntelevät osaltaan vi-

ranhaltijan toimintaa ja ovat olennaisia säännöksiä osallisuuden toteutumista ajatellen.  

Lakia vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(3.4.1987/380, jatkossa vammaispalvelulaki) on uudistettu asteittain 2000-luvulla. 
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Hallituksen esitys (HE 219/1986 vp) oli osa vammaishuollon lainsäädännön kokonaisuu-

distusta. Sen lähtökohtana on käsitys, että vammaisuus on yksilön rajoitusten ja ympä-

ristön suhteesta syntyvä tila. Vuonna 2009 lisättiin säännökset vammaisen henkilön 

palvelutarpeen selvittämisestä, palvelusuunnitelman laatimisesta ja viivytyksettömästä 

asian käsittelystä. Vammaispalvelulaki säädettiin ensisijaiseksi suhteessa toiseen erityis-

lakiin, lakiin kehitysvammaisten erityishuollosta (23.6.1977/519, jatkossa kehitysvam-

malaki).  

 

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen hen-

kilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla. Lisäksi 

mikäli henkilön kehitys tai henkinen toiminta on häiriintynyt tai estynyt synnynnäisen 

tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi hän voi saada palveluja myös kehi-

tysvammalain mukaan. Vuonna 2016 kehitysvammalakia täydennettiin asiakkaan itse-

määräämisoikeuden rajoittamista ja tukemista koskevin määräyksin. Olennaista tässä 

uudistuksessa oli itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ja rajoitustoimenpiteiden käy-

tön tarkka sääntely. 

 

Lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (20.3.2015/254) tarkoituksena on edistää sosi-

aalihuollon tehtävien asianmukaista hoitamista säätelemällä yhdenmukaisia menettely-

tapoja käsiteltäessä sosiaalihuollon asiakasta koskevia tietoja. Sosiaalihuoltolain 

säännösten lisäksi asiakasasialaissa säännellään asiakastietojen kirjaamista koskevista 

velvoitteista esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin ja asiakassuunnitelman kirjaami-

sesta, kirjattavista asiakastiedoista, niiden käsittelystä, säilyttämisestä ja luovuttami-

sesta. Palvelutarpeenarvion ja asiakassuunnitelman yksityiskohtaisemmasta sisällöstä 

säännellään sosiaalihuoltolain neljännessä luvussa. Asiakasasiakirjalain kolmannessa lu-

vussa säännellään lisäksi muun muassa asiakaskertomuksen kirjaamisesta ja päätöksen 

toimeenpanoon liittyvistä kirjaamisista.   

 

Vammaisen ihmisen osallisuutta ja palveluja sääntelevät monet lait ja asetukset. Aino-

astaan nämä lainsäädännön antamat oikeudet eivät kuitenkaan vaikuta asiakkaan 
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asemaan ja osallisuuden toteutumiseen. Asiakkaan osallisuuden toteutumiseen vaikut-

tavat lisäksi muun muassa sosiaalityötä ohjaavat periaatteet ja ammattietiikka, ohjeet 

ja käytännöt, hyvä hallinto sekä sosiaalihuollon viranomaisen asiantuntijuus ja asiakkaan 

kohtaamisessa tapahtuva vuorovaikutus.  (Nummela 2011, 63.)  

 

 Osallisuus asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutussuhteessa  

 

Satu Vaininen (2011, 257 - 258) määrittelee sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuusalu-

eeksi sosiaalisen osaamisen. Vaininen jäsentää sosiaalisen osaamisen kuuteen osa-alu-

eeseen, joista ensimmäisenä on sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvä tietotaito. 

Vuorovaikutuksen taidot voi jakaa työntekijän omiin henkilökohtaisiin vuorovaikutustai-

toihin, työntekijän kykyyn herättää ja pitää yllä asiakkaan vuorovaikutusta hänelle tär-

keisiin tahoihin ja kykyyn olla rakentavasti yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa. 

Sosiaalityöntekijät nähdään ammatillisissa työyhteisöissä myös asiakkaan ulkopuolisten 

suhteiden ja verkostojen vuorovaikutuksen mobilisoijina.  

 

Muita sosiaalisen osaamisen osa-alueita ovat sosiaalityöntekijän osaaminen ja tieto so-

siaalisista teorioista ja selitysmalleista sekä kyky tuoda sosiaaliseen liittyviä näkökulmia 

esille, kyky arvioida ja tunnistaa sosiaalisia ongelmia asiakkaan kokonaiselämäntilan-

teessa sekä niiden yhteyksiä yhteiskunnalliseen tilanteeseen, tieto yhteiskunnallisesta 

tilanteesta ja kyky soveltaa tätä esimerkiksi sosiaalisen toimintakyvyn lisäämiseksi. Mer-

kittävää osaamista on myös kyky ja halu huolehtia asiakkaan sosiaalisten oikeuksien to-

teutumisesta sekä taito olla mukana vaikuttamassa asiakkaiden ja yhteisöjen 

hyvinvointia sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta edistävien palvelujen ja käytäntöjen 

kehittämisessä. (Vaininen 2011, 257 – 258.) 

 

Aulikki Kananojan (2017, 185) mukaan keskeinen sosiaalisen työskentelyn väline asia-

kasprosessissa on yhteistyö asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä sekä sitä toteuttava 

asiakkaan ja ammattilaisen vuorovaikutussuhde. Yhteistyösuhde on sosiaalinen 
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kokemus molemmille osapuolille ja vaikuttaa osallisuuden toteutumiseen välittömästi. 

Kananoja paikallistaa yhteistyöstä asiakkaalle välittyvän toisen ihmisen aidon välittämi-

sen ja ammattilaisen halun olla luomassa edellytyksiä myönteiseen muutokseen. Niiden 

lisäksi kunnioitus ja usko asiakkaan edellytyksiin saa yhteistyön sosiaalityöntekijän 

kanssa vahvistamaan asiakkaan voimaantumista (engl. empowerment).  

 

Tapa, jolla sosiaalityöntekijä kartoittaa asiakkaan elämäntilannetta on tarkoitettu autta-

maan asiakasta oman elämän tarkastelussa ja jäsentämisessä, ei ainoastaan antamaan 

tietoa sosiaalityöntekijälle. Sosiaalityöntekijä osoittaa kunnioitusta asiakasta ja hänen 

tilanteensa ainutlaatuisuutta kohtaan yksilöllisellä työskentelytavalla. Se voidaan katsoa 

haluksi ymmärtää asiakasta monipuolisesti. Etenkin kun asiakkaan edellytykset olla mu-

kana työskentelyprosessissa ovat rajoittuneet esimerkiksi vamman vuoksi, on olennaista 

luoda asiakkaalle mahdollisuuksia omien näkemystensä esittämiseen ja osallistumiseen.  

(Kananoja 2017, 181-189.) Autio ja Niemelä (2017, 283) näkevät sosiaalityöntekijän am-

mattitaidon ja kyvyn käyttää työssään erilaisia välineitä ja menetelmiä merkittävinä kei-

noina asiakkaan kuulemisessa. Merja Tarvainenkin (2017, 49) toteaa viestintään liittyvän 

kielellisen ja kommunikatiivisen toiminnan palvelujärjestelmän ja vuorovaikutteisuuden 

edellytykseksi. Asiakkaan kuulon tai näön rajoitteiden tai vaihtoehtoisen kommunikoin-

nin myötä vuorovaikutus voi tarvita tuekseen tavallista tarkempaa huomiointia.  

 

Autio ja Niemelä (2017) korostavat muutoinkin vuorovaikutusosaamista vammaissosi-

aalityön asiantuntijuudessa työskenneltäessä asiakkaan sekä tämän verkostojen kanssa. 

Vammaissosiaalityön erityispiirre on kokonaisvaltaisuus: asiakkaan fyysisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen toimintakyvyn ja elinympäristön huomioiminen ja arvioiminen on koottava 

yhteen asiakkaan, läheisten ja eri asiantuntijoiden näkemyksistä. Tavoitteena on yhtei-

sen ymmärryksen löytäminen asiakkaan elämäntilanteesta nousevista tarpeista ja ta-

voitteista.  (Mt., 282 – 289.)  

 

Kananoja (2017, 186) toteaa, että vuorovaikutuksen keskeinen edellytys on luottamuk-

sen rakentuminen. Vilénin ym. (2007,63) mukaan luottamuksen syntyminen 
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työntekijään vaatii, että työntekijä kykenee osoittamaan kunnioitusta asiakasta koh-

taan. Asiakkaan tulee voida luottaa työntekijän ammatillisuuteen ja siihen, että hänen 

antamansa tiedot ovat luottamuksellisia. Vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen ja se, 

että asiakas voi luottaa työntekijän arvostelukykyyn ovat osa ammatillisuutta. Myös Ros-

tila (2001, 33) kirjoittaa luottamuksellisuudesta. Rostilan mukaan luottamuksellisuus on 

merkittävä osa sosiaalityöntekijän ja asiakkaan suhdetta ja sitä koskevia eettisiä periaat-

teita.  Esimerkiksi moniammatillinen työskentely tuo uusia haasteita luottamuksellisuu-

den toteuttamiselle ja vaatii asiakkaan suostumusta siirtää asiakasta koskevia tietoja. 

 

Luottamuksen rakentuminen on hyvän vuorovaikutuksen keskeinen edellytys. Työnteki-

jöiden vaihtuvuus organisaatiossa voi aiheuttaa sen, että hyvää ja luottamuksellista suh-

detta on vaikea luoda. Asiakas kokee rasittavaksi avata omaa elämäntilannettaan aina 

uudelle ihmiselle ja yhteistyösuhteen jatkuvuuteen on vaikea luottaa. On kuitenkin tär-

keää erottaa taloudellisista syistä johtuva auttamismahdollisuuksien rajallisuus ja epä-

eettinen ammatillinen toiminta. Myös niukoilla resursseilla on mahdollista työskennellä 

tavalla, joka kunnioittaa asiakasta, kohdella häntä hyvin ja vahvistaa hänen osallisuut-

taan asiakasprosessissa. (Kananoja 2017, 186-188.) 

 

Marika Vilén, Päivi Leppämäki ja Leena Ekström (2007) pohtivat konkreettisia vuorovai-

kutuksen menetelmiä ja asiakkaan kohtaamista. Vilén ym. korostavat, että elämä on pit-

kälti vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Toinen ihminen toimii peilinä, jotta 

ihminen voi rakentaa kuvaa itsestään ja luoda merkityksiä elämälleen. Vuorovaikutus-

suhde ja kohtaaminen voivat auttaa ihmistä hahmottamaan itseään monipuolisemmin. 

Kohtaamisessa on tärkeää, kuinka ihminen kokee toisen ihmisen. Kokemus joko auttaa 

tai estää asiakkaan osallisuuden mahdollistumista. (Vilén ym. 2007, 59 – 60.) Aution ja 

Niemelän (2017, 284) mukaan usein jo pelkkä asiakkaan kokemus siitä, että toinen ym-

märtää, auttaa asiakasta. 

 

Rooleista ja institutionaalisesta suhteesta johtuen vuorovaikutustilanne sosiaalipalve-

luja hakevan asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä on aina jollakin tapaa epätasa-
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arvoinen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että yleensä kohtaamisessa työntekijä johtaa 

keskustelua ja hänellä on todennäköisesti enemmän tietoa palveluista, toimintaperiaat-

teista ja toimintatavoista. Vastavuoroisuus, kunnioitus, itsemääräämisoikeus, luotta-

mus, avoimuus ja empatia nousevat tärkeiksi tekijöiksi, jotta voitaisiin puhua jaetusta 

asiantuntijuudesta. Dialogisuus, kumppanuus ja osallisuus ovat jaetun asiantuntijuuden 

olennaisia ominaisuuksia. (Esim. Jokinen 2012; Parton & O’Byrne 2000; Fook 2002.) 

 

Petteri Niemi (2013, 31) toteaa, että valta liittyy väistämättä sosiaalialan asiakkaiden 

osallisuuteen. Valtarakenteet määrittävät asiakkaan roolia sekä rakentaen, että rajoit-

taen osallisuuden muotoja. Asiakkaan on usein valittava annetuista toimintavaihtoeh-

doista tavoitteisiinsa parhaiten sopivat. Valta toimii yhteiskunnissa vaikeasti 

havaittavilla hienovaraisilla tavoilla ihmisten harjoittamana. Ihmiset harjoittavat valtaa, 

vaikka eivät sitä tunnistaisikaan. Raatikaisen (2015, 87 – 92) mukaan vammaispalvelujen 

työntekijät voivat käyttää huomaamattaan valtaa paitsi päätöksiä tehdessään, niin esi-

merkiksi kontrolloimalla asiakkaiden elämää tai suhtautumalla heihin moralisoivasti.  

 

Valta voidaan käsittää suhteeksi, jossa toinen osapuoli menettää mahdollisuutensa toi-

mia haluamallaan tai intressiensä mukaisella tavalla. Näin voi käydä esimerkiksi, mikäli 

työntekijä jättää asiakkaan perustellut mielipiteet huomiotta. (Niemi 2013, 31 - 39.) Raa-

tikainen (2015, 87 – 92) lisää vallan eri keinoiksi esimerkiksi manipuloinnin, suostuttelun, 

salailun tai pakottamisen. Vuorovaikutus, jossa käytetään esimerkiksi vaikeasti huomat-

tavaa manipulointia saattaa aiheuttaa asiakkaassa hämmentymistä ja jopa syyllisyyden 

tunteita. Tällaisessa tilanteessa kohtaaminen ja vuorovaikutus muuttuvat vallankäy-

töksi. Työntekijällä on vastuu asiakasprosessista ja sen etenemisestä sekä asiakkaan tu-

kemisesta. Vallankäyttö turmelee luottamuksen. (Raatikainen 2015, 87 – 92.) 

 

Asiakkaan mahdollisuus osallistua vuorovaikutukseen ja tulla kuulluksi ovat tärkeitä 

asiakas-työntekijäsuhteessa sekä osallisuuden kokemisessa. Vammaisen asiakkaan nä-

kemyksen ohittaminen voi lisätä opittua avuttomuutta ja riippuvuutta muista ihmisistä. 

Toisaalta tällainen kokemus voi saada vammaisen menettämään luottamuksensa 
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palvelujärjestelmään. Kuulluksi tulemisen kokemus on keskeinen osa sosiaalityön pro-

sessia, etenkin asiakkaan voimaantumisen ja itsenäisen elämän ollessa tavoitteena. 

Koska palveluprosessissa on kysymys juuri asiakkaan suunnitelmasta, tulisi sosiaali-

työssä olla keinoja esittää suunnitelma ymmärrettävässä muodossa kullekin asiakkaalle, 

esimerkiksi kuvitettuna tai selkokielisenä. Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän olisikin 

hyödyllistä tuntea vaihtoehtoisia vuorovaikutuskeinoja tai hyödyntää myös muiden am-

mattilaisten ammattitaitoa, esimerkiksi tulkkausta.  (Autio & Niemelä 2017, 286 – 287.) 

 

Synnöve Karvinen (1999, 83-88) huomauttaa, että asiakkaan ja sosiaalityöntekijän kah-

denkeskisessä tapaamisessa kohtaavat myös yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja ajallispai-

kalliset tekijät. Tapaaminen asiakkaan omassa ympäristössä voi tuottaa ymmärrystä 

kokonaistilanteesta ja olla avoimempi tilanne vuorovaikutukselle kuin virasto tai persoo-

naton työhuone. Ensimmäisen tapaamisen ilmapiiri sekä viestittyvä osapuolten persoo-

nallisuus ja arvostus luovat jatkotyöskentelylle pohjaa. Pekka Ojaniemi ja Kaisa-Maria 

Rantajärvi (2010, 219) kytkevätkin alkuarvioinnin ja suunnitelmallisen sosiaalityön toi-

siinsa. Heidän mukaansa alkuarvioinnin yhteydessä syntyy myös asiakkaan ja ammatti-

laisen välinen vuorovaikutuksen perusta. Suunnitelmallista sosiaalityötä toteutetaan 

tältä perustalta. (Karvinen 1999, 83-88; Ojaniemi & Rantajärvi 2010, 219.) 

 

Vuorovaikutus on vaativaa tasapainoilua ja vaatii sosiaalityöntekijää tarkkailemaan ja 

kehittämään ihmissuhdetaitojaan tietoisesti. Mikäli tilanteet kehittyvät liian kaavamai-

siksi erilaista haastattelutekniikoista, menetelmistä tai metodisuudesta voi olla hyötyä. 

