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Tiivistelmä

Tiivistelmä
loputtua, niin kuin oli alun perin
tarkoitus.
Tutkimuksessa tarkastellaan kolmea
lähityöntekijöiden ryhmää: 1) laitoksen
työntekijät, jotka olivat vuonna 2015
vielä laitoksessa töissä; 2) laitoksen
työntekijät, jotka olivat vuoteen 2015
mennessä siirtyneet laitoksesta asumispalveluihin; ja 3) vertailuryhmänä asumispalvelujen työntekijät.
Tuloksista voidaan nostaa seuraavat keskeiset havainnot. Ensinnäkin
laitoksesta asumispalveluihin seurantajakson aikana siirtyneet työntekijät näyttivät olleen jo lähtötilanteessa
valmiimpia laitoshoidon lakkauttamiseen kuin laitokseen jääneet työntekijät. He asennoituivat laitoshoidon
lakkauttamiseen huomattavasti myönteisemmin ja näkivät laitosyksikössään
olleen huomattavasti enemmän puutteita. Toiseksi, näiden kahden ryhmän
näkemykset näyttivät seuranta-ajan
kuluessa muuttuneen päinvastaisiin
suuntiin. Laitoksesta asumispalveluihin

Kehitysvammaliitto ry toteutti Helsingin kaupungin kehitysvammaisten
laitoshoidon lakkauttamisprosessiin
liittyvän seurantatutkimuksen kehitysvamma-alan henkilöstön työkäytännöistä ja niiden muutoksesta. Käsillä
olevassa raportissa tarkastellaan lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiä ja
työhyvinvointia ja niissä tapahtuneita
muutoksia. Teoreettisena viitekehyksenä käytettiin symboliseen interaktionismiin pohjaavaa sosiaalipsykologista
rooli-identiteettiteoriaa. Keskeisenä
näkökulmana oli vammaisten ihmisten
oikeuksien toteutuminen.
Tutkimusaineisto kerättiin postikyselyinä siten, että ensimmäinen tiedonkeruu tapahtui keväällä 2012 ja
seuranta-aineiston keruu keväällä 2015.
Koska laitoshoidon lakkauttamisprosessi kesti huomattavasti suunniteltua
kauemmin (viimeiset laitososastot suljettiin vuonna 2018), seuranta-aineiston
keruu jouduttiin tekemään prosessin ollessa vielä käynnissä eikä sen
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siirtyneiden työntekijöiden työorientaatiossa oli havaittavissa muutosta
kohti enemmän asiakkaita kuuntelevaa
ja heidän mielipiteensä ja ajatuksensa
huomioivaa otetta. Edelleen laitoksessa
olleet työntekijät taas kokivat asiakkaiden päätöksenteon tukemisen muuttuneen vähemmän tärkeäksi, jolloin
asiakkaiden puolesta päättäminen ja
järjestyksen ylläpitäminen korostuivat
työtä ohjaavina periaatteina.
Y leisesti ottaen kuitenkin havaitut muutokset olivat varsin pieniä,
iduillaan olevia, mikä lienee ollut

odotettavissa ottaen huomioon seuranta-ajan lyhyt kesto ja sen sijoittuminen käynnissä olleen prosessin keskelle.
Opittujen ja pitkään toistettujen työtapojen muutos ei tapahdu hetkessä.
Isompien muutosten näkyviin tuominen tulisi mahdolliseksi vasta toistamalla vastaava kysely riittävän pitkän
ajan kuluttua.
Asiasanat: Kehitysvammaisuus, laitoshoidon lakkauttaminen, työntekijät, ammattiidentiteetti, työhyvinvointi.
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Abstract
end of it, as was beforehand planned.
The study examines three groups
of direct care workers: 1) employees of
the institution who were still working
in the institution in 2015; 2) employees of the institution who had moved
to housing services by 2015; and 3) as
a reference group, employees of the
housing services.
The following key findings can be
drawn from the results. Firstly, employees who moved from the institution to
housing services during the follow-up
period seemed to be more prepared
to the closure those who stayed at the
institution. They had much more positive attitude towards the closure of
institution and saw much more shortcomings in their former institutionunit. Secondly, the views of these two
groups seemed to change in different directions during the course of the
follow-up period. There was a shift in
the work orientation of the workers
who moved from the institution to the

The Finnish Association on Intellectual
and Developmental Disabilities, implemented by the City of Helsinki, carried
out a follow-up study on the working
practices of direct care workers in the
process of abolishing institutional care
for people with intellectual disabilities. The present report examines the
professional identity and well-being
of workers and changes in them. As a
theoretical framework, social psychological role-identity theory based on
symbolic interactionism was used. The
key aspect was the realization of the
rights of people with disabilities.
The research data was collected as
mail surveys so that the first data collection took place in spring 2012 and
the collection of follow-up data in
spring 2015. As the deinstitutionalization process took much longer than
planned (the last departments were
closed in 2018), the collection of follow-up material was placed while the
process was still ongoing and not in the
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housing services, towards a more attentive and customer-oriented approach.
The employees who stayed at the institution felt that support for customer
decision-making had become less
important, whereby deciding on behalf
on them and maintaining order was
emphasized more as guiding principles for work.
In general, however, the observed
changes were quite small, germinating,
which may have been expected beforehand given the short duration of the

follow-up period and the placement in
the middle of the ongoing process. The
change in the learned and long-repetitive working methods does not happen
instantly. Displaying larger changes
would be possible by repeating the corresponding query after a sufficiently
long time.
Keywords: Intellectual disability, deinstitutionalization, direct care workes, professional identity, work well-being.
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1. Johdanto
kehitysvamma-alan henkilöstön työkäytännöistä ja niiden muutoksesta.
Tutkimus koostui kahdesta osasta: 1)
Tutkimus lähityöntekijöiden ammattiidentiteetistä ja työhyvinvoinnista sekä
2) Tutkimus kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen organisatorisista muutoksista.
Käsillä olevassa raportissa kuvataan
lähityöntekijöiden ammatti-identiteetissä ja työhyvinvoinnissa tapahtuneita muutoksia. Lähityöntekijöiden
ammatti-identiteetin ja työhyvinvoinnin tutkimus toteutettiin postikyselynä.
E n s i m m ä i n e n t i e d o n ke r u u t a p a h tui keväällä 2012 ja seuranta-aineiston
keruu keväällä 2015.

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston
kehitysvammaisten henkilöiden yksilöllisen asumisen kehittämishankkeen
(ASU-hanke) tavoitteena oli, että Helsingillä ei ole omia laitospaikkoja enää
vuoden 2015 jälkeen ja että laitoksissa
a s u v i l l e h e n k i l ö i l l e r a ke n n u t e t a a n
uudet kodit. Uusien tilojen saamisen
lisäksi tavoitteena oli, että myös asumispalvelujen sisällöllinen toiminta
muuttuu kehitysvammaisten henkilöiden osallisuutta ja itsemääräämistä
tukevaksi. Laitoshoidon lakkauttamisprosessi kuitenkin kesti huomattavasti
suunniteltua kauemmin: viimeiset laitososastot suljettiin vuonna 2018.
Kehitysvammaliitto ry toteutti Helsingin kaupungin tilauksesta ASU-hank
keeseen liittyvän seurantatutkimuksen
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2. Tutkimuksen tausta ja
tarkoitus
Viimeksi kuluneiden noin 50 vuoden
aikana kehitysvamma-alalla tapahtuneet muutokset ovat siinä määrin
merkittäviä, että voidaan jopa puhua
paradigman vaihdoksista (vrt. Kuhn
1962 1 ). Muutokset ovat koskettaneet
koko kehitysvammaisuuden kenttää –
kehitysvammaisia ihmisiä, heille tarjottavia palveluja ja niitä tuottavissa
organisaatioissa työskenteleviä ihmisiä
sekä koko palvelujärjestelmää. Nämä
m u u t o k s e t ov a t h e i j a s t e l l e e t y l e i sesti koko länsimaisessa yhteiskunn a s s a t a p a h t u n e i t a ke h i t ys k u l k u j a .
Kehitysvammaisille ihmisille tarkoitettujen palvelujen järjestämisessä
näkyvimpiä muutoksia ovat olleet siir-

tyminen keskitetystä laitoshoidosta
pienimuotoisiin, yhteisöllisiin palveluihin, pyrkimys erityispalveluista
yleisiin palveluihin sekä palvelujen
asiakaslähtöisyyden ja yksilöllisyyden korostaminen (Vesala, 2003). Suomessa laitosten lakkauttaminen on
tapahtunut muihin länsimaihin verrattu varsin myöhään (Saloviita, 1992).
Laitoshoidossa olleiden kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärä puolittui 1990-luvun aikana, mutta lukuun
ottamatta Nastolan hoitokotia kes kuslaitoksia on kokonaan lakkautettu
vasta 2000-luvulla. Valtioneuvoston
tekemän periaatepäätöksen (1.10.2010)
mukaan tavoitteena oli vähentää huomattavasti kehitysvammaisten laitoshoitoa vuoteen 2015 mennessä (noin
2000:sta laitospaikasta vuonna 2010
noin 500:een laitospaikkaan vuonna
2015) (Ympäristöministeriö, 2009).
Vuonna 2012 periaatepäätöstä laajennettiin koskemaan vuosia 2015–2020.
Tässä periaatepäätöksessä tavoitteeksi

1
Tällä viitataan Thomas S. Kuhnin
esittämään tieteellisten paradigmojen
muutokseen niiden kriisiytyessä. Kehitysvammahuollon tieteellisessä perustassa
eli laitosasumisen paradigmassa on ollut
havaittavissa kriisiytymistä jo 1950-luvulta
lähtien, kun kehitysvammaisten henkilöiden kansalaisuus ja ihmisoikeudet eivät
useinkaan ole toteutuneet.
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kehittämistä ohjaaviksi periaatteiksi
(katso myös Oikeus osallisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen. YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma
2018–2019 (Sosiaali- ja terveysministeriö 2018)).
Kehitysvammaisten ihmisten asemaa
suhteessa sekä palveluihin että laajemmin yhteiskuntaan on varsin radikaalisti uudelleen määritelty. Karkeasti tätä
muutosta kehitysvammaisten ihmisten
asemassa voidaan kuvata muutoksena
passiivisesta hoidon ja kuntoutuksen
kohteesta, ”potilaasta”, aktiiviseksi toimijaksi, ”kansalaiseksi”, jolla on samat
oikeudet kuin kaikilla muillakin ihmisillä (Bradley, 1994). Näiden muutosten
myötä kehitysvamma-alan työntekijöiden – erityisesti lähityötä tekevien hoitajien ja ohjaajien – työnkuva ja suhde
kehitysvammaiseen asiakkaaseen on
muuttunut ja on edelleen muuttumassa.
Suuren haasteen kehitysvamma-alan
lähityöntekijöille 2 asettaa kehitysvammaisen henkilön aseman uudelleen
määrittely, jossa korostuvat oikeudet ja
tasavertaisuus muihin nähden. Määriteltäessä kehitysvammainen ihminen
autonomiseksi toimijaksi, joka itsenäisesti tekee valintoja ja päätöksiä
omassa elämässään, muuttaa olennaisesti lähityöntekijän ja kehitysvammaisen asiakkaan välistä valtasuhdetta,
ja siten lähityöntekijän työhön kohdistuvia vaatimuksia ja odotuksia. Nikolas
Rosen (1992) ajatuksia mukaillen kehi-

asetettiin, että vuoden 2020 jälkeen
kukaan ei asu laitoksessa. Lisäksi periaatepäätöksessä linjataan, että ”laitosasumisen lakkauttaminen edellyttää, että
laitoshoitoa korvaavia yksilöllisiä palveluja on olemassa kunnissa. Keskeisiä periaatteita ovat myös tietoisuuden lisääminen
vammaisten henkilöiden perus- ja ihmisoikeuksista, sekä hallinnonalojen välinen
yhteistyö. Periaatepäätöksellä hallitus
sitoutuu jatkamaan kehitysvammahuollon
rakennemuutosta ja kehittämään palveluja, jotka mahdollistavat myös vaikeimmin
vammaisten henkilöiden asumisen lähiyhteisössä” (Sosiaali- ja terveysministeriö
2012, s. 3).
Muutosten taustalla ovat vai 
k ut
t an e e t ke h i t ysva m m a - a l a l l a o m a k
sut u t i d e ol o g i s e t n ä k e m y k s e t .
No rm al i s a a t i o p e r i a a t t e e s s a ( N i r j e ,
1 9 9 2 ; Wo l fe n s b e r g e r, 1 9 7 2 ) ko ro s tettiin kehitysvammaisten ihmisten
oikeutta elää samalla tavalla kuin kaikkien muidenkin ihmisten ja heidän
integroimisensa yhteiskuntaan nähtiin
keskeisenä normalisaation toteutumisen välineenä. Myöhemmin alettiin
puhua integraation sijasta inkluusiosta; integraation voidaan nähdä sisältävän merkityksiä, joiden mukaisesti
ke h i t ysv a m m a i s t e n i n t e g ro i m i n e n
yhteiskuntaan merkitsi heidän sopeuttamistaan siihen. Inkluusiossa taas
korostuu ajatus, jonka mukaan yhteiskunnan tulee olla avoin ja kaikkien
saavutettavissa, jolloin painopiste on
pikemminkin ympäristön kuin yksilön
muuttamisessa. (Hintsala ym. 2008;
Levitas 1998; Teittinen 2003, 2005).
2000-luvulla ihmisoikeudet ovat nousseet keskeiseen asemaan. Suomi on
allekirjoittanut YK:n yleissopimuksen
vammaisten henkilöiden oikeuksista
(United Nations Convention, 2006) ja
myös Suomen vammaispoliittisessa
ohjelmassa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010) oikeudet, valinnanmahdollisuudet, itsenäisyys ja osallisuus
o n n o s t e t t u ke s ke i s i k s i p a lve l u j e n

2
Kuntaliiton Erityishuoltopiirien
toiminta ja taloustilastoissa käyttämien
m ä ä r i t e l m i e n m u k a i s e s t i l ä h i t yö n t e k i jällä tarkoitetaan laitoshoidossa, asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa
hoito- ja ohjaustyötä tekeviä työntekijöitä
erotuksena asiantuntijoista (esim. psykologi, lääkäri, sosiaalityöntekijä) ja muusta
henkilökunnasta (esim. ruokahuollon, kiinteistöhuollon tai siivouksen henkilöstö).
Lähityöntekijöiden ammattinimikkeitä ovat
esim. sairaanhoitaja, perushoitaja, lähihoitaja ja kehitysvammaohjaaja.
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tysvammaisesta henkilöstä ei synny
autonomista toimijaa itsessään, vaan
se rakennetaan henkilön ja muiden
toimijoiden välisissä suhteissa ja
vuorovaikutuksessa �3. Lähityöntekijältä
edellytetään siten aiempaa enemmän
psykososiaalisia taitoja ja sen sijaan,
että hän päättäisi mikä on parasta
kehitysvammaiselle ihmiselle, hänen
tulisi pikemminkin pyrkiä neuvomaan,
ohjaamaan ja tarjoamaan tietoa tukeakseen kehitysvammaisen asiakkaan
omia päätöksiä (vertaa esim. Taylor
et al. (1996) määrittelemiin lähityöntekijöiden taitostandardeihin). Tässä
kehityksessä lähityöntekijä asettuu
pikemminkin neuvonantajan, asiantuntijan tai ”valmentajan” kuin perinteisen,
ehkä lääketieteellisesti tai hoidollisesti orientoituneen hoitajan asemaan.
Lähityöntekijän roolin uudelleenmäärittelyyn saattaa liittyä myös monenlaisia keskenään ristiriitaisia vaatimuksia
tai odotuksia, kuten esimerkiksi valinta
asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja
turvallisuuden välillä (Antaki, et al.
2009; Finlay et al. 2008; Hawkins et al.,
2011, Vesala 2010a, 2010b). Tässä tilanteessa työntekijöiden työmotivaatio
sekä työssä jaksaminen ovat uhattuina.
Uudenlaisen roolin tai ammatti-identiteetin omaksumisen tueksi on selkeästi
t a r ve t t a l ä h i h e n k i l ö i d e n ko u l u t u ksen uudistamiselle (Niemelä & Brandt,
2007). Merkille pantavaa on, että viimeaikaisessa kansainvälisessä kehitysvamma-alan tutkimuskirjallisuudessa

lähityöntekijöiden roolia tai ammattiidentiteettiä käsittelevää tutkimusta
ei juurikaan ole. Sen sijaan sairaanhoitoalalla hoitajien identiteettiä on
tutkittu (esim. Eriksson-Piela, 2003;
Fagermoen, 1997; Öhlen & Segesten,
1998) Työntekijöiden työhyvinvointiin
ja stressiin liittyvää tutkimusta kehitysvamma-alalla on varsin runsaasti,
esim. Rose kollegoineen (Rose, 1993,
1995, 1997, 1999, Rose et al. 1993, 1994,
1998 2003; Rose & Rose, 2005). Tutkimuksissa on todettu lähityöntekijöiden
kokeman stressin olevan yhteydessä
useisiin eri tekijöihin, kuten työilmapiiriin, työntekijöiden saamaan tukeen,
coping-strategioihin sekä erityisesti
asiakkaiden haastavaan tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen (Rose et al.,
2008, Skirrow and Hatton, 2008)), sen
sijaan stressin yhteyttä ammatti-identiteettiin ei ole tutkittu. Työntekijöiden
pystyvyysodotuksen (self-efficacy) on
havaittu liittyvän alhaisempaan stressiin (Rose et al. 2008).
Laitosten lakkauttamisen tutkimuksessa on ensisijaisesti keskitytty selvittämään muutoksen vaikutuksia
kehitysvammaisten ihmisten elämään.
Näitä vaikutuksia on arvioitu käyttämällä indikaattoreina esim. koettua
elämänlaatua, adaptiivista käyttäytymistä, toimintakykyä, haastavan käyttäytymisen vähenemistä, yhteisöön
osallistumista jne. (Kim, Larson &
Lakin, 2001; Young, Sigafoos, Suttie,
A s h m a n & G r eve l l , 1 9 9 8) . Va i k k a
yleinen trendi osoittaa laitosten lakkauttamisella olevan positiivisia vaikutuksia, niin sekä Felce (1996, 2006)
että Mansell (2006) kiinnittävät huomiota suureen vaihteluun yhteisöllisten
palvelujen vaikutuksissa. Näennäisesti
samankaltaisten (yhteisöllisten) palvelujen sisällä lopputulosten tai palvelujen vaikutusten vaihtelu on suurta, ja
äärimmäisissä tapauksissa saattaa olla
samantasoista kuin laitoksissa. Vaihtelu yhteisöllisten palvelujen laadussa

3
N. Rose (1992) kuvaa nykyisiä länsimaisia yhteiskuntia ”yrittäjyyskulttuuri”käsitteellä, joissa poliittista hallintatapaa
ja hallinnointia luonnehtivat yksilöiden
omaehtoisen toiminnan ja itseohjautuvuuden kykyjen hyödyntäminen sekä se, että
hallinnoinnin periaatteilla ja käytännöillä
tavoitellaan tällaisten autonomisten toimijoiden synnyttämistä. Yksilöiden autonominen toimijuus on siten usein ratkaisevilta
osin ulkoisten toimijoiden tai tiedollisten
auktoriteettien tuottamaa (Pyysiäinen ja
Vesala, 2007).
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heijastaa osittain kehitysvammaisten
asiakkaiden kykyjä ja ominaisuuksia
mutta myös palvelujen tuottamistapoja. Felcen (2006) mukaan laitosten
lakkauttamista käsittelevä tutkimus ei
tarjoa juurikaan apua sen ymmärtämiseksi, mitkä palvelujen piirteet/ominaisuudet johtavat hyviin lopputuloksiin.

Mansell (2006) puolestaan esittää, että
vaihtelu palvelujen laadussa heijastaa nimenomaan eroja henkilökunnan
toiminnassa. Hänen mukaansa tutkimukset osoittavat, että se tapa, jolla
henkilökunta tarjoaa palveluja, on palvelujen laadun / tulosten avaintekijä.
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3. Teoreettinen
viitekehys
olisi epävakaa, eikä mitään todellisia,
pysyviä rakenteita olisi olemassa; vaan
että yhteiskunta on vakaa ja kestävä,
niin kuin osoittavat ne säännönmukaisuudet, jotka luonnehtivat suurinta
osaa ihmisen käyttäytymisestä.
Symbolisen interaktionismin traditioon pohjautuvassa identiteettiteoriassa (Stets & Burke, 2000, 2003;
Stryker, 1987; Stryker & Burke, 2000)
identiteetti liittyy tietyn roolin tai sosiaalisen position omaamiseen. Identiteetti on osa ihmisen minää ja se
voidaan nähdä vastauksena kysymykseen ”Kuka minä olen?” (Augoustinos
& Walker, 1995). Ihmiset voivat määrittää itsensä monilla ja monen tasoisilla ulottuvuuksilla: henkilö voi olla
samanaikaisesti sekä hoitaja, vaimo,
äiti, jne., toisin sanoen hänellä on niin
monta identiteettiä kuin hänellä on erilaisia rooleja tai asemia niissä ryhmissä
tai organisaatiossa, joihin hän kuuluu.
Identiteettiin sisältyy myös emotionaalisia ja arvottavia puolia: identiteettiin

L ä h i t yö n t e k i j ö i d e n a m m a t t i - i d e n 
t it e e t t i ä t a r k a s t e l l a a n s o s i a al i 
p s yk ol og is e st a
näkökulmasta
rool i-ident iteettiteoriaa hyödyntäen.
Laaj empana teoreettisena viitekehyksenä on symbolinen interaktionismi
(Mead, 1950; Blumer, 1969). Symbolisessa interaktionismissa keskeisenä
ajatuksena on, että yhteiskunta ja kulttuuri sekä ihmisten käsitykset itsestä
ja toisista rakentuvat ja muovautuvat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Yhteiskunnan nähdään olevan jatkuvassa prosessissa, jossa sen rakenteet
luodaan yhä uudelleen toimijoiden tulkintojen ja määritelmien kautta. Toimijat identifioivat tilanteesta asioita, jotka
heidän tulee ottaa huomioon, toimivat
noiden identifiointien pohjalta ja pyrkivät sovittamaan toimintansa toisten
tilanteessa olevien toimijoiden toimintaan saavuttaakseen tavoitteensa. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että toimijat voisivat mielin määrin tehdä tulkintoja ja määrityksiä, ja että maailma
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stressaavaksi, eritoten jos henkilö vielä
kokee, ettei itsellä ole mahdollisuuksia vaikuttaa tilanteeseen (Karasek and
Theorell, 1990). Edelleen sosiaalisen
oppimisen teorioiden (Bandura, 1977,
1995; Rotter, 1990) mukaan tavoitteellinen välineellinen toiminta edellyttää
toimijalta uskoa omaan pätevyyteen,
ts. siihen, että hän kykenee toteuttamaan onnistuneesti kyseessä olevan
tehtävän tai toiminnan (self-efficacy)
ja uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, ts. siihen, että hän omalla toiminnallaan voi vaikuttaa siihen, miten hän
tehtävästä suoriutuu (personal control).
Mikäli henkilö ei usko kykenevänsä
eikä koe omalla toiminnallaan olevan
vaikutusta lopputuloksiin, ei hänellä
ole mitään syytä edes yrittää (vrt.
opittu avuttomuus, Seligman, 1975).
Näin identiteetti nivoutuu kiinteästi
henkilön hyvinvointiin, työssä viihtymiseen ja jaksamiseen.
Edellä esitetyn teoreettisen viitekehyksen avulla voidaan tarkastella lähityöntekijöiden ammatti-identiteettiä
(ro o l i - i d e n t i t e e t t i k ä s i t t e e n k a u t t a) ,
sen muutosta laitoksen hajauttamisen myötä sekä identiteetin ja työhyvinvoinnin välisiä yhteyksiä. Tämä on
perusteltua useista eri syistä. Ensinnäkin aiemmin esitetty kehitysvammaisen henkilön roolin tai aseman
uudelleen määrittely aktiiviseksi, autonomiseksi kansalaiseksi tapahtuu
nimenomaan suhteessa muihin toimijoihin ja rooleihin (vrt. N. Rose, 1992).
Tällöin kehitysvammaisen henkilön
asema ei voi muuttua, jos vastakkaisissa
rooleissa ei samanaikaisesti tapahdu
tätä uudelleenmäärittelyä tukevaa ja
myötäilevää muutosta. Lähityöntekijän käsitykset omasta työstään, ts. millaiseksi hän kokee omaan rooliinsa
kohdistuvat toimintaodotukset, ovat
avainasemassa kehitysvammaisen asiakkaan ”kansalaisuuden” rakentamisessa. Esim. Taylor et al. (1996) ovat
määritelleet taitostandardit sosiaalialan

liittyvien odotusten toteutuminen
h e r ä t t ä ä p o s i t i iv i s i a e m o o t i o i t a j a
niiden toteutumatta jääminen negatiivisia (Stets & Burke, 2003). Minäkuvan
arvottavaa puolta nimitetään yleensä
itsetunnoksi. Hyvä itsetunto kuvastaa toisaalta tuntemuksia siitä, että on
hyväksytty ja arvostettu, toisaalta tuntemuksia siitä, että kokee olevansa
pystyvä ja kykenevä. Itsen määrittäminen tietyn roolin haltijaksi (esim.
hoitajaksi) merkitsee samalla sitä, että
henkilö myös tunnistaa tähän rooliin
liittyvät toimintaodotukset. Identiteetin ja toiminnan välinen suhde on vastavuoroinen: toisaalta identiteetti ohjaa
toimintaa, toisaalta toiminnalla rakennetaan tai ylläpidetään identiteettiä
(Burke & Rietzes, 1981, p.84).
Identiteetti tarjoaa siten viitekehyksen, jonka kautta sosiaalinen tilanne
tulkitaan, ja joka näin ohjaa omaa toimintaa ohjaavia valintoja. Identiteetin
vaikutus toimintaan ei siten ole deterministinen vaan identiteetti toimii
pikemminkin kuin kompassi, jonka
avulla voimme luovia sosiaalisten merkitysten valtameressä. Toisaalta omalla
toiminnalla määritämme muille ja
itsellemme sitä roolia ( ja identiteettiä), jonka olemme sosiaalisessa tilanteessa omaksuneet: ”In order to be (some
identity), one must act like (some identity).” (Burke & Reitzes, 1981, p.90).
Identiteetti muodostaa siten minän
”syvärakenteen” (Krueger, 2003), joka
perustavalla tavalla ohjaa henkilön toimintaa erilaisissa tilanteissa ja
konteksteissa.
Identiteetin ylläpitäminen nähdään
itsessään henkilöä motivoivaksi. Se
että kokee pystyvänsä menestyksekkäästi toteuttamaan tiettyyn rooliin
liittyviä tehtäviä ts. vastaamaan rooliin
kohdistuviin toimintaodotuksiin, vahvistaa henkilön itsetuntoa. Toisaalta
tilanne, jossa ympäristön odotukset
ovat ristiriitaisia, tai ne ylittävät henkilön omaavat taidot ja kyvyt, koetaan
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työssään?
2a) Onko koettu pätevyys/pystyvyys
yhteydessä itsemäärittelyyn?
2b) Havaitaanko eroja laitoksessa työske n t e l e v i e n l ä h i t yö n t e k i j ö i d e n j a
avopalveluissa työskentelevien lähityöntekijöiden väillä?
2c) Muuttuuko kokemus omasta pätev y yd e s t ä l a i t o k s e n l a k k a u t t a m i s e n
myötä?

lähityöntekijöille juuri tästä näkökulmasta. Toiseksi, laitosten hajauttamisen yhteydessä on havaittu, ettei pelkkä
muutto laitoksesta yhteisölliseen asumisyksikköön välttämättä muuta henkilökunnan toimintatapoja, vaan että
laitosmaiset käytännöt helposti siirtyvät mukana. Toimintatapojen muuttuminen edellyttää, että lähityöntekijät
omaksuvat uudenlaisen roolin ja siihen
liittyvät uudenlaiset toimintaodotukset (esim. koulutuksen tai ohjauksen
avulla). Tutkimuksen avulla voidaan
arvioida missä määrin tällaista muutosta on tapahtunut ja siten myös arvioida tarvetta tulevalle koulutukselle tai
muille toimenpiteille. Kolmanneksi,
henkilökunta on tärkein/ainoa voimavara palvelujen tuottamisessa (Niemelä
& Brandt, 2007), joten on tärkeää pitää
huolta sen jaksamisesta ja työhyvinvo i n n i s t a . Id e n t i t e e t i n t a r k a s t e l u n
kautta on mahdollista tuoda näkyville potentiaalisia lähityöntekijöiden
työhön liittyviä, hyvinvointiin ja toisaalta stressiin vaikuttavia tekijöitä ja
näin mahdollistaa niihin puuttumisen.

