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Tiivistelmä

Tiivistelmä
opiskelijoiden ja vammaisalan työntekijöiden vastaamiseen.
Suurimmalla osalla peruskoulun
9-luokkalaisista näyttäisi olevan selkeät
suunnitelmat peruskoulun jälkeisille
opinnoille, mutta tulevaisuuden työelämä vaikuttaa vielä varsin kaukaiselta. Koululaisia ei hoiva-alan työ eikä
erityisesti vammaisalan työ näytä juuri
kiinnostavan. Vain alle 10 prosenttia
koululaisista koki vammaisalan työn
kiinnostavaksi tai erittäin kiinnostavaksi. Suurimmalle osalle vammaisuus ja vammaisalan työ näyttää olevan
etäistä siksi, että heillä ei ole henkilökohtaisia kokemuksia tai kontakteja
vammaisiin ihmisiin tai vammaisalalla
työskenteleviin ihmisiin.
Pe r u s ko u l u n o p i n t o - o h j a a j i e n
mukaan suurimmat syyt sille, ettei
vammaisalan työ ole kiinnostavaa, ovat nimenomaan tiedon puute
ja ennakkoluulot vammaisia ihmisiä
kohtaan, jolloin vammaisuus näyttäytyy jonain outona ja pelottavana.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto
JHL ja Kehitysvammaliitto toteuttivat vuonna 2020 Värikäs vammaistyö -kampanjan. Kampanjan yksi osa
oli kyselytutkimus, jonka oli selvittää vammaisalan houkuttavuutta uravalintana ja nostaa esiin niitä tekijöitä/
asioita, jotka vaikuttavat sekä alalle
hakeutumiseen että alalla pysymiseen.
Tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin keväällä 2020 neljällä sähköisellä
Webropol-kyselyllä, joissa vastaajaryhminä olivat: 1) Peruskoulun 9-luokkalaiset; 2) Peruskoulun opinto-ohjaajat;
3) Sosiaalialan opiskelijat ja 4) Vammaisalan työntekijät. Tiedonkeruun
ollessa käynnissä puhkesi maailmanlaajuinen koronapandemia, joka aiheutti sen, että maaliskuussa 2020
ko u l u t s u l j e t t i i n j a s i i r r y t t i i n e t äopetukseen. Tämä on varmasti vaik u t t a n u t k ys e l y i h i n va s t a a m i s e e n ,
erityisesti peruskoulun 9. luokkien
oppilaiden ja opinto-ohjaajien osalta,
mutta todennäköisesti myös sosiaalialan
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Tiivistelmä

hakeutumisesta joko ammattiopinnoissa tai valmistumisen jälkeen, vain
pieni osa tehnyt päätöksen vammaisalalle hakeutumisesta jo peruskoulussa.
Useimmilla syynä tai perusteena vammaisalan työhön hakeutumiselle on
ollut halu työskennellä vammaisten
ihmisten kanssa. Monilla vammaisalalle hakeutuminen oli tapahtunut
henkilökohtaisten kontaktien kautta,
lähipiirissä oli vammaisia henkilöitä
tai vammaisalalla työskenteleviä henkilöitä. Myös mahdollisuudet vammaisalaan tutustumiseen koulu- tai
o p i s ke l u a i ko i n a j a t yö ko ke m u k s e n
hankkiminen oli toiminut väylänä
vammaisalan työhön
Vaikka kyselyjen perusteella näyttää
siltä, että työelämää koskevat pää tökset tehdään vasta ammattiopintojen aikana tai niiden jälkeen, niin yhtä
lailla näyttää tärkeältä tuo asenteisiin vaikuttaminen tiedon ja henkilökohtaisten kontaktien ja kokemusten
kautta jo paljon varhemmin, peruskoulun aikana.

Opinto-ohjaajien mukaan vammaisalan
kiinnostavuutta voitaisiin lisätä tuottamalla helposti saatavaa ja omaksuttavaa materiaalia ja tietoa esimerkiksi
internetiin sekä lisäämällä koulujen ja
vammaisalan työpaikkojen yhteistyötä.
Oppilaille voisi olla tarjolla enemmän
mahdollisuuksia tutustua vammaisal a a n e s i m e r k i k s i T E T- j a k s o j e n t a i
kesätyöpaikkojen kautta. Lisäksi vammaisalan työntekijät voisivat jalkautua
kouluihin kertomaan omasta työstään.
Kyselyyn vastanneista sosiaalialan
opiskelijoista noin neljäsosa ilmoitti
a i kova n s a h a ke u t u a va m m a i s a l a l l e
valmistuttuaan. Y leisimpänä perusteena vammaisalalle hakeutumiseen
näyttäisi olevan halu työskennellä
vammaisten ihmisten kanssa. Myös
henkilökohtaiset kontaktit ja kokemukset vammaisuudesta ja vammaisalan
työstä ovat osalla opiskelijoista vaikuttaneet vammaisalalle hakeutumiseen.
Opiskelijoiden mielestä vammaisalan
kiinnostavuutta voitaisiin lisätä nostamalla palkkausta ja alan arvostusta korkeammaksi. Kouluissa annettavaa tietoa
tulisi lisätä, samoin mahdollisuuksia
harjoitteluun ja tutustumiskäynteihin
alan työpaikoissa.
Vammaisalan työntekijöistä suurin
osa oli tehnyt päätöksen vammaisalalle

Asiasanat: Vammaisuus; Vammaisalan
hoivatyö; Peruskoululaiset; Opinto-ohjaajat; Sosiaalialan opiskelijat; Vammaisalan
työntekijät.
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1. Johdanto
asioita, jotka vaikuttavat sekä alalle
hakeutumiseen että alalla pysymiseen.
Tämä raportti koostuu ensin kyselytutkimuksen taustoituksesta ja tarkoituksesta, jossa erittelemme aiempaan
tutkimukseen perustuen, mitä hoivatyöllä tarkoitetaan ja millaisia oletuksia
ja odotuksia hoivatyöhön sisältyy. Sen
jälkeen tarkastelemme vammaisalan
hoivatyön nykytilannetta, kuten työllisyystilannetta ja koulutuspolkuja vammaisalalle. Tutkimuksen taustoituksen
ja tarkoituksen jälkeen erittelemme
käyttämämme metodit ja kyselymme
tulokset. Lopuksi teemme yhteenvedon kyselystä ja peilaamme tuloksia
alan tutkimuskirjallisuuden kanssa.

Vammaisalan ammattilaisten tavoitteena on tukea vammaista ihmistä saavuttamaan itselleen arvokas ja mielekäs
arki. Vaikka alan työssä on tapahtunut
merkittäviä muutoksia, vaativat vammaisalaan liitetyt mielikuvat päivittämistä nykypäivään. Jotta vammaisalalle
riittäisi ammattitaitoisia ja motivoituneita ammattilaisia myös tulevaisuudessa, Julkisten ja hyvinvointialojen
liitto JHL ja Kehitysvammaliitto käynnistivät Värikäs vammaistyö -kampanjan. Koko vuoden 2020 ajan kestävän
kampanjan kautta alaa on tehty tutuksi
etenkin nuorille.
Kampanjan yksi osa on kyselytutkimus. Sen tarkoituksena on selvittää
vammaisalan houkuttavuutta uravalintana ja nostaa esiin niitä tekijöitä/
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2. Tutkimuksen tausta ja
tarkoitus
näkymättömään puoleen eli hoivattavan sukupuolisensitiivisyyden kunnioittamiseen (OKV/1/50/2018). Hoivatyö
nimittäin sisältää runsaasti hoivattavan
ruumiin hoitamista, kuten pesemistä
ja hygieniasta huolehtimista, joita ei
yleensä käsitellä riittävästi, kun ne on
ymmärretty julkisessa keskustelussa
näkymättömäksi likaiseksi työksi. Tästä
voi helposti seurata laiminlyöntejä ja
väärinkäytöksiä. (Twigg 2000.)
Hoivatyöhön liitetään myös altruistinen piirre eli että hoivatyöntekijä
tekee pyyteetöntä työtä. Tämä oletus
juontaa juurensa uskomukseen naisiin
liitetystä hoivavietistä ja uskonnollisesta taustasta nousevaan hyväntekeväisyyteen ( Janhunen & Oulasmaa
2 0 0 8 ; Pa a s ko s k i 2 0 1 7 ) . S u o m e s s a kin ensimmäiset kehitysvammalaitokset perustettiin diakoniatyöhön

Hoivatyö on vaikeasti määriteltävissä,
koska siihen kytkeytyy erilaisia toisilleen ristiriitaisia odotuksia ja oletuksia.
Joitakin hoivatyön keskeisiä piirteitä
voidaan kuitenkin tunnistaa. Hoivatyö
on vahvasti sukupuolittunutta ja siksi
hoivatyö on ollut feministisen kritiikin kohteena, kun hoiva on haluttu
ymmärtää luonnollisena yhteytenä
äitiyteen ja naiseuteen. Hoivatyö toisaalta kytketään suoraan myös hyvinvointivaltion toimintaan niin, että on
olemassa hoivatyöammatteja esimerkiksi vanhus- ja vammaispalveluiden
piirissä, erityisesti asumis- ja laitospalveluissa. (Näre 2012.)
Hoivatyön piirteenä on myös sen
näkymättömyys. Hoivatyö ei näy ennen
kuin työ jää tekemättä. Vammaisalalla apulaisoikeuskansleri vuonna
2019 kiinnitti huomiota hoivatyön
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Taulukko 1. Sosiaalialan henkilöstö on vammaispalveluissa 2010-20141

Vuosi

Vammaisten sosiaalipalvelut

Sosiaaliala yhteensä

2010

18 842 (9,8 %)

192 512 (100 %)

2011

19 510 (10,0 %)

195 044 (100 %)

2012

20 261 (10,0 %)

201 949 (100 %)

2013

21 038 (10,3 %)

204 578 (100 %)

2014

21 591 (10,5 %)

204 758 (100 %)

1 Ainoa kattava tietolähde on tämä THL:n tilastoraportti vuodelta 2018. Uutta tilastotietoa piti
julkaista vastaavassa raportissa keväällä 2020, mutta THL ilmoitti, että aikataulu viivästyy ja
se on avoin johtuen koronan aiheuttamasta työruuhkasta THL:ssa.

työskentelee joko vanhuspalveluissa
tai lasten päivähoidossa. Hallinnollisesti päivähoidon yhteydessä annettava varhaiskasvatus on ollut opetus- ja
kulttuuriministeriön alaista toimintaa 1.9.2018 alkaen (Varhaiskasvatuslaki
540/2018). Tarkasteltuna ajanjaksona
2010-2014 vammaisten palvelujen henkilöstö on lisääntynyt vajaalla kolmella
tuhannella (15 prosenttia), kun sosiaalialalla kaikkiaan kasvua on ollut noin
12 000 (6,4 prosenttia).
Yksityisten järjestämissä vammaisten sosiaalipalveluissa työskenteli aikavä l i l l ä 2 0 1 3 - 2 0 1 8 n o i n 3 2 0 0 - 4 5 0 0
henkilöä (Taulukko 2 1 ). Vuosilta 2013
ja 2014 pystymme vertaamaan vammaisten sosiaalipalveluissa työske n t e l e v i e n l u k u m ä ä r ä ä k a i k k i i n
vammaisten sosiaalipalveluissa työskentelevien lukumäärään. Yksityisellä
puolella työskenteli noin 15 prosenttia
näinä vuosina vammaisten sosiaalipalveluiden henkilöstöstä.

pohjautuen (emt.; Huhta & Sillanpää
2007). Myös hoivatyön alhainen palkkataso selittynee osittain altruistisesta
oletuksesta ja naisvaltaisuudesta käsin
(Eräsaari 2016).
Hoivatyön onnistumisen keskeisenä
kriteerinä pidetään onnistunutta hoivasuhdetta hoivatyöntekijän ja hoivattavan välillä. Tämä suhde on kuitenkin
enemmän tai vähemmän ollut heikko
Suomessa 2000-luvulla ja tutkijat sekä
yleisesti on alettu puhua hoivaköyhyydestä. Sillä tarkoitetaan epäonnistuneen hoivasuhteen lisäksi myös
riittämätöntä hoivatarpeiden saamista.
(Kröger ym. 2019.)
Ti l a s t o l l i s e s s a t a r k a s t e l u s s a ke s kitymme hoivatyöntekijöiden lukumäärän muutokseen ja avoimiin
t yö p a i k ko i h i n . Ta r ko i t u k s e n a m m e
oli käsitellä myös vammaisalan hoivatyön koulutuspolkuja, mutta emme
löytäneet tilastollisesti luotettavia lähteitä siitä. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitoksen (THL) raportissa (Virtanen
2018) kaikkien vammaryhmien kuntien
ja kuntayhtymien sosiaalipalveluissa
vuonna 2010 oli henkilöstöä yhteensä
25570 (katso Taulukko 1). Vuonna 2014
vastaava henkilöstön määrä oli 29892.
Vammaisten ihmisten sosiaalipalveluissa on noin 10 prosenttia kaikista
sosiaalialalla työskentelevistä. Suurin
osa sosiaalipalveluiden henkilöstöstä

1 Taulukon 2. henkilöstön lukumäärät
ovat laskennallisia arvioita. Ne on laskettu
TEM:n toimialaraportista (Tevameri 2018
) j a T H L : n t i l a s t o r a p o r t i s t a ( Vi r t a n e n
2018) niin, että sosiaalialan henkilöstöstä
vammaispalveluiden osuutena on käytetty
1 0 p ro s e n t t i a . Va s t a ava p ro s e n t t i l u k u
s o s i a a l i a l a n ke h i t ysva m m a p a lve l u i d e n
henkilöstön osalta on 42,5.
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Taulukko 2. Yksityisen sektorin
vammaisten sosiaalipalvelun
henkilökunta 2013-20181
Vuosi

Kaikkiaan henkilöstön määrä on kasvanut koko ajan 2000-luvulla ja sitä
kuvaa karkeasti myös hoiva- ja terveydenhuollon avoimien työpaikkojen
lukumäärän kasvu vv. 2013-2019. Tässä
Tilastokeskuksen datassa ei ole eritelty asiaa tarkemmin, mutta se kuvaa
yleistä trendiä.

Vammaisten
sosiaalipalvelut

2013

3355

2014

3225

2015

3456

2016

3607

2017

4074

2018

4485

Lähde: Tevameri 2018; Virtanen
2018.
1 Tiedoista puuttuu yksityiset vammaisten
h o i t o l a i t o k s e t p l . ke h i t ysva m m a i s t e n
laitospalvelut, kun niitä ei ollut tilastoitu
ennen 2017, vv. 2017-2018 henkilöstö
lisääntyi niissä kuudesta 23:een.

Kuvio 1. Hoiva- ja ter veydenhuoltoalan avoimet työpaikat 2013-2019.
Lähde: Tilastokeskus, työmarkkinat, avoimet työpaikat
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3. Kyselyjen toteutus
Tiedonkeruu toteutettiin sähköisinä
Webropol-kyselyinä aikavälillä 27.2.6 . 4 . 2 0 2 0. Ky s e l y l o m a k ke i d e n l a a dinnassa hyödynnettiin aikaisempia
tutkimuksia vammaisalan työstä (esim.
Vesala 2020) ja eri kohderyhmille tarkoitetut lomakkeet laadittiin niin, että
niissä toistuvat samat teema-alueet,
mikä mahdollistaa niiden välisen vertailun. Tutkimuskysymykset olivat
seuraavat:
Onko hoiva- ja vammaisalan työ
kiinnostava tai ei-kiinnostava?
Mitkä tekijät vaikuttavat hoiva- ja
vammaisalan työn kiinnostavuuteen tai
ei-kiinnostavuuteen?
Miten hoiva- ja vammaisalan työn
kiinnostavuutta voisi lisätä?

n=18) kaksi kuntaa: maakuntakeskus
sekä yksi keskisuuri kunta, yhteensä
32 kuntaa. Jokaisesta kunnasta valittiin
yksi peruskoulu, jossa annetaan opetusta yläkoulun luokille. Tiedot kouluista etsittiin internetistä.
Otokseen kuuluvien koulujen rehtoreille lähetettiin sähköpostilla pyyntö
osallistua tutkimukseen. Sähköpostissa
oli linkki Webropol-kyselyyn ja sähköpostin liitteenä oli esite tutkimuksesta
toimitettavaksi oppilaille ja heidän
huoltajilleen suostumuksen saamiseksi
kyselyyn osallistumiselle.
Kyselyyn vastasi yhteensä 183 peruskoulun 9. luokan oppilasta. Vastaajat olivat viidestä otokseen kuuluvasta
koulusta. Tämän perusteella voidaan
karkeasti arvioida, että vastausprosentti
oli noin 15.

3.1. Kysely peruskoulujen
9. luokkien oppilaille
Kyselyyn osallistujat valittiin koulukohtaisella otoksella. Otos muodostettiin siten, että aluksi valittiin jokaisesta
maakunnasta (pois lukien Ahvenanmaa,

15
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3.2. Kysely peruskoulujen
opinto-ohjaajille

pyyntöä ja mahdollisuutta kyselyyn
vastaamisesta jaettiin eri kanavissa ja
foorumeissa kuten esimerkiksi Verkkopalvelu Vernerissä ja sosiaalisessa
mediassa.
Ky s e l y y n v a s t a s i y h t e e n s ä 1 1 9
opiskelijaa; heistä 39 (32,8 %) opiske l i a m m a t t i o p p i l a i t o k s e s s a , 6 7
(56,3 %) ammattikorkeakoulussa ja
12 (10,1 %) yliopistossa ja yksi (0,8 %)
aikuiskoulutuskeskuksessa.

Opinto-ohjaajien yhteystiedot etsittiin internetistä siten, että peruskoulujen 9. luokkien oppilaiden otosta
otosta täydennettiin. Jokaisesta maakunnasta valittiin otoksen lisäksi neljä
kuntaa ja näistä jokaisesta valittiin
yksi peruskoulu, jossa annetaan opetusta yläkoulun luokille. Kaikkiaan 150
opinto-ohjaajan yhteystiedot löydettiin
ja heille lähetettiin sähköpostitse kutsu
osallistua tutkimukseen. Postituksen
yhteydessä kävi ilmi, että osa sähköpostiosoitteista ei toiminut.
Kyselyyn vastasi 23 opinto-ohjaajaa,
eli vastatausprosentti oli noin 15.

3.4. Kysely vammaisalan
työntekijöille
Tiedonkeruu toteutettiin avoimena
kyselynä, toisin sanoen mitään otosta
ei muodostettu, vaan pyyntöä ja mahdollisuutta kyselyyn vastaamisesta jaettiin eri kanavissa ja foorumeissa kuten
esimerkiksi Kehitysvammaliiton ja
JHL:n jäsenille, Verkkopalvelu Vernerissä ja sosiaalisessa mediassa.
Ky s e l y y n v a s t a s i y h t e e n s ä 6 8 9
henkilöä.

