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  Vertaistutkimuksessa kehitysvammaiset ihmiset 

 tutkivat, mitä mieltä toiset kehitysvammaiset ihmiset 
 ovat heille tärkeistä asioista. 

 

 

  Tavoitteena on saada tietoa vammaisten 
 ihmisten elämästä heidän itsensä kertomana. 
 Vertaistutkimus tuo kehitysvammaisten 
 ihmisten äänen entistä paremmin kuuluville. 

3 

VERTAISTUTKIMUS 



Vertaistutkimusverkosto koottiin syksyllä 2010. Verkostoon olivat 

tervetulleita kaikki vertaistutkimuksesta tai vertaistutkijoiden tukihenkilönä 

toimimisesta kiinnostuneet. Verkostoon liittyi uusia henkilöitä vuonna 2012.  

Verkostoon kuuluu 11 vertaistutkijaa, 5 aktiivista tukihenkilöä sekä 2 

taustatyöntekijää. Tämän tutkimuksen aineiston keräämiseen osallistui 8  

vertaistutkijaa ja heidän tukihenkilönsä.  

 

Vertaistutkimusverkosto on aikaisemmin tehnyt tutkimuksen  

kehitysvammaisten ihmisten ihmisoikeuksista.  

Tutkimusraportti julkaistiin marraskuussa 2011. 
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VERTAISTUTKIMUSVERKOSTO 



 

Tämän tutkimuksen teko aloitettiin alkuvuodesta 2013. 

 

Vertaistutkimusverkosto kokoontui useassa työpajassa, jossa he pohtivat  

yhdessä tutkimuksen tekemisen pelisääntöjä ja eettisiä kysymyksiä.  

Vertaistutkijat päättivät yhdessä tutkimusaiheen  ”Kehitysvammaisten  

ihmisten kokemuksia työstä”.  Vertaistutkijat tekivät yhteistyössä kaikki  

tutkimuksessa esitetyt kysymykset. Tutkimus toteutettiin  

haastattelututkimuksena kesällä 2013. Haastatteluja tehtiin yhteensä 23. 
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VERTAISTUTKIMUSVERKOSTO 



 
Vertaistutkimuksen idea on saatu Irlannista.  

Irlannissa toimii järjestö  

National Federation of Voluntary Bodies (FEDVOL),  

joka on perustanut Irlantiin vertaistutkimusverkoston  

Inclusive Research Network (IRN). 

 

Lisätietoa saa osoitteesta: 

www.fedvol.ie  

Sivusto on englanninkielinen. 
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VERTAISTUTKIMUKSEN TAUSTAA 

http://www.fedvol.ie/


 

 Haastattelu koostui 34 kysymyksestä. Osassa kysymyksiä 
oli valmiit vastausvaihoehdot ja osa oli avoimia. 

 

 Kysymyksiin vastaaminen oli haastateltaville 
vapaaehtoista. Kaikkiin kysymyksiin ei tarvinnut vastata.  

 

 Jokaisen kysymyksen alla on merkitty kyseisen 
kysymyksen vastaajamäärä muodossa N=… (esim. N=23). 
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AINEISTO 



Ikäsi? 

18-25 -vuotiaita vastaajia: 3 

 

26-35 -vuotiaita vastaajia: 10 

 

36-45 -vuotiaita vastaajia: 3 

 

46-55 -vuotiaita vastaajia: 5 

 

yli 55 -vuotiaita vastaajia:  2 
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    Ikäsi? 
 

  

N = 23 



10 vastaajaa oli naisia 

 

 

13 vastaajaa oli miehiä 
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    Sukupuolesi? 
  

N = 23 



 

8 vastaajaa asui Kangasalla. 

5 vastaajaa asui Tampereella. 

5 vastaajaa asui Orivedellä. 

3 vastaajaa asui Pälkäneellä. 

1 vastaaja asui Kouvolassa. 

1 vastaaja asui Juupajoella. 
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   Asuinpaikkasi? 
 

  

N = 23 



   Työkokemuksesi vuosina? 
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N = 23 



   Mitä ja missä olet opiskellut? 
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Kiipulan ammattiopisto: 
puutarhuri 

Aitoon koulutuskeskuksessa 
kiinteistö- ja puhdistuspalvelulinja 

Ruoveden 
emäntäkoulu 

Alavuden 
erityisammattikoulu 

Tampereen 
ammattikoulu: 
vaatetustekninen linja 

Perttulan erityisammattikoulu: 
varastomies 

Puhdistuspalvelujen 
perustutkinto 

Ammattiopisto 
Luovi 

N = 23 
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Pirkanmaan 
ammattioppilaitos: 
laitoshuoltaja 

   Mitä ja missä olet opiskellut? 
 

