
KYSELYLOMAKE: FSD3144 SOSIAALIALAN AMMATTILAISTEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAIS-
PALVELUISTA 2015

QUESTIONNAIRE: FSD3144 SOCIAL SERVICE PROFESSIONALS’ PERCEPTIONS OF DISA-
BILITY SERVICES 2015

Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua
tutkimusaineistoa.

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This questionnaire forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the questionnaire is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by
means of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta frågeformulär utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands sam-
hällsvetenskapliga dataarkiv.

Om frågeformuläret är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk
referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



123 
 

Liitteet 

Liite 1.  Kyselyn saatekirje Talentian jäsenille. 

 

 

Hyvä Vammaispalveluissa työskentelevä sosiaalialan ammattilainen, 
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Invalidiliitto toteuttavat 
yhteistyönä vammaispalveluja koskevan selvityksen. 
  
Kyselylomake lähetetään Talentian jäsenrekisterin perusteella laajasti, sillä 
vammaispalvelun työtehtäviä tehdään eri ammattinimikkeillä ja erilaisissa työpaikoissa. 
Jos työtehtäviisi ei kuulu lainkaan vammaispalvelun tehtäviä, voit poistaa tämän 
kyselyn. Jos taasen vammaispalvelut kuuluvat työtehtäviisi, toivomme että vastaat alla 
olevasta linkistä avautuvaan kyselyyn. 
 
https://www.webropolsurveys.com/S/1C69EEDCF6F92EF5.par  
 
Kyselyn tarkoitus on saada tietoa vammaispalvelun nykytilasta ja palveluprosessin 
toteuttamisesta sovellettaessa sosiaalihuoltolakia vammaispalvelulain ja 
kehitysvammalain rinnalla. Lisäksi kyselyllä selvitetään sosiaalialan ammattilaisten 
tehtäviä sekä oman ammatillisuuden kehittämisen ja tuen tarpeita. 
 
Näkemyksenne ovat meille tärkeä tuki vammaispalvelun sosiaalialan työn 
kehittämisessä ja vaikuttamistyössämme. 
 
Pyydämme vastaamaan kyselyyn 27.11.2015 mennessä. 
 
Yhteistyöterveisin 

 
Marjo Varsa, Talentia ry  ja  Tiina Lappalainen Invalidiliitto ry 
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Liite 2.  Kyselylomake 

 

Kysely vammaispalveluiden sosiaalialan ammattilaisille 

 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry ja sekä Invalidiliitto ry 
toteuttavat yhteistyönä vammaispalvelun sosiaalialaa koskevan selvityksen. 
 
Kyselyn tarkoitus on saada tietoa sosiaalialan ammattilaisten arvioista vammaispalvelun 
nykytilasta ja palveluprosessin toteuttamisesta sovellettaessa sosiaalihuoltolakia 
vammaispalvelulain ja kehitysvammalain rinnalla.  

Lisäksi kyselyllä selvitetään sosiaalialan ammattilaisten tehtäviä sekä oman ammatillisuuden 
kehittämisen ja tuen tarpeita. 
 
Vammaispalvelussa työskentelevät sosiaalityöntekijät ja muut sosiaalialan ammattilaiset ovat 
avainasemassa, kun kunnissa järjestetään vammaisille henkilöille heidän tarpeitansa 
vastaavia palveluja. 
 
Näkemyksenne ovat meille tärkeä tuki vammaispalvelun sosiaalialan työn kehittämisessä ja 
vaikuttamistyössämme. 
 
Vastausohjeet: Valitkaa sopivat vaihtoehdot tai/ja kirjoittakaa vastauksenne annettuun tilaan. 
 