3. Millaiseksi lähityöntekijät kokevat
oman työhyvinvointinsa? Missä määrin
he kokevat työssään stressiä ja millaisissa tilanteissa?
3 a ) O n ko ko e t t u t y ö h y v i n v o i n t i
(s t re s s i n p u u t t u m i n e n) yh t eyd e s s ä
identiteettiin?
3b) Havaitaanko eroja laitoksessa työske n t e l e v i e n l ä h i t yö n t e k i j ö i d e n j a
avopalveluissa työskentelevien lähityöntekijöiden väillä?
3c) Havaitaanko työhyvinvoinnissa
muutoksia laitoksen lakkauttamisen
myötä?
4. Miten lähityöntekijät kokevat muutoksen ja sen vaikutukset heidän työhönsä / elämäänsä?
4a) Ennen lakkauttamista ja lakkauttamisen jälkeen?
4b) Ovatko suhtautuminen muutokseen
ja kokemukset muutoksesta yhteydessä
identiteettiin ja/ tai työhyvinvointiin?

Tutkimuskysymykset:
1. Miten lähityöntekijät määrittelevät itsensä ja oman roolinsa (identiteettinsä) lähityöntekijänä? Millaiseksi
he kokevat omaan työhönsä liittyvät
odotukset?
1a) Missä määrin nämä määrittelyt ovat
yhteensopivia tai tukevat kehitysvammaisen henkilön oikeuksia ja osallisuutta sekä hyvän asumisen kriteerien
toteutumista?
1b) Havaitaanko eroja laitoksessa työske n t e l e v i e n l ä h i t yö n t e k i j ö i d e n j a
avopalveluissa työskentelevien lähityöntekijöiden väillä?
1c) Muuttuvatko nämä itsemäärittelyt
laitoksen lakkauttamisen myötä?

5. Miten lähityöntekijät kokivat muutoksen yhteydessä saamansa perehdytyksen ja koulutuksen? Millaista
osaamista ja tukea he kokevat tarvitsevansa? (Muutoksen jälkeen)
Tässä raportissa keskitytään muutoksen tarkasteluun, ts. havaitaanko
mitään eroja ensimmäisen ja toisen
kyselyn välillä.

2. Miten päteviksi tai pystyviksi lähityöntekijät kokevat itsensä omassa
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4. Menetelmä
toimintakulttuuria ja sen muutosta
lähestytäänkin työntekijöiden näkökulmasta, olettaen että toimintakulttuurin muutos edellyttää ja siihen
vääjäämättä liittyy se, että työntekijöiden käsitykset omasta työstään ja itsestään muuttuvat. Ja kun vielä haluttiin
tarkastella tätä muutosta laajalla joukolla työntekijöitä, ts. kaikilla laitoksen
työntekijöillä, valittiin tiedonkeruumenetelmäksi postikysely.
Ensimmäinen tiedonkeruu toteutettiin postikyselynä keväällä 2012. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat kaikki
Helsingin kaupungin laitosten ja asumispalvelujen asiakastyötä tekevät hoitajat ja ohjaajat.

Tutkimuksen kohteena on työ- tai toimintakulttuuri ja siinä mahdollisesti
tapahtuvat muutokset. Suorin tapa
lähestyä tätä kohdetta olisi tarkastella todellisia vuorovaikutustilanteita
ja niitä merkityksiä, joita eri toimijat – työntekijät, asiakkaat – antavat
tilanteissa tapahtuneille asioille. Luontevinta olisi tällöin kerätä tutkimuksen empiirinen aineisto esimerkiksi
havainnoinnin ja haastattelujen avulla.
Tällainen menetelmä vaatii kuitenkin paljon resursseja eikä sen avulla
olisi mahdollista tarkastella samanaikaisesti suurta joukkoa vaan tarkastelu olisi rajattava esimerkiksi yhteen
osastoon tai yksikköön. Tutkimuksessa

Taulukko 1. Ensimmäisen kyselyn palautuminen 2012
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

84 (45.9%)

100 (43.5%)

184 (44.6%)

Palautunut

99 (54.1%)

130 (56.5%)

229 (55.4%)

Yhteensä

183 (100%)

230 (100%)

413 (100%)

Ei-palautunut
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esiintynyt kato ei ole vinouttanut
aineistoa, eivätkä lomakkeen palauttaneet poikkea olennaisesti palauttamatta jättäneistä tai tutkimusjoukosta
poistuneista.
Laitoksen työntekijöiden ryhmästä
15 henkilöä työskenteli vuonna 2015
edelleen laitososastolla ja 20 henkilöä
oli siirtynyt autetun asumisen yksiköihin. Lisäksi kaksi henkilöä oli vuonna
2015 laitoksen päivätoimintayksikössä;
heidät jätetään pois tarkastelusta. Tässä
raportissa tarkastellaan siten kolmea
ryhmää:
1 = Laitos1: laitososastolla edelleen
työskentelevät (n=15, 15 %)
2 = Laitos2: laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet (n=20, 20 %)
3 = Asumispalvelut: asumispalveluiden (autetun ja ohjatun) työntekijät (n
= 66, 66 %)
Näistä erityisesti kiinnostavia ovat
nuo kaksi ensimmäistä ryhmää. Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneillä
on työssä ja työskentelyolosuhteissa
tapahtunut isoja muutoksia: sen lisäksi
että heidän työpisteensä on muuttunut, heillä todennäköisesti on myös
uusia työtovereita ja uusia asiakkaita.
Ja muutoksia voi olla myös työn tavoitteissa ja työtavoissa. Laitoksessa edelleen työskentelevillä taas työympäristö
on muutoin pysynyt samana, mutta osa
työtovereista ja asiakkaista on lähtenyt
pois. Lisäksi myös heillä muutoksia on
tapahtumassa lähitulevaisuudessa laitoksen sulkiessa lopullisesti ovensa.

Vastausprosenttia (55 %) voidaan
pitää kohtuullisena. Koska kohderyhmästä ei ollut nimi- ja osoitetietojen
lisäksi muita tietoja käytettävissä, ei
katoanalyysia voitu suorittaa.
To i n e n t i e d o n ke r u u t o t e u t e t t i i n
postikyselynä keväällä 2015. Kyselylomake lähetettiin kaikille ensimmäiseen kyselyyn vastanneille pois lukien
27 henkilöä, joista saatiin etukäteen
tieto, etteivät he ole enää Helsingin
kaupungin palveluksessa. Näin ollen
lomake lähetettiin 222:lle henkilölle.
Näistä palautui 19 lomaketta, joissa
henkilö ilmoitti, ettei vastaa, koska ei
ole enää Helsingin kaupungin palveluksessa tai kehitysvammapalveluissa.
Näin ollen tutkimusjoukosta oli poistunut yhteensä 46 henkilöä eli viidennes.
Laitoksen työntekijöiden ryhmässä
poistuneiden osuus oli huomattavasti
suurempi kuin asumispalvelujen työtekijöiden ryhmässä, ja asumispalvelujen
ryhmässä lomakkeen palauttaneiden
osuus oli suurempi (taulukko 2).
To i s e n k y s e l y n p a l a u t u m i s e s t a
voitiin suorittaa katoanalyysi, koska
käytettävissä oli ensimmäisen kyselyn
aineisto. Katoanalyysin tarkoituksena
on selvittää, onko vastaamatta jättäminen ollut joidenkin tekijöiden suhteen
systemaattista, ts. poikkeavatko vastanneet ja vastaamatta jättäneet toisistaan
joidenkin asioiden suhteen. Katoanalyysi on esitetty liitteessä 1, ja sen
tulokset osoittavat, että tarkasteltujen
muuttujien perusteella tiedonkeruussa

Taulukko 2. Toisen kyselyn palautuminen 2015
Laitos
Ei-palautunut

Asumispalvelut

Yhteensä

35 (35.4 %)

45 (34.6 %)

80 (34.9 %)

Palautunut

37 (37.4 %)

66 (50.8 %)

103 (45.0 %)

Poistuneet

27 (27.3 %)

19 (14.6 %)

46 (20.1 %)

Yhteensä

99 (100 %)

130 (100 %)

229 (100 %)

Khiin neliö: 6.73, p<.05
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Tulosten esittelyssä huomiota kiinnitetäänkin näihin kahteen ryhmään 4.
Muutoksen tarkastelussa käytetään
kahta eri testimenetelmää. Ensinnäkin
yksisuuntaisella varianssianalyysilla
testataan, poikkeavatko ryhmissä esiintyvät ajankohtien väliset erot toisistaan,
toisin sanoen onko ryhmissä tapahtunut erilaisia tai erisuuntaisia muutoksia. Toiseksi, jokaisen ryhmän sisällä
testataan t-testillä, poikkeaako havaittu
erotus merkitsevästi nollasta. Testien
tilastollinen merkitsevyys on merkitty
taulukoihin seuraavasti:
*) p<.05 (melkein merkitsevä)
**) p<.01 (merkitsevä)
***) p<.001 (erittäin merkitsevä)
Koska aineisto – ja erityisesti nuo
kaksi ensimmäistä ryhmää – on verrattain pieni, käytetään tilastollisten
merkitsevyystestien lisäksi Cohenin
D-arvoa (Cohen, 1988), joka on riippumaton otoskoosta. D-arvo kertoo
miten suuresta erosta/muutoksesta on
kysymys. D-arvo lasketaan suhteuttamalla ajankohtien välinen erotus kummankin ajankohdan keskihajontoihin.
D-arvo kertoo eron suuruudesta/voimakkuudesta seuraavasti:

Tarkastelut on tehty sekä yksittäisillä
kysymyksillä että näistä rakennetuilla
summamuuttujilla. Muodostetuista
summamuuttujista on aina ilmoitettu
reliabiliteettikertoimet eli Cronbachin
alfa-arvot. Alfa-arvo ilmaisee summamuuttujaan tulevien kysymysten tai
väittämien yhdenmukaisuutta ja siten
summamuuttujan sisäistä johdonmukaisuutta. Alfa-arvo voi vaihdella välillä
0–1; suurempi arvo kertoo suuremmasta yhdenmukaisuudesta. Riittävän
suurena alfa-arvona pidetään arvoa 0.6,
ja 0.8:n ylittävä arvo on hyvä.
Kyselylomake oli kummallakin kerralla olennaisesti sama, toisen kyselyn
lomakkeeseen tehtiin joitain muutoksia (esim. asennoitumista laitoshoidon
l a k k a u t t a m i s t a ko s kev a t k ys y my kset muutettiin menneeseen aikamuotoon). Lomake koostui seuraavista
teema-alueista:
1. Vastaajan taustatiedot: mm. ikä,
sukupuoli, koulutus, työkokemus.
2. Vastaajan työpaikkaan/
työyhteisöön liittyvät tiedot
3. Asiakaskuntaan liittyvät tiedot
4. Itsen ja oman työn /
roolin määrittely
5. Työtä ohjaavat periaatteet
6. Työn vaativuus
7. Kehittämistarpeet yksikössä
8. Pystyvyyskokemus ja omat
vaikutusmahdollisuudet työssä
9. Työn selkeys & ongelmatilanteet
10. Työhyvinvointi ja stressi
11. Odotukset laitoksen
hajauttamisesta ja sen vaikutuksista
12. Tulevaisuuden näkymiä

D
Pieni

0.2–0.5

Keskisuuri

0.5–0.8

Suuri

0.8 –>

Aineiston koon kasvaessa pienemmät erot tulevat tilastollisesti merkitseviksi. Esimerkiksi jo 2–3 kertaa käsillä
olevaa aineistoa suuremmassa aineistossa tilastollisesti merkitseviä eroja
havaittaisiin jo tuota pientä eroa kuvaavaa D-arvoa (0.20–0.50) pienemmilläkin eroilla.

Lomakkeen kysymykset ovat pääsääntöisesti väittämämuotoisia, suljettuja eli niihin annetaan valmiit
vastausvaihtoehdot käyttäen likerttyyppistä skaalaa. Keskeisten teemaalueiden (itsemäärittely, pystyvyys,
työhyvinvointi/stressi) osalta on sovellettu olemassa olevia mittareita.

4
Tu t k i m u s a s e t e l m a m u i s t u t t a a
klassista interventioasetelmaa, jossa on
koeryhmä, johon kohdistetaan jokin toimenpide ja kontrolli- tai vertailuryhmä,
johon toimenpidettä ei kohdisteta.
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Tulokset on tulososassa (luku 5)
esit etty kuvioiden avulla. Y ks ity is
kohtais em mat tiedot on esitetty taulukkomuodossa liitteessä 2.
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5. Tulokset
5.1. Taustatietoja
vastaajista

t e h t äv ä s s ä ä n j a a s u m i s p a l ve l u i s s a
t yö s ke n t e l ev i l l ä y h d e k s ä n v u o d e n
työkokemus.

Iältään vastaajat olivat 28–64-vuotiaita
keskimääräisen iän ollessa 50 vuotta
(katso liitetaulukko 1). Ryhmien välillä
ei ollut merkitseviä eroja. Valtaosa,
noin 85 % vastaajista, oli naisia (katso
liitetaulukko 2). Asumispalveluissa
miesten osuus oli hieman suurempi
kuin kahdessa laitosryhmässä (18 % vs.
7 % ja 10 %), mutta erot eivät kuitenkaan olleet merkitseviä. Koska miesten
osuus oli näin pieni, ei aineiston tarkastelussa ollut mielekästä tarkastella
sukupuolen vaikutusta tai sukupuolten
välisiä eroja.
Sen sijaan työkokemuksessa havaittiin eroja (tässä tarkastellaan vuoden
2012 tietoja; katso liitetaulukko 3): laitoksessa edelleen vuonna 2015 olevat
työntekijät olivat työskennelleet nykyisessä tehtävässään huomattavasti muita
pidempään, keskimäärin yli 16 vuotta,
kun taas asumispalveluihin siirtyneillä
oli vain 11 vuoden kokemus nykyisessä

5.2. Tietoja
palveluyksiköstä
ja asiakkaista
Ryhmä 1: Edelleen laitoksessa: Vuonna
2012 tämän ryhmän työntekijät työskentelivät yksiköissä, joissa asiakkaita
oli keskimäärin 4,2 yhtä työntekijää
kohden (katso liitetaulukko 4). Asiakkaista suurimmalla osalla (67 %) oli joko
syvä tai vaikea kehitysvamma ja lisäksi
yli puolella (59 %) oli liikuntavamma ja
lähes kaikilla (92 %) kommunikaation
ongelmia (katso liitetaulukko 6). Mielenterveyden ongelmia oli noin neljäsosalla (24 %) asiakkaista ja aggressiivista
tai itseä vahingoittavaa käyttäytymistä
13 ja 14 %:lla. Vuonna 2015 henkilökuntamitoitus oli 3,3 asiakasta yhtä työntekijää kohden, ja asiakkaista kolmella
neljäsosalla (74 %) oli syvä tai vaikea
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vuonna 2015 se oli 7,5 asiakasta yhtä
työntekijää kohden (katso liitetaulukot
4 ja 5). Kumpanakin ajankohtana suurin
osa asiakkaista oli keskiasteisesti tai lievästi kehitysvammaisia, syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisten osuus oli
vain 14 ja 16 % (katso liitetaulukot 6 ja 7).
Liikuntavammaisuutta oli kumpanakin
ajankohtana hieman yli 10 %:lla (12 ja 11
%), ja kommunikaation ongelmia noin
kolmanneksella (32 ja 34 %).
Yhteenvetona voidaan todeta, että
kummankin laitosryhmän (laitoksessa
edelleen olevat ja laitoksesta asumispalveluista siirtyneet) työolosuhteet
poikkeavat asumispalvelujen ryhmästä
siten, että heidän asiakkaansa ovat
vaikeavammaisempia ja siten myös
henkilökuntamitoitus on suurempi.
Ajankohtien välillä ei ollut havaittavissa
mitään suuria muutoksia, näin siis siitäkin huolimatta, että ryhmä 2 oli siirtynyt laitoksesta asumispalveluihin.

kehitysvamma, liikuntavamma lähes
kahdella kolmasosalla (64 %) ja kommunikaation ongelmia 84 %:lla (katso
liitetaulukot 5 ja 7). Mielenterveyden
ongelmia oli noin neljäsosalla (24 %) ja
aggressiivista tai itseä vahingoittavaa
käyttäytymistä noin 18 ja 21 %:lla. Asiakkaissa oli siten enemmän vaikeasti
vammaisia henkilöitä, ja myös henkilökuntaresurssit olivat vastaavasti
hieman suuremmat. Lisäksi haastavaa
käyttäytymistä oli enemmän.
Ryhmä 2: Laitoksesta asumispalveluihin: Vuonna 2012 tämän ryhmän
työntekijät työskentelivät yksiköissä,
joissa asiakkaita oli keskimäärin 3,4
yhtä työntekijää kohden (katso liitetaulukko 4). Asiakkaista suurimmalla osalla
(88 %) oli joko syvä tai vaikea kehitysvamma ja lisäksi kahdella kolmasosalla
(66 %) oli liikuntavamma ja lähes kaikilla (95 %) kommunikaation ongelmia
(katso liitetaulukko 6). Mielenterveyden ongelmia oli runsaalla neljäsosalla
(27 %) ja aggressiivista tai itseä vahingoittavaa käyttäytymistä noin viidesosalla (18 ja 24 %) asiakkaista. Vuonna
2015 henkilökuntamitoitus oli 3,7 asiakasta yhtä työntekijää kohden (katso
liitetaulukko 5), ja asiakkaista edelleen suurimmalla osalla (88 %) oli syvä
tai vaikea kehitysvamma, liikuntavamma kahdella kolmasosalla (67 %)
ja kommunikaation ongelmia 88 %:lla
(katso liitetaulukko 7). Mielenterveyden ongelmia oli runsaalla viidesosalla
(22 %) ja aggressiivista tai itseä vahingoittavaa käyttäytymistä vajaalla viidesosalla (15 ja 19 %). Tässä ryhmässä
ei asiakaskunnassa eikä henkilökuntamitoituksessa ollut juurikaan muutosta,
mikä kertoo siitä, että työntekijät ovat
siirtyneet laitoksesta pääosin autetun
asumisen yksiköihin, joissa asiakkaat
tarvitsevat runsaasti apua ja tukea.
Ryhmä 3: Asumispalvelut: Vuonna
2012 henkilökuntamitoitus oli 7,7 asiakasta yhtä työntekijää kohden ja

5.3. Työntekijöiden
käsityksiä omasta
työstään
5.3.1. Rooleihin identifioituminen tai
itsemäärittely
Identiteettiteorian mukaisesti henkilön
nimetessä itsensä jonkin tietyn roolin
tai aseman haltijaksi, hän samalla tunnistaa tähän rooliin liittyvät toimintaodotukset. Esimerkiksi asettuessaan
opettajan rooliin, henkilöllä on käsitys
siitä, mitä ja miten hänen tulee toimia
ollakseen opettaja: opettajan tehtävänä
on opettaa oppilaita, ja koulu- tai ryhmäopetuksessa myös ylläpitää järjestystä ja työrauhaa. Opettajan rooliin
kuuluu myös se, että hän tuntee ja
tietää opettamansa asian tai aihepiirin paremmin kuin hänen oppilaansa.
Tässä osiossa tarkastellaan sitä, miten
työntekijät kuvaavat itseään erilaisten
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vastausskaalan tai vastaustyylin vaikutuksen eliminoimiseksi laskettiin
uudet keskiarvoon suhteutetut muuttujat siten, että ensin kullekin vastaajalle
laskettiin kaikkien 12 roolin tai nimikkeen keskiarvo, ja sen jälkeen kullekin roolille tai nimikkeelle annetusta
numeerisesta arvosta vähennettiin tuo
keskiarvo. Näin saatiin muuttuja, joka
kuvaa kullakin vastaajalla nimikkeiden
ranking-järjestystä. Lopuksi muuttujien arvoon lisättiin 5, jolloin vältyttiin
negatiivisilta arvoilta. Arvo 5 on siten
kullakin vastaajalla kaikkien nimikkeiden keskiarvo, ja sitä pienemmät
arvot kertovat siitä, että nämä nimikkeet on arvioitu keskimääräistä vähemmän itseä kuvaaviksi ja sitä suuremmat
arvot kertovat, että nimikkeet on arvioitu keskimääräistä paremmin itseä
kuvaaviksi.
Kuviossa 1 on esitetty ryhmittäin
kunkin roolin tai nimikkeen keskiarvot suhteutetuilla muuttujilla vuonna
2012 (katso myös liitetaulukko 8a). Parhaiten itseä kuvaavia rooleja tai nimikkeitä olivat kaikissa ryhmissä avustaja
ja tukihenkilö; nämä olivat selkeästi
keskiarvon yläpuolella. Myös tulkki,
opas, kodinhoitaja ja neuvonantaja
koettiin itseä keskimääristä paremmin kuvaaviksi. Vähiten itseä ja omaa

roolien tai nimikkeiden avulla.
Työntekijöiden identifioitumista
erilaisiin rooleihin tarkasteltiin pyytämällä vastaajia arvioimaan 12 erilaisesta roolista tai nimikkeestä, miten
hyvin ne kuvaavat heitä ja heidän
työtään. Kysymys esitettiin seuraavasti:
”Ohjaajan/hoitajan työssä vaaditaan
monenlaista osaamista ja työhön sisältyy
erilaisia tehtäviä ja piirteitä. Seuraavassa
on lueteltu joukko erilaisia nimikkeitä.
Missä määrin mielestäsi omaan työhösi
sisältyy samankaltaisia piirteitä kuin
näissä, erityisesti ajatellen suhdettasi asiakkaisiin. Miten hyvin nämä kuvaavat
sinua ja työtäsi? (Arvioi asteikolla 1–7
siten että 1 = Ei lainkaan kuvaava ja 7 =
Erittäin hyvin kuvaava.)”
Aineiston tarkastelussa havaittiin, että vastaajat olivat käyttäneet
keskenään hyvin erialisia vastausskaaloja vastatessaan: jotkut vastaajat
olivat käyttäneet pääasiassa arvoja neljästä ylöspäin, jotkut taas neljästä alaspäin. Tämä näkyi myös ryhmätasolla:
vuoden 2012 vastauksissa asumispalvelujen ryhmän keskiarvot jäivät kaikissa kysytyissä nimikkeissä muiden
ryhmien alapuolelle, toisin sanoen
h e o l iva t a r v i o i n e e t k a i k k i n i m i kkeet itseään vähemmän kuvaaviksi
kuin kaksi muuta ryhmää. Tämän

Kuvio 1. Rooleihin identifioituminen vuonna 2012: suhteutettujen muuttujien
keskiar vot r yhmittäin.
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Kuvio 2. Rooleihin identifioituminen vuonna 2015: suhteutettujen muuttujien
keskiar vot r yhmittäin.

työtä kuvaaviksi nähtiin roolit vartija,
palvelija, tarjoilija sekä ehkä hieman
yllättäen myös ystävä. Ryhmien välillä
havaittiin yksi tilastollisesti merkitsevä ero: asumispalvelujen työntekijät
kokivat neuvonantaja-roolin huomattavasti paremmin itseään kuvaavaksi
kuin kahden muun ryhmän työntekijät (p<.001). Edelleen laitoksessa työskentelevien ryhmä koki kahta muuta
r y h m ä ä p a re m m i n i t s e ä ä n k u v a a viksi vartijan, palvelijan, tarjoilijan ja

kodinhoitajan roolit, ja valmentajan
roolin kahta muuta ryhmää huonommin itseään kuvaavaksi. Lisäksi laitoksesta asumispalveluihin siirtyneiden
ryhmässä avustajan rooli koettiin muita
ryhmiä paremmin itseä kuvaavaksi.
Nämä mainitut kuusi eroa eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.
Kuviossa 2 on vastaavasti kuvattu
ryhmittäin kunkin roolin tai nimikkeen
keskiarvot suhteutetuilla muuttujilla
vuonna 2015. Nimikkeet on järjestetty

Kuvio 3. Muutos rooleihin identifioitumisessa r yhmässä Edelleen laitoksessa.
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myös kodinhoitajan rooleihin, joskaan
nämä erot eivät aivan olleet tilastollisesti merkitseviä.

jälleen nousevasti asumispalvelut-ryhmän keskiarvojen mukaan. Samoin
kuin vuonna 2012, parhaiten itseä
kuvaavia rooleja tai nimikkeitä olivat
kaikissa ryhmissä avustaja ja tukihenkilö. Ja huonoiten itseä kuvaavia olivat
samat vartija, palvelija, ystävä ja tarjoilija. Ryhmien välisistä eroista selkeimmät on havaittavissa kolmen roolin
kohdalla: neuvonantaja, avustaja ja valmentaja, ja näissä kaikissa ryhmien
väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä (neuvonantaja ja valmentaja:
p<.001 ja avustaja: p<.01; katso liitetaulukko 8b). Asumispalvelujen työntekijät kokivat jälleen neuvonantajan
roolin selvästi muita ryhmiä enemmän
itseään kuvaavaksi. Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet taas pitivät muita
ryhmiä useammin avustajan roolia
itseään kuvaavana, ja edelleen laitoksessa olleiden ryhmä koki valmentajan roolin huomattavasti muita ryhmiä
huonommin itseään kuvaavaksi.
Lisäksi kuvion perusteella voidaan
sanoa, että edelleen laitoksessa olleet
identifioivat itsensä muita vahvemmin vartijan, palvelijan, tarjoilijan ja

Muutos 2012–2015
E d e l l e e n l a i t o k s e s s a o l l e i d e n r yh mässä Valmentaja -identiteetti oli selkeästi heikentynyt (p<.05; katso kuvio
3 ja liitetaulukko 8c). Lisäksi palvelija-, tarjoilija-, vartija- ja kodinhoitajaidentiteetit olivat hieman vahvistuneet,
ja tukihenkilö- ja opas-identiteetit hieman heikentyneet. Nämä muutokset eivät aivan olleet tilastollisesti
merkitseviä, mutta D-arvot osoittavat pientä tai keskisuurta muutosta
tapahtuneen.
Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneiden ryhmässä ystävä- ja avustajaidentiteetit olivat hieman vahvistuneet
ja tulkki-identiteetti hieman heikentynyt (katso kuvio 4). Muutokset eivät
olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta
D-arvojen mukaan näissä oli tapahtunut pientä tai keskisuurta muutosta.
Asumispalvelujen ryhmässä avustajaidentiteetti oli heikentynyt huomattavasti (p<.01), ja valmentaja-identiteetti

Kuvio 4. Muutos rooleihin identifioitumisessa r yhmässä Laitoksesta
asumispalveluihin
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Kuvio 5. Muutos rooleihin identifioitumisessa r yhmässä Asumispalvelut..