Kansakoulu ja 
kansalaiskoulu 

Perttulan erityisammattikoulu: 
työelämään valmentava kurssi 

Kokemäen 
ammattikoulu: 
toimitilahuoltaja ja 
suurtalouskokki 

Aitoon 
kotitalousoppilaitos 

Pieksämäen ammattiopisto: 
toimitilahuoltaja 

Kangasalan ammattikoulu 



 
    Oletko itse saanut valita 
     mitä olet opiskellut? 
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17 vastaajaa oli saanut itse valita, mitä oli opiskellut. 
 
 
 
 
 
3 vastaajaa ei ollut saanut valita. 

N = 20 



Onko sinulla ammattitutkinto? 
 

17 vastaajalla oli ammattitutkinto: 

  

 

 

 

 

 

6 vastaajalla ei ollut ammattitutkintoa. 
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N = 23 

ympäristönhoitaja laitoshuoltaja palveluavustaja kodinhuoltaja 

suurtalouskokki puutarhuri hoiva-avustaja 
puu- ja metallialan 
ammattitutkinto 

maatilatalouden 
perustutkinto 

kiinteistönhoitaja puuseppä keittiöapulainen 



 
    Oletko saanut koulutustasi  
    vastaavaa työtä? 
 11 vastaajaa oli saanut koulutustaan vastaavaa työtä. 
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N = 21 

toimintakeskuksen puu- ja 
metallityöt 

Olen työskennellyt puutarhatöissä. 
Nykyisessä työssäni teen erilaisia 
ulkotöitä, esim. nurmikon leikkuu ja 
lumityöt. 

Teen nyt sellaisia työtehtäviä, joita opiskelin koulussa. 

laitoshuoltajana keittiötyöt 

Syksyllä menen 
päiväkotiin avotöihin. 

Avotöissä pesulassa teen 
koulutustani vastaavia työtehtäviä. 

Teen avotöissä 
vanhainkodilla 
hoiva-avustajan 
tehtäviä. 



10 vastaajaa ei ollut saanut koulutustaan vastaavaa työtä 
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    Oletko saanut koulutustasi  
    vastaavaa työtä? 
 

En ole saanut keittiöapulaisen työtä. 

Menin suoraan toimintakeskukseen. 
Ei ole löytynyt avotyöpaikkaa, koska 
kulkeminen on vaikeaa. 

Paljon sairauksia, jotka estävät 
keittiöapulaisen työn. 



    Kerro lyhyesti työhistoriastasi? 
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Olen ollut 
puutarhatöissä. 

Lempäälän toimintakeskus, 
monitoimikeskus Ylisellä ulkotöissä, 
postilähetti ja ruoka-autossa, 
nykyinen työpaikka toimintakeskus 
Lupiinissa. 

Olen työskennellyt hotellissa ja perhekodissa. 

Opiskelujen jälkeen suoraan 
toimintakeskukseen eli silloiseen 
suojatyökeskukseen töihin. Ei ollut 
muuta mahdollisuutta. 

Opiskeluaikana Tampereen 
kaupungilla ympäristötöitä. 

Olen työskennellyt päiväkodin keittiöllä, 
nykyisin työskentelen päiväkodissa 
lapsiryhmässä. 

 
 
Metsätöitä, navettatöitä naapurissa. Toimintakeskuksessa 
olen tehnyt matonkutomisesta lähtien kaikkia töitä. 
Metalliverstaalla teen siivoustöitä 3 kertaa viikossa. 

 
 

N =23  



Olen ollut toimintakeskuksessa       

töissä jo 33 vuotta. 
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Kerro lyhyesti työhistoriastasi? 
 

Toimintakeskuksessa ja lisäksi 2-3 
päivänä seurakunnalla avotöissä. 

Saarioisten tehtaalla Sahalahdessa olin 
ammattikoulun jälkeen. Olen jakanut 
postia, olen ollut autokuskina leipomossa 
(minulla on ajokortti!). Olen työskennellyt 
kunnalla puutarhatöissä ja nykyisin 
kunnalla teknisessä keskuksessa. 

Koulun jälkeen suoraan 
toimintakeskukseen. En ole ollut 
muualla. 

 

Olen kaksi päivää pesulassa  
ja kolme päivää Pähkinäkallion 
toimintakeskuksessa. 
 

K-Supermarket nyt 3 vuotta. 

Kiinteistöpalvelussa  
noin 6 vuotta.  



   Missä olet töissä? 
 

 

 

 

 

 

 

11 vastaajaa kävi kahdessa eri paikassa töissä.  

