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Käytäntötutkimuksen 
teema ja toteutus

• Tutkimuksen idea syntyi keskusteluista 

vammaisjärjestön edustajan kanssa 2013

• Ehdotin teemaa Raaseporin vammaispalvelun 

tiimille syksyllä 2014

• Sovimme yhdessä, että testaamme Hyvän elämän 

palapeli- työkirjaa kahden asiakasperheen kanssa



Hyvän elämän palapeli
• Kehitysvammaliiton ja Jaatinen ry:n kehittämä 

työkirja syntyi tarpeeseen selkeyttää perheiden 

”palveluviidakkoa”, jotta perheet voisivat elää 

hyvää elämää

• Auttaa perheitä valmistautumaan 

palvelusuunnitelman laadintaan pohtimalla:

1. omia vahvuuksiaan ja verkostoaan

2. miltä perheen hyvä elämä näyttäisi

3. nykytilannetta & tulevaisuuden toiveita

Palapelin tavoitteena on toimintasuunnitelma, jonka 

perhe voi esittää vammaispalveluille



Tutkimusprosessi
1. Mennä perheiden kotiin tekemään tehtäviä 

työkirjasta yhdessä perheiden kanssa

2. Osallistua tapaamiseen, jossa palveluita 

suunnitellaan yhdessä vammaispalvelun 

työntekijän ja perheiden kanssa

3. Vammaispalvelun tiimin ryhmähaastattelu, jonka 

pohjana toimi havaintoni 1 & 2 vaiheista sekä 

vanhempien palaute



Tutkimuskysymykset
1. Miten perhe kokee prosessin, jossa palveluita 

suunnitellaan?

2. Miten vammaispalvelun työntekijät kokevat 

prosessin, jossa palveluita suunnitellaan?

3. Miten Hyvän elämän palapeli- työkirja voi tukea 

perheitä palvelun suunnittelussa?



Keskeiset tulokset
• Vanhemmat kokivat palapelin positiivisena

• Sisarukset pääsivät osallisiksi keskusteluun

• Lasten ääni kuului palvelun suunnittelussa, lapset 

olivat osa prosessia.

• Palapelistä ei ollut konkreettista hyötyä näille 

perheille, sillä palvelut toimivat ja perheet olivat 

tyytyväisiä. Asiakkuuden alkuvaiheessa olisi ollut 

suurempi hyöty, kun perheet ei vielä ole oppineet 

toimimaan järjestelmässä.



• Vammaispalvelussa koettiin Palapeli positiiviseksi jos 

se hyödyttää perheitä

• Palvelusuunnitelman laadinta tuonut lähemmäksi 

asiakkaan ja vammaispalvelun työntekijän

• Voimavarat vahvana Palapelissä- eivät nouse esiin 

palvelusuunnittelussa

• Vammaispalvelun tiimissä syntyi keskustelua siitä 

kuinka voimavaroja voitaisiin nostaa esiin ja samalla 

perustella palveluiden tarpeellisuutta

• Lapset osallistuvat harvoin palvelun suunnitteluun. 

Lasten osallisuus koettiin vammaispalvelussa 

haastavana. 



”Niin tässä (Palapeli) oli kiva se, et.. et myös mietitään 

niitä asioita mitkä toimii ja mitkä on vahvuuksia. Et 

usein sitä arjessa unohtaa, että.. että mitä kaikkee on. 

Ja tärkee niit ongelmii on tietysti käydä läpi, mutta 

myös, et se ei oo vaan sitä. Et on paljon hyviiki asioita 

siinä… Et se oli jotenki kiva. Varsinkin kun käydään 

lasten kanssa. Että, välil on miettiny just, et miltä se 

lapsesta tuntuu, että.. että tota puhutaan kokoajan et 

pitää tätä ja tätä ja tätä. Ettei lapsi koe itseään sitten 

taakaksi. (…)Tiiän.. niin kuin muissa perheissä, että.. et 

on ollu huolta siitä, että tota.. on lapsi ruvennu ite

puhumaan sitä, et ku musta on niin paljon harmia (…) 

Et lapsikin vaikka pelaa, niin kuuntelee kuitenkin 

tarkkaan.. joka sanan kuuntelee mitä puhutaan.” 
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