-ryhmien välinen ero taas oli pysynyt
s u u n n i l l e e n s a m a n a , j a ny t n ä m ä
ryhmät muistuttivat enemmän toisiaan.

vahvistunut (p<.05). Lisäksi D-arvon
perusteella tarjoilija- ja vartija-identiteetit olivat hieman vahvistuneet (katso
kuvio 5 ja liitetaulukko 8c).
Lopuksi voidaan vielä todeta, että
kun verrataan ryhmiä pareittain rooliidentif ikaatioiden perusteella, niin
vuonna 2012 edelleen laitoksessa
olevien ja laitoksesta asumispalveluihin
siirtyneiden ryhmät olivat keskenään
melko samankaltaisia, mutta poikkesivat kumpikin selvästi asumispalvelutryhmästä (katso taulukko 3). Vuonna
2015 edelleen laitoksessa -ryhmän ero
kumpaankin muuhun ryhmään oli kasvanut ja se poikkesi nyt selvästi näistä
kahdesta muusta ryhmästä. laitoksesta
asumispalveluihin ja asumispalvelut

5.3.2. Työtä ohjaavat periaatteet
Keskeisenä tavoitteena tässä osuudessa
oli kartoittaa työntekijöiden näkemyksiä siitä, millaisena he näkevät oman
t e h t äv ä n s ä s u h t e e s s a a s i a k k a i s i i n :
mihin he pyrkivät ja millaisia asioita
tavoittelevat työssään? Näkevätkö he
tehtäväkseen asiakkaan itsemääräämisen ja omien valintojen, itsenäisyyden,
ja omatoimisuuden tukemisen? Vai
onko tärkeämpää, että määrätyt työtehtävät saadaan suoritetuksi asiakkaan
mielipiteistä riippumatta.
Työtä ohjaavia periaatteita tai arvoja

Taulukko 3. Ryhmien väliset parittaiset erot rooli-identifikaatioissa:
absoluuttisten erojen summat vuosina 2012 ja 2015
Vuosi 2012

Vuosi 2015

Edelleen laitoksessa vs. Laitoksesta asumispalveluihin

2.6

7.0

Edelleen laitoksessa vs. Asumispalvelut

4.7

8.8

Laitoksesta asumispalveluihin vs. Asumispalvelut

4.4

4.8
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päättämään heidän puolestaan.
Pyrin toimimaan asiakkaan päätösten ja
mielipiteiden mukaisesti, vaikka ne olisivat ristiriidassa hoidollisten ja kuntoutuksellisten tavoitteiden kanssa. (käännetty)
Asiakkaiden perustarpeista (syöminen,
peseytyminen, pukeminen, jne.) huolehtiminen on tärkeä osa työtäni.
Jos asiakkaani kommunikaatiotaidot ja
ymmärrys ovat puutteellisia, on velvollisuuteni päättää asiakkaan puolesta.
Ryhmänä toimittaessa on velvollisuuteni
toimia johtajana ja tehdä päätökset asiakkaitteni puolesta.
Ryhmässä ei ole mahdollista huomioida
kaikkien asiakkaiden yksilöllisiä toiveita.

selvitettiin 20 väittämällä. Kysymys
esitettiin seuraavasti:
”Arvioi, miten hyvin seuraavat väittämät
kuvaavat työtäsi ja niitä periaatteita, jotka
ohjaavat omaa toimintaasi. (Arvioi asteikolla 1–7 siten että 1 = Täysin eri mieltä; 7
= Täysin samaa mieltä)”
Työtä ohjaavat arvot tiivistettiin kolmeksi summamuuttujaksi:
1 Asiakkaiden päätöksenteon ja
yhteisöön osallistumisen tukeminen
(Cronbachin alfa v.2012: .73 ja v. 2015:
.63)
Pyrin aina kannustamaan ja rohkaisemaan asiakkaitani oma-aloitteisuuteen ja
omien mielipiteiden ilmaisuun.
Pyrin tarjoamaan asiakkailleni mahdollisuuksia tehdä valintoja ja ilmaista mielipiteensä kaikissa arjen tilanteissa.
Asiakkaiden sosiaalisten verkostojen
tukeminen (esim. suhteet omaisiin ja ystäviin) on tärkeä osa työtäni.
Pyrin auttamaan asiakkaitani päätöksenteossa esim. kertomalla valinnan vaihtoehdoista ja niiden seurauksista.
Pyrin välttämään sitä, että yrittäisin
saada asiakkaita toimimaan oman mieleni
mukaisest.i
Asiakkaiden tukeminen yhteisöön osallistumisessa on tärkeä osa työtäni.

3 Järjestyksen ylläpito (Cronbachin
alfa v. 2012: .70 ja v. 2015: .74)
Pyrin siihen, että jokapäiväiset rutiinit
toistuvat mahdollisimman samankaltaisina,
koska se luo turvallisuutta asiakkailleni.
Työssäni on tärkeää, että asiakkailla on
selkeät säännöt, joita noudatetaan.
Järjestyksen ylläpitäminen asiakkaiden
kesken on tärkeä osa työtäni.
Asiakkaiden ohjaaminen hyvään käytökseen ja sosiaalisten taitojen opettaminen on
tärkeä osa työtäni.
Summamuuttujien reliabiliteettiarvot olivat riittävän korkeat. Lisäksi laskettiin kunkin identiteettimuuttujan
muutosta kuvaava muuttuja vähentämällä vuoden 2015 muuttujasta vuoden
2012 muuttuja; positiivinen arvo kuvaa
siten työtä ohjaavien arvojen vah vistumista ja negatiivinen niiden
heikentymistä.
Summamuuttujista kaksi ensimmäistä – päätöksenteon tukeminen
ja puolesta päättäminen – kuvaavat
molemmat asiakkaiden itsemääräämisen tukemista, jälkimmäinen tosin
negaation kautta. Nämä eivät kuitenkaan ole täysin toisilleen vastakkaisia,
kuten käy ilmi muuttujien välisistä korrelaatioista (katso taulukot 4 ja 5): korrelaatiot ovat kumpanakin ajankohtana

2 Puolesta päättäminen (Cronbachin
alfa v.2012: .69 ja v. 2015: .71)
Pyrin toimimaan asiakkaan hoidolle
ja kuntoutukselle asetettujen tavoitteiden
mukaisesti, vaikka se olisi vastoin asiakkaan omaa mielipidettä.
Pyrin huolehtimaan asiakkaan turvallisuudesta, vaikka se olisi vastoin asiakkaan
omaa mielipidettä.
Kun työssä on kiire, on parempi tehdä
asioita asiakkaiden puolesta kuin kannustaa heitä toimimaan omatoimisesti.
Jos huomaan asiakkaan tekevän huonon
valinnan, pyrin saamaan hänet muuttamaan mielensä.
Koska monet valinnat ovat asiakkailleni aivan liian vaikeita, joudun usein
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Taulukko 4. Työtä ohjaavien periaatteiden summamuuttujien korrelaatiot 2012
Päätöksenteon tukeminen
Puolesta päättäminen

–.06

Järjestyksen ylläpito
***)

Puolesta päättäminen

.19

.43 ***

p<.001

Taulukko 5. Työtä ohjaavien periaatteiden summamuuttujien korrelaatiot 2015
Päätöksenteon tukeminen
Puolesta päättäminen

–.13

Järjestyksen ylläpito
***)

Puolesta päättäminen

.13

.38 ***

p<.001

negatiivisia, mutta kuitenkin melko
lähellä nollaa. Puolesta päättäminen on
vahvassa positiivisessa suhteessa järjestyksen ylläpito – summamuuttujaan.
Vuonna 2012 työtä ohjaavien periaatteiden summamuuttujilla havaittiin ryhmien välinen ero vain puolesta
päättämisessä (p<.001): asumispalvelujen ryhmä poikkesi kummastakin

laitosryhmästä siten, että he pyrkivät vähemmän päättämään asiakkaiden puolesta, ts. pyrkivät vahvemmin
tukemaan asiakkaiden itsemääräämistä
(katso kuvio 6 ja liitetaulukko 9a).
Vuonna 2015 ryhmien välillä näyttäisi olevan enemmän eroja (katso
kuvio 7 ja liitetaulukko 9b). Edelleen laitoksessa olleiden ryhmä pyrkii

Kuvio 6. Työtä ohjaavien ar vojen summamuuttujat r yhmittäin v. 2012
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Kuvio 7. Työtä ohjaavien ar vojen summamuuttujat r yhmittäin v. 2015

vähemmän tukemaan asiakkaiden päätöksentekoa ja yhteiskuntaan osallistumista sekä enemmän tekemään
ja päättämään asiakkaiden puolesta
ja enemmän ylläpitämään järjestystä
kuin laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet ja asumispalvelujen työntekijät.
Ryhmien väliset erot olivat kuitenkin
tilastollisesti merkitseviä vain puolesta
päättämisen summamuuttujalla.

Muutoksen tarkastelu ryhmittäin
Edelleen laitoksessa -ryhmässä havaittiin merkitsevä muutos asiakkaan päätöksenteon ja yhteisöön osallistumisen
summamuuttujalla, jonka keskiarvo oli
laskenut huomattavasti (p<.05; katso
liitetaulukko 9c). Cohenin D-arvon
(.57) perusteella voidaan puhua jo keskisuuresta muutoksesta. Kahden muun
summamuuttujan osalta ei olennaista

Kuvio 8. Työtä ohjaavien periatteiden summamuuttujat vuosina 2012 ja 2015
Edelleen laitoksessa -r yhmässä
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Kuvio 9. Työtä ohjaavien periaatteiden summamuuttujat vuosina 2012 ja 2015
Laitoksesta asumispalveluihin -r yhmässä

muutosta ollut havaittavissa (katso
kuvio 8).
Laitoksesta asumispalveluihin -ryhmässä havaitaan päinvastaisen suuntaista muutosta kuin edellisessä
ryhmässä (katso kuvio 9 ja liitetaulukko

9c). Päätöksenteon tukeminen on säilynyt ennallaan, mutta sekä puolesta
päättäminen että järjestyksen ylläpito
ovat huomattavasti laskeneet: kummassakin muutos on tilastollisesti
merkitsevä (p<.05 ja p<.01). Cohenin

Kuvio 10. Työtä ohjaavien periaatteiden summamuuttujat vuosina 2012 ja 2015
Asumispalvelut-r yhmässä
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1 H a a s t ava k äy t t äy t y m i n e n (C ro n bachin alfa vuonna 2012: .80, ja vuonna
2015: .83)
  15. Joidenkin asiakkaitteni
käyttäytyminen
  26. Asiakkaiden itseä
vahingoittava käyttäytyminen
  27. Asiakkaiden henkilökuntaan
tai toisiin asiakkaisiin kohdistuva
aggressiivinen käyttäytyminen
2 Vaikeavammaisuus & kommunikaation ongelmat (Cronbachin alfa vuonna
2012: .81; ja vuonna 2015: .79)
  11. Asiakkaiden vaikeavammaisuus
  25. Vastuu asiakkaiden
turvallisuudesta
  28. Vaikeus ymmärtää
asiakkaiden kommunikaatiota
  33. Asiakkaiden puutteelliset
kommunikaatiotaidot
3 Sosiaalinen kanssakäyminen asiakkaan kanssa (Cronbachin alfa vuonna
2012: .79; ja vuonna 2015: .79)
  30. Asiakkaiden mielipiteiden
huomioiminen
  31. Asiakkaiden kanssa seurustelu
  32. Asiakkaiden ohjaaminen
4 Kiire & työntekijäresurssit (Cronbachin alfa vuonna 2012: .75, ja vuonna
2015: .80)
  1. Paine siitä, että pitäisi saada
enemmän aikaan työssä
  2. Liian vähän aikaa
saada työt valmiiksi
13. Asiakkaiden liian suuri määrä
  14. Liian paljon ylitöitä
  18. Yksiköstä toiseen siirtyminen
  20. Työvuorossa on liian
vähän työntekijöitä
  24. Asiakkaiden auttaminen
liikkumisessa (mm. nostaminen)
5 Työn mielekkyyden puute (Cronbachin alfa vuonna 2012: .72; ja vuonna
2015: .64)
  6. Liian vähän kontakteja
toisiin työntekijöihin
  19. Se että ei ole tarpeeksi
hyödyllisiä asioita tehtävänä
  21. Työni tulokset eivät näy

D-arvojen perusteella puolesta päättämisessä on tapahtunut keskisuuri
muutos ja järjestyksen ylläpidossa
pieni muutos.
Asumispalvelujen ryhmässä ei
h ava i t t u t i l a s t o l l i s e s t i m e r k i t s ev i ä
muutoksia (katso kuvio 10 ja liitetaulukko 9c); tosin päätöksenteon tukemisessa oli Cohenin D-arvon (.24)
perusteella tapahtunut pieni muutos,
jonka mukaan asiakkaan päätöksenteon
tukeminen on hieman heikentynyt.

5.3.3. Työn vaativuus
Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä,
miten vaativaksi työntekijät kokevat
työnsä ja sen eri aspektit. Työn tai joidenkin työ n osa-alueiden kokeminen vaativaksi tarkoittaa myös sitä, että
henkilö joutuu panostamaan ja ponnistelemaan enemmän suoriutuakseen,
siten vaativuuden kasvaessa myös työn
kuormittavuus kasvaa. Vaikka vaativuus ei välttämättä liity pelkästään
työn negatiiviseksi koettuihin seikkoihin, ovat nämä kuitenkin usein toistuessaan kuormittavia ja vaativuutta
lisääviä seikkoja. Esimerkiksi jatkuva
kiire tai asiakkaiden haastava tai väkivaltainen käyttäytyminen ovat varmasti seikkoja, jotka koetaan vaativiksi
ja kuormittaviksi, ja joita ilman työn
tekeminen olisi paljon helpompaa ja
mukavampaa. Toisaalta työn vaativuus on suhteessa työntekijän voimavaroihin ja osaamiseen; henkilö, joka
on epävarma omasta osaamisestaan ja
pätevyydestään todennäköisesti kokee
vaativammaksi samat tehtävät tai tilanteet kuin omaan osaamiseensa luottava
henkilö.
Työn vaativuutta selvitettiin 33 kysymyksellä, jotka esitettiin seuraavasti:
”Millaiset asiat tekevät työstäsi vaativaa? (Arvioi asteikolla 1–5 siten että 1 = ei
lainkaan vaativa; 5 = erittäin vaativa).”
Kysymykset tiivistettiin kuuteen
summamuuttujaan:
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välillä ei myöskään ole mainittavia
eroja, joten mitään suurta muutosta ei
ole tapahtunut.
Tarkastellaan seuraavaksi sitä, millaiset asiat koetaan työssä vaativiksi.
Kuviossa 12 on kuvattu vaativuuden
summamuuttujien keskiarvot ryhmittäin vuonna 2012. Selkeästi eniten työn
vaativuutta aiheuttaviksi koettiin asiakkaiden vaikeavammaisuus ja kommunikaation ongelmat ja haastava
käyttäytyminen, joskin näistä ensin
mainittu koettiin Asumispalvelujen
ryhmässä vähemmän vaativaksi kuin
kahdessa muussa ryhmässä (ero oli
tilastollisesti merkitsevä, p<.001; katso
myös liitetaulukko 10a). Näiden jälkeen
vaativuutta aiheuttaviksi koettiin kiire
ja vähäiset tai riittämättömät työntekijäresurssit sekä myös sosiaalinen kanssakäyminen asiakkaiden kanssa kuten
esimerkiksi asiakkaiden kanssa seurustelu tai heidän mielipiteidensä huomioiminen. Sen sijaan työn mielekkyyden
puute (esimerkiksi, että työn tulokset
eivät näy tai että työ on välillä pitkästyttävää) ja kodinhoitoon liittyvät tehtävät koettiin vähemmän merkittäviksi

  22. Eristyneisyys työtovereista
  23. Työ voi olla pitkästyttävää joskus
6 Kodinhoito (Cronbachin alfa vuonna
2012: .80; ja vuonna 2015: .82)
  10. Ruuanlaitto
  16. Siivoaminen
  17. Pyykinpesu
Summamuuttujien reliabiliteetit
olivat vähintäänkin tyydyttäviä. Lisäksi
laskettiin jokaisen summamuuttujan
muutosta kuvaava muuttuja vähentämällä vuoden 2015 muuttujasta vuoden
2012 muuttuja; positiivinen arvo kuvaa
siten vaativuuden lisääntymistä tai
kasvua ja negatiivinen vaativuuden
vähenemistä. Näiden lisäksi laskettiin
vielä työn kokonaisvaativuutta kuvaava
summamuuttuja kaikista osioista.
Tarkastellaan aluksi työn kokonaisvaativuutta. Kuviossa 11 (katso myös
liitetaulukot 10a ja 10b) on esitetty
kokonaisvaativuuden keskiarvot ryhmittäin. Kumpanakin ajankohtana laitoksesta asumispalveluihin -ryhmä
koki työnsä hieman muita vaativampana kuin kahden muun ryhmän
työntekijät, mutta erot eivät olleet
tilastollisesti merkitseviä. Ajankohtien

Kuvio 11. Työn kokonaisvaativuuden keskiar vot r yhmittäin vuosina 2012 ja 2015
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Kuvio 12. Työn vaativuutta aiheuttavat tekijät r yhmittäin v. 2012

työn vaativuutta aiheuttavina tai lisäävinä tekijöinä. Kodinhoidon tehtävissä
havaittiin ryhmien välillä merkitsevä
ero (p<.05) siten, että edelleen laitoksessa -ryhmässä kodin askareet koettiin
vielä vähemmän vaativiksi kuin kahdessa muussa ryhmässä.
Vuonna 2015 vaativuutta aiheuttavien tekijöiden keskinäinen järjestys
oli suunnilleen sama kuin vuonna 2012
eli asiakkaiden vaikeavammaisuus ja
kommunikaation ongelmat, haastava

käyttäytyminen, sosiaalinen vuoro vaikutus asiakkaiden kanssa sekä kiire
ja liian vähäiset työntekijäresurssit
olivat kaikissa kolmessa ryhmässä neljä
eniten vaativuutta aiheuttavaa tekijää
(katso kuvio 13 ja liitetaulukko 10b).
Ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti
merkitseviä eroja kahdessa kohdassa.
A s i a k k a i d e n h a a s t ava k äy t t äy t y m i nen koettiin edelleen laitoksessa -ryhmässä huomattavasti muita useammin
työn vaativuutta aiheuttavana tekijänä

Kuvio 13. Työn vaativuutta aiheuttavat tekijät r yhmittäin v. 2015
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puute oli noussut vahvemmin työn
vaativuutta aiheuttavaksi tekijöiksi,
joskaan muutos ei ollut tilastollisesti
merkitsevä; tosin D-arvo osoitti keskisuurta muutosta. Cohenin D-arvojen
perusteella pieni muutos oli tapahtunut myös sosiaalisen vuorovaikutuksen
ja työntekijäreurssien kohdalla; näiden
kummankin vaativuuden oli arvioitu
vähentyneen.
Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneiden työntekijöiden ryhmässä oli
taas havaittavissa osittain vastakkaisen
suuntaisia muutoksia: haastavan käyttäytymisen merkitys oli laskenut (keskiarvo v. 2012 oli 3.7, vuonna 2015 3.1)
ja sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys oli noussut (2.9 –> 3.3). Lisäksi
kodin askareiden vaativuus oli hieman
ko h o n n u t . Nä m ä m u u t o k s e t e i vä t
olleet tilastollisesti merkitseviä, mutta

(p<.05). Asiakkaiden vaikeavammaisuus
ja kommunikaation ongelmat koettiin
Asumispalvelujen ryhmässä vähemmän vaativuutta aiheuttaviksi tekijöiksi
(p<.001).
Muutosten tarkastelu
Edelleen laitoksessa olleiden työntekijöiden ryhmässä haastava käyttäytyminen koettiin nyt selvästi suurempana
työn vaativuutta aiheuttavana tekjänä
kuin kolme vuotta aiemmin (ajankohtien välinen ero summamuttujien keskiarvoissa oli tilastollisesti merkitsevä,
p<.05, ja Cohenin D-arvolla mitattuna
muutos oli .52 eli keskisuuri; katso
kuvio 14 ja liitetaulukko 10c). Niinikään
kodinhoitoon liittyvät työt koettiin
aiempaa enemmän vaativuutta aiheuttavaksi (p<.05, D=.71 eli keskisuuri
muutos).
Myös työn mielekkyyden

Kuvio 14. Muutos työn vaativuudessa r yhmässä Edelleen laitoksessa

Kuvio 15. Muutos työn vaativuudessa r yhmässä Laitoksesta asumispalveluihin
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Kuvio 16. Muutos työn vaativuudessa r yhmässä Asumispalvelut

5.3.4. Yksikön kehittämistarpeet
Tässä luvussa tarkastellaan sitä, millaisena fyysisenä, sosiaalisena ja toiminnallisena kokonaisuutena työntekijät
kokevat sen asumisyksikön, jossa he
työskentelevät. Onko yksikkö toimiva
ympäristö vai onko siinä kehittämi
sen ja parantamisen varaa? Mah
d o l li s ta a ko s e e s i m . a s i a k k a i d e n
yks it yisyyden, yhteisöön osallistumisen ja turvallisuuden?
L o m a k ke e l l a e s i t e t t i i n yh t e e n s ä
yhdeksän tätä kartoittavaa kysymystä
seuraavasti: Miten paljon kehittämisen/
parantamisen varaa arvioit yksikössäsi
olevan seuraavissa asiakkaiden elämään
liittyvissä asioissa? (Arvioi asteikolla 1–5
siten, että 1 = ei lainkaan (asiat ovat nykyisellään niin hyvin kuin mahdollista); 5 =
erittäin paljon).
  Asukkaiden yhteisöön
osallistuminen
  Asukkaiden yksilöllisten tarpeiden
ja mieltymysten huomioiminen
  Sosiaalisten suhteiden tukeminen
  Itsemäärääminen, mahdollisuudet
itseä koskevien valintojen
ja päätösten tekoon
  Yksityisyys
  Mahdollisuudet mielekkääseen
omaehtoiseen toimintaan
  Asunto fyysisenä tilana
  Yksikön sijainti (esim.
lähiympäristön turvallisuus

Cohenin D-arvot osoittivat kaikissa
tapahtuneen pientä muutosta (katso
kuvio 15 ja liitetaulukko 10c).
Asumispalvelujen ryhmässä ei olennaisia muutoksia ollut havaittavissa
(katso kuvio 16 ja liitetaulukko 10c).
Yhteenvetona työn vaativuuden tarkastelusta voidaan tiivistäen todeta,
että ensisijaisesti asiat tai tekijät, jotka
tekevät työstä vaativaa liittyvät toisaalta asiakkaiden kohtaamiseen ja
kanssakäymiseen heidän kanssaan, ja
toisaalta työn tekemisen edellytyksiin,
kuten riittäviin aika- ja työntekijäresursseihin. Kanssakäyminen asiakkaiden kanssa voi olla vaativaa monestakin
syystä, mutta erityisesti silloin kun asiakkaat ovat vaikeavammaisia ja heillä
on ymmärtämisen ja kommunkoinnin
ongelmia. Työntekijä joutuu tällöin
mukauttamaan omaa kommunikointiaan, ja voi myös olla vaikea tulkita asiakkaan viestejä sekä tietää sitä, onko
asiakas ymmärtänyt. Haastava käyttäytyminen taas rikkoo ja häiritsee kanssakäymistä ja lisäksi väkivaltainen
käyttäytyminen uhkaa sekä työntekijän
että toisten asiakkaiden turvallisuutta.
Muutoksia oli tapahtunut erityisesti
edelleen laitoksessa -ryhmässä, mutta
myös Laitoksesta asumispalveluihin
-ryhmässä, ja muutokset näyttäisivät
olevan päinvastaisen suuntaisia.
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h i e m a n yl i ko l m e e n , s i i s m u i d e n
ryhmien keskiarvojen tasolle. Tämä
muutos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001), ja Cohenin D-arvon
mukaan muutos oli keskisuuri (.77).
Myös edelleen laitoksessa -ryhmässä
havaittiin D-arvon perusteella pieni
muutos (.38), jonka mukaan kehittämisen varaa koettiin vuonna 2015 olevan
aikaisempaa enemmän.
Vuonna 2012 ryhmien välillä oli
aika paljon erilaisia näkemyksiä siitä,
mitä seikkoja yksikössä erityisesti tulisi
kehittää ja parantaa (katso kuvio 18 ja
liitetaulukko 11a). Edelleen laitoksessa
-ryhmässä eniten kehittämisen tarpeita
nähtiin asiakkaiden mahdollisuuksissa
mielekkääseen omaehtoiseen toimintaan sekä asunnossa fyysisenä tilana;
nämäkään eivät kuitenkaan kovin selkeästi nousseet esille. Yksikön sijaintia
ja turvallisuutta pidettiin tutkimushetkellä kohtuullisen hyvinä.
Laitoksesta asumispalveluihin -ryhm ä n a r v i o i d e n m u k a a n ke h i t t ä m i s tarvetta olisi erityisesti asunnossa

ja palvelujen saatavuus)
  Turvallisuus
Kaikista osioista laskettiin keskiarvo
kuvaamaan kokonaisarviota yksikön
kehittämisen tarpeellisuudesta sekä
l i s ä k s i l a s ke t t i i n m u u t o s m u u t t u j a t
em. muuttujista vähentämällä vuoden
2015 muuttujasta vuoden 2012 muuttuja; positiivinen arvo kuvaa siten
sitä, että kehittämisen tarvetta on nyt
enemmän ja negatiivinen sitä, että sitä
on vähemmän.
Ku v i o s s a 1 7 o n e s i t e t t y yk s i kö n
kehittämistarpeen kokonaisarviot ryhmittäin vuosina 2012 ja 2015 (katso
myös liitetaulukot 11a ja 11b). Vuonna
2102 laitoksesta asumispalveluihin
-ryhmän työntekijät arvioivat yksikössään olevan kehittämisen varaa huomattavasti enemmän kuin kaksi muuta
ryhmää (p<.01). Vuonna 2015 ryhmien
välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Suurin muutos ajankohtien
välillä oli se, että laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet -ryhmän kokonaisarvion keskiarvo oli laskenut 3,5:stä

Kuvio 17. Kokonaisar vio yksikön kehittämistarpeesta r yhmittäin vuosina 2012 ja
2015
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Kuvio 18. Yksikön kehittämistarpeet r yhmittäin vuonna 2012 (keskiar vot)

enemmän tarvetta kehittämiselle.

