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Kuntoutuksen ohjaaja AMK

• toimii asiantuntijana ohjaus-, neuvonta-, suunnittelu-, koordinointi- ja 
kehittämistehtävissä kuntoutuspalveluissa julkisella, yksityisellä ja 
kolmannella sektorilla sekä yrittäjänä.

• arvioi ja edistää eri-ikäisten, eri elämäntilanteissa olevien 
kuntoutujien ja perheiden arjessa selviytymistä ja 
toimintamahdollisuuksia.

• toteuttaa ja koordinoi kuntoutusta yhteistyössä muiden 
kuntoutusalan ammattilaisten kanssa.



Opinnäytetyön 
tarkoitus ja 

tavoite

• Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietoa 
vammaisille aikuisille tarjolla olevista liikunnan 
tukitoimista, selvittää tukipalveluiden 
toimivuutta, sekä tuottaa VAU ry:lle tietoa, jota 
voidaan hyödyntää yhdistyksen toiminnan 
kehittämisessä ja suunnittelussa.

• Tavoitteena oli selvittää internetkyselyllä 
vammaisille aikuisille tarjolla olevien liikunnan 
harrastamisen tukipalveluiden -kuljetus- ja 
avustajapalvelut sekä liikunnan apuvälineet-
riittävyyttä ja toimivuutta.



Tutkimuskysymykset

1. Ovatko aikuisille suunnatut vammaispalvelut 
riittäviä tukemaan liikunnan harrastamista?

2. Toteutuvatko vammaispalvelut yksilön arjessa 
niin, että ne tukevat liikunnan harrastamista?



Avainsanat

• Yhdenvertaisuus

• Osallisuus 

• Soveltava liikunta 

• Vammaispalvelut 

• Kuljetuspalvelut

• Henkilökohtainen apu

• Apuvälineet



Tutkimuksen 
toteuttaminen

• Tutkimuskysely toteutettiin netissä Webropol-
ohjelmalla, sillä sen avulla oli mahdollista 
tavoittaa vastaajia mahdollisimman laajasti 
ympäri Suomen.

• Kyselyä levitettiin VAU ry:n kautta, jolloin 
tavoitettiin nimenomaan liikunnasta ja 
urheilusta kiinnostuneita vammaisia henkilöitä.

• Kysely oli auki 18.12.2018-1.3.2019.



Vastaajat

• Kysely kohdistettiin aikuisille 
vammaispalveluiden asiakkaille, jotka 
harrastavat tai haluaisivat harrastaa liikuntaa

• Vastaajia 235 henkilöä, joista yli 18 vuotiaita 
227

• Vastaajat edustivat laajasti eri vammaryhmiä, 
ja he ilmoittivat kokevansa vaikeuksia mm. 
kävelemisessä ja portaiden nousussa, 
näkemisessä, kuulemisessa, muistamisessa ja 
keskittymisessä sekä kommunikoinnissa.



Vastaajien 
liikunta-

aktiivisuus

• 65 % (n 147) vastaajista kertoi harrastavansa 
liikuntaa vähintään kaksi kertaa viikossa

• 81 % (n 181) vastaajista kertoi haluavansa 
liikkua nykyistä enemmän.

• Yleisimmäksi liikunnan lisäämisen esteeksi 
ilmoitettiin taksimatkojen riittämättömyys.

• Muita yleisimpiä syitä olivat 
harrastusmahdollisuuksien puute, huono 
taloudellinen tilanne, oma jaksaminen, sairaus 
tai vamma sekä henkilökohtaisen avun määrän 
riittämättömyys. 

• 91 % (n 203) vastaajista kertoi liikunnan 
harrastamisen olevan itselleen tärkeää.



Palvelusuunnitelma ja 
neuvonta

• 78 % (n 176) kertoi heille tehdyn 
palvelusuunnitelman. 

• 56 % (n 127) kertoi, ettei 
liikuntaharrastusta oltu huomioitu 
palvelusuunnitelmassa laisinkaan, 19 % 
(n 42) kertoi, että liikuntaharrastus on 
huomioitu palvelusuunnitelmassa. 

• 50 % (n 52) ei ole saanut neuvontaa 
liikuntaa tukevista palveluista 
sosiaalityöntekijältä tai sosiaaliohjaajalta, 
mutta tarve neuvonnalle olisi. 
Neuvonnan tarve korostui etenkin 
harvoin liikkuvien ryhmässä. 