9 heistä oli töissä toimintakeskuksessa ja avotyöpaikalla. 
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N =23  



    Mitä työtä teet? Kerro  
    työtehtävistäsi tarkemmin. 
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Ilmaisjakelujen pakkaaminen ja 
jakaminen 

Pesulassa viikkailen haalareita ja muuta 
pyykkiä ja toimintakeskuksessa teen  
alihankintatöitä. 

Avotöissä lähettinä: kuljetan postia 
Olen erilaisissa ryhmissä: hyvänolon 
ryhmä, akatemiaryhmä, naisten 
kokkiryhmä jne. Kuulun 

toimintakeskuksen toimikuntaan. 

Laitan tavaroita hyllyille, haen 
ostoskärryjä, litistän pahveja, 
juttelen asiakkaitten kanssa, 
lajittelen pulloja. 

N = 23 
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    Mitä työtä teet? Kerro  
    työtehtävistäsi tarkemmin. 
 

Päiväkodissa: lasten leikkien valvonta 
ja erilaiset avustavat tehtävät, 
pukeminen, ruokailu sekä 
kodinhoidolliset työt 

Erilaisia siivoustöitä mm. imuroin 
mattoja, tyhjennän ja täytän 
tiskikoneen sekä pyyhin pöytiä. 
Taittelen pyyhkeitä.  

pakkaustöitä, 
siivoustöitä, 
keittiötöitä, 
käsitöitä 

Erilaisia ulkotöitä: leikkaan nurmikoita, kolaan lunta. 

Jaan aamupalan vanhuksille, kerään tiskit ja vien ne 
keittiölle, lataan kahvinkeittimet, välillä saan syöttää 
asukasta, kuljetan ruokakärryjä ja tiskikärryjä osastolta 
keittiölle. 



   Oletko itse saanut valita paikan,  
   jossa käyt töissä? 

Vastaajista 16 henkilöä oli itse saanut valita paikan,  

jossa käy töissä. 

 

 

7 henkilöä ei ollut saanut valita paikkaa, jossa  

käy töissä. 
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N = 23 



   Kuinka monena päivänä  
   viikossa käyt töissä? 

1 vastaaja kävi töissä  

3 päivänä viikossa. 

 

8 vastaajaa kävi töissä  

4 päivänä viikossa. 

 

13 vastaajaa kävi töissä  

5 päivänä viikossa. 
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N = 23 



   Kuinka pitkiä työpäiviä  
   keskimäärin teet? 
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N =23  



   Kerro omin sanoin millainen  
   on hyvä työpaikka 

 

10 vastaajaa piti kivoja työkavereita tärkeänä. 

5 vastaajaa mainitsi hyvien ohjaajien tärkeyden. 
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N = 23 

Hyvät työkaverit, hyvä yhteishenki.  Ohjataan hyvin. 

Hyvällä työpaikalla ihmiset ottavat huomioon toisiaan, 
puhalletaan yhteen hiileen, hyväksytään ihmiset sellaisina mitä 
he ovat. 



   Kerro omin sanoin millainen  
   on hyvä työpaikka 

5 ihmistä sanoi, että työtehtäviä tulee olla sopivasti. 

5 ihmisen mukaan työn pitää olla vaihtelevaa. 

6 vastaajaa piti työrauhaa tärkeänä. 
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Saa tehdä omaan tahtiin, eikä kukaan ole 
juoksemassa perässä! 

Työssä viihtyy ja ilmapiiri on mukava. 
Sopivasti työtehtäviä, jotka välillä 
vaihtuvat. 



   Kerro omin sanoin millainen  
          on hyvä työpaikka 

8 vastaajaa piti hyvää ilmapiiriä tärkeänä. 

6 vastaajan mielestä työpaikalla pitää olla hauskaa. 

4 vastaajaa sanoi, ettei työpaikalla saa kiusata. 

2 vastaajaa mainitsi palkan olevan tärkeä. 
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Sellainen, missä ei ole työpaikkakiusaamista. Saa tehdä 
työnsä huolellisesti ja rauhallisesti. 

Jos olisin terve pääsisin toimintakeskuksen ulkopuolelle, 
saisin enemmän palkkaa, se on tärkein asia. 



Oletko tyytyväinen  
nykyiseen työhösi? 

Kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä nykyiseen työhönsä. 
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Kaksi työtä, tuo vaihtelua 

Saan kunnon palkan oikeissa 
töissä. 

Olen oppinut uusia asioita, 
kivat kaverit. 

En kai muuten olisi tehnyt tätä työtä niin 
kauan! 