3.3. Kysely sosiaalialan
opiskelijoille
Kysely oli tarkoitettu ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen
opiskelijoille. Tiedonkeruu toteutettiin avoimena kyselynä, toisin sanoen
mitään otosta ei muodostettu, vaan
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4. Tulokset
Tutkimusaineisto on analysoitu käyttämällä tilastollisia menetelmiä, lähinnä
suoria jakaumia. Kyselylomakkeeseen
sisällytettiin myös avoimia kysymyksiä. Suora jakauma kertoo muuttujan
vastausten lukumäärän eri luokissa ja
avoimilla kysymyksillä pyritään tekstisisällöistä nostamaan esiin tutkimusaiheeseen liittyviä asioita, joita ei
välttämättä tavoiteta muuten (katso
esim. Singer & Couper 2017).

oli maininnut paikkakunnaksi kunnan,
joka on kuntaliitoksissa yhdistetty
johonkin edellä mainituista kunnista.
4.1.1. Tulevaisuuden suunnitelmat
Oppilailta kysyttiin, miten selkeät
suunnitelmat heillä oli peruskoulun
jälkeisille opinnoille, sekä miten selkeä
käsitys heillä oli ammatista, johon he
haluaisivat valmistua tai työstä, jota
haluaisivat tehdä (Katso kuvio 1 ja liitetaulukot 1 ja 2). Valtaosalla (80%) oli
selkeät suunnitelmat tuleville opinnoille, ja vain muutama oppilas (2 %)
ilmoitti, ettei heillä ole vielä mitään
suunnitelmia. Sen sijaan näyttää siltä,
että ajatukset tulevasta ammattista ja/
tai työstä ovat monelle vielä varsin
kaukaisia: viidennes oppilaista ilmoitti,
ettei heillä ollut mitään selkeää kuvaa
tai käsitystä, tai ei ole miettinyt, mihin
ammattiin haluaisi valmistua. Vain
va j a a l l a ko l m a n n e k s e l l a ( 3 2 % ) o l i
selkeä käsitys tulevasta ammatistaan ja
työstään.

4.1. Peruskoulun 9. luokkien
oppilaiden näkemyksiä
Vastaajia oli kaikkiaan 183. Iältään vastaajat olivat 15-16 -vuotiaita. Naisia/
tyttöjä oli 87 (47,5 %), miehiä/poikia 85
(46.4 %) ja muun sukupuolisia 4 (2,3 %).
Seitsemän vastaajaa ei ollut vastannut.
Kolmea vastaajaa lukuun ottamatta
kaikki olivat suomenkielisiä (98,4 %).
Va s t a a j a t o l iva t p ä ä o s i n v i i d e l t ä
paikkakunnalta (Laihia, Lapinjärvi,
Kouvola, Joutsa ja Pori). Osa vastaajista
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Kuvio 2. Tulevaisuuden suunnitelmat

” Yhteishenki”
” Hyvä työ ympäristö”
” Työkaverit”

4.1.2. Työssä tärkeää
Oppilaita pyydettiin arvioimaan, millaiset asiat heidän mielestään ovat
työssä tärkeitä (katso kuvio 2 ja liitetaulukko 3). Kysytyistä asioista selvästi useimmin tärkeänä pidettiin työn
sisällöllistä mielenkiintoisuutta: yli 60
prosenttia piti tätä erittäin tärkeänä ja
lisäksi 30 prosenttia tärkeänä. Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin palkkaa,
alan työllisyystilannetta sekä mahdollisuutta työskennellä ihmisten kanssa.
Avoimissa vastauksissa nostettiin kysyttyjen asioiden lisäksi myös sellaisia
asioita kuten työyhteisön ja työympäristön toimivuus:

4.1.3. Kiinnostaako vammaisalan työ?
Oppilailta kysyttiin, miten kiinnostavana he kokevat hoivatyön ja
vammaisalan työn (katso kuvio 3 ja liitetaulukko 4). Tulosten mukaan kumpaakaan ei koeta kovin kiinnostavana
tai houkuttelevana: noin 80 prosenttia pitää kumpaakin joko ei lainkaan
kiinnostavana tai vain jossain määrin
kiinnostavana. Niitä, jotka pitävät
hoiva-alaa tai vammaisalaa joko kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana, on
alle 10 prosenttia.

Kuvio 3. Millaiset asiat ovat työssä tärkeitä?
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Kuvio 4. Miten kiinnostavana koet a) hoiva-alan yleensä, b) vammaisalan?
Eniten vammaisalan kiinnostav u u t t a n äy t t ä i s i v ä t l i s ä äv ä n t yö s ke n t e l y i h m i s t e n k a n s s a j a t y ö n
sisällöllinen mielenkiintoisuus (katso
kuvio 4 ja liitetaulukko 5). Työn henkinen ja fyysinen raskaus taas tekevät
siitä vähemmän kiinnostavaa.
Avoimissa vastauksissa vammaisalasta kiinnostuneet nostivat esille auttamistyön ihmisten parissa ja halun
oppia erilaisuudesta kiinnostuneisuutta
lisäävinä seikkoina.

4.1.4. Henkilökohtaiset kokemukset
vammaisuudesta
Lähes neljäsosa oppilaista kertoi, että
heillä on lähipiirissään (perhe, sukulaiset, ystävät) joku vammainen henkilö
(katso kuvio 5 ja liitetaulukot 6,7, ja 8).
Runsas kolmannes kertoi tuntevansa
jonkun vammaisalalla työskentelevän
henkilön ja vajaalla 10 prosenttilla oli
työ- tai harjoittelukokemusta jostain
vammaisalan työpaikasta.
Oppilaiden arvioiden mukaan koulusta saatava tieto vammaisuudesta
ja erityisesti vammaisalan työstä on

Kuvio 5. Millaiset asiat mielestäsi tekevät vammaisalasta houkuttelevan tai
kiinnostavan; tai vastaavasti ei-kiinnostavan? Miksi haluaisit työskennellä
vammaisalalla tai miksi et haluaisi työskennellä vammaisalalla?
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Kuvio 6. Henkilökohtaiset kokemukset vammaisuudesta ja vammaisalan työstä

4.2. Peruskoulun opintoohjaajien näkemyksiä

varsin vähäistä (katso kuvio 6 ja liitetaulukot 9 ja 10), 40 prosenttia oppilaista kertoi, ettei ole saanut koulusta
lainkaan tietoa vammaisuudesta ja
lähes 70 prosenttia, ettei ole saanut
lainkaan tietoa vammaisalan työstä.

Kyselyyn vastanneiden opinto-ohjaajien ikä vaihteli 36-63 vuoteen keskiarvon ollessa 52,2 vuotta. Vastaajista
16 (70 %) oli naisia ja seitsemän (30
%) miehiä. Työkokemusta opinto- ja
a m m a t i nv a l i n n a n o h j a u k s e s t a o l i

Kuvio 7. Koulusta saatu tieto vammaisuudesta ja vammaisalan työstä
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Kuvio 8. Oma tietämykseni vammaisuudesta ja vammaisalan työstä

keskimäärin 13,2 vuotta.
Opinto-ohjaajat arvioivat oman tietämyksensä vammaisuudesta ja vammaisalan työstä kohtalaiseksi (katso
kuvio 7 ja liitetaulukko 11).

4.2.1. Opinto-ohjaajien näkemykset
vammaisalan houkuttavuudesta ajatellen 9. luokkien oppilaiden koulutus- ja uravalintoja ja tarjolla olevia
mahdollisuuksia
Opinto-ohjaajien arvioiden mukaan

Kuvio 9. Miten houkuttelevana/kiinnostavana hoiva-ala ja erityisesti
vammaisala mielestäsi näyttäytyy peruskoulun 9-luokkalaisille?
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v a m m a i s i a i h m i s i ä ko h t a a n s e k ä
työhön liittyvään työskentelyyn vammaisten ihmisten kanssa samoin kuin
palkkaan, osalta mielipiteet jakaantuivat, joskin painotus oli selkeämmin
negatiivisella puolella.
Av o i m i s s a v a s t a u k s i s s a o p i n t o ohjaajat korostivat oppilaiden tiedon ja
kokemusten merkitystä:
”Oppilaan omat kokemukset selvästi
lisäävät kiinnostusta alaa kohtaan. Ilman
omaa kosketuspintaa ala ei tunnu kiinnostavalta. Ala ei myöskään ole ”trendikäs” ja
tulee muistaa, että 9-luokkalaisen maailmankatsomus on erilainen kuin aikuisena.”
”Tiedon ja kokemuksen puute. Ilman henkilökohtaista kokemusta esim. lähipiirin tai
TET-harjoittelun kautta, yläkouluikäisen
on haastavaa kiinnostua vammaistyöstä.
Vammaistyö voidaan kokea jopa pelottavana, jos siitä ei ole kokemusta tai tietoa.”
L i s ä k s i o p i n t o - o h j a a j a t n o s t i va t
esille vammaisalan kiinnostavuuteen
vaikuttavana seikkana sen, miten vammaisuus ja vammaistyö/hoitoala näkyy

peruskoulun 9. luokkien oppilaatt
ovat kyllä kohtuullisen kiinnostuneita
hoiva-alan työstä, mutta eivät vammaisalan työstä (katso kuvio 8 ja liitetaulukko 12). Puolet opinto-ohjaajista
arvioi, että hoiva-ala kiinnostaa oppilaita, mutta kukaan ei arvoinut vammaisalan olevan opiskelijoiden mielestä
kiinnostavaa tai erittäin kiinnostavaa.
Sen sijaan kolmannes opinto-ohjaajista
oli sitä mieltä, että vammaisala ei kiinnosta lainkaan.
Opinto-ohjaajat arvioivat, että vamm a i s a l a n t yö n k i i n n o s t av u u t t a t a i
houkuttavuutta lisää vahvimmin oppilaan omat henkilökohtaiset kontaktit vammaisiin ihmisiin (katso kuvio
9 ja liitetaulukko 13). Myös vammaisalan työllisyystilanteen nähtiin jonkin
verran lisäävän kiinnostusta. Työn henkisen ja fyysisen kuormituksen arvioitiin lähinnä vähentävän vammaisalan
houkuttavuutta. Sen sijaan muiden
kysyttyjen asioiden, kuten vammaisalan yleisen arvostuksen, asenteiden

Kuvio 10. Millaiset asiat vaikuttavat mielestäsi vammaisalan kiinnostavuuteen
/ houkuttavuuteen mahdollisena uravalintana? Mitkä asiat vähentävät
kiinnostavuutta ja mitkä tekevät siitä kiinnostavan/houkuttelevan?
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esitt elyyn. Käytettävissä olevat tunnit ja
KAIKKIEN eri alojen esittely on epäyhtälö. Toisaalta myös kehitysvamma-ala
on oma osaamisalansa lähihoitajan opinnoissa ja aikanaan lähihoitajaopinnoissa
käydään eri osa-alueita läpi. Herää myös
kysymys miten tarkkaan on kokonaisuus
huomioiden asianmukaista käydä tarkempia aloja läpi jo peruskoulussa, rajausta kun
on pakko tehdä.”
”Kaikkia aloja pyritään esittelemään
tasapuolisesti. Lisäksi opiskelijat tekevät
henkilökohtaisia tehtäviä oman kiinnostuksensa pohjalta.”
”Esitelty sos.- ja terveysalan esittelyn
yhteydessä. Koulussamme toimii EHAryhmiä 2 , jotka näkyvät päivittäisessä toiminnassamme. Tällä tavoin erilaisuus

mediassa/julkisuudessa:
”Hoitoala on näyttäytynyt yleisesti negatiivisesti mediassa.”
” Va m m a i s e t j u l k i s u u s , k u t e n Pe n t t i
Ku r i k a n n i m i p ä i v ä t t a i To i s e n l a i s e t
frendit.”
4..2. Koulusta saatava tieto vammaisuudesta ja vammaisalasta
Opinto-ohjaajien arvioiden mukaan
oppilaiden koulusta saama tieto vammaisuudesta ja vammaisalasta on
vähäistä (katso kuvio 10 ja liitetaulukko
14).
Avoin kysymys vastaavasta asiasta
oli seuraava: Millä tavoin vammaisalaa
on ammatinvalinnanohjauksessa opiskelijoille esitelty? Miten tätä voitaisiin
kehittää?
Opinto-ohjaajat totesivat, että
kaikkia aloja tulee esitellä tasapuolisesti, joten yhdelle alalle on vain rajallinen aika käyttävissä. Vammaisalaa
esitellään osana SoTe-aloja.
” Va m m a i s a l a s i s ä l t y y s o s i a a l i a l a n

2 Va s t a u k s e s s a k äy t e t ä ä n va n h a h t ava a
ilmaisua EHA eli harjaantumisopetusta,
joka oli tarkoitettu lievästi tai keskiasteisesti
kehitysvammaisille oppilaille. Nykyisen
Perusopetuslain 628/1998 mukaan erityistä
tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan
henkilökohtainen opetuksen järjestämistä
koskeva suunnitelma eli HOJKS.

Kuvio 11. Saavatko opiskelijat mielestäsi koulussa (ammatinvalinnanohjauksessa
ja muuten) riittävästi tietoa vammaisuudesta ja vammaisalasta, niin että he
voisivat tehdä jatko-opiskelujaan ja uravalintaansa koskevia päätöksiä?
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ja käytettävät (netti)materiaalit voisivat
helpottaa alan tunnetummaksi tekemistä.”
”Laadukkaat uratarina-videot aiheesta
olisivat tervetulleita ja tai ylipäätään
vuorovaikutus vammaisten kanssa, jotta
heidän moninainen ihmisryhmänsä tulisi
paremmin tutuksi. ”
”Oman paikkakunnan työpaikat. Enem
män monipuolisia videoita alasta.”

hyväksytään helpommin.”
Vammaisalan kiinnostavuutta voitaisiin opinto-ohjaajien mukaan lisätä
tarjoamalla helposti saatavaa ja helposti omaksuttavaa tietoa vammaisuudesta ja vammaisalasta, esim. videoiden
muodossa. Myös henkilökohtaisten
kontaktien ja kokemusten mahdollistaminen voisi lisätä kiinnostusta, esim.
tutustumalla oman paikkakunnan työtarjontaan sekä TET- paikkojen kautta
vammaisala tulisi tutuksi. Myös se, jos
koulussa on erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, voi tehdä vammaisuutta
tutuksi ja hälventää ennakkoluuloja.
”Vaikuttaminen siihen, mitä peruskoulun
9-luokkalaiset ajattelevat vammaisalasta
ja kuten jo kerroin helppo tietopaketti on
hyvä alku.”
”Kouluvierailut sekä helposti löydettävät

4.2.3. Paikkakunnalla tarjolla olevat
mahdollisuudet tutustua vammaisalan työhön
Opinto-ohjaajien mukaan vammaisalan töitä oli heidän paikkakunnillaan
kohtalaisesti.
Vastaavasti vastaava avoin kysymys
kuului seuraavasti: Millaisia mahdollisuuksia tutustua vammaisalan työpaikkoihin on paikkakunnallasi tarjolla?

Kuvio 12. Onko paikkakunnallasi mielestäsi riittävästi opiskelijoille tarjolla
mahdollisuuksia tutustua vammaisalan työpaikkoihin (esim. TET-jakso,
työharjoittelu, kesätyö)?
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tarinoita, joilla herättää kiinnostus.
”Nuoriin vetoavat yleensä hyvin tehty
digitaalinen materiaali, jossa on monipuolisesti videoita, pelejä, testejä ja tarinoita.
Vierailut myös hyviä.”
Y h t e i s t yö va m m a i s t e n h e n k i l ö i den ja alan toimijoiden kanssa nostettiin hyväksi tavaksi lisätä kiinnostusta.
Konkreettisina esimerkkeinä vammaisten henkilöiden tai alan työntekijöiden kouluvierailut, joissa kohtaaminen
olisi toiminnallista. Myös vierailut
vammaisalan työpaikkoihin todettiin
hyväksi.
”Kouluille voisi tulla esittelemään alaa
(samaan tapaan kuin esim. metsäteollisuus
käy esittäytymässä). Jos/kun vieraita tulisi,
niin esittelyn pitäisi ehdottomasti olla toiminnallista, jolloin oppilaiden mielenkiinto voisi oikeasti herätä.”
”Kiinnostavuutta voisi varmaan lisätä
esittelemällä enemmän vammaisalaa opinto-ohjauksen tunneilla ja käymällä enemmän vammaisalan kohteissa.
Lisäksi voi antaa vinkkejä, miten netistä
löytyy tietoa. Tosin aloja/ammatteja on
kovin paljon, joten väkisinkin osa jää
vähäisemmälle.”
Tet- ja kesätyöpaikkoja peräänkuulutettiin. Tietoisuuden lisääminen ja
alan näkyväksi tuominen yhteiskunnallisella tasolla voisi vähentää pelkoja
ja negatiivisia asenteita. Alan arvostus palkkauksen ja työolojen suhteen
näkyy kehnona maineena, joka ei houkuttele nuoria hakeutumaan alalle.
Vammaisuuden monimuotoisuuden
tunnistamista ja suvaitsevaisuuskasvatusta ehdotettiin. Peruskoululaisen
maailmankuva todettiin suppeaksi ja
vastauksissa pohdittiin olisiko hyvä
panostaa tietoisuuden lisäämisessä
sote-alan opiskelijoihin.
”Tet-paikkojen saaminen 8-9 luok ille.”
”Palkkaus. Työolojen parantaminen.
Arvostus, joka näkyisi edellisissä. Profiloituminen sos.terveysalan sisällä. Koko sos.
terv. alalla on tällä hetkellä perin kehno
maine, joka on heijastunut suorastaan

Miten tilannetta voitaisiin parantaa?
Osa opinto-ohjaajista kertoi vastauksissaan kunnissa olevista vammaispaikoista, kuten toimintakeskukset,
asumisyksiköt ja oppilaitokset. Myös
päiväkoti ja EHA-ryhmät tuotiin esiin.
Esittelemällä vammaisalan paikkoja
kouluissa tai järjestämällä tutustumiskäyntejä niihin, lisättäisiin mahdollisuuksia harjoittelu- tai kesätyöpaikan
saantiin. Esitteet ja videot koettiin
myös tärkeinä.
”Kunnassa on vammaisten palvelutalo
sekä toimintakeskus.”
”Koulu,
päiväkoti
ja
esim.
toim intak eskus.”
” Yläkoululaisia otetaan mielellään TETharjoitteluun paikkakunnan palvelukoteihin. Jotkut ovat saaneet myös kesätöitä
TET-harjoittelun jälkeen.”
” Pä iv ä t y öt o i m i n t a a n o l i s i t o d e n n äköisesti mahdollista päästä esimerkiksi
tet-jaksolle.”
”Esitteitä ja videoita alasta ja
työmahdollisuuksista.”
”Jalkautuvia esittelijöitä, jotka tulevat
kouluihin kertomaan työstä.”
Kuitenkaan kaikilla paikkakunnilla
mahdollisuudet eivät ole yhtä hyvät.
Tietoa kunnan vammaisalan työpaikoista ei ollut lainkaan tai ala ei ollut
tullut edes mieleen. Alan paikat eivät
o l l e e t n äy t t äy t y n e e t j u l k i s u u d e s s a
mitenkään.
”Tietääkseni mahdollisuuksia ei ole
ollenkaan. Toisaalta olen uusi paikkakunnalla, joten tietoni saattavat olla väärät.”
”Enemmän tehtäviä on vanhustenhoidon
parissa, vammaishoidon parissa voisi olla
enemmän, Ei usein edes tule mieleen.”
4.2.4. Miten vammaisalan kiinnostavuutta voitaisiin lisätä?
Avoimissa vastauksissa tuotiin esille
seuraavanlaisia ehdotuksia: Vammaisalan kiinnostavuutta voisi lisätä erilaisin
netti- sovelluksin. Hyvin tehty digitaalinen materiaali vetoaa nuoriin. Monipuolisesti videoita, pelejä, testejä ja
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dramaattisella tavalla nuorten hakeutumiseen alalle. Siis ei haeta enää.”
”Lisäämällä tietoa koko yhteiskunnan
tasolla, tuomalla vammaistyötä näkyvämmäksi. Näin mahdollisilla negatiivisia
asenteita ja pelkoja voidaan vähentää.”
”Ala tutuksi, työnkuvat tutuksi, vammaisuuden moninaisuus tut uksi, pelottavuuden
torjuminen, suv aits evaisuuskasvatus.”
”Peruskoululaisen maailmankuva on
vielä aika suppea. Panostaisin enemmän
toisen asteen koulutukseen ja siellä sosiaali- ja terveysalan valinneisiin. Suuntautuminen valitaan kuitenkin vasta
kolmantena opiskeluvuonna, joten kaksi
ensimmäistä vuotta ja harjoittelut siellä
ovat ratkaisevia.”