Kuljetuspalvelut

• Koko vastaajajoukosta 
jopa 75% ilmoitti 
tarvitsevansa 
kuljetuspalveluita 
liikuntaharrastuksen 
pariin päästäkseen. 

• 20 % kertoi ettei tarvitse 
kuljetuspalveluita 
liikuntaharrastuksen 
tueksi ja 5 % ei osannut 
määritellä tarvettaan.

n Prosentti

Kyllä 42 23 %

Ei 119 66 %

En osaa sanoa 7 4 %

Minulle ei ole myönnetty 

kuljetuspalveluita
13 7 %

Yhteensä 181 100 %

Ovatko kuljetuspalvelut riittäviä 
liikuntaharrastuksen tarpeeseesi?



Kuljetuspalvelut

• Vapaamuotoisia kommentteja 
annettiin 117 kappaletta

• Vastauksista 54 %:ssa kerrottiin 
matkojen määrän olevan 
riittämätön harrastamisen 
mahdollistamiseksi.

• 23 %:ssa vastauksista tuotiin 
ilmi kuljetuspalvelujärjestelmän 
toimimattomuus, esimerkiksi 
taksien saatavuusongelmat, 
pitkät odotusajat sekä 
kotikunnan asettamat kuntien 
väliset matkustusrajat.



Henkilökohtainen 
apu

• Vastaajajoukosta 68 % koki 
tarvitsevansa henkilökohtaista 
apua liikuntaharrastukseen. 26 
%  ei kokenut tarvitsevansa 
apua ja 6 % ei osannut sanoa.

• Vastaajilta kysyttiin neuvonnan 
riittävyydestä liittyen vapaa-
ajan henkilökohtaisen avun 
järjestämiseen. Vajaa 
kolmannes kertoi saaneensa 
neuvontaa, mutta yli puolet oli 
jäänyt vaille neuvontaa.

n Prosentti

Kyllä 71 43%

Ei 72 43%

En osaa sanoa 23 14%

Yhteensä 166 100%

Onko henkilökohtaisen avun määrä riittävä 
liikunnan harrastamiseen?



Henkilökohtainen 
apu

• Vapaamuotoisia kommentteja 
annettiin 81 kappaletta
• 26 %:ssa tuotiin esiin tyytyväisyyttä 

henkilökohtaisen avun järjestämismalliin

• 12 %:ssa mainittiin, ettei 
henkilökohtaista apua ole myönnetty.

• 12 %:ssa mainittiin neuvonnan vähyys

• 10 %:ssa koettiin henkilökohtaisen avun 
käytännöt hankaliksi

• 10 %:ssa mainittiin avustajien 
saatavuushaaste



Liikunnan 
apuvälineet

• Koko vastaajajoukosta 64 % kertoi tarvitsevansa 
apuvälineitä liikunnan harrastamiseen, 9 % ei 
osannut määritellä tarvettaan

• 133 vastauksen mukaan yleisimmät tarvittavat 
apuvälineet olivat:

• Lajikohtaiset pyörätuolit ja peruspyörätuolit  
43% 

• Talvilajien kelkat 16 % 

• Erikoisvarusteiset polkupyörät (esim. 
tandempyörät, kolmirattaiset, 
käsipolkupyörät) 14 % 

• Käsipyörä 11 %

• Erilaisia pienempiä apuvälineitä (kuten 
nivelkohtaisia tukia ja painoja) 8 %



Liikunnan 
apuvälineet

• 164 vastaajan joukosta vain 13 vastasi saaneensa 
taloudellista tukea vammaispalveluiden kautta 
liikuntaharrastuksen apuvälineen hankintaan

• 52 % vastaajista oli hankkinut liikunnan apuvälineitä 
täysin omakustanteisesti. Useimmiten itse hankitut 
välineet olivat:

• Lajikohtaiset pyörätuolit ja niiden lisäosat 

• Muut lajikohtaiset varusteet (jääkiekko, 
ratsastus, boccia) 

• Pyörät (tandem, kolmipyörä, sähköpyörä, 
nojapyörä)

• 161 vastaajasta 6 % oli saanut neuvontaa kunnan 
sosiaalityöntekijältä tai palveluohjaajalta 
liikuntaharrastuksen apuvälineen hankintaan



Liikunnan 
apuvälineet

• Liikunnan apuvälineitä koskevaan avoimeen 
lisäkommenttikenttään saatiin yhteensä 65 
vastausta
• 28 %:ssa tuotiin esiin haaste saada liikunnan 

apuvälineitä, tai niitä ei myönnetä laisinkaan
• 17 %:ssa tuotiin esiin tiedon ja neuvonnan 

vähyys
• 9 %:ssa kerrottiin, että liikunnan apuvälineet 

on hankittava itse joko ostaen tai vuokraten
• 8 %:ssa toivottiin saatavan lisää rahallista 

tukea liikunnan apuvälineiden hankintaan
• 8 %:ssa tuotiin esiin tyytyväisyyttä liikunnan 

harrastamisen apuvälineisiin
• 5 %:ssa koettiin liikunnan apuvälineisiin 

liittyvän byrokratian olevan haastavaa tai 
eriarvoistavaa



Vammaispalveluiden 
merkitys liikunnan 
harrastamisessa

• Lähes puolet koki palveluiden lisänneen 
liikunnan harrastamisen mahdollisuuksia.

• Aktiivisista liikkujista yli puolet kokivat 
palveluiden mahdollistaneen liikunnan 
harrastamisen, kun taas harvemmin ja ei 
liikuntaa laisinkaan harrastavien joukossa 
koettiin päinvastoin.

• Palveluihin liittyviä toiveita tiedusteltaessa 
esiin nousi kuljetuspalveluiden 
järjestämisessä yksilöllisten tarpeiden 
huomioiminen, taloudellinen tuki esimerkiksi 
henkilökohtaisen budjetin tavoin ja 
liikuntamahdollisuuksien lisääminen.



Johtopäätökset

Tutkimustuloksissa tuli selkeästi ilmi vammaispalveluiden riittämättömyys liikunnan 
harrastamisen tukemisessa.

Selkeästi suurimpana liikunnan harrastamisen esteenä tutkimuksen tuloksissa näyttäytyy 
kuljetuspalveluiden riittämättömyys.

Henkilökohtaisen avun osalta tilanne on parempi, mutta tutkimuksen tulosten mukaan 
henkilökohtaisen avun tunnit ovat usein määrältään liian vähäiset liikunnan harrastamiselle. 

Vammaispalvelulain mukaista mahdollisuutta avustaa harrasteliikunnan 
apuvälinekustannuksissa käytetään kunnissa vähän.



Ajatuksia 
tuloksista

• Vammaispalvelut auttavat liikunnan 
harrastamisessa, mutta yksilöllisyyteen ja 
joustavuuteen pitäisi panostaa enemmän.

• Onko vammaispalvelujen ammattilaisten ymmärrys 
harrasteliikunnan tärkeydestä yksilön 
kokonaishyvinvoinnissa riittävää?

• Yksilöllinen arviointi antaa vammaiselle 
mahdollisuuden toimijuuteen ja osallisuuteen 
kuulluksi tulemisen kautta.

• Apuvälineasioiden tutkimisen sekavuus: miten 
erotella arkinen apuväline harrastamisen 
apuvälineestä, entä onko epätasa-arvoisuutta eri 
kuntien asukkaiden välillä harkinnanvaraisissa 
palveluissa?

• Mistä saavutettavaa tietoa kootusti oman alueen 
liikuntamahdollisuuksista ja palveluista 
vammaisille?



Jatkotutkimusehdotukset

• Ammattilaisten näkemysten kartoittaminen 
liikunnan harrastamisen tärkeydestä yksilölle 
ja sen huomioimisesta palvelusuunnitelmassa.

• Liikunnan apuvälineiden osa-alueen 
tutkiminen omana erillisenä tutkimuksena.

• Aiheemme tutkiminen haastattelun keinoin 
toisi syvempää ymmärrystä yksilöiden 
kokemista haasteista liikunnan harrastamisen 
ja palveluiden yhdistämisessä, erityisesti 
passiivisimpien liikkujien osalta.



Kiitos

Opinnäytetyö tallennetaan heinäkuuhun 
mennessä Theseus-tietokantaan, ja sen löytää 
nimellä

Vammaispalvelut liikunnan harrastamisen 
mahdollistajana

osoitteessa

https://publications.theseus.fi/


