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1. JOHDANTO 

 

Tässä raportissa kuvataan Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa 

toteutettua vammaisalan osaamiskartoitusta, sen toteutusta ja tuloksia. Euroopan sosiaalirahaston ra-

hoittama VAVE-hanke käynnistyi tammikuussa 2020 ja päättyi kesäkuun loppuun 2022. Hanketta hal-

linnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja hankkeen osatoteuttajina olivat Vaalijalan kuntayhtymä, Savas-

säätiö, Etelä-Savon Koulutus Oy (Esedu), Kirkkopalvelut ry (STEP-koulutus) ja Itä-Savon koulutuskun-

tayhtymä (SamiEdu).  

 

VAVE-hankkeen yhtenä tavoitteena oli kartoittaa ja kuvata vammaisalan tulevaisuuden osaamistarpeita 

ja visioita Etelä-Savossa. Tulevaisuuden ennakointi on työelämän ja koulutuksen näkökulmista tärkeää, 

jotta voidaan turvata osaavan työvoiman saatavuus ja vahvistaa samalla alan vetovoimaisuutta. Työ-

elämän ja koulutuksen toimijoiden on seurattava aikaa ja ennakoitava tulevaisuuden kehityssuuntia 

sekä pyrittävä varautumaan tuleviin muutoksiin. Ennakointiin liittyy kiinteästi tarvittavan osaamisen kar-

toittaminen ja sitä kautta oikeanlaisen osaamisen vahvistaminen. (Leveälahti ym., 2019. s.6.) 

 

Osaamiskartoitus suunnattiin webropol-kyselynä Etelä-Savon alueella toimivien vammaisalan julkisten 

ja yksityisten palveluntuottajien esihenkilöille, johtajille sekä kuntien sosiaalitoimen vammaisalan esi-

henkilöille ja asiantuntijoille. Kyselyllä haluttiin selvittää, mitä osaamista hoiva-avustaja, lähihoitaja, sai-

raanhoitaja ja sosionomi tarvitsevat tulevaisuudessa kehitysvamma-alalla. Kysely lähetettiin 70 henki-

lölle ja siihen vastasi 39 henkilöä. Saadut tulokset käytiin läpi VAVE-hankkeen sisäisessä koulutuksen 

kehittämisen työryhmässä ja hyödynnettiin hankkeen kehittämistyössä sekä koulutuspilottien suunnit-

telussa. Hankkeen päättymisen jälkeen kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää edelleen koulutuksen ke-

hittämistyössä. Tässä raportissa kuvaamme osaamiskartoituksen toteutusta ja tuloksia.  

 

 

 

 

2.  WEBROPOL- KYSELY 

 

Webropol -kyselyn kysymysten suunnittelussa käytettiin taustamateriaaleina Valtioneuvoston selvitys- 

ja tutkimustoiminnan julkaisua ”Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus 39/2018”, 

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmien kokoamia ja arvioimia tulevaisuuden osaamistar-

peita (osaamiskortit) sekä Etelä-Savon ennakointihankkeen raporttia ”Tulevaisuuden muuttuvat osaa-
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mistarpeet - millaista osaamista Etelä-Savossa tarvitaan vuonna 2030”. Kyselyn laadinnassa hyödyn-

nettiin VAVE-hankkeessa mukana olevien organisaatioiden asiantuntijoiden kanssa käytyjä keskuste-

luja. Kysely Liitteenä 1. 

 

Kyselyn alussa kartoitettiin vastaajan taustatietoja monivalintakysymyksillä (kysymykset 1–4). Vastaa-

jien visiota tulevaisuuden osaamistarpeista kehitysvamma-alalla Etelä-Savossa kerättiin avoimilla ky-

symyksillä (kysymykset 5–10). Tulevaisuuden osaamistarpeita kartoitettiin numeraalisen arviointias-

teikon avulla erilaisista osaamisteemoista (kysymykset 11–31).  

 

Toteutus  

 

Tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoitus suunnattiin webropol-kyselynä Etelä-Savon alueella olevien 

kehitysvamma-alan julkisten ja yksityisten palveluntuottajien esimiehille sekä kuntien sosiaalitoimen 

kehitysvamma-alan esimiehille ja asiantuntijoille. Yksityisten hoiva-alan yrityksien yhteystiedot saatiin 

hankkeen käyttöön Aluehallintovirastosta. VAVE-hankkeen projektipäällikkö soitti Etelä-Savon alueen 

palvelun tuottajille ja kertoi kyselystä. Kyselyn saatekirje ja webropol-kyselyn linkki laitettiin 70 henkilölle 

sähköpostissa elo-syyskuun vaihteessa 2020.  

 

Vastaajat 

 

Kyselyyn vastasi 39 henkilöä, joista 15 toimi työorganisaatiossa johtaja/päällikkö, 14 lähiesimies-, 5 

asiantuntija roolissa, sekä 2 yrittäjä roolissa (ks. Taulukko 1). Muita vastaajia olivat hoitaja/lähiesimies-

vara sekä vastaava sairaanhoitaja. Vastaajista 87 %:lla oli yli kuuden vuoden kokemus vammaisalalla 

työskentelystä. 

 

Taulukko 1. Kyselyyn vastanneet työpaikan mukaan luokiteltuna.  

Osaamis- ja tukikeskus* 12 

Kunta/kuntayhtymä, palveluasuminen 7 

Yksityinen palveluntuottaja, palveluasuminen 12 

Kunta/kuntayhtymä, päiväaikainen toiminta 4 

Yksityinen palveluntuottaja, päiväaikainen toiminta 1 

Asiantuntijaorganisaatio tai sosiaalitoimi 3 

*Vastauksissa vastaajan vastaus aikuisten kuntoutus luokiteltiin kohtaan osaamis- ja tukikeskus. 
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Vastaajien koulutustausta näkyy Kuviossa 1. Suurimmat vastaajaryhmät olivat sosionomi (AMK) ja sai-

raanhoitaja (AMK). Muu koulutus -kohdan valinneiden vastaajien koulutustausta oli seuraavanlainen: 

opistoasteen psykiatrinen sairaanhoitaja, sairaanhoitaja YAMK, sosionomi YAMK (2), fysioterapeutti 

YAMK, artesaani, fysioterapeutti AMK, terveystieteiden maisteri, yhteisöpedagogi AMK ja opistoasteen 

tutkinto, ei mainintaa sisällöstä. 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien koulutustausta 

 

 

 

 

3. VAMMAISALAAN JA VAMMAISALAN OSAAMISEEN LIITTYVÄT TULEVAISUUDEN 

HAASTEET ETELÄ-SAVOSSA 

 

Tässä kappaleessa kuvataan webropol-kyselyn vastauksia seuraaviin kysymyksiin:   

• mitkä ovat kehitysvamma-alan osaamiseen liittyvät tulevaisuuden haasteet Etelä-Savossa?  

• mitkä ovat vammaisalan osaamiseen liittyvät haasteet, jotka ovat yhteisiä sosiaali- ja terveys-

alalla?  

• millaista teknologista osaamista vastavalmistuneella työntekijällä tulisi olla?  

• jos koet, että maahanmuuttajataustaisilla henkilöillä on haasteita työllistyä vammaisalalle, mitkä 

ovat syyt?  
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Vastauksia luokiteltaessa havaittiin, että osa vastaajista oli pohtinut kehitysvamma-alan tulevaisuuden 

haasteita yleisestä näkökulmasta, ei pelkästään kehitysvamma-alalla tarvittavan osaamisen näkökul-

masta. Tämän vuoksi vastaukset luokiteltiin yleisiin näkemyksiin vammaisalan tulevaisuuden haas-

teista (luku 3.1) ja haasteisiin, jotka liittyvät kehitysvamma-alan osaamiseen (luku 3.2). Vastavalmistu-

neella työntekijällä tarvittavaa teknologista osaamista ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työl-

listymisen haasteita vammaisalalle kuvataan luvuissa 3.3 ja 3.4.  