fyysisenä tilana sekä myös asukkaiden
mahdollisuuksissa mielekkääseen omaehtoiseen toimintaan, yksityisyyteen
sekä itsemääräämisen toteutumiseen.
Tässäkin ryhmässä yksikön sijaintia
pidettiin kohtuullisen hyvänä. Asumispalvelujen ryhmässä arviot jakautuivat varsin tasaisesti, ainoastaan yksikön
sijainti poikkesi muista alaspäin eli
myös tässä ryhmässä sijainnissa ei ollut
juuri parantamisen tarvetta.
Vuonna 2015 tilanne oli se, että kysytyistä asioista kaksi erottuvat muista:
yksikön sijainti ja turvallisuus (katso
kuvio 19 ja liitetaulukko 11b). Kaikissa
ryhmissä nämä ovat niiden kolmen
seikan joukossa, joissa koetaan olevan
vähiten kehittämisen tarvetta, eli joissa
asiat nykyisellään ovat kohtuullisen
hyvin. Kaikissa muissa sitten on jo

Muutoksen tarkastelu.
Verrattaessa tilannetta kolmen vuoden
takaiseen, havaitaan että muutoksia
oli eniten tapahtunut laitoksesta asumispalveluihin -ryhmässä (katso kuvio
20 ja liitetaulukko 11c). Tämä on tietysti luontevaa, tämän ryhmän työntekijöillähän työyksikkö on kaikilla
muuttunut. Ensinnäkin nykyisen asumisyksikön he kokivat olevan huomattavasti parempi ja toimivampi
fyysisenä ympäristönä kuin aikaisempi
laitosyksikkö; kehittämisen tai parantamisen varaa on huomattavasti vähemm ä n . To i s e k s i , a r v i o i d e n m u k a a n
nykyisessä asumisyksikössä asiakkaiden mahdollisuudet yksityisyyteen,
itsemääräämiseen ja mielekkääseen

Kuvio 19. Yksikön kehittämistarpeet r yhmittäin vuonna 2015 (keskiar vot)
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Kuvio 20. Muutos yksikön kehittämistarpeissa r yhmässä Laitoksesta
asumispalveluihin

itsemäärääminen (katso kuvio 21 ja liitetaulukko 11c). Kaikissa näissä tilanteen
arvioitiin heikentyneen, toisin sanoen
kehittämisen varaa oli enemmän kuin
aiemmin.
Asumispalvelujen ryhmässä arviot
olivat myös muuttuneet huonompaan
suuntaan, eli kehittämisen varaa nähtiin
olevan aiempaa enemmän (katso kuvio
22 ja liitetaulukko 11c). Mikään näistä
muutoksista ei ollut tilastollisesti merkitsevä, mutta Cohenin D-arvojen
perusteella oli kuitenkin havaittavissa
pientä muutosta. Huonontumista oli
tapahtunut asukkaiden yhteisöön osallistumisessa, yksilöllisten tarpeiden ja
mieltymysten huomioimisessa, sosiaalisten suhteiden tukemisessa, turvallisuudessa, itsemääräämisessä ja

omaehtoiseen toimintaan toteutuvat
paremmin kuin aikaisemmin laitoksessa. Kaikissa näissä nähtiin vuonna
2015 olevan vähemmän kehittämistarvetta kuin vuonna 2012. Ainoa seikka,
jossa koettiin asioiden olevan huonommin asumisyksikössä, oli yksikön
sijainti, jossa – ehkä hieman yllättäen
– nähtiin enemmän tarvetta kehittämiselle kuin aikaisemmin laitoksessa.
Edelleen laitoksessa -ryhmässä ei
h ava i t t u t i l a s t o l l i s e s t i m e r k i t s ev i ä
muutoksia, mutta Cohenin D-arvojen perusteella pientä muutosta oli
tapahtunut seuraavissa viidessä asiassa:
asunto fyysisenä tilana, yksikön sijainti,
yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen, sosiaalisten suht e i d e n t u ke m i n e n j a a s i a k k a i d e n

Kuvio 21. Muutos yksikön kehittämistarpeissa r yhmässä Edelleen laitoksessa
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Kuvio 22. Muutos yksikön kehittämistarpeissa Asumispalvelut-r yhmässä

tilanteista? (Asteikolla 1=en lainkaan luottavainen – 7=erittäin luottavainen)”
  Asiakkaiden perustarpeista
(syöminen, peseytyminen
jne.) huolehtiminen
  Asiakkaiden sosiaalisten
verkostojen tukeminen (esim.
suhteet omaisiin ja ystäviin)
  Järjestyksen ylläpito
asiakkaiden kesken
  Asiakkaiden terveydestä
huolehtiminen
  Asiakkaiden tukeminen
yhteisöön osallistumisessa
  Asiakkaiden itsemääräämisen
tukeminen
  Asiakkaiden turvallisuudesta
huolehtiminen
  Sosiaalisten taitojen opettaminen
  Asiakkaiden yksilöllinen
huomioiminen
  Oman työskentelytahdin
sopeuttaminen asiakkaan
toimintatahtiin
  Asiakkaiden ohjaaminen
mahdollisimman suureen
omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen
  Vaihtoehtojen tarjoaminen
asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla
  Asiakkaiden
kommunikaatioaloitteiden
tunnistaminen ja niihin
vastaaminen
Näiden lisäksi pystyvyysodotusmittariin kuului kolme kysymystä, jotka

yksityisyydessä.
5.3.5. Pystyvyysodotus
Pystyvyysodotus (engl. Self-Efficacy;
Albert Banduran (1977; 1995) kehittämä käsite, josta käytetään myös suomennosta ”minäpystyvyys”) tarkoittaa
henkilön uskoa omaan osaamiseen
ja pätevyyteen, luottamusta omiin
kykyihin, taitoihin ja tietoihin. Pystyvyysodotus on kontekstispesifi tai
kontekstisidonnainen, toisin sanoen
se ei ole yleistynyt käsitys itsestä vaan
liittyy aina siihen toimintaan, tehtävään tai rooliin, jota henkilö suorittaa.
Esimerkiksi henkilöllä voi olla vahva
pystyvyysodotus, kun kyseessä on koripallon pelaaminen, mutta heikko tai
alhainen pystyvyysodotus, kun kyse on
jostain toisesta urheilulajista, vaikkapa
moukarinheitosta tai taitoluistelusta.
Ja luonnollisesti vahva pystyvyysodotus on yhteydessä siihen todelliseen osaamiseen, jota henkilöllä on:
käsitys omasta pystyvyydestä muodostuu kokemuksen myötä henkilön saadessa palautetta omasta tekemisestään
ja onnistumisistaan.
Pystyvyysodotusta mitattiin 13
kysymyksellä. Kysymykset esitettiin
seuraavasti:
”Miten luottavainen olet siihen, että
pystyt toteuttamaan onnistuneesti työhösi
liittyvät tehtävät tai selviydyt onnistuneesti erilaisista työssäsi kohtaamista
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Kuvio 23. Pystyvyysodotuksen summamuuttujan keskiar vot r yhmittäin vuosina
2012 ja 2015

yksittäisiä kysymyksiä, jotka kuvastavat työn eri aspekteja.
Kuviossa 23 on esitetty pystyvyysodotuksen summamuuttujan keskiarvot ryhmittäin vuosina 2012 ja 2015.
Ensinnäkin voidaan todeta, että kumpanakin ajankohtana kaikkien ryhmien
keskiarvot olivat yli viiden, eli huomattavasti skaalan keskikohdan yläpuolella. Tämän voidaan tulkita kuvaavan
sitä, että työntekijöillä on suhteellisen vahva pystyvyysodotus. Toiseksi,
ryhmien välillä ei ole havaittavissa
kovin suuria eroja kumpanakaan ajankohtana eli pystyvyysodotus on kaikissa ryhmissä suunnilleen samalla
tasolla. Ja kolmanneksi, kaikissa ryhmissä on havaittavissa ajankohtien
välillä pieni ero, jonka mukaan pystyvyysodotus näyttäisi hieman heikentyneen. Cohenin D-arvojen perusteella

esitettiin väittämämuodossa, ja asteikkona oli 1–7 siten että 1 = Täysin eri
mieltä; 7 = Täysin samaa mieltä.
  Sovin ominaisuuksiltani hyvin
kehitysvamma-alalle.
  Minulla on työssäni
vaadittavat taidot
  Luotan siihen, että pystyn
selvittämään kaikki työssäni
vastaan tulevat tilanteet
Pystyvyysodotuksen summamuuttuja laskettiin kaikista em. osioista
(Cronbachin alfa oli kumpanakin ajankohtana .92) ja lisäksi muutosta kuvaava
muuttuja vähentämällä vuoden 2012
muuttuja vuoden 2015 muuttujasta.
Positiivinen arvo muutosmuuttujalla
kuvaa sitä, että pystyvyysodotus on
vahvistunut ja negatiivinen että se on
heikentynyt. Summamuuttujan lisäksi
tässä tarkastellaan myös kuvattuja

Kuvio 24. Ryhmittäiset keskiar vot pystyvyysodotuksen mittarin yksittäisissä
kysymyksissä vuonna 2012
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jotka kuvastaisivat alhaista pystyvyysodotusta ja epävarmuutta omasta osaamisesta ja pätevyydestä.
Jo s e t s i t ä ä n h e i ko i m m a t a l u e e t ,
joissa keskiarvo jää alle arvon viisi, niin
ryhmittäin listaus näyttää tältä:

on tapahtunut pieni muutos (D-arvo
välillä 0.2–0.5; katso liitetaulukko 12c),
mutta muutos on tilastollisesti merkitsevä (p<.05) vain asumispalvelujen ryhmässä (mikä selittyy siis sillä, että tämä
ryhmä määrällisesti muita suurempi).
P ys t y v y ys o d o t u k s e n m u u t t u j i e n
vuosien 2012 ja 2015 välillä oli erittäin
vahva positiivinen korrelaatio (.477,
p<.001), mikä toisaalta kuvasta mittauksen pysyvyyttä.
Tarkastellaan seuraavaksi pystyvyysodotus-mittarin yksittäisiä kysymyksiä.
Kuviossa 24 on kuvattu ryhmittäi set keskiarvot kussakin kysymyksessä
vuonna 2012 (katso myös liitetaulukko 12). Kuviosta havaitaan, että kaikissa ryhmissä on löydettävissä samat
kolme seikkaa, joissa pystyvyysodotus on vahvin: asiakkaiden perustarpeista, turvallisuudesta ja terveydestä
huolehtiminen. Näistä kahdessa viimeksi mainitussa tosin havaitaan myös
ryhmien väliset erot siten että kumpikin laitosryhmä (edelleen laitoksessa ja laitoksesta asumispalveluihin)
kokee vahvempaa pystyvyyttä kuin
asumispalvelujen ryhmä. Voisi myös
sanoa, että perustarpeista, terveydestä
j a t u r va l l i s u u d e s t a h u o l e h t i m i n e n
ovat näiden työntekijöiden vahvuuksia. Edelleen laitoksessa olevan ryhmän
osalta vahvuuksiin voidaan liittää vielä
järjestyksen ylläpitäminen. Muilta osin
keskiarvot vaihtelevat arvon 5 molemmin puolin, eikä sellaisia seikkoja ole
nähtävissä, joissa keskiarvot poikkeaisivat huomattavasti alaspäin muista eli

1 Edelleen laitoksessa
Vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla (4.87)
Kommunikaatioaloitteiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen (4.87)
2 Laitoksesta asumispalveluihin
siirtyneet
Vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla (4.95)
Asiakkaiden ohjaaminen mahdollisimman suureen omatoimisuuteen ja
itsenäisyyteen (4.89)
3 Asumispalvelut
Asiakkaiden ohjaaminen mahdollisimman suureen omatoimisuuteen ja
itsenäisyyteen (4.68)
Oman työskentelytahdin sopeuttaminen asiakkaan toimintatahtiin (4.70)
Vuonna 2015 kokonaiskuva on pääpiirteissään samankaltainen, paitsi
että lähes kaikki keskiarvot ovat edellistä ajankohtaa alempana (katso kuvio
25 ja liitetaulukko 12b). Edelleen kaikilla ryhmillä suurin vahvuus on asiakkaiden perustarpeista huolehtiminen.
Tämän lisäksi molemmilla laitosryhmillä (edelleen laitoksessa ja laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet)

Kuvio 25. Ryhmittäiset keskiar vot pystyvyysodotuksen mittarin yksittäisissä
kysymyksissä vuonna 2015
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Kuvio 26. Muutos pystyvyysodotuksessa edelleen laitoksessa -r yhmässä.

Vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla (4.75)
Asiakkaiden itsemääräämisen tukeminen (4.55)

vahvimpina alueina ovat terveydestä
ja turvallisuudesta huolehtiminen sekä
järjestyksen ylläpito: näissä seikoissa
he tuntevat olevansa pystyvämpiä ja
pätevämpiä kuin asumispalvelujen
työntekijät.
Ja jos taas tehdään listaus kunkin
ryhmän vuonna 2015 heikoimmiksi
kokemista alueista, niin se näyttää tältä:

3 Asumispalvelut
Vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla (4.92)
Sosiaalisten taitojen opettaminen
(4.91)
Asiakkaiden yksilöllinen huomioiminen (4.91)
Asiakkaiden ohjaaminen mahdollisimman suureen omatoimisuuteen ja
itsenäisyyteen (4.68)
Asiakkaiden tukeminen yhteisöön
osallistumisessa (4.53)
Oman työskentelytahdin sopeuttaminen asiakkaan toimintatahtiin (4.36)

1 Edelleen laitoksessa
Oman työskentelytahdin sopeuttaminen asiakkaan toimintatahtiin (4.93)
Sosiaalisten taitojen opettaminen
(4.87)
Vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaalle ymmärrettävällä tavalla (4.80)
Asiakkaiden ohjaaminen mahdollisimman suureen omatoimisuuteen ja
itsenäisyyteen (4.53)

Muutosten tarkastelu
Edelleen laitoksessa -ryhmässä ei käytännössä tapahtunut mainittavia muutoksia, suurimmassa osassa ajankohtien
välinen erotus oli lähellä nollaa, eikä
tilastollisesti merkitseviä eroja havaittu
(katso kuvio 26 ja liitetaulukko 12C).

2 Laitoksesta asumispalveluihin
siirtyneet
Asiakkaiden tukeminen yhteisöön
osallistumisessa (4.85)
Sosiaalisten taitojen opettaminen
(4.75)

Kuvio 27. Muutos pystyvyysodotuksessa laitoksesta asumispalveluihin
-r yhmässä.
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(suluissa D-arvo): asiakkaiden tukeminen yhteisöön osallistumisessa (0.61),
asiakkaiden itsemääräämisen tukeminen (0.42) ja asiakkaiden terveydestä
huolehtiminen (0.41).
Asumispalvelujen ryhmässä ilmeni
eniten muutokseen viittaavia, tilastollisesti merkitseviä muutoksia (katso
kuvio 28 ja liitetaulukko 12c). Kaikilla
alueilla ajankohtien välinen erotus
oli negatiivinen, eli vuoden 2015 keskiarvo oli alempi kuin vuonna 2012.
Viidellä alueella ajankohtien välinen
e ro t u s p o i k ke s i m e r k i t s evä s t i n o l lasta (suluissa ero suuruutta kuvaava
Cohenin D-arvo): Asiakkaiden yhteisöön osallistumisen tukeminen (0.68),
asiakkaiden perustarpeista huolehtiminen (0.47), asiakkaiden turvallisuudesta
huolehtiminen (0.41), sosiaalisten taitojen opettaminen asiakkaille (0.31) ja
vaihtoehtojen tarjoaminen asiakkaalle
ymmärrettävällä tavalla. Näissä kaikissa
siis luottamus omaan pätevyyteen ja
osaamiseen oli siis heikentynyt.
Yhteenvetona pystyvyysodotuksen
tarkastelusta voidaan todeta seuraavat seikat. Yleensä ottaen työntekijöillä
vaikuttaisi olevan kohtuullisen vahva
luottamus omaan pätevyyteen ja osaamiseen. Pystyvyysodotuksen kokonaisarviossa ei ryhmien välillä ollut eroja
kumpanakaan ajankohtana. Pystyvyysodotus näyttäisi heikentyneen kaikissa ryhmissä, ja se ilmenee laajasti
suurimmassa osassa kysytyistä asioista.
Kaikissa ryhmissä – ja eritoten molemmissa laitosryhmissä – vahvimpina
alueina oman osaamisen ja pätevyyden

Cohenin D-arvolla mitattuna esiintyi pieniä muutoksia (D-arvo välillä
0.20–0.49) neljällä alueella, ja kaikki
olivat negatiivisia, eli usko omaan
pystyvyyteen oli hieman heikentynyt asiakkaiden tukemisessa yhteisöön
osallistumiseen, asiakkaiden yksilöllisessä huomioimisessa, oman toiminnan sopeuttamisessa ja asiakkaiden
ohjaamisessa mahdollisimman suureen
omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen.
Laitoksesta asumispalveluihin
- r y h m ä n t yö n t e k i j ö i d e n r y h m ä s s ä
havaittiin vain yksi tilastollisesti merkitsevä muutos, jonka mukaan luottamus siihen, että pystyy selvittämään
kaikki työssä vastaantulevat tilanteet,
oli hieman heikentynyt (p<.05; katso
kuvio 27 ja liitetaulukko 12c). Sen sijaan
Cohenin D-arvolla mitattuna kymmenellä alueella (siis suurimmassa osassa)
havaittiin pieni muutos (D-arvo välillä
0.20–0.49) ja yhdellä alueella keskisuuri muutos (D-arvo välillä 0.50–0.79),
ja muutokset olivat pääasiassa negatiivisia eli alaspäin. Näistä kolmessa
muutos oli positiiviseen suuntaan, eli
pystyvyysodotus oli vahvistunut ( järjestyksen ylläpito asiakkaiden kesken,
oman työskentelytahdin sopeuttaminen asiakkaan toimintatahtiin ja asiakkaiden ohjaaminen mahdollisimman
suureen omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen). Lopuissa seitsemässä muutos
oli ollut negatiivinen, eli luottamus
omaan pätevyyteen ja osaamiseen
näyttäisi hieman heikentyneen. Näistä
m u u t o k s i s t a s u u r i m m a t D - a r vo l l a
mitattuina olivat seuraavilla alueilla

Kuvio 28. Muutos pystyvyysodotuksessa asumispalvelut-r yhmässä.
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”Millaiseksi koet omat mahdollisuutesi
vaikuttaa työssäsi? (Asteikolla 1 = Täysin
eri mieltä – 7 = Täysin samaa mieltä; Kohdassa 12 asteikko: 1 = erittäin vähäiset – 7
= erittäin suuret)”.
1. Mahdollisuuteni vaikuttaa työolosuhteisiini ovat vähäiset.
2. Voin omalla toiminnallani vaikuttaa
arkipäivän tilanteiden sujumiseen
3. Pystyn vaikuttamaan siihen, miten
yhteistyö työtovereideni kanssa sujuu
4. En voi vaikuttaa työaikoihini
5. Pystyn vaikuttamaan vuorovaikutuksen
ja kommunikoinnin sujumiseen asiakkaideni kanssa
6. Kohtaan työssäni usein ongelmatilanteita, joissa koen, etten voi vaikuttaa tilanteen ratkeamiseen
7. En pysty vaikuttamaan siihen, miten
kiire töissä on
8. Pystyn vaikuttamaan omalla toiminnallani siihen, miten tyytyväisiä asiakkaani
ovat
12. Kokonaisuutena ajatellen, omat vaikutusmahdollisuuteni työssäni ovat
Puolet väittämistä 1–8 on muotoiltu
positiivisesti (ts. samaa mieltä oleminen kertoo siitä, että kokee voivansa

suhteen koettiin asiakkaiden perustarpeista, terveydestä ja turvallisuudesta
huolehtiminen sekä järjestyksen ylläpitäminen asiakkaiden kesken. Niitä
alueita, joissa oma pystyvyys koettiin
heikoimmaksi kumpanakin ajankohtana, näyttää yhdistävän se seikka, että
ne tavalla toisella liittyvät asiakkaan
kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen
asiakkaan kanssa.
5.3.6. Vaikutusmahdollisuudet
Kokemus siitä, että omalla toiminnallaan voi vaikuttaa siihen, mitä itselle
tapahtuu tai miten asiat sujuvat, on
erittäin tärkeä ihmistä motivoiva tekijä.
Tilanne, jossa henkilö kokee olevansa
täysin ulkoisten voimien armoilla eikä
näe omilla teoillaan olevan mitään
merkitystä ei kannusta ja motivoi
tavoitteelliseen toimintaan, ja todennäköisesti se koetaan hyvin stressaavana (Bandura, 1977, 1995; Rotter, 1990;
Karasek and Theorell, 1990).
Työntekijöiden kokemia vaikutusmahdollisuuksia työssään mitattiin
yhdeksällä väittämällä. Kysymykset esitettiin seuraavasti:

Kuvio 29. Vaikutusmahdollisuuksien summamuuttujan keskiar vot r yhmittäin
vuosina 2012 ja 2015
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Kuvio 30. Koettujen vaikutusmahdollisuuksien keskiar vot osioittain ja
r yhmittäin vuonna 2012

vaikuttaa) ja puolet negatiivisesti (ts.
samaa mieltä oleminen merkitsee, että
kokee ettei voi vaikuttaa). Tarkastelua
varten negatiiviset väittämät käännettiin, niin että kaikissa suurempi arvo
merkitsee suurempaa koettua vaikutusmahdollisuutta. Vaikutusmahdollisuuksien summamuuttuja laskettiin kaikista
em. osioista (Cronbachin alfa vuonna
2012: .73 ja vuonna 2015: .72). Lisäksi
laskettiin muutosta kuvaavat muuttujat vähentämällä vuoden 2012 muuttuja
vuoden 2015 muuttujasta; negatiivinen
arvo tarkoittaa koettujen vaikutusmahdollisuuksien heikentymistä ja positiivinen arvo vahvistumista.

Vaikutusmahdollisuuksien summamuuttujalla ei havaittu ryhmien välillä
tilastollisesti merkitseviä eroja kumpanakaan ajankohtana (katso kuvio 29 ja
liitetaulukot 13a ja 13b). Kaikissa ryhmissä vaikutusmahdollisuuksien koettiin tarkastellulla ajanjaksolla hieman
heikentyneen, mutta yhdessäkään ryhmässä muutos ei ollut tilastollisesti
merkitsevä, joskin Cohenin D-arvojen mukaan pientä muutosta/heikentymistä oli tapahtunut kaikissa kolmessa
ryhmässä (katso liitetaulukko 13c).
Vuosien 2012 ja 2015 vaikutusmahdollisuuksien muuttujien välinen korrelaatio oli positiivinen ja erittäin

Kuvio 31. Koettujen vaikutusmahdollisuuksien keskiar vot osioittain ja
r yhmittäin vuonna 2015
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Kuvio 32. Muutos vaikutusmahdollisuuksissa r yhmässä Edelleen laitoksessa

työntekijät, jotka myöhemmin tulivat
siirtymään laitoksesta asumispalveluihin kokivat voivansa vaikuttaa työolosuhteisiin vähemmän kuin edelleen
laitoksessa vuonna 2015 jatkaneet
työntekijät.
Vu o n n a 2 0 1 5 ko ko n a i s k u v a o l i
suunnilleen sama kuin kolme vuotta
aiemmin, paitsi että nyt kiire ja työolosuhteet erottuvat selkeämmin muista
alueina, joihin ei koeta voivan vaikuttaa (kuvio 31). Edelleenkään ryhmien
välillä ei havaittu merkitseviä eroja.

korkea (.597, p<.001), mikä osoittaa
arvioiden ajallista pysyvyyttä.
Kuvioissa 30 ja 31 on kuvattu vaikutusmahdollisuuksia yksittäisten väittämien tasolla (katso myös liitetaulukot
13a ja 13b). Vuonna 2012 eniten koettiin
voivan vaikuttaa yhteistyön sujumiseen
työtovereiden kanssa sekä asiakkaiden
tyytyväisyyteen, arkipäivän tilanteiden
sujumiseen ja vuorovaikutukseen ja
kommunikointiin asiakkaiden kanssa.
Sen sijaan kiire, työolosuhteet ja työajat
sekä lisäksi erilaiset ongelmatilanteet
koettiin sellaisiksi, joihin ei välttämättä
voi vaikuttaa. Ryhmien välillä ei ollut
merkittäviä eroja. Silmämääräisesti
suurin ero ryhmien välillä oli kahden
laitosryhmän välillä työolosuhteissa:

Muutosten tarkastelu
Edelleen laitoksessa -ryhmässä koettiin mahdollisuuksien vaikuttaa työolosuhteisiin heikentyneen, ajankohtien

Kuvio 33. Muutos vaikutusmahdollisuuksissa r yhmässä Laitoksesta
asumispalveluihin
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tekevän ja miten toimivan, ja onko
heillä tarvittaessa mahdollisuus saada
apua tai tukea.
Työn selkeyttä mitattiin ensinnäkin
seuraavilla viidellä kysymyksellä, jotka
esitettiin seuraavasti:
”Miten selkeää sinulle on työssäsi. (Asteikolla 1 = Erittäin epäselvää – 5 = Erittäin
selvää)”
1. Työllesi asetut päätavoitteet?
2. Se, mitä lähiesimiehesi sinulta odottaa?
3. Se, miten työhösi liittyvät vastuut on
määritelty?
4. Se, miten tyytyväinen esimiehesi on
työhösi?
5. Työtäsi ohjaavat arvot ja periaatteet?
6. Miten selkeästi henkilökohtaiset vaaratilanteet on tunnistettu työpaikallasi (tilanteet, joissa voit olla vaarassa tai uhattuna)?
7 Miten selkeät toimintaohjeet ovat olemassa, jos jokin menee pieleen?
Näiden lisäksi tähän kokonaisuuteen
kuuluu vielä kysymyspari, jossa asteikkona oli 1 = Ei koskaan – 5 = Aina
8. Onko työpaikallasi joku, jonka kanssa
voit keskustella, jos sinulla on ongelmia
työssäsi?
9. Jos kohtaat työssäsi tilanteen, josta et
selviydy, voitko soittaa jollekin saadaksesi
apua?
Työn selkeyden summamuuttuja laskettiin kaikista em. osioista (Cronbachin

välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (katso kuvio 32 ja liitetaulukko
13c). Tämän lisäksi Cohenin D-arvon
perusteella kolmella muulla alueella
vaikutusmahdollisuudet olivat hieman
heikentyneet: työajat, ongelmatilanteet
ja asiakkaiden tyytyväisyys.
Laitoksesta asumispalveluihin -ryhmässä selkein ja ainoa tilastollisesti
merkitsevä muutos oli se, että mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten
kiire töissä on, koettiin nyt heikommiksi. Tämän lisäksi Cohenin D-arvon
mukaan kolmella muulla alueella oli
tapahtunut pieni muutos: mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten tyytyväisiä oli hieman heikentyneet. Mutta
sen sijaan työaikoihin ja arkipäivän
tilanteisiin koettiin voivan vaikuttaa
enemmän.
Asumispalvelujen ryhmässä koettiin vaikutusmahdollisuuksien heikentyneen sekä työolosuhteissa että
vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin
sujumisessa asiakkaiden kanssa; näistä
ensin mainitussa muutos oli tilastollisesti merkitsevä.
5.3.7. Työn selkeys
Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä,
miten selkeäksi/epäselkeäksi työntekijät kokevat sen, mitä heidän odotetaan

Kuvio 34. Muutos vaikutusmahdollisuuksissa Asumispalvelut-r yhmässä
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Kuvio 35. Työn selkeyden summamuuttujan keskiar vot r yhmittäin vuosina 2012
ja 2015

Vuonna 2012 kaikissa ryhmissä koettiin
sekä työtä ohjaavat arvot ja periaatteet
että omalle työlle asetut päätavoitteet
selkeimmiksi (katso kuvio 36 ja liitetaulukko 14a). Näiden jälkeen suurimmassa osassa kysytyistä asioista
ryhmien keskiarvot olivat sunnilleen
neljän ja neljän ja puolen vaiheilla, eli
suhteellisen korkeita. Yksi asia poikkesi
selvästi muista: kaikissa ryhmissä koettiin vähiten selkeäksi tieto siitä, miten
tyytyväinen esimies on omaan työhön.
Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Silmämääräisesti yksi ero kiinnittää huomiota:
ryhmän edelleen laitoksessa työntekijät
kokivat muita useammin, että työpaikalla on joku, jonka kanssa voi keskustella, jos työssä on ongelmia.

alfa vuonna 2012: .83 ja vuonna 2015:
.83). Lisäksi laskettiin muutosta kuvaava
muuttuja vähentämällä vuoden 2012
muuttuja vuoden 2015 muuttujasta;
negatiivinen arvo tarkoittaa työn selkeyden heikentymistä ja positiivinen
arvo vahvistumista.
Summamuuttujilla tarkasteltuna ei
työn selkeydessä havaittu tilastollisesti
merkitseviä eroja ryhmien välillä kumpanakaan ajankohtana (katso kuvio 35
ja liitetaulukot 14a ja 14b). Ryhmässä
Laitoksesta asumispalveluihin havaittiin Cohenin D-arvon perusteella pieni
muutos, eli työn selkeyden koettiin
kokonaisuudessaan hieman heikentyneen (katso liitetaulukko 14c).
Tarkastellaan seuraavaksi työn selkeyttä yksittäisten osioiden tasolla.