Täällä on tutut työkaverit. Olen tyytyväinen 
myös työtehtäviini. 

Minuun luotetaan työpaikalla ja saan tehdä työni 
rauhassa. Työpaikalla on hyvä ilmapiiri. 

N = 23 
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Oletko tyytyväinen  
nykyiseen työhösi? 

Kiva työpaikka ja sopivasti töitä. 

Tutut kaverit ja tuttu 
ympäristö. 

Töissä on kivaa! 
Toimintakeskuksessa näkee 
kavereita. 

Saan tehdä kaikessa rauhassa.  
Osa töistä on tullutkin jo tutuksi. 
Saa myös kokeilla välillä uusiakin 
töitä. Saan tehdä sellaista työtä, mistä 

tykkään. Kesällä saa olla ulkona. 
Kahtena päivänä viikossa olen 
työsuhteessa. 

Työkaverit ja ohjaajat ovat hauskoja. 
Saan tehdä töitä, joista pidän. 



   Pidätkö tekemääsi  
työtä tärkeänä? 

 

Kaikki vastaajat pitivät tekemäänsä työtä tärkeänä. 
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N = 23 



   Millainen on työpaikkasi    
   työilmapiiri? 

32 

N = 22 

Yleensä rauhallinen ilmapiiri, joskus 
liikaa melua, kun on paljon ihmisiä 
paikalla. Silloin tulee myös helposti 
riitoja. 

Mukava ja hauska. Työkaverit 
ovat erittäin mukavia ja 
ystävällisiä. 

Se on aina vähän vaihteleva avotöissä. Pesulassa on kivat työkaverit. Minulle 
sanotaan tarkkaan työtehtävät ja pääsen yleensä hyvin alkuun. 
Toimintakeskuksessa se on hyvin vaihtelevaa, jotkut ovat tosi mukavia ja jotkut 
taas vähän ilkeitä ja saattavat joskus vähän nälviä. 

Hyvä! Porukka on rentoa ja huumori 
kukkii. 



   Onko sinulla töissä kavereita? 

22 vastaajalla oli töissä kavereita. 
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N = 22 



   Arvostavatko muut työkaverit  
   tekemääsi työtä? 

 

20 vastaajaa sanoi, että muut työkaverit arvostavat heidän 
tekemäänsä työtä. 

3  vastaajaa sanoi, etteivät muut työkaverit arvosta heidän 

 tekemäänsä työtä. 
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N = 23 



   Onko kohtelu työpaikallasi 
   tasapuolista kaikkia kohtaan? 
19 vastaajaa sanoi, että kohtelu työpaikalla on tasapuolista. 

 
 
 

4 vastaajaa sanoi, että kohtelu ei ole tasapuolista kaikkia 
kohtaan. 
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N = 23 



 
   Oletko törmännyt työpaikallasi ennakkoluuloihin  
   kehitysvammaisia henkilöitä kohtaan?  

 
17 henkilöä vastasi, ettei ole törmännyt ennakkoluuloihin  

kehitysvammaisia kohtaan työpaikallaan. 

 

4 vastaajaa oli törmännyt ennakkoluuloihin 

kehitysvammaisia kohtaan työpaikallaan. 
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N = 21 

Työkaverit ovat 
aliarvioineet. 

On kiusattu nimittelemällä. 

Syrjintää. 

Koen ennakkoluulot syrjintänä.  
Esim. kun vedän taukojumppaa toiset 
asiakkaat eivät halua osallistua ja 
puhutaan rumia asiasta, vähätellään. 
Ollaan kateellisia. 



17 vastaajaa kertoi havainneensa työpaikkakiusaamista. 

 

 

 

6 henkilöä ei ollut havainnut  

työpaikallansa kiusaamista. 
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   Oletko havainnut työpaikallasi  
   työpaikkakiusaamista? 

N = 23 

Väkivaltaisuutta 
Tönimistä 

Toisten tekemisten vähättelyä 
Ulkopuolelle jättämistä 

 
Nälvimistä 
Nimittelyä 
Huutamista 
Selän takana puhumista 
Moittimista 
 



    Onko sinua kiusattu työpaikallasi?  
 

13 vastaajista ei ollut kohdannut kiusaamista. 

10 vastaajaa oli kohdannut kiusaamista työpaikallaan. 
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nimittelyä 

nälvimistä 

huutamista 

moittimista 

aliarviointia, vähättelyä 

tönimistä 

rumasti sanomista 

jostain paikasta pois ajamista 

yritetty estää tekemistä 

N = 23 



    Saatko tarpeeksi tukea työtehtäviesi   
    suorittamiseen työpaikallasi? 
 