Vastanneista 39 (32,8 %) opiskeli
ammattioppilaitoksessa, 67 (56,3 %)
ammattikorkeakoulussa ja 13 (10,9
%), 12 (10,1 %) yliopistossa ja yksi (0,8
% ) a i k u i s ko u l u t u s ke s k u k s e s s a . 5 8
(48,7 %) ilmoitti valmistuvansa sosionomiksi, 26 (21,8 %) lähihoitajaksi,
lopuilla 35:llä (29,4 %) oli tähtäimessä
jokin muu tutkinto (kuten esim. kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto,
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
sosiaalitieteiden (sosiaalityö) tai erityispedagogiikan maisteri, nuoriso- ja
yhteisöohjaaja, sairaanhoitaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, väline huoltoalan perustutkinto).
4.3.1. Mille alalle aikoo hakeutua
valmistuttuaan?
Lähes puolet (44 %) ilmoitti valmistuttuaan hakeutuvansa (melko varmasti tai
erittäin varmasti) lasten ja nuorten palveluihin (katso kuvio 12.) Vammaisalalle hakeutuvia oli hieman runsas
neljännes (26 %). Vanhuspalvelut näyttäytyivät tässä vähiten suositulta, niihin
hakeutuvia oli vain 10 prosenttia.
35 vastaajaa ilmoitti hakeutuvansa
muualle kuin vammaisalalle eli vanhus-,
mielenterveys- tai lasten ja nuorten
palveluihin. Sosionomit olivat kiinnostuneet aikuissosiaalityöstä esimerkiksi

4.3. Sosiaalialan
opiskelijoiden näkemyksiä
Kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden
ikä vaihteli 16-57 vuoteen keskiarvon
ollessa 31,3 vuotta. Hieman yli puolet
(54,3 %) oli alle 30-vuotiaita. Vastaajista suurin osa (110, 93,2 %) oli naisia,
miehiä oli kuusi (5,1 %) ja muun sukupuolisia kaksi (1,7 %). Lähes kaikilla
(114, 91,9 %) äidinkieli oli Suomi, kahdella vastaajalla joku muu kuin suomi
t a i r u o t s i . K a h d e k s a n va s t a a j a a e i
vastannut.

Kuvio 13. Mille alalle aikoo hakeutua valmistuttuaan

26

Houkuttaako Vammaisalan hoivatyö? | Kehitysvammaliiton tutkimuksia 11
4. Tulokset

palkka sekä työn henkinen ja fyysinen
kuormittavuus.
Avo i n t e n va s t a u s t e n p e r u s t e e l l a
opiskelijoille vammaisalasta tekee kiinnostavan työn mielekkyys ja monip u o l i s u u s . Työ s s ä o n m a h d o l l i s t a
hyödyntää luovuuttaan ja vaikutusmahdollisuudet koettiin kiinnostavana.
Asiakkaan asioiden ajaminen, oikeudenmukaisuuden edistäminen ja sosia a l i n e n a r vo s t u s ko e t t i i n hy v ä n ä .
Diagnoosit ja moninaiset oppimisen
sekä kommunikoinnin keinot mainittiin myös. Aiempi kokemus sekä
halu työskennellä alalla lisäsivät kiinn o s t u s t a . Työ n a i t o u s , i h m i s l ä h e i syys ja kohtaamiset nostettiin esiin
vastauksissa.
Vastauksissa ilmeni myös alan epäsopivuus itselle. Hoivaamista ja hoidollisuutta ei koettu kiinnostavana. Omat
ennakkoluulot vaikuttivat myös. Vastauksissa ilmeni, että omaisten huono
käytös ja työssä koettu väkivalta vaikuttivat työn kiinnostavuuteen.
Pa i k a l l i s t e n t o i m i j o i d e n a n t a m a
mielikuva vaikutti myös alan
kiinnostavuuteen

päihdetyöstä sekä maahanmuuttajien
kuntouttavasta työtoiminnasta. Seitsemän sosionomia ilmaisi hakeutuvansa
perhetyöhön. Muita kiinnostavia aloja
sosionomiksi valmistuville olivat koulu,
kirkko, kriisi- ja järjestötyö, terapia
sekä hallinnolliset tehtävät.
Muita Sote-alan opiskelijoita kiinnostivat myös aikuissosiaalityö,
terapia-, järjestö- ja maahanmuuttajatyö sekä ensihoito, leikkaussalityö ja
välinehuolto. Kriminaalityö, terveyssosiaalityö ja henkilökohtaisen avustajan
tehtävät kiinnostivat yksittäisiä vastaajia. Jatko-opintoihin suunnitteli jatkavansa kaksi opiskelijaa, ravintola- ja
liikunta-alalle myös kaksi opiskelijaa.
4.3.2. Mitkä asiat lisäävät tai vähentävät vammaisalan kiinnostavuutta?
Opiskelijoiden näkemykset asioista,
jotka joko lisäävät tai vähentävät vammaisalan työn kiinnostavuutta, olivat
varsin selkeät (katso kuvio 13). Kiinnostavuutta tai houkuttavuutta lisäävät työskentely ihmisten kanssa, työn
sisällöllinen mielenkiintoisuus ja alan
työllisyystilanne. Vastaavasti kiinnostavuutta vähentävät työstä maksettava

Kuvio 14. Millaiset asiat mielestäsi tekevät vammaisalasta houkuttelevan tai
kiinnostavan; tai vastaavasti ei-kiinnostavan? Miksi haluaisit työskennellä
vammaisalalla tai miksi et haluaisi työskennellä vammaisalalla?
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Kuvio 15. Henkilökohtainen kokemus vammaisuudesta / vammaisalan työstä
(Kyllä-vastanneiden osuudet)

4.3.3. Opiskelijoiden henkilökohtaiset
kokemukset vammaisuudesta ja vammaisalan työstä
Valtaosalla opiskelijoista oli henkilökohtaisia kokemuksia vammaisuudesta
ja/tai vammaisalan työstä (katso kuvio

14). Useammalla kuin joka toisella (54
%) oli lähipiirissään joku vammainen
henkilö, lähes kolmella neljästä (71 %)
oli lähipiirissään joku vammaisalalla
työskentelevä henkilö ja yli puolella (56
%) oli työkokemusta vammaisalalta.

Kuvio 16. Saitko aikanaan koulusta tietoa vammaisuudesta ja/tai vammaisalan
työstä
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Kuvio 17. Miten paljon omaan päätökseesi hakeutua vammaisalalle ovat
vaikuttaneet seuraavat asiat

Koulusta oli saatu jonkin verran
tietoa vammaisuudesta, mutta vain
harva (16 %) koki että tietoa olisi ollut
saatavilla paljon (katso kuvio 15).

j a ko ke m u k s e t va m m a i s u u d e s t a j a
vammaisalan työstä ovat osalla opiskelijoista vaikuttaneet vammaisalalle
hakeutumiseen. Selvästi vähiten vammaisalalle hakeutumista ovat ohjanneet
koulussa tai opiskeluissa saatu opintoohjaus ja työstä maksettava palkka.
Suurin osa vastaajista kertoi tehneensä päätöksen vammaisalalle
hakeutumisesta opintojen aikana (katso
kuvio 17 ja liitetaulukko 23). Avointen

4.3.4. Vammaisalalle hakeutuminen
Yleisimpänä perusteena vammaisalalle
hakeutumiseen näyttäisi olevan halu
työskennellä vammaisten ihmisten
kanssa (katso kuvio 16 ja liitetaulukko
22). Myös henkilökohtaiset kontakti

Kuvio 18. Milloin teit päätöksen vammaisalan työstä
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myös sosionomin perusopintoihin
sekä enemmän monipuolisia kursseja
vammaisalaan liittyen. Esteeksi koettiin, ettei opintojen aikana ole saanut
tarpeeksi tietoa tai mahdollisuuksia
perehtyä vammaisalaan, jos ei ole pätevyyttä hakeutua alalle. Yliopisto-opiskelijat viestivät myös tiedon lisäämisen
tarvetta opinnoissaan. Toivottiin monipuolisempaa kurssivalikoimaa.
”Sosiaalityön opinnoissa vammaisala ja
vammaispalvelut eivät olleet paljoakaan
esillä. Olisin toivonut myös enemmän vammaispalvelulakiin, kehitysvammalakiin ja
päätöksen tekoon (erityislait jäivät vähemmälle) perehtymistä opintojen aikana.”
Y leisenä ilmiönä nostettiin esiin
vammaisalan koulutuksen huono laatu.
Alan näkyvyyttä pitäisi lisätä myös
julkisuudessa ja nostaa sen yhteiskunnallista asemaa esiin. Medianäkyvyyden lisääminen olisi tärkeä keino
edistää tietoisuutta.
”Media ei myy vammaisalaa trendikkäänä tai ei oikeastaan ollenkaan. Ei
ymmärretä, että vammaisalalla työskennellään ihmisten kanssa, ei pelkästään erityispiirteiden tai diagnoosien kanssa.”
Positiivinen ja arvostava kuva alasta
ja työntekijöistä sekä halu työskennellä
vammaisten parissa lisäisivät hakeutumista alalle.
Sosiaalityön ja hoivan erottelu mainittiin muutamissa vastauksissa. Toivottiin työnkuvan selkeyttämistä ja
alan moninaisuuden esiintuomista.
Tietoa voisivat lisätä niin alan työntekijät kuin vammaiset ihmiset itse.
Alan rohkea ja rehellinen viestintä
arvoihin vetoamalla todettiin hyväksi
tavaksi lisätä tietoa. Vastauksissa esitettiin myös, että vammaistyön vaihtelevuudesta sekä työn tarpeellisuudesta
kerrottaisiin enemmän. Vammaisten
näkyminen ja osallisuus yhteiskun nassa lisäisivät ihmisten ymmärrystä ja
tietoutta, todettiin vastauksissa.
”Myös vammaistyöstä tiedottaminen, että
se ei ole vain hoitotyötä, vaan monipuolista,

vastausten mukaan yksi vastaajista oli
tehnyt päätöksen vammaisalan työstä
jo peruskouluiässä. Kymmenen opiskelijaa kertoi päätöksen syntyneen opiskelujen aikana. Harjoittelut ja harrastus
vaikuttivat päätökseen muutamilla vastaajilla. Yksi vastaaja oli saanut kipinän
vammaistyöhön siviilipalveluksessa.
Joitakin opiskelijoita oli päätynyt vammaisalalle työhön sattumalta.
4.3.5. Miten vammaisalalle saataisiin enemmän osaavia ja innostuneita
työntekijöitä: mitkä asiat sinun mielestäsi lisäisivät vammaisalalle hakeutumista? Tai mitkä asiat ovat esteenä?
Vastauksissa nousivat esiin seuraavat
teemat: Palkkaus ja arvostus korkeammaksi, tiedon, harjoittelupaikkojen ja
tutustumiskäyntien lisääminen kouluissa, alan näkyvyys ja monipuolisuudesta tiedottaminen, positiivinen
mielikuva asiakkaista, työstä ja itsestään sekä hyvä johtaminen, turvallisuus,
tuki ja työsuhde-edut. Vammaisalalle
hakeutumisen esteeksi nimettiin alhainen palkkataso, tiedon ja kokemuksen puute sekä ennakkoluulot, fyysiset
ja psyykkiset kuormittavat tekijät sekä
pätevyys
Kolmannes sosionomi opiskelijoista
(19/33%) mainitsi vastauksissa palkan.
Palkan pienuuden lisäksi, koettiin ettei
koulutusta huomioida palkkatasossa
ja palkka ei vastaa työn kuvaa. Palkkatason nostamisen lisäksi vastauksissa
puhuttiin arvostuksesta, joka liittyi
sosionomi koulutuksen sekä ammattitaidon arvostamiseen.
Useissa vastauksissa tuotiin esiin
tiedon lisäämisen tarpeellisuutta jo
p e r u s ko u l u t a s o l t a l ä h t i e n . P u h u t tiin vammaisuuden normalisoinnista.
Tietoa pitäisi lisätä vammaisuudesta
ja eri diagnooseista sekä alan työpaikoista. Harjoittelut, tutustumiskäynnit
ja työelämä- esittelyt koettiin tärkeinä
väylinä tietoisuuden lisäämisessä. Vammaisalaan liittyvää opetusta toivottiin
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henkilöstöllä. Hyvä työilmapiiri koettiin tärkeäksi ja myös hyvät työsuhdeedut nostettiin esiin.

elämänmakuista, aitoja kohtaamisia tarjoavaa arjen elämää.”
Positiivinen mielikuva ja kokemus
vammaistyöstä lisäsivät alan kiinnostavuutta ja halua hakeutua alalle. Vammaistyö koettiin mielenkiintoiseksi,
merkitykselliseksi ja palkitsevaksi. Vastauksissa mainittiin, että kärsivällisyys,
uteliaisuus ja ennakkoluuloton asenne
auttavat vammaistyössä. Usko omiin
kykyihin, että on riittävä, nähtiin myös
tärkeänä vammaistyön mielenkiintoa
lisäävänä tekijänä.
Tiedon ja kokemuksen puute sekä
ennakkoluulot nousivat estäviksi tekij ö i k s i . Va i ke u s s i e t ä ä , ko h d a t a t a i
hyväksyä erilaisuutta, jopa suoranainen vastemielisyys vammaisia kohtaan
kuvattiin vastauksissa estäviksi tekijöiksi. Pelko saattaa olla estävä tekijä
”Olen törmännyt … ihmisiin, jotka pelkäävät kehitysvammaisia. He eivät
tiedä miten olla ja käyttäytyä heidän
kanssaan.” Aikaisemmat huonot kokemukset alasta mainittiin myös. Työn
hoidollisuutta ei koettu kiinnostavana.
Ennakkoluulot sekä mielikuvat raskaasta ja synkästä työstä kuvattiin vastauksissa. Koettiin ettei työ ole sopiva
itselle. Työn kuormittavuus mainittiin useissa vastauksissa. Vammaistyö
koetaan niin fyysisesti kuin henkisesti
raskaaksi. Työssä on läsnä aggressiivinen käytös ja väkivalta, se aiheuttaa
turvattomuutta. Negatiivinen työyhteisö, työympäristö ja työergonomia
koettiin myös vaikuttavan huonontavasti hyvinvointiin. Yksi vastaaja nosti
esiin Valviran rekisteröinnin joustamattomuuden, joka voi estää vakituisen työpaikan saamisen alalta.
Muita esille tuotuja alan vetovoimaa lisääviä tekijöitä olivat hyvä johtaminen, mahdollisuus koulutuksiin
ja kehittymiseen, vaikutusmahdollisuudet työssä sekä työhyvinvoinnin
tukeminen. Turvallisuutta toivottiin
lisättävän väkivaltaa ennaltaehkäisevin
koulutuksin, ennakoiden ja riittävällä

4.4. Vammaisalan
työntekijöiden näkemyksiä
Vastanneiden työntekijöiden ikä vaihteli 20-79 vuoteen iän keskiarvon
ollessa 46,5 vuotta. Vajaa puolet (45,3
%) vastaajista oli 50-vuotiaita tai vanhempia (katso liitetaulukko 24). Vastanneista naisia oli 605 (88,2 %), miehiä
74 (10,8 %) ja muun sukupuolisia 7 (1,0
%). Lähes kaikkien äidinkieli oli suomi
(675, 98,4 %), ruotsinkielisiä vastaajia oli
kolme (0,4 %) ja jonkun muun kielen
äidinkielekseen ilmoitti kahdeksan (1,2
%) vastaajaa.
Suurimmalla osalla vastaajista oli
joko lähihoitajan (40,0 %) tai kehitysvammaistenhoitajan/ohjaajan (24,5 %)
tutkinto. Vastaajilla muu sosiaalialan
koulutus oli 11,1 prosentilla ja terveydenhuollon koulutus 10,6 prosentilla.
94 vastaajaa (13,9 %) ilmoitti jonkun
muun koulutuksen tai tutkinnon (mm.
pukuompelija, koulunkäyntiavustaja,
puhtaus- ja kiinteistöala, kaupallinen
ala, hotelli- ja ravintola-ala, terapia,
sihteeri, luonto-ohjaaja, mehiläistarhaaja, kunnanjohtaja, hissiasentaja
jne.). (Katso liitetaulukko 25).
Va m m a i s a l a n t yö ko ke m u s t a va s taajilla oli keskimäärin 14,3 vuotta, ja
puolella vastaajista työkokemusta oli
yli 10 vuotta (katso liitetaulukko 26).
51 vastaajaa ei ollut vastannut tähän
kysymykseen. Useimmat vastaajista
työskentelivät joko vammaisten asumispalveluissa (49,8 %) tai työ- ja päivätoiminnassa tai muissa työllistymistä
tukevissa palveluissa (17,4 %) (katso liitetaulukko 27). Näiden lisäksi vastaajissa
oli koulun työntekijöitä, henkilökohtaisia avustajia ja kuntoutuspalvelujen
työntekijöitä. Ryhmässä ”muu” (5,4 %)
vielä järjestö- tai projektityöntekijöitä,
asiantuntija- ja hallintotyöntekijöitä,
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kysymykseen ”Millaisiin asioihin/tilanteisiin/tehtäviin olet työssäsi erityisen tyytyväinen. Eniten mainintoja oli
juuri noista kolmesta mainitusta asiasta,
eli asiakkaista ja heidän kanssaan toimimisesta, työn sisällöistä ja yhteistyön sujumisesta työtovereiden kanssa.
”As i a k k a a t o v a t t ä m ä n t y ö n s u o l a .
Heidän takiaan tätä työtä jaksaa tehdä.”
”Asukkaiden kanssa helppo kommunikoida. Ovat pääasiassa iloisia ja positiivisia, joka vaikuttaa myös omaan mielialaan.
Työpäivän aikana voi keksiä asukkaiden
kanssa tekemistä, mitä tehdä tai minne
mennä. Jokainen työpäivä erilainen.”
” Ih a n a t a s i a k k a a t j a m u k av a t t y ö kaverit tekevät työstä jaksamisen
arvoista. Työ itsessään on monipuolista ja
mielenkiintoista.”
” Va i h t e l e v a t t y ö p ä iv ä t j a t y ö t e h t ävät. Mukavat asiakkaat sekä mahtavat
työkaverit.”
”Työpäivien moninaisuus/erilaisuus.”
”Työyhteisön ilmapiiriin.”
Niin ikään erityisen tyytyväisiä oltiin
omiin vaikutusmahdollisuuksiin työssä,
siihen että voi työskennellä itsenäisesti
ja hyödyntää omaa osaamistaan.
”Saan itse valita työpäivät ja suunnitella
tunnit.”