Kuvio 36. Työn selkeys. Ryhmittäiset keskiar vot osioittain vuonna 2012
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Kuvio 37. Työn selkeys. Ryhmittäiset keskiar vot osioittain vuonna 2015

Muutoksen tarkastelu.
Edelleen laitoksessa olevien työntekijöiden ryhmässä ei havaittu yhtään
tilastollisesti merkitsevää muutosta
(katso kuvio 38 ja liitetaulukko 14c). Sen
sijaan Cohen D-arvon mukaan kuudessa kohdassa oli havaittavissa vähintäänkin pieni muutos, joista kaksi oli
negatiiviseen suuntaan ja neljä positiiviseen suuntaan. Sen, onko työpaikalla
joku, jonka kanssa voi keskustella, jos
työssä on ongelmia, koettiin hieman
heikentyneen, samoin kuin henkilökohtaisten vaaratilanteiden tunnistamisen. Muutosta positiiviseen – siis
selkeämpään – suuntaan oli tapahtunut työlle asetetuissa päätavoitteissa,
työhön liittyvien vastuiden määrittelyssä, esimiehen tyytyväisyydessä ja

Vuonna 2015 edelleen selkeimmiksi
koettiin työtä ohjaavat periaatteet sekä
omalle työlle asetetut päätavoitteet ja
esimiehen tyytyväisyys epäselkeimmäksi (katso kuvio 37). Vaikka edelleenkään ryhmien väliset erot eivät
olleet tilastollisesti merkitseviä, niin
kolmessa kohdassa edelleen asumispalveluissa -ryhmä näyttäisi erottuvan kahdesta muusta ryhmästä ( ja
erityisesti laitoksesta asumispalveluihin siirtyneiden ryhmästä). Edelleen
laitoksessa olevat työntekijät kokivat
muita selkeämpää olevan sen, mitä
esimies heiltä odottaa, miten tyytyväinen esimies on heidän työhönsä sekä
miten heidän työhönsä liittyvät vastuut
on määritelty.

Kuvio 38. Muutos työn selkeydessä r yhmässä Edelleen laitoksessa
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Kuvio 39. Muutos työn selkeydessä laitoksesta asumispalveluihin -r yhmässä

jollekulle saadakseen apua, ja toimintaohjeet, jos jokin menee pieleen, koettiin epäselkeämmiksi.
Asumispalvelujen työntekijöiden
arvioissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia (katso kuvio 40 ja
liitetaulukko 14c). D-arvojen perusteella kaksi pientä muutosta: lähiesimiehen omaan työhön kohdistamat
odotukset koettiin nyt vähemmän selkeiksi, samoin henkilökohtaisten vaaratilanteiden tunnistaminen.

työtä ohjaavissa arvoissa ja periaatteissa.
Laitoksesta asumispalveluihin -ryhmässä havaittiin yksi tilastollisesti merkitsevä muutos: työntekijät kokivat
nyt aiempaa vähemmän selkeäksi sen,
miten tyytyväinen esimies on heidän
työhönsä (katso kuvio 39 ja liitetaulukko
14c). Tämän lisäksi neljässä muussa
ko h d a s s a o l i t a p a h t u n u t C o h e n i n
D-arvojen perusteella muutos negatiiviseen suuntaan, eli tilanteen koettiin
heikentyneen. Esimiehen odotukset
työstä ja tyytyväisyys siihen olivat nyt
vähemmän selkeitä, samoin koettiin,
että harvemmin on mahdollista soittaa

5.3.8. Työuupumus
Työuupumuksen mittarina käytettiin

Kuvio 40. Muutos työn selkeydessä asumispalvelut-r yhmässä
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osatekijä. Se on yleistynyttä, henkistä ja/
tai fyysistä väsymystä, tuntuu kaikissa
tilanteissa eikä enää liity yksittäisiin työn
kuormitushuippuihin. (Kalimo, Hakanen &
Toppinen-Tanner, 2006, s. 10)
MBI3 Kyynistyneisyys (Cronbachin
alfa:2012: .83; ja 2015: .75)
Kyynistyneisyys näkyy työn ilon katoamisena, työn mielekkyyttä koskevana epävarmuutena ja työn merkityksen epäilynä
tai kyseenalaistamisena. Ihmissuhdetyössä
kyynistyneisyys näkyy etäiseksi ja kylmäksi
muuttuneena suhtautumisena työn kohteena oleviin ihmisiin. (Kalimo, Hakanen
& Toppinen-Tanner, 2006, s. 10)
MBI2 Alentunut ammatillinen itsetunto (Cronbachin alfa: 2012: .79; ja
2015: .72)
Ammatillisen itsetunnon heikkenemisen merkkejä on pelko, ettei suoriudu työstään ja että työasiat eivät muutenkaan
pysy hallinnassa. Huonommuudentunteet suhteessa omaan aikaisempaan pätevyyteen ja menestymiseen ovat tyypillisiä.
Lisäksi usko siihen, että voisi omalta osaltaan vaikuttaa organisaationsa toimintaan ja saada aikaan jotain arvokasta, on

Maslachin työuupumusmittarin suomalaista versiota (MBI; Kalimo,
Hakanen & Toppinen-Tanner, 2006).
Mittari on lisensoitu tuote, minkä takia
yksittäisiä osioita ei tarkastella, vaan
tulokset esitetään pelkästään summamuuttujien tasolla. Mittari sisältää 22
osiota, ja vastaaminen oli ohjeistettu
seuraavasti:
Kuinka usein sinulla on seuraavien väittämien kaltaisia tuntemuksia tai ajatuksia?
Arvioi käyttäen asteikkoa:
0 = Ei koskaan
1 = Mu u t a m i a k e r t o j a v u o d e s s a t a i
harvemmin
2 = Kerran kuukaudessa tai harvemmin
3 = Muutamia kertoja kuukaudessa
4 = Kerran viikossa
5 = Muutamia kertoja viikossa
6 = Joka päivä
M i t t a r i ko o s t u u ko l m e s t a o s a alueesta, joista jokaiselle laskettiin
summamuuttuja:
MBI1 Uupumusasteinen väsymys
(Cronbachin alfa: 2012: .88; ja 2015: .88)
”Ekshaustio (uupumusasteinen väsymys)
on työuupumusoireyhtymän keskeinen

Kuvio 41. Työuupumuksen osa-alueiden ja työuupumusoireyhtymän keskiar vot
r yhmittäin vuonna 2012 sekä vertailutietona hoitoalan työntekijöiden vastaavat
keskiar vot (lähde: Kalimo, Hakanen & Toppinen-Tanner, 2006)
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olevan vähemmän uupumusasteista
väsymystä ja kyynistyneisyyttä kuin
hoiva-alan työntekijöillä yleensä tai
asumispalvelujen työntekijöillä. Tässä
aineistossa ryhmien väliset erot ovat
tilastollisesti merkitseviä vain kyynistyneisyyden osalta. Mutta jos lasketaan
D-arvot, niin niiden mukaan asumispalvelujen ja kummankin laitosryhmän
välillä on vähintään pienet erot myös
uupumusasteisessa väsymyksessä.
Vuonna 2015 tilanne on hieman
muuttunut, näyttäisi siltä, että tutkimusryhmissä, eritoten laitoksesta asumispalveluihin siirtyneillä, uupumus
olisi lisääntynyt. Ryhmien välillä ei ole
tilastollisesti merkitseviä eroja (katso
kuvio 42 ja liitetaulukko 15b).

horjunut.” (Kalimo, Hakanen & ToppinenTanner, 2006, s. 10)
Näiden lisäksi laskettiin työuupum u s o i reyh t y m ä l l e ko ko n a i s s u m m a
(MBITotal), sekä muutosta kuvaavat
muuttujat siten että vuoden 2012 muuttuja vähennettiin vuoden 2015 muuttujasta; negatiivinen arvo kuvaa siten
työuupumuksen vähenemistä ja positiivinen arvo uupumuksen lisääntymistä.
Kuviossa 41 (katso myös liitetaulukko
15a) on kuvattu ryhmien keskiarvot työuupumuksen osa-alueilla vuonna 2012
sekä vertailutietona yleensä suomalaisten hoiva-alan työntekijöiden työuupumuksen keskiarvot (vertailutieto on
saatu suomalaisen MBI-mittarin käsikirjasta (Kalimo, Hakanen & Toppinen-Tanner, 2006), jossa on raportoitu
tuloksia suomalaisista tutkimuksista
ammattiryhmittäin). Kuvion perusteella näyttää siltä, että asumispalvelujen työntekijöillä työuupumus on
suunnilleen samalla tasolla kuin hoivaalan työntekijöillä yleensä. Sen sijaan
kummallakin laitosryhmällä näyttää

Muutoksen tarkastelu
Edelleen laitoksessa olleilla työntekijöillä sekä uupumusasteinen väsymys
että kyynistyneisyys oli lisääntynyt
(kummassakin D-arvo osoittaa pientä
muutosta), ja jälkimmäisessä eli kyynistyneisyydessä muutos on myös

Kuvio 42. Työuupumuksen osa-alueiden ja työuupumusoireyhtymän keskiar vot
r yhmittäin vuonna 2015 sekä vertailutietona hoitoalan työntekijöiden vastaavat
keskiar vot (lähde: Kalimo, Hakanen & Toppinen-Tanner, 2006)
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Kuvio 43. Muutos työuupumuksessa r yhmässä Edelleen laitoksessa

tilastollisesti merkitsevä (p<.05; katso
kuvio 43 ja liitetaulukko 15c).
Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneillä työuupumus oli Cohenin D-arvojen perusteella lisääntynyt kaikilla
osa-alueilla sekä myös työuupumuksen
oireyhtymän esiintyneisyys oli lisääntynyt (katso kuvio 44 ja liitetaulukko

15c). Vahvimmin uupuneisuuden kasvu
näkyi alentuneessa ammatillisessa itsetunnossa, jossa muutos oli myös tilastollisesti merkitsevä (p<.05).
Asumispalvelujen ryhmässä ei
havaittu suurempia muutoksia, vaan
työuupumuksen taso oli pysynyt suunnilleen ennallaan (katso kuvio 45 ja

Kuvio 44. Muutos työuupumuksessa laitoksesta asumispalveluihin -r yhmässä

57

Kehitysvamma-alan Lähityöntekijöiden ammatti-identiteetti ... | Kehitysvammaliiton tutkimuksia 10
5. Tulokset

Kuvio 45. Muutos työuupumuksessa asumispalvelut-r yhmässä

positiivinen arvo kertoo siten tyytyväisyyden lisääntymisestä ja negatiivinen
arvo tyytyväisyyden vähenemisestä.
Ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja työtyytyväisyyden kokonaissummassa kumpanakaan
ajankohtana, mutta vuonna 2015 edell e e n l a i t o k s e s s a o l eva t t yö n t e k i j ä t
näyttäisivät olevan jonkin verran tyytyväisempiä työhönsä kuin laitoksesta
asumispalveluihin siirtyneet ja asumispalvelujen työntekijät (katso kuvio 46
ja liitetaulukko 18). Ajankohtien välistä
muutosta tarkasteltaessa havaitaan, että
sekä laitoksesta asumispalveluihin siirtyneillä että asumispalvelujen työntekijöillä tyytyväisyys oli merkittävästi
laskenut (p<.05). Cohenin D-arvojen
mukaan työtyytyväisyyden lasku oli
suurempaa laitoksesta asumispalveluihin siirtyneillä, joilla muutos oli keskisuuri (D-arvo välillä 0.50–0.79).
Tarkastellaan seuraavaksi tyytyväisyyttä yksittäisten kysymysten tasolla
eli sitä, miten tyytyväisiä työntekijät ovat työn eri puoliin tai erilaisiin
työhön liittyviin asioihin. Vuonna 2012
eniten tyytyväisiä oltiin työn sisältöihin ja asiakkaisiin, joiden kanssa

liitetaulukko 15c).
5.3.9. Tyytyväisyys työhön
Tyytyväisyyttä työhön mitattiin kymmenellä kysymyksellä seuraavasti:
”Miten tyytyväinen olet? (Asteikolla 1 =
En lainkaan tyytyväinen – 5 = Erittäin
tyytyväinen”
  Työsi sisältöihin
  Asiakkaisiin, joiden kanssa työskentelet
  Yhteistyön sujumiseen
työtovereiden kanssa
  Esimiehesi toimintaan
  Työnantajaan
  Etenemis- ja
kehittymismahdollisuuksiin työssä
  Yleiseen työilmapiiriin
  Omiin vaikutusmahdollisuuksiin
työssäsi
  Työtahtiin
  Kokonaisuutena ajatellen, miten
tyytyväinen olet työhösi?
Työtyytyväisyydelle laskettiin summamuuttuja edellä mainituista kymm e n e s t ä o s i o s t a (C ro n b a c h i n a l f a
vuonna 2012: .87 ja vuonna 2015: .86).
Lisäksi laskettiin muutosta kuvaava
muuttuja vähentämällä vuoden 2012
muuttuja vuoden 2015 muuttujasta;
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Kuvio 46. Työtyytyväisyys r yhmittäin vuosina 2012 ja 2015.
edelleen laitoksessa olleiden työntekijöiden ryhmä erottuu kahdesta muusta
ryhmästä ollen kumpaankin näihin
asiaan muita tyytyväisempiä.
Vu o n n a 2 0 1 5 t i l a n n e o l i j o n k i n
verran muuttunut (katso kuvio 48
ja liitetaulukko 16b). Toki edelleenkin tyytyväisimpiä oltiin työn sisältöihin, asiakkaisiin sekä yhteistyön
sujumiseen työtovereiden kanssa ja
tyytymättömimpiä työtahtiin ja omiin
etenemis- ja kehittymismahdollisuuksiin, mutta näissä oli myös havaittavissa
ryhmien välisiä eroja. Tilastollisesti
m e r k i t s ev i ä e ro j a r yh m i e n vä l i l l ä

työskennellään (katso kuvio 47 ja liitetaulukko 16a). Edelleen laitoksessa
olleiden työntekijöiden ryhmässä tyytyväisiä oltiin myös työnantajaan ja
asumispalvelujen ryhmässä yhteistyön sujumiseen työtovereiden kanssa.
Eniten tyytymättömyyttä kaikissa ryhmissä koettiin työtahtiin ja asumispalvelujen ryhmässä myös etenemis- ja
kehittymismahdollisuuksiin. Tilastollisesti merkitseviä eroja ei ryhmien
välillä havaittu, mutta silmämääräisesti
huomio kiinnittyy tyytyväisyys työnantajaan ja tyytyväisyys esimiehen toimintaan -kohtiin, joissa kummassakin

Kuvio 47. Tyytyväisyys työn eri puoliin vuonna 2012
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Kuvio 48. Tyytyväisyys työn eri puoliin vuonna 2015

ilmeni tyytyväisyydessä työn sisältöihin ja asiakkaisiin. Edelleen laitoksessa
-ryhmä oli muita tyytyväisempi työn
sisältöihin (p<.05) ja asumispalvelujen työntekijät olivat muita vähemmän
tyytyväisiä asiakkaisiin, joiden kanssa
työskentelevät.

Muutoksen tarkastelu
Edelleen laitoksessa olleiden työntekijöiden ryhmässä ei ilmennyt yhtään
tilastollisesti merkitsevää muutosta,
mutta D-arvolla mitattuna pieniä muutoksia oli tapahtunut viidessä kohdassa
(katso kuvio 49 ja liitetaulukko 16c).
Positiiviseen suuntaan oli tapahtunut

Kuvio 49. Muutos työtyytyväisyydessä edelleen laitoksessa -r yhmässä

Kuvio 50. Muutos työtyytyväisyydessä laitoksesta asumispalveluihin -r yhmässä
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Kuvio 51. Muutos työtyytyväisyydessä Asumispalvelut-r yhmässä

5.3.10. Asenteet laitoshoidon lakkauttamista kohtaan
Tässä alaluvussa tarkastellaan sitä,
miten työntekijät ovat nähneet ja
kokeneet käynnissä olleen laitoshoidon lakkauttamisen ja sen merkitykset sekä suhteessa itseensä ja omaan
tilanteeseensa että kehitysvammaisiin
asiakkaisiin.
Vuonna 2012 asennoitumista laitoshoidon lakkauttamiseen mitattiin 15 kysymyksellä, jotka esitettiin
seuraavasti:
”Miten arvioit seuraavia väittämiä?
(asteikolla 1 = Täysin eri mieltä; 7 = Täysin
samaa mieltä)”
1. Päätös lakkauttaa Helsingin kaupungin
laitososastot oli oikea (A)
2. Laitoksen hajauttaminen on suunniteltu
hyvin
3. Hajauttamisen aikataulu on liian tiukka
4. Laitoksen hajauttamisen suunnittelussa
ei ole otettu riittävästi huomioon työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita (B)
5. Muutto laitoksesta merkitsee asiakkaille
muutosta parempaan (C)
6. Suunnittelussa on asiakkaat otettu riittävästi huomioon
7. Suunnittelussa on asiakkaiden omaisten
mielipiteet otettu riittävästi huomioon
8. Työntekijöiden koulutustarpeet on otettu

kaksi muutosta: tyytyväisyys asiakkaisiin sekä omiin vaikutusmahdollisuuksiin oli hieman lisääntynyt. Kolmessa
kohdassa muutos oli negatiivinen: tyytyväisyys työnantajaan, omiin kehittymis- ja etenemismahdollisuuksiin
sekä yleiseen työilmapiiriin oli hieman
laskenut.
Laitoksesta asumispalveluihin -ryhmässä havaittiin D-arvolla mitattuna
vähintään pieni muutos kaikissa kohdissa, ja nämä olivat yhtä lukuun ottamatta kaikki negatiiviseen suuntaan
(katso kuvio 50 ja liitetaulukko 16c).
Ainoa positiivinen muutos ilmeni tyytyväisyydessä asiakkaisiin (ei tilast o l l i s e s t i m e r k i t s e v ä) . S u u r i m m a t
tyytyväisyyden laskut ilmenivät tyytyväisyydessä työn sisältöihin, yleiseen
ilmapiiriin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Näissä kaikissa muutos oli
tilastollisesti merkitsevä ja D-arvolla
mitattuna keskisuuri.
Asumispalvelujen ryhmässä tyytyväisyys työnantajaan ja esimiehen toiminataan oli laskenut merkitsevästi
(katso kuvio 51 ja liitetaulukko 16c).
Lisäksi tyytyväisyys yleiseen työilmapiiriin oli D-arvon perusteella myös
hieman heikentynyt.
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4. Muutto laitoksesta on merkinnyt asiakkaille muutosta parempaan (C)
5. Työntekijät ovat saaneet riittävästi koulutusta (D)
6. Kaikille laitososastojen työntekijöille on
tarjottu uusi työpaikka (E)
7. Laitoshoidon lakkauttamisesta on seurannut minulle pääasiassa myönteisiä
asioita (F)
8 . Su o m e s s a t u l i s i k o k o n a a n l u o p u a
laitoshoidosta
9. Ryhmäkotiasumisen sijasta kehitysvammaisille tulisi tarjota omia asuntoja
Samansisältöisiä kysymyksiä oli
yhteensä kuusi ja ne merkitty on yllä
oleviin listoihin sulkeissa isoilla kirjaimilla. Tarkastellaan aluksi näitä
kysymyksiä. Kuviossa 52 on kuvattu
ryhmien keskiarvot edellä mainittuihin
kysymyksiin vuonna 2012 (katso myös
liitetaulukko 17a). Keskiarvoja tulkitessa
on hyvä pitää mielessä käytetty vastausskaala: alhaiset arvot (1–3) kuvastavat
sitä, että vastaajat ovat olleet eri mieltä
väittämistä, eli ne kuvastavat kielteistä
suhtautumista. Korkeat arvot (5–7) taas

hyvin huomioon (D)
9. Suunnitelmista on tiedotettu työntekijöille riittävästi
10. Kaikille työntekijöille on suunniteltu
uusi työpaikka (E)
11. Uuden työpaikan valinnassa on huomioitu kunkin työntekijän perhe-, asumis- ja
muut henkilökohtaiset tekijät
12. En ole saanut riittävästi tietoa siitä,
mitä muutos minulle käytännössä merkitsee
13. Olen voinut vaikuttaa siihen, millaisia
muutoksia työssäni tulee tapahtumaan
14. Odotan laitoksen hajauttamisesta seuraavan minulle pääasiassa myönteisiä
asioita (F)
15. Muutoksella ei tule olemaan mitään
vaikutuksia työhöni
Vuonna 2015 kysymyksiä oli 9 ja ne
oli muotoiltu seuraavasti:
1. Päätös lakkauttaa Helsingin kaupungin
laitososastot oli oikea (A)
2. Laitoshoidon lakkauttaminen on sujunut
hyvin
3. Laitosten lakkauttamisen suunnittelussa
ei otettu riittävästi huomioon työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita (B)

Kuvio 52. Asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen r yhmittäin vuonna
2012 (huom. väittämä ”Laitoksen lakkauttamisen suunnittelussa ei otettu riittävästi
huomioon työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita” on käännetty, eli korkeampi ar vo
kuvaa sitä, että työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita on otettu huomioon).
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työntekijöillä on selvästi kielteisempi
näkemys tai asenne Helsingin kau pungin laitoshoidon lakkauttamista
kohtaan. He eivät pidä päätöstä laitososastojen lakkauttamisesta oikeana,
eivät usko laitoksesta poismuuttamisen merkitsevän asiakkaille muutosta
parempaan (p<.05) eivätkä usko laitoksen lakkauttamisesta seuraavan heille
itselleen myönteisiä asioita (p<.01).
Vuonna 2015 kokonaiskuva näyttää
varsin samanlaiselta kuin kolme vuotta
aiemmin: edelleen laitoksessa -ryhmän
suhtautuminen on edelleen voittopuolisesti kielteinen, ja laitoksesta
asumispalveluihin -ryhmän ja asumispalvelut-ryhmän suhtautuminen voittopuolisesti neutraali (katso kuvio 53
ja liitetaulukko 17b). Kaikissa ryhmissä
koettiin, että työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita ei ole riittävästi huomioitu laitoshoidon lakkauttamisessa;
tämä oli siis ainoa kielteiseksi koettu

kuvastavat myönteistä suhtautumista.
Ja keskivaiheilla (siis arvon 4 ympärillä)
olevat arvot sitä, ettei olla selkeästi
samaa eikä eri mieltä, eli ne kuvastavat
neutraalia suhtautumista.
Ryhmien keskiarvoista suuri osa
sijoittuu juuri tuonne keskivaiheille,
eli neutraalille kannalle. Ainoa selkeämmin myönteinen näkemys löytyy
laitoksesta asumispalveluihin muuttaneilta työntekijöiltä, jotka useammin
odottavat laitoksen lakkauttamisesta
seuraavan itselle pääasiassa myönteisiä
asioita. Kaikissa ryhmissä kielteisimmin – tai epäilevimmin – suhtauduttiin
siihen, onko laitoshoidon lakkauttamisen suunnittelussa riittävästi otettu
huomioon työntekijöiden näkemyksiä
ja toiveita.
Ry h m i ä ke s ke n ä ä n ve r t a i l t a e s s a
on varsin helppo havaita, että edelleen laitoksessa -ryhmä poikkeaa kahdesta muusta ryhmästä siten, että

Kuvio 53. Asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen r yhmittäin vuonna
2015 (huom. väittämä ”Laitoksen lakkauttamisen suunnittelussa ei otettu riittävästi
huomioon työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita” on käännetty, eli korkeampi ar vo
kuvaa sitä, että työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita on otettu huomioon)
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aiemmin nähtiin. Laitoshoidon lakkauttamisen merkitys itselle nähtiin
vielä kielteisempänä kuin aiemmin oli
odotettu. Molemmat muutokset olivat
siis kielteiseen suuntaan, eli tämän
ryhmän jo alun perin kielteinen asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen näyttäisi siten vahvistuneen.
Laitoksesta asumispalveluihin -ryhmässä havaittiin kaikissa kohdissa yhtä
lukuun ottamatta pientä siirtymää kielteiseen suuntaan (katso kuvio 55 ja liitetaulukko 17c). Näistä kuitenkaan
yksikään ei ollut tilastollisesti merkitsevä, mutta D-arvon mukaan kolmessa
oli tapahtunut pieni muutos. Nämä
kolme nähtiin nyt kielteisemmässä
valossa: i) päätös lakkauttaa Helsingin kaupungin laitososastot oli oikea;
ii) työntekijöiden koulutustarpeet on
otettu hyvin huomioon vs. työntekijät ovat saaneet riittävästi koulutusta ja
iii) odotan laitoksen lakkauttamisesta
seuraavan minulle pääasiassa myönteisiä asioita vs. laitoksen lakkauttamisesta on seurannut minulle pääasiassa

seikka Laitoksesta asumispalveluihin
ja Asumispalvelut -ryhmissä. Ja ainoa
osoitus selkeästi myönteisestä suhtautumisesta oli Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneillä työntekijöillä, jotka
olivat vahvimmin sitä mieltä, että kaikille laitoksen työntekijöille on tarjottu
uusi työpaikka.
Muutoksen tarkastelu
Ta r k a s t e l l a a n s e u r a ava k s i m u u t o ksia ryhmittäin (muutoksiin tulee nyt
kuitenkin suhtautua pienellä varauksella, koska kysymykset on muotoiltu
hieman eri tavoin eri ajankohtina).
Edelleen laitoksessa olleiden työntekijöiden ryhmässä ei havaittu yhtään
tilastollisesti merkitsevää muutosta,
mutta D-arvojen perusteella kahdessa
kohdassa oli tapahtunut vähintään
pieni muutos (katso kuvio 54 ja liitetaulukko 17c). Näistä ensimmäinen liittyy
työntekijöiden koulutukseen: työntekijöille tarjotun koulutuksen nähtiin
toteutuneen heikommin, kuin millaisena koulutustarpeiden huomioiminen