 

3.1 Kehitysvamma-alan tulevaisuuden haasteet  

 

Yleisin huolenaihe vastaajien mukaan oli se, että vammaisalalle on vaikea saada koulutettua, pysyvää 

ja sitoutunutta työvoimaa. Eräs vastaaja pohti, onko työvoiman saatavuuden ongelmiin yhtenä syynä 

se, että alalle on tullut paljon uusia palvelun tuottajia. Työntekijöiden saatavuus ja alan vetovoimaisuus 

nähtiin liittyvän kiinteästi toisiinsa. Vastauksissa pohdittiin mm. sitä, miten kehitysvamma-alan työstä 

saataisiin vetovoimaista ja kiinnostavaa. Vastaajat näkivät, että vammaisia kohtaan on edelleen ole-

massa ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat alan vetovoimaisuuteen ja työhön sitoutumiseen. Keinona en-

nakkoluulojen poistamiseksi ehdotettiin tiedon jakamisen lisäämistä vammaisuudesta ja vammaisalan 

monipuolisista työtehtävistä. Kehitysvamma-alan ja alalla olevien työnantajien huonon maineen vaiku-

tus alan vetovoimaisuuteen tuotiin myös vastauksissa esille.     

 

Työolosuhteilla nähtiin olevan selkeästi vaikutusta alan vetovoimaisuuteen. Vastaajat olivat huolissaan 

vaativaa asiakastyötä tekevien työntekijöiden työssä jaksamisesta, esille tuotiin mm. suuri työmäärä 

työyksiköissä. Työssä olevien työn rasittavuutta lisäsi vastaajien mukaan se, että ammattitaitoista, vam-

maisalalle sopivaa ja motivoitunutta henkilöstöä on vaikea saada. Vammaisalan työtehtävät edellyttävät 

usein epäsäännöllisen työajan hyväksymistä, mikä ei vastaajien mukaan ole kaikille työntekijöille mie-

leinen työskentelymuoto.   

 

Työhyvinvointia tuovina tekijöinä pidettiin työntekijöiden osaamisen kartoittamista, ylläpitämistä ja ke-

hittämistä. Eräs vastaaja totesi, että osaamiskartoituksen avulla voidaan suunnata henkilöstön koulu-

tusta niihin asioihin, joissa osaamista on tärkeää lisätä. Osaamisen tunnustaminen ja sen vaikutus palk-

kaa nostavana tekijänä voisi tuoda vetovoimaa työhön, pohti eräs vastaaja. Vammaisalan vetovoimaa 

heikentävänä tekijänä esille tuotiin alan matala palkkataso sekä työn vaativuuden suhde palkkauk-

seen.   

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen aiheuttama epätietoisuus ja sen vaikutus kehitysvamma-

alaan huolestutti useita vastaajia. Tärkeänä pidetiin sitä, että palvelut osataan tuottaa mahdollisimman 
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taloudellisesti, mutta silti laadukkaasti. Kuntatalouden kiristyminen ja palvelun ostajan maksukyky huo-

lestuttivat vastaajia. Eräs vastaaja totesi, että kuntatalouden kiristyminen vaikuttaa työhön siten, että 

työnantajan on hyödynnettävä työntekijän ammattitaito maksimaalisesti, ja pienemmillä resursseilla 

olisi tarjottava entistä parempia palveluja yhä enemmän. Vaikutuksia talouden kiristymisellä nähtiin ole-

van myös päätöksentekoon, erityisesti siinä, missä asiakas asuu ja saa palveluja. Tämä vaikeuttaa 

palveluntuottajan palvelujen suunnittelua ja kehittämistä. Erään vastaajan mielestä valtakunnalliset toi-

mijat menevät palveluissa raha edellä, eivät asiakas edellä. Tulevaisuuden haasteena nähtiin myös se, 

miten asiakkaille pystytään turvaamaan riittävät palvelut, koska laitospaikkoja vähennetään.  

 

Sosiaali- ja terveysalan yhteistä osaamista edustavan toimintamallin tärkeys koettiin yhteisenä tulevai-

suuden haasteena sosiaali- ja terveysalalla. Yhteinen tapa ajatella ja yhteinen osaaminen vammaisten 

asiakkaiden asioiden hoitamisessa on tärkeää, eräs vastaajista totesi. Keskeisenä pidettiin myös kunta- 

ja ammattirajat ylittävää sujuvaa sote-työskentelyä sekä joustavaa tiedonsiirtoa. Tulevaisuuden haas-

teena nähtiin se, että avopalveluita osattaisiin hyödyntää paremmin ja että avopalveluja olisi tarjolla 

riittävästi. Esimerkkinä mainittiin asumisen tukipalvelut ja kotihoidon palvelut.   

 

Olennaisena pidettiin sitä, että sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä olisi riittävä vammaisalan pohjakou-

lutus ja mahdollisuus täydentää opintojaan sekä hankkia täydennyskoulutuksessa ajantasaista tietotai-

toa. Huolta herätti se, että vammaisuuteen ei suuntauduta opintojen aikana, eivätkä opinnot sisällä juuri 

lainkaan vammaisalan perustietoja. Tärkeänä pidettiin sitä, että ammatillisessa peruskoulutuksessa 

opiskelija voisi syventyä enemmän vammaisalaan. Haasteena pidettiin sitä, että oppilaitosten koulutus-

tarjonnassa ei aina ole suoraan vammaistyöhön sopivia opintoja. Etelä-Savosta koettiin puuttuvan mah-

dollisuus vammaisalan lisä- tai erikoistumiskoulutukseen. Hoitohenkilökunnan osaamista on vastaajien 

mielestä tarpeen päivittää jatkuvasti.   

 

Vastaajien näkemyksen mukaan lähihoitaja- ja sosionomitutkinnoissa painotetaan lapsia ja nuoria, mie-

lenterveyttä ja vanhustyötä – vammaisalaa vain sivutaan. Monet vastaajat toivoivat, että koulutusmah-

dollisuuksia olisi lähellä työnantajia. Lisäksi toivottiin vaativan asiakastyön koulutuksen lisäämistä.    

 

3.2 Osaamiseen liittyvät haasteet kehitysvamma-alalla  

 

Vastauksissa, joissa pohdittiin konkreettisesti kehitysvamma-alalla tarvittavaa osaamista tulevaisuu-

dessa, nousi esille seuraavat teemat: tietämys vammaisuudesta ja kehitysvammaisuudesta, vuorovai-

kutustaidot, haastavien asiakastilanteiden hallinta, itsemääräämisoikeuteen liittyvät asiat, palvelujärjes-
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telmä- ja lainsäädäntöosaaminen sekä terveyteen ja lääkehoitoon liittyvä osaaminen. Yksittäisiä poh-

dintoja oli mm. työntekijän persoonan ja asenteen vaikutuksesta osaamiseen sekä siitä, että työnteki-

jällä olisi oltava valmiuksia asiakaskirjaamisosaamisesta. Esille tuli myös työntekijän taidot turvata 

omalta osaltaan työssä jaksamistaan. Yksi vastaaja toi esille teknologiaosaamisen tarpeellisuuden tu-

levaisuudessa.    

  

Vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että työntekijöillä on riittävästi perustietoa sekä syventävää osaamista 

kehitysvammaisuudesta. Keskeisinä asioina pidettiin vammaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä 

sekä osaamista voimavaralähtöisen ja toimintakykyä tukevan työotteen käytöstä kehitysvamma-alalla. 

Esille nostettiin myös osaaminen autismin kirjosta.   