Pyydämme vastaamaan kyselyyn 27.11.2015 mennessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

1. Tehtävänimikkeesi  

   Sosiaalityöntekijä 
 

   Sosiaaliohjaaja 
 

   Palveluohjaaja 
 

   Kehitysvammaohjaaja 
 

   Perhetyöntekijä 
 

   Sosionomi tai vastaava 
 

   Johtava sosiaalityöntekijä 
 

   Vammaispalvelupäällikkö tai vastaavassa tehtävässä 
 

   Yksikön vastaava / esimies 
 

   Muu, mikä 

 
 

 

 

 
2. Koulutuksesi  

   Sosiaalityöntekijä YTM / VTM 
 

   Sosionomi Ylempi- AMK 
 

   Sosionomi (AMK) 
 

   Aiempi opistoasteen tutkinto 
 

   Muu, mikä 
 
 
 
3. Työsuhteesi laatu  

   Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde 
 

   Määräaikainen 
 

 

 
 
4. Työnantajasi organisaatio  

   Kunta / kuntayhtymä 
 

   Yksityinen palveluntuottaja 
 

   Säätiö / Järjestö 
 

   Yrittäjä 
 

   Joku muu, mikä 
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5. Työskentelyalueesi maakunta  

   Uusimaa 
   Kanta-Häme 
   Päijät-Häme 
   Pirkanmaa 
   Varsinais-Suomi 
   Satakunta 
   Ahvenanmaa 
   Kymenlaakso 
   Etelä-Karjala 

   Pohjois-Karjala 
   Etelä-Savo 
   Pohjois-Savo 
   Keski-Suomi 
   Etelä-Pohjanmaa 
   Pohjanmaa 
   Keski-Pohjanmaa 
   Pohjois-Pohjanmaa 
   Kainuu 
   Lappi 

 

 

 

 

Rakenteellinen sosiaalityö vammaispalveluissa  
 

 
Sosiaalialan asiakastyössä saadaan monipuolista tietoa vammaisten ihmisten ongelmista ja 
mahdollisuuksista. Asiakkaiden tarpeita ja tarpeiden yhteyttä yhteiskuntaan voidaan nostaa 
näkyväksi uuden sosiaalihuoltolain sisältämän rakenteellisen sosiaalityön keinoin. 
 
Sosiaalihuollon asiantuntemusta tulee hyödyntää entistä paremmin esimerkiksi väestön 
asumiseen ja liikkumiseen liittyvässä yhteiskunnallisessa suunnittelussa, valmistelussa, 
päätöksenteossa ja palvelujen toteutumisen seurannassa. 
 
Asiakastyöstä saatavaa tietoa voidaan välittää eteenpäin esimerkiksi tutkimuksellisen 
tiedon tuottamisen, omaan työhön liittyvän sosiaalisen raportoinnin sekä sosiaalisten 
vaikutusten ja sosiaalitalouden arvioinnin keinoin 
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6. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa työyhteisösi tämänhetkistä tilannetta?  

   Rakenteellinen sosiaalityö on jo osa työtämme 
 

   Rakenteellinen sosiaalityö on ollut esillä keskusteluissamme ja tulevaisuuden 
suunnitelmissamme 

 

   Toistaiseksi rakenteellinen sosiaalityö ei ole ollut esillä keskusteluissamme eikä näkynyt 
toiminnassamme 

 

   Rakenteellinen sosiaalityö ei liity työhömme mitenkään 
 

   En pysty ottamaan kantaa, miksi 

________________________________ 
 

 

 
7. Miten kehittäisit vammaispalvelun sosiaalialan työn näkyvyyttä ja vaikuttavuutta?  

 
Täysin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
eri mieltä 

Täysin 
eri 
mieltä 

En 
osaa 
sanoa 

Välittämällä vammaisten ihmisten 
hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia 
koskevaa tietoa kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon poliittisten päättäjien 
päätöksentekoon  

 

               

Viemällä vammaispalveluiden 
sosiaalityön asiantuntemusta osaksi 
kunnan muiden toimialojen suunnittelua, 
esimerkkeinä esteetön asuminen, helposti 
saavutettava liikenne, kulttuuri-, liikunta- 
ja terveyspalvelut  

 

               

Vahvistamalla vammaisten asiakkaiden 
ja vammaisjärjestöjen vertais- ja 
kokemustiedon nivomista osaksi kunnan 
vammaispalveluiden 
suunnittelua ja kehittämistä  

 

               

Lisäämällä median ja sosiaalisen median 
hyödyntämistä vammaispalveluiden 
sosiaalityön sisältämien haasteiden esille 
tuomisessa, esimerkiksi aloitteita, 
lehtikirjoituksia, blogeja ja lausuntoja 
laatimalla sekä ajankohtaisiin 
keskusteluihin osallistumalla  