Kuvio 54. Muutos asennoitumisessa laitoshoidon lakkauttamiseen Edelleen
laitoksessa -r yhmässä
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Kuvio 55. Muutos asennoitumisessa laitoshoidon lakkauttamiseen Laitoksesta
asumispalveluihin -r yhmässä

Kuvio 56. Muutos asennoitumisessa laitoshoidon lakkauttamiseen
Asumispalvelut-r yhmässä
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vastinetta vuoden 2012 lomakkeella
(katso kuvio 57 ja liitetaulukko 17d).
Näissä yhdessä väittämässä havaittiin
ryhmien välillä tilastollisesti merkitsevä ero siten että edelleen laitoksessa
-ryhmän työntekijät arvioivat laitoksen
lakkauttamisen sujuneen huonommin
kuin muut ryhmät. He suhtautuivat
myös muita ryhmiä kielteisemmin ajatukseen siitä, että Suomessa tulisi laitoshoidosta luopua kokonaan. Lisäksi
voidaan todeta, että kaikissa ryhmissä
s u h t a u t u m i n e n k a i k k i i n ko l m e e n
kysyttyyn asiaan oli ainakin jossain
määrin kielteinen.

myönteisiä asioita. Näyttää siis siltä,
että nämä työntekijät kokevat, että
odotukset eivät ole täysin toteutuneet.
Suurin ja ainoa tilastollisesti merkitsevä muutos on kuitenkin tapahtunut
päinvastaiseen eli positiiviseen suuntaan: laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet ovat nyt vakaammin sitä mieltä,
että laitoksen kaikille työntekijöille on
tarjottu uusi työpaikka (p<.01). Tämä
on siis myönteinen asia, jossa laitoksen
lakkauttamisprojektissa on onnistuttu.
Asumispalvelut-ryhmässä oli kaksi
tilastollisesti merkitsevää muutosta,
joista ensimmäinen liittyi työntekijöiden koulutukseen, ja se oli negatiivinen
(p<.05; katso kuvio 56 ja liitetaulukko
17c). Toisessa taas oli havaittavissa positiivinen muutos, ja se kohdistui siihen,
että kaikille laitoksen työntekijöille oli
tarjottu uusi työpaikka (p<.05). Kokonaisuudessaan suhtautuminen laitoshoidon lakkauttamiseen näyttää siis
säilyneen suunnilleen ennallaan, ei
kielteisenä eikä myönteisenä, vaan
melko neutraalina.
Tarkastellaan lopuksi vielä niitä
kolmea vuonna 2015 esitettyä väittämää, joille ei ollut samansisältöistä

5.3.11 Tulevaisuuden näkymiä
Millaisena työntekijät näkevät oman
lähitulevaisuutensa? Tämä oli ajankohtainen kysymys erityisesti laitoksen
työntekijöille, joille laitoksen sulkeminen merkitsee sitä, että ennemmin tai
myöhemmin heillä kaikilla on edessään työpisteen vaihtuminen, johon
samalla todennäköisesti liittyy se, että
myös työtoverit ja asiakkaat vaihtuvat, työtavat muuttuvat jne. Tällaisessa
isossa muutoksessa varmaan ainakin
osa miettii sitä, millaisia vaihtoehtoja

Kuvio 57. Asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen; vain vuonna 2015
kysytyt kysymykset
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näki todennäköisenä siirtymisen toisen
työnantajan palvelukseen.
Vuonna 2015 edelleen valtaosa työntekijöistä kaikissa ryhmissä pitää jatkamista saman työnantajan palveluksessa
todennäköisenä (katso kuvio 59 ja liitetaulukko 18b). Tilanne on kuitenkin
sikäli muuttunut, että nyt laitoksesta
asumispalveluihin -ryhmän työntekijöistä löytyy vähiten niitä, jotka pitävät
jatkamista saman työnantajan palveluksessa todennäköisenä, ja heistä
aiempaa useampi näkee siirtymisen
toisen työnantajan palvelukseen mahdollisena ja todennäköisenä.

heillä on tarjolla.
Arvioita työntekijöiden tulevaisuuden näkymistä selvitettiin kuudella
kysymyksellä:
Mitä odotat lähitulevaisuudessa (1–2
vuoden sisällä) tapahtuvan? Kuinka todennäköistä on, että olet (Asteikolla 1 = Erittäin epätodennäköistä – 5 = Erittäin
todennäköistä)
1) Saman työnantajan palveluksessa
2) Eri työnantajan palveluksessa
3) Työssä muualla kuin kehitysvamma-alalla
4) Eläkkeellä
5) Työttömänä
6) Opiskelemassa
Vuonna 2012 kaikissa ryhmissä ylivoimainen enemmistö näki tulevaisuutensa jatkuvan nykyisen työnantajan
palveluksessa, ja vain pienempi osa piti
muita vaihtoehtoja todennäköisinä tai
mahdollisina (katso kuvio 58 ja liitetaulukko 18a). Ryhmien välillä oli selkeitä
eroja: kaikkein todennäköisimpänä
saman työnantajan palveluksessa jatkamista pitivät Asumispalvelujen työntekijät (96 %) ja vähiten todennäköisenä
edelleen laitoksessa -ryhmän työntekijät (71%). Edelleen laitoksessa -ryhmän
työntekijöistä noin viidennes (20%)

Muutoksen tarkastelu
Vaikka sekä kuvioiden että laskettujen Cohenin D-arvojen (katso liitetaulukko 22) mukaan näyttää tapahtuneen
muutoksia, niin tilastollisesti merkitseviä muutoksia havaittiin vain kaksi,
molemmat asumispalvelujen työntekijöiden ryhmässä: saman työnantajan
palveluksessa jatkamista todennäköisenä pitävien työntekijöiden määrä oli
laskenut yli 90 %:sta noin 80 %:iin, ja
todennäköisesti eläkkeelle siirtyvien
osuus oli noussut 1.6 %:sta yli 15 %:iin.

Kuvio 58. Tulevaisuudennäkymät: prosenttiosuudet niistä vastaajista, jotka ovat
pitäneet vaihtoehtoa todennäköisenä (ar vot 4 ja 5) vuonna 2012
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Kuvio 59. Tulevaisuudennäkymät: prosenttiosuudet niistä vastaajista, jotka ovat
pitäneet vaihtoehtoa todennäköisenä (ar vot 4 ja 5) vuonna 2015.

Edelleen laitoksessa olevien työntekijöiden todennäköisyys jatkaa saman
työnantajan palveluksessa oli lisääntynyt hieman, ja laitoksesta asumispalveluihin siirtyneiden työntekijöiden
ryhmässä muutos oli ollut päinvastainen: saman työnantajan palveluksessa

jatkamista todennäköisenä pitävien
osuus oli laskenut 85 %:sta 70 %:iin.
Todennäköisyys eri työnantajan palvelukseen siirtymisessä oli Laitoksesta
asumispalveluihin siirtyneiden työntekijöiden 2 ryhmässä kasvanut 10 %:sta
yli 20 %:iin.

Kuvio 60. Muutos tulevaisuuden näkymissä edelleen laitoksessa -r yhmässä
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Kuvio 61. Muutos tulevaisuuden näkymissä laitoksesta asumispalveluihin
-r yhmässä

Kuvio 62. Muutos tulevaisuuden näkymissä asumispalvelut-r yhmässä
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6. Yhteenveto ja
johtopäätökset
6.1. Tutkimuksen
toteutuksen ja käytettyjen
menetelmien arviointia

vielä käynnissä, eikä kaikkia laitososastoja oltu vielä kokonaan suljettu. Tämä
tarkoitti sitä, että osa laitoksen työntekijöistä työskenteli edelleen laitoksessa osan siirryttyä asumispalveluihin.
Vaikka alun perin tavoiteltua asetelmaa
ei tavoitettukaan, niin nyt muodostunut asetelma tarjoaakin hyvin mielenkiintoisia vertailumahdollisuuksia
näiden kahden ryhmän välille. Asetelmassa asumispalvelujen työntekijöiden ryhmä asettuu vertailuryhmän
asemaan, jolle ei varsinaisesti ole odotettavissa laitoshoidon lakkauttamisesta kovinkaan suuria vaikutuksia, jos
lainkaan. Tiedonkeruun aikavälistä
voidaan vielä todeta, että jo alun perin
suunniteltu kolmen vuoden ajanjakso
itse asiassa on vielä kovin lyhyt ajatellen sitä, että todennäköisesti identiteetin muuttuminen vaatii varsin pitkän
ajan eikä se voi hetkessä muuttua joksikin toiseksi.
Pitkittäistutkimuksissa yleinen
ong elma on se, että matkan varrella

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia muutoksia työntekijöiden itseä ja omaa työtään koskevissa
käsityksissä sekä koetussa työhyvinvoinnissa on havaittavissa laitoshoidon
lakkauttamisen aikana ja lakkauttamisprosessin yhteydessä. Lähtökohtana on
ajatus, että laitosten lakkauttamisessa
on kyse muustakin kuin vain siitä, että
laitoksen asukkaat muuttavat pienempiin, yhteisössä sijaitseviin asumisyksiköihin. Kyse on ennen kaikkea työ- ja
toimintakulttuurin muutoksesta pois
laitosmaisesta hoitokulttuurista kohti
asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita huomioivaa ja oikeuksia – erityisesti itsemääräämistä – kunnioittavaa ja tukevaa
toimintakulttuuria.
Tutkimuksessa tavoiteltiin ”ennenj ä l ke e n” – a s e t e l m a a , m u t t a t o i s e n
tiedonkeruun toteuttamisen aikaan laitoshoidon lakkauttamisen prosessi oli
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tämä tarkoittaa sitä, että tullakseen
tilastollisesti merkitseväksi, täytyy
ryhmien välisten erojen olla aina vaan
suurempia, mitä pienempiin otoskokoihin mennään. Toisin sanoen, tilastollisten testien avulla ei käsillä olevassa
aineistossa ole ollut mahdollista tavoittaa kovin hienovaraisia tai pieniä eroja
tai muutoksia, vaan ainoastaan todella
isot erot tai muutokset. Lisäksi on huomattava, että asumispalvelujen työntekijöiden ryhmä oli huomattavasti kahta
muuta ryhmää suurempi, jolloin tämän
ryhmän sisällä tapahtuneet muutokset
tulivat helpommin esille.
Edellä kuvatuista seikoista johtuen
tilastollisten merkitsevyystestien rinnalla käytettiin Cohenin D-arvoa, joka
on riippumaton otoksen koosta. D-arvo
lasketaan suhteuttamalla havaittujen
keskiarvojen ero keskihajontaan, eli
siihen, miten paljon yksittäiset havainnot vaihtelevat keskiarvon ympärillä.
D-arvo ei kerro sitä, miten varmasti
voimme yleistää tekemämme havainnon koskemaan koko populaatiota,
vaan se kertoo, miten suuresta erosta
on kysymys. Erityisesti pienillä aineistoilla operoidessa D-arvon käyttäminen mahdollistaa hienovaraisempien
tai idullaan olevien ilmiöiden esiin
saamisen.
Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin lomakekyselynä. Lomakkeiden laadinnassa hyödynnettiin osittain
jo olemassa olevia valmiita mittareita
sekä laadittiin kysymyssarjoja pohjaten käytettyyn teoreettiseen viitekehykseen. Tuloksena oli lomakkeisto,
joka valaisee hyvin monenlaisia työhön
liittyviä aspekteja työntekijöiden näkökulmasta. Tutkimustulosten hahmottamisessa haasteena onkin jonkinlaisen
koherentin kokonaiskuvan muodostaminen helposti sirpaleiseksi jäävästä
havaintojen tulvasta.

tutkittavien henkilöiden määrä vähenee
monistakin eri syistä: osalla elämäntilanteet muuttuvat, V vaihdetaan työpaikkaa, muutetaan asumaan muualle,
siirrytään eläkkeelle, mennään opiskelemaan – osaa ei tavoiteta ja osa ei
enää halua osallistua tutkimukseen.
Näin kävi myös tässä tutkimuksessa.
Ensimmäiseen kyselyyn vastanneista
229 työntekijästä alle puolet, 101 vastasi
toiseen kyselyyn. Vaikka katoanalyysin
perusteella jälkimmäisessä tiedonkeruussa ilmennyt kato ei millään tavoin
olennaisesti vinouttanut aineistoa –
toisin sanoen, vastaamatta jättäneet ja
vastanneet eivät eronneet toisistaan.
Näin ollen vastanneiden henkilöiden
joukko oli taustatekijöiden ja tutkittavien asioiden suhteen hyvin samankaltainen kuin alun perin ensimmäiseen
kyselyyn vastanneiden joukko, mutta
tutkimusryhmien koko laski kovin pieneksi. Tämä taas tekee tilastollisen testaamisen hieman haasteelliseksi.
Tilastollinen testaaminen perustuu
todennäköisyyslaskentaan, ja on vahvasti n-riippuvainen, eli riippuvainen
otoksen (=tutkittujen henkilöiden tai
tapausten) koosta. Testien avulla pyritään määrittämään sitä, onko tutkimuksessa havaittu ilmiö ”todellinen”
eli miten todennäköisesti otoksessa
havaittu ryhmien/asioiden välinen
ero tai yhteys esiintyy myös koko
siinä populaatiossa, jota otos edustaa.
Esimerkiksi jos haluamme selvittää,
ovatko miehet pidempiä kuin naiset,
ja päätämme poimia kadulta ensimmäiset kymmenen miestä ja naista, on
tämänkokoisen otoksen perusteella
yleistäminen kaikkia miehiä ja naisia
koskevaksi aika arpapeliä; saattaahan
olla, että tavallista lyhyempien miesten
lisäksi vastaamme astelee naisten koripallojoukkue. Jos sen sijaan poimimme
satunnaisotoksen, jossa on tuhat miestä
ja tuhat naista, on pituuseron todellisuuden määrittäminen huomattavasti
varmemmalla pohjalla. Käytännössä
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6.2. Yhteenveto keskeisistä
havainnoista

useammin asiakkaan omaa päätöksentekoa tukevan neuvonantajan tai
valmentajan asemaan, niin laitoksen
työntekijät näkevät itsensä useammin
vartijoina tai palvelijoina, joiden tehtävänä on tehdä asioita asiakkaiden puolesta ja huolehtia erilaisten rutiinien ja
järjestyksen ylläpitämisestä.
Kolmas ero löytyy pystyvyysodotuksesta: laitoksen työntekijät kokivat
asiakkaiden terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimisen omaksi vahvuusalueekseen huomattavasti useammin
kuin asumispalvelujen työntekijät.
Näiden kolmen kuvatun eron kokonaisuus on mahdollista nähdä kietoutuvan yhteen ja kulminoituvan tuohon
asiakaskunnan erilaisuuteen: vaikeammin vammaisten ihmisten kanssa toimiessa painottuvat enemmän monet
s e i k a t , j o t k a l i i t t y vä t p e r u s t a r p e i den tyydyttämiseen ja myös varmaan
näiden asiakkaiden arkipäivän sisällöt
ovat hyvin erilaiset, jolloin työntekijän tukea ja apua tarvitaan toisenlaisissa asioissa. Mutta neljättä havaittua
eroa onkin sitten jo vaikeampi sijoittaa
tähän kuvioon: asumispalvelujen työntekijät kokivat huomattavasti enemmän
kyynistyneisyyttä kuin laitoksen työntekijät. Kyynistyneisyys tarkoittaa määritelmän mukaan tässä yhteydessä itsen
etäännyttämistä asiakkaasta, jotain sellaista, että työntekijä pyrkii välttämään
liian läheistä sitoutumista asiakkaaseen. Tämä tietysti sopii hyvin yhteen
sen havainnon kanssa, että asumispalvelujen työntekijät kokevat harvemmin
asettuvansa ystävän asemaan suhteessa
asiakkaaseen kuin laitoksen työntekijät,
mutta joka tapauksessa se nostaa esille
kysymyksen: miksi? Tässä raportissa
tähän kysymykseen ei ole mahdollista
pureutua, mutta ehkä jossain tulevassa.
Ja sitten toiseen kysymykseen: Olivatko nuo kaksi laitoksen työntekijöiden ryhmää – ne, jotka vuonna 2015
olivat edelleen laitoksessa ja ne, jotka
tuolloin olivat siirtyneet laitoksesta

Tulososassa lukijan pureskeltavaksi on
vyörytetty valtava määrä erilaisia tutkimusryhmien välisiä eroja ja ryhmien
sisällä tapahtuneita ajallisia muutoksia. Tässä alaluvussa yritän koota tiiviisti keskeisiä havaintoja luoda niiden
perusteella kokonaiskuvaa. Lähden
liikkeelle vuoden 2012 tilanteesta etsimällä vastauksia kahteen kysymykseen:
  Millä tavoin tai missä asioissa
laitoksen työntekijät ja
asumispalvelujen työntekijät
erosivat toisistaan vuonna
2012? Mitkä olivat ne
kaikkein olennaisimmat
tai ilmeisimmät erot?
  Olivatko nuo kaksi laitoksen
työntekijöiden ryhmää – ne,
jotka vuonna 2015 olivat edelleen
laitoksessa ja ne, jotka tuolloin
olivat siirtyneet laitoksesta
asumispalveluihin – jo tuolloin
jotenkin keskenään erilaisia,
ja jos olivat niin miten?
Millä tavoin tai missä asioissa laitoksen työntekijät ja asumispalvelujen
työntekijät erosivat toisistaan vuonna
2012? Mitkä olivat ne kaikkein olennaisimmat tai ilmeisimmät erot?
Ensimmäinen iso ja olennainen ero
havaitaan jo taustatekijöissä: laitoksen
työntekijöiden asiakaskunta koostuu
enimmäkseen vaikeammin (kehitys)
vammaisista henkilöistä, ja heidän työyksikössään työntekijämitoitus on suurempi kuin asumispalveluissa. Tämä
ero näkyy myös siinä, millaisten asioiden nähdään tekevän työstä vaativaa: laitoksen työntekijät kokivat
nimenomaan vaikeavammaisuuden ja
kommunikaation ongelmat työn vaativuutta aiheuttaviksi seikoiksi.
Toinen selkeä ero löytyy siitä, miten
työntekijät nimeävät itseään erilaisten roolien haltijoiksi ja millaiseksi he
näkevät oman tehtävänsä. Kun asumispalvelujen työntekijät asettavat itsensä
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asiakkaiden haastava käyttäytyminen
nähtiin nyt huomattavasti vahvemmin
työn vaativuutta aiheuttavana tekijänä,
samoin myös kodin askareet, sen sijaan
sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys
työn vaativuuden kannalta oli hieman
laskenut. Näyttää siis siltä, että asiakaskunnan muuttumisen myötä myös
työn sisällöissä on tapahtunut muutoksia. Tähän on myös liitettävissä muutos,
jonka mukaan he kokevat asiakkaiden
päätöksenteon tukemisen nyt vähemmän tärkeäksi, jolloin puolesta päättäminen ja järjestyksen ylläpitäminen
korostuvat työtä ohjaavina periaatteina.
L i s ä k s i t ä m ä n r yh m ä n t yö n t e k i j ä t
myös erottuvat kahden muun ryhmän
työntekijöistä erilaisiin rooleihin identifioitumisessa: he näkevät nyt muita
useammin vartijan, palvelijan tai tarjoilijan roolin itseään ja omaa työtään
kuvaaviksi. Ja lopuksi, he ovat aiempaa
uupuneempia, erityisesti kyynistyneisyys on lisääntynyt.
Laitoksesta asumispalveluihin
-ryhmän työntekijöiden asiakaskunnan ominaisuuksissa ei ollut nähtävissä
mitään olennaisia muutoksia. Työtä
ohjaavina periaatteina asiakkaiden
puolesta päättäminen sekä rutiinien ja
järjestyksen ylläpitäminen olivat heikentyneet, mikä tarkoittaa samalla sitä,
että asiakkaiden itsemäärääminen ja
päätöksenteon tukeminen nyt korostui näitä vahvempana. Tämä muutos oli
siten päinvastainen kuin edelleen laitoksessa olleilla työntekijöillä. Samaten
myös muutokset työn vaativuutta aiheuttavissa tekijöissä olivat osittain vastakkaisia muutoksille, joita edelleen
laitoksessa olleiden ryhmässä havaittiin: haastavan käyttäytymisen merkitys
oli vähentynyt ja sosiaalisen vuorovaikutuksen taas lisääntynyt. Seuraavat
kolme isoa muutosta on ehkä luontevasti liitettävissä työpisteen vaihtumiseen: ensinnäkin, uusi asumisyksikkö,
johon työntekijä on laitoksesta siirtynyt, on selvästi arvioitu paremmaksi

asumispalveluihin – jo tuolloin
(vuonna 2012) jotenkin keskenään erilaisia, ja jos olivat niin miten?
Muutama selkeä ja tietyllä tapaa
johdonmukainen ero näiden kahden
ryhmän välillä on löydettävissä. Ensimm ä i n e n e ro l öy t y y t yö n t e k i j ö i d e n
työkokemuksesta nykyisessä työpaikassa: laitoksessa edelleen vuonna 2015
olleilla työntekijöillä oli huomattavasti
pidempi työkokemus kuin asumispalveluihin siirtyneillä.
Loput havaitut erot on mahdollista
tiivistää kokonaisuudeksi: laitoksesta
asumispalveluihin siirtyneet työntekijät kokivat työnsä laitoksessa vaativammaksi kuin laitokseen jääneet
työntekijät; he kokivat silloisessa laitosyksikössä olevan huomattavasti
enemmän kehittämisen ja parantam i s e n va r a a (e r i t y i s e s t i f y ys i s e s s ä
ympäristössä sekä asiakkaiden yksityisyydessä ja itsemääräämisen toteutumisessa) ja he suhtautuivat laitoshoidon
lakkauttamiseen huomattavasti myönteisemmin kuin ne työntekijät, jotka
edelleen vuonna 2015 olivat laitoksessa töissä. Tämän perustella voidaan
ajatella, että laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet työntekijät olivat lähtötilanteessa (vuonna 2012) jo selvästi
valmiimpia ja halukkaampia lähtemään kuin heidän laitokseen jääneet
kollegansa.
Siirrytään seuraavaksi tarkastelemaan sitä, millaisia muutoksia kussakin
ryhmässä on ollut havaittavissa. Ensin
voidaan kuitenkin todeta, että kaikissa
ryhmissä sekä pystyvyysodotus että
koetut vaikutusmahdollisuudet näyttäisivät hieman heikentyneen.
Edelleen laitoksessa vuonna 2015
olleiden työntekijöiden asiakaskunta oli muuttunut siten, että asiakkaat olivat vaikeammin vammaisia ja
myös haastavaa käyttäytymistä esiintyi
enemmän. Tämä heijastui myös työntekijöiden näkemyksissä siitä, millaiset
asiat tekevät heidän työstään vaativaa:
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ja toimivammaksi monessa suhteessa.
Uudessa yksikössä nähdään olevan
h u o m a t t ava s t i vä h e m m ä n t a r ve t t a
kehittämiselle tai parantamiselle kokonaisuudessaan sekä erityisesti sen fyysisille puitteille ja mahdollisuuksille,
joita se tarjoaa asiakkaiden yksityisyydelle, itsemääräämiselle ja turvallisuudelle. Toiseksi työntekijät kokivat, että
esimiehen odotukset sekä se, miten
tyytyväinen esimies on työhön, olivat
nyt heille vähemmän selkeitä (tämäkin
muutos oli vastakkainen sille, mitä
edelleen laitoksessa olleilla työntekijöillä havaittiin). Ja kolmanneksi,
tyytyväisyys työhön oli laskenut, erityisesti tyytyväisyys työn sisältöihin,
yleiseen työilmapiiriin ja omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Lisäksi työntekijät ovat nyt uupuneempia. Vahvimmin
työuupumuksen lisääntyminen näkyi
alentuneen ammatillisen identiteetin
osa-alueella.
Kokonaisuutena voidaan havaita,
että tapahtuneet muutokset ovat kasvattaneet näiden kahden tarkastellun
ryhmän välistä eroa, vieneet niitä eri
suuntiin, ja että laitoksesta asumispalveluihin siirtyneet ovat samalla ainakin
jossain määrin lähentyneet asumispalvelujen työntekijöiden ryhmää.
Asumispalvelujen työntekijöiden
ryhmässä jo mainittujen pystyvyysodotuksen ja vaikutusmahdollisuuksien
heikentymisen lisäksi on havaittavissa
kaksi isompaa muutosta: tyytyväisyys
työhön on vähentynyt, erityisesti tyytyväisyys työnantajaan ja esimiehen
toimintaan, ja lisäksi esimiehen odotukset työtä kohtaan on nyt koettu
vähemmän selkeiksi.