  

Kyselyn vastauksissa korostuivat vuorovaikutustaitojen merkitys osaamisessa. Asiakastyössä nähtiin 

tulevaisuuden osaamistarpeina kommunikaation tukemisen hallitseminen ja puhetta tukevien ja kor-

vaavien kommunikaatiomenetelmien osaaminen. Varsinaisen asiakastyön lisäksi työntekijän vuorovai-

kutustaitojen merkitys nähtiin olennaisena yhteistyössä asiakkaan perheen kanssa, mm. suunnitelta-

essa yhdessä palveluja ja niiden toteutusta. Myös moniammatillisessa työskentelyssä vuorovaikutus-

taitoja pidettiin tärkeinä yhteistyön onnistumiseksi. Yhtenä keskeisenä taitona pidettiin sitä, että työnte-

kijä osaa ottaa huomioon oman käytöksensä vaikutuksen asiakkaan käytökseen.   

  

Haastavien asiakastilanteiden hallintaa ja erityisosaamista pohtiessaan vastaajat toivat esille sen ole-

tuksen, että moniongelmaisten asiakkaiden määrä tulee tulevaisuudessa lisääntymään. Rikoksen teh-

neiden, väkivaltaisten ja moniongelmaisten asiakkaiden kohtaamiseen, hoitoon ja kuntoutukseen koet-

tiin tarvittavan lisäosaamista tulevaisuudessa. Erityisosaamista tarvitaan myös seksuaalisuuteen liitty-

vissä kysymyksissä ja tunnetaitojen ohjaamiseen. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoidon ja kun-

toutuksen osalta korostettiin esimerkiksi taitoa erottaa kehitysvamma ja mielenterveysongelmat toisis-

taan.   

  

Vammaisalan lainsäädäntöosaamista, mutta myös laajemmin sote-alan lainsäädäntöosaamista, pidet-

tiin tärkeänä. Vastaajien mielestä työtä ohjaava lainsäädäntö, erityisesti kehitysvammalaki, on tunnet-

tava ja sitä on osattava soveltaa. Tärkeänä pidettiin sitä, että työtekijät tuntevat palvelujärjestelmän ja 

osaavat ohjata asiakkaita käytännössä. Työntekijöillä on oltava ymmärrys yhdenvertaisesta ja tasa-

arvoisesta kansalaisuudesta ja asiakkaan yksilöllisestä ja asiakaslähtöisestä kohtaamisesta. Asiakkaan 

tuen tarpeista lähtevä työskentely ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen sekä vahvistaminen oli usei-

den vastaajien näkemys tulevaisuuden osaamisen tarpeista. Osaamista koettiin tarvittavan erityisesti 
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siitä, mitä itsemääräämisoikeus tarkoittaa, sekä mitkä ovat keinot ja menetelmät sen tukemiseen. Itse-

määräämisoikeutta pohdittaessa, nostettiin esille esimerkkinä, miten toimia eettisesti oikein, jos asiakas 

itsemääräämisoikeuden perusteella tekee valinnan, joka on ristiriidassa hänen hoito- ja kuntoutusta-

voitteidensa tai terveytensä kanssa. Vastaajien mukaan osaamista on vahvistettava edelleen kehitys-

vammalain mukanaan tuomassa työkulttuurin muutoksessa, jossa asiakkaan toiveet otetaan huomioon, 

ja työtä tehdään asiakkaiden rinnalla. Työntekijöiden on tunnettava palveluverkostot ja osattava ohjata 

asiakasta, jotta hän löytää itselleen mahdollisimman hyvät palvelut sekavasta palveluviidakosta.   

 

Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoitoon liittyvää osaamista korostettiin vastauksissa, erityisesti lää-

kehoito-osaamista toivottiin kaikille ammattiryhmille. Lääkäreillä toivottiin olevan asiantuntijuutta kehi-

tysvammaisuudesta ja kehitysvamma-alalta. Neuropsykiatrinen osaaminen sekä ikääntyvien ja muisti-

sairaiden kehitysvammaisten tarpeiden ymmärtäminen nousivat vastauksissa myös esille.   

 

Kyselyyn vastanneet vammaispalvelun sosiaalityöntekijät nostivat esille sen, ettei sosiaalityöntekijöillä 

ole riittävää osaamista vammaisalaan liittyen. Vammaisalalla ei ole koulutuksia, jotka olisi suunnattu 

erityisesti sosiaalityöntekijöille. Eräs vastaaja korosti sitä, että sosiaalityöntekijällä on eri rooli asiakas-

työssä kuin esim. ohjaajilla asumispalveluissa. Sosiaalityön näkökulmasta haasteena pidettiin myös 

lakien tulkinnanvaraisuutta.  

 

 3.3 Teknologiaosaaminen tulevaisuudessa  

 

Vastavalmistuneiden teknologiaosaamista kartoittavan avoimen kysymyksen vastauksissa muutamat 

toivat esille, että vastavalmistuneilla ammattilaisilla on hyvät teknologiaosaamisen taidot, pääsääntöi-

sesti paremmat kuin työelämässä pitkään olleilla. Tärkeinä pidettiin, että vastavalmistuneella työnteki-

jällä olisi perustaidot asiakastietojärjestelmän ja tiekonejärjestelmien peruskäytöstä. Työssä tarvittaviin 

asiakastietojärjestelmiin perehdyttää työnantaja tarkemmin. Vastaajat mainitsivat myös tärkeiksi tai-

doiksi mobiilikirjaamisen osaamisen sekä digiosaamisen. Tietokoneen ja järjestelmien peruskäytön 

osaamista sekä tabletin ja älypuhelimen käyttötaitoa pidettiin tärkeänä. Mainittiin myös, että työelä-

mässä tarvitaan perustietotaitoa, jota voi hyödyntää työssä lähinnä asiakkaan neuvonnassa ja ohjaa-

misessa e-palveluihin.  

  

Vastaajat olivat myös maininneet tärkeinä asioina etäkokous-, tietoturva- ja tietosuojaosaamisen sekä 

perusosaamisen eri medioiden käyttöön liittyen. Hyvinvointiteknologiaosaamisen ja apuvälineiden käy-

tön tuntemus koettiin tärkeäksi. Vastaajat toivoivat, että vastavalmistuneilla työntekijöillä olisi mielen-

kiintoa ja uskallusta kokeilla uutta teknologiaa.  
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3.4 Maahanmuuttajien työllistymisen haasteet vammaisalalle 

 

Vastaajat olivat hyvin yksimielisiä siinä, että suurin haaste maahanmuuttajataustaisen työntekijän työl-

listymiselle vammaisalalle on kielitaidon puutteet.  Eräs vastaaja totesi, että ”pitää osata hyvin suomea”. 

Tärkeänä pidettiin kielen ymmärtämistä ja ymmärretyksi tulemista.  Kielitaidon puutteen nähtiin vaikeut-

tavan perehtymistä työhön, asiakastietojen kirjaamista, lääkehoidon toteuttamista, suullista raportointia 

ja yhteistyötä. Erityisesti autismityössä kielitaidon puutetta pidettiin haasteena.   

  

Haastateltavat pitivät työllistymisen esteenä myös valtaväestöllä olevia ennakkoluuloja maahanmuut-

tajataustaisia työntekijöitä kohtaan sekä maahanmuuttajien omia ennakkoluuloja vammaisia kohtaan. 

Muutama vastaaja totesi yleisesti, että kulttuuritaustat ja kulttuuriin liittyvät sopeutumisongelmat vai-

keuttavat työllistymistä.   
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4. OSAAMISTARPEET JA TYÖLLISTYMINEN AMMATTIRYHMITTÄIN KEHITYSVAMMA-

ALALLA 

 

Vammaisalan laatu- ja lupavaatimukset edellyttävät vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkin-

toa. Vammaistyössä suurin osa työntekijöistä on sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita 

eli lähihoitajia, mutta ilman vammaistyöhön suuntautumista osaaminen jää melko kapeaksi koulutuk-

sessa. Sosionomi (AMK)- ja Sairaanhoitaja (AMK) -tutkintoon johtavassa koulutuksessa vammaistyö-

hön suuntaavia opintoja ei ole tarjolla läheskään kaikissa ammattikorkeakouluissa eikä Sairaanhoitaja 

(AMK) tutkintoon kuulu juurikaan vammaistyön opintoja.  

 

Tässä luvussa kuvataan tutkinnoittain (hoiva-avustaja, lähihoitaja, sairaanhoitaja ja sosionomi) vas-

tauksia avoimiin kysymyksiin, koskien vastavalmistuneiden työntekijöiden osaamistarpeita ja vammai-

salalle työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä.   

 

4.1 Hoiva-avustajat 

 

Hoiva-avustajien roolista vammaisalalla vastaajilla oli ristiriitaisia näkemyksiä. Vastauksissa tuotiin 

esille, että hoiva-avustaja voisi olla hyvä työpari vammaisalalla, toisaalta hoiva-avustajan roolia vam-

maisalan työssä kyseenalaistettiin. Hoiva-avustajan osaamista ja koulutusta pidettiin lähtökohtaisesti 

riittämättömänä. Eräs vastaaja totesi, että hoiva-avustajilla ei riitä toimintamahdollisuudet nykyisessä 

toimintaympäristössä. Hoiva-avustajilla ei ole lääkehoidon osaamista, ja lääkeluvat puuttuvat. Puut-

teena pidettiin myös sitä, että hoiva-avustajat eivät tunne kehitysvammalain säädöksiä, ja oikeus rajoit-

tamistoimenpiteisiin puuttuu. Hoiva-avustajia palkataan enää harvoin, koska asiakkailla on monenlaisia 

ongelmia, ja hoiva-avustajan osaaminen ei riitä vaativiin asiakastilanteisiin. Asiakkaiden erityistarpei-

den koettiin vaativan työntekijöiltä enemmän koulutusta.  

 

Tärkeänä pidettiin, että hoiva-avustajilla olisi osaamista erityistä tukea tarvitsevan asiakkaan ohjaami-

sesta sekä ymmärrystä kehitysvammaisuudesta ja kommunikaation tukemisesta. Hoiva-avustajan 

osaamisessa pidettiin haasteena sitä, että heillä koettiin usein olevan kokemattomuutta vammaisten 

henkilöiden kanssa työskentelystä. Hoiva-avustajien koulutus on lyhyt ja se ei anna riittävää osaamista 

alalla tarvittavaan erityisosaamiseen ja yksin työskentelyyn. Työ olisi pystyttävä järjestämään työpari-

työskentelynä.  

 

4.2 Lähihoitajat 
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Vastavalmistuneella lähihoitajalla todettiin olevan vielä työuran alkuvaiheessa rajallinen tietämys hoiva-

alasta. Puutteita saattaa olla mm. hoitotyön perusasioiden tietämyksessä sekä kokonaisuuksien hallin-

nassa, itseohjautuvuudessa ja vastuun kantamisessa. Asiakkaiden terveyden- ja sairaanhoitoon liitty-

vässä osaamisessa koettiin olevan puutteita. Osaamisvajetta todettiin olevan myös kirjaamisen, oh-

jaustaitojen ja työmenetelmien osalta, koska opiskelujen monimuotoisuuden vuoksi opinnot voivat vas-

taajien mukaan olla repaleisia. Vastavalmistuneilla lähihoitajilla kehitysvamma-alan osaaminen nähtiin 

puutteelliseksi esim. autismikirjon, kommunikaation ja yleensä puhetta tukevien menetelmien osalta. 

Itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa tarvitaan vielä harjaantumista. Puutteita nähtiin olevan 

usein työelämätaidoissa.  

 

Vastaajat pitivät tärkeänä, että lähihoitajilla olisi asiakkaiden ohjaustaitoja, ja niitä olisi hyvä kehittää 

muun käytännön osaamisen lisäksi. Eräs vastaaja totesi, että pienessä yrityksessä ei lähihoitajalla riitä 

tieto/taito viranomaisyhteistyöhön esimerkiksi lakiasioissa. Usean vastaajan mielestä puutteita on myös 

lääkehoidon osaamisessa. Vammaisala jää melko tuntemattomaksi lähihoitajien koulutuksessa, ja lä-

hihoitajilla on vielä pelkoa vammaisia kohtaan. Tärkeää olisi ymmärtää, että vammaisalan työssä on 

fyysisiä ja psyykkisiä kuormittavuustekijöitä ja tarvitaan alan erityisosaamista. Esille tuotiin myös vas-

tavalmistuneen lähihoitajan asenne asiakastyötä kohtaan tai virheelliset ennakkokäsitykset yleensäkin 

vammaisalan työstä. Eräs vastaaja pohti, että lähihoitaja saattaa ajatella vammaisalan työn olevan pel-

kästään hoitotyötä. Jos lähihoitaja työskentelee esim. palveluasumisen yksikössä, on hoitotyön lisäksi 

vähintään yhtä tärkeää hallita ohjaustyö. Ohjaamisen osaamiseen tarvitaan lisäkoulutusta.  

 

Lähihoitajien sitoutumista työhön pidettiin haasteellisena, koska hoiva-alalla on matala palkkataso. 

Vuorotyö ei kiinnosta monia lähihoitajia. Joillakin työntekijöillä ymmärrys työstä on kapea-alaista, siksi 

vaativalle vammaisalalle haettaessa olisi soveltuvuuden arviointi tärkeää. Lähihoitajien työmarkkinat 

ovat työntekijävetoisia. Vastaajat kokivat, että monilla lähihoitajilla on myös motivaation puutetta kehit-

tyä ammatillisesti.   

 

4.3 Sairaanhoitajat 

 

Kyselyyn vastanneiden mukaan vastavalmistuneilla sairaanhoitajilla on terveyden edistämisen, hoito-

työn ja lääkehoidon osaamista, mutta vammaisalan ja psykiatrian osaaminen on puutteellista tai ohutta. 

Kehitysvammatyössä asiakkaat, joilla on mielenterveysongelmia, ovat haastavia ja edellyttävät monia-

laista osaamista ja suurta vastuunottoa työntekijöiltä. Osaamista koettiin tarvittavan lisää kirjaamistai-
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doissa, kuntoutusmenetelmien ja sosiaalipalvelujen tuntemuksessa. Puutteita nähtiin myös ohjaus-

osaamisessa sekä itsemääräämisoikeuteen liittyvissä asioissa.  Sairaanhoitajille toivottiin hallinnollista 

osaamista lisää.  

 

Vastavalmistuneilla sairaanhoitajilla koettiin olevan vammaisuuteen liittyviä tiedon puutteita ja siitä joh-

tuen, ennakkoluuloja vammaisalaa ja vammaisia kohtaan. Sairaanhoitajan käsitys asiakkuudesta ja 

työn sisällöstä on vastaajien mielestä usein erilainen kuin vammaistyössä edellytetään. Sairaanhoita-

jien vammaisalalle hakeutumisen vähäisyyden syynä nähtiinkin muun muassa se, että monet sairaan-

hoitajat eivät halua sitoutua vammaisalan työtehtäviin, jotka eivät ole painottuneet niin sairaanhoidolli-

sesti kuin koulutuksessa on totuttu. Monilla sairaanhoitajilla on työkokemusta vain osastotyöstä ja esi-

merkiksi palveluasumisessa työskentely on erilaista. Pienessä yksikössä ei ole sairaanhoitajalle koko-

aikaista työtä pelkästään sairaanhoitajana, vaan sairaanhoitajan on osallistuttava esimerkiksi palvelu-

kodin muuhunkin arkeen. Palveluasuminen on oma maailmansa, jossa myös asiakkaiden ohjaaminen 

korostuu, totesi eräs vastaaja. Alan palkkaus on huono, mikä voi myös vaikuttaa sitoutumiseen.  

