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1. JOHDANTO 
 
 

Liikkumisvapaus on perustuslain 9§:n mukaan jokaisen ihmisen perusoikeus. 

Liikkuminen mahdollistaa meille muun muassa sosiaalisen kanssakäymisen, 

osallisuuden oman elämän kannalta välttämättömiin toimintoihin ja mahdollisuuden 

toteuttaa itseään. Vammaisten ihmisten kohdalla sosiaalinen kanssakäyminen, oman 

itsensä toteuttaminen ja oman elämän kannalta välttämättömiin toimintoihin 

osallistuminen vaikeutuu ympäristön esteellisyyden vuoksi. Myös yhteiskunnassa 

vallitsevat asenteet ja ennakkoluulot vaikeuttanevat vammaisten asemaa yhteiskunnassa.   

 

Liikkuessaan vammaiset ihmiset kohtaavat päivittäin esteitä jotka vaikeuttavat 

normaalien asioiden hoitamista itsenäisesti.  Monesti esimerkiksi bussipysäkkien – ja 

raitiovaunujen laituritasot on rakennettu niin, että kulkuvälineen ja laituritason väliin 

jäävä tila on liian iso, jolloin pyörätuolilla liikkuvan on mahdotonta päästä omin avuin 

pois julkisesta kulkuvälineestä.  Raskaat ovet, raput, hissien ovet, jotka eivät aukea 

automaattisesti ja korkealla olevat hissinappulat tuottavat myös ongelmia useille 

itsenäisesti liikkuville vammaisille.  

 

Kulunut vuoden 2010 runsasluminen talvi on saanut monet huomaamaan miten vaikea 

tai lähes mahdotonta pyörätuolilla liikkuminen on silloin kun kävelytiet on aurattu 

huonosti tai jos niitä ei ole aurattu laisinkaan. Auratessa lunta on kerääntynyt runsaasti 

muun muassa suojateiden ylityskohtiin suurina kinoksina, jolloin kadun ylittäminen 

pyörätuolilla on ollut mahdotonta. Luminen talvi ei ole tuottanut ongelmia pelkästään 

pyörätuolilla liikkuville, myös rollaattorien kanssa liikkuvien ihmisten sekä 

lastenvaunujen kanssa liikkuvien on ollut hankala liikkua runsaslumisilla kävelyteillä.  
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Sosiaalityöllä on keskeinen merkitys vammaisten ihmisten arjessa selviytymisessä. 

Sosiaalityön yhtenä keskeisenä tehtävänä on tukea muun muassa vammaisten ihmisten 

itsenäistä ja omatoimista selviytymistä arjessa. Vammaisten henkilöiden yhtäläisiä 

mahdollisuuksia toimia yhdenvertaisesti muiden kansalaisten kanssa on pyritty 

parantamaan 3.4.1987/380 säädetyn vammaispalvelulain avulla.  Vammaispalvelulain 

avulla on pyritty turvaamaan muun muassa vammaisten liikkuminen, silloin kun 

vammainen ei pysty itse liikkumaan omatoimisesti tai kun vammainen ei pysty 

käyttämään julkisia kulkuvälineitä. Helsingissä vammaisten kuljetusten järjestämistä 

varten on perustettu Helsingin matkapalvelukeskus. Helsingin matkapalvelukeskuksen 

oppaassa (2007, 3) todetaan, että Helsingin sosiaalivirasto vastaa sosiaalihuoltolain ja 

vammaispalvelulain mukaisista vammaisten kuljetuspalveluista.  

 

Matkapalvelukeskuksen toiminta ja kuljetuspalveluiden toimivuus on aiheuttanut 

tyytymättömyyttä käyttäjien keskuudessa. Helsingin kaupungin sosiaaliasiamiehet 

(Autti & Soppela 2007, 26 - 27) ovat todenneetkin selvityksessään Helsingin 

sosiaaliviraston toiminnasta vuonna 2006, että kuljetuspalveluita käyttävät asiakkaat ja 

vammaisjärjestöjen edustajat ovat olleet edelleen yhteydessä sosiaaliasiamiehiin 

kuljetuspalveluiden toimimattomuuden osalta. Kuljetuspalveluja käyttävien asiakkaiden 

yhteydenotot ovat aiempien vuosien lailla koskeneet muun muassa kuljetuspalvelujen 

kohtuuttomia odotusaikoja ja yhdisteltyjen matkojen pitkiä ajomatkoja.   

 

Sosiaaliasiamiesten vuoden 2007 selvityksessä ilmenee, että kuljetuspalveluja käyttävät 

asiakkaat ovat olleet yhteydessä sosiaaliasiamiehiin myös vuonna 2007. Yhteydenotot 

koskivat auton pitkiä odotusaikoja, kuljetusten perään soittelua ja sitä, että autot eivät 

olleet saapuneet vaikka matka oli tilattu. Vammaiset olivat kritisoineet 
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sosiaaliasiamiehille sitä, miten voi olla mahdollista, että palvelu minkä pitäisi helpottaa 

heidän liikkumistaan, toimii hitaammin ja epävarmemmin kuin kaupungin julkiset 

liikennevälineet. Kuljetuspalveluja käyttävät vammaiset toivat esille myös 

uupumuksensa siihen, että heidän pitää joustaa ja suunnitella menonsa kuljetuspalvelun 

antaman aikataulun mukaisesti. Kuljetuspalvelujen toimimattomuus on aiheuttanut sen, 

että osa palvelun käyttäjistä on joutunut vähentämään tai lopettamaan kokonaan 

kuljetuspalvelun käytön kuljetuspalveluissa esiintyneiden ongelmien vuoksi.  

 

Tutkin pro gradussani helsinkiläisten liikuntavammaisten henkilöiden kokemuksia 

kuljetuspalveluista. Olen valinnut tutkimusaiheeni siksi, että kyseessä on