Eikä niitä olisi voinut havaitakaan näin
lyhyellä aikavälillä. Isompien muutosten näkyviin tuominen tulisi mahdolliseksi toistamalla näitä kyselyitä
riittävän pitkän ajan kuluttua, ehkä
joskus 2020-luvulla.
Isojen muutosten sijaan on tutkimuksen tuloksissa nähtävissä pieniä,
iduillaan olevia muutoksia. Laitoksesta asumispalveluihin siirtyneiden
työntekijöiden työorientaatiossa oli
havaittavissa muutosta kohti enemmän
asiakkaita kuuntelevaa ja heidän mielipiteensä ja ajatuksensa huomioivaa otetta. Miten tätä piirrettä voisi
vielä enemmän vahvistaa? Muutos on
todennäköisesti hyvin vaikeaa, sillä
samalla on kyse siitä, että entiset koetut
osaamis- ja vahvuusalueet (esim. liittyen asiakkaiden perustarpeisiin, turvallisuuteen ja järjestykseen) täytyy
jättää syrjään ja löytää uusia omia vahvuuksia asiakkaiden kuuntelemisesta
ja heidän mieltymystensä ja mielipiteidensä ymmärtämisestä ja kunnioittamisesta. Ja samalla se voi merkitä
myös luopumista omasta ”yläpuolella”
olevasta asemasta suhteessa kehitysvammaiseen asiakkaaseen.
Näkisin, että yksi väylä edetä tähän
suuntaan olisi panostaminen työntekijöiden ja kehitysvammaisten asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen
ja vuorovaikutustilanteiden tarkasteluun. Kommunikaation ja vuorovaikutuksen kehittämiseen on luotu erilaisia
malleja, joista voisi olla hyötyä. Vaikka
esim. Kehitysvammaliitossa kehitetty
OIVA-työskentelymalli (katso https://
www.kehitysvammaliitto.f i/tikoteekki/
toimintamallit/apuvalineena-ihminen/)
voisi toimia myös paljon yleisemmin vuorovaikutuksen ja kanssakäymisen edistäjänä. Kyseinen malli on
tarkoitettu työskentelyyn erityisesti
va i ke a m m i n va m m a i s t e n h e n k i l ö i den kanssa, joilla on kommunikaation
ongelmia. Tärkeintä olisi saada työntekijät kiinnostumaan siitä, mitä heidän

6.3. Johtopäätökset
Opittujen ja pitkään toistettujen työtapojen muutos ei tapahdu hetkessä;
siitä kertovat myös tämän tutkimuksen tulokset. Mitään kovin dramaattisia,
isoja muutoksia ei ollut havaittavissa.
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i d e n t i t e e t t i ä , j o k a k u va s t a a h ä n e n
käsitystään itsestä hyvänä työntekijänä. Tämä käsitys syntyy vuorovaikutuksessa asiakkaiden, työtovereiden,
e s i m i e h e n j a l a a j e m m i n t yö n a n t a jan kanssa. Saako jokainen työntekijä
riittävästi tukea ja palautetta omasta
työstään? Saako hän arvostusta ja osoitetaanko häntä kohtaan luottamusta?
Nä i d e n l i s ä k s i e i s u i n k a a n t u l e
unohtaa sellaisia ”raadollisempia” seikkoja kuten kiire ja haastavat vuorovaikutustilanteet. Jos työpaikalla on
usein esim. henkilökuntavajausta tai
muita seikkoja, jotka aiheuttavat kiire t t ä j a p a i n e t t a s a a d a e n e m m ä n
aikaan, ei tämä voi olla vaikuttamatta
siihen, miten paljon työntekijä paneutuu yksittäiseen asiakkaaseen ja hänen
asioihinsa, kuuntelee ja on läsnä. Työntekijöiden hyvinvointi on yksi keskeinen edellytys laadukkaille palveluille,
ja siksi siitä on tärkeä pitää huolta.

kehitysvammaisten asiakkaidensa mielessä liikkuu!
Lopuksi voidaan vielä todeta, että
työntekijät olivat yleensä ottaen hyvin
tyytyväisiä työhönsä. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, etteikö mukana
olisi myös uupuneita ja työhönsä tyyt y m ä t t ö m i ä t yö n t e k i j ö i t ä j a u u p u musta ja tyytymättömyyttä synnyttäviä
ja niitä ylläpitäviä tekijöitä ja asiaintiloja. Tutkimusten perusteella voidaan
nostaa kolme tekijää, jotka näyttäisivät olevan keskeisessä asemassa työntekijöiden työhyvinvoinnin kannalta:
työn/roolin selkeys, vaikutusmahdollisuudet ja pystyvyysodotus (tai usko
omaan pätevyyteen). Miten voidaan
varmistaa, että jokainen työntekijä
tietää, mitä häneltä odotetaan ja mikä
on hänen vastuunsa? Tämä on kysymys,
joka läpäisee koko organisaation. Edelleen, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin ja myös omaan pätevyyteen
voidaan nähdä myös osana henkilön
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Liite 1. Katoanalyysi
Kadon arviointi. Ensimmäisen kyselyn tietojen perusteella on mahdollista
ar vioida kadon merkitystä, ts. poikkeavatko vastanneet ei-vastaajista.
Ikä. Lomakkeen palauttaneet olivat hieman vanhempia kuin palauttamatta
jättäneet ja poistuneet (p<.05). Ryhmien välillä ei ollut eroa (taulukko 3).
Taulukko 3. Ikä vuonna 2012 vs. lomakkeen palautuminen 2015 (iän keskiar vo
vuosina)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

Ei-palautunut

44,2

42,5

44,2

Palautunut

48,9

45,6

46,8

Poistuneet

41,8

44,6

43,0

45,3

43,4

44,8

Kaikki

Sukupuoli. Palautuminen ei ollut yhteydessä sukupuoleen (taulukko 4).
Taulukko 4. Sukupuoli vs. lomakkeen palautuminen 2015 (naisten osuus
prosentteina)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

91,4

77,8

83,8

Palautunut

94,6

81,8

86,4

Poistuneet

96,3

89,5

Ei-palautunut

93,5

Kaikki
93,9
81,5
Peruskoulutuksella ja ammatillisella koulutuksella ei ollut yhteyttä
palautumiseen.

86,9

Työkokemus. Laitoksen työntekijöillä oli keskimäärin pidempi työkokemus,
mutta lomakkeiden palautumiseen työkokemus ei ollut yhteydessä (taulukko 5).
Taulukko 5. Työkokemus nykyisessä työpaikassa v. 2012 vs. lomakkeen
palautuminen 2015 (työkokemuksen keskiar vo vuosina)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

Ei-palautunut

10,1

8,7

8,8

Palautunut

12,9

7,9

8,7

Poistuneet

13,1

6,6

8,9

Kaikki

12,0

8,0

8,7

Taustamuuttujien perusteella tiedonkeruussa esiintynyt kato ei ollut
vinouttanut aineistoa. Tarkastellaan vielä lomakkeiden palautumista suhteessa
viiteen sisältömuuttujaan: koetut vaikutusmahdollisuudet, pystyvyysodotus,
tyytyväisyys työhön, työuupumus ja asennoituminen laitoshoidon
lakkauttamiseen.
Koetut vaikutusmahdollisuudet. Työntekijöiden kokemia
vaikutusmahdollisuuksia työssä mitattiin yhdeksällä väittämällä, joista
laskettiin summamuuttuja (em. muuttujien keskiar vo); suurempi ar vo kuvaa
paremmaksi koettuja vaikutusmahdollisuuksia. Palautuminen ei ollut
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merkitsevässä yhteydessä koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin (taulukko 6).
Taulukko 6. Koetut vaikutusmahdollisuudet v. 2012 vs. lomakkeen
palautuminen 2015 (keskiar vot)
Laitos
Ei-palautunut

Asumispalvelut

Yhteensä

5.00

5.02

5.01

Palautunut

5.10

5.00

5.04

Poistuneet

4.96

4.77

4.88

Kaikki

5.02

4.80

5.00

Pystyvyysodotus. Pystyvyysodotusta, ts. uskoa tai luottamusta omiin kykyihin
ja pätevyyteen mitattiin 16 kysymyksellä, joista laskettiin summamuuttuja
kuten edellä vaikutusmahdollisuuksien kohdalla. Suurempi ar vo kuvaa
korkeampaa pystyvyysodotusta. Lomakkeiden palautuminen ei ollut yhteydessä
pystyvyysodotukseen (taulukko 7).
Taulukko 7. Pystyvyysodotus v. 2012 vs. lomakkeen palautuminen 2015
(keskiar vot)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

Ei-palautunut

5.80

5.55

5.66

Palautunut

5.67

5.45

5.53

Poistuneet

5.41

5.49

5.44

Kaikki

5.65

5.49

5.56

Tyytyväisyys työhön. Tyytyväisyyttä työhön mitattiin kymmenellä
kysymyksellä, joista laskettiin summamuuttuja kuten edellä; korkeampi
ar vo kuvaa suurempaa tyytyväisyyttä. Lomakkeiden palautuminen ei ollut
yhteydessä työtyytyväisyyteen (taulukko 8).
Taulukko 8. Tyytyväisyys työhön v. 2012 vs. lomakkeen palautuminen 2015
(keskiar vot)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

Ei-palautunut

3.88

3.61

3.73

Palautunut

3.85

3.66

3.73

Poistuneet

3.81

3.36

3.62

Kaikki

3.85

3,60

3.71

Työuupumus. Työuupumuksen mittarina käytettiin Maslachin
työuupumusmittarin (MBI) suomalaista versiota, ja tässä tarkastellaan
työuupumusoireyhtymän kokonaissummaa. Suurempi ar vo kuvaa suurempaa
uupuneisuutta. Tutkimusjoukosta poistuneilla työuupumusta näyttää olevan
hieman enemmän kuin muilla, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä
(taulukko 9).
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Taulukko 9. Työuupumus 2012 vs lomakkeen palautuminen 2015 (keskiar vot)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

Ei-palautunut

1.44

1.57

1.51

Palautunut

1.33

1.60

1.50

Poistuneet

1.62

1.90

1.74

Kaikki

1.45

1.64

1.55

Asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen. Asennoitumista laitoshoidon
lakkauttamiseen mitattiin 15 kysymyksellä, joista laskettiin summamuuttuja
kuten edellisissä kohdissa. Suurempi ar vo kuvaa myönteisempää suhtautumista.
Lomakkeen palauttaneiden suhtautuminen oli myönteisintä ja tutkimusjoukosta
poistuneiden kielteisintä; erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.
Taulukko 10. Asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen v. 2012 vs.
lomakkeen palautuminen 2015 (keskiar vot)
Laitos

Asumispalvelut

Yhteensä

Ei-palautunut

3.51

3.61

3.56

Palautunut

3.75

3.73

3.74

Poistuneet

3.49

3.38

3.44

Kaikki

3.59

3.63

3.62

Yhteenveto katoanalyysistä: tarkasteltujen muuttujien perusteella
tiedonkeruussa esiintynyt kato ei ole vinouttanut aineistoa. Lomakkeen
palauttaneet eivät näin ollen poikkea olennaisesti palauttamatta jättäneistä
eivätkä tutkimusjoukosta poistuneista.
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Liitetaulukko 1. Tietoja vastaajista: Ikä vuonna 2015
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

15

20

66

101

keskiarvo (vuotta)

51.9

52.2

48.8

49.9

keskihajonta

10.3

8.1

10.4

10.0

min

28

28

28

21

max

64

61

63

64

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

14 (93.3 %)

18 (90.0 %)

54 (81.8%)

86 (85.1%)

1 (6.7 %)

2 (10.0 %)

12 (18.2%)

15 (14.9%)

15 (100%)

20 (100 %

66 (100%)

101 (100%)

Edelleen
laitoksessa
n

Yhteensä

Liitetaulukko 2. Tietoja vastaajista: Sukupuoli
Edelleen
laitoksessa
nainen
mies
Yhteensä

Yhteensä

Liitetaulukko 3. Tietoja vastaajista: Työkokemus vuonna 2012 (vuosina,
keskiar vot)
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

Yhteensä

Nykyisessä tehtävässä

16.2

10.6

9.2

10.6

Kehitysvamma-alalla

17.6

15.6

15.9

16.1

7.7

11.3

7.2

8.2

Muu sosiaali- ja terveysala

Liitetaulukko 4. Asiakkaita yhtä työntekijää kohden vuonna 2012
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

Yhteensä

Keskiarvo

4.2

3.4

7.2

5.9

Keskihajonta

2.5

0.8

4.5

4.1

Min

0.4

2.0

1.00

0.4

Max

16.7

4.9

28.0

28.0

Liitetaulukko 5. Asiakkaita yhtä työntekijää kohden 2015
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

3.3

3.7

7.5

Keskihajonta

0.8

1.9

4.2

4.0

Min

0.9

1.7

3.0

0.9

Max

4.3

8.4

28.0

28.0

Edelleen
laitoksessa
Keskiarvo
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Liitetaulukko 6. Tietoja asiakkaista 2012 r yhmittäin sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

13.5

12.3

11.7

0.61

Syvästi tai vaikeasti kehitysvammaisia (% kaikista
asiakkaista))

66.7 %

87.9 %

14.1 %

78.7
***

Liikuntavamma (%)

58.7 %

66.5 %

12.3 %

48.00
***

Kommunikaation ongelmia (%)

91.5 %

95.0 %

32.3 %

71.20
***

Mielenterveysongelmia (%)

Edelleen
laitoksessa
Asiakkaiden lkm (keskiarvo)

24.0 %

27.4 %

37.4 %

1.92

Aggressiivista käyttäytymistä
(%)

14.1 %

23.7 %

19.7 %

0.84

Itseä vahingoittavaa käyttäytymistä (%)

13.0 %

18.3 %

9.7 %

1.56

***) p<.001

Liitetaulukko 7. Tietoja asiakkaista 2015 r yhmittäin sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

10.1

12.0

11.7

0.61

Syvästi tai vaikeasti kehitysvammaisia (% kaikista
asiakkaista)

74.4 %

87.9 %

16.4 %

131.34
***

Liikuntavamma (%)

63.7 %

67.3 %

10.7 %

51.03
***

Kommunikaation ongelmia (%)

84.3 %

88.3 %

33.7 %

45.03
***

Edelleen
laitoksessa
Asiakkaiden lkm (keskiarvo)

Mielenterveysongelmia (%)

24.4 %

22.1 %

38.2 %

4.04 *

Aggressiivista käyttäytymistä
(%)

18.2 %

18.9 %

21.7 %

0.16

Itseä vahingoittavaa käyttäytymistä (%)

21.4 %

14.5 %

10.5 %

2.69

***) p<.001
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Liitetaulukko 8a. Rooleihin identifioituminen vuonna 2012. Taulukoitu
suhteutettujen muuttujien keskiar vot ja keskihajonnat r yhmittäin sekä
yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

4.80 (1.34)

4.31 (0.89)

4.23 (1.46)

1.09

2. Avustaja

6.45 (1.03)

6.47 (0.77)

6.45 (1.03)

0.00

3. Opettaja

4.80 (1.22)

4.68 (1.21)

5.23 (1.23)

1.91

4. Palvelija

4.07 (1.78)

3.89 (1.89)

3.58 (1.26)

0.83

5.07 (0.96)

5.31 (1.21)

5.42 (1.15)

0.57

6.23 (0.98)

11.07
***

Edelleen
laitoksessa
1. Ystävä

5. Opas
6. Neuvonantaja
7. Valmentaja

5.14 (1.07)

5.20 (1.33)

4.34 (1.11)

4.45 (1.57)

4.84 (1.56)

0.92

8. Vartija

3.70 (2.02)

3.89 (1.64)

3.20 (1.36)

1.78

9. Tulkki

5.56 (1.51)

6.17 (1.19)

5.40 (1.23)

2.65

10. Tarjoilija

4.49 (1.59)

4.05 (1.91)

4.01 (1.34)

0.58

11. Kodinhoitaja

5.34 (1.15)

5.26 (1.29)

5.37 (1.35)

0.06

12. Tukihenkilö

6.20 (1.24)

6.31 (0.97)

6.04 (1.29)

0.41

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 8b. Rooleihin identifioituminen vuonna 2015. Taulukoitu
suhteutettujen muuttujien keskiar vot ja keskihajonnat r yhmittäin sekä
yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

1. Ystävä

4.75 (1.49)

4.80 (1.66)

4.04 (1.39)

2.93

2. Avustaja

6.08 (1.27)

6.90 (1.12)

6.01 (1.06)

5.12 **

3. Opettaja

4.32 (1.29)

4.70 (1.42)

5.09 (1.07)

1.46

4. Palvelija

4.55 (2.22)

4.00 (1.61)

3.74 (1.45)

1.58

5. Opas

4.82 (0.82)

5.30 (1.48)

5.43 (1.15)

1.64

6. Neuvonantaja

5.02 (1.44)

5.10 (1.40)

6.18 (0.99)

10.78
***

7. Valmentaja

3.48 (1.42)

4.75 (1.33)

5.21 (1.48)

8.87
***

8. Vartija

4.22 (1.20)

3.70 (1.52)

3.56 (1.43)

1.32

9. Tulkki

5.68 (1.37)

5.45 (1.47)

5.36 (1.25)

0.38

10. Tarjoilija

5.15 (1.71)

4.05 (1.50)

4.31 (1.43)

2.56

11. Kodinhoitaja

6.08 (1.20)

5.10 (1.47)

5.23 (1.34)

2.81

12. Tukihenkilö

5.55 (1.12)

6.10 (1.31)

5.85 (1.38)

0.75

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 8c. Muutos rooleihin identifioitumisessa 2012–2015. Taulukoitu
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot, t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.05 (.04)

0.54 (.42)

–0.19 (.13)

2.13

2. Avustaja

–0.18 (.16)

0.49 (.52)

–0.43 (.41) **

4.90
**

3. Opettaja

–0.19 (.15)

0.06 (.05)

–0.13 (.11)

0.23

4. Palvelija

0.48 (.24)

0.06 (.03)

0.16 (.12)

0.36

5. Opas

–0.25 (.28)

–0.04 (.03)

0.05 (.04)

0.30

6. Neuvonantaja

–0.12 (.10)

–0.15 (.11)

–0.05 (.05)

0.05

1. Ystävä

7. Valmentaja

–0.97 (.77) *

0.22 (.15)

0.37 (.24) *

5.45 **

8. Vartija

0.46 (.29)

–0.11 (.07)

0.36 (.26)

0.65

9. Tulkki

0.17 (.12)

–0.61 (.46)

–0.04 (.03)

1.94

10. Tarjoilija

0.67 (.41)

0.01 (.01)

0.28 (.20)

0.86

11. Kodinhoitaja

0.75 (.64)

–0.15 (.11)

–0.14 (.10)

3.17 *

12. Tukihenkilö

–0.65 (.55)

–0.20 (.18)

–0.19 (.14)

0.82

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 9a. Työtä ohjaavien periaatteet vuonna 2012. Taulukoitu
r yhmittäin summamuuttujien keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

Päätöksenteon tukeminen

6.12 (.79)

6.11 (.72)

6.13 (.59)

0.01

Puolesta päättäminen

5.06 (.74)

5.04 (.70)

4.30 (.84)

10.21
***

5.50 (1.00)

5.32 (1.34)

5.44 (.96)

0.16

Järjestyksen ylläpito
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 9b. Työtä ohjaavat periaatteet vuonna 2015. Taulukoitu
r yhmittäin summamuuttujien keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Päätöksenteon tukeminen

5.63 (.93)

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

6.05 (.60)

5.98 (.67)

1.79

Puolesta päättäminen

5.13 (.67)

4.59 (.75)

4.30 (.94)

5.74 **

Järjestyksen ylläpito

5.58 (.89)

4.74 (1.62)

5.30 (.97)

2.82

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 9c. Muutos työtä ohjaavissa periaatteissa 2012–2015. Taulukoitu
r yhmittäin vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä
t-testien tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu
vain merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset
r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys
Päätöksenteon tukeminen

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.49 (.57) *

–0.06 (.09)

–0.15 (.24)

2.03

Puolesta päättäminen

0.07 (.10)

–0.47 (.65) *

0.01 (.01)

3.49 *

Järjestyksen ylläpito

0.08 (.08)

–0.57 (.39) **

–0.14 (.15)

3.21 *

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 10a. Työn vaativuus vuonna 2012. Taulukoitu r yhmittäin
summamuuttujien keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Kokonaisvaativuus
Haastava käyttäytyminen

2.99 (0.54)

Asumispalvelut

F (p<)

3.14 (0.73)

2.92 (0.52)

1.22

Laitoksesta
asumispalveluihin

3.42 (1.10)

3.67 (1.26)

3.49 (1.10)

0.24

Vaikeavammaisuus ja
kommunikaatio

3.88 (.87)

3.99 (1.03)

3.03 (.88)

11.53
***

Sosiaalinen vuorovaikutus

3.10 (.93)

2.88 (1.17)

2.63 (1.00)

1.49

Kiire & työntekijäresurssit

3.18(.65)

3.45(.66)

3.05(.74)

2.47

Työn mielekkyyden puute

2.22 (.63)

2.29 (.92)

2.36 (.73)

0.24

Kodinhoito

1.66 (.86)

2.33 (.91)

2.32 (.85)

3.86 *

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 10b. Työn vaativuus vuonna 2015. Taulukoitu r yhmittäin
summamuuttujien keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Kokonaisvaativuus

3.10 (0.75)

Laitoksesta
asumispalveluihin
3.18 (0.55)

Asumispalvelut

F (p<)

2.88 (0.55)

2.48

Haastava käyttäytyminen

4.02 (1.20)

3.13 (1.36)

3.35 (0.98)

Vaikeavammaisuus ja
kommunikaatio

3.95 (1.06)

4.14 (.93)

2.98 (.78)

18.20
***

3.10 *

Sosiaalinen vuorovaikutus

2.76 (1.20)

3.32 (1.04)

2.73 (.92)

2.78

Kiire & työntekijäresurssit

3.02 (.93)

3.31(.82)

2.93 (.83)

1.52

Työn mielekkyyden puute

2.61 (.75)

2.37 (.60)

2.60 (.69)

.86

Kodinhoito

2.29 (.91)

2.63 (1.01)

2.32 (.86)

.99

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 10c. Muutos työn vaativuudessa. Taulukoitu r yhmittäin
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys
Kokonaisvaativuus

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.04 (.07)

0.60

0.11 (.17)

0.04 (.06)

0.60 (.52) *

–0.54 (.41)

–0.14 (.13)

4.63 *

0.07 (.07)

0.15 (.15)

–0.05 (.06)

0.46

Sosiaalinen vuorovaikutus

–0.34 (.32)

0.43 (.39)

0.10 (.10)

2.54

Työntekijäresurssit

–0.16 (.20)

–0.14 (.19)

–0.12 (.15)

0.03

0.40 (.58)

0.08 (.11)

0.00 (.00)

1.51

0.63 (.71) *

0.29 (.30)

–0.01 (.01)

3.55 *

Haastava käyttäytyminen
Vaikeavammaisuus ja
kommunikaatio

Työn mielekkyyden puute
Kodinhoito
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 11a. Kehittämistarpeet yksikössä vuonna 2012. Taulukoitu
r yhmittäin keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien
tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Kehittämisen varaa (summa)

2.97 (0.92)

Asunto fyysisenä tilana

3.07 (1.33)

Yksikön sijainti

1.80 (0.94)

Asukkaiden yhteisöön
osallistuminen

2.80 (1.01)

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

3.62 (0.66)

3.04 (0.65)

5.80
**

4.25 (0.72)

3.23 (1.27)

6.32
**

2.30 (1.08)

2.05 (1.04)

1.02

3.10 (0.91)

2.94 (0.93)

0.45

Yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen

2.93 (1.03)

3.55 (1.00)

3.20 (0.90)

1.95

Sosiaalisten suhteiden
tukeminen

3.00 (0.85)

3.50 (0.95)

3.14 (0.93)

1.57

Turvallisuus

2.47 (1.25)

3.05 (1.23)

2.77 (0.96)

1.30

Itsemäärääminen

2.80 (1.21)

3.65 (0.93)

3.09 (0.92)

3.74 *

2.93 (1.28)

3.95 (1.10)

2.77 (1.12)

8.24
***

3.37 (1.37)

3.95 (0.89)

3.11 (0.96)

5.25 **

Yksityisyys
Mahdollisuudet mielekkääseen
omaehtoiseen toimintaan
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 11b. Kehittämistarpeet yksikössä vuonna 2015. Taulukoitu
r yhmittäin keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien
tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Kehittämisen varaa (summa)

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

3.14 (0.90)

3.33 (0.95)

3.30 (0.65)

0.33

Asunto fyysisenä tilana

3.53 (1.13)

2.55 (1.15)

3.11 (0.96)

4.53 *

Yksikön sijainti

2.07 (1.34)

2.75 (1.41)

2.12 (1.09)

2.31

Asukkaiden yhteisöön
osallistuminen

2.87 (1.19)

3.50 (1.10)

3.14 (0.78)

2.16

Yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen

3.20 (1.27)

3.45 (1.23)

3.39 (0.88)

0.29

Sosiaalisten suhteiden
tukeminen

3.36 (1.15)

3.45 (1.05)

3.39 (0.86)

0.04

Turvallisuus
Itsemäärääminen
Yksityisyys
Mahdollisuudet mielekkääseen
omaehtoiseen toimintaan

2.47 (1.13)

2.55 (1.05)

3.03 (1.16)

2.38

3.07 (1.03)

3.20 (1.01)

3.32 (0.90)

0.49

3.13 (1.13)

2.90 (1.21)

3.27 (1.08)

0.88

3.27 (0.96)

3.45 (1.15)

3.30 (1.01)

0.19

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 11c. Muutos kehittämistarpeissa. Taulukoitu r yhmittäin
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–.29 (.36)

.26 (.40)

4.13 *

–1.70 (.77) ***

0.25 (.19)

19.10
***

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Kehittämisen varaa (summa)

0.17 (.19)

Asunto fyysisenä tilana

0.47 (.38)

Yksikön sijainti

0.27 (.24)

0.45 (.36)

0.07 (.07)

0.84

Asukkaiden yhteisöön
osallistuminen

0.07 (.06)

0.40 (.40)

0.20 (.23)

0.39

Yksilöllisten tarpeiden ja mieltymysten huomioiminen

0.27 (.23)

–0.10 (.09)

0.20 (.22)

0.58

Sosiaalisten suhteiden
tukeminen

0.29 (.29)

–0.05 (.05)

0.26 (.26)

0.66

Turvallisuus

0.00 (.00)

–0.50 (.44)

0.26 (.25)

2.63

0.27 (.24)

–0.45 (.46)

0.23 (.25)

3.25 *

0.20 (.17)

–1.05 (.91) **

0.50 (.45)

9.84
***

–0.10 (.09)

–0.50 (.49)

0.19 (.19)

2.85

Itsemäärääminen
Yksityisyys
Mahdollisuudet mielekkääseen
omaehtoiseen toimintaan
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 12a. Pystyvyysodotus vuonna 2012. Taulukoitu r yhmittäin
keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset
r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

0.51

Pystyvyysodotuksen
summamuuttuja

5.69 (0.88)

5.64 (0.72)

5.45 (0.77)

Perustarpeista huolehtiminen

6.60 (0.63)

6.55 (0.60)

6.48 (0.81)

0.17

5.47 (1.55)

5.50 (1.05)

5.44 (1.13)

0.02

6.00 (0.76)

5.60 (1.05)

5.36 (1.39)

1.65

6.27 (0.71)

6.30 (0.66)

5.60 (1.09)

5.72
**

5.47 (1.36)

5.55 (0.89)

5.36 (1.16)

0.22

Sosiaalisten verkostojen
tukeminen
Järjestyksen ylläpito
Terveydestä huolehtiminen
Yhteisöön osallistumisen
tukeminen
Itsemääräämisen tukeminen

5.08 (0.86)

5.15 (1.35)

5.21 (1.18)

0.08

Turvallisuudesta huolehtiminen

6.13 (0.99)

6.25 (0.72)

5.62 (1.16)

3.43 *

Sosiaalisten taitojen
opettaminen

5.00 (1.46)

5.10 (1.45)

5.27 (1.18)

0.35

Yksilöllinen huomioiminen

5.73 (1.03)

5.58 (1.54)

5.05 (1.46)

2.06

Oman työskentelytahdin
sopeuttaminen

5.33 (1.50)

5.00 (1.21)

4.70 (1.47)

1.35

Omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen ohjaaminen

5.13 (1.73)

4.89 (1.41)

4.98 (1.34)

0.12

Vaihtoehtojen tarjoaminen

4.87 (1.55)

4.95 (1.57)

5.26 (1.22)

0.76

Kommunikaatioaloitteiden
tunnistaminen

4.87 (1.73)

5.35 (1.27)

5.21 (1.17)

0.64

Sovin ominaisuuksiltani hyvin
kehitysvamma-alalle

6.40 (0.51)

6.20 (0.89)

6.03 (0.83)

1.41

Minulla on työssäni vaadittavat
taidot

6.07 (0.88)

5.85 (0.93)

5.58 (1.11)

1.59

Luotan siihen, että pystyn selvittämään kaikki työssäni
vastaan tulevat tilanteet

5.33 (1.05)

5.10 (1.21)

5.03 (1.16)

0.42

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 12b. Pystyvyysodotus vuonna 2015. Taulukoitu r yhmittäin
keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset
r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Pystyvyysodotuksen
summamuuttuja

5.51 (0.76)

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

5.39 (1.00)

5.20 (0.85)

0.98

Perustarpeista huolehtiminen

6.60 (0.51)

6.25 (1.21)