 

Sairaanhoitajien kohdalla erityisen haasteellisena pidettiin alan erityisosaamisen, ohjauksellisen sekä 

hoidollisen työn yhteensovittamista. Eräs vastaaja pohti, sivutaanko vammaisalaa lainkaan sairaanhoi-

tajien koulutuksessa. Jos koulutuksessa ei saa tietoa vammaisalasta, se jää vieraaksi, eikä tästä syystä 

kiinnosta sairaanhoitajia. Työtehtävien sisältö ei myöskään välttämättä vastaa koulutusta.  

 

4.4 Sosionomit 

 

Lähes kaikkien vastaajien pohdinnassa tuotiin esille se, että sosionomien työllistymisen haasteena 

vammaisalalle ovat lääke-, perus- ja sairaanhoidon osaamisen puuttuminen. Tärkeänä pidettiin myös 

sitä, että sosionomi olisi suuntautunut vammais- ja/tai mielenterveysalalle, joka toisi tarvittavaa vah-

vuutta osaamiseen vammaisalan työtehtävissä. Tärkeää vastaajien mielestä on se, että sosionomit hy-

väksyvät sen, että myös hoidollinen työ on osa heidän työtehtäviään. Eräs vastaajista pohti, mitä sitten 

kuuluu sosionomin työtehtäviin, jos lääkejaot ym. hoidolliset tehtävät eivät kuulu heille? Sosionomi voi 

kokea haasteena sen, että esim. asiakkaiden ohjaamisessa tarvitaan paljon käytännön taitoja mm. ruo-

anlaitto, kodinhoito jne. Vastavalmistuneella sosionomilla ei välttämättä ole yhtään kokemusta kehitys-

vammatyöstä, ja heillä voi olla ennakkoluuloja kehitysvamma-alaa kohtaan. Myös normaalit työelämän 

pelisäännöt voivat olla vielä opettelussa. 
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Vastaajat pohtivat myös sitä, miksi vammaisalan työtehtävät eivät houkuttele sosionomeja. Syiksi mai-

nittiin alan palkkaus, joka voi olla sama kuin lähihoitajalla, vuorotyö ei houkuttele ja työtä pidetään arki-

sena. Yhtenä syynä mainittiin se, että monilla sosionomeilla on ennakko-odotuksena työllistyä ylemmän 

tason tehtäviin, joita ei kaikille kuitenkaan riitä. Ajatus siitä, että sosionomi voisi toimia heti valmistuttu-

aan esimiestasoisissa töissä, ei ole realistista, todettiin eräässä vastauksessa. Sosionomien työllisty-

misen esteenä kehitysvamma-alalle pidettiin myös sitä, että sosionomit saattavat kokea, ettei heillä ole 

työkaluja kohdata haastavia asiakkaita. Tärkeää olisi tarkastella sosionomien työn sisältöä yksilöllisesti, 

jotta sosionomin koulutus ja osaaminen saadaan hyödynnettyä parhaalla mahdollisella tavalla.  
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5. TEEMAKYSYMYKSET 

 

Tässä luvussa kuvataan vastauksia kymmeneen eri osaamisen teemaan liittyen. Osaamisen teemat 

olivat: asiakaslähtöisyys, monikulttuurisuus, vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen, 

ohjaus- ja neuvontaosaaminen, sosiaali- ja terveysalan kliininen osaaminen, tiimityö- ja moniammatilli-

nen osaaminen, palvelujärjestelmä- ja sen toiminnan tunteminen ja lainsäädäntö osaaminen, työelä-

mätaidot ja työhyvinvointi, digi- ja hyvinvointiteknologia sekä tutkimus-, kehittämis-, johtamis- ja yrittä-

jyysosaaminen. Vastaajat valitsivat teemojen alla olevista tarkemmista osaamisalueista numeraalisen 

arvion 1(erittäin tärkeä), 2 (tärkeä), 3 (kohtalaisen tärkeä), 4 (vähemmän tärkeä), 5 (ei lainkaan tärkeä) 

ja 6 (en osaa sanoa) välillä. Vastaajilla oli myös mahdollisuus kirjoittaa teemaan liittyen avoimia kom-

mentteja teemasta yleisesti ja/tai pohtia teemaa tutkinnoittain hoiva-avustajan, lähihoitajan, sairaanhoi-

tajan tai sosionomin osaamisen näkökulmasta.  

 

Jokaisesta teemasta esitetään taulukko, jossa näkyy vastausten jakauma kysymyksittäin. Vastaukset 

myös ristiintaulukoitiin osaamis- ja tukikeskuksen, kunnan/kuntayhtymän palvelukotien ja yksityisten 

palvelukotien kesken, koska vastaajia oli näistä ryhmistä eniten (ks. s.6). Avoimeen vastauskenttään 

saadut vastaukset avataan kyseisen teeman alla.  

 

5.1 Asiakaslähtöisyysosaaminen 

 

Asiakaslähtöisyysosaamisen vastaukset on esitetty Taulukossa 2. Asiakaslähtöisyysteemaan liittyvä 

osaaminen nähdään vastausten keskiarvon mukaan erittäin tärkeänä (vastausten ka.1,4). Etenkin asi-

akkaan vaikutusmahdollisuuksien edistäminen, eettisen arvoperustan ymmärtäminen ja sen sovelta-

misosaaminen sekä se, että osaa kohdata asiakkaan tasa-arvoisesti ja kokonaisvaltaisesti koko asia-

kasprosessin ajan koki erittäin tärkeänä yli 70% vastaajista. Erittäin tärkeänä (yli 70% vastaajista) koki 

myös sen, että osaa ottaa vastuuta asiakkaan persoonan tukemisesta ja mielipiteen esiin tuomisesta, 

itseilmaisun ollessa heikko sekä sen, että osaa tukea asiakkaan voimaantumista ja osallistumista (ks. 

Taulukko 2). 

 

 

Taulukko 2. Asiakaslähtöisyysosaaminen. 
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Asiakaslähtöisyysteemassa eroavaisuuksia vastauksissa ilmeni verrattaessa osaamis- ja tukikeskuk-

sen, kunnan/kuntayhtymän palvelukotien ja yksityisten palvelukotien vastauksia seuraavissa kysymyk-

sissä ”osaa huomioida asiakkaiden monimuotoisuuden” ja ”osaa kehittää palveluita vastaamaan asiak-

kaiden tarpeita”. Kunnan/kuntayhtymän palvelukotien vastaajien mukaan edellä mainitut asiat olivat 

kohtalaisen tärkeitä, kun taas yksityisissä palvelukodeissa ne nähtiin erittäin tärkeiksi tai tärkeiksi.   

 

Asiakaslähtöisyysteeman avoimeen vastauskohtaan oli nostettu esille seuraavia asioita. Tärkeänä pi-

dettiin asiakkaan vahvuuksien löytämistä ja niiden hyödyntämistä työssä. Korostettiin, että työtä teh-

dessä olisi tärkeää pitää mielessä ajatusta ”positiivisen kautta!”.  Eräs vastaaja totesi, että yleensä asi-

akkaan ongelmat ovat jo tiedossa, joten niihin osataan varautua ja ennakoida.  

 

Vastaajat nostivat esille yleisen asenteen merkityksen työn tekemisessä. Tärkeänä pidettiin sitä, että 

kehitysvammaisilla olisi oikeus tasavertaiseen elämään, ja heidän perusoikeuksiaan kunnioitettaisiin. 

Esille nostettiin myös näkemys siitä, että kokemus tuo varmuutta työn tekemiseen, joka usein puuttuu 
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opiskelijoilta ja vastavalmistuneilta. Läsnäolon, kuuntelemisen ja neuvottelun taitoja pidettiin tärkeinä 

asiakastyössä.    

  

Asiakaslähtöisyys tulisi omaksua riippumatta taustakoulutuksesta. Tärkeänä pidetiin sitä, että tarvitta-

essa täytyy ottaa asioista selvää, jos asia ei ole tarkemmin tullut koulutuksessa esille. Sosionomikou-

lutuksessa asiakaslähtöisyyden todettiin olevan vahvasti esillä.  Vastauksissa nostettiin esille, että asia-

kaslähtöisyyden periaatteen pohjalla on kyky asettua heikomman asemaan ja puolustaa tätä. Mikäli 

tämän ymmärtää ja kokee sen tärkeäksi, on työntekijällä valmiuksia auttaa myös toista.   

 

5.2 Monikulttuurisuusosaaminen  

 

Monikulttuurisuusteeman vastaukset on esitetty Taulukossa 3. Monikulttuurisuusteemaan liittyvä osaa-

minen koetaan tärkeänä (vastausten ka. 2,0). Vastaajista noin 50% kokee erittäin tärkeänä, että osaa 

osoittaa kiinnostusta erilaisia ihmisiä kohtaan, ja osaa huomioida asiakkaan kulttuurin vaikutuksen asi-

akkaan arkeen ja hänen tapaansa toimia. 

 

Taulukko 3. Monikulttuurisuusosaaminen. 

 

 

 

Monikulttuurisuusteeman vastausten ristiintaulukoinnin vertailussa oli vain yhden kysymyksen kohdalla 

nähtävissä selkeä ero. Kysymykseen ”tuntee ja ymmärtää maahanmuuttoon liittyvät lähtökohdat ” 

(esim. pakolainen, turvapaikanhakija, siirtotyöläinen, paluumuuttaja) teemassa kunnan/ kuntayhtymän 

palvelukodeissa keskiarvo meni kohtalaisen tärkeän kohdalle, kun taas osaamis- ja tukikeskuksen 

ja yksityisen palvelukotien vastaajat pitivät teemaa tärkeänä.  

 

Monikulttuurisuusteeman avoimessa vastauskohdassa oli todettu, että kannustava, ennakkoluuloton 

sekä positiivinen asennoituminen monikulttuurisen taustan omaavia kohtaan on erittäin tärkeää kaikille. 
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Eräs vastaaja pohti, onko monikulttuurisuusosaamiseen liittyviä opintoja kaikissa tutkinnoissa. Jos niitä 

ei ole, pitäisi niitä sisältyä ainakin jonkin verran kaikkiin tutkintoihin.  

 

5.3 Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen  

 

Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaamisen vastaukset on esitetty Taulukossa 4. Yleisesti 

vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen koettiin tärkeäksi (vastausten ka.1,8). Yli 70% 

vastaajista koki erittäin tärkeänä, että osaa luoda positiivisen ilmapiirin ja osaa aktiivisen kuuntelun 

taidon. Yli puolet vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osaa neuvottelu- ja keskustelutaidot, osaa vas-

taanottaa ja antaa suullisen raportin sekä että osaa ottaa esille asiakkaan kanssa hänelle haasteellisia 

ja arkaluonteisia asioita. Osaamista viestiä vierailla kielillä koettiin kohtalaisen tai vähemmän tärkeäksi. 

 

Taulukko 4. Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen.   

 

 

 

Lähes kauttaaltaan yksityisten palvelukotien vastaajat pitävät vuorovaikutus-, viestintä- ja kommuni-

kointiosaamista tärkeämpänä kuin osaamis- ja tukikeskuksen ja kunta/ kuntayhtymän palvelukotien 

vastaajat.  Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen teeman vastauksia verrattaessa 

suurinta hajontaa oli vastauksissa ”osaa viestiä vierailla kielillä”, ”osaa käyttää puhetta tukevia ja kor-

vaavia kommunikointimenetelmiä” ja ”osaa viestiä vaikuttavasti”. 
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Vuorovaikutus-, viestintä- ja kommunikaatio-osaaminen- teeman avoimeen vastauskohtaan oli nostettu 

esille seuraavia asioita. Vastaajat pitivät tärkeänä sitä, että työntekijällä on myönteinen asenne uuden 

oppimiselle. Monet taidoista opitaan vasta käytännön työelämän tilanteissa. Esille tuotiin, että on tär-

keää käyttää tulkkia asiakkaan ja työntekijän oikeusturvan kannalta. Tulkin käyttäminen mahdollistaa 

paremmin myös asiakkaan ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen.  

 

Kaikkein tärkeinä on läsnäolon ja kuuntelun taito. Aistia tilanne ja olla rauhassa läsnä. 

 

Tärkeää on, että asiakas saa äänensä kuuluviin. Eräs vastaaja totesi, että yhtäläiset kommunikoinnin 

perusopinnot olisi hyvä olla kaikissa tutkinnoissa ja tarpeen mukaan voisi hankkia lisäkoulutusta.  

 

5.4 Ohjaus- ja neuvontaosaaminen 

 

Ohjaus- ja neuvontaosaamisen vastaukset on esitetty Taulukossa 5. Ohjaus- ja neuvontaosaaminen 

koettiin tärkeänä (vastausten ka.2,0). Yli puolet vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osaa varmistaa 

heikommassa asemassa olevan asiakkaan tarvitseman avun, tuen ja palvelun, sekä sen että hallitsee 

vaikeat asiakastilanteet. 

 

 

Taulukko 5. Ohjaus- ja neuvontaosaaminen.  
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Kauttaaltaan yksityisten palvelukotien vastaajat pitivät ohjaus- ja neuvontaosaamista tärkeänä. Kun-

nan/ kuntayhtymän palvelukotien vastaajat pitivät vähemmän tärkeänä sitä, että työntekijä osaa käyttää 

verkostolähtöisiä menetelmiä työssä.   

 

Avoimessa vastauksessa vastaajat korostivat jatkuvan oppimisen merkitystä ja tiedonhankintataidon 

merkitystä. Eräs vastaaja totesi, ettei kaikkien tarvitse osata kaikkea, vaan työntekijä voi erikoistua 

häntä kiinnostavaan teemaan. Eräs vastaaja totesi, etteivät ohjaus- ja neuvontaosaamisen kokonai-

suudessa olevat kysymykset ole prioriteetteja omassa toimintaympäristössä, mutta jossain toisessa 

toimintaympäristössä ne olisivat erittäin tärkeitä. Vastaaja pohti myös sitä, että haasteena on löytää ne 

osaamistarpeet, joita kaikki tarvitsevat ja sitten spesifit eri ympäristöihin. Avoimissa vastauksissa todet-

tiin, että ohjaus- ja neuvontaosaamisen kategoriassa osa asioista olisi perusosaamisen kannalta tär-

keää ja loput lisäkoulutuksena hankittavia osaamistarpeita tarvittaessa.  

 

5.5 Sosiaali- ja terveysalan kliininen osaaminen  

 

Sosiaali- ja terveysalan kliinisen osaamisen vastaukset on esitetty Taulukossa 6. Sosiaali- ja terveys-

alan kliininen osaaminen koettiin tärkeänä (ka. 1,7). Erittäin tärkeänä yli 70% vastaajista koki sen, että 

ymmärtää laadukkaan työn toteuttamisen periaatteet ja toimii niiden mukaisesti sekä osaa kohdata 

haastavia asiakkaita ja omaisia. Valtaosa (yli 70%) vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osaa toteuttaa 

asiakkaan lääkehoitoa, kykenee ja osaa edistää asiakasturvallisuutta, asiakkaan terveyttä, hyvinvointia 

ja toimintakykyä. 

 

Taulukko 6. Sosiaali- ja terveysalan kliininen osaaminen. 
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Kunta/kuntayhtymän vastaajat eivät pidä kliinistä osaamista niin tärkeinä kuin yksityisen palvelukotien 

vastaajat. Kunta/kuntayhtymän palvelukotien vastaajat näkivät aseptiikan osaamisen kohtalaisen tär-

keänä, kun taas osaamis- ja tukikeskuksen ja yksityisten palvelukotien vastaajat pitivät aseptiikan osaa-

mista tärkeänä. Yksityisten palvelukotien vastaajat pitivät erittäin tärkeänä tai tärkeänä etenkin saatto-

hoidon, mielenterveys- ja päihdetyön ja muistisairaiden hoidon osaamista.  
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Avoimessa vastauksessa vastaajat korostivat kokonaisvaltaista laaja-alaista osaamista, jota vaaditaan 

koko sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta. Kaikki teeman sisällä mainitut asiat ovat tärkeitä, 

mutta hyvä olisi pohtia, mikä on prioriteetti. Pitääkö sosiaali- ja terveysalan kliinistä osaamista olla kai-

killa, vai olisi joitakin osa-alueita vain tietyillä henkilöillä. Osaamisen tarve riippuu siitä, minkälaiseen 

työhön hakeutuu. Kiireen ja työn kuormittavuuden vuoksi erittäin tärkeäksi koettiin se, että osaa tunnis-

taa omaa osaamista ja tehdä siihen liittyen päätöksiä. Oman työn ohjausosaaminen koettiin tär-

keänä. Osaamista palveluohjata asiakasta pidettiin tärkeänä ja myös ennaltaehkäisevää työtä koros-

tettiin. 

 

Ennaltaehkäisevää työtä on se, että osaa ohjata asiakasta oikeisiin palveluihin ja tukimuo-

toihin, jotka ylläpitävät toimintakykyä ja ennaltaehkäisevät osaltaan tilanteen eskaloitu-

mista. 

 

5.6 Tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön osaaminen  

  

Osaamisteeman vastaukset on esitetty Taulukossa 7. Tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön osaa-

mista pidetään yleisesti tärkeänä (ka. 1,7) ja vastaukset jokaisessa kysymyksessä jakaantuivat suh-

teellisen tasaisesti välille erittäin tärkeä-tärkeä. Yli puolet vastaajista piti erittäin tärkeänä, että osaa 

tunnistaa asiakaslähtöisyyden moniammatillisen työn lähtökohtana ja tavoitteena. Tärkeänä yli puolet 

vastaajista piti, osaamista: 

- välttää päällekkäistä työtä 

- tunnistaa palveluaukkoja 

- muodostaa yhteistyöverkostoja ja työskennellä niissä asiakaslähtöisesti, 

- neuvotella yhteistyön tavoitteista ja rajoista moniammatillisessa yhteistyössä sekä kykyä 

poikkihallinnolliseen yhteistyöhön palveluiden kehittämisessä.  

Avoimessa vastauksessa vastaajan näkemys oli, että tiimityöskentely ja moniammatillinen yhteistyö on 

laajempaa sairaanhoitajan ja sosionomin työssä.   

 

Taulukko 7. Tiimityön ja moniammatillisen yhteistyön osaaminen.  
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5.7 Palvelujärjestelmän ja sen toiminnan tunteminen, lainsäädännön osaaminen  

  

Osaamisteeman vastaukset on esitetty Taulukossa 8. Yleisesti palvelujärjestelmän ja sen toiminnan 

tunteminen, lainsäädännön osaaminen koettiin tärkeäksi (ka. 2,0). Yli 50 % vastaajista koki erittäin tär-

keänä, että osaa ohjata asiakasprosessia siten, että se etenee ja lain edellyttämät toimet täyttyvät. 

Puolet vastaajista koki tärkeänä sen, että tuntee sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän, jossa palveluita 

tuottaa yksityinen- ja julkinen palvelujen tuottaja. Tärkeänä 50 % vastaajista piti myös sitä, että tuntee 

muuttuvan palvelurakenteen ja järjestämis- ja tuottamisvastuut. Yksityisten palvelukotien vastaajat piti-

vät kauttaaltaan osaamisteeman väittämiä erittäin tärkeänä tai tärkeänä ja kunta/ kuntayhtymän palve-

lukotien vastaajat kohtalaisen tärkeänä. 

 

 

Taulukko 8. Palvelujärjestelmän ja sen toiminnan tunteminen, lainsäädännön osaami-

nen.   
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Avoimissa vastauksissa vastaajat toivat esille, että palvelujärjestelmän ja sen toiminnan tunteminen 

sekä lainsäädännön osaaminen ovat edellytys asiakastyön toteutumiselle. Tärkeänä pidettiin ennalta-

ehkäisevän työn korostamista. Palvelujärjestelmän ja sen toiminnan tunteminen ja lainsäädännön 

osaaminen nähtiin olevan sosionomin koulutukseen kuuluvia asioita.   

 

5.8 Työelämätaidot ja työhyvinvointiosaaminen  

  

Osaamisteeman vastaukset on esitetty Taulukossa 9. Työelämätaidot ja työhyvinvointiosaaminen näh-

dään yleisesti ottaen erittäin tärkeänä (ka.1,4). Erityisesti korostuu se, että osaa huolehtia omasta jak-

samisestaan (82 % vastaajista koki tämän erittäin tärkeänä) ja osaa johtaa itseään (vastaajista 72 % 

koki tämän erittäin tärkeänä). 

 

Taulukko 9. Työelämätaidot ja työhyvinvointiosaaminen  
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Avoimessa vastauksessa vastaajat toivat esille, että työelämätaidot ja työhyvinvointiin liittyvät asiat ovat 

sosionomiopinnoissa laajasti esillä. Oman työn johtaminen, priorisointi ja oma työssä jaksaminen näh-

tiin tulevaisuudessa tärkeinä taitoina.  

Oman työn johtaminen, priorisointi, oma työssä jaksaminen ovat äärimmäisen tärkeitä tai-

toja, kun vaatimukset kasvavat alalla koko ajan. 

 

5.9 Digi- ja hyvinvointiteknologia osaaminen  

 

Osaamisteeman vastaukset on esitetty Taulukossa 10. Digi- ja hyvinvointiteknologia osaaminen koe-

taan tärkeänä (ka.2,2). Erittäin tärkeänä 57 % vastaajista koki sen, että ymmärtää tietoturvallisuuden 

merkityksen asiakasprosessissa ja hallitsee tarvittavat IT-taidot (43 % vastaajista). 43 % vastaajista 

koki vain kohtalaisen tärkeänä, että osaa tunnistaa palvelut, työt tai työn osat, jotka sopisivat digitoita-

viksi tai robotisoitaviksi sekä sen, että osaa ohjata asiakasta sähköisten ja virtuaalisten palvelujen väli-

tyksellä. 

 

Taulukko 10. Digi- ja hyvinvointiteknologia osaaminen.  
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Yksityisten palvelukotien ja osaamis- ja tukikeskuksen vastaajat pitävät kunta/kuntayhtymän palvelu-

kotien vastaajia selvästi tärkeämpänä osaamista, jolla asiakkaan turvallisuus voidaan turvata ja estää 

hyväksikäyttö digiympäristöjen riskeiltä. Avoimissa vastauksissa digi- ja hyvinvointiteknologiasta ei ollut 

kommentteja.  

 

5.10 Tutkimus-, kehittämis-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen  

  

Tutkimus-, kehittämis-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen teeman vastaukset on esitetty Taulukossa 11. 

Yleisesti tutkimus-, kehittämis-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen koettiin tärkeänä (ka. 2,2). Erittäin tär-

keänä yli 40 % vastaajista koki, että osaa arvioida oman työryhmän resurssit, priorisoida työtehtävät ja 

niihin liittyvät vastuut sekä ymmärtää itsensä ja oman osaamisensa johtamisen merkityksen. Yli 20 % 

vastaajista koki vähemmän tärkeänä, että kykenee tieteiden välisen osaamisen kehittämiseen ja tuntee 

sosiaali- ja terveysalan yrittämismahdollisuudet.  
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Taulukko 11. Tutkimus-, kehittämis-, johtamis- ja yrittäjyysosaaminen.  

 

 

 

 

Kunta/kuntayhtymän palvelukotien vastauksissa se, että osaa tuoda esille asiakkaan palveluproses-

sissa olevia epäkohtia ja antaa niihin kehittämisehdotuksia, nähtiin kohtalaisen tärkeänä, kun taas yk-

sityisten palvelukotien vastaajat pitivät sitä tärkeänä. Avoimessa vastauksessa vastaajat toivat esille, 

että työn kehittämisen näkökulma avautuu usein työkokemuksen kautta. Eräs vastaaja totesi, että tut-

kimus-, kehittämis-, johtamis- ja yrittäjyysosaamisen teeman alla olevista asioista osa kohdentuu vain 

tiettyihin tutkintoihin vaatimustasoksi esim. sosionomin tutkintoon.  

 

6. POHDINTA 

 

Kyselyn tulokset antoivat arvokasta tietoa VAVE-hankkeen työryhmän kehittämistyöhön. Kysely oli 

laaja, ja erityisesti teemakysymyksissä oli paljon vastattavia kohtia. Ennakko-odotuksena oli, että avoi-
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miin teemakysymyksiin vastaaminen voi vähentyä kyselyn loppua kohti, ja tämä näkyi vastauk-

sissa. Vastauksia luokiteltaessa havaittiin, että osa vastaajista oli pohtinut vammaisalan tulevaisuuden 

haasteita yleisestä näkökulmasta, ei pelkästään vammaisalalla tarvittavan osaamisen näkökulmasta.  

 

Vastaukset ristiintaulukoitiin osaamis- ja tukikeskuksen, kunnan/kuntayhtymän palvelukotien ja yksityis-

ten palvelukotien kesken, koska vastaajia oli näistä ryhmistä eniten. Ristiintaulukointi ei nostanut mer-

kittäviä huomioita vastauksissa. Yleisesti voidaan todeta yksityisten palvelukotien vastaajien pitävän 

osaamisteemojen osaamistarpeita tärkeämpinä kuin osaamis- ja tukikeskuksen ja kunnan/kuntayhty-

män palvelukotien vastaajat. Tämä saattaa kuvata sitä, että yksityisissä palvelukodeissa tarvitaan laa-

jempaa osaamista, eikä asiantuntijapalveluita ole saatavilla kuten osaamis- ja tukikeskuksessa ja 

kunta/kuntayhtymässä.    

 

Osaamiskartoituksen tulokset vahvistivat työryhmän näkemystä siitä, että ammatillisen peruskoulutuk-

sen lisäksi vammaistyössä tarvitaan paljon erityisosaamista. Kiinnostavaa tuloksissa oli, ettei avoimissa 

kysymyksissä teknologiaosaamisen merkitys tulevaisuudessa noussut juurikaan esille, vaikka teknolo-

gisen osaamisen merkitys korostui taustamateriaalina käytettävissä (OEF:n) laatimissa osaamiskor-

teissa. Kyselyn perusteella perustason IT-taidot tulee kuitenkin hallita. Tietoturvan hallinta nähtiin myös 

tärkeänä. Yksityisten palvelukotien vastaajat eivät nähneet digitaitoja yhtä tärkeinä kuin kunnallisen 

puolen vastaajat.  

 

Huomioitavaa oli, että vammaisalan kunnalliset palveluntuottajat halusivat vahvistaa työntekijöiden klii-

nistä osaamista, erityisesti lääkehoidon osaamista. Lisäksi tarpeellisina nähtiin asiakkaan ravitsemus-

hoitoon, unen ja levon tukemiseen, kuntoutumista edistävään työotteeseen, saattohoitoon ja erityisesti 

muistisairauksien hoitoon sekä mielenterveys- ja päihdetyöhön liittyvän osaamisen vahvistaminen. 

Esiin nousi myös tarve vaativan asiakastyön koulutuksen lisäämiseen vammaistyössä.  

 

Vammaisalalla oman työnkuvan laaja-alainen ja kokonaisvaltainen hahmottaminen on tärkeää. Vam-

maistyössä kaikkia työtehtäviä ei voi täysin rajata koulutukseen katsoen. Työskentely vammaisten 

kanssa on niin kasvatusta, opetusta ja ohjausta, palveluohjauksellista toimintaa kuin hoitoa ja avusta-

mista sekä suunnittelua, kehittämistä ja hallinnollisia tehtäviä. Toimintakyyn arviointi- ja edistäminen, 

asiakaslähtöinen suunnittelu ja kuntoutus edellyttävät vahvaa osaamista.  Laaja-alaisessa kuntoutuk-

sessa tarvitaan monenlaista erityisosaamista ja monialaista yhteistyötä. Vammaistyössä työntekijän tu-

lee osata mm. toimia asiantuntijana vammaistyön hoito- ja palvelujärjestelmässä. Hänen tulee pystyä 

osallistumaan kehittämis- ja innovaatiotoimintaan luomalla uudenlaisia työkäytäntöjä sekä toimimalla 

mukana alan innovaatioverkostoissa.  
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Osaavan henkilökunnan saatavuus ja pysyvyys sekä vammaisalan erityisosaamisen- ja erikoistumis-

koulutuksen puuttuminen nousivat useassa vastauksessa tärkeimmäksi vammaisalan osaamiseen liit-

tyväksi tulevaisuuden haasteeksi. Sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä tulee olla riittävä vammaisalan 

ammatillinen peruskoulutus ja mahdollisuus täydentää opintojaan sekä hankkia täydennyskoulutuk-

sessa ajantasaista tietotaitoa (Kirmanen, 2020). Työn moninaisuus nousee vammaisten ihmisten yksi-

löllisistä tuentarpeista, toimintayksikön luonteesta ja työntekijän työtehtävistä käsin. Osaamistarpeiden 

määrittäminen antaa pohjaa työtehtävissä vaadittavan osaamisen määrittämiseen ja tehtävärakentei-

den kehittämiseen vammaisalalla. Osaavan työvoiman turvaaminen edellyttää tehtävärakenteiden ja 

alan kelpoisuusehtojen päivittämistä. 

 

Vammaisten ihmisten asioiden pitäisi olla paremmin esillä niillä aloilla, joissa työtä tehdään vammaisten 

ihmisten kanssa. Vammaisten ihmisten yksilöllisten tarpeiden huomioimista tulee kehittää. Hyvinvointi-

tietoja sekä asiakkaiden näkemyksiä ja kokemuksia palvelujen laadusta ja toimivuudesta kerättäessä 

on varmistettava, että vammaiset ihmiset saavat äänensä kuuluville. Tämä edellyttää tiedonkeruume-

netelmien mukauttamista. Vammaisjärjestöjen osaamista tiedonkeruussa ja tutkimuksessa tulee hyö-

dyntää nykyistä enemmän. Tiedottaminen ja viestintä olemassa olevista palveluista on oltava saavu-

tettavaa ja monikanavaista.  

 

Osaamiskartoituksen perusteella Etelä-Savon alueella koulutustarjonta koettiin suppeana. Kaivattiin 

enemmän mm. täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Osaamiskartoituksen tuloksia on hyödynnetty 

VAVE-hankkeen kehittämistyössä mm. tulevaisuuden vammaistyön osaamistarpeiden kuvaamisessa 

ja hankkeen koulutuspilottien suunnittelussa. Kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää laajemmin koulutuk-

sen kehittämistyössä ja osaamistarpeiden määrittämisessä.  
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Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa vahvistetaan vammaisalan osaa-
mista ja parannetaan työvoiman saatavuutta vammaisalalle. Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, 
Etelä-Savon ELY-keskus ja hankeen toteuttajat 
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