tulkkeja, terveydenhuollon ja sosiaalityöntekijöitä. Vastaajien työnantajaorganisaatioissa oli suhteellisen tasaisesti
edustettuina kunnat, kuntayhtymät
ja yksityisen sektorin organisaatiot,
mutta järjestöjen työntekijöitä oli vain
3,1 prosenttia (katso liitetaulukko 28).
4.4.1. Näkemyksiä nykyisestä työstä:
tyytyväisyys työhön ja työn fyysinen
ja henkinen kuormittavuus
Tyytyväisyys työhön
Kokonaisuutena ajatellen oli suurin osa
työntekijöistä (76,5 %) joko melko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (katso
kuvio 18 ja liitetaulukko 29). Selkeästi
tyytymättömiä (”En lainkaan tyytyväinen”) oli alle 10 prosenttia vastaaj i s t a . E r i l a i s i s t a t yö h ö n l i i t t y v i s t ä
asioista tyytyväisimpiä oltiin asiakkaiden kanssa toimintaan ja vuorovaikutukseen, työn sisältöihin ja yhteistyön
sujumiseen työtovereiden kanssa. Suur i m m a t t y y t y m ä t t ö my yd e n a i h e e t
olivat palkka, etenemis- ja kehittymismahdollisuudet työssä sekä työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus.
Samoja tyytyväisyyden aiheita oli
nähtävissä myös avoimissa vastauksissa

Kuvio 19. Tyytyväisyys työhön

32

Houkuttaako Vammaisalan hoivatyö? | Kehitysvammaliiton tutkimuksia 11
4. Tulokset

”Saan itse kehittää työtäni ja työyksikköä
yhdessä työkavereiden kanssa ”
”Työssä saa käyttää omia vahvuuksiaan,
asukkaat ovat upeita.”
”Saan suunnitella ja toteuttaa omia
ideoitani. Työyhteisö on 90 prosenttisen
loistava.”
Näiden lisäksi on vielä syytä nostaa
yksi tyytyväisyyteen liittyvä teema,
joka toistui avoimissa vastauksissa, eli
kokemus oman työn merkityksellisyydestä. Oman työn merkityksellisyys on koettavissa, kun näkee työnsä
tulokset ja miten ne vaikuttavat asiakkaiden hyvinvointiin, kehittymiseen ja
oikeuksien toteutumiseen.
” Ko e n t y ö n i e r i t t ä i n m e r k i t t ävänä. Parhaimmillaan oikea-aikaisella
resurssoinnilla ja hyvin toimivalla moniammatillisella työyhteisöllä saimme edistettyä asiakkaittemme toimintakykyä ja
elämänlaatua merkittävästi.”
”Olen tyytyväinen siihen kuinka oman
ahkeran työn tulos näkyy asiakkaan hyvinvointina ja tilanteet joissa haastava käytös
on saatu vähenemään omien oivallusten
avulla tuovat myös paljon mielihyvää. Asiakkailta ja omaisilta sekä työkavereilta
saatu palaute on myös ihanaa.”
”Parasta on kun vammainen ihminen
luottaa minun, kun hänen silmissä on
aurinko ja kun hän voi tuntea itsensä turvassa, kun näen kuinka he nauttivat ulkona
olosta, kun pääsemme konserttiin tai heille
miellyttäviin tapahtumiin. Välillä tulen
iloiseksi kun pitää vaan käsistä ja kuuntelee heitä. Kun he tajuvat että on arvokkaita
juuri sellaisena kun he on. Kun heistä säteilee iso hymy, hyvä ja rauhallinen mieli.”
”On ihanaa olla auttamassa asiakasta
t u l e m a a n a r j e s s a p a re m m i n t o i m e e n :
ilmaisemaan itseään, luottamaan paremmin itseensä ja jos on ollut aggressiivista
köytöstä, niin sen vähenemiseen.”
”Asukkaiden IMO 3.”
Avo i m e l l a k ysy my k s e l l ä t yö h ö n
tyytymättömyydestä tiedusteltiin
seuraavasti:

Millaisiin asioihin/tilanteisiin/tehtäviin olet työssäsi erityisen tyytymätön?
Avoimissa vastauksissa tuotiin esiin
useita erilaisia tyytymättömyyden
aiheita. Useimmin mainittuja olivat
palkkaus, kiire ja liian vähäiset työntekijäresurssit sekä työn fyysinen ja henkinen kuormittavuus.
”Palkkaus, henkilökunnan vähyys, kiire,
resurssipula.”
”Palkka huono. Työ on henkisesti ja fyysisesti kuormittavaa, väkivaltaa esiintyy
lähes joka päivä. Tietoa on osattava paljon,
yhteistyötaitoja eri asiantuntijoiden kanssa
on hoidettava jatkuvasti.”
” Ty ö n h e n k i n e n k u o r m i t t a v u u s o n
suurta.”
”Raskaalta tuntuu mielenterveydelliset
haasteet, haastavasti käyttäytyvät ja toistuvat samat jankkaamiset.”
”Kiire, ei ole aikaa rauhassa hoitaa
asioita alusta loppuun saakka.”
”Puutteisiin/poissaoloihin ei palkata
sijaisia ( ja joskus sijaisia ei vain saada),
usein tehdään vajaalla ja se ei saisi työnantajan mielestä näkyä missään. Liian usein
asiakkaat kärsivät. Esim. pääsevät saunan
sijasta vain suihkuun. Esimies on ylityöllistetty ja unohtelee asioita mm. sijaisten rekrytointi. Stressi ilmenee huonona
työilmapiirinä.”
”Kiire, perustyön unohtaminen/asiakkaat, henkilökunnan vaje.”
Muita tyytymättömyyttä aiheuttavia
asioita olivat mm. työssä tai työpaikalla
tapahtuvat muutokset sekä tehtävät,
jotka koetaan hoivatyön kannalta toissijaisina ja ne vievät aikaa varsinaiselta
työltä.
”Paljon muutoksia ollut vuoden sisällä.”
”Ja t k uv i i n m u u t o k s i i n ly hy e n a j a n
sisällä.”
”Kirjaaminen ja paperityöt lisääntyvät
koko ajan ja kaikki se aika on pois itse työn
tekemiseltä”
”Koko ajan tulee paljon muuta tehtävää
tietokoneella, mikä on pois asiakastyöstä ja
suunnittelusta.”
”Suurin osa työajasta menee

3 IMO eli itsemääräämisoikeus.
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avustettaessa asiakasta päivittäisissä
toiminnoissa.
” P u k e m i n e n j a p e s u j a p y ö rä t u o l i n
työntäminen.”
”Pyörätuolien liikuttelu mäkisessä
lähiympäristössä, hiekkakevyenliikenteen
väylillä tuuppaaminen ja sohjossa.”
”Vääränlaiset asennot jäykkiä ihm isiä
puettaessa. Joutuu vääntäytymään milloin
mihinkin asentoon, käy etenkin ranteisiin
ja sorminiveliin.”
”Avustustilanteissa esim siirroissa asukkaan fyysinen vastustus.”
”Nostot ja siirrot.”
”Ylimääräiset raskaat tehtävät joita
kasaantuu perustyön lisäksi mm painavat
kauppa-asioinnit, asiakkaan liikuttamiset
ym.”
Lisäksi avoimissa vastauksissa kerr o t t i i n , e t t ä f y ys i s t ä k u o r m i t u s t a
aiheutui epäkäytännöllisistä tiloista ja
apuvälineiden puuttumisesta.
”Jatkuvasti huonompaan suuntaan
menevät asiakkaat, kohtuuttomat vaatimukset, esim vuodepotilaita pitäisi
viedä useita kertoja vessanpöntölle,
vaikka he eivät enää hyödy siitä. Epäkäytännölliset tilat. Tarvetta vastaamattomat apuvälineet.”
”Kunnolliset nosturit puuttuvat pyörätuolipotilailta, koska ne veisivät liian
p a l j o n t i l a a a s u n n o s s a e iv ä t k ä m u utenkaan ”sovi” tähän uuteen hienoon
asumismuotoon.”
”Ahtaat tilat siirtoihin ja nostoihin.”
”Epäsopivat/pienet huoneet joita ei ole

kod inh oidolliseen työhön, siivous, ruoanlaitto, pyykin pesu, lumityöt jne. Aikaa
asukkaiden kanssa olemiseen ja heidän tarpeidensa huomioimiseen on liian vähän.”
Myös johtamiseen ja esimiestyöhön
oltiin tyytymättömiä:
”...lähiesimiestyö huonoa vaikka heitä
koulutettu lähijohtamiseen, yleinen ilmapiiri henkilökunnalla työpaikassani on
että talon johto pitää työntekijöitä vain
kulueränä, tieto ei kulje ja sitä pimitetään.
Tilanteet muuttuvat jatkuvasti, ohjeistukset muuttuvat, väkivaltatilanteita, uhkaa
vähätellään.”
Työn fyysinen ja henkinen
kuorm itt avuus.
Useimmin fyysistä ja/tai henkistä kuormittavuutta arvioitiin aiheuttavan asiakkaiden haastava/aggressiivinen
k äy t t äy t y m i n e n , j a t k u va t m u u t o kset työssä, vastuu asiakkaiden turvallisuudesta sekä kiire ja liian vähäiset
työntekijäresurssit (katso kuvio 19 ja
liitetaulukko 30). Tosin sanoen samat
asiat, jotka liittyivät työssä koettuun
tyytyväisyyteen. On kuitenkin huomattava, että ainakin jossain määrin
kaikkien kysyttyjen asioiden arvioitiin
aiheuttavan kuormitusta työssä.
Avo i m i i n k y s y my k s i i n a n n e t t u jen vastausten lukumäärien perusteella työntekijät kokivat useammin
työnsä henkisesti (296) kuin fyysisesti
(168) kuormittavaksi. Fyysistä kuormitusta kerrottiin useimmin aiheutuvan

Kuvio 20. Millaiset asiat aiheuttavat henkistä ja/tai fyysistä kuormitusta
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tarkoitettu pyörätuolien, pesupritsien, happipullojen ja ruokapumpputelineen yhtäaikaiseen säilyttämiseen mutta muuallekaan
ei voi niitä siirtää. Menee turhaa aikaa em.
siirtelyyn jotta voi toimia asiakkaan kanssa.
Jos haluat saada as. pesupritsille niin on
huoneesta siirrettävä tavarat pois. Lisäksi
haastetta antaa kapeat käytävät.”
”Ympäristön kaoottisuus, ahtaus tavaroiden paljous, epähygieenisyys.”
Myös väkivalta ja haastavat tilanteet sekä näistä aiheutuvat kiinnipitoja muut rajoitustoimenpiteet koettiin
fyysisesti kuormittaviksi:
” No s t o t j a a g g re s s i i v i s e n o p p i l a a n
kiinnipito.”
”Haastavasti käyttäytyvät asiakkaat,
aggressiivisuus.”
”Av e k k i t o i m i n t a m a l l i n 4 m u k a i s e t
rajoittamiset.”
Työn fyysinen kuormitus saattaa
johtua myös työntekijän omasta kunnosta ja terveydentilasta:
”Omat selkä ongelmat vaikuttavat parin
asukkaan kanssa toimimisessa. Tosin työkaverit ottavat tämän hienosti huomioon,
eikö minun tarvitse tehdä yksin.”
”Nivelrikko polvissa ja käsissä vaikeuttaa
työssä jaksamista välillä.”
”Oma ikä aiheuttaa omat ongelmansa.”
”Itselläni n 5v jatkuneet jalka-selkäkivut
haittaavat työntekoa.”
”Työn henkistä kuormittavuutta aiheuttavia asioita kuvattiin runsaasti ja niissä
oli nähtävissä useita toistuvia teemoja.
Monissa vastauksissa mainittiin kiire, ei
ehdi saada aikaan niin paljon kuin pitäisi,
ja että työntekijöitä ei ole riittävästi.
”Kiire ja tekemättömät työt.”
”Omat riittämättömyyden tunteet, ei
ehdi (asumisen puolella) tehdä työtään niin
hyvin kuin haluaisi.”
” Jos esimiehen asettamat tavoitteet ovat
epärealistisia ja epäolennaisia suhteessa
työhön. Jos tilat ja työvälineet eivät sovellu
tehtävään tai ammattitaitoista henkilökuntaa on resurssoitu liian vähän asiakkaiden

määrään ja hoidollisuuteen nähden.”
”Tekemättömät työt. Meillä jaettu vastuualueita, joissa erilaisia asioita hoidettavana ,mutta ei millään tahdo ehtiä.”
”Se, että ei ole mahdollista tehdä työtä
niin hyvin kuin haluaisi ja tukea asiakkaita. Koko ajan töitä rästissä.”
”Työntekijöiden vähyys.”
”Asiakkaiden määrä kasvanut vaikka
työkavereiden määrä väheni.”
Kiirettä taas aiheuttaa mm. kirjallisten töiden lisääntyminen, mikä vie
aikaa varsinaisilta työtehtäviltä:
”Jatkuva kirjaaminen. Tietokoneella
joutuu nykyään istumaan aika paljon.”
” Ko k o a j a n l i s ä ä n t y v ä k i r j a a m i s e n
määrä. Siitä kärsii jo asukkaiden kanssa
vietettävä aika.”
”Koko ajan tulee ylhäältä päin painetta.
PAPERITYÖT ja niille ei ole aikaa varattu
ollenkaan.”
Toiseksi henkistä kuormitusta työssä
aiheuttaa haastavat tilanteet asiakkaiden kanssa ja asiakkaiden väkivallan
uhka sekä asiakkaiden muu ongelmalliseksi koettu toiminta:
”Väkivalta ja se ettet voi tehdä mitään.
Esim. asiakas käy lyömässä ja lähtee tilanteesta pois. Joku ottaa tilanteen hyvin raskaasti ja toiselle osumien saaminen on
arkipäivää.”
”As i a k k a i d e n a r v a a m a t o n k ä y t t ä y tyminen aiheuttaa pelkoa, jännitystä.
Päällekäyminen.”
”Asiakkaiden päihteiden käyttö ja siihen
liittyvät ilmiöt.”
”Asiakkaiden mielenterveyden ongelmat”
” Ko v a ä ä n i s e t a s u k k a a t j a y h t e e n
ääneen puhuminen nostaa melutason aika
korkealle”
Ainakin osittain näitten takia, osa
työntekijöistä kokee, että työssä joutuu
olemaan koko ajan varuillaan:
”Jatkuvasti pitää olla läsnä, koko työvuoron ajan.”
”Valppaus töissä ollessa.”
”Jatkuva varuillaan olo.”
”Jatkuva väkivallan uhka, varuillaan olo,
tiedon hallinta. Yksikön asiakkaat kaikki

4 AVEKKI on koulutus- ja toimintatapamalli
väkivaltatilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan.
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puuttui työpari tai kollega, jolta olisi
voinut saada vertaistukea:
”Se ettei ole ketään kelle voi tai
s a a p u h u a t a i ky s y ä n e uv o a k u n o n
vait io lovelvollisuus”
”Teen yksin itsenäisesti työni. Ei ole työkavereita eikä kontakteja työnantajaan
kovin usein. Toimistolla ei käydä työn puitteissa. Yksinäinen työ, mutta ei tuu riitoja
tällöin työyhteisössäköön.”
”Yksin työskentely, sijaisen/työparin
puuttuminen”
Vielä neljäntenä kokonaisuutena
voidaan nostaa esille vastaukset, joissa
henkistä kuormitusta aiheutui siitä,
että pieni palkka tai epävarmuus työsuhteesta heijastuu omaan pärjäämiseen ja taloudelliseen tilanteeseen:
”Töitten epävarmuus (määräa ik ais uus).”
”Liian vähän tunteja, huono palkka.”
”Oma taloudellinen tilanne huonon
palkan takia.”
”Toimeentulo niukalla palkalla.”

vaativan päivätoiminnan asiakkaita.”
Kolmanneksi, useat vastaajat mainitsivat myös henkistä kuormitusta
aiheuttaviksi työtovereiden ja/tai esimiehen toiminnan:
”Työkavereiden motivaatio yhteisen työyhteisön hyväksi, osallistua itse toteuttaa
toimintoja arjessa, omatoimisuus puuttuu.”
”Työkaverit, jotka eivät arvosta työntekijänä, ihmisenä ja työpanosta.”
” Ty ö y h t e i s ö n
erimielisyydet/
näk emyserot”
”Työyhteisön vanhanaikainen, laitosmainen ja hoitajakeskeinen ajattelumalli ja
asenne.”
”Vaihtuvat sijaiset. Vanhojen työntekijöiden asenteet.”
”Työkaverit jotka pomottaa”
”Muuttuvat ohjeistukset ja hoitolinjaukset esimiestaholta”
”Empaattisuuden puute työnjohdossa,
kurjuutta jaetaan ikään kuin se olisi itsestään selvää ja ei tarvitsisi siihen puuttua.”
”Henkilöstön hyppyytys yksiköstä toiseen
yllättäen ja suunnitellustikin ilman joustoa
ja järkeviä perusteita. Osaamaton esimies!”
Toisaalta, osa työntekijöistä koki
itsensä työssä yksinäiseksi kun heiltä

4.4.2. Hakeutuminen vammaisalalle
Useimmilla työntekijöillä syynä tai
perusteena vammaisalan työhön hakeutumiselle on ollut halu työskennellä

Kuvio 21. Miten paljon omaan päätökseesi hakeutua vammaisalalle vaikuttivat
seuraavat asiat
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”Kavereiden kertomiset vamm aisa lasta.”
Monilla oli myös työkokemuksia
vammaisalalta tai hoiva-alalta tai muut
kokemuksia vammaisista henkilöistä.
”Aikaisempi työskentely vanhusten kanssa
sai kiinnostumaan myös vammaisalasta ja
tiesin että työ on luovaa ja monipuolista.”
”Entisessä ammatissa myyjänä kohtasin
vammaisia ja ala oli minulle selvä alusta
alkaen, vaikka koulun opettajat eivät siihen
kannustaneet.”
”Keskuslaitoksen olemassaolo lapsuuden kotikunnassa, joten työpaikkoja oli
olemassa ja 1. virallinen kesätyöpaikka
työkeskuksessa -v 85 ratkaisi asian, minne
suuntaan opinnot yo:n jälkeen. Artesaani>keh.vamm.hoitaja-> haave työkeskuksen
ohjaajan paikasta.”
”Kesätyö”
”Kokemus
vammaistyöstä
koul ua vustajana.”
”Lyhyt sijaisuus kehitysvammaisten asumisyksikössä vakuutti minut siitä, että tätä
työtä haluan tehdä. Ja siitä lyhyeksi aiotusta sijaisuudesta on nyt vierähtänyt 18
vuotta.”
”Kävin tekemässä sijaisvuoroja opiskelun ohessa ja tykästyin kun oli niin aitoa
ja rehellisiä asiakkaita jonka kans sai tehdä
töitä.”
Kolmantena ryhmänä vammaisalalle
tarkoituksellisesti hakeutuneissa olivat
sitten ne, jotka kertoivat syyksi pelkästään kiinnostuksen vammaisuutta ja
vammaisalaa kohtaan ja halun auttaa:
”Mielenkiinto, halusin oppia mitä työ
vammaispuolella on.”
”Mikään muu ei kiinnostanut.”
”Minua kiinnosti työskentely vammaisten ihmisten kanssa ja miten oppii heitä
tukemaan ja auttamaan päivittäisissä toimissa. Millaista apua he tarvitsevat ja
miten heidän kanssaan tulee toimeen.”
”Monipuolisuus. Erilaisuuden kohtaaminen. Kiinnostus apuvälineisiin ja kuntouttavaan työotteeseen. Haasteet.”
”Vammaiset ovat aitoja ihmisiä, sanovat,
mitä ajattelevat niin hyvässä kuin pahassa.
Heissä on lasten ja vanhusten piirteitä.