Vastaajista 20 sai tarpeeksi tukea työtehtäviinsä. 

Vastaajista 2 ei saanut tarpeeksi tukea työtehtäviinsä. 
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N = 22 



   Saatko itse vaikuttaa  
   omaan työhösi? 
15 vastaajaa sai vaikuttaa omaan työhönsä. 
 

 

 

 

 

 

 

 

7 henkilöä ei saanut vaikuttaa omaan työhönsä. 
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N = 22 

On kysytty, mitä haluan tehdä. 

Saan päättää, millaisia käsitöitä teen ja suunnitella niitä. 

Saan esittää toiveita töiden ja menojen suhteen. 

Toimintakeskuksessa voin valita, metalliverstaalla 
työ on aina sama. 

Saan yleensä itse valita työtehtäväni ja saan 
ohjausta tarpeen mukaan. 



 
   Saatko tuoda työssäsi mielipiteesi  
   esille tärkeissä asioissa? 
 21 vastaajaa sanoi saavansa tuoda mielipiteensä esille. 

1 vastaaja ei saanut tuoda mielipidettään esille. 
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N = 22 



   Onko sinulla haaveammattia? 

13 vastaajalla oli haaveammatti. 

 

 

 

 

 

10 vastaajalla ei ollut haaveammattia. 
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N = 23 

lastenhoitaja 

kilpauimari 

kokki 

palomies 

lähetti 

poliitikko 

toimitilahuoltaja 

taiteilija 

poliisi 

muusikko 



   Paljonko saat palkkaa/ 
   työosuusrahaa kuukaudessa? 
 

 

8 henkilöä sai alle 100 euroa. 

6 henkilöä sai noin 100 euroa. 

2 henkilöä sai noin 200 euroa. 

2 henkilöä sai noin 300 euroa. 

 

 

 

3 vastaajaa ei muistanut tai tiennyt, paljonko saa palkkaa. 

1 henkilö ei saanut rahaa, vaan ilmaisen ruuan palkaksi. 
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N = 22 



   Oletko tyytyväinen saamaasi 
   palkkaan tai työosuusrahaan?     

14 vastaajaa oli tyytyväisiä saamaansa palkkaan. 

 

 

7 vastaajaa ei ollut tyytyväisiä saamaansa palkkaan. 
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N = 21 



   Saatko eläkettä? 

 

Kaikki kyselyyn vastanneet saivat eläkettä. 
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N = 23 



    Riittävätkö rahasi elämiseen eli kattaako  
    toimeentulosi kuukausittaiset menosi?  
 

18 vastaajan rahat riittivät elämiseen. 

 

 

 

4 vastaajaa kertoi, ettei toimeentulo kata heidän menojaan. 
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N = 22 



    Saatko itse päättää, mihin  
    rahasi käytät? 

17 vastaajaa sai itse päättää, mihin käyttää rahansa 
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N = 22 

Tunnistan rahat ja osaan 
käyttää rahani järkevästi. 

Teen itsenäisesti ostoksia, mutta myös yhdessä 

vaimoni kanssa mietitään, mihin rahat käytetään. 

Rahat ovat omalla tilillä ja käytän ne, mihin 
haluan. 

Kerron vanhemmilleni, mitä tarvitsen ja itse hankin ne. 

Käyn itsenäisesti kaupassa ja teen 
ostoksia. Isommista hankinnoista 
neuvottelen edunvalvojan kanssa. 

Olen täysi-ikäinen 



5 vastaajaa ei saanut päättää itse 
 
 
 
 
 

 
 

Kaikista vastaajista 17 mainitsi saavansa tukea raha- 
asioissa. Useat kertoivat, että isoista hankinnoista  
sovitaan edunvalvojan kanssa. 
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    Saatko itse päättää, mihin  
    rahasi käytät? 

saan käyttöön 4 e viikossa 

Viikkorahan, 10 e, voin käyttää mihin haluan. Muut rahat ja ostokset menevät  
äidin (edunvalvoja) kautta ja luvalla. 

omaiset päättävät rahojen käytöstä, 20 e viikkorahaa 

äiti yleensä päättää rahankäytöstäni 



LISÄTIETOJA 

Vertaistutkimusverkoston työ jatkuu.  

Lisätietoja vertaistutkimuksesta löydät Internetistä osoitteesta: 

http://www.kvps.fi/minulle/vertaistutkimus 

 

Ota yhteyttä! 

 

Sanna Kekki   Petteri Kukkaniemi 

sanna.kekki@kvps.fi  petteri.kukkaniemi@kvps.fi 

puh. 0207 713 546  puh. 0207 713 549 
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