 

               

Lisäämällä vammaisuuteen liittyvää 
tietoisuutta ja vähentämällä yleisiä 
ennakkoluuloja ja stereotypioita 
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esimerkiksi yhteistyössä eri oppilaitosten, 
järjestöjen ja muiden tahojen kanssa  

 

Kehittämällä vammaispalveluiden 
toteuttamiseen erilaisia järjestämistapoja 
ja vaihtoehtoja (kunta itse, kunnat 
yhteistyössä, palveluseteli, 
henkilökohtainen budjetointi, 
ostopalvelu)  

 

               

Lisäämällä vammaispalvelun asiakkaiden 
tietoisuutta tarjolla olevista 
vaihtoehdoista palveluohjausta ja 
neuvontaa vahvistaen  

 

               

Edistämällä vammaisten henkilöiden 
osallisuutta yhdenvertaisina yhteiskunnan 
jäseninä poistaen asumisen, liikkumisen 
ja muun toimintaympäristön esteitä  

 

               

Kehittämällä vammaisten henkilöiden 
kouluttautumisen ja elämässä 
selviytymisen mahdollisuuksia ja 
vaihtoehtoja  

 

               

Kehittämällä vammaisten henkilöiden 
työllistymisen ja toimeentulon 
mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja  

 

               

Vahvistamalla vammaispalveluiden 
sosiaalialan ammattilaisten 
yhteiskunnallista asiantuntijuutta 
lisäämällä oikeus-, hallinto- ja 
taloustieteellistä osaamista  

 

               

Nostamalla vammaispalveluiden 
sosiaalialan asiantuntijuus vahvasti esiin 
uskoen ja luottaen koulutuksen ja 
työkokemuksen kautta saatuun 
pätevyyteen sekä lain tuomaan 
oikeutukseen ja velvoitukseen toimia 
yhteiskunnallisesti valveutuneena 
sosiaalialan ammattilaisena  

 

               

Jotenkin muuten, miten   
 

               
 

[Keskeytä] 
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Palveluprosessi  
 

 

 

 
8. Kuinka monta asiakasta sinulla on tällä hetkellä?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
9. Onko sinulla asiakkaita mielestäsi?  

   Liikaa 
 

   Sopivasti 
 

   Vähän 
 

 

 

 

 
10. Kuinka isoon osaan asiakkaistasi sovellat?  

 Kaikkiin Enemmistöön Puoleen Pieneen 
osaan 

En 
kehenkään 

Ensisijaisesti 
sosiaalihuoltolakia  

 

               

Ensisijaisesti 
vammaispalvelulakia  

 

               

Ensisijaisesti 
kehitysvammalakia  

 

               

Jotain muuta lakia, mitä   
 

               
 

 

 

 
11. Onko uusi sosiaalihuoltolaki vaikuttanut?  

 Lisääntynyt Pysynyt 
ennallaan Vähentynyt En osaa 

sanoa 
Sosiaalihuoltolain mukaisten 
asiakkaiden määrään  

 

            

Vammaispalvelulain mukaisten 
asiakkaiden määrään  

 

            

Kehitysvammalain mukaisten 
asiakkaiden määrään  

 

            

Johonkin muuhun asiaan, mihin   
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12. Onko työssäsi jokin asiakasryhmä, jonka tulevaisuudesta olet huolissasi?  

   Ei 
 

   Kyllä, mikä ja miksi 

________________________________ 
 

 

 

 

 
13. Turvaavatko subjektiiviset oikeudet välttämättömät palvelut vammaispalvelussa?  

   Kyllä 
 

   Ei, perustelut 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
14. Mitä tiedonhankintatapoja käytät asiakkaan tilanteen arviointia varten?  

 Aina Usein Joskus Harvoin En 
koskaan 

Henkilökohtainen tutustuminen asiakkaaseen 
toimistolla  

 

               

Henkilökohtainen tapaaminen asiakkaan kotona  
 

               

Henkilökohtainen tapaaminen asiakkaan toiminta- 
/asuinympäristössä  

 

               

Tutustuminen asiakkaan toimintaympäristöihin 
toimintakohtaisesti esimerkiksi työpaikka- tai 
oppilaitoskäynnillä tai koematkustamalla yhdessä 
liikennevälineissä 
   

 

               

Henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen puhelimitse  
 

               

Henkilökohtainen kontakti asiakkaaseen 
sähköpostitse tai muilla sähköisillä tavoilla  

 

               

Asiakkaan perheeseen ja lähipiiriin tutustuminen 
toimistolla tai kotikäynnillä  

 

               

Asiakkaan tilanteeseen tutustuminen 
palvelusuunnitelman välityksellä  

 

               

Asiakkaan tilanteeseen tutustuminen 
vammaispalveluhakemuksen kautta  

 

               

Asiakkaan tilanteeseen tutustuminen muiden 
asiantuntijalausuntojen avulla  

 

               

Moniammatillinen kokous, jossa asiakas on mukana  
 

               

Moniammatillinen kokous ilman asiakasta  
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Puhelimen tai muun viestimen välityksellä 
yhteydenottona toiseen asiantuntijaan  

 

               

Jokin muu, 
mikä  ________________________________ 

 

               

 

 

 

 
15. Koetko saavasi kaiken oleellisen tiedon asiakkaan toimintakyvystä terveydenhuollon ja 
kuntoutuksen ammattilaisilta, kun suunnittelet asiakkaan kanssa yksilöllisiä 
vammaispalveluja hänen elin- ja toimintaympäristöään vastaaviksi?  

 Kyllä 
 

 Ei 
 

 
Kehittämisideoita 

________________________________ 
 

 

[Keskeytä] 
 

 
16. Sosiaalihuoltolaki velvoittaa omatyöntekijän nimeämisen palveluiden tarpeen arvioinnin 
yhteydessä koko asiakasprosessin ajaksi. Tuoko tämä muutos jotain muutoksia omaan 
työhösi?  

   Ei 
 

   Kyllä, mitä 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
17. Kuinka usein teet työssäsi alla mainittuja tehtäviä?  

 Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvoin En 
koskaan 

Asiakasneuvontaa ja 
palveluohjausta  

 

               

Palvelutarpeen arviointia  
 

               

Palvelusuunnitelmia  
 

               

Palvelu- ja tukipäätöksiä  
 

               

Asiakkaan ohjausta vertaistuen tai 
muun kokemustiedon piiriin  

 

               

Johtamista ja hallinnointia  
 

               

Työn raportointia ja hallinnointia  
 

               

Palveluiden toteutuksen arviointia  
 

               

Vammaispalveluiden 
asiakaspalautteen käsittelyä  
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Asiakkaiden omaisten ja läheisten 
kanssa yhteistyötä  

 

               

Vammaispalveluiden yleisen 
järjestämistavan valintaa  

 

               

Vammaispalveluiden 
asiakaskohtaisen järjestämistavan 
valintaa  

 

               

Yksilöllisten palveluiden 
suorahankinnan tarpeen perustelua  

 

               

Palveluntuottajien valintaa  
 

               

Palveluntuottajien valvontaa  
 

               

Palvelun laadun valvontaa  
 

               

Jotain muuta, mitä   
 

               
 

 

 

 

18. Toimiiko palvelusuunnitelma mielestäsi hyvänä välineenä todentaa asiakkaiden tarpeet 
ja suunnitella tarpeita vastaavia palveluja?  

   Kyllä 
 

   Ei, miksi 
 

 
 

 

 

19. Siirtyykö sinun työpaikkasi käytännöissä palvelusuunnitelman kautta tieto asiakkaan 
palvelutarpeesta palveluiden toteutukseen?  

 Kyllä 
 

 Ei 
 

 Kehittämisideoita 
 

 

 

 

 

 
20. Hoidatko itse asiakkaasi palveluprosessin kokonaan (toimintakyvyn ja palvelutarpeen 
arviointi, palvelusuunnitelma ja palvelu- / tukipäätös)?  

   Kyllä 
 

   En, miksi 
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21. Missä asiakasprosessin vaiheissa koet tarvitsevasi tukea? Voit valita useamman kohdan.  

 
Asiakkaan toimintakyvyn arviointi, millaista 

 
 

 
Palvelusuunnittelu, millaista 

________________________________ 
 

 
Päätöksenteko, millaista 

________________________________ 
 

 
Palvelun toteutus, millaista 

________________________________ 
 

 
Palvelun toteutumisen arviointi, millaista 

________________________________ 
 

 

 

 

 
22. Mitä vaikutusta sillä on mielestäsi, jos päätöksenteon taso on eri kuin palvelutarpeen 
arvioinnin ja suunnitelman tekemisen taso?  
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 
23. Koetko toimivasi työssäsi ammattieettisten ohjeiden mukaisesti?  

   Kyllä 
 

   En, perustele 

________________________________ 
 

 

 

 

 
24. Oletko jostain eettisten seikkojen toteutumisesta huolissasi?  

   En 
 

   Kyllä, mistä 

________________________________ 
 

 

[Keskeytä] 
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25. Millaiseksi arvioit kuntasi vammaispalveluiden sosiaalialan työhön liittyvien tekijöiden 
nykytilan?  
(Kysymyksen analysointi on jätetty tämän raportin ulkopuolelle) 

 Kiitettävä Tyydyttävä Välttävä Heikko En osaa 
sanoa 

Henkilökunnan vaikutusmahdollisuus  
 

               

Henkilökunnan riittävyys  
 

               

Yhteistyö kunnan päättäjien kanssa  
 

               

Yhteistyö terveydenhuollon 
ammattilaisten kanssa  

 

               

Yhteistyö muiden hallinnon alojen 
kanssa (esim. opetus, liikunta)  

 

               

Yhteistyö asiakkaiden kanssa  
 

               

Yhteistyö vammaisia henkilöitä 
edustavien tahojen kanssa  

 

               

Yhteistyö vammaispalveluiden 
toteuttajien kanssa  

 

               

Vammaispalveluiden 
järjestämisvaihtoehtojen monipuolisuus  

 

               

Vammaispalveluiden 
hankintaosaaminen  

 

               

Asiakkaiden vaikutusmahdollisuus ja 
osallisuus  

 

               

Vammaispalveluiden saatavuus ja oikea-
aikaisuus  

 

               

Vammaispalveluiden 
kustannustehokkuus  

 

               

Jokin muu, mikä   
 

               
 

 

 

 

 
26. Näetkö vammaisten henkilöiden palveluissa (palveluiden sisällössä, lainsäädännössä, 
järjestämisessä tai toteuttamisessa)  

 
Hyvin toimivia asioita, minkälaisia 

________________________________ 
 

 
Heikkouksia tai uhkia, minkälaisia 

________________________________ 
 

 Tulevaisuuden mahdollisuuksia, minkälaisia 
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________________________________ 
 

 
Muutostarpeita, minkälaisia 

________________________________ 
 

 

 

 

 
Ammatillisuutta ja osaamista vahvistava tuki  

 

 

 

 
27. Onko sinulla käytössäsi tukea, joka auttaa jaksamaan työssäsi?  

 Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Ei 
lainkaan 

En 
osaa 
sanoa 

Esimiestuki  
 

                  

Työyhteisön tuki  
 

                  

Työnohjaus  
 

                  

Lisäkouluttautumismahdollisuus  
 

                  

Kehityskeskustelut  
 

                  

Työn systemaattinen arviointi ja 
kehittämisote  

 

                  

Työssä ilmenneiden ongelmien 
ja asiakastapausten yhteinen 
käsittely  

 

                  

Virkistystoiminta esimerkiksi 
yhteiset retket ja tapahtumat  

 

                  

Jokin muu, mikä   
 

                  
 

 

 

 

28. Näetkö vammaispalveluiden sosiaalialan ammattilaisten työn toteuttamisessa  

 
Hyvin toimivia asioita, millaisia 

________________________________ 
 

 
Heikkouksia tai uhkia, millaisia 

________________________________ 
 

 
Mahdollisuuksia, millaisia 

________________________________ 
 

 Muutostarpeita, millaisia 
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________________________________ 
 

 En osaa sanoa 
 

 

 

 

 
29. Onko mielessäsi jotain, mitä ei kysytty mutta haluaisit sanoa?  
 

 

 

 