vammaisten ihmisten kanssa (katso
kuvio 20 ja liitetaulukko 31). Yli 60 prosenttia vastaajista arvioi, että tämä on
vaikuttanut heidän päätökseensä melko
paljon tai erittäin paljon. Monella
vammaisalalle hakeutumiseen on vaikuttanut myös mahdollisuudet vammaisalaan tutustumiseen koulu- tai
opiskeluaikoina. Sen sijaan koulussa tai
opiskeluissa saadulla opinto-ohjauksella ei ole ollut merkitystä eikä työstä
maksettavalla palkalla.
Avoimeen kysymykseen ”Jokin muu
asia vaikutti vammaisalalle hakeutumiseen, mikä?” annettujen vastausten perusteella vastaajat on karkeasti
ottaen jaettavissa kahteen ryhmään:
Niihin, joilla hakeutuminen vammaisalalle on tapahtunut tavoitteellisesti ja
tarkoituksellisesti, ja toisaalta niihin,
jotka ovat päätyneet vammaisalalle
joko sattumalta tai muiden vaihtoehtojen puuttuessa.
Monilla niillä, jotka olivat hakeutuneet alalle tarkoituksellisesti, tämä oli
tapahtunut henkilökohtaisten kontaktien kautta ja lähipiirissä oli vammaisia
henkilöitä tai vammaisalalla työskenteleviä henkilöitä.
”Ystävän työpaikalle haettiin työntekijää ja minua kysyttiin kokeilemaan kehitysvamma-alaa. Lähdin kokeilemaan ja olen
tykännyt!”
”Äitini oli töissä kehitysvamma-alalla.”
”Vanhemmat perhehoitajia ja kotona
asunut kehitysvammaisia.”
”Totuin jo lapsena kehitysvammaiseen
naapurin poikaan ja meistä tuli hyvät
ystävät.”
”Suvussa kehitysvammaa aiheuttava
geeni ja useampia eri tasoisia ihania vammaisia joten tuttua erilaisten ihmisten
kanssa eläminen.”
”Oman vaikeasti vammaisen lapsen
kautta syttyi kiinnostus vammaistyöhön.”
”Olen lapsesta asti ollut äitini työpaikalla
mukana, äitini työskenteli vammaisten palvelutalon keittiössä. Siksi vammaisuus oli
minulle tuttua ja ei outoa.”
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kuvasivat alalle päätymistä seuraavasti:
”Ala, jolle kouluttauduin ei innostanutkaan ja sattuman kaupalla päädyin tälle
alalle.”
”Ajauduin alalle tuntematta sitä, mutta
päivääkään en ole katunut paitsi palkkaa.”
”Ajauduin juuri vammaistyöhön, kun
Ylinen oli lähellä elinympäristöäni ja
ihmissuhteitani ja asunto oli halpa.”
”Hakeuduin työhön, kun en muuta työtä
löytänyt. Huomasin pitäväni työstä, kun
tutustuin alaan.”
”Sattuma, jäin työttömäksi taloudellisista ja tuotannollisista syistä. kaveri pyysi
käymää ja siitä se sitten lähti.”
”Vahinko, lyhyen työkkärin tutustumisjakson jälkeen kysyttiin ”haluanko töihin”.
Piti jäädä hetkeksi mutta nyt oltu pidempään. En aluksi edes lukenut/hakenut ko
alalle lainkaan.”
Jälkimmäiseen ryhmään (b) kuuluvat
kuvasivat alalle päätymistä seuraavasti:
”Alan vaihdos.”
”Ei ollut muuta tarjolla... Uravaihtaja...”
”Entisen työn loppuminen.”
”Kun oli työttömänä ja jostain töitä oli
löydettävä.”
” To i s e n t y ö n l o p p u m i n e n j a u u d e n

Heidän kanssaan on helppo olla ja toimia.
Heille ei tarvitse teeskennellä olevansa
muuta kuin mitä on. He lukevat meidän
sanatonta viestintää kuin avointa kirjaa.
He ovat ihastuttavia persoonoita kukin
omalla tavallaan.”
” Va m m a i s t y ö v a i k u t t i m i e l e n k i i n toisimmalta tarjolla olleista vaihtoehdoista. Työ on monipuolisempaa kuin esim.
vanhuspuolella.”
”Halu auttaa niin paljon kun pystyin.”
”Halu muuttaa yhteiskuntaa humasnimmaksi ja kaikki mukaan ottavaksi.
Kiinnostus löytää toimivia tapoja vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon monenlaisten ihmisten kanssa.”
Sitten toinen iso ryhmä koostuu
niistä, jotka olivat syystä tai toisesta
a j a u t u n e e t v a m m a i s a l a l l e . He i d ä t
voidaan edelleen jakaa kahteen
ryhmään:
a) niihin, jotka kuvaavat vammaisalalle sijoittumisensa olleen sattumaa tai
tapahtuneen vahingossa
b) niihin, jotka ovat päätyneet vammaisalalle alan vaihdon tai työttömyyden seurauksena
Edelliseen ryhmään (a) kuuluvat

Kuvio 22. Milloin teit päätöksen vammaisalan työstä?
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syyksi työpaikan/alan vaihtamiselle
mainittiin huono palkka sekä työn
vaativuus ja kuormittavuus (vuorotyö,
kiire, väkivallan uhka):
”Vuorotyö ja muutenkin työn kuormittavuus eivät vastaa palkkaa. Toistuva väkivalta ja sen jatkuva uhka väsyttävät liikaa
ja vaikuttavat myös vapaa-ajalla.”
”Palkka on huono työn vaativuuteen
nähden. Työn kuormittavuus etenkin henkisesti on liikaa. Työ vaikuttaa liikaa
muuhun elämään esim. kotona ei jaksa
tehdä asioita, unet ovat menneet kun työasiat tulivat/tulevat mukana kotiin. En
jaksa enää ihmisiä työnkään ulkopuolella.
Työnantajan toimiminen alaisiaan kohtaan
on ala-arvoista. Toistuvat haastavat tilanteet asiakkaiden kanssa, mihin ei puututa
tai niitä yritetä ratkaista.”
Mo n i s s a va s t a u k s i s s a m a i n i t t i i n
myös syyksi etenemismahdollisuuksien puuttuminen, halu kehittää itseään
ja saada paremmin omaa koulutusta ja
osaamista vastaavaa työtä:
”Eteneminen uralla.”
”Ammatillinen kehittyminen. Asumisen
puolella ei oikein enää voi kehittää itseään
ammatillisesti, joten työpaikan vaihdos teki
hyvää.”

työpaikan avoimena oleminen samaan
aikaan kehitysvammaisten kanssa.”
”Yrityksen lopetus ja alan vaihto. Hyvä
harjoittelupaikka ja perehdytys työhön.
Hyvä työpaikka.”
Vammaisalalle päätymistä tiedusteltiin vielä tarkemmin kysymyksellä
”Milloin teit päätöksen vammaisalan
työstä?”
Puolet vammaisalan työntekijöistä
oli tehnyt päätöksen vammaisalalle
h a ke u t u m i s e s t a v a s t a v a l m i s t u m i sen jälkeen, hieman yli 40 prosenttia
ammattiopintojen aikana ja vain pieni
osa (8 %) jo niin varhain kuin peruskoulussa (katso kuvio 21 ja liitetaulukko 32).
4.4.3. Tulevaisuuden suunnitelmat
Suurin osa, runsas 70 prosenttia, vastaajista aikoi pysyä nykyisessä työssään
eikä heillä ollut suunnitelmia työpaikan tai alan vaihdosta (katso kuvio 22 ja
liitetaulukko 33). Vajaa viidennes suunnitteli opiskelemaan lähtöä ja saman
verran piti mahdollisena sekä alan tai
työpaikan vaihtoa. Noin 10 prosenttia
arveli siirtyvänsä eläkkeelle yhden tai
kahden vuoden sisällä.
Avoimissa vastauksissa yleisimmin

Kuvio 23. Mitä odotat lähitulevaisuudessa (1-2 vuoden sisällä) tapahtuvan?
Kuinka todennäköistä on, että olet…
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avata konkreettisemmin.”
”Tietous vammaisalasta. Lähihoitajien koulutuksessa ei käsitellä nykyisin paljoakaan vammaisuutta. Alalle on vaikea
suuntautua.”
”Ammattikoulutuksessa sekä ammattikorkeakouluissa tulee satsata enemmän
vammaistyöhön. Tällä hetkellä mielestäni
oppilaitos maailmassa ei ole tarpeeksi osaamista ja tietotaitoa vammaisalalta. Myös
harjoittelut ja tutustuminen vammaisalan
paikkoihin ja työntekijöihin lisää varmasti
mielenkiintoa alaa kohtaan.”
”Ammattioppilaitoksissa pitäisi käydä
työpaikoilta kertomassa tästä alasta. Opiskelijat ei tiedä, monet suorastaan pelkäävät
kehitysvammaisia.”
”Ennakkoluuloja ja asenteita voitaisiin
hälventää sekä vammattomien ja vammaisten koululaisten/opiskelijoiden epävirallista kanssakäymistä lisäämällä sekä
yleisesti positiivisella näkyvyydellä julkisuudessa ja mediassa.
”Houkuttelisin näihin vapaaehtoisiin
ystävätoimintoihin nuoria vaikka nuorisotalojen ja koulujen kautta. Peruskoulun työhönoppimisjaksoilla pitäisi saada
nuoria vaikka seurustelemaan ryhmäkoteihin kehitysvammaisten kanssa.”
”Alalla työskentelevien hyvien kokemusten jakaminen. Rekrypäiville esille
alan työntekijöiden puheenvuoroja ja
esiintuloja.”
”Toisenlaiset frendit” ohjelma oli mainiota ja hyvää mainosta ja varmaan myös
Pertti Kurikan nimipäivät. Sam anlaista
näkyvyyttä, että minkälaisia kehitysvammaiset ja heidän arkensa on. ”
”Alan nuorien ja vanhempienkin osaajien
näkyminen julkisuudessa.”
”TV ja radio sekä muu media olisivat
hyvä keino tuoda vammaisia enemmän
esille. Samoin myös työyhteisöt, sukulaiset ja muut voisivat tuoda omaisiaan
enemmän esille ja osoittaa sekä tuoda esille
heidän kykyjään sekä elämää arjessa. Suomessa on vielä sitä ””piilottelua””, jossa peitellään erilaisuutta.”

”Olen ollut pitkään samassa työssä, jossa
ei tapahdu mitään positiivista kehitystä. Ei
työssä, eikä ammatillisessa kehityksessä.”
4.4.4. Vammaisalalle hakeutumista
edistävät ja estävät tekijät
Esteinä vammaisalalle hakeutumiselle
työntekijät nostavat esille lähinnä seuraavat (toisiinsa liittyvät) asiat:
Palkkaus, työn arvostus
Tiedon puute, huono tunnettuus
Ennakkoluulot ja asenteet, pelko
vammaisia kohtaan
Väkivallan uhka, työn haastavuus
Vammaisalan kiinnostavuutta voisi
vastausten perusteella lisätä paremmalla palkalla, mutta muitakin tekijöitä
nostettiin esiin. Alan kiinnostavuutta
lisäävät tekijät käyvät ilmi seuraavista
lainauksista:
” Pa re m p i p a l k k a o n y k s i i s o i m p i a
houkuttimia.”
Suuressa osassa vastauksia esitettiin
vammaisuuteen ja vammaisalaan liittyvän opetuksen ja tiedon lisäämistä kouluissa ja oppilaitoksissa, tutustumis- ja
harjoittelujaksoja alan työpaikkoihin
sekä koulujen ja työelämän tiiviimpää
yhteistyötä.
”Peruskoulun opiskelijoita tai tettiläisiä
tutustumaan vammaistyön paikkoihin pienillä työprojekteilla.”
”Toivoisin, että kouluissa puhuttaisiin
asiasta enemmän, tutustuttaisiin vammaisiin henkilöihin (koska heihin varmasti
liittyy paljon ennakkoluuloja), useammassa
eri paikassa.”
”Alaa enemmän esille kouluissa. Tutustumiskäyntejä alan paikkoihin ja koululta
ohjaus työharjoitteluun näihin paikkoihin.”
”Alan houkuttelevuutta tulisi lisätä.
Opiskelijoiden ohjaukseen tulisi ehdottomasti panostaa enempi ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa tehostaa.”
”Alalle olisi hyvä olla selkeä koulutuspolku (-polut), johon voisi tulla monesta
eri suunnasta. Vammaisalan eri tehtävien kirjo ja kiinnostavuus olisi myös hyvä
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5. Yhteenveto ja
johtopäätökset
5.1. Kyselyjen
toteutumisen arviointi

ryhmässä vastaajat valittiin koulukohtaisella, koko maata edustavalla otoks e l l a . Ko s k a va s t a u s a k t i i v i s u u s j ä i
näin heikoksi, ei kertynyttä aineist o a vo i p i t ä ä ko ko m a a t a e d u s t a vana, eikä aineiston perusteella siten
ole mahdollista tehdä tähän liittyviä
jatkoanalyyseja.
Sosiaalialan opiskelijoiden ja vammaisalan työntekijöiden ryhmissä ei
vastaajien valinta perustunut mihinkään otokseen, vaan kyselyt olivat
avoimia. Näin ollen vastausprosentteja ei ole mahdollista arvioida. Sen
sijaan aineistojen edustavuutta on
ainakin jossain määrin mahdollista
arvioida kyselyyn sisällytettyjen taustamuuttujien perusteella, joka tullaan
tekemään perusteellisemmin jatkoanalyysien yhteydessä. Tässä vaiheessa

Ti e d o n ke r u u n o l l e s s a k äy n n i s s ä
puhkesi maailmanlaajuinen koronapandemia, joka aiheutti sen, että maaliskuussa 2020 koulut suljettiin ja
siirryttiin etäopetukseen. Tämä on
varmasti vaikuttanut kyselyihin vastaamiseen, erityisesti peruskoulun 9.
luokkien oppilaiden ja opinto-ohjaajien osalta, mutta todennäköisesti myös
sosiaalialan opiskelijoiden ja vam maisalan työntekijöiden vastaamiseen.
Sekä peruskoulun 9. luokkien oppilaiden että opinto-ohjaajien osalta
vastaajamäärät jäivät hyvin pieniksi.
Karkeasti voidaan arvioida, että kummassakin vastaajaryhmässä vastausprosentti oli noin 15, mitä voi pitää
kovin alhaisena. Näissä kummassakin
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henkilökohtaisten kontaktien ja kokemusten myötä. Kun vammaisuus on
oppilaalle tuttua esimerkiksi sitä kautta,
että hän tuntee jonkun vammaisen henkilön tai on ollut vaikkapa TET-jaksolla jossain vammaisalan työpaikassa,
niin ennakkoluulot ja pelot hälvenevät.
Suurimmat syyt sille, ettei vammaisalan työ ole kiinnostavaa, ovat nimenomaan tiedon puute ja ennakkoluulot
vammaisia ihmisiä kohtaan, jolloin
vammaisuus näyttäytyy jonain outona
ja pelottavana. Koulun ammatinvalinnanohjaustunneilla käytössä oleva aika
on rajallinen, ja kun pitää kaikki aloja
ja ammatteja esitellä tasapuolisesti, ei
vammaisalaan ole mahdollista käyttää
enempää aikaa. Opinto-ohjaajien
mukaan vammaisalan kiinnostavuutta
voitaisiin lisätä tuottamalla helposti
saatavaa ja omaksuttavaa materiaalia
ja tietoa esimerkiksi internetiin sekä
lisäämällä koulujen ja vammaisalan
työpaikkojen yhteistyötä. Oppilaille
voisi olla tarjolla enemmän mahdollisuuksia tutustua vammaisalaan esimerkiksi TET-jaksojen tai kesätyöpaikkojen
kautta. Lisäksi vammaisalan työntekijät
voisivat jalkautua kouluihin kertomaan
omasta työstään.
Sosiaalialan opiskelijat: Kyselyyn
vastanneista opiskelijoista noin neljäsosa ilmoitti aikovansa hakeutua vammaisalalle valmistuttuaan. Valtaosalla
opiskelijoista oli henkilökohtaisia kokemuksia vammaisuudesta ja/tai vammaisalan työstä. Suurin osa vastaajista
kertoi tehneensä päätöksen alan valinnasta opintojen aikana ja vain hyvin
harva jo peruskoulussa. Yleisimpänä
perusteena vammaisalalle hakeutumiseen näyttäisi olevan halu työskennellä
vammaisten ihmisten kanssa. Myös
henkilökohtaiset kontaktit ja kokemukset vammaisuudesta ja vammaisalan
työstä ovat osalla opiskelijoista vaikuttaneet vammaisalalle hakeutumiseen. Selvästi vähiten vammaisalalle
hakeutumista ovat ohjanneet koulussa

voidaan todeta, että sosiaalialan opiskelijoiden aineisto on määrällisesti
varsin pieni ja sen edustavuus on
melko heikko. Sen sijaan vammaisalan
työntekijöiden aineisto on määrältään
jo riittävän kokoinen ja se sallii useita
jatkoanalyyseja.

5.2. Yhteenveto tuloksista
Tässä raportissa tulokset on esitetty
pelkästään kuvailevassa muodossa;
muuttujien välisiä yhteyksiä tullaan
tarkastelemaan myöhemmin jatkoanalyysien pohjalta. Seuraavassa tiivis
kuvaus keskeisistä havainnoista kunkin
ryhmän osalta.
Pe r u s ko u l u n 9. l u o k k i e n o p p i laat: Vaikka suurimmalle osalle näyttäisi peruskoulun jälkeisille opinnoille
olevan selkeät suunnitelmat, niin tulevaisuuden työelämä vaikuttaa varsin
kaukaiselta. Hoiva-alan työ eikä erityisesti vammaisalan työ näytä koululaisia
juuri kiinnostavan. Vain alle 10 prosenttia koululaisista koki vammaisalan
työn kiinnostavaksi tai erittäin kiinnostavaksi. Yleensä työssä arvostettiin
työn sisällöllistä mielenkiintoisuutta ja
hyvää palkkaa, jotka eivät kuitenkaan
näytä vammaistyössä olevan riittäviä
herättämään suurempaa kiinnostusta.
Lisäksi vammaistyön henkinen ja fyysinen kuormittavuus vähentää sen
kiinnostusta. Suurimmalle osalle vammaisuus ja vammaisalan työ näyttää
olevan etäistä myös siksi, että heillä
ei ole henkilökohtaisia kokemuksia
tai kontakteja vammaisiin ihmisiin tai
vammaisalalla työskenteleviin ihmisiin.
Peruskoulun opinto-ohjaajat:
O p i n t o - o h j a a j i e n k ys e ly n t u l o k s e t
tukevat hyvin havaintoja 9. luokkien
oppilaiden vastauksista. Opinto-ohjaajien mukaan oppilaat ovat kyllä kiinnostuneita hoiva-alan työstä, mutta
eivät lainkaan vammaisalasta. Opintoohjaajien mukaan kiinnostus vammaisalaa kohtaa viriää ensisijaisesti
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merkitystä eikä työstä maksettavalla
palkalla.
Kokonaisuutena ajatellen suurin
osa työntekijöistä oli tyytyväisiä työhönsä. Selkeästi tyytymättömiä oli
alle 10 prosenttia vastaajista. Tyytyväisyyttä kuvastaa myös se, että suurin
osa, runsas 70 prosenttia, vastaajista
aikoi pysyä nykyisessä työssään eikä
heillä ollut suunnitelmia työpaikan tai
alan vaihdosta. Vajaa viidennes suunnitteli opiskelemaan lähtöä ja saman
verran piti mahdollisena sekä alan tai
työpaikan vaihtoa. Noin 10 prosenttia
vastaajista arveli siirtyvänsä eläkkeelle
1-2 vuoden sisällä.
Erilaisista työhön liittyvistä asioista tyytyväisimpiä oltiin vammaisten asiakkaiden kanssa toimintaan ja
vuorovaikutukseen, työn sisältöihin ja
yhteistyön sujumiseen työtovereiden
kanssa. Suurimmat tyytymättömyyden aiheet olivat palkka, etenemis- ja
kehittymismahdollisuudet työssä sekä
työn henkinen ja fyysinen kuormittavuus. Avoimiin kysymyksiin annettujen vastausten lukumäärien perusteella
työntekijät kokivat useammin työnsä
henkisesti kuin fyysisesti kuormittavaksi. Fyysistä kuormitusta kerrottiin
useimmin aiheutuvan avustettaessa
vammaista asiakasta päivittäisissä toiminnoissa. Henkistä kuormitusta taas
aiheuttivat vammaisten asiakkaiden
haastava/aggressiivinen käyttäytyminen, jatkuvat muutokset työssä, vastuu
vammaisten asiakkaiden turvallisuudesta sekä kiire ja liian vähäiset työntekijäresurssit. Myös esimiesten ja
työtovereiden toiminta saattoivat lisätä
henkistä kuormitusta. Alan tai työpaikan vaihtoa suunnittelevilla yleisimmät
syyt olivat huono palkka sekä työn vaativuus ja kuormittavuus.
Työntekijöiden mukaan vammaisal a n t yö n k i i n n o s t av u u t t a j a a l a l l e
hakeutumista ehkäisevät huono palkka,
työn vähäinen arvostus, ennakkoluulot
ja asenteet vammaisia kohtaan ( jotka

tai opiskeluissa saatu opinto-ohjaus ja
työstä maksettava palkka.
Vammaisalan työssä kiinnostavuutta
lisää työskentely ihmisten kanssa sekä
työn sisällöt. Sen sijaan työstä maksettava palkka ja työn henkinen ja fyysinen
kuormittavuus vähentävät vammaisalan kiinnostavuutta. Opiskelijoiden
mielestä vammaisalan kiinnostavuutta
voitaisiin lisätä nostamalla palkkausta
ja alan arvostusta korkeammaksi. Kouluissa annettavaa tietoa tulisi lisätä,
samoin mahdollisuuksia harjoitteluun
ja tutustumiskäynteihin alan työpaikoissa. Alan näkyvyyttä julkisuudessa
tulisi lisätä monipuolisella tiedottamisella, jolla luotaisiin positiivista mielikuvaa vammaisista henkilöistä ja työstä.
Vammaisalalle hakeutumisen esteeksi
nimettiin alhainen palkkataso, tiedon
ja kokemuksen puute, ennakkoluulot
vammaisuutta kohtaan sekä työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus.
Vammaisalan työntekijät: Vastaajat työskentelivät lähinnä vammaisten
asumispalveluissa tai työ- ja päivätoiminnassa. Lisäksi vastaajissa oli mm.
koulun työntekijöitä, henkilökohtaisia
avustajia ja kuntoutuspalvelujen työntekijöitä. Suurin osa oli tehnyt päätöksen vammaisalalle hakeutumisesta
joko ammattiopinnoissa tai valmistumisen jälkeen, vain pieni osa tehnyt
päätöksen vammaisalalle hakeutumisesta jo peruskoulussa. Useimmilla
syynä tai perusteena vammaisalan
työhön hakeutumiselle on ollut halu
työskennellä vammaisten ihmisten
kanssa. Monilla vammaisalalle hakeutuminen oli tapahtunut henkilökohtaisten kontaktien kautta, lähipiirissä
oli vammaisia henkilöitä tai vammaisalalla työskenteleviä henkilöitä. Myös
mahdollisuudet vammaisalaan tutustumiseen koulu- tai opiskeluaikoina ja
työkokemuksen hankkiminen oli toiminut väylänä vammaisalan työhön.
Sen sijaan koulussa tai opiskeluissa
saadulla opinto-ohjauksella ei ole ollut
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Kyselyjen tulosten pohjalta tätä
asennemuokkausta tulisi tehdä monella
tasolla: saattaa koululaisia tekemään
yhdessä, tutustumaan vammaisuuteen,
vammaisiin ihmisiin ja vammaisalan työhön; tuottaa materiaaleja ja
tietoa vammaisuudesta ja vammaisalan
työstä; vaikuttaa julkisuuden kuvaan
vammaisuudesta jne.
Vaikka kyselyjen perusteella näyttää
siltä, että työelämää koskevat pää tökset tehdään vasta ammattiopintojen aikana tai niiden jälkeen, niin yhtä
lailla näyttää tärkeältä tuo asenteisiin vaikuttaminen tiedon ja henkilökohtaisten kontaktien ja kokemusten
kautta jo paljon varhemmin, peruskoulun aikana. Kun peruskoululaisista
vain pienellä osalla oli henkilökohtaisia
kontakteja tai kokemuksia vammaisista
ihmisistä ja vammaisalan työstä, niin
sosiaalialan opiskelijoista näitä kontakteja ja kokemuksia oli suurimmalla
osalla. Tämän voi nähdä kertovan siitä,
että silloin kun on jotain henkilökohtaista kosketuspintaa vammaisuuteen,
niin on helpompi hakeutua opiskelemaan sosiaalialalle.
Kun vammaiset ihmiset ovat tulosten perusteella etäisiä, on etäinen myös
hoiva- ja vammaisalan työ laajemminkin. Tuloksemme osoittavat, että alan
h o u k u t t av u u t t a j a k i i n n o s t av u u t t a
ehkäisee heikko palkkaus ja työn henkinen ja ruumiillinen kuormittavuus.
Nämä havainnot tukevat hoivatyön
tutkimuksessa saatuja tuloksia, että
hoivatyö on näkymätöntä, huonosti
arvostettua, heikosti palkattua ja sukupuolittunutta (Armstrong ym. 2008;
Twigg 2000; Eräsaari 2016). Alan kiinnostavuuden heikko asema osaltaan on
mahdollisesti selitettävissä näistä tekijöistä. Kuitenkin viimeistään tällä hetkellä koronapandemian aikana ja jo
aiemminkin on pula hoivatyöntekijöistä näyttäytynyt hoivaköyhyytenä
erityisesti vammaisten ja ikäihmisten
asumispalveluissa. (Katso Kröger ym.

osaltaan johtuvat tiedon puutteesta)
sekä myös työn haastavuus. Vammaisalan kiinnostavuutta voitaisiin lisätä
paremman palkan lisäksi seuraavilla
asioilla: 1) vammaisuuteen ja vammaisalaan liittyvän opetuksen ja tiedon
lisäämisellä kouluissa ja oppilaitoksissa,
lisäämällä tutustumis- ja harjoittelujaksoja alan työpaikkoihin sekä koulujen ja
työelämän tiiviimmällä yhteistyöllä. 2)
Ennakkoluuloja ja asenteita voitaisiin
hälventää sekä vammattomien ja vammaisten koululaisten/opiskelijoiden
epävirallista kanssakäymistä lisäämällä
sekä yleisesti positiivisella näkyvyydellä julkisuudessa ja mediassa.

5.3. Johtopäätökset
ja suositukset
Eri kyselyjen tulokset ovat monilta
osin yhteneviä. Ehkä kaikkein keskeisin
havainto on vammaisuuden/vammaisten ihmisten etäisyys, jolloin tietämättömyydestä johtuvat ennakkoluulot ja
pelot nousevat esiin. Kun vammaisista
ihmisistä ei ole omakohtaista kokemusta eikä heihin ole kontakteja, heidät
saatetaan nähdä ensisijaisesti sosiaalisen ryhmän jäseninä, jotka kaikki
jakavat samoja stereotyyppisiä ominaisuuksia tai piirteitä, jotka erottavat
heidät ”meistä tavallisista ihmisistä”:
”Kaikki vammaiset ovat sellaisia…”.
Negatiivista asennoitumista (ennakkoluuloja) muutetaan tehokkaimmin, kun
lisätään tietoa ja ryhmien välistä kanssakäymistä (”yhdessä tekemistä”), ja
erityisesti vielä niin, että yhteisellä toiminnalla pyritään yhteisiin tavoitteisiin (katso esim. Sherif, 1966; tai Miller
& Brewer, 1984). Yhdessä toimiminen
ja henkilökohtaiset kontaktit mahdollistavat sen, että ryhmiin liitettyjen
stereotyyppisten käsitysten sijaan vammaisia henkilöitä aletaan nähdä heidän
omien henkilökohtaisten ominaisuuksiensa kautta; yksilöinä eikä ensisijaisesti jonkun ryhmän edustajina.
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2019.)
Kun mietitään eri toimijoiden
rooleja, niin lienee selvää että koulu
yksin ei voi tehdä kauhean paljon. Palvelujen tuottajien (kunnat ja yksityiset) ja palvelujen järjestäjien (kunnat)
pitäisi tässä olla aktiivisesti mukana,
kun jatkossakin tarvitaan osaavaa ja
ammattitaitoista työvoimaa. Työelämäpuolen pitäisi siis olla aktiivisesti
”markkinoimassa” omaa toimintaansa
ja tarjoamassa mahdollisuuksia esim.
T E T- j a k s o i l l e , t yö h a r j o i t t e l u l l e j a
kesätyöpaikoille. Samoin olisi kiinnitettä huomiota hoivatyön arvost u k s e n ko h e n t a m i s e e n . Tä l t ä o s i n

työmarkkinaosapuolilla on vielä paljon
tehtävää työehtosopimusneuvotteluissa.
Yleisemmän tason vaikuttaminen,
siis positiivisemman mielikuvan luominen vammaisuudesta ja vammaisalan työtä sekä tiedon jakaminen ja
erilaisten tietopakettien ja muun materiaalin kehittäminen pitäisi olla usean
t o i m i j a n y h t e i s t yö s s ä t o t e u t e t t u a .
Vammaisuuteen ja vammaisalan työn
tutummaksi tekemiseen ja arvostukseen voisivat vaikuttaa työmarkkinaosapuolten lisäksi peruskoulu, toisen
asteen oppilaitokset sekä vammaisalan
työn parempi näkyvyys julkisuudessa
myös sisältöjen osalta.
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PERUSKOULUN 9-LUOKKALAISTEN LOMAKE
Tässä lomakkeessa esitetään kysymyksiä, jotka koskevat sinun tulevia koulutus- ja urasuunnitelmia, sekä
erityisesti näkemyksiäsi vammaisalan työstä. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen
henkilöiden vastaukset tule ilmi tuloksia raportoitaessa. Vastaathan kaikkiin kysymyksiin.
1. Taustatiedot
Ikä ____ vuotta
Sukupuoli
1= Nainen
2= Mies
Äidinkieli
1 = Suomi
2= Ruotsi
Paikkakunta __________________

3= Muu, mikä ___________

2. Urasuunnitelmat
Miten selkeät suunnitelmat sinulla on peruskoulun jälkeisille opinnoille?
1 = Ei ole mitään suunnitelmaa vielä
2 = On suunnitelmia, mutta en ole vielä päättänyt
3 = On selkeät suunnitelmat, olen tehnyt päätöksen
Työelämä 1: Miten selkeä kuva sinulla on siitä, mihin ammattiin haluat valmistua ja millaista työtä haluat
tehdä?
1= Ei ole minkäänlaista kuvaa, en ole miettinyt asiaa vielä
2= Minulla on ajatuksia tulevasta ammatistani ja työstäni, mutta en ole vielä päättänyt
mitään
3= Minulla on selkeä käsitys siitä mihin ammattiin haluan valmistua ja mitä työtä haluan
tehdä
4= En osaa sanoa
Työelämä 2: Kun ajattelet tulevaa ammattiasi ja työtäsi, niin millaiset asiat ovat mielestäsi tärkeitä:

Työstä maksettava palkka
Työn sisällöllinen
mielenkiintoisuus
Työn henkinen kuormitus
Työn fyysinen kuormitus
Työskentely ihmisten kanssa
Työllisyystilanne
Jokin muu

1 Ei
lainkaan
tärkeä

2 Vähän
tärkeä

3 En osaa
sanoa

4 Melko
tärkeä

5 Erittäin
tärkeä

Jokin muu tärkeää, mikä ________________________________________________________
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3. Vammaisala
Miten houkuttelevana tai kiinnostavana näet hoiva-alan työn tai työn vammaisten ihmisten parissa?

Hoiva-ala yleensä

1 Ei
lainkaan
kiinnostava

2 Jossain
määrin
kiinnostava

3 Melko
kiinnostava

4
Kiinnostava

5 Erittäin
kiinnostava

Vammaisala
Millaiset asiat mielestäsi tekevät vammaisalasta houkuttelevan tai kiinnostavan; tai vastaavasti eikiinnostavan? Miksi haluaisit työskennellä vammaisalalla tai miksi et haluaisi työskennellä vammaisalalla?
1 tekee
vammaisalasta
erittäin
epäkiinnostavan
Työstä maksettava
palkka
Työn sisällöllinen
mielenkiintoisuus
Työn henkinen
kuormitus
Työn fyysinen
kuormitus
Työskentely
ihmisten kanssa
Työllisyystilanne
Jokin muu

2 tekee
vammaisalasta
vain jossain
määrin
epäkiinnostavan

3 ei
vaikuta
kiinnostavuuteen

4 tekee
vammaisalasta
melko
kiinnostavan

5 tekee
vammaisalasta
erittäin
kiinnostavan

Jokin muu tekee vammaisalasta kiinnostavan/epäkiinnostavan, mikä ________________________
_________________________________________________________________________________
4. Omat näkemykset/kokemukset vammaisuudesta
Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku vammainen henkilö?
1= kyllä
2= ei
Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku vammaisalalla työskentelevä henkilö?
1= kyllä
2= ei
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5. Koulussa saatu tieto vammaisuudesta ja vammaisalan työstä
Olen saanut koulusta tietoa vammaisuudesta
1= en lainkaan
2= jonkin verran
3= paljon
Olen saanut koulusta tietoa vammaisalan työstä ja työpaikoista
1= en lainkaan
2= jonkin verran
3= paljon
6. Työkokemukset (kesätyö ym), työelämään tutustuminen
Olen ollut työssä (esim. kesätyö) tai tehnyt TET-jakson jossain vammaisalan työpaikassa
1= kyllä
2= en
7. Kommentteja (vammaisuudesta, vammaisalan työstä, jne)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
KIITOS VASTAAMISESTA!
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SosAlan Opiskelijat
1. Ikä

2. Sukupuoli
1 Nainen
2 Mies
3 Muu

3. Äidinkieli
1 Suomi
2 Ruotsi
3 Muu, mikä

4. Opiskelen
1 Ammattioppilaitoksessa
2 Ammattikorkeakoulussa
3 Muualla, missä

5. Tutkinto, johon tulen valmistumaan

6. Opiskelupaikkakunta
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7. Valmistuttuani tavoitteenani on hakeutua töihin
2
Ehkä,
jos en
1 En
löydä
missään
muuta
3
4 Melko
tapauksessa työtä Mahdollisesti varmasti

5 Erittäin
varmasti,
tämä on
ensisijainen
vaihtoehto
minulle

1 Vammaisalalle
2 Vanhuspalveluihin
3 Mielenterveyspalveluihin
4 Lasten ja nuorten palveluihin
5 Muulle alalle, mihin

8. Millaiset asiat mielestäsi tekevät vammaisalasta houkuttelevan tai kiinnostavan; tai vastaavasti
ei-kiinnostavan? Miksi haluaisit työskennellä vammaisalalla tai miksi et haluaisi työskennellä
vammaisalalla?
1 Tekee
2 Tekee
vammaisalasta vammaisalasta
3 Ei vaikuta
erittäin
vain vähän
epäkiinnostavan kiinnostavaa kiinnostavuuteen
1 Työstä maksettava palkka
2 Työn sisällöllinen mielenkiintoisuus
3 Työn henkinen kuormitus
4 Työn fyysinen kuormitus
5 Työskentely ihmisten kanssa
6 Työllisyystilanne
7 Jokin muu, mikä
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9. Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku vammainen henkilö?
Kyllä
Ei

10. Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku vammaisalalla työskentelevä
henkilö?
Kyllä
Ei

11. Saitko aikanaan koulusta tietoa vammaisuudesta ja/tai vammaisalan työstä
En lainkaan
Jonkin verran
Paljon

12. Oletko ollut tai oletko tällä hetkellä työssä jossain vammaisalan työpaikassa
Kyllä
En

13. Miten paljon omaan päätökseesi hakeutua vammaisalalle on vaikuttanut
3 On
4 On
5 On
1 Ei ole
2 On
vaikuttanut vaikuttanut vaikuttanut
vaikuttanut vaikuttanut
jonkin
melko
erittäin
lainkaan
vähän
verran
paljon
paljon
1. Se, että tunnet henkilökohtaisesti
jonkun vammaisen henkilön
2. Se, että tunnet jonkun vammaisalalla
työskentelevän henkilön
3. Koulussa tai opiskeluissa saamasi
opinto-ohjaus
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3 On
4 On
5 On
1 Ei ole
2 On
vaikuttanut vaikuttanut vaikuttanut
vaikuttanut vaikuttanut
jonkin
melko
erittäin
lainkaan
vähän
verran
paljon
paljon
4. Tutustuminen vammaisalan työhön
esim. koulun TET-jakson tai
kesätyöpaikan tai harjoittelun kautta
5. Työllisyystilanne vammaisalalla
6. Palkka
7. Paikkakunnalla, jossa asut/asuit, on
vammaisalan työpaikkoja
8. Halu työskennellä vammaisten
ihmisten kanssa

14. Milloin teit päätöksen vammaisalan työstä
Peruskoulussa
Ammattiopinnoissa
Muulloin, milloin/missä

15. Näkemyksiäsi siitä, miten vammaisalalle saataisiin enemmän osaavia ja innostuneita
työntekijöitä: mitkä asiat sinun mielestäsi lisäisivät vammaisalalle hakeutumista? Tai mitkä asiat
ovat esteenä?
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Miten peruskoulun OPOt näkevät vammaisalan oppilaidensa tulevana uravalintana?
Kyselylomake
Saate: Vammaisalalle (vammaisten ihmisten palveluihin) tarvitaan osaavaa henkilöstöä. Julkisten
ja hyvinvointialojen liiton JHL ry:n toimeksiannosta Kehitysvammaliitto toteuttaa tutkimuksen,
jossa tarkoitus on selvittää vammaisalan houkuttavuutta uravalintana ja nostaa esiin niitä
tekijöitä/asioita, jotka vaikuttavat sekä alalle hakeutumiseen että alalla pysymiseen. Tutkimus
koostuu neljästä osatutkimuksesta:
1) Mitä peruskoulun 9-luokkalaiset ajattelevat vammaisalasta?
2) Miten peruskoulun OPOt näkevät vammaisalan oppilaidensa tulevana uravalintana?
3) Vammaisalalle valmistuneiden opiskelijoiden näkemykset siitä miksi he päätyivät tähän
uravalintaan
4) Vammaisalalla työssä olevien työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia
Käsillä oleva kysely on suunnattu peruskoulujen ammatinvalinnanohjausta tekeville OPOille.
Toivomme teidän vastaavan kysymyksiin 28.2.2020 mennessä.
Tarvitsemme myös Teidän panostanne tulevassa kyselyssä, joka osoitetaan peruskoululaisten 9luokkalaisille. Otamme myöhemmin yhteyttä otokseen mukaan tulevien koulujen Opoihin.
Kyselyä koskeviin tiedusteluihin vastaa Kehitysvammaliiton tutkija Hannu T. Vesala
(hannu.vesala@kvl.fi; 045 77334489).
Vastaa laittamalla rasti haluamasi vaihtoehdon kohdalle tai kirjoittamalla vastaus siihen varattuun
tilaan. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä tulosten raporteista ole mahdollista
selvittää yksittäisten vastaajien vastauksia.
1) Taustatiedot
Vastaajan ikä ____ vuotta
Sukupuoli: 1 Nainen 2 Mies
Paikkakunta ______________________________
Työkokemus ammatinvalinnanohjauksesta _____ vuotta
Oma tietouteni vammaisuudesta ja vammaisalan työstä:
1 Vammaisuus ja vammaisala on minulle täysin vierasta
2 Tiedän vammaisuudesta ja vammaisalasta jonkin verran
3 Tiedän melko paljon vammaisuudesta ja vammaisalasta
4 Tietoni vammaisuudesta ja vammaisalasta ovat erittäin hyvät
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2) Näkemykset vammaisalan houkuttavuudesta ajatellen 9-luokkalaisten koulutus- ja uravalintoja ja
tarjolla olevia mahdollisuuksia
2.1. Miten houkuttelevana/kiinnostavana hoiva-ala ja erityisesti vammaisala mielestäsi näyttäytyy
peruskoulun 9-luokkalaisille?

1A Hoiva-ala yleensä

1 Ei
lainkaan
kiinnostava

2 Jossain
määrin
kiinnostava

3 Melko
kiinnostava

4
Kiinnostava

5 Erittäin
kiinnostava

1B Vammaisala
2.2. Millaiset asiat vaikuttavat mielestäsi vammaisalan kiinnostavuuteen / houkuttavuuteen mahdollisena
uravalintana? Mitkä asiat vähentävät kiinnostavuutta ja mitkä tekevät siitä kiinnostavan/houkuttelevan?
1 Vähentää
merkittävästi
kiinnostavuutta

2A Palkkaus

2 Vähentää
jonkin
verran
kiinnostavuutta

3 Ei vaikuta
kiinnostavuuteen

4 Lisää
jonkin
verran
kiinnostavuutta

5 Lisää
merkittävästi
kiinnostuneisuutta

2B Työskentely vammaisten
ihmisten kanssa
2C Työn fyysinen kuormitus
2D Työn henkinen kuormitus
2E Vammaisalan
työllisyystilanne
2F Vammaisalan yleinen
arvostus
2G Asenteet vammaisia
ihmisiä kohtaan
2H Opiskelijan
henkilökohtaiset kontaktit
vammaisiin ihmisiin
2I Onko mielestäsi jotain muita asioita, jotka vaikuttavat vammaisalan kiinnostavuuteen? Mitä?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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2.3. Saavatko opiskelijat mielestäsi koulussa (ammatinvalinnanohjauksessa ja muuten) riittävästi tietoa
vammaisuudesta ja vammaisalasta, niin että he voisivat tehdä jatko-opiskelujaan ja uravalintaansa koskevia
päätöksiä?
3A Opiskelijat saavat koulusta tietoa vammaisuudesta ja vammaisalan työstä
1 Ei lainkaan
2 Vähän
3 Kohtalaisesti
4 Paljon
5 Täysin riittävästi
3B Millä tavoin vammaisalaa on ammatinvalinnanohjauksessa opiskelijoille esitelty? Miten tätä voitaisiin
kehittää?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.4. Onko paikkakunnallasi mielestäsi riittävästi opiskelijoille tarjolla mahdollisuuksia tutustua vammaisalan
työpaikkoihin (esim. TET-jakso, työharjoittelu, kesätyö)?
4A Paikkakunnalla on mahdollisuuksia tutustua vammaisalan työpaikkoihin
1 Ei lainkaan
2 Vähän
3 Kohtalaisesti
4 Paljon
5 Täysin riittävästi
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4B Millaisia mahdollisuuksia on tarjolla? Miten tilannetta voitaisiin parantaa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Kommentteja: näkemyksiäsi siitä, miten vammaisalan kiinnostavuutta voitaisiin lisätä
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Kiitos vastaamisesta!
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Kysely vammaisalan työntekijöille
1. Ikä

2. Sukupuoli
Nainen
Mies
Muu

3. Äidinkieli
Suomi
Ruotsi
Muu

4. Ammatti/tutkinto

5. Työkokemus vammaisalalta (vuosina)
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6. Nykyinen työpaikka
Vammaisten asumispalvelut
Vammaisten työ- ja päivätoiminta
Muu, mikä

7. Työnantaja
Kunta
Kuntayhtymä
Yksityinen
Järjestö

8. Paikkakunta

9. Tyytyväisyys työhön. Miten tyytyväinen olet seuraaviin asioihin työssäsi?
3 En
tyytyväinen
1 Erittäin
2 Melko
enkä
4 Melko
5 Erittäin
tyytymätön tyytymätön tyytymätön tyytyväinen tyytyväinen
1. Työsi sisältöihin
2. Asiakkaiden kanssa toimintaan ja
vuorovaikutukseen
3. Kanssakäymiseen asiakkaiden
omaisten kanssa
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3 En
tyytyväinen
1 Erittäin
2 Melko
enkä
4 Melko
5 Erittäin
tyytymätön tyytymätön tyytymätön tyytyväinen tyytyväinen
4. Yhteistyön sujumiseen työtovereiden
kanssa
5. Esimiehesi toimintaan
6. Työnantajaan
7. Etenemis- ja
kehittymismahdollisuuksiin työssä
8. Yleiseen työilmapiiriin
9. Omiin vaikutusmahdollisuuksiin
työssäsi
10. Työtahtiin
11. Palkkaan
12. Työn fyysiseen kuormittavuuteen
13. Työn henkiseen kuormittavuuteen
14. Kokonaisuutena ajatellen, miten
tyytyväinen olet työhösi

10. Millaisiin asioihin/tilanteisiin/tehtäviin olet työssäsi erityisen tyytyväinen:

11. Millaisiin asioihin/tilanteisiin/tehtäviin olet työssäsi erityisen tyytymätön:
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12. Jos koet työsi henkisesti tai fyysisesti kuormittavaksi, niin mitkä tai minkälaiset asiat sitä
erityisesti aiheuttavat
3
4
5
1 Ei
2
Kuormittaa Kuormittaa Kuormittaa
kuormita Kuormittaa
jonkin
melko
erittäin
lainkaan
vähän
verran
paljon
paljon
1. Kiire, liian vähän aikaa saada työt
valmiiksi
2. Asiakkaiden liian suuri määrä
3. Työvuorossa on liian vähän
työntekijöitä
4. Esimiehen asettamien tavoitteiden
saavuttaminen
5. Jatkuvat muutokset työssä
6. Asiakkaiden auttaminen
liikkumisessa (mm. nostaminen)
7. Asiakkaiden vaikeavammaisuus ja
kommunikaation ongelmat
8. Asiakkaiden haastava /
aggressiivinen käyttäytyminen
9. Vastuu asiakkaiden turvallisuudesta
10. Asiakkaiden mielipiteiden
huomioiminen
11. Yhteydenpito ja kanssakäyminen
asiakkaiden omaisten kanssa
12. Kodinhoidon tehtävät (siivous,
ruuanlaitto, jne.)

13. Jokin muu kuormittaa fyysisesti, mikä
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14. Jokin muu kuormittaa henkisesti, mikä

15. Miten/miksi aikanaan hakeuduit/päädyit työhön vammaisalalle? Miten paljon omaan
päätökseesi hakeutua vammaisalalle vaikuttivat seuraavat asiat
1 Ei
vaikuttanut
lainkaan

2 Vaikutti
vähän

1. Se, että tunsit henkilökohtaisesti
jonkun vammaisen henkilön
2. Se, että tunsit jonkun vammaisalalla
työskentelevän henkilön
3. Koulussa tai opiskeluissa saamasi
opinto-ohjaus
4. Tutustuminen vammaisalan työhön
esim. koulun TET-jakson tai
kesätyöpaikan tai harjoittelun kautta
5. Työllisyystilanne vammaisalalla
6. Palkka
7. Paikkakunnalla, jossa asut/asuit, on
vammaisalan työpaikkoja
8. Halu työskennellä vammaisten
ihmisten kanssa

16. Jokin muu asia vaikutti vammaisalalle hakeutumiseen, mikä:
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3 Vaikutti
jonkin
verran

4 Vaikutti
paljon

5 Vaikutti
erittäin
paljon
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17. Milloin teit päätöksen vammaisalan työstä
1 Peruskoulussa
2 Ammattiopintojen aikana
3 Valmistumisen jälkeen

Tulevaisuuden näkymiä

18. Mitä odotat lähitulevaisuudessa (1-2 vuoden sisällä) tapahtuvan? Kuinka todennäköistä on,
että olet…
3 Mahdollista,
1 Erittäin
2 Melko
muttei
4 Melko
5 Erittäin
epätodennäköistä epätodennäköistä todennäköistä todennäköistä todennäköistä
1. Nykyisessä
työssäsi
2. Toisessa
tehtävässä
nykyisen
työnantajan
palveluksessa
3. Toisen
työnantajan
palveluksessa
vammaisalalla
4. Työssä
muualla kuin
vammaisalalla
5. Eläkkeellä
6. Työttömänä
7.
Opiskelemassa
8. Jossain
muualla

19. Mikäli suunnittelet työpaikan/alan vaihtoa, niin miksi haluat vaihtaa?
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20. Näkemyksiäsi siitä, miten vammaisalalle saataisiin enemmän osaavia ja innostuneita
työntekijöitä: mitkä asiat sinun mielestäsi lisäisivät vammaisalalle hakeutumista? Tai mitkä asiat
ovat esteenä?
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69

Houkuttaako vammaisalan hoivatyö? | Kehitysvammaliiton tutkimuksia 11
Liite 2. Taulukot

Peruskoulun 9-luokkalaisten vastaukset
Liitetaulukko 1. Miten selkeät suunnitelmat sinulla on peruskoulun jälkeisille
opinnoille?
n

%

1 = Ei ole mitään suunnitelmaa vielä

4

2 = On suunnitelmia, mutta en ole vielä päättänyt

2,2

31

17,0

3 = On selkeät suunnitelmat, olen tehnyt päätöksen

147

80,8

Yhteensä

182

100

Liitetaulukko 2. Miten selkeä kuva sinulla on siitä, mihin ammattiin haluat
valmistua ja millaista työtä haluat tehdä?
n

%

1= Ei ole minkäänlaista kuvaa, en ole miettinyt asiaa vielä / En osaa
sanoa

38

21,0

2= Minulla on ajatuksia tulevasta ammatistani ja työstäni, mutta en
ole vielä päättänyt mitään

86

47,5

3= Minulla on selkeä käsitys siitä mihin ammattiin haluan valmistua
ja mitä työtä haluan tehdä

57

31,5

181

100

Yhteensä

Liitetaulukko 3. Kun ajattelet tulevaa ammattiasi ja työtäsi, niin millaiset asiat
ovat mielestäsi tärkeitä:
4 Melko
tärkeä

5 Erittäin
tärkeä

Yhteensä

Keskiarvo

14
7,7 %

109
59,9 %

53
29,1 %

182
100 %

4,14

2
1,1 %

9
5,0 %

57
31,7 %

111
61,7 %

180
100 %

4,53

4
2,2 %

10
5,6 %

85
47,2 %

57
31,7 %

24
13,3 %

180
100 %

3,48

Työn fyysinen
kuormitus

9
3,9 %

20
11,0 %

73
40,1 %

60
33,0 %

20
11,0 %

182
100 %

3,34

Työskentely ihmisten kanssa

4
2,2 %

14
7,7 %

43
23,6 %

71
39,0 %

50
27,5 %

182
100 %

3.82

Työllisyystilanne

4
2,2 %

4
2,2 %

48
26,4 %

75
41,2 %

51
28,0 %

182
100 %

3.91

14
13,0 %

2
1,9 %

67
62,0 %

10
9,3 %

15
13,9 %

108
100 %

3,09

1 Ei lainkaan
tärkeä

2 Vähän
tärkeä

Työstä maksettava
palkka

2
1,1 %

4
2,2 %

Työn sisällöllinen
mielenkiintoisuus

1
0,6 %

Työn henkinen
kuormitus

Jokin muu

3 En
osaa
sanoa
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Liitetaulukko 4. Miten houkuttelevana tai kiinnostavana näet hoiva-alan työn
tai työn vammaisten ihmisten parissa?
1 Ei lainkaan
kiinnostava

2
Jossain
määrin
kiinnostava

Hoiva-ala yleensä

98
53,8 %

47
25,8 %

Vammaisala

109
60,2 %

38
21,0 %

4 Kiinnostava

5 Erittäin
kiinnostava

Yhteensä

Keskiarvo

22
12,1 %

9
4,9 %

6
3,3 %

182
100 %

1,78

20
11,0 %

11
6,1 %

3
1,7 %

181
100 %

1,68

3
Melko
kiinnostava

Liitetaulukko 5. Millaiset asiat mielestäsi tekevät vammaisalasta houkuttelevan
tai kiinnostavan; tai vastaavasti ei-kiinnostavan? Miksi haluaisit työskennellä
vammaisalalla tai miksi et haluaisi työskennellä vammaisalalla?
1 tekee
vammaisalasta
erittäin
epä-kiinnostavan

2 tekee
vammaisalasta
vain
jossain
määrin
epäkiinnostavan

3 ei
vaikuta
kiinnostavuuteen

4 tekee
vammaisalasta
melko
kiinnostavan

5 tekee
vammaisalasta
erittäin
kiinnostavan

Yhteensä

Keskiarvo

Työstä maksettava palkka

50
27,9 %

33
18,4 %

74
41,3 %

17
9,5 %

5
2,8 %

179
100 %

2,41

Työn sisällöllinen mielenkiintoisuus

68
38,2 %

30
16,9 %

40
22,5 %

32
18,0 %

8
4,5 %

178
100 %

2,34

Työn henkinen
raskaus

68
38,2 %

38
21,3 %

63
35,4 %

9
5,1 %

0
0,0 %

178
100 %

2,07

Työn fyysinen
raskaus

59
33,1 %

34
19,1 %

74
41,6 %

9
5,1 %

2
1,1 %

178
100 %

2,22

Työskentely
ihmisten kanssa

48
27,0 %

25
14,0 %

51
28,7 %

41
23,0 %

13
7,3 %

178
100 %

2,70

Työllisyystilanne

49
27,5 %

17
9,6 %

80
44,9 %

25
14,0 %

7
3,9 %

178
100 %

2,57

Jokin muu

40
38,1 %

7
6,7 %

50
27,3 %

4
3,8 %

4
3,8 %

105
100 %

2,29

Liitetaulukko 6.Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku
vammainen henkilö?
n
Kyllä

%
41

22,9

Ei

138

77,1

Yhteensä

179

100.0
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Liitetaulukko 7. Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku
vammaisalalla työskentelevä henkilö?
n
Kyllä

%
63

35,4

Ei

115

64,6

Yhteensä

178

100.0

Liitetaulukko 8. Olen ollut työssä (esim. kesätyö) tai tehnyt TET-jakson jossain
vammaisalan työpaikassa
n
Kyllä
Ei
Yhteensä

%
17

9,6

160

90,4

177

100.0

Liitetaulukko 9. Olen saanut koulusta tietoa vammaisuudesta
n
En lainkaan
Jonkin verran
Paljon
Yhteensä

%
70

39,3

103

57,9

5

2,8

178

100.0

Liitetaulukko 10. Olen saanut koulusta tietoa vammaisalan työstä ja työpaikoista
n
En lainkaan
Jonkin verran
Paljon
Yhteensä

%
120

67,4

58

32,6

0

0,0

178

100.0

Peruskoulun opojen vastaukset
Liitetaulukko 11. Oma tietouteni vammaisuudesta ja vammaisalan työstä:
n

%

1 Vammaisuus ja vammaisala on minulle täysin vierasta

1

4,3

2 Tiedän vammaisuudesta ja vammaisalasta jonkin verran

7

30,4

3 Tiedän melko paljon vammaisuudesta ja vammaisalasta

13

56,5

2

8,7

23

100,0

4 Tietoni vammaisuudesta ja vammaisalasta ovat erittäin hyvät
Yhteensä
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Liitetaulukko 12. Miten houkuttelevana/kiinnostavana hoiva-ala ja erityisesti
vammaisala mielestäsi näyttäytyy peruskoulun 9-luokkalaisille?

Hoiva-ala
yleensä
Vammaisala

1 Ei lainkaan
kiinnostava

2 Jossain
määrin
kiinnostava

1
4,3 %

5
21,7 %

7
30,4 %

12
52,2 %

4 Kiinnostava

5 Erittäin
kiinnostava

Yhteensä

Keskiarvo

5
21,7 %

11
47,8 %

1
4,3 %

23
100 %

3,26

4
17,4 %

0
0,0 %

0
0,0 %

23
100 %

1,87

3
Melko
kiinnostava

Liitetaulukko 13. Millaiset asiat vaikuttavat mielestäsi vammaisalan
kiinnostavuuteen / houkuttavuuteen mahdollisena uravalintana? Mitkä asiat
vähentävät kiinnostavuutta ja mitkä tekevät siitä kiinnostavan/houkuttelevan?
1 Vähentää merkittävästi
kiinnostavuutta

2
Vähentää
jonkin
verran
kiinnostavuutta

3 Ei
vaikuta
kiinnostavuuteen

4 Lisää
jonkin
verran
kiinnostavuutta

5 Lisää
merkittävästi
kiinnostuneisuutta

Yhteensä

Keskiarvo

0
0,0 %

13
56,5 %

7
30,4 %

1
4,3 %

2
8,7 %

23
100,0 %

2,65

3
13,0 %

8
34,8 %

9
39,1 %

3
13,0 %

0
0,0 %

23
100,0 %

2,52

Työn fyysinen
kuormitus

1
4,3 %

11
47,8 %

11
47,8 %

0
0.0 %

0
0,0 %

23
100,0 %

2,43

Työn henkinen
kuormitus

0
0,0 %

14
60,9 %

8
34,8 %

1
4,3 %

0
0,0 %

23
100,0 %

2,43

Vammaisalan
työllisyystilanne

0
0,0 %

3
13,0 %

13
56,5 %

6
26,1 %

1
4,3 %

23
100,0 %

3,22

Vammaisalan
yleinen arvostus

3
13,0 %

9
39,1 %

6
26,1 %

5
21,7 %

0
0,0 %

23
100,0 %

2,57

Asenteet vammaisia ihmisiä
kohtaan

3
13,0 %

10
43,5 %

7
30,4 %

3
13,0 %

0
0,0 %

23
100,0 %

2,43

1
4,5 %

1
4,5 %

1
4,5 %

8
36,4 %

11
50,0 %

22
100,0 %

4,23

Palkkaus
Työskentely
vammaisten
ihmisten kanssa

Opiskelijan henkilökohtaiset
kontaktit vammaisiin ihmisiin
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Liitetaulukko 14. Opiskelijat saavat koulusta tietoa vammaisuudesta ja
vammaisalan työstä
n
1 Ei lainkaan
2 Vähän

%
0

0,0

14

63,6

3 Kohtalaisesti

7

31,8

4 Paljon

1

4,5

5 Täysin riittävästi
Yhteensä
Keskiarvo: 2,41

0

0,0

22

100,0

Liitetaulukko 15. Paikkakunnalla on mahdollisuuksia tutustua vammaisalan
työpaikkoihin
n

%

1 Ei lainkaan

1

4,3

2 Vähän

5

21,7

14

60,9

4 Paljon

3 Kohtalaisesti

2

8,7

5 Täysin riittävästi

1

4,3

23

100,0

Yhteensä
Keskiarvo: 2,87
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Sosiaalialan opiskelijoiden vastaukset
Liitetaulukko 16. Töihin sijoittuminen opintojen jälkeen.
Valmistuttuani tavoitteenani on
hakeutua…

1 = En
missään
tapauksessa

2=
Ehkä,
jos en
löydä
muuta
työtä

3=
Täysin
mahdollista

4=
Melko
varmasti

5 = Erittäin varmasti,
tämä on
ensisijainen
vaihtoehto
minulle

Yhteensä

Keskiarvo

1 Vammaisalalle

14
11,8 %

29
24,4 %

45
37,8 %

11
9,2 %

20
16,8 %

119
100,0 %

2,95

2 Vanhuspalveluihin

29
24,8 %

45
38,5 %

31
26,5 %

4
3,4 %

8
6,8 %

117
100,0 %

2,29

3 Mielenterveys-palveluihin

18
15,4 %

29
24,8 %

44
37,6 %

18
15,4 %

8
6,8 %

117
100,0 %

2,74

10
8,5 %

31
26,3 %

25
21,2 %

23
19,5 %

29
24,6 %

118
100,0 %

3,25

16
21,9 %

12
16,4 %

15
20,5 %

12
16,4 %

18
24,7 %

73
100,0 %

3,05

4 Lasten
ja nuorten
palveluihin
5 Muulle
alalle
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Liitetaulukko 17. Millaiset asiat mielestäsi tekevät vammaisalasta houkuttelevan
tai kiinnostavan; tai vastaavasti ei-kiinnostavan? Miksi haluaisit työskennellä
vammaisalalla tai miksi et haluaisi työskennellä vammaisalalla?
Yhteensä

Keskiarvo

1 tekee
vammaisalasta
erittäin
epäkiinnostavan

2 tekee
vammaisalasta
vain
jossain
määrin
epäkiinnostavan

3 ei
vaikuta
kiinnostavuuteen

4 tekee
vammaisalasta
melko
kiinnostavan

5 tekee
vammaisalasta
erittäin
kiinnostavan

18
15,3 %

32
27,1 %

51
43,2 %

15
12,7 %

2
1,7 %

118
100,0 %

2,58

5
4,2 %

24
20,3 %

15
12,7 %

46
39,0 %

28
23,7 %

118
100,0 %

3,58

Työn henkinen
kuormitus

21
17,6 %

50
42,0 %

35
29,4 %

11
9,2 %

2
1,7 %

119
100,0 %

2,35

Työn fyysinen
kuormitus

23
19,3 %

49
41,2 %

39
32,8 %

8
6,7 %

0
0,0 %

119
100,0 %

2,27

Työskentely ihmisten
kanssa

3
2,5 %

7
5,9 %

17
14,3 %

48
40,3 %

44
37,0 %

119
100,0 %

4,03

Työllisyystilanne

2
1,7 %

7
5,9 %

45
37,8 %

47
39,5 %

18
15,1 %

119
100,0 %

3,61

6
18,8 %

3
9,4 %

9
28,1 %

3
9,4 %

11
34.4 %

32
100,0 %

3,31

Työstä maksettava
palkka
Työn sisällöllinen mielenkiintoisuus

Jokin muu

Liitetaulukko 18. Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku
vammainen henkilö
?
n
Kyllä

%
64

Ei
Yhteensä

53,8

55

46,2

119

100.0

Liitetaulukko 19. Onko sinun lähipiirissäsi (sukulaiset, ystävät, tuttavat) joku
vammaisalalla työskentelevä henkilö?
n

%

Kyllä

85

71,4

Ei

34

28,6

119

100.0

Yhteensä
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Liitetaulukko 20. Oletko ollut tai olet tällä hetkellä työssä jossain vammaisalan
työpaikassa
n
Kyllä

%
67

Ei
Yhteensä

56,3

52

43,7

119

100.0

Liitetaulukko 21. Saitko aikanaan koulusta tietoa vammaisuudesta ja/tai
vammaisalan työstä
n
En lainkaan

%
29

24,4

Jonkin verran

71

59,7

Paljon

19

16,0

119

100.0

Yhteensä
Keskiarvo: 1,92
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Liitetaulukko 22. Miten paljon omaan päätökseesi hakeutua vammaisalalle ovat
vaikuttaneet seuraavat asiat:
1 Ei merkitystä, ei
ole vaikuttanut
lainkaan

2

3

4

5 On vaikuttanut
erittäin
paljon

Yhteensä

Keskiarvo

1. Se, että
tunnet henkilökohtaisesti jonkun
vammaisen
henkilön

59
53,2 %

11
9,9 %

17
15,3 %

11
9,9 %

13
11,7 %

111
100,0 %

2,17

2. Se, että
tunnet
jonkun
vammaisalalla työskentelevän
henkilön

53
47,7 %

16
14,4 %

23
20,7 %

10
9,0 %

9
8,1 %

111
100,0 %

2,15

3. Koulussa
tai opiskeluissa
saamasi
opintoohjaus

65
58,6 %

22
19,8 %

11
9,9 %

9
8,1 %

4
3,6 %

111
100,0 %

1,78

4. Tutustuminen vammaisalan
työhön esim.
koulun
TET-jakson
tai kesätyöpaikan tai
harjoittelun
kautta

52
47,3 %

8
7,3 %

14
12,7 %

16
14,5 %

20
18,2 %

110
100,0 %

2,49

5. Työllisyystilanne
vammaisalalla

44
39,6 %

22
19,8 %

26
23,4 %

13
11,7 %

6
5,4 %

111
100,0 %

2,23

61
55,0 %

18
16,2 %

23
20,7 %

5
4,5 %

4
3,6 %

111
100,0 %

1,86

7. Paikkakunnalla, jossa
asut/asuit,
on vammaisalan
työpaikkoja

35
31,5 %

21
18,9 %

28
25,2 %

12
10,8 %

15
13,5 %

110
100,0 %

2,56

8. Halu työskennellä
vammaisten ihmisten
kanssa

17
15,5 %

7
6,4 %

19
17,3 %

29
26,4 %

38
34,5 %

110
100,0 %

3,58

6. Palkka
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Liitetaulukko 23. Milloin teit päätöksen vammaisalan työstä
n
Peruskoulussa

%
8

9,2

Ammattiopintojen aikana

45

51,7

Muulloin

34

39,1

Yhteensä

87

100.0

..
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Vammaisalan työntekijöiden vastaukset
Liitetaulukko 24. Vastanneiden työntekijöiden ikä
n

%

20-29 vuotta

67

10,5

30-39 vuotta

109

17,0

40-49 vuotta

175

27,3

50-59 vuotta

212

33,1

60 vuotta tai enemmän
Yhteensä

78

12,2

641

100,0 %

Taulukko 25. Ammatti / Tutkinto
n

%

Lähihoitaja

271

40,0

Kehitysvammaisten hoitaja/
ohjaaja / Vajaamielishoitaja

166

24,5

Muu sosiaalialan koulutus

75

11,1

Terveydenhuollon koulutus

72

10,6

Muu

94

13,9

678

100,0 %

Yhteensä

Liitetaulukko 26. Nykyinen työpaikka
n

%

1 Vammaisten asumispalvelut

343

49,8

2 Vammaisten työ- ja
päivätoiminta

120

17,4

3 Koulu

59

8,6

4 Henkilökohtainen avustaja

96

13,9

5 Kuntoutus

34

4,9

6 Muu
Yhteensä

37

5,4

689

100,0 %

Liitetaulukko 27. Työnantajaorganisaatio
n

%

1 Kunta

181

26,4

2 Kuntayhtymä

227

33,1

3 Yksityinen

256

37,4

4 Järjestö
Yhteensä
Puuttuva tieto: 4

21

3,1

685

100,0 %
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Liitetaulukko 28. Tyytyväisyys työhön
Miten tyytyväinen
olet?

1 En
lainkaan
tyytyväinen

2

3

4

5 Erittäin
tyytyväinen

Yhteensä

Keskiarvo

1. Työsi sisältöihin

8
1,2 %

44
6,4 %

58
8,5 %

426
62,1 %

150
21,9 %

686
100,0 %

3,97

2. Asiakkaiden
kanssa toimintaan ja
vuorovaikutukseen

1
0,1 %

25
3,7 %

38
5,6 %

352
51,5 %

268
39,2 %

684
100,0 %

4,26

3. Kanssakäymiseen
asiakkaiden omaisten
kanssa

6
0,9 %

38
5,5 %

137
20,0 %

382
55,8 %

122
17,8 %

685
100,0 %

3,84

4. Yhteistyön sujumiseen työtovereiden
kanssa

5
0,7 %

44
6,5 %

97
14,3 %

327
48,4 %

203
30,0 %

676
100,0 %

4,00

5. Esimiehesi
toimintaan

33
4,9 %

100
14,7 %

121
17,8 %

270
39,7 %

156
22,9 %

680
100,0 %

3,61

6. Työnantajaan

32
4,7 %

99
14,5 %

144
21,1 %

286
41,8 %

123
17,9 %

684
100,0 %

3,54

7. Etenemis- ja kehittymismahdollisuuksiin työssä

48
7,0 %

132
19,3 %

239
34,9 %

194
28,4 %

71
10,4 %

684
100,0 %

3,16

8. Yleiseen
työilmapiiriin

18
2,6 %

80
11,7 %

119
17,4 %

344
50,2 %

124
18,1 %

685
100,0 %

3,69

9. Omiin vaikutusmahdollisuuksiin
työssäsi

22
3,2 %

85
12,4 %

134
19,6 %

300
43,8 %

144
21,0 %

685
100,0 %

3,67

34
4,9 %

106
15,4 %

125
18,2 %

281
40,9 %

141
20,5 %

687
100,0 %

3,57

160
23,3 %

234
34,1 %

142
20,7 %

125
18,2 %

25
3,6 %

686
100,0 %

2,45

12. Työn fyysiseen
kuormittavuuteen

30
4,4 %

105
15,4 %

170
25,0 %

293
43,0 %

83
12,2 %

681
100,0 %

3,43

13. Työn henkiseen
kuormittavuuteen

48
7,0 %

203
29,8 %

164
24,0 %

224
32,8 %

43
6,3 %

682
100,0 %

3,02

14. Kokonaisuutena
ajatellen, miten tyytyväinen olet työhösi

3
0,4 %

62
9,0 %

96
14,0 %

402
58,6 %

123
17,9 %

686
100,0 %

3,85

10. Työtahtiin
11. Palkkaan
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Liitetaulukko 29. Henkistä ja /tai fyysistä kuormitusta aiheuttavat tekijät
Mitkä asiat
kuormittavat?

1 Ei
lainkaan
kuormittavaa

2

3

4

5 Erittäin
paljon
kuormittavaa

Yhteensä

Keskiarvo

1. Kiire, liian vähän
aikaa saada työt
valmiiksi

117
17,4 %

156
23,2 %

213
31,7 %

126
18,8 %

60
8,9 %

672
100,0 %

2,79

2. Asiakkaiden liian
suuri määrä

222
33,0 %

159
23,7 %

165
24,6 %

85
12,6 %

41
6,1 %

672
100,0 %

2,35

3. Työvuorossa
on liian vähän
työntekijöitä

195
29,5 %

134
20,3 %

142
21,5 %

101
15,3 %

89
13,5 %

661
100,0 %

2,63

4. Esimiehen asettamien tavoitteiden
saavuttaminen

197
29,6 %

181
27,2 %

171
25,7 %

76
11,4 %

41
6,2 %

666
100,0 %

2,37

5. Jatkuvat muutokset työssä

125
18,6 %

157
23,4 %

160
23,8 %

133
19,8 %

96
14,3 %

671
100,0 %

2,88

6. Asiakkaiden auttaminen liikkumisessa
(mm. nostaminen)

242
36,3 %

159
23,8 %

141
21.1 %

79
11,8 %

46
6,9 %

667
100,0 %

2,29

7. Asiakkaiden vaikeavammaisuus ja
kommunikaation
ongelmat

179
26,6 %

214
31,8 %

163
24,2 %

80
11,9 %

37
5,5 %

673
100,0 %

2,38

8. Asiakkaiden haastava / aggressiivinen
käyttäytyminen

133
19,7 %

152
22,6 %

157
23,3 %

129
19,1 %

103
15,3 %

674
100,0 %

2,88

9. Vastuu asiakkaiden
turvallisuudesta

85
12,7 %

165
24,6 %

212
31,6 %

136
20,3 %

73
10,9 %

671
100,0 %

2,92

10. Asiakkaiden mielipiteiden
huomioiminen

212
31,5 %

212
31,5 %

161
24,0 %

71
10,6 %

16
2,4 %

672
100,0 %

2,21

11. Yhteydenpito ja
kanssakäyminen asiakkaiden omaisten
kanssa

228
34,0 %

203
30,3 %

163
24,3 %

54
8,0 %

23
3,4 %

671
100,0 %

2,17

12. Kodinhoidon tehtävät (siivous, ruuanlaitto, jne.)

273
40,8 %

147
22,0 %

108
16,1 %

85
12,7 %

56
8,4 %

669
100,0 %

2,26
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Liitetaulukko 30. Miten/miksi aikanaan hakeuduit/päädyit työhön
vammaisalalle? Miten paljon omaan päätökseesi hakeutua vammaisalalle
vaikuttivat seuraavat asiat:
1 Ei
merkitystä, ei
ole vaikuttanut
lainkaan

2

3

4

5 On
vaikuttanut
erittäin
paljon

Yhteensä

Keskiarvo

1. Se, että tunnet
henkilökohtaisesti
jonkun vammaisen
henkilön

416
61,0 %

84
12,3 %

83
12,2 %

40
5,9 %

59
8,7 %

682
100,0 %

1,89

2. Se, että tunnet
jonkun vammaisalalla työskentelevän
henkilön

410
60,5 %

89
12,3 %

74
10,9 %

59
8,7 %

46
6,8 %

678
100,0 %

1,88

3. Koulussa tai opiskeluissa saamasi
opinto-ohjaus

502
73,4 %

86
12,6 %

59
8,6 %

24
3,5 %

13
1,9 %

684
100,0 %

1,48

4. Tutustuminen vammaisalan työhön esim.
koulun TET-jakson
tai kesätyöpaikan tai
harjoittelun kautta

385
56,4 %

46
6,7 %

55
8,1 %

95
13,9 %

102
14,9 %

683
100,0 %

2,24

5. Työllisyystilanne vammaisalalla

284
41,6 %

94
13,8 %

132
19,3 %

119
17,4 %

54
7,9 %

676
100,0 %

2,36

477
70,6 %

112
16,6 %

71
10,5 %

13
1,9 %

3
0,4 %

676
100,0 %

1,45

210
30,9 %

85
12,5 %

138
20,3 %

158
23,2 %

89
13,1 %

680
100,0 %

2,75

65
9,5 %

62
9,1 %

129
18,9 %

193
28,2 %

235
34,4 %

684
100,0 %

3,69

6. Palkka
7. Paikkakunnalla,
jossa asut/asuit,
on vammaisalan
työpaikkoja
8. Halu työskennellä
vammaisten ihmisten kanssa

Liitetaulukko 31. Milloin teit päätöksen vammaisalan työstä
n
1 Peruskoulussa

%
50

7,8

2 Ammattiopinnoissa

269

42,0

3 Valmistumisen jälkeen

322

50,2

Yhteensä

641

100,0
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Liitetaulukko 32. Mitä odotat lähitulevaisuudessa (1-2 vuoden sisällä)
tapahtuvan? Kuinka todennäköistä on, että olet…
1 Ei
lainkaan
todennäköistä

2

3

4

5 Erittäin
todennäköistä

Yhteensä

Keskiarvo

68
10,0 %

45
6,6 %

84
12,4 %

261
38,4 %

221
32,5 %

679
100,0 %

3,77

2. Toisessa tehtävässä
nykyisen työnantajan palveluksessa

248
36,7 %

162
24,0 %

163
24,1 %

79
11,7 %

23
3,4 %

675
100,0 %

2,21

3. Toisen työnantajan palveluksessa
vammaisalalla

250
36,8 %

148
21,8 %

175
25,8 %

79
11,6 %

27
4,0 %

679
100,0 %

2,24

4. Työssä muualla
kuin vammaisalalla

261
38,6 %

156
23,1 %

136
20,1 %

85
12,6 %

38
5,6 %

676
100,0 %

2,24

5. Eläkkeellä

500
73,7 %

63
9,3 %

52
7,7 %

29
4,3 %

34
5,0 %

678
100,0 %

1,58

6. Työttömänä

455
67,6 %

110
16,3 %

87
12,9 %

15
2,2 %

6
0,9 %

673
100,0 %

1,52

7. Opiskelemassa

282
42,0 %

110
16,4 %

156
23,2 %

85
12,7 %

38
5,7 %

671
100,0 %

2,24

8. Jossain muualla

334
50,5 %

99
15,0 %

144
21,8 %

50
7,6 %

35
5,3 %

662
100,0 %

2,02

1. Nykyisessä työssäsi
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