Sosiaalityöntekijän oman toimintatavan tiedostaminen ja avoin oppiva asenne ovat kui-

tenkin tärkeämpiä kuin haastattelutekniikat.  Asiakkaiden erilaisuus on huomioitava, 

kaikki eivät ole valmiita hyväksymään viranhaltijaa kanssaihmiseksi ja päästämään viran-

omaista lähelle.  Asiakkaan kompetenssia korostava vuorovaikutus tuottaa rakentavam-

man työskentelyperustan kuin kommunikointi sosiaalityön ongelmakielellä. (Karvinen 

1999, 83-88.) 
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  Sosiaalityön eettiset periaatteet osallisuuden kontekstissa 

 

Arvot ovat sosiaalityön perusta. Jokaisen ihmisen yhtäläinen ihmisarvo merkitsee, että 

jokaista ihmistä arvostetaan ja kunnioitetaan riippumatta hänen asemastaan tai ominai-

suuksistaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tavoitteena työskentelyssä on asiakkaan 

aito kokemus ihmisarvosta, kuulluksi tulemisesta ja mahdollisuuksista osallistua oman 

tilanteensa käsittelyyn. Tämän merkitystä korostaa se, että sosiaalityöntekijät työsken-

televät usein sellaisten ihmisten kanssa, jotka ovat jollakin tapaa erityisiä tai vähävoi-

maisia. (Kananoja 2017, 173 – 175.) Laitinen ja Kemppainen (2010, 138 – 139) nostavat 

esiin ajatuksen asiakkaan arvokkaasta kohtaamisesta laaja-alaisen arvo-osaamisen vaa-

timuksena. Palveluprosessissa on merkityksellistä tunnistaa, kuinka yhteiskunnalliset, 

kulttuuriset ja taloudelliset tekijät vaikuttavat paitsi työskentelyyn kokonaisuudessaan, 

niin myös arjen kohtaamisiin. Vahvaan arvo-osaamiseen liittyy lisäksi työntekijän taito 

reagoida tilanteisiin sekä hallinnollisten rakenteiden ja asiakassuhteiden niveltäminen 

toisiinsa. (Kananoja 2017, 173 – 175; Laitinen & Kemppainen 2010, 138 – 139.) 

 

Hämäläinen ja Laitinen (1993, 155-156) määrittelevät asiakkaiden inhimillisen kohtelun 

sekä itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen sosiaalialan ammattietiikan keskiöön. Ih-

misarvoisessa auttamissuhteessa asiantuntijana toimiva sosiaalityöntekijää käyttää tie-

tojaan ja taitojaan vireillä olevan asian etenemiseksi. Tältä osin asiakas voi olla 

työntekijän varassa, mutta asiakkaan ihmisarvon kunnioittaminen, työntekijän korkea-

tasoinen moraali ja ammattietiikka tekevät yhteistyösuhteesta toimivan. Kananojan 

(2017, 175) mukaan sosiaalityön arvot edellyttävät asettumista heikomman puolelle, 

mutta myös muiden ihmisten oikeudet ja yhteisesti sovitut pelisäännöt tulee huomioida. 

Ristiriitatilanteissa sosiaalityöntekijä joutuu moraalisten kysymysten eteen. Näitä voi 

syntyä esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakkaan itsemääräämisoikeus voi olla vaikeasti to-

teutettavissa, koska siitä seuraisi riskejä muille ihmisille tai kohtuuttoman suuria menoja 

tuloihin verrattuna. Aution ja Niemelän (2017, 283) mukaan vammaissosiaalityössä so-

siaalityöntekijälle aiheuttaa eettisiä ristiriitoja myös tavoite vammaisten ihmisten tar-

peisiin ja odotuksiin vastaamisesta palvelun järjestäjän toiminnalle asettamissa 
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raameissa. Laadukkaan asiakastyön tekemisen haasteeksi koetaan ajalliset ja taloudelli-

set resurssit. (Hämäläinen & Laitinen 1993, 155-156; Kananoja 2017, 175; Autio & Nie-

melä 2017, 283.)    

 

Malm ym. (2006, 412) määrittelevät ammattietiikalla tarkoitettavan sen pohtimista ja 

määrittelemistä millainen käytös ja toiminta on toivottavaa ja oikeanlaista tietyssä am-

matissa. Eettiset periaatteet ovat yhtenäisiä lain säännösten kanssa, mutta ne eivät ole 

kuitenkaan säädettyjä velvoitteita. Sosiaalityön ja etenkin vammaissosiaalityön eettisyys 

korostuu, koska työtä tehdään ihmisten kanssa, joilla on toimintakyvyn puutteita. Työn-

tekijä voi käytöksellään vaikuttaa voimakkaasti asiakkaaseen ja hänellä on mahdollisuus 

käyttää valtaa esimerkiksi avun tarvetta arvioidessaan. Eettiseen toimintaan liittyy 

omaksuttujen arvojen lisäksi työntekijän ihmiskäsitys. On tärkeää nähdä jokaisella ihmi-

sellä olevan mahdollisuuksia ja halua vaikuttaa omaa elämäänsä koskeviin asioihin.  

 

Myös Raunion (2008, 104-105) mukaan ihmiskäsitys ja usko asiakkaaseen ovat työn on-

nistumisen edellytyksiä, mutta toisinaan hankalissa tilanteissa työntekijän usko voi ra-

koilla. Työntekijän tuleekin kiinnittää huomionsa asiakkaan voimavaroihin ja vahvistaa 

asiakkaan uskoa. Asiakkaan ja työntekijän erilaiset arvot, työntekijän skemaattiset käsi-

tykset esimerkiksi tietystä asiakasryhmästä tai asiakkaan toiminta voivat tuottaa haas-

teita asiakkaan ihmisarvon kunnioittamiselle. Ne eivät saa kuitenkaan ajaa työntekijää 

käyttäytymään epäasiallisesti asiakasta kohtaan.  (Malm ym. 2006, 412; Raunio 2008, 

104-105.) 

 

Hämäläisen ja Niemelän (1993, 160 - 162) mukaan myönteinen ihmiskäsitys on sosiaali-

työn ammattietiikan lähtökohtana ja ammattietiikka velvoittaa asiakkaan omaehtoisuu-

den sallimista, jopa esille saamista. Voidaan ajatella, että sosiaalityö jossa asiakas tuntee 

olevansa hyvin huomioitu ja kokee tulleensa kohdelluksi itsenäisenä olentona, on eet-

tistä ja moraalisesti korkeatasoista. Asiakasta koskevassa asiassa hänen edellytetään siis 

olevan mukana myötävaikuttamassa ja tuomassa mielipiteensä esille. Ammattietiikka 
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perustuu sosiaalityöntekijän ammattikunnalle viitattuun valtaan puuttua ihmisten elä-

mään ja tehdä interventioita. (Hämäläinen & Niemelä 1993, 160 – 162.)  

 

Kansainvälinen sosiaalityöntekijöiden liitto IFSW (International Federation of Social 

Workers) on esittänyt sosiaalityöntekijöiden eettisten periaatteiden lausunnon, joka 

vahvistaa ihmisarvon ja itsemääräämisen kunnioittamista sekä sosiaalisen oikeudenmu-

kaisuuden lisäksi myös eettistä käyttäytymistä sosiaalityössä. Lausunnossa korostetaan 

sosiaalityöntekijöiden eettistä tietoisuutta sekä kykyä ja sitoutumista eettiseen toimin-

taan. Huomioon otetaan kuitenkin tosiasiat sosiaalityöntekijöiden velvollisuuksien risti-

riidoista, kuten yhteiskunnan rajalliset resurssit. Sosiaalityöntekijöiltä odotetaan myös 

oman osaamisen ja ammattitaitoa kehittävien taitojen ylläpitämistä, rehellisyyttä, vas-

tuullisuutta ja yhteiskunnalliseen keskusteluun kantaa ottamista eettisyyden puolesta 

sekä yhteiskunnan haastamista asianmukaisten palveluiden puolesta. Periaatteiden mu-

kaan sosiaalityöntekijöiden tulee toimia myös maan omien eettisten sääntöjen tai oh-

jeiden mukaisesti. (IFSW Statement of Ethical Principles, 2018.)  

 

Suomessa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry on kirjannut So-

siaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Talentia korostaa, että pelkkä oikealta tuntuva 

tai toiminnan hyväksyttävyys ei riitä etiikan perusteeksi. Sosiaalialan ammattilaisen tu-

lee olla mahdollisimman neutraali, avoin ja rehellinen, sekä kyetä tunnistamaan myös 

omat rajansa, tietämättömyytensä ja tuen tarpeensa. Eettisyys merkitsee myös kykyä 

pohtia ja kyseenalaistaa jatkuvasti omaa ammatillista toimintaa ja päätöksentekoa sekä 

oikeudenmukaisuutta ja päätöksenteon perusteita. Ammattietiikkaa on halu ja kyky 

mahdollistaa asiakkaan omien näkemysten esiin tuominen. Sosiaalialan ammattilaisen 

on kyettävä kriittisesti tarkastelemaan myös omaa toimintaorganisaatiota sekä sen toi-

minnan tavoitteita ja perusteita. (Talentia 2013, 5-6.)  

 

Karvinen (1999, 82-83) pohjustaa, että ihmisten kohtaamisessa vaikuttavat molempien 

osapuolten erilaiset taustat ja kunkin hetkiset yhteiskunnalliset olosuhteet. Yhteiskun-

nallisuus on voinut pelkistyä ja sosiaalinen näkökulma yksisuuntaistua työntekijästä 
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asiakkaaseen päin. Järjestelmäkeskeisyys tuo mukanaan myös valtaa ja valtanäkökul-

man kautta suhteen tasavertaisuus kyseenalaistuu. Sosiaalityön valtarakenteita ovat esi-

merkiksi valvonta, tarkkailu ja institutionaalinen kuri, kuten ehtojen asettaminen avulle. 

Institutionaaliseen suhteeseen liittyvä valtaulottuvuus konkretisoituu esimerkiksi siinä, 

että sosiaalityöntekijällä on valtaa myöntää tai evätä palveluja ja täten vaikuttaa lain-

säädännön nojalla merkittävästi asiakkaan elämään.  Jan Fook (2002) korostaa, että 

valta voi olla sekä hyvä, että paha asia ja se voi olla sekä repressiivistä, että tuottavaa. 

Valta sisältää hallitsemisen ja rajoittamisen lisäksi mahdollisuuden saada aikaan muu-

toksia. Esimerkiksi hienovaraisella suostuttelemisella voi saada aikaan positiivisen muu-

toksen ja vahvistaa asiakkaan identiteettiä sekä osallisuutta. Jokainen voi asemastaan 

huolimatta käyttää jonkinlaista valtaa. Hyvässä yhteistyössä sekä asiakas, että työntekijä 

voivat kokea voimaantumista. (Fook 2002, 52 – 53.) 

 

Sosiaalityö on ennen kaikkea inhimillistä vuorovaikutustyötä jossa sosiaalityöntekijän 

henkilökohtainen panos sekä omat henkilökohtaiset suhtautumis- ja reagointitavat nou-

sevat merkittäviksi tekijöiksi. Sosiaalityöntekijältä edellytetään reflektiivisyyttä, oman 

toiminnan kyseenalaistamista ja arviointia sekä kokemuksesta oppimista. Sosiaalityön-

tekijän jatkuva oppiminen ja oman ammatillisen kokemuksen tietoinen ja kriittinen erit-

tely parantavat ammatillista osaamista sekä vuorovaikutustaitoja ja sitä kautta 

mahdollistavat asiakkaan osallisuutta. Tilanteissa, joissa asiakkaan, organisaatioiden toi-

mintapolitiikan sekä yhteiskunnan edut eivät kohtaa, koetellaan myös sosiaalityönteki-

jän ammatillista vastuuta. Sosiaalityöntekijä on lojaalisuussuhteessa useisiin osapuoliin. 

Tietoisuus omasta valtaa käyttävästä ammatillisesta roolista ja sen yhteiskunnallisesta 

asemasta sekä eettisten periaatteiden noudattaminen ja sisäistäminen toimivat amma-

tillisen vastuun lähtökohtina ja mahdollistavat lähtökohdat tasaveroiselle asiakassuh-

teelle. (Karvinen 1999, 17 – 21.)  

 

Sosiaalityön keskeisimpänä tavoitteena on näiden periaatteiden mukaan tukea ja edis-

tää ihmisten omien voimavarojen käyttämistä, itsemääräämistä ja itsenäistä selviyty-

mistä. Ratkaisevaa on kuinka periaatteet konkretisoituvat käytännön toimiksi ja 
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asiakkaan oikeus päättää asioistaan sekä olla osallisena itseään koskevien asiakirjojen ja 

päätösten tuottamisessa toteutuu. Kananoja (2017, 173) huomauttaa, että vaikka sosi-

aalityötä tehdään eri tehtäväalueilla eri käytännöin, on sosiaalityön ammatissa tietyt py-

syvät pääsisällöt. Yhteiskunnallinen tehtävä, ammatin arvot ja eettiset periaatteet, työn 

menetelmät ja taustalla olevat lähestymistavat ovat esimerkkejä näistä pääsisällöistä. 

Asiakkaiden kanssa tehtävän sosiaalityön sisältöjä ovat arvojen, moraalin ja eettisten 

periaatteiden lisäksi menetelmät ja metodisuus, sosiaalityön sosiaalinen ulottuvuus, asi-

akkaan ja sosiaalityöntekijän yhteistyösuhde, yksilöllisyys ja sosiaalityö prosessina. (Kar-

vinen 1999, 21 – 24; Kananoja 2017, 173.)  

 

Sosiaalialan ammattilaisen eettinen velvollisuus on hankkia hyvä tietopohja ja kehittää 

jatkuvasti osaamistaan. Erityisesti kun joudutaan työskentelemään rajallisin voimava-

roin, on tärkeää perehtyä vaihtoehtoisiin toimintakäytäntöihin. Myös oman työn doku-

mentointi ja omien toimenpiteiden vaikutusten seuranta on eettinen velvollisuus. 

Sosiaalityöntekijän valmiuksia käsitellä ja ratkaista moraalisia kysymyksiä on syytä kehit-

tää ammatillisilla käytännöillä esimerkiksi työnohjauksella tai keskusteluilla kokeneem-

pien työntekijöiden kanssa. Sosiaalityön arvot ja eettiset periaatteet koskevat kaikkea 

sosiaalityötä ja sen eri tehtäväalueita. (Kananoja 2017, 173 – 175.) 
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 Tutkimuksen toteutus 
 

 Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkielmani tavoitteena on tuottaa tietoa vammaispalvelujen asiakkaiden käsityksistä 

koskien osallisuuden rakentumista asiakasprosessissa. Käsitysten erilaisuus on sidok-

sissa ihmisen kokemustaustaan, ihminen muodostaa koetuista ilmiöistä käsityksiä. Käsi-

tys on ihmisen itselleen rakentama mielipidettä vahvempi kuva jostakin ilmiöstä. 

(Ahonen 1994, 114 – 117).    

 

Tutkimuskysymykseni on: 

 

Millaisia käsityksiä vammaispalvelujen asiakkailla on osallisuuden rakentumisesta 

asiakasprosessissa? 

 

Keskeisinä käsitteinä ja lähtökohtina tutkielmassani ovat osallisuus ja siihen liittyvä itse-

määräämisoikeus, asiakasprosessi sekä asiakkaan ja sosiaalityöntekijän vuorovaikutus-

suhde. Kiinnostukseni kohdistuu siihen, kuinka sosiaalityöntekijä voi edesauttaa 

vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuutta ja ottaa huomioon heidän käsityksiään osal-

lisuutta rakentavista asioista asiakasprosessissa.  Lähestyn tutkimuskysymystä sekä so-

siaalityön että lainsäädännöllisten normien kautta. Lisäksi pohdin kuinka oikeudelliset 

normit suuntaavat sosiaalityötä ja kuinka nämä toteutuvat käytännössä.  

 

 

 Tutkimuksen metodologiset lähtökohdat 

 

Sosiaalityössä on usein vaikeaa erottaa tutkimusnäkökulma käytännön näkökulmasta. 

Mäntysaari ym. (2009) erottavat kolmenlaisia sosiaalityön teorioita; teoriat sosiaali-

työstä yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta, teoriat sosiaalityössä käytännön 
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teorioiden kautta ja sosiaalityön tutkimuksen teoriat. Teoreettisen näkökulman valinta 

tuottaa samalla perustan tutkittavien ilmiöiden ymmärtämiseen. Teoria liittyy esimer-

kiksi siihen, miten todellisuuden luonne ymmärretään tutkimuksessa. (Mäntysaari ym., 

2009.)  

 

Tässä tutkielmassa sovellan fenomenografista lähestymistapaa. Fenomenografia on lä-

hestymistapa, joka tutkii ihmisen erilaisia käsityksiä ympäröivästä maailmasta. Se tutkii, 

miten ympäröivä maailma ilmenee ja rakentuu ihmisen tietoisuudessa. Sen tarkoituk-

sena ei ole saavuttaa jonkin ilmiön pohjimmaista olemusta, vaan ihmisten erilaisia käsi-

tyksiä kyseisestä ilmiöstä. Fenomenografiassa nähdään ihmisen liittävän ihmiset ja 

tapahtumat selitettäviin yhteyksiin ja täten muodostavan koetuista ilmiöistä käsityksiä. 

Käsitys on ymmärtämistä ja näkemystä. Käsitykset rakentuvat yksilön aikaisempien tie-

tojen, kokemusten ja näkemysten varaan. Ihmisten käsitykset samasta asiasta voivat olla 

hyvin erilaisia ja ne saattavat muuttua. Käsitysten tutkiminen liittyy tyypillisesti laadulli-

seen tutkimukseen. (Järvinen & Järvinen 2000, 86 – 91; Marton & Booth 1997, 110 – 

112; Metsämuuronen 2006, 228 – 230; Syrjälä ym. 1994, 116.)  

 

Kuvattaessa maailmaa ilman ihmisen tapaa kokea se, katsotaan olevan kyse ensimmäi-

sen asteen näkökulmasta. Toisen asteen näkökulmassa painottuu ihmisten tapa kokea 

jotakin. Fenomenografiassa kuvataan maailmaa toisen asteen näkökulmasta.  Tarkoituk-

sena on kuvata ihmisten erilaisia näkökulmia, -kokemuksia tai käsityksiä, tutkittavaan 

ilmiöön. Kokemus on todellisuutta tutkittaville ja ihmisten erilaiset tavat havaita, ym-

märtää, tulkita ja käsitteellistää todellisuutta ovat merkittäviä tutkimuskohteita. Näiden 

erojen esiin tuominen on toisen asteen näkökulman päämäärä. (Marton 1988, 141 – 

148; Niikko 2003, 24 – 29.) 

 

Fenomenografiselle lähestymistavalle on ominaista, ettei henkilö- ja asiayhteyksillä ole 

merkitystä ja niiden suhteen pyritään neutraaliuteen, joten tutkielmassani ei korostu 

kyselyyn vastanneiden vammaisuuden syyt tai henkilöiden taustatiedot. Tutkimustulok-

set esitetään kuvauskategorioina, joista myös tutkielman johtopäätökset hahmottuvat. 
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Tulokset eivät indikoidu yksittäiseen henkilöön, vaan ne esitetään käsitysten merkityssi-

sältöjen mahdollisimman totuudenmukaisia ilmauksia käyttäen. (Ahonen 1996, 154.) 

 

Fenomenografisen lähestymistavan valintaan vaikutti kiinnostukseni kuvata asiakkaille 

muodostuneita käsityksiä. Kyselyn vastauksia silmäillessäni huomasin, että asiakkaiden 

käsitykset peilautuvat vammaispalveluissa saaduista kokemuksista ja vastauksista löytyy 

erilaisia käsitysten variaatioita. Erilaisten yksittäisten käsitysten ilmenemisen määrä jää 

toissijaiseksi, sillä yksikin erilainen käsitys on oma variaationsa. Vammaispalveluilla ja 

osallisuudella asiakasprosessissa on suuri merkitys asiakkaiden elämässä ja fenomeno-

grafisella tutkimusotteella voin saada laaja-alaisen näkemyksen osallisuuden käsityk-

sistä vammaispalvelun asiakkaan arkielämässä ja sosiaalityön prosessissa.  

 

 Tutkimuksen aineisto ja aineiston analysointi 

 

Tutkimusaineistona tutkielmassani käytin Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa Osal-

lisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakas-

prosessissa -hankkeessa (VamO-hanke) tehtyä kyselyä. Hankkeessa tutkitaan ja 

kehitetään vammaissosiaalityön erityisasiantuntijuutta, asiakasprosesseja ja asiakas-

osallisuutta. Hankkeen tavoitteena on asiakkaan osallisuutta tukevien, tutkimukselli-

seen tietoon perustuvien vammaissosiaalityön käytäntöjen kehittäminen.  

 

Kyselyssä osallisuudella tarkoitettiin osallistumista omaan elämään ja vaikuttamista it-

seään koskeviin asioihin. Osallisuuden katsottiin liittyvän asiakkaan ja palvelujärjestel-

män suhteeseen ja se oli määritelty muun muassa asiakkaan mahdollisuuteen osallistua, 

vaikuttaa ja kehittää asiakasprosessin eri vaiheissa. Asiakasprosessilla kyselyssä tarkoi-

tettiin prosessia, joka alkaa asiakkaan tai hänen yhdyshenkilönsä yhteydenotosta ja jat-

kuu palveluiden seurantaan saakka. Asiakasprosessissa ei katsota olevan selkeää alkua 

ja loppua, sillä edelliseen vaiheeseen voidaan palata. Työntekijällä kyselyssä tarkoitettiin 

vammaissosiaalityön työntekijöitä, kuten sosiaalityöntekijöitä ja palveluohjaajia. Kyse-

lyn saatteessa oli erikseen huomautettu, että mikäli vastaaja käyttää avustajaa, 
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vastausten tulee perustua mahdollisimman pitkälle vammaispalvelujen asiakkaan omiin 

näkemyksiin ja kokemuksiin.  

 

Webropol-kyselynä toteutettuun kyselyyn vastasi 449 yli 18-vuotiasta eritavoin vam-

maista vammaispalvelun asiakasta läpi Suomen. Asiakkaat edustavat vammaispalvelu-

jen asiakasryhmää, jolla on kokemuksia erilaisista palveluista ja asiakasprosessiin 

liittyvistä osallisuuden mahdollisuuksista. Koska fenomenografinen lähestymistapa tar-

koittaa taustatietojen neutraaliutta, ei asiakkaiden taustoja, kuten ikää, yhteiskunnal-

lista asemaa, toimintarajoitteita tai vammaisuuden syitä esitellä tutkielmassa. Hain 

tutkimussuunnitelmalla VamO-hankkeelta lupaa käyttää aineistoa. Luvan saatuani, sain 

aineiston omalle suojatulle tietokoneelleni käytyämme salassapitosopimus huolellisesti 

läpi. Tutkielmassa käytän kyselytutkimukseen vastanneista vammaispalvelujen asiak-

kaista lyhyemmin nimitystä asiakas. 

  
Kyselyssä oli taustoittavien kysymysten lisäksi valintakysymyksiä sekä viisi avointa tee-

makysymystä. Tässä tutkielmassa aineisto koostuu teemakysymysten avovastauksista. 

Yksittäisiä vastauksia oli 1432 kappaletta ja lisättyäni välilyönnit vastausten väleihin ai-

neistoa oli 72 sivua. Aineiston alkuperäisen tarkoituksen huomioon ottaen on oletetta-

vaa, että kyselyyn vastanneilla asiakkailla on kokemusta vammaispalvelujen 

asiakasprosessista ja osallisuudesta. Tämä on oleellista fenomenografisen tutkimusot-

teen kannalta, jotta asiakkaat voivat ilmaista käsityksensä tutkittavasta asiasta.  

 

Kyselyyn vastanneet arvioivat yhdessä taustoittavassa kysymyksessä osallisuutensa to-

teutumista viidellä vastausvaihtoehdolla huonosta (1) hyvään (5). Kysymysalueita osal-

lisuuden toteutumisesta oli yhdeksän ja vastaajia oli 422. Kahdeksassa osa-alueessa 

vastausten keskiarvo ylitti puolivälin. Palautteen vaikuttaminen palveluiden toteutuk-

seen jatkossa sai alemman keskiarvon. Vastausten variaatiot jakautuivat suhteellisen ta-

saisesti kaikkiin viiteen vastausvaihtoehtoon.  

 

Fenomenografiselle analyysille ei ole löydettävissä selkeästi määriteltyä tai tiettyä me-

nettelytapaa. Analyysiprosessi on systemaattinen ja johdonmukainen, olematta kankea. 



33 

 

 

Lajittelu ja organisointiedellytykset muovautuvat ja jalostuvat prosessin edetessä. Ana-

lysointi on jatkuvaa aineiston lukemisen, kategorioiden hahmottelun ja reflektoinnin 

vuorottelua. Tutkijan on jatkuvasti, tutkimuksen kaikissa vaiheissa keskusteltava aineis-

tonsa kanssa. Aineiston pohjalta on tarkoitus määrittää erilaisia merkitysyksiköitä, ver-

tailla ja kategorioida niitä tarkastellen merkityksiä laajemmassa yhteydessä. 

Kategoriayksiköistä on tarkoitus lopuksi luoda abstraktimmat kuvauskategoriat ja luoda 

kategoriakartta kuvaamaan niiden suhteita.  Fenomenografinen tutkimus muotoutuu 

koko ajan tutkimuksen edetessä.  (Esim.  Häkkinen 1996, 39 – 44; Niikko 2003, 32 – 41; 

Marton 1988, 146 – 148; Marton & Booth 1997, 132 – 135.) 

 

Aloitin aineistoon tutustumisen lukemalla kysymykset ja vastaukset läpi useaan kertaan. 

Tavoitteenani oli saada aineistosta kokonaiskuva, joka jäisi hautumaan ja kehittymään 

mielessä tutkielman muita osioita työstäessäni. Aineiston analysoinnissa tavoitteenani 

oli fenomenografisen lähestymistavan mukaisesti etsiä vastauksista tutkimusongelmien 

kannalta merkityksellisiä käsityksiä kielellisten ilmaisujen takaa. Analysoinnin aloitin et-

simällä ja erottamalla aineistosta osallisuuteen liittyvät ilmaisut. Pohdin ilmaisujen mer-

kitystä kontekstissaan, osallisuuden näkökulmasta ja mihin ilmaus osallisuudessa 

kiinnittyy. Koetin asettua asiakkaan asemaan ja tulkita mitä asiakas ilmaisullaan tarkoit-

taa, mitä se merkitsee. Huomio oli merkityksillä, ei niitä tuottaneilla tutkittavilla. Niikko 

(2003, 33) korostaa tutkijan huomion olevan merkityksissä, huolimatta siitä, ovatko ne 

peräisin samalta tutkittavalta vai eivät. 

 

Luotuani merkitysyksiköt aloin hahmotella niitä käsitystyypeiksi ja siitä käsitysten eroa-

vaisuuksien perusteella alustaviin alakategorioihin. Alakategorioihin kokosin niitä ilmai-

suista johdettuja käsityksiä, jotka ilmentävät samanlaisia tapoja kokea tutkittavaa 

ilmiötä. Tähän käytin runsaasti aikaa ja pyrin rakentamaan kategoriat aineistolähtöisesti. 

Pyrin tunnistamaan ja sulkemaan omat ennakko-oletukseni pois ja olemaan tukeutu-

matta luokittelussa teoriaan.  Teoreettinen perehtyneisyyteni aiheeseen auttoi osaltaan 

minua vastausten luokittelussa, mutta teoriasta suoraan johdettu luokittelurunko olisi 

tuottanut mukaan valmiita olettamuksia tai voinut jopa estää huomaamasta jotain 
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uutta. Lopuksi yhdistin alakategorioista edelleen laaja-alaisemmat kuvauskategoriat. 

Hain kuvauskategorioita, jotka kuvaavat asiakkaiden käsityksiä siitä, kuinka osallisuus ra-

kentuu tai kuinka osallisuutta asiakasprosessissa voitaisiin rakentaa. Fenomenografiassa 

syntyvät luokitukset ovat jo itsessään tutkimuksen tuloksia (Järvinen& Järvinen 2000, 

87; Niikko 30 – 41).  Aineistoa analysoidessani pidin vielä avoinna mahdollisuudet tutki-

musasetelman selkiytymiselle ja tutkimuskysymysten fokusoitumiselle. Suurin haas-

teeni laajan aineiston käsittelyssä oli ilmiön rajaaminen. Rajaamista helpottamaan 

hahmottelin asiakasprosessin vaiheet aikajanalle ja peilasin aineistoa siihen. 

 

 

 Tutkimuseettiset kysymykset  

 

Eettinen käytäntö on sosiaalisen tutkimuksen olennainen osa, sen moraalinen asenne. 

Siihen liittyy tutkimustyön menettelytapojen vaatimukset, mutta myös tutkittaviksi 

suostuvien ihmisten kunnioittaminen ja suojelu. Eettisesti on tärkeää, että tutkimukseen 

osallistuvat voivat olla vapaaehtoisesti mukana ja tietävät voivansa lopettaa osallistumi-

sensa mistä tahansa syystä ja milloin tahansa. Tutkimukseen osallistuvien identiteetti 

tulee suojata tekemällä heidät anonyymeiksi julkaistavissa raporteissa ja muutoinkin on 

huolehdittava, ettei heille aiheudu tutkimukseen osallistumisesta ylipäänsä mitään hait-

taa. Eettisiä käytäntöjä tulee soveltaa kaikissa tapauksissa. (Payne & Payne 2004, 66 – 

70.)  

 

Tutkielmani perustuu valmiiseen aineistoon, vastikään tehtyyn kyselyyn. Luvat käyttää 

aineistoa ja itse aineiston sain sen toteuttaneelta hankkeelta. Kyselystä on tiedotettu 

laajasti ja se oli vammaispalvelujen asiakkaille vapaasti vastattavissa. Kyselyyn vastaa-

minen oli vapaaehtoista ja vastaaminen on tapahtunut ilman suostuttelun mahdolli-

suutta. Kysely on valtakunnallinen ja vastanneiden henkilöllisyys ei ole minullakaan 

tiedossa. Kaikista vastauksista poistin tunnistettavuuteen viittaavat asiat tarkistaen, 

ettei vastauksen sisältö muutu.  
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Hirsijärven ym. (2000, 25 - 28) mukaan kaikissa tieteellisissä toimissa tulee ottaa huomi-

oon tutkittavien identiteetin suojaamisen lisäksi ainakin plagioinnin välttäminen, toisten 

tutkijoiden arvostus, kriittisyys tulosten yleistämisessä ja raportoinnin oikeellisuus. Tut-

kielman teossa pyrkimyksenä tulee olla tietoiset ja eettisesti perustellut ratkaisut. Myös  

Olli Mäkinen (2005) nostaa esille tutkijan ammattietiikan. Mäkinen peräänkuuluttaa re-

hellisyyttä kaikissa suhteissa, myös tulosten kirjaamisessa. Minkäänlaisten ulkoisten asi-

oiden, toiveiden tai odotusten ei saa antaa vaikuttaa tuloksiin. Oleellista 

fenomenografiassa on, että tutkija pystyy kuvaamaan ilmiötä sellaisena kuin tutkittavat 

sen ymmärtävät ja ilmaisevat, omien ennakko-oletusten vaikuttamatta. (Esim. Marton 

1988; Niikko 2003.) 

 

Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkittavien kokemuksia eettisesti kestävällä tavalla. Tulosten 

analysointivaiheessa olen toiminut rehellisesti ja vältellyt viimeiseen saakka minkään-

laista tulosten vääristelyä. Kuvasin luvuissa 3.2 ja 3.3 tarkemmin aineiston käsittelyä ja 

analysointia. Niikko (2003, 35) korostaa fenomenografisessa tutkimuksen analyysissa 

tutkijan omien lähtökohtien tiedostamista ja omien ennakko-odotusten sulkeistamista. 

Olen kiinnittänyt huomiota yleisen ja erityistiedon suhteen tunnistamiseen, pyrkinyt 

erottamaan mikä on omaa ajattelua, koulutetun ihmisen perustietoa asiasta tai työko-

kemuksesta kertynyttä tietoisuutta ja mikä on tutkittua tietoa.  

 

Fenomenografisessa lähestymistavassa olisi kyettävä asettumaan vastaajan asemaan, 

tulkittava mitä hän vastauksellaan tarkoittaa, mitä se merkitsee ja miten hän asian kä-

sittää. Tämä aiheuttaa haasteensa. Tutkittavien paikan ottaminen ja tilanteiden näkemi-

nen heidän kannaltaan pyrkien tavoittamaan heidän kokemuksiaan vaatii ulosastumista 

omista kokemuksista ja ennakko-oletuksista etenkin, kun en ole tavannut vastaajia itse 

ja kyseessä on laaja aineisto.  

 

Ennen tutkielman toteuttamista olen perehtynyt tutkielman teon eettisiin periaatteisiin 

ja toiminut niiden mukaisesti. Tutkielmaa tehdessä olen toiminut huolellisesti kaikissa 

tutkielman vaiheissa, kuvannut ja dokumentoinut tarkasti tekemiseni. Olen lukenut 
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aineistoa useaan kertaan, pyrkinyt yhdistämään vastaukset oikeisiin yhteyksiin ja tuo-

maan asiat esille niin kuin vastaaja sen on ilmaissut. Olen pyrkinyt soveltamaan eettisesti 

kestäviä menetelmiä vastauksia käsitellessäni ja hakeutunut aina tarvittaessa ohjauk-

seen.   
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 Käsityksiä osallisuuden rakentumisesta asiakasproses-
sissa 

 

Esitän tässä luvussa tulokset kategoriakarttana sekä kategorioita selittävinä alalukuina.  

Olen jakanut asiakkaiden käsitykset tyypeittäin alakategorioihin, joista muodostin kolme 

toisistaan riippumatonta kuvauskategoriaa ja kuviota. Kussakin kuvauskategoriakuvi-

ossa on kuusi alakategoriaa. Alakategoriat sisältävät sisennettyjä ja kursivoituja suoria 

lainauksia aineistosta, jotta lukijalle selkenee tavoittelemani ja hän voi arvioida katego-

rioiden aitoutta sekä luotettavuutta. Tarkoitukseni on tuoda esille lainauksilla myös kä-

sitystyyppien variaatioita.  

 

Vastaan tutkimuskysymykseeni ”millaisia käsityksiä vammaispalvelujen asiakkailla on 

osallisuutta rakentavista tekijöistä asiakasprosessissa?” kategoriakartan (kuvio 1) kol-

mella kuvauskategoriakuviolla. Kahden ensimmäisen kuvauskategorian avulla nostan 

esille asiakkaiden käsityksiä osallisuuden rakentumisesta asiakasprosessissa osallisuu-

den reunaehtoina ja vuorovaikutuksena asiakkaan ja sosiaalityöntekijän välillä. Osalli-

suuden reunaehdot-kuvauskategoria kuvaa asiakasprosessin vaiheisiin liittyviä 

käsityksiä. Osallisuus vuorovaikutuksena-kuvauskategoria kuvaa asiakkaan ja sosiaali-

työntekijän välistä vuorovaikutussuhdetta. Kolmannessa kuvauskategoriassa käsitykset 

asiakasprosessin rakentumisesta kuvataan laaja-alaisempana ymmärtämisenä ja osana 

yhteiskuntapolitiikkaa. 

 

Kyselyyn vastanneet vammaispalveluja käyttäneet asiakkaat kertoivat vastauksissaan 

laaja-alaisesti kokemuksiaan ja käsityksiään osallisuudesta, asiakasprosessista, työnteki-

jän kohtaamisesta sekä osallisuuden rakentumisesta asiakasprosessin eri vaihteissa. 

Olen pyrkinyt tulkitsemaan heidän käsityksiään totuudenmukaisesti ja tuomaan ne ka-

tegoriakartassa ja tuloksissa esille mahdollisimman kuvaavasti. 
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Kuvio 1. Kategoriakartta vammaispalvelujen asiakkaiden käsityksistä osallisuuden 

rakentumisesta asiakasprosessissa.  

Osallisuus vuorovaikutussuhteena 

 Osallisuutta rakentavat taustatekijät 

Yhteyden 
rakentaminen 

Päätöksen teon läpinäkyvyys 
ja oikeudenmukaisuus 

 

Sosiaalityöntekijän  
asiantuntijuus 

Tieto palveluista ja valin-
nanmahdollisuuksista 

Muutosten ja palvelujen 
seuranta 

Dokumentoinnin 
avoimuus 

Arvokas kohtaaminen 

 

Yhteinen kieli 

 

Luottamus 

Nykyaikainen  
palvelujen saatavuus 

Ammattitaitoiset,  
pysyvät työntekijät 

Yksilölliset, joustavat 
palvelut 

Kehittämistyö 
 

Säännölliset  
asiakaskyselyt 

 

Yhteinen ymmärrys  
 

Vallankäyttö 

 

 

Kuunteleminen 

 

Muutosten seuranta 
 

Osallisuuden reunaehdot 
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 Osallisuuden reunaehdot 

 

Tässä kuvauskategoriassa kuvaan asiakkaiden käsityksiä osallisuudesta asiakasprosessin 

eri vaiheissa. Kuvauskategoriakuviota luodessani jaoin asiakasprosessin vaiheet yhtey-

denottoon, asiakkaan tuen tarpeen selvittämiseen ja suunnitteluun, dokumentointiin, 

päätöksentekoon ja muutosten sekä palvelujen seurantaan. Peilasin asiakkaiden tee-

moitettuja käsityksiä asiakasprosessin vaiheeseen tai vaiheisiin, joihin käsitys liittyi. 

Muodostin alakategoriat vaiheisiin liittyen pyrkien kuvaamaan alakategorian nimellä 

mahdollisimman hyvin aineistosta nousseita käsitystyyppejä osallisuuden reunaeh-

doista. 

 

Yhteyden rakentaminen 

 
”Osallisuus vaarantuu, jos yhteyttä ei voi saada resurssien puutteen vuoksi.” 

 

”Vammaispalveluiden sosiaalityö on jäänyt tosi etäiseksi ja epämääräiseksi pal-

veluksi.  Sen pitäisi olla selkeämpää ja helpommin tavoitettavaa.” 

 
Asiakasprosessin ensimmäinen vaihe on yhteydenottaminen ja sen rakentaminen. Kyse-

lyn vastauksista nousi esille kokemuksia vammaispalveluiden ja sosiaalityöntekijöiden 

saavutettavuuden ja yhteydenoton vaikeuksista. Asiakkailla oli kokemuksia, että vam-

maispalveluista heihin päin ollaan yhteydessä hyvin harvoin. Ottaessaan itse yhteyttä 

vammaispalveluun, asiakkaat kokivat yhteydensaamisen vaikeaksi ja ettei heidän soitto-

pyyntöihin vastattu. Asiakkailla oli käsitys, että sosiaalitoimi ei ylipäätään ole kiinnostu-

nut heidän asioistaan. Tästäkin johtuen he kokivat, että on itse oltava yhteydessä, jos on 

jotain kysyttävää. Omalla aktiivisuudella ja jopa ”taistelutahdolla” nähtiin olevan kon-

taktin otossa ja yhteyden rakentamisessa osallisuutta parantava vaikutus.  

 

Yhteyden saaminen on edellytys asiakasprosessin käynnistymiselle tai aktivoitumiselle. 

Asiakkaat kokevat osallisuuden rakentumisen heikoksi, mikäli yhteydenotto ja yhtey-

denpitäminen eivät helposti onnistu. Asiakkaille tulisi syntyä luottamus yhteyden 
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saamiseen tarvittaessa, ilman sitä osallisuus ei toteudu.  Osallisuus on Isolan ym. (2017, 

3) mukaan määriteltynä liittymistä, suhteissa olemista, kuulumista ja mukaan ottamista 

ja turvaverkkoon pääsemisen tulisi olla helppoa. Kun asiakkaat ovat erityistä tukea tar-

vitsevia, yhteydenpidon ja palveluihin hakeutumisen tulisi olla entistä helpompaa. Ny-

kyajan yhteydenottomahdollisuuksilla ei vammaistenkaan asiakkaiden tulisi kokea 

suuressa määrin hankaluuksia saada yhteyttä sosiaalityöntekijään.  

 

Myös laki sääntelee viranomaispalvelun saatavuutta ja sen turvaamista. Muun muassa 

sosiaalihuoltolaissa säädetään, että yleiset kunnalliset sosiaalipalvelut on toteutettava 

siten, että niihin on mahdollista hakeutua oma-aloitteisesti. Asiakkaiden kokemissa ti-

lanteissa myöskään hallintolain hyvän hallinnon perusteet eivät toteudu. Palveluperiaat-

teen ja viranomaisen vastaamisvelvollisuuden toteutuessa sosiaalityöntekijä on 

velvollinen vastaamaan esimerkiksi asiakkaan puhelinyhteydenottoon vastapuhelulla. 

Laajemmin katsottuna myös kuntien vammaispalvelujen olisi syytä arvioida palveluperi-

aatteen ja palvelun asianmukaisuuden toteutumista.  

 

Asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuutta rakentaisi, jos asiakasprosessi olisi jatkuva 

aktiivinen prosessi, johon kuuluu säännöllinen yhteydenotto vammaispalveluista käsin 

ja mahdollisuus tavata säännöllisin väliajoin. Käsitysten variaatioita kuitenkin löytyi. Asi-

akkailla oli myös käsityksiä, ettei jatkuva säännöllinen yhteydenpito olisi lainkaan tar-

peellinen, kun päätökset vain tehtäisiin toistaiseksi voimassa oleviksi. Kaikki asiakkaat 

eivät kokeneet välttämättömäksi edes tavata sosiaalityöntekijää kasvokkain, vaan koki-

vat sähköpostin tai puhelimen välityksellä tapahtuvan keskustelun riittäväksi osallisuu-

den muodoksi. Vastaajista osa koki tavoittaneensa sosiaalityöntekijän ilman viivytyksiä. 

 

Sosiaalityöntekijän asiantuntijuus 

 

”Työntekijällä hyvin puutteelliset tiedot aivovamman tuomista rajoitteista.” 

 

Asiakkailla oli käsityksiä siitä, etteivät sosiaalityöntekijät aina olleet ammattitaitoisia 
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etenkään vammaisuuteen liittyvien, mutta myöskään oikeudellisten tai palveluihin liit-

tyvien tietojensa suhteen. Mikäli työntekijä ei kykene esimerkiksi vamman aiheuttamien 

rajoitteiden ymmärtämättömyyden vuoksi esittelemään palvelutarpeen mukaisia palve-

luja, se koettiin osallisuutta estävänä tekijänä. Toisaalta käsitysten variaatioista kävi ilmi, 

että sosiaalityöntekijän asiantuntijuuteen luotettiin, mutta koettiin, että joku ylempi 

taho estää heitä toimimasta oman näkemyksensä mukaan. Asiakkaiden käsitysten mu-

kaan sosiaalityöntekijöillä oli ammattitaidon puutetta myös vuorovaikutustaitojen 

osalta.  

 

Asiakkaiden käsitysten variaatioista kävi ilmi, että sosiaalityöntekijöiden osaamisen ja 

asiantuntijuuden koettiin olevan täysin kiinni sosiaalityöntekijästä. Saman vastauksen 

sisälläkin kerrottiin erilaisista kohtaamisista eri työntekijöiden kanssa. Kiireen ja ylikuor-

mituksen koettiin heikentävän sosiaalityöntekijän asiantuntijuuden käyttöä ja se käsi-

tettiin osallisuutta heikentävänä tekijänä. Tulokset osoittavatkin, että 

vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöiden asiantuntijuudessa on huomattavia eroja. 

Työntekijän vahvalla asiantuntijuudella varmistetaan asiakkaan tilanteen parempaa ko-

konaisvaltaista ymmärtämistä ja sitä kautta parannetaan asiakkaiden osallisuutta konk-

reettisesti esimerkiksi kommunikoinnin osalta. Sosiaalityöntekijän halu huolehtia 

asiakkaan oikeuksien toteutumisesta on myös yksi sosiaalisen osaamisen alue (Vaininen 

2011, 258). Osallisuutta merkittävästi kaventavana käsitettiin tilanteet, joissa sosiaali-

työntekijän ei koettu toimivan asiakkaan oikeuksien toteuttajana, vaan enemmänkin 

”kunnan rahakirstun vartijana”.  

 

Asiakkailla oli käsityksiä, joiden mukaan osallisuutta voitaisiin rakentaa ammattikäytän-

töjä kehittämällä ja muuttamalla. Asiakkaat toivoivat työntekijöiden lähettävän läpikäy-

tävät asiat tai esimerkiksi palvelusuunnitelman ennalta mietittäviksi ja kehottavan heitä 

valmistautumaan tulevaan tapaamiseen. Ammattikäytännöt ohjaavat sosiaalityönteki-

jöiden työtä sosiaalisen osaamisen ja asiantuntijuuden soveltamisen suhteen (Vaininen 

2011, 260) ja niitäkin olisi syytä aika ajoin tarkastella. Asiakkaiden kokemuksen mukaan 

palvelun tarvetta arvioitaessa ja asiasta päätettäessä, huomioidaan vain asioita, joita 
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ihminen tekee tällä hetkellä elämässään eikä lainkaan niitä, mitä hän haluaisi tehdä tai 

kokeilla.  

 

Asiakkaan osallisuuden toteutuminen voi jäädä vähäiseksi sosiaalityöntekijän puutteel-

lisen asiantuntijuuden tai kyseenalaisten ammattikäytäntöjen takia. Tämä vaikuttaa asi-

akkaan mahdollisuuksiin elää oman näköistä elämää tasa-arvoisena kansalaisena. Näillä 

perustein vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisessa on vielä parannetta-

vaa. Vammaisyleissopimuksella vahvistetaan kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauk-

sien kuuluminen myös vammaisille henkilöille ja ihmisoikeusperusteinen lähestymistapa 

tarkoittaa esimerkiksi esteettömyyttä ja saavutettavuutta arkielämän toiminnoissa. 

 

Tieto palveluista ja valinnanmahdollisuuksista 

 

”Pitäisi esitellä tarjolla olevat palvelut. On vaikea kysyä semmoisista asioista joi-

den olemassaolosta ei ole tietoa.” 

 

Useassa vastauksessa tuotiin esille, että hyvin monet vammaiset eivät osaa hakea ”heille 

kuuluvia etuuksia”. Asiakkaat ajattelivat työntekijän salaavan tietoa oikeudesta palve-

luun, muun muassa säästääkseen kunnan rahoja.  Monissa vastauksissa tuli esille käsi-

tyksiä siitä, ettei palveluja saa lain suomien oikeuksien mukaisesti ja ihmisoikeuksia 

rikotaan. Sosiaalityöntekijä saatettiin nähdä jopa osallisuuden esteenä. Asiakkaan otta-

essa yhteyttä tai asiakasprosessin edetessä sosiaalityöntekijällä on viranhaltijana neu-

vontavelvollisuus palveluiden hakemisessa ja prosessin etenemisessä. Viranhaltijan 

toimintaa säännellään edelleen myös asiakaslaissa ja sosiaalihuoltolaissa, jossa 36 §:n 

mukaan palvelutarpeen arviointia ja asiakassuunnitelmaa tehdessä asiakkaalle tulee esi-

tellä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa, sekä erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteut-

tamisessa.  Tiedonantamista ja neuvontaa säännellään hyvin laajasti, mutta siitä 

huolimatta osallisuus ei asiakasten kokemusten ja käsitysten mukaan toteudu tiedon 

saamisen suhteen.   
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Asiakkaiden käsitysten mukaan tieto palveluista ja valinnanmahdollisuuksista parantaa 

osallisuutta antaen konkreettisia mahdollisuuksia osallistua palveluidensa valitsemiseen 

ja jatkosuunnitelmien tekemiseen. Sosiaalityöntekijän tulee hallintolain mukaan toimia 

asiakkaan neuvojana kaikissa hallintoasiaan liittyvissä asioissa. Hallintolain yleisissä hal-

linto-oikeudellisissa periaatteissa säädetään yhdenvertaisuusperiaatteesta, jonka mu-

kaan asiakkaiden tulee saada tasapuolista kohtelua. Tämä edellyttää, että samanlaiset 

asiat tulee samanlaisessa tapauksessa ratkaista samalla tavalla. Näin ollen pelkkä asiak-

kaan tiedon puute ei voi olla peruste erilaiselle kohtelulle tai palvelulle.  

 

Dokumentoinnin avoimuus 

 

”Toivoisin, että työntekijät ovat paremmin valmistautuneita tapaamiseen ja että 

voimme saman tien katsoa mitä on kirjattu. Eli läppärit mukaan ja perehtymistä. 

Oma työ täytyy tuntea.” 

 

Dokumentoinnin eli asioiden kirjaamisen asiakkaat näkivät vaikuttavan osallisuuteen 

kahdesta näkökulmasta. Ensinnäkin, miten asioita sisällöllisesti kirjataan ja toiseksi, mi-

ten dokumentoitu tieto saadaan asiakkaan luettavaksi. Yhteinen ymmärrys tulisi saada 

kirjatuksi molempien osapuolten hyväksymään muotoon. On oleellista, miten asiakas 

voi dokumentoituun tietoon vaikuttaa, kirjataanko asioita yhdessä, käydäänkö doku-

mentoitu teksti heti läpi vai tuleeko kohtaamisessa sovitut asiat myöhemmin dokumen-

toituna kommentoitavaksi ja allekirjoitettavaksi.  

 

Asiakirjojen laatimisesta säädetään, että sosiaalihuollon ammattihenkilöt ovat velvolli-

sia kirjaamaan riittävät tiedot viipymättä sen jälkeen, kun asiakkaan asiaa on käsitelty. 

Tämän asiakasasiakirjalain pykälän mukaan siis riittää, että kirjaaminen tapahtuu tapaa-

misen jälkeen. Sosiaalihuoltolain mukaan suunnitelmat on laadittava yhdessä asiakkaan 

kanssa. Asiakkaiden käsityksen mukaan osallisuus toteutuisi dokumentoinnissa yhdessä 

kirjattuina asioina, joilla on asiakkaan hyväksyntä.  Dokumentointi on merkityksellinen 

osa asiakasprosessia ja asiakkaan äänen kuulemista. 
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Päätöksenteon läpinäkyvyys  

 

”Minua koskevissa päätöksissä haluan olla läsnä, jotta mielipiteeni otetaan huo-

mioon ja kokonaisuus.”  

 

”Palaverit olleet asiallisia, mutta asiakkaan kanta häviää päätöksiä tehtäessä 

niin, että joutuu usein oikeusteitse hakemaan palveluja.” 

 

Asiakkaiden vastauksista kävi ilmi, että toisinaan asiakkaan ja työntekijän tapaamisen 

päättyessä asiakkaalle saattoi jäädä käsitys, että asiakasta ymmärrettiin ja sen myötä 

palvelu myönnetään. Kuitenkin päätös voi olla saapuessaan jotain aivan muuta. Asiak-

kaiden käsitysten mukaan, heidän antama tieto saattoi kadota tai muuttua yhteisestä 

ymmärryksestä toiseksi ennen päätöksentekoa. Asiakkaiden vastausten mukaan usein 

työntekijä kuuntelee, mutta päätöksentekoon ja arviointiin asiakkaan onkin sitten vai-

keampi osallistua. Vastauksissa oli käsitysten variaatioita myös asiakkaan näkökulman ja 

toivomusten mukaisesta päätöksenteosta.  

 

Asiakkailla oli monenlaisia käsityksiä itse päätöksenteosta. Kovin monessa vastauksessa 

nousi esille käsitys, että vaikka he olivat työntekijän kanssa päässeet yhteiseen ymmär-

rykseen palveluntarpeesta, ”kunta”, ”johtava taho” tai ”tiimi” määrää lopullisesta pää-

töksenteosta. Silloin henkilökohtainen palveluntarve ei merkitse mitään ja mahdollinen 

yhteinen ymmärrys palveluntarpeesta katoaa. Asiakkailla oli käsityksiä, että päätöksen 

tekoa voidaan pitkittää, jotta asiakas ei voisi toimia haluamallaan tavalla tai, että pää-

töksen sisältöön voi vaikuttaa, mikäli he antavat kokemastaan huonosta palvelusta pa-

lautetta. Asiakkaat kokivat, että osallisuutta parantaisi, jos asiakastapaamisessa 

valotettaisiin, millaista päätöstä kohti ollaan menossa. Näin keskustelussa voitaisiin ot-

taa enemmän päätökseen vaikuttavia asioita esille.  

 

Useat asiakkaat kokivat, ettei heidän omilla mielipiteillään ole mitään merkitystä pää-

töksenteossa. Käsitykset vaikuttamisesta ja omasta osallisuudesta päätöksenteossa ovat 
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mitättömät. Asiakkaiden käsitysten mukaan päätöksiä tehdään kunnan edun tai mieli-

vallan mukaan. Asiakkaat haluaisivat enemmän tietoa prosessin etenemisestä ja mah-

dollisuuden vaikuttaa vielä myöhemminkin päätösehdotukseen. Asiakkaiden käsitykset 

myötäilevät Gelechin ym. aiempia tutkimuksia, joissa on nähty tarvetta uudelle lähesty-

mistavalle kohti tasavertaista, kunnioittavaa ja yhteistä päätöksentekoa. 

 

Muutosten ja palvelujen seuranta  

 

” Ainakin henkilökohtainen kokemukseni on, että minulta ei kysytä palautetta 

saamieni palveluiden tasosta.” 

 

Asiakkaat kertoivat vastauksissaan kaipaavansa yhteydenpitoa jollakin tapaa silloinkin, 

kun asiat ovat kunnossa.  Heidän selviämistään asiakasprosessin aktiivivaiheen myötä 

tapahtuneesta muutoksesta tai palveluiden toimivuudesta ei seurata tai selvitetä. Osal-

lisuuden mahdollisuudet pysyvät pieninä, koska yhteydenottoa ei vammaispalvelun 

suunnalta tule ja kontaktin saaminen sosiaalityöntekijään on vaikeaa. Asiakkaiden käsi-

tysten mukaan osallisuus parantuisi aktiivisella yhteydenpidolla. Asiakkaat myös kerto-

vat, ettei heiltä ole pyydetty palautetta palveluista tai niiden toimivuudesta. Asiakkaiden 

käsitysten mukaan osallisuus on myös sitä, että he voisivat tuoda kokemuksiaan esille ja 

palaute vaikuttaisi jatkossa palveluntuottajiin tai niiden valintaan. 

 

Yhteenvetona asiakkaat käsittivät osallisuuden reunaehtoina helpon yhteydenrakenta-

misen, yhteisen ymmärryksen syntymisen vamman merkityksestä asiakkaan elämään, 

laaja-alaisen tiedon saamisen ja keskustelun erilaisista vaihtoehdoista. Reunaehtoina pi-

dettiin myös yhdessä tehtävää dokumentointia, ennakoitavampaa päätöksentekoa sekä 

muutosten ja palvelujen toteutumisen seurantaa. Asiakkaiden käsitysten mukaan osal-

lisuus edellyttää asiakkaan mielipiteen ja tavoitteiden vaikuttamista koko asiakasproses-

sin ajan.  
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Asiakkaat kokivat osallisuuden asiakasprosessissa mahdollisuuksiksi tavoittaa oma sosi-

aalityöntekijä, vaikuttaa tapaamisiin ja antaa palautetta ilman pelkoa, että se vaikuttaisi 

palveluiden saamiseen. Asiakkaiden käsitysten ja kokemusten mukaan osallisuus on 

avointa kommunikointia ja viestintää käsittelyssä olevien asioiden suhteen sekä tietoa 

mahdollisuuksista, palveluista ja oikeuksista. Asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuus 

asiakasprosessissa on osallistumista tarpeellisten palveluiden arviointiin, toteutukseen 

ja päätöksentekoon, vähintään mahdollisuudella esittää mitä palvelut tulisivat sisältä-

mään.  

 

 

  Osallisuus vuorovaikutussuhteena 

 

Osallisuuden toteutumiseen vaikuttaa asiakkaiden käsitysten mukaan ehkä tärkeim-

pänä, tai ainakin eniten vastaustilaa saaneena, vuorovaikutussuhde työntekijään. Tässä 

kuvauskategoriassa yhdistelin käsitystyypeistä kuusi vuorovaikutussuhteen alakatego-

riaa, joista asiakkailla oli käsityksiä osallisuuteen liittyen. Osallisuutta vuorovaikutussuh-

teena asiakkaiden käsityksissä kuvaavat kohtaamisen, yhteisen kielen, kuuntelemisen, 

yhteisen ymmärryksen, luottamuksen ja vallankäytön alakategoriat.  

 

Kohtaaminen 

 

”Toivon, että työntekijä ottaa minut vakavasti ja suhtautuu kuten aikuiseen työs-

säkäyvään, yhteiskunnassa aktiiviseen ja elämässä kiinni olevaan naiseen. Ha-

luan, että tekemisiäni verrataan vammattomaan saman ikäiseen ja samassa 

elämäntilanteessa olevaan, ei johonkin toiseen vammaiseen.” 

 

Asiakkaiden vastausten mukaan työntekijän asenne ja suhtautuminen asiakkaaseen 

kohtaamisessa vaikuttaa voimakkaasti vuorovaikutuksen syntymiseen. Asiakkaiden vas-

tauksissa nousi esille, että heidät tulee kohdata ilman ennakkokäsityksiä ja antaa mah-

dollisuus osallisuuteen.  Asiakkaiden käsityksen mukaan työntekijän aito, asiallinen ja 
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keskittynyt kiinnostus asiakkaan asioihin helpottaa asioista kertomista ja sitä kautta 

osallisuuden toteutumisen mahdollisuuksia asiakasprosessissa. Vilénin ym. käsitys koh-

taamisen auttavasta tai estävästä vaikutuksesta osallisuuteen tukee asiakkaiden käsityk-

siä. Avoin, hyvähenkinen, kiireetön ja vastavuoroinen vuorovaikutus sekä 

vaihtoehdoista keskusteleminen ovat asiakasten käsitysten mukaan osallisuutta raken-

tavia asioita.  

 

Edelliset asiakkaiden käsitykset kuvaavat hyvää kohtaamista. Kohtaamisessa todellinen 

yhteys on tärkeää. Vilénin ym. (2007, 62) mukaan yhteys on ajatusten ja tunteiden koh-

taamista niin, että ihminen kokee tulleensa ymmärretyksi. Todellisen yhteyden luomi-

nen vaatii kuitenkin aikaa. Lyhyissä tapaamisissa kuten sosiaalityöntekijän ja asiakkaan 

kohtaamisessa voi olla jo alku toisen ihmisen ymmärtämiselle ja mikäli asiakasprosessi 

jatkuu saman sosiaalityöntekijän kanssa vuosia, yhteyden luominen ja ymmärtäminen 

ovat hyvin mahdollisia.  

 

Useista vastauksista nousi esille tasavertaisuuden tärkeys osallisuuden yhtenä tekijänä. 

Osallisuus käsitettiin useissa vastauksissa ihmisarvon kunnioittamisena, arvostamisena 

ja tilan antamisena. Asiakkaan arvostaminen ihmisenä, tasa-arvoinen kohtelu ja kump-

panuus ovat asiakkaiden mielestä osallisuutta parantavia tekijöitä. Asiakkaat kokivat, 

että työntekijän asenne näkyy useissa asioissa, kuten kuinka hän puhuu asiakkaalle, saa-

puuko hän tapaamisiin ajoissa, onko hän perehtynyt ennalta asiakkaan tilanteeseen tai 

onko ylipäätään aidosti läsnä. Kaikenlainen saneleminen, paapominen ja määräily koet-

tiin alistavana ja osallisuutta rajoittavana vuorovaikutuksena. Ihmisoikeusperusteinen 

lähestymistapa korostaa tasa-arvoa ja vammaisten ihmisten ihmisarvon kunnioitta-

mista. Näiden tavoitteiden tulisi näkyä selvästi myös sosiaalityöntekijän ja vammaispal-

velujen asiakkaan välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

Asiakkaiden käsityksen mukaan osallisuutta voidaan parantaa työntekijän tuella ja kan-

nustuksella. Asiakkaat toivoivat itsetunnon kohotusta, uskoa kykyihinsä ja konkreettisia 

neuvoja sekä tukitoimia. Kananojan (217, 185) mukaan usko asiakkaan edellytyksiin saa 



48 

 

 

yhteistyön sosiaalityöntekijän kanssa vahvistamaan asiakkaan voimaantumista. Asiak-

kaiden käsityksen mukaan kannustuksella ja selkeillä tukitoimilla rakennetaan osalli-

suutta etenkin asiakasprosessin alkuvaiheissa, muun muassa vammautumisen 

yhteydessä ja hakemusten tekemisessä.  

 

Asiakkaat toivat esille käsityksiään työntekijän empatiakyvyn vaikutuksista osallisuuden 

tunteisiin. Työntekijän ymmärrys ja empatiakyky tuntuivat syventävän heidän ymmär-

rystään asiakkaan elämän haasteista. Myös työntekijän perustieto vammasta ja sen toi-

mintarajoitteista helpotti asiakkaiden käsityksen mukaan työntekijän empaattisuutta, 

avun tarpeen ymmärtämistä ja tilanteeseen suhtautumista. 

 

Yhteinen kieli 

 

”Työntekijä on keskustellut kanssani puhekielellä, vaikka käytän viittomia enkä 

ymmärrä varsinkaan vieraan ihmisen puhetta.” 

 

”Vaikka ymmärrän puhetta ja puhun itsekin selkeästi minun kanssani kommuni-

koidessa tulisi varmistaa, että ymmärrän, mistä on kyse ja puhua mielellään sel-

kokielellä, jos esimerkiksi puhuessa tipautellaan ammattislangia tai muuten 

hankalia sanoja, putoan kärryiltä. Olen töissä yrityksessä, jossa työnantajani on 

alusta asti varmistanut, että ymmärrän mistä puhutaan ja selittänyt ammattisa-

nastoa minulle ja pyrkinyt tekemään työntekoni mahdollisimman helpoksi itsel-

leni. Excel-taulukot on tehty hahmotusvikaani ajatellen, eli niin, että minun on 

helppo hahmottaa rivit, jos täytyy kirjoittaa, käytetään värejä apuna yms.” 

 

Tässä alakategoriassa tarkoitan kielellä nimenomaan kielellisiä haasteita ja asiakkaita, 

joilla on vaikeuksia kommunikoida tehokkaasti puhutun kielen välityksellä. Asiakkaalla 

on lain suoma oikeus saada selvitys palvelujen erilaisista järjestämisvaihtoehdoista ym-

märrettävässä muodossa (Asiakaslaki 5 §.) Kyselyn vastauksissa asiakkaat kertoivat kom-

munikoinnin ja ymmärtämisen haasteista työntekijän kanssa. Jotta päästäisiin yhteiseen 



49 

 

 

ymmärrykseen, tulee olla käytössä jokin yhteinen kieli, kommunikointikeino, jota mo-

lemmat osapuolet ymmärtävät tai vaihtoehtoisesti käyttää tulkkia. Jo pelkällä asian pa-

perille kirjoittamisella työtekijä voi selventää asiakkaalle kysymystä tai keskeistä asiaa. 

Vastauksista nousi esille runsaasti vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä, kuten viit-

tomat, kuvat ja selkokieli. Monissa vastauksissa tuotiin esiin myös sitä, että asiakkaat 

tarvitsevat aikaa vastatakseen. Asiakkaiden käsityksen mukaan osallisuutta parantaisi, 

jos asiakas saisi kysymykset jo etukäteen ja voisi pohtia asiaa ja valmistautua rauhassa 

ajan kanssa vastaamaan.  

 

Kuunteleminen, kysyminen ja ymmärtäminen ovat asiakkaan kokemusten mukaan kes-

kustelua ja ymmärrystä parantavia keinoja. Varmistaminen, onko ymmärtänyt asiakkaan 

kertoman oikein, helpottaisi yhteisen ymmärryksen saavuttamista. Puhevikaisen asiak-

kaan parempaa huomioon ottamista on se, että pyytää häntä toistamaan tai sanomaan 

uudelleen, kun ymmärtämisen teeskentely. Esiin nostettiin myös käytettävän kielen 

helppo ymmärrettävyys. Ammattisanastoa tulee välttää, jotta asiakkaan on helppo ym-

märtää, mistä on kysymys. Laki- ja palvelusanastoa on myös syytä selventää. Osallisuus 

mahdollistuu vain, jos kykenee ymmärtämään mistä puhutaan. 

 

Kuunteleminen 

 

”Joskus tuntuu, että vaikka voin kertoa omat tarpeeni, eivät ne tule kuitenkaan 

kuulluksi, on kuin iskisi päätä tiiliseinään.” 

 

”Minua on kuunneltu hyvin ja mielipiteeni on otettu mukaan päätökseen.” 

 

Kyselyyn osallistuneiden asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuuden toteutuminen jää 

usein siihen, että työntekijä on kuuntelevinaan tai ei noteeraa asiakkaan sanomisia. Asi-

akkaiden mukaan heidän vastauksillaan ei ole aina merkitystä tai työntekijä vain ei välitä 

kuulla sitä. Olennaista osallisuuden toteutumisen kannalta on asiakkaan mielipiteiden 

huomioiminen. Kyselystä nousi esille voimakkaasti kuuntelemisen tärkeys osallisuuden 

rakentajana.  Kun ihminen tulee kuulluksi, hän kokee tulleensa ymmärretyksi. Kuulluksi 
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tuleminen on myös tunnetta siitä, että kuuntelija haluaa ymmärtää.  Keskustelu saate-

taan kokea turhauttavana, etenkin jos asiakkaalle jää käsitys, että keskustelu on vain 

välttämättömyys ja päätös on jo etukäteen tehty.  

 

Myös laki sääntelee asiakkaan kuulemista. Tärkeimpänä mainittakoon hallintolaki, joka 

säätää asiakkaan kuulemisesta ennen häntä koskevan päätöksen tekemistä. Asianosai-

selle on varattava mahdollisuus lausua mielipiteensä tai antaa selvityksensä asiasta, joka 

voi vaikuttaa häntä koskevaan ratkaisuun. Asian saa ratkaista asianomaisen kuulematta 

vain tietyin perustein (34 §). Käytännössä tämä kuuleminen tapahtuu yleensä palvelun-

tarpeen arvioinnin tai asiakassuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kuitenkin on huomi-

oitava, että pelkkä kuuleminen ei takaa osallisuuden toteutumista, vaan siihen 

vaaditaan kuuntelemista, asiakkaan kokemusta ymmärretyksi tulemiseksi ja vaikutta-

mista.  

 

Yhteinen ymmärrys vamman merkityksestä arkeen 

 

”Aivan kuin aivovamma olisi jokin allergia. Olen monta vuotta yrittänyt selittää, 

mistä vaikeassa aivovammassa on kysymys, mutta asiaa ei haluta ymmärtää 

kunnan vammaispalveluissa.” 

 

”Työntekijän tulisi luoda hyväksyvä ilmapiiri ja tarkistaa kuulemansa: esim. "ker-

roit siis, että sinulla on vaikeuksia nostaa käsiäsi hartioiden yläpuolelle. Ja ym-

märsinkö oikein, että se johtuu kivusta?" Näin asiat varmaan tulisi heti 

ymmärrettynä puolin ja toisin samalla tavalla.”  

 

Yhteyden rakennuttua asiakasprosessi etenee yleensä palveluntarpeenarviointiin. Sosi-

aalityöntekijä ja asiakas sopivat tapaamisen asiakkaan tuen ja palvelun tarpeen selvittä-

miseksi ja suunnittelemiseksi. Jotta tämä vaihe asiakasprosessista saavuttaisi 

tavoitteensa Pohjola (2010, 56) sekä Autio & Niemelä (2017, 282) tiivistävät, että asiak-

kaalle ja sosiaalityöntekijälle tulisi syntyä yhteinen ymmärrys asiakkaan vamman 
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vaikutuksista ja merkityksestä hänen arkielämäänsä. Yhteiseen ymmärrykseen pääsemi-

nen edellyttää kommunikointitaitoja, hyvää vuorovaikutussuhdetta sekä molemmin-

puolista ymmärrystä ja kumppanuutta. Asioista tulee keskustella ja varmistua, että 

ymmärrys asioista on yhteinen. Myös ymmärrettävällä ja yhteisellä kielellä on suuri mer-

kitys yhteisen ymmärryksen rakentumisessa. Ennen kaikkea yhteisen ymmärryksen saa-

vuttaminen edellyttää sosiaalityöntekijän halua ymmärtää asiakkaan arkea ja 

vammaisuuden tuomia haasteita. 

 

Asiakkaiden käsitysten mukaan heidän omaa asiantuntemustaan ei kuunnella tarpeeksi 

ja näin ollen osallisuus yhteisessä tapaamisessa ei toteudu täysimääräisesti. Asiakkailla 

on asiantuntemusta omasta tilanteestaan ja vamman tuomista haasteista arjessa, mutta 

heidän käsitysten mukaan sitä ei aina haluta kuulla tai huomioida. Yhden vastauksen 

mukaan ”asiantuntijat päähän taputellen kuvittelevat tietävänsä paremmin, miten 

avuntarpeeseeni vastataan”. Pohjola (2010, 58) painotti asiakkaan ja sosiaalityöntekijän 

yhteistyösuhdetta, jossa asiakkaan rooli vahvistuu asiantuntijan kanssa samalle tasolle. 

Työntekijän tulisi pystyä luopumaan asiantuntijan roolistaan ja kyetä jakamaan se asiak-

kaan kanssa. Kyselyyn osallistuneiden asiakkaiden käsitysten mukaan heidän oma asian-

tuntijuutensa omaan elämäänsä jää usein huomioimatta.  

 

Asiakkaat kokevat, että he ovat parhaita tuntemaan omat tarpeensa ja tätä asiantunti-

juutta ei aseteta samalle linjalle muun asiantuntijuuden kanssa. Vammaisuuden tuomia 

haasteita arjessa vähätellään tai toimintakyky koetetaan saada näyttämään paperilla pa-

remmalta kuin se onkaan. Osallisuuden tulisi asiakkaiden käsityksen mukaan rakentua 

yhteisen ymmärryksen löytymisellä vuorovaikutuksessa. Yhteistyösuhteen ja kohtaami-

sen tulisi perustua keskusteluun, kysymyksiin ja yhteiseen näkemykseen vamman ai-

heuttamista haasteista. Yhteinen näkemys auttaa asiakasta toteuttamaan elämäänsä 

haluamallaan tavalla esimerkiksi avustajan turvin. Kuten vammaisuuden sosiaalisessa 

mallissa todetaan, yhteiskunta tai sen rakenteet eivät saisi muodostaa vammaisuutta.  
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Luottamus 

 

”Olen käyttänyt äänitystä ja joka kokouksesta tehdään muistio, jonka sossu jou-

tuu allekirjoittamaan. Ei ole apua. Paitsi enää sosiaalitoimisto ei uskalla valeh-

della vastineissaan.”  

 

Monissa vastauksissa nousi esille käsitys epäluottamuksesta työntekijään tulkita keskus-

telua. Joillakin asiakkailla oli käsityksiä siitä, että heitä johdateltiin tahallisesti kohti kiel-

teisiä päätöksiä tai heidän sanomisiaan tulkittiin heille epämyönteisesti. Osa vastaajista 

koki olevansa ”eri puolella” kuin työntekijä. Osallisuuteen liittyy käsityksiä turvallisesta 

luottavaisesta yhteistyösuhteesta. Asiakkaat haluavat luottaa työntekijään myös silloin, 

kun ovat asioista eri mieltä tai kaikki ei menekään kuin on suunniteltu. Asiakkaiden kä-

sitysten mukaan luottamus lisää osallisuutta. Myös Kananoja (2017, 186) ja Rostila 

(2001, 33) toteavat, että luottamuksen rakentuminen on vuorovaikutuksen keskeinen 

edellytys ja yksi sosiaalityöntekijän eettisistä periaatteista.  

 

Asiakkaiden kokemusten perusteella heillä oli käsityksiä, ettei osallisuus aina toteudu 

vuorovaikutussuhteessa työntekijöiden kanssa. Palvelukokemusten variaatiot olivat kui-

tenkin laajat. Toisilla oli kokemuksia rehellisestä dialogista, vastavuoroisesta ja ammat-

timaisesta kohtaamisesta, rakentavasta ja hyvähenkisestä keskustelusta sekä asiallisesta 

ja kunnioittavasta kohtelusta. Toiset kokivat kohtaamisen olleen johdattelevaa, paapo-

vaa ja määräilevää, kiireistä, kiusallista ja ahdistavaa tai jopa alentavaa. Osa asiakkaista 

kertoi asioiden hoituvan hyvin myös puhelimitse, eivätkä he edes kaivanneet kohtaami-

sia. 

 
Vallankäyttö  

 

”Vammaispalvelun kanssa asiointi on yleisesti nöyryyttävää. Minua pidetään 

vain laiskana, joka haluaa helpotuksia elämäänsä.”  
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Kyselyn vastauksissa tuotiin esille, että työntekijän asenne jo kohtaamiseen tullessa 

saattaa olla ennakkoluuloista johtuen alentava. Asiakkaiden käsityksistä nousi esille, 

että työntekijä on asenteensa myötä ottanut valta-aseman jo ennen kohtaamista ja kyky 

olla avoin uusille asioille on heikentynyt. Jossakin vastauksessa koettiin, että työntekijä 

saattaa ennakkoluulojensa perusteella tiedostamattaankin asettaa asiakkaan johonkin 

lokeroon ja kohdella sen mukaisesti. Asiakkaiden käsityksen mukaan päätös saattaa olla 

jo osittain tehty ennen tapaamista, jolloin osallisuus käy hyvin mitättömäksi. Asiakkaat 

toivoivat työntekijöiltä avoimuutta huomioida heidät yksilöinä. 

 

Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan kohtaamista rakentaa jo sosiaalityöntekijä rooli ja teh-

tävä. Sosiaalityöntekijä johtaa keskustelua, selvittää asiakkaan tilannetta ja noudattaa 

tiettyä struktuuria. Jos näitä ei olisi, he tuskin kohtaisivat. Valta voi siis olla myös välttä-

mätöntä ja hyödyllistäkin. Mikäli kuitenkin asiakkaan ongelmat tulkitaan yksipuolisesti 

ja hänen perustellut kantansa jätetään huomiotta, strukturointi on epäoikeudenmu-

kaista ja voidaan puhua negatiivisesta vallankäytöstä. (Niemi 2013, 38 – 39.) 

 

Asiakkailla oli muitakin käsityksiä vallankäytöstä osallisuutta rajoittavana tekijänä. Työn-

tekijä saattoi asiakkaiden kokemusten mukaan salata tietoa, manipuloida tai suostutella 

asiakasta kohti itse arvostamaansa ratkaisua. Valtaa voidaan pitää voimakenttänä, jossa 

sosiaalisten suhteiden mallina on ristiriita ja taistelu (Niemi, 2013). Asiakkailla olikin kä-

sityksiä palvelujen paremmasta saamisesta ja osallisuuden paremmasta toteutumisesta, 

kun he olivat valmiita ”taistelemaan oikeuksistaan”.   

 

Vallankäytön käsitykset löytyivät merkitysyksiköistä harvoin suoraan vallankäytöksi kir-

jattuna. Suoranainen asiakkaan ohittaminen tai yli puhuminen sekä johdattelu olivat asi-

akkaiden käyttämiä termejä alistavan vallan käytöstä. Toiset kokivat palvelun 

ylimalkaiseksi, jopa vähätteleväksi. Vastauksissa kerrottiin henkilökohtaisten asioiden 

väkisin auki repimisestä julkisuuteen vieraille ihmisille. Esille nousi kokemuksia huonosta 

ja aliarvioivasta kohtelusta, alisteisesta asemasta ja omavaltaisesta päätöksenteosta. 

Kokemukset johdattelevasta keskustelusta tulkitsin hienovaraisemmaksi vallan käytöksi. 
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Lyhyenä yhteenvetona osallisuus vuorovaikutussuhteena sosiaalityöntekijään on asiak-

kaiden käsitysten mukaan ennakkoluulotonta, aitoa toisen ihmisen kunnioittamista, 

kuuntelemista ja tilan antamista. Sosiaalityöntekijältä odotetaan osallisuuden toteutu-

miseksi asiakkaan arvostusta, joka ilmenee esimerkiksi kysymyksiin vastaamisena koh-

tuullisessa ajassa. Osallisuus on tasa-arvoa, kohtaamisessa keskustellaan tasavertaisesti 

ja käytetään tarvittavia kommunikointimenetelmiä. Osallisuus on itsemääräämisperi-

aatteen kunnioittamista ja kykyä eläytyä vammaisen asemaan. Se on ymmärtämystä esi-

merkiksi vaikeuksiin sopeutua muutoksiin. Osallisuus on sitä, että saa tuoda omat 

mielipiteensä esille. 

 

 

  Osallisuutta rakentavat taustatekijät 

 

Viimeisenä kuvauskategoriana on osallisuutta rakentavat tekijät, jotka erotin omaan ku-

vauskategoriaansa osittain laaja-alaisen näkökulman vuoksi. Tässä kuvauskategoriassa 

käsitykset ovat rakenteeltaan ja sisällöltään kauaskantoisempia ja koskevat osallisuutta 

laajemmassa mittakaavassa. Alakategoriat kohdistuvat pääosin palveluihin ja työnteki-

jöiden ammattioloihin. Ne suuntautuvat osittain yhteiskuntapoliittiselle tasolle, asiak-

kaan tai työntekijän välittömän vaikutusvallan ulottumattomiin. Tästä johtuen nostan 

ne esille vain lyhyesti asiakasprosessia ja osallisuuden toteuttamista taustoittavina ala-

kategorioina. 

 

Yksilölliset, joustavat palvelut 

 

”Asiakas voi valita useammista vaihtoehdoista ja ratkaisut ovat yksilöllisiä. 

Asiakasta tulisi aidosti kuulla ja kuulemisen oikeasti vaikuttaa päätöksen tekoon. 

Ei niin, että on vain tietynlaiset palvelut, joihin minun asiakkaana tulisi sopia, 

vaan tulisi olla minun tarpeitani vastaavat palvelut.” 
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Asiakkaat toivat esille käsityksenään sen, että osallisuutta rakentaisi mahdollisuudet va-

lita yksilöllisiä palveluita. Palveluiden yksilöllisyyteen ja monipuolisuuteen tulee kiinnit-

tää huomiota yhteiskuntatasolla asti. Asiakkaiden käsityksen mukaan tällä hetkellä 

heidän tulee sopeutua palveluihin, eikä palveluiden heidän tarpeisiinsa. Asiakkaat koki-

vat, että palvelujen tulisi joustaa, heillä tulisi olla mahdollisuus ehdottaa mitä palvelu 

tulee sisältämään ja tulla sitä kautta osalliseksi omassa asiassaan. Vastauksista nousi 

esille myös käsityksiä vammasidonnaisuudesta tai eri vammaryhmien kokemasta epäta-

savertaisuudesta. Osallisuuden toteutumisen koettiin joidenkin käsitysten mukaan ole-

van riippuvainen jopa diagnoosista tai eri ammattiryhmien näkemyksistä. Osallisuuden 

koettiin toteutuvan vaihtelevasti eri vamma ryhmillä.  

 

Nykyaikainen palvelujen saatavuus 

 

”Mahdollisuus saada dokumentteja digiversioina tietokoneelle itsenäiseen luke-

miseen ja täyttämiseen. Myös tämä kysely ei ole hyvin saavutettava näkövam-

maisten apuvälineillä.” 

 

Asiakkailla on ajatuksia osallisuuden helpottamisesta ja esimerkiksi yhteyden ottamisen 

ja tiedon saamisen parantamisesta helposti saavutettavilla sähköisillä työvälineillä ja tie-

totekniikan koulutuksella. Osallisuutta mahdollistaisivat ja helpottaisivat sähköiset ma-

teriaalit, sähköpostin käyttö ja verkkotapaamiset sekä nykyaikaisen tekniikan 

käyttöönotto, kuten Omakanta terveydenhuollossa. Uusien palveluiden testaamista eri 

vammaisryhmillä toivottiin, jotta saavutettavuus olisi kaikkien osallisuutta parantavaa. 

Käsitykset kuntien huonosta tiedonkulusta ja asioista tiedottaminen nähtiin osallisuutta 

hidastavana tekijänä. Mahdollisuus hakemuksen pikakäsittelyyn, tiedottamisen tehos-

taminen ja kunnan eri instanssien yhteistyö arkielämän tietojen ja taitojen paranta-

miseksi olivat esimerkkejä asiakkaiden käsityksistä osallisuutta rakentaviksi 

käytännöiksi.  
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Ammattitaitoiset, pysyvät työntekijät 

 

”Työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja välillä ei ole ketään tilalla, jos sosiaali-

työntekijä on pois pidempäänkin (esim. vuorotteluvapaalla). Palvelun pitäisi olla 

henkilökohtaisempaa, että ei tulisi kokemus siitä, että "etäällä oleva henkilö 

päättää asioistani, ehkä selkäni takana.” 

 

Jatkuva työntekijöiden vaihtuminen ja liiat asiakasmäärät koettiin suurimpina esteinä 

hyvälle työlle ja osallisuudelle. Asiakkailla oli käsityksiä osallisuuden vaarantumisesta re-

surssien puutteen vuoksi. Asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuuden rakentuminen 

estyy, kun omatyöntekijää ei ole ja pitkäaikaista asiakassuhdetta ei pääse syntymään. 

Asiakkaiden käsitysten mukaan kunta rajoittaa sosiaalityöntekijöiden ammattitaidon 

käyttöä erilaisilla määräyksillä ja resurssien vähyydellä. Liian vähäiset työntekijämäärät 

myös hidastavat prosessien käsittelyä ja sitä kautta kaventavat osallisuuden toteutu-

mista.  

 

Asiakkaiden käsityksistä huolimatta on muistettava, että resurssien vähyys ei estä työn-

tekijää työskentelemästä asiakkaan ihmisarvoa kunnioittaen ja osallisuutta vahvistaen. 

Pohjolan (2017) mukaan juuri silloin työntekijän on tärkeää perehtyä vaihtoehtoisiin am-

mattikäytäntöihin ja käytettävissä olevaan tietoon toiminnan vaikutuksista.  

 

Säännölliset asiakaskyselyt 

 

”Vammaispalvelu voisi itse pyytää asiakaspalautetta.” 

 

Osallisuutta rakentaisi asiakkaiden käsitysten mukaan palvelujen seuranta ja säännölli-

set asiakaskyselyt. Asiakkailla oli kokemuksia, ettei säännöllisiä asiakaskyselyjä tehdä. 

Asiakkaat olisivat mielellään mukana kehittämässä palveluja, etenkin jos palautteella 

olisi vaikutusta esimerkiksi palveluntarjoajien valinnassa. Asiakkaat kokivat, että asiakas-

kyselyillä voitaisiin myös säästää kunnan resursseja.  
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Kehittämistyö 

 

”Kun suunnitellaan tiloja tai toimintoja meille vammaisille, tulisi `ryhmässä` olla 

aina myös vammaisia mukana. Insinöörikukkia on paljon nähtävillä ja ne kukat 

kukkivat kalliisti.” 

 

Asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuuden rakentumisen yksi perusasia on vammais-

ten ihmisten mukaan ottaminen eri suunnittelu- ja kehittämisryhmiin. Vammaryhmien 

kuulemisella ennen suunnitelmista päättämistä, kokemuskouluttajien palkkaamisella 

kouluihin, vammaisten ihmisten ja vammaispalvelujen mukaan ottamisella asiantunti-

joina esteettömyysratkaisujen suunnitteluvaiheeseen voitaisiin asiakkaiden käsitysten 

mukaan jo edesauttaa osallisuuden toteutumista. Tulisi perustaa asiakasraateja, jotka 

toimisivat vammaispalvelujen rinnalla ja tehdä yhteistyötä vammaisyhdistysten ja -jär-

jestöjen kanssa. 

 

”Osallisuus toteutuu, kun päästään eroon turhista arvioitsijoista ja luotetaan 

vammaisten ihmisten omaan arviointikykyyn eikä koko ajan pidetä piinassa sa-

maa asiaa uudelleen ja uudelleen arvioimalla.” 

 

Osallisuuden rakentumiseksi kehitystyötä tulisi asiakkaiden näkemysten mukaan keskit-

tää rakenteisiin, pohtia kuinka työtä tehtäisiin tehokkaammin. Tarvitaan vähemmän 

päälliköitä ja enemmän yhteistyötä muiden asiantuntijaryhmien kanssa. Asiakkailla oli 

käsityksiä tehottomasta ja turhan työn tekemisestä jo kertaalleen todennettujen asioi-

den suhteen. Pois turhat vuosipäätökset ja tilalle digitalisoituja pitkiä päätöksiä. Osalli-

suuden rakentumiseksi tarvitaan avoimempaa sekä nopeampaa tiedonvälitystä, 

digitalisoituja palveluja. Verovaroja tulisi kohdentaa avustajiin ja kuljetuspalveluihin. 

Olisi otettava käyttöön henkilökohtainen budjetointi, kouluttaa työntekijöitä ja mahdol-

listaa työntekijöille enemmän harkintavaltaa ja välitön päätöksenteko.  
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Kyselyn vastauksista nousi esille asiakkaiden käsityksiä osallisuutta rakentavista teki-

jöistä usealla tasolla. Asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuus rakentuu yhteiskunnalli-

sella tasolla ajatellen suuntaamalla verovaroja osallisuutta mahdollistaviin palveluihin, 

kehittämällä palveluita yksilöllisempään suuntaan, vammaispalveluiden rakenteita sel-

kiyttämällä, tekemällä yhteistyötä vammaisten ihmisten ja vammaisjärjestöjen kanssa, 

kouluttamalla ja palkkaamalla tarpeeksi ammattitaitoisia sosiaalityöntekijöitä ja kiinnit-

tämällä huomiota myös työntekijöiden soveltuvuuteen. Tutkielmani tarkoitus oli tuottaa 

tietoa vammaispalvelujen asiakkaiden käsityksiä osallisuuden rakentumisesta asiakas-

prosessissa. Nämä taustalla vaikuttavat yhteiskunnalliset linjaukset, lain normisto ja 

kuntien tarjoamat käytännön mahdollisuudet ja resurssit ohjaavat ja rakentavat asiakas-

prosessin toteuttamisen mahdollisuuksia.   
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 Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tutkielman tarkoitus oli selvittää vammaispalvelujen asiakkaiden käsityksiä osallisuuden 

rakentumisesta asiakasprosessissa fenomenografista lähestymistapaa soveltaen.  Ta-

voitteena oli myös tarkastella käsityksiä osallisuutta säätelevien normien valossa. Tutki-

musaineistosta selvisi asiakkaiden käsityksiä osallisuudesta ja sen rakentumisesta 

monelta näkökannalta. Aineistossa kuvattiin osallisuutta muun muassa omaan elämään 

vaikuttamisena, valinnan mahdollisuuksina, ihmisoikeuksina, sosiaalisina resursseina, 

yksilöllisinä palveluina, esteettömyytenä ja yhteiskunnallisena osallistumisena. Tutki-

mustulosten valossa asiakkailla on erilaisia käsityksiä osallisuuden rakentumisesta asia-

kasprosessissa ja he kokevat osallisuuden eri osa-alueita eri tavoin ja eri intensiteetillä.  

 

Tämän tutkielman aineistoon vastanneiden vammaispalvelujen asiakkaiden käsitysten 

mukaan osallisuuden reunaehdot asiakasprosessissa rakentuvat toimivasta yhteydenpi-

dosta, tiedon ja valinnanmahdollisuuksien saamisesta sekä avoimesta dokumentoin-

nista ja päätöksenteosta. Asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuutta rakentaa 

asiakasprosessin jatkuminen muutosten ja palveluiden seurannalla. Reunaehtoja kan-

nattelevat sosiaalityöntekijän asiantuntijuus ja hyvä vuorovaikutussuhde sosiaalityönte-

kijän ja asiakkaan välillä. Asiakkaiden käsitysten mukaan vuorovaikutussuhteessa tärkeä 

osallisuutta rakentava tekijä on asiakkaan oman asiantuntijuuden tunnustaminen ja sen 

vaikuttaminen koko asiakasprosessin ajan.  

 

Asiakkaat kokivat yhteydenoton sosiaalityöntekijään hankalaksi. Yhteydenotto on asia-

kasprosessin syntymisen edellytys. Kenenkään ei tulisi jäädä palveluiden ulkopuolelle 

sen takia, ettei saa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Asiakasprosessissa tiedon ja vaihtoeh-

tojen esitteleminen ja saaminen koettiin osallisuuden rakentumisen kannalta vajaaksi. 

Kivistön (2014) mukaan jo pelkkä tieto mahdollisuuksien olemassaolosta tuo kokemusta 

osallisuuden toteutumisesta. Vammaispalvelujen ammattikäytännöksi tulisi vakiintua 

palveluiden ja oikeuksien esitteleminen laaja-alaisesti kaikille asiakkaille.  

 



60 

 

 

Jotta asiakkaan osallisuus elämässään ja yhteiskunnassa toteutuisi, vammaispalveluilla 

on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen kautta asiakkaan osallisuuden rakentumiseen esi-

merkiksi mahdollistamalla osallistuminen tilaisuuksiin ja toimintaan, joissa voi luoda yh-

teyksiä muihin ihmisiin. Vammaispalveluilla voidaan vaikuttaa asiakkaan elämän 

ennakoitavuuteen sekä hallittavuuteen ja ympäristön ymmärrettävyyteen, jotka ovat 

myös asiakkaiden käsitysten mukaan osallisuutta rakentavia tekijöitä. Osallisuus raken-

tuu, mikäli asiakasprosessin kaikki toiminnot ovat läpinäkyviä ja asiakkaalle avoimia. Ku-

ten Isola ym. (2017, 2 – 5) toteavat, osallisuus ilmenee vaikuttamisen prosesseissa, joissa 

pystyy vaikuttamaan elämäänsä koskeviin asioihin.  

 

Asiakkaat käsittävät osallisuuden rakentuvan konkreettisesti vuorovaikutussuhteessa 

sosiaalityöntekijään. Osallisuus vuorovaikutussuhteena voi olla asiakkaiden käsitysten 

mukaan asiakkaan kohtaamista arvokkaana ja tasavertaisena ihmisenä, yhteisen kielen 

kautta yhteisen ymmärryksen löytämistä vamman merkityksestä asiakkaan elämään, 

asiakkaan kuuntelemista, empatiaa, tukemista ja luottamusta. Asiakkaiden kohtaami-

nen vaatii sosiaalityöntekijältä myös tilannetajua, sillä asiakkaat ovat yksilöitä ja heillä 

on erilaisia käsityksiä ja toiveita sosiaalityöntekijän kanssa tehtävästä yhteistyöstä. 

 

Osallisuus on asiakkaiden käsitysten mukaan itsemääräämisoikeuden huomioimista ja 

sitä, että hänen toiveensa ja kertomansa otetaan todesta, ne vaikuttavat läpi asiakas-

prosessin ja edelleen palveluja toteutettaessa.  Tuloksista voi vetää johtopäätöksen, että 

vammaispalvelujen ja sosiaalityöntekijöiden on vielä vaikea tunnustaa asiakkaiden asi-

antuntijuutta. Yhteistyösuhde kumppanuutena on alkutekijöissään. Kumppanuus vaatisi 

asiakasprosessin käytäntöjen muuttamista, mutta eritoten asennemuutosta. Osallisuu-

den toteutumiseksi tavoitteena tulee olla asiakkaan ja asiantuntijan sijaan yhdessä to-

teutettava prosessi, yhteistyösuhde, jossa työntekijä tuntee palvelut ja niiden 

toteuttamiskeinot ja asiakas toimii tilanteensa ja tarpeidensa tuntijana ja määrittäjänä.  

 

Sosiaalityöntekijöiden omien rajojen ja tietämättömyyden tunnistaminen ja myöntämi-

nen ovat ensiaskeleet kohti asiantuntijuuden jakamista asiakkaan kanssa. Jo 
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koulutuksessa tulee kiinnittää huomiota sosiaalityöntekijöiden kykyyn pohtia ja kyseen-

alaistaa paitsi omaa ammattitaitoa ja asiantuntijuutta, myös toimintaorganisaatioiden 

toiminnan perusteita. Asiakkailla oli virheellisiä käsityksiä päätöksenteosta organisaa-

tiossa. Asiakkaiden käsitysten mukaan esimerkiksi kunta tai ”joku ylempi taho” tekee 

hänen asiassaan lopullisen päätöksen joka voi olla sosiaalityöntekijän näkemyksen vas-

tainen. Asiakkaiden käsitykset päätäntävallasta kertovat työntekijän ja toimintaorgani-

saation välisestä ristiriidasta. On mielenkiintoista, miten asiakkailla ylipäänsä on 

käsityksiä, että kunta tai muu ylempi taho päättää lopullisesta ratkaisusta. 

 

Asiakkaat kokivat, että on itse oltava rohkea, jotta voi kertoa toiveistaan. Sosiaalityön-

tekijä edesauttaa osallisuutta rohkaisemalla vuorovaikutukseen ja kuten Pohjola (2010, 

58) määritteli, vuorovaikutussuhteen tulee muodostua yhteistyösuhteeksi, jossa asiakas 

rohkaistuu tuomaan mielipiteensä esille. Sosiaalityöntekijän oman asiantuntijuuden ja-

kaminen ja asiakkaan auttaminen näkemään oma tilanteensa realistisesti ovat osalli-

suutta korostavia työskentelytapoja. Oleellista osallisuudessa on se, että asiakas kokee 

osallisuuden toteutumista (Kivistö 2014,42).  

 

Osallisuuden rakentuminen vaatii asiakkaiden käsitysten mukaan myös omaa halua ke-

hittää ja vaikuttaa elämäänsä ja sen kulkuun. Asiakkaat toivat esille, että osallisuuteen 

kuuluu oikeuksia, mutta myös velvollisuuksia ja oma aktiivisuus auttaa osallisuuden to-

teutumisessa. Esille nousi myös kokemuksia taistelutahdon ja sinnikkyyden osallisuutta 

parantavasta vaikutuksesta. Kaikki eivät kuitenkaan jaksa toimia ja taistella, vaan jou-

kossa on myös hiljaisia ja arkuutta tuntevia asiakkaita. Osallisuus on myös heidän mieli-

piteensä kuuluviin saamista ja huomioimista, sillä vammaisilla ihmisillä on oikeus 

osallisuuteen omien voimavarojensa mukaisesti. Jotta asiakkaan osallisuus voisi toteu-

tua myös käytännön tasolla, vammaispalveluissa on kehitettävä palveluita yksilöllisem-

pään suuntaan. On mietittävä, kuinka asiakas saataisiin kulkemaan palveluihinsa 

vaikuttavana kumppanina läpi asiakasprosessin. Kehittämistyöhön on otettava asian-

tuntijoiksi mukaan vammaisia ihmisiä tai järjestöjä. 
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Asiakkaan osallisuuden tulee toteutua myös juridisin perustein. Aineistosta nousi esille 

juridiikkaan liittyviä käsityksiä asiakasprosessista ja esimerkiksi päätöksenteosta. Käsi-

tykset eivät aina olleet totuudenmukaisia, kuten käsitykset, ettei kielteisiä päätöksiä tar-

vitse perustella tai ettei asiakkaalle anneta tietoa päätöksentekijästä. Ottaen huomioon 

hyvän hallinnon perusteet ja sosiaalityöntekijän virkavastuun, tällaiset käsitykset tulee 

asiakkaalle oikaista jo lainsäädännönkin puitteissa. Ei ole eettisestikään kestävää, mikäli 

sosiaalityöntekijä ei huomatessaan oikaise asiakkaan vääriä käsityksiä. 

 

Asiakkailla oli kokemuksia vammaispalvelulain ja vammaisyleissopimuksen huomioimat-

tomuudesta sekä ihmisoikeuksien toteutumattomuudesta vammaispalveluissa. Osalli-

suus on yksi vammaisyleissopimuksen päätavoitteista. Asiakkaan itsemääräämisoikeus 

on vammaisyleissopimuksessa ja laissa säännelty oikeus, joka kietoutuu voimakkaasti 

osallisuuteen. Näiden oikeuksien noudattamisen tulisi kuulua tosiasiallisesti ja säännön-

mukaisesti vammaispalvelujen arkeen.  Tulosten mukaan on tehtävissä johtopäätös, ett-

eivät vammaisyleissopimuksen tavoitteet vielä kokonaisuudessaan toteudu. 

 

On harmillista todeta, että asiakkaiden käsitysten mukaan sosiaalityöntekijöiden am-

mattitaidossa ja asiantuntijuudessa tuntuu olevan puutteita vammaisuuden, lain nor-

mistojen ja ihmisten kohtaamisen suhteen. Vastausten variaatioista oli luettavissa, että 

palvelua toteuttanut kunta ja asiakkaan asioita hoitanut sosiaalityöntekijä vaikuttivat 

merkittävästi osallisuuden kokemuksiin. Kuinka vammaispalvelut, sosiaalityöntekijöiden 

ammattitaito ja asiantuntijuus saataisiin korkeatasoiseksi osallisuutta rakentavaksi toi-

minnaksi tai kuinka palvelut saataisiin samantasoisiksi alueesta tai työntekijästä riippu-

matta, on tulevaisuuden haaste maakunnille.  

 

Käsitykset muovautuvat omista kokemuksista, oletuksista ja saadusta tiedosta. Tutkiel-

man aineisto on peräisin asiakasprosessista kokemusta omaavilta vammaispalvelujen 

asiakkailta koko Suomen alueelta.  Osallisuuden käsitykset asiakasprosessissa tulevat siis 

varmasti oikeasta lähteestä. Aineistoa oli runsaasti ja aineistoa analysoidessa, kävin eet-

tistä puntarointia siitä, onko minun mahdollista lukea tai tulkita käsityksiä irrallisista 
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vastauksista? Tulisiko minun voida yhdistää eri kysymysten vastaukset yhteen vastaa-

jaan? Onko tulkinta liiallista, jos en näe kokonaisuutta? Fenomenografiaan kuuluu kui-

tenkin neutraliteetti. Fenomenografiassa tutkimustuloksissa kuvataan kollektiivista 

kokemuksen merkitystä, joten yksilölliset kokemukset eivät ole niin kiinnostavia.  

 

Fenomenografia lähestymistapana vaatii tutkimusaineiston ilmaisujen tulkintaa ja 

omien kokemusten sulkeistamista aineistoa analysoidessa. Sain analysoitavakseni ai-

neiston, jota tehtäväni oli tulkita ja analysoida nostamalla esille vammaispalvelujen asi-

akkaiden käsityksiä mahdollisimman totuudenmukaisesti. Aineistossa nousi esille myös 

paljon negatiivisia kokemuksia vammaispalveluista, joka voi jollakin tapaa näkyä tulok-

sissa. Käsitysten variaatioihin kiinnitin huomiota nimenomaan tuodakseni esille käsitys-

ten laajuuden ja vastausten erilaisuuden. Haluan vielä tuoda esille, että joka neljäs 

vastaaja koki osallisuutensa vammaissosiaalityössä toteutuneen kokonaisuudessaan hy-

vin tai melko hyvin. Palveluihin ylipäätään tyytyväisiä oli noin kolmannes vastaajista. 

 

Tutkielmani tulosten luotettavuus on pitkälti riippuvainen siitä, olenko osannut tulkita 

asiakkaiden vastauksia ja ilmaisuja oikein ja sanottaa ne tarkoituksenmukaisiksi käsit-

teiksi ja kategorioiksi. Luotettavuutta pohdittaessa on muistettava, että fenomenografia 

ei pyri absoluuttiseen totuuteen (Niikko 2003, 39). Peilatessani tutkimustuloksista ra-

kentamiani kuvauskategorioita lukemaani teoreettiseen taustakirjallisuuteen ja esille 

nostamaani tutkimustietoon, koen tutkielmani tukevan aiempaa tietoa ja tutkimuksia. 

Täysin uutta tietoa tutkielmani tuskin tuottaa, mutta se tuo esille asiakkaiden käsityksiä 

yhdessä heille tärkeässä osassa vammaispalveluja. Tutkielman tulokset auttavat ymmär-

tämään asiakkaille syntyvien käsitysten kautta osallisuutta ja sen rakentumista. Tästä 

tiedosta on hyötyä vammaispalveluille kehittämistyötä ajatellen ja se auttaa sosiaali-

työntekijöitä ajattelemaan ja työskentelemään asiakkaiden osallisuutta mahdollistaen ja 

rakentaen.  

 

Tutkielman tekeminen on ollut pitkä ja antoisa matka. Koko tutkielman tekoprosessin 

ajan lukeminen, kirjoittaminen ja pohtiminen vuorottelivat työskentelyssäni. 
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Tekoprosessissa kulunut aika on ollut merkityksellinen oivallusten ja tutkielman katego-

risoinnin rakentumisen kannalta. Olisi mielenkiintoista jatkaa ja syventää osallisuuden 

rakentumisen tutkimusta analyyttisemmalla lähestymistavalla ja asiakkaita haastattele-

malla. Kokonaisvaltaisempien asiakkaiden käsitysten kirjo ja analysointi toisi osallisuu-

den ymmärtämiseen syvyyttä. Hyvin mielenkiintoista olisi myös seurata mihin suuntaan 

osallisuus tulevaisuudessa rakentuu. Toivottavasti kysely toteutetaan määräajoin osalli-

suuden kehityskaaren seuraamiseksi. 

 

Vammaisuuden ymmärtäminen on edellytys ihmisten moninaisuuden kunnioittamiselle 

sosiaalityössä. Yleinen käsitys vammaisuudesta heijastaa vallitsevaa ihmiskäsitystä, yh-

teiskuntakäsitystä sekä sen yleisiä elinehtoja. Vammaisuutta on alettu vähitellen tarkas-

tella myös sosiaalisesta näkökulmasta ja on alettu vähitellen työskennellä vammaisten 

ihmisten kanssa tasaveroisessa kumppanuudessa osallisuutta korostaen. (Valtioneuvos-

ton selonteko vammaispolitiikasta 2006, 27 – 28.) Tämä pro gradu-tutkielma vammais-

palvelujen asiakkaiden käsityksistä osallisuuden rakentumisesta asiakasprosessissa 

vahvistaa, että vammaisten ihmisten ihmisoikeudet ja osallisuus ovat ajankohtaisia asi-

oita vammaispalvelujen asiakkaiden elämässä sekä vammaispalveluja kehitettäessä. 

Päätän tutkielmani sitaattiin erään vastaajan osallisuuden kiteytetystä käsityksestä: 

 

”OSALLISUUS ON SUURI ASIA” 
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Kysely osallisuudesta vammaispalvelujen asiakasprosessissa 

Kysely liittyy Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Osallisuuden varmistaminen ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa -hankkeeseen (2016-
2019). Hankkeen tarkoitus on vahvistaa valtakunnallisesti asiakasosallisuutta 
vammaissosiaalityössä. 
 
Asiakasprosessilla tässä kyselyssä tarkoitetaan prosessia, joka alkaa asiakkaan tai hänen 
yhdyshenkilönsä yhteydenotosta ja jatkuu palveluiden seurantaan asti. Asiakasprosessissa 
voidaan myös palata johonkin edelliseen vaiheeseen eli siinä ei ole selkeää alkua tai loppua. 
 
Osallisuudella tarkoitetaan osallistumista omaan elämään ja vaikuttamista itseään koskeviin 
asioihin. Vaikuttamalla itseään koskeviin asioihin voi parantaa huonosti toimivia asioita ja 
pitää hyvin toimivat asiat ennallaan. 
 
Asiakasosallisuus liittyy asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteeseen. Asiakasosallisuus on 
mm. asiakkaan mahdollisuutta osallistua, vaikuttaa ja kehittää asiakasprosessin eri 
vaiheissa, esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnittelussa ja 
päätöksenteossa. 
 
Työntekijällä tarkoitetaan vammaissosiaalityön työntekijöitä (sosiaalityöntekijät, 
sosiaaliohjaajat ja palveluohjaajat). 
 
Huom! Mikäli kyselyn täyttämisessä avustaa joku, niin vastausten tulee perustua 
mahdollisimman pitkälle vammaispalvelujen asiakkaan omiin näkemyksiin ja kokemuksiin. 
Myös taustatiedot täytetään asiakkaan itsensä osalta. 

1. Ikä  

   18–29-vuotias 
   30–39-vuotias 
   40–49-vuotias 
   50–59-vuotias 
   60–69 -vuotias 
   70–79-vuotias 
   80 vuotta tai yli 

 

 

 

 

 
 



2. Sukupuoli  

   nainen 
   mies 
   muu 

 

 

 

 

3. Maakunta  

   Ahvenanmaa 
   Etelä-Karjala 
   Etelä-Pohjanmaa 
   Etelä-Savo 
   Kainuu 
   Kanta-Häme 
   Keski-Pohjanmaa 
   Keski-Suomi 
   Kymenlaakso 
   Lappi 
   Päijät-Häme 
   Pirkanmaa 
   Pohjanmaa 
   Pohjois-Karjala 
   Pohjois-Pohjanmaa 
   Pohjois-Savo 
   Satakunta 
   Uusimaa 
   Varsinais-Suomi 

 

 

 

 

4. Työmarkkinatilanne  

   palkkatyö 
   yrittäjä 
   kokoaikainen eläke 
   eläke ja palkkatyö tai opiskelu 
   opiskelu 
   perhevapaa 
   työtön 
   kuntoutusraha tai osakuntoutusraha 
   sairasloma 
   kuntoutustuki 
   muu 

 

 

 

 



5. Ylin koulutuksesi  

   ei koulutusta 
   kansakoulu, kansalaiskoulu tai osa peruskoulua 
   peruskoulu tai keskikoulu 
   lukio 
   ammattikoulututkinto 
   opistoasteen tutkinto 
   ammattikorkeakoulututkinto 
   yliopistollinen tutkinto 
   keskeytynyt ammatillinen koulutus 
   muu 

 

 

 

 

 
6. Kenen kanssa asut?  

   Yksin 
 

   Perheen kanssa (esim. puoliso, lapset jne.) 
 

   Lapsuuden perheen kanssa (esim. vanhemmat jne.) 
 

   Muun kanssa, kenen?________________________________ 
 

   Asun ryhmämuotoisesti 
 

 

 

 

7. Mikä vamma/toimintarajoite/sairaus sinulla on? (Voit valita useamman 
vaihtoehdon)  

 Liikuntavamma 
 

 Näkövamma 
 

 Huonokuuloisuus (ei kuurous) 
 

 Kuurous (viittomakielisyys) 
 

 Kehitysvamma 
 

 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 
 

 Neuropsykiatrinen erityisvaikeus (mm. ADHD, autismi, Aspergerin 
oireyhtymä) 

 

 Kielelliset erityisvaikeudet 
 

 Puhevamma 
 

 Psyykkinen vamma 
 

 Muu, mikä?_______________________________ 
 

 

 

 

 



8. Mitä vammaispalveluja olet käyttänyt viimeisen viiden vuoden aikana? (Voit valita 
useamman vaihtoehdon)  

 Kuljetuspalvelu 
 

 Henkilökohtainen apu 
 

 Asunnonmuutostyöt tai asuntoon kuuluvat koneet, välineet ja laitteet 
 

 Sosiaaliohjaajan antama arjen tuki itsenäiseen asumiseen 
 

 Tuettu asuminen 
 

 Palveluasuminen 
 

 Ympärivuorokautinen palveluasuminen 
 

 Pitkäaikainen laitoshoito 
 

 Tilapäinen laitoshoito 
 

 Tilapäinen asuminen/asumisharjoittelu asumisyksikössä 
 

 Taloudellinen tuki (esim. kustannusavustus välineisiin/koneisiin/laitteisiin, 
ylimääräisiin vaatteisiin tai erityisravintoon) 

 

 Kuntoutusohjaus tai sopeutumisvalmennus 
 

 Sosiaaliohjaajan palvelut 
 

 Tukihenkilö 
 

 Omaishoidontuki ja siihen liittyvät omaishoitajan vapaapäivät 
 

 Kuntoutusneuvolakäynti tai –jakso 
 

 Päivä- tai työtoiminta 
 

 Opiskelijoiden aamu-, iltapäivä- tai loma-ajanhoito 
 

 
Muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
9. Koetko jääneesi ilman jotain tarvitsemaasi vammaispalvelua?  

   En 
 

   Kyllä. Mitä olisit tarvinnut? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
 
 



10. Miten arvioisit osallisuutesi toteutumista seuraavissa asioissa?  

 huonosti melko 
huonosti kohtalaisesti melko 

hyvin hyvin 

Kuinka hyvin olet saanut tietoa 
palveluista ja vaihtoehdoista?  

 

               

Kuinka hyvin olet voinut osallistua 
sinulle tarjottavien palveluiden 
kokonaisuuden ja sisällön 
suunnitteluun?  

 

               

Miten koet tulleesi kuulluksi itseäsi 
koskevassa päätöksenteossa?  

 

               

Miten koet voineesi vaikuttaa itseäsi 
koskevaan päätöksentekoon?  

 

               

Kuinka hyvin olet voinut osallistua 
saamasi palvelun käytännön 
toteutukseen?  

 

               

Kuinka hyvin olet voinut osallistua 
saamasi palvelun arviointiin?  

 

               

Kuinka hyvin olet saanut 
mahdollisuuksia antaa palautetta 
palveluista ja niiden toteutuksesta?  

 

               

Kuinka hyvin antamasi palaute on 
vaikuttanut palveluiden toteutukseen 
jatkossa?  

 

               

Kuinka hyvin koet osallisuutesi 
toteutuneen kokonaisuudessaan 
vammaissosiaalityössä?  
 

 

               

 

 

 

 
11. Millainen palvelukokemuksesi on ollut seuraavien väittämien osalta?  

 Ei 
koskaan Harvoin Joskus Melko 

usein Usein 

Tilanteeseeni on paneuduttu 
perusteellisesti  

 

               

Palvelu on ollut ystävällistä  
 

               

Minulta kysytään mielipidettäni  
 

               
 

 

 

 
 



12. Miten olet kokenut keskustelun työntekijän kanssa?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
13. Mitä toivot, että työntekijä ottaa huomioon keskustellessaan sinun kanssasi? 
(Esim. kuvat kommunikaation tukena, jokin digitaalinen väline, jokin materiaali, 
jonka avulla voit valmistautua etukäteen tapaamiseen jne.?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
14. Mitkä asiat työntekijän tulisi erityisesti huomioida, jotta sinä pystyisit kertomaan 
mielipiteistäsi ja toiveistasi mahdollisimman hyvin?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
15. Mitä pitäisi tehdä toisin asiakasprosessissa, jotta tulisit enemmän osalliseksi 
palvelua suunniteltaessa tai siitä päätettäessä? Millaisia ideoita ja uusia ratkaisuja 
sinulla on?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 
16. Miten haluaisit osallistua kuntasi vammaispalveluiden kehittämiseen? (Voit 
valita useamman vaihtoehdon)  

 Suullinen palaute 
 

 Kirjallinen palaute 
 

 Nettipalaute 
 



 Kehittäjäasiakkaana/ kokemusasiantuntijana toimiminen 
 

 Vammaisneuvosto 
 

 Yhdistysten kautta vaikuttaminen 
 

 
Muuten, miten? 

________________________________ 
 

 

 

 

 
17. Mitä muuta haluaisit kertoa meille vammaisten ihmisten osallisuuden 
toteutumisesta?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
18. Kuka täytti kyselyn?  

   itse vammaispalvelujen asiakas 
 

   asiakas yhdessä jonkun tuella 
 

   joku muu kuka? 

________________________________ 
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Kysely osallisuudesta vammaispalvelujen asiakasprosessissa 


Kysely liittyy Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaan Osallisuuden varmistaminen ja 


syrjäytymisen ehkäiseminen vammaissosiaalityön asiakasprosessissa -hankkeeseen (2016-


2019). Hankkeen tarkoitus on vahvistaa valtakunnallisesti asiakasosallisuutta 


vammaissosiaalityössä. 


 


Asiakasprosessilla tässä kyselyssä tarkoitetaan prosessia, joka alkaa asiakkaan tai hänen 


yhdyshenkilönsä yhteydenotosta ja jatkuu palveluiden seurantaan asti. Asiakasprosessissa 


voidaan myös palata johonkin edelliseen vaiheeseen eli siinä ei ole selkeää alkua tai loppua. 


 


Osallisuudella tarkoitetaan osallistumista omaan elämään ja vaikuttamista itseään koskeviin 


asioihin. Vaikuttamalla itseään koskeviin asioihin voi parantaa huonosti toimivia asioita ja 


pitää hyvin toimivat asiat ennallaan. 


 


Asiakasosallisuus liittyy asiakkaan ja palvelujärjestelmän suhteeseen. Asiakasosallisuus on 


mm. asiakkaan mahdollisuutta osallistua, vaikuttaa ja kehittää asiakasprosessin eri 


vaiheissa, esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnissa, palvelusuunnittelussa ja 


päätöksenteossa. 


 


Työntekijällä tarkoitetaan vammaissosiaalityön työntekijöitä (sosiaalityöntekijät, 


sosiaaliohjaajat ja palveluohjaajat). 


 


Huom! Mikäli kyselyn täyttämisessä avustaa joku, niin vastausten tulee perustua 


mahdollisimman pitkälle vammaispalvelujen asiakkaan omiin näkemyksiin ja kokemuksiin. 


Myös taustatiedot täytetään asiakkaan itsensä osalta. 


1. Ikä  


   18–29-vuotias 


   30–39-vuotias 


   40–49-vuotias 


   50–59-vuotias 


   60–69 -vuotias 


   70–79-vuotias 


   80 vuotta tai yli 
 


 


 


 


 


 







2. Sukupuoli  


   nainen 


   mies 


   muu 
 


 


 


 


3. Maakunta  


   Ahvenanmaa 


   Etelä-Karjala 


   Etelä-Pohjanmaa 


   Etelä-Savo 


   Kainuu 


   Kanta-Häme 


   Keski-Pohjanmaa 


   Keski-Suomi 


   Kymenlaakso 


   Lappi 


   Päijät-Häme 


   Pirkanmaa 


   Pohjanmaa 


   Pohjois-Karjala 


   Pohjois-Pohjanmaa 


   Pohjois-Savo 


   Satakunta 


   Uusimaa 


   Varsinais-Suomi 
 


 


 


 


4. Työmarkkinatilanne  


   palkkatyö 


   yrittäjä 


   kokoaikainen eläke 


   eläke ja palkkatyö tai opiskelu 


   opiskelu 


   perhevapaa 


   työtön 


   kuntoutusraha tai osakuntoutusraha 


   sairasloma 


   kuntoutustuki 


   muu 
 


 


 


 







5. Ylin koulutuksesi  


   ei koulutusta 


   kansakoulu, kansalaiskoulu tai osa peruskoulua 


   peruskoulu tai keskikoulu 


   lukio 


   ammattikoulututkinto 


   opistoasteen tutkinto 


   ammattikorkeakoulututkinto 


   yliopistollinen tutkinto 


   keskeytynyt ammatillinen koulutus 


   muu 
 


 


 


 


 


6. Kenen kanssa asut?  


   Yksin 
 


   Perheen kanssa (esim. puoliso, lapset jne.) 
 


   Lapsuuden perheen kanssa (esim. vanhemmat jne.) 
 


   Muun kanssa, kenen?________________________________ 
 


   Asun ryhmämuotoisesti 
 


 


 


 


7. Mikä vamma/toimintarajoite/sairaus sinulla on? (Voit valita useamman 


vaihtoehdon)  


 Liikuntavamma 
 


 Näkövamma 
 


 Huonokuuloisuus (ei kuurous) 
 


 Kuurous (viittomakielisyys) 
 


 Kehitysvamma 
 


 Hahmottamisen, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen vaikeudet 
 


 
Neuropsykiatrinen erityisvaikeus (mm. ADHD, autismi, Aspergerin 


oireyhtymä) 
 


 Kielelliset erityisvaikeudet 
 


 Puhevamma 
 


 Psyykkinen vamma 
 


 Muu, mikä?_______________________________ 
 


 


 


 


 







8. Mitä vammaispalveluja olet käyttänyt viimeisen viiden vuoden aikana? (Voit valita 


useamman vaihtoehdon)  


 Kuljetuspalvelu 
 


 Henkilökohtainen apu 
 


 Asunnonmuutostyöt tai asuntoon kuuluvat koneet, välineet ja laitteet 
 


 Sosiaaliohjaajan antama arjen tuki itsenäiseen asumiseen 
 


 Tuettu asuminen 
 


 Palveluasuminen 
 


 Ympärivuorokautinen palveluasuminen 
 


 Pitkäaikainen laitoshoito 
 


 Tilapäinen laitoshoito 
 


 Tilapäinen asuminen/asumisharjoittelu asumisyksikössä 
 


 
Taloudellinen tuki (esim. kustannusavustus välineisiin/koneisiin/laitteisiin, 


ylimääräisiin vaatteisiin tai erityisravintoon) 
 


 Kuntoutusohjaus tai sopeutumisvalmennus 
 


 Sosiaaliohjaajan palvelut 
 


 Tukihenkilö 
 


 Omaishoidontuki ja siihen liittyvät omaishoitajan vapaapäivät 
 


 Kuntoutusneuvolakäynti tai –jakso 
 


 Päivä- tai työtoiminta 
 


 Opiskelijoiden aamu-, iltapäivä- tai loma-ajanhoito 
 


 


Muu, mikä? 


________________________________ 
 


 


 


 


 


9. Koetko jääneesi ilman jotain tarvitsemaasi vammaispalvelua?  


   En 
 


   Kyllä. Mitä olisit tarvinnut? 


________________________________ 
 


 


 


 


 


 


 







10. Miten arvioisit osallisuutesi toteutumista seuraavissa asioissa?  


 huonosti 
melko 


huonosti 
kohtalaisesti 


melko 


hyvin 
hyvin 


Kuinka hyvin olet saanut tietoa 


palveluista ja vaihtoehdoista?  
 


               


Kuinka hyvin olet voinut osallistua 


sinulle tarjottavien palveluiden 


kokonaisuuden ja sisällön 


suunnitteluun?  
 


               


Miten koet tulleesi kuulluksi itseäsi 


koskevassa päätöksenteossa?  
 


               


Miten koet voineesi vaikuttaa itseäsi 


koskevaan päätöksentekoon?  
 


               


Kuinka hyvin olet voinut osallistua 


saamasi palvelun käytännön 


toteutukseen?  
 


               


Kuinka hyvin olet voinut osallistua 


saamasi palvelun arviointiin?  
 


               


Kuinka hyvin olet saanut 


mahdollisuuksia antaa palautetta 


palveluista ja niiden toteutuksesta?  
 


               


Kuinka hyvin antamasi palaute on 


vaikuttanut palveluiden toteutukseen 


jatkossa?  
 


               


Kuinka hyvin koet osallisuutesi 


toteutuneen kokonaisuudessaan 


vammaissosiaalityössä?  


 
 


               


 


 


 


 


11. Millainen palvelukokemuksesi on ollut seuraavien väittämien osalta?  


 
Ei 


koskaan 
Harvoin Joskus 


Melko 


usein 
Usein 


Tilanteeseeni on paneuduttu 


perusteellisesti  
 


               


Palvelu on ollut ystävällistä  
 


               


Minulta kysytään mielipidettäni  
 


               
 


 


 


 


 







12. Miten olet kokenut keskustelun työntekijän kanssa?  


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 
 


 


 


 


13. Mitä toivot, että työntekijä ottaa huomioon keskustellessaan sinun kanssasi? 


(Esim. kuvat kommunikaation tukena, jokin digitaalinen väline, jokin materiaali, 


jonka avulla voit valmistautua etukäteen tapaamiseen jne.?  


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 
 


 


 


 


14. Mitkä asiat työntekijän tulisi erityisesti huomioida, jotta sinä pystyisit kertomaan 


mielipiteistäsi ja toiveistasi mahdollisimman hyvin?  


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 
 


 


 


 


15. Mitä pitäisi tehdä toisin asiakasprosessissa, jotta tulisit enemmän osalliseksi 


palvelua suunniteltaessa tai siitä päätettäessä? Millaisia ideoita ja uusia ratkaisuja 


sinulla on?  


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 
 


 


 


 


 


16. Miten haluaisit osallistua kuntasi vammaispalveluiden kehittämiseen? (Voit 


valita useamman vaihtoehdon)  


 Suullinen palaute 
 


 Kirjallinen palaute 
 


 Nettipalaute 
 







 Kehittäjäasiakkaana/ kokemusasiantuntijana toimiminen 
 


 Vammaisneuvosto 
 


 Yhdistysten kautta vaikuttaminen 
 


 


Muuten, miten? 


________________________________ 
 


 


 


 


 


17. Mitä muuta haluaisit kertoa meille vammaisten ihmisten osallisuuden 


toteutumisesta?  


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 


________________________________________________________________ 
 


 


 


 


18. Kuka täytti kyselyn?  


   itse vammaispalvelujen asiakas 
 


   asiakas yhdessä jonkun tuella 
 


   joku muu kuka? 


________________________________ 
 


 


 


 


 


 


 