6.00 (1.25)

1.73

Sosiaalisten verkostojen
tukeminen

5.47 (1.06)

5.60 (1.05)

5.24 (1.19)

0.84

Järjestyksen ylläpito

6.13 (0.64)

5.85 (1.14)

5.06 (1.35)

6.51
**

Terveydestä huolehtiminen

6.27 (0.80)

5.94 (1.11)

5.42 (1.18)

4.25 *

5.13 (1.19)

4.85 (1.42)

4.53 (1.28)

1.53

Yhteisöön osallistumisen
tukeminen
Itsemääräämisen tukeminen

5.20 (0.94)

4.55 (1.50)

5.02 (1.25)

1.39

Turvallisuudesta huolehtiminen

6.20 (0.78)

5.80 (1.58)

5.11 (1.37)

5.10
**

4.87 (1.73)

4.75 (1.48)

4.91 (1.22)

0.10

Sosiaalisten taitojen
opettaminen
Yksilöllinen huomioiminen

5.47 (1.41)

5.30 (1.66)

4.91 (1.51)

1.11

Oman työskentelytahdin
sopeuttaminen

4.93 (1.49)

5.45 (1.50)

4.36 (1.60)

3.94 *

Omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen ohjaaminen

4.53 (1.60)

5.00 (1.72)

4.68 (1.59)

0.42

Vaihtoehtojen tarjoaminen

4.80 (1.27)

4.75 (1.59)

4.92 (1.31)

0.15

Kommunikaatioaloitteiden
tunnistaminen

5.13 (1.30)

5.15 (1.50)

5.02 (1.56)

0.08

Sovin ominaisuuksiltani hyvin
kehitysvamma-alalle

6.20 (1.32)

6.15 (0.75)

6.22 (0.74)

0.05

Minulla on työssäni vaadittavat
taidot

5.67 (1.29)

5.70 (1.17)

5.69 (1.10)

0.00

Luotan siihen, että pystyn selvittämään kaikki työssäni
vastaan tulevat tilanteet

5.36 (1.01)

4.63 (1.34)

5.06 (1.04)

1.88

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 12c. Muutos pystyvyysodotuksessa. Taulukoitu r yhmittäin
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

Pystyvyysodotuksen
summamuuttuja

–0.19 (.23)

–0.25 (.29)

–0.26 (.32) *

0.04

Perustarpeista huolehtiminen

0.00 (.00)

–0.30 (.33)

–0.48 (.47) **

0.96

Sosiaalisten verkostojen
tukeminen

0.00 (.00)

0.10 (.10)

–0.20 (.17)

0.54

0.13 (.19)

0.25 (.23)

–0.30 (.22)

1.53

Järjestyksen ylläpito
Terveydestä huolehtiminen
Yhteisöön osallistumisen
tukeminen
Itsemääräämisen tukeminen

0.00 (.00)

–0.36 (.41)

–0.20 (.18)

0.28

–0.33 (.26)

–0.70 (.61)

–0.83 (.68) ***

0.76

0.15 (.17)

–0.60 (.42)

–0.20 (.16)

1.23

0.07 (.08)

–0.45 (.30)

–0.52 (.41) **

1.13

–0.13 (.08)

–0.35 (.24)

–037 (.31) **

0.24

Yksilöllinen huomioiminen

–0.27 (.22)

–0.37 (.23)

–0.14 (.09)

0.16

Oman työskentelytahdin
sopeuttaminen

–0.40 (.27)

0.45 (.33)

–0.33 (.21)

1.64

Omatoimisuuteen ja itsenäisyyteen ohjaaminen

–0.60 (.36)

0.32 (.20)

–0.30 (.20)

1.67

Vaihtoehtojen tarjoaminen

–0.07 (.04)

–0.20 (.13)

–0.33 (.26) *

0.25

Kommunikaatioaloitteiden
tunnistaminen

0.27 (.18)

–0.20 (.14)

–0.22 (.16)

0.55

Sovin ominaisuuksiltani hyvin
kehitysvamma–alalle

–0.20 (.22)

–0.05 (.06)

0.20 (.25) *

2.13

Minulla on työssäni vaadittavat
taidot

–0.40 (.37)

–0.15 (.14)

0.11 (.10)

0.88

Luotan siihen, että pystyn selvittämään kaikki työssäni
vastaan tulevat tilanteet

–0.07 (.07)

–0.47 (.37) *

0.03 (.03)

1.49

Turvallisuudesta huolehtiminen
Sosiaalisten taitojen
opettaminen

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 13a. Vaikutusmahdollisuudet vuonna 2012. Taulukoitu r yhmittäin
keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset
r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Vaikutusmahdollisuuksien
kokonaissumma

5.15 (1.07)

Asumispalvelut

F (p<)

4.99 (.64)

5.00 (.81)

0.21

Laitoksesta
asumispalveluihin

Työolosuhteet

4.47 (1.96)

3.55 (1.36)

4.02 (1.77)

1.23

Arkipäivän tilanteet

5.80 (1.21)

5.80 (1.20)

5.80 (1.11)

0.00

Yhteistyö työtovereiden kanssa

5.93 (1.16)

5.90 (1.12)

5.97 (0.99)

0.04

Työajat

4.71 (2.30)

4.35 (1.50)

4.82 (1.74)

0.53

Vuorovaikutus ja kommunikointi asiakkaiden kanssa

5.60 (1.06)

5.80 (0.89)

5.67 (1.14)

0.17

4.67 (1.50)

4.74 (1.69)

4.47 (1.54)

0.26

Kiire

Ongelmatilanteet

3.53 (2.00)

3.65 (1.42)

3.39 (1.70)

0.19

Asiakkaiden tyytyväisyys

6.27 (0.80)

6.05 (0.83)

5.85 (1.00)

1.35

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 13b. Vaikutusmahdollisuudet vuonna 2015. Taulukoitu r yhmittäin
keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset
r yhmien välisistä eroista.
E d e l l e e n
laitoksessa

L a i t o k s e s t a Asumispalvelut
asumispalveluihin

F (p<)

Va i k u t u s m a h d o l l i s u u k s i e n
kokonaissumma

4.90 (1.02)

4.81 (.84)

4.85 (.68)

.06

Työolosuhteet

3.67 (1.88)

3.50 (1.50)

3.55 (1.62)

0.05

Arkipäivän tilanteet

5.93 (1.28)

6.00 (0.88)

5.63 (1.18)

1.00

Yhteistyö työtovereiden kanssa

6.07 (1.03)

5.70 (0.98)

5.77 (1.18)

0.53

Työajat

4.07 (2.08)

4.75 (1.33)

4.78 (1.56)

1.25

Vu o r ov a i k u t u s j a ko m m u n i - 5.47 (1.41)
kointi asiakkaiden kanssa

5.65 (1.14)

5.35 (1.24)

0.43

Ongelmatilanteet

4.07 (2.02)

4.70 (1.53)

4.42 (1.40)

074

Kiire

3.67 (2.23)

2.85 (1.31)

3.42 (1.51)

1.33

Asiakkaiden tyytyväisyys

5.93 (1.39)

5.60 (1.47)

5.71 (1.03)

0.35

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 13c. Muutos vaikutusmahdollisuuksissa. Taulukoitu r yhmittäin
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.

Vaikutusmahdollisuuksien
kokonaissumma
Työolosuhteet

Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.24 (.23)

–0.18 (.37)

–0.16 (.21)

.08

–0.80 (.42) *

–0.05 (.03)

–0.49 (.29) *

0.91

Arkipäivän tilanteet

0.13 (.10)

0.26 (.25)

–0.17 (.15)

0.84

Yhteistyö työtovereiden kanssa

0.13 (.12)

–0.20 (.19)

–0.19 (.17)

0.38

Työajat

–0.71 (.32)

0.40 (.28)

–0.09 (.05)

1.39

Vuorovaikutus ja kommunikointi asiakkaiden kanssa

–0.13 (.10)

–0.15 (.15)

–0.34 (.29)

0.23

–0.60 (.34)

0.00 (.00)

–0.06 (.04)

0.71

0.13 (.06)

–0.80 (.59) *

–0.02 (.01)

1.76

–0.33 (.30)

–0.45 (.39)

–0.12 (.12)

0.84

Ongelmatilanteet
Kiire
Asiakkaiden tyytyväisyys
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 14a. Työn selkeys vuonna 2012. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot
ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

4.19 (0.56)

4.15 (0.64)

3.97 (0.55)

1.47

Työllesi asetut päätavoitteet?

4.47 (0.74)

4.35 (0.93)

4.30 (0.74)

0.27

Se, mitä lähiesimiehesi sinulta
odottaa?

4.27 (0.96)

4.10 (0.97)

3.86 (0.99)

1.25

Se, miten työhösi liittyvät
vastuut on määritelty?

4.13 (0.74)

4.15 (1.04)

3.76 (0.96)

1.88

Se, miten tyytyväinen esimiehesi on työhösi?

3.53 (0.99)

3.55 (1.00)

3.54 (1.15)

0.00

Työtäsi ohjaavat arvot ja
periaatteet?

4.53 (0.52)

4.70 (0.47)

4.44 (0.62)

1.61

Onko työpaikallasi joku, jonka
kanssa voit keskustella, jos
sinulla on ongelmia työssäsi?

4.60 (0.74)

4.00 (1.11)

4.08 (0.93)

2.15

Jos kohtaat työssäsi tilanteen,
josta et selviydy, voitko soittaa
jollekin saadaksesi apua?

4.20 (0.86)

4.40 (0.88)

4.23 (0.94)

0.31

Miten selkeästi henkilökohtaiset vaaratilanteet on tunnistettu
työpaikallasi (tilanteet, joissa
voit olla vaarassa tai uhattuna)?

4.20 (0.86)

4.11 (0.68)

3.84 (0.67)

2.15

Miten selkeät toimintaohjeet
ovat olemassa, jos jokin menee
pieleen?

3.80 (1.15)

4.00 (0.79)

3.64 (0.89)

1.27

Edelleen
laitoksessa
Työn selkeyden
summamuuttuja

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 14b. Työn selkeys vuonna 2015. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot
ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

4.24 (0.47)

3.89 (0.66)

3.97 (0.59)

1.68

Työllesi asetut päätavoitteet?

4.80 (0.41)

4.45 (0.95)

4.29 (0.74)

2.84

Se, mitä lähiesimiehesi sinulta
odottaa?

4.27 (0.80)

3.60 (1.14)

3.63 (1.13)

2.23

Se, miten työhösi liittyvät
vastuut on määritelty?

4.40 (0.51)

3.70 (1.17)

3.94 (0.88)

2.61

Se, miten tyytyväinen esimiehesi on työhösi?

3.80 (0.86)

2.95 (1.19)

3.34 (1.20)

2.33

Työtäsi ohjaavat arvot ja
periaatteet?

4.67 (0.49)

4.60 (0.68)

4.34 (0.74)

1.93

Onko työpaikallasi joku, jonka
kanssa voit keskustella, jos
sinulla on ongelmia työssäsi?

4.20 (0.86)

4.15 (0.99)

4.18 (0.71)

0.02

Jos kohtaat työssäsi tilanteen,
josta et selviydy, voitko soittaa
jollekin saadaksesi apua?

4.13 (1.06)

4.11 (0.57)

4.17 (0.89)

0.04

Miten selkeästi henkilökohtaiset vaaratilanteet on tunnistettu
työpaikallasi (tilanteet, joissa
voit olla vaarassa tai uhattuna)?

3.93 (0.83)

4.00 (0.91)

4.08 (0.86)

0.20

Miten selkeät toimintaohjeet
ovat olemassa, jos jokin menee
pieleen?

3.93 (0.96)

3.50 (0.76)

3.80 (0.91)

1.21

Edelleen
laitoksessa
Työn selkeyden
summamuuttuja

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 14c. Muutos työn selkeydessä. Taulukoitu r yhmittäin vuosien 2012
ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien tulokset muutoksen
merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain merkitsevyystaso) sekä
yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys
Työn selkeyden
summamuuttuja
Työllesi asetut päätavoitteet?

0.05 (.10)

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.26 (.40)

0.00 (.00)

2.12

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

0.33 (.57)

0.10 (.11)

–0.03 (.04)

1.15

0.00 (.00)

–0.50 (.47)

–0.25 (.24)

1.01

Se, miten työhösi liittyvät
vastuut on määritelty?

0.27 (.43)

–0.45 (.41)

0.17 (.18)

2.61

Se, miten tyytyväinen esimiehesi on työhösi?

0.27 (.29)

–0.60 (.55) *

–0.20 (.17)

2.67

Työtäsi ohjaavat arvot ja
periaatteet?

0.13 (.25)

–0.10 (.17)

–0.09 (.13)

0.65

Onko työpaikallasi joku, jonka
kanssa voit keskustella, jos
sinulla on ongelmia työssäsi?

–0.40 (.50)

0.11 (.10)

0.09 (.11)

1.77

Jos kohtaat työssäsi tilanteen,
josta et selviydy, voitko soittaa
jollekin saadaksesi apua?

–0.07 (.07)

–0.32 (.44)

–0.06 (.08)

0.43

Miten selkeästi henkilökohtaiset vaaratilanteet on tunnistettu
työpaikallasi (tilanteet, joissa
voit olla vaarassa tai uhattuna)?

–0.21 (.25)

–0.06 (.08)

0.23 (.30)

1.51

0.13 (.12)

–0.50 (.64)

0.15 (.17)

3.06

Se, mitä lähiesimiehesi sinulta
odottaa?

Miten selkeät toimintaohjeet
ovat olemassa, jos jokin menee
pieleen?
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 15a. Työuupumus 2012. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot ja
keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

1.70 (1.06)

1.84 (.80)

2.11 (1.12)

1.25

1.50 (.95)

1.41 (.91)

1.48 (.69)

0.08

0.62 (1.06)

0.64 (.59)

1.04 (.76)

3.19 *

1.27 (.92)

1.30 (.57)

1.54 (.72)

1.60

Edelleen
laitoksessa
MBI1 Uupumusasteinen
väsymys
MBI2 Alentunut ammatillinen
itsetunto
MBI3 Kyynistyneisyys
MBITotal
Työuupumusoireyhtymä
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 15b. Työuupumus 2015. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot ja
keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
MBI1 Uupumusasteinen
väsymys
MBI2 Alentunut ammatillinen
itsetunto
MBI3 Kyynistyneisyys
MBITotal
Työuupumusoireyhtymä

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

1.92 (1.03)

2.10 (1.28)

2.18 (1.11)

0.32

1.45 (.73)

1.74 (.65)

1.51 (.71)

0.96

0.83 (1.00)

0.79 (.75)

1.13 (.67)

2.10

1.40 (.78)

1.54 (.64)

1.60 (.68)

0.55

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 15c. Muutos työuupumuksessa. Taulukoitu r yhmittäin
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys
MBI1 Uupumusasteinen
väsymys
MBI2 Alentunut ammatillinen
itsetunto
MBI3 Kyynistyneisyys
MBITotal
Työuupumusoireyhtymä

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

0.22 (.21)

0.26 (.25)

0.11 (.10)

0.19

–0.04 (.05)

0.33 (.42) *

0.01 (.01)

1.68

0.21 (.20) *

0.16 (.24)

0.10 (.14)

0.19

0.13 (.15)

0.25 (.41)

0.07 (.10)

0.55

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Taulukko 16a. Työtyytyväisyys 2012. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot ja
keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

3.85 (.79)

3.79 (.58)

3.66 (.59)

0.79

Työsi sisältöihin

4.27 (0.88)

4.10 (0.72)

3.83 (0.78)

2.33

Asiakkaisiin, joiden kanssa
työskentelet

4.27 (0.70)

4.35 (0.75)

4.12 (0.83)

0.72

Yhteistyön sujumiseen työtovereiden kanssa

3.80 (1.08)

3.85 (0.67)

4.05 (0.81)

0.79

Edelleen
laitoksessa
Kokonaistyytyväisyys

Esimiehesi toimintaan

3.80 (1.15)

3.55 (0.94)

3.50 (1.14)

0.45

Työnantajaan

4.00 (1.07)

3.70 (0.98)

3.66 (0.95)

0.75

3.73 (1.10)

3.50 (1.15)

3.11 (0.95)

2.90

Yleiseen työilmapiiriin

3.73 (1.33)

3.70 (0.73)

3.82 (0.91)

0.14

Omiin vaikutusmahdollisuuksiin työssä

3.47 (0.99)

3.75 (0.85)

3.56 (0.91)

0.48

3.33 (1.23)

3.35 (0.81)

3.09 (1.06)

0.64

Etenemis- ja kehittymismahdollisuuksiin työssä

Työtahtiin
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Taulukko 16b. Työtyytyväisyys 2015. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot ja
keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

3.83 (.51)

3.46 (.67)

3.50 (.62)

1.94

Edelleen
laitoksessa
Kokonaistyytyväisyys
Työsi sisältöihin

4.27 (0.46)

3.50 (0.89)

3.70 (0.83)

4.22 *

Asiakkaisiin, joiden kanssa
työskentelet

4.47 (0.64)

4.50 (0.61)

4.09 (0.61)

4.63 *

Yhteistyön sujumiseen työtovereiden kanssa

3.80 (1.01)

3.70 (0.80)

3.84 (0.96)

0.18

Esimiehesi toimintaan

3.80 (0.86)

3.15 (1.15)

3.29 (1.30)

1.41

Työnantajaan

3.53 (1.06)

3.35 (1.23)

3.33 (1.04)

0.22

Etenemis- ja kehittymismahdollisuuksiin työssä

3.40 (0.99)

3.15 (1.14)

2.95 (1.03)

1.20

3.47 (1.13)

3.30 (0.87)

3.66 (0.82)

1.40

Omiin vaikutusmahdollisuuksiin työssä

3.73 (0.80)

3.10 (0.91)

3.46 (0.79)

2.71

Työtahtiin

3.53 (0.92)

3.21 (1.03)

2.91 (1.07)

2.44

Yleiseen työilmapiiriin

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Taulukko 16c. Muutos työtyytyväisyydessä. Taulukoitu r yhmittäin vuosien 2012
ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien tulokset muutoksen
merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain merkitsevyystaso) sekä
yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista.
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys
Kokonaistyytyväisyys

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

–0.03 (.05)

–0.33 (.53) *

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.17 (.28) *

1.29

Työsi sisältöihin

0.00 (.00)

–0.60 (.75) *

0.13 (.16)

2.13

Asiakkaisiin, joiden kanssa
työskentelet

0.20 (.30)

0.15 (.22)

–0.03 (.04)

0.97

Yhteistyön sujumiseen työtovereiden kanssa

0.00 (.00)

–0.15 (.20)

–0.19 (.21)

0.25

Esimiehesi toimintaan

0.00 (.00)

–0.40 (.38)

–0.29 (.24) *

0.63

Työnantajaan

–0.47 (.44)

–0.35 (.32)

–0.30 (.30) *

0.16

Etenemis– ja kehittymismahdollisuuksiin työssä

–0.33 (.32)

–0.35 (.31)

–0.15 (.15)

0.35

Yleiseen työilmapiiriin

–0.27 (.22)

–0.40 (.50) *

–0.15 (.17)

0.50

Omiin vaikutusmahdollisuuksiin työssä

0.27 (.30)

–0.65 (.70) **

–0.11 (.13)

5.21 **

Työtahtiin

0.20 (.19)

–0.21 (.23)

–0.20 (.19)

0.74

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 17a. Asenteet laitoshoidon lakkauttamista kohtaan 2012.
Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista. (Vain samansisältöiset
kysymykset vuosina 2012 ja 2015.)
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

Päätös lakkauttaa Helsingin
kaupungin laitososastot oli
oikea

2.67 (1.76)

3.95 (1.43)

3.82 (1.82)

2.98

Laitoksen hajauttamisen suunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon työntekijöiden
näkemyksiä ja toiveita

4.80 (1.82)

4.25 (1.86)

4.75 (1.30)

0.91

Muutto laitoksesta merkitsee asiakkaille muutosta
parempaan

3.00 (1.25)

4.45 (1.27)

4.40 (1.68)

4.73 *

Työntekijöiden koulutustarpeet
on otettu hyvin huomioon

4.20 (1.21)

4.40 (1.35)

4.08 (0.96)

0.64

Kaikille työntekijöille on suunniteltu uusi työpaikka

4.13 (1.81)

3.80 (2.46)

4.04 (1.40)

0.19

Odotan laitoksen hajauttamisesta seuraavan minulle pääasiassa myönteisiä asioita

3.20 (1.61)

4.95 (1.64)

4.11 (1.46)

5.69
**

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 17b. Asenteet laitoshoidon lakkauttamista kohtaan 2015.
Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten
varianssianalyysien tulokset r yhmien välisistä eroista. (Vain samansisältöiset
kysymykset vuosina 2012 ja 2015.)
Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

Päätös lakkauttaa Helsingin
kaupungin laitososastot oli
oikea

2.40 (1.45)

3.30 (1.81)

3.55 (1.70)

2.81

Laitoksen hajauttamisen suunnittelussa ei otettu riittävästi
huomioon työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita

4.87 (2.13)

4.60 (1.76)

4.50 (1.57)

0.28

3.29 (0.99)

4.25 (1.94)

4.23 (1.41)

2.46

Työntekijät ovat saaneet riittävästi koulutusta

3.27 (1.62)

3.90 (1.86)

3.75 (1.12)

0.99

Kaikille laitososastojen työntekijöille on tarjottu uusi
työpaikka

4.21 (1.97)

5.84 (1.50)

4.56 (1.21)

7.11 **

Laitoshoidon lakkauttamisesta
on seurannut minulle pääasiassa myönteisiä asioita

2.69 (1.18)

4.50 (1.79)

3.83 (1.34)

6.30
**

Muutto laitoksesta on merkinnyt asiakkaille muutosta
parempaan

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Liitetaulukko 17c. Muutos asenteissa laitoshoidon lakkauttamista kohtaan.
Taulukoitu r yhmittäin vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot
sekä t-testien tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista
ilmoitettu vain merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien
tulokset r yhmien välisistä eroista. (Vain samansisältöiset kysymykset vuosina
2012 ja 2015.)
Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

–0.27 (.17)

–0.65 (.40)

–0.17 (.10)

0.73

Laitoksen hajauttamisen suunnittelussa ei ole otettu riittävästi huomioon työntekijöiden
näkemyksiä ja toiveita

0.07 (.04)

0.35 (.19)

–0.18 (.13)

0.62

Muutto laitoksesta merkitsee /
on merkinnyt asiakkaille muutosta parempaan

0.14 (.13)

–0.20 (.12)

–0.13 (.08)

0.27

Työntekijöiden koulutustarpeet on otettu hyvin huomioon
/ Työntekijät ovat saaneet riittävästi koulutusta

–0.93 (.68)

–0.50 (.31)

–0.34 (.33) *

1.21

Kaikille työntekijöille on suunniteltu uusi työpaikka / Kaikille
laitososastojen työntekijöille on
tarjottu uusi työpaikka

0.07 (.04)

1.89 (.95) **

0.49 (.38) *

4.71 *

–0.62 (.44)

–0.45 (.26)

–0.29 (.21)

0.29

Päätös lakkauttaa Helsingin
kaupungin laitososastot oli
oikea

Odotan laitoksen hajauttamisesta seuraavan minulle pääasiassa myönteisiä asioita /
Laitoshoidon lakkauttamisesta
on seurannut minulle pääasiassa myönteisiä asioita
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Liitetaulukko 17d. Asennoituminen laitoshoidon lakkauttamiseen; vain
vuonna 2015 kysytyt kysymykset. Taulukoitu keskiar vot ja keskihajonnat sekä
yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset.
Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

2.40 (1.45)

3.30 (1.81)

3.55 (1.70)

4.13 *

2.13 (1.77)

3.05 (1.91)

2.98 (1.81)

1.45

3.40 (1.64)

3.35 (1.73)

3.40 (1.68)

0.01

Edelleen
laitoksessa
2. Laitoshoidon lakkauttaminen
on sujunut hyvin
8. Suomessa tulisi kokonaan
luopua laitoshoidosta
9. Ryhmäkotiasumisen sijasta
kehitysvammaisille tulisi
tarjota omia asuntoja
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Taulukko 18a. Tulevaisuuden näkymiä 2012. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot
ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Kuinka todennäköistä on, että
olet
Saman työnantajan
palveluksessa

Edelleen
laitoksessa
4.07 (1.33)

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

4.35 (0.88)

4.64 (0.62)

3.28 *

Eri työnantajan palveluksessa

2.53 (1.41)

1.80 (1.01)

1.64 (0.93)

4.57 *

Työssä muualla kuin
kehitysvamma-alalla

1.93 (1.33)

1.70 (0.92)

1.64 (0.95)

0.47

Eläkkeellä

1.21 (0.58)

1.00 (0.00)

1.17 (0.63)

0.78

Työttömänä
Opiskelemassa

1.00 (0.00)

1.11 (0.47)

1.14 (0.47)

0.62

1.57 (1.22)

1.56 (1.04)

1.88 (1.08)

0.88

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001

Taulukko 18b. Tulevaisuuden näkymiä 2015. Taulukoitu r yhmittäin keskiar vot
ja keskihajonnat sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Kuinka todennäköistä on, että
olet

Edelleen
laitoksessa

Laitoksesta
asumispalveluihin

Asumispalvelut

F (p<)

Saman työnantajan
palveluksessa

4.36 (1.15)

4.10 (1.07)

4.32 (1.15)

0.32

Eri työnantajan palveluksessa

2.15 (1.41)

2.35 (1.31)

1.61 (0.89)

4.24 *

Työssä muualla kuin
kehitysvamma-alalla

1.71 (0.91)

1.95 (1.00)

1.52 (0.80)

1.93

Eläkkeellä

1.71 (1.49)

1.42 (1.11)

1.75 (1.45)

0.42

Työttömänä

1.38 (1.12)

1.11 (0.32)

1.24 (0.80)

0.50

Opiskelemassa

1.69 (1.18)

1.84 (1.02)

1.79 (1.16)

0.07

*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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Taulukko 18c. Muutos tulevaisuuden näkymissä. Taulukoitu r yhmittäin
vuosien 2012 ja 2015 erotus, erotuksesta lasketut D-ar vot sekä t-testien
tulokset muutoksen merkitsevyydestä (t-testien tuloksista ilmoitettu vain
merkitsevyystaso) sekä yksisuuntaisten varianssianalyysien tulokset r yhmien
välisistä eroista.
Kuinka todennäköistä on, että
olet

Saman työnantajan
palveluksessa

Edelleen
laitoksessa
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Laitoksesta
asumispalveluihin
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

Asumispalvelut
Muutos,
D-arvo ja
t-testin
merkitsevyys

F (p<)

0.38 (.31)

–0.25 (.26)

–0.30 (.34)

1.96

Eri työnantajan palveluksessa

–0.39 (.28)

0.55 (.47)

–0.03 (.03)

3.05

Työssä muualla kuin
kehitysvamma-alalla

–0.31 (.28)

0.25 (.26)

–0.13 (.15)

1.64

0.54 (.52)

0.44 (.79)

0.57 (.55)

0.06

0.42 (.75)

0.00 (.00)

0.03 (.05)

1.26

–0.08 (.07)

0.33 (.32)

–0.15 (.13)

1.41

Eläkkeellä
Työttömänä
Opiskelemassa
*) p<.05; **) p<.01; ***) p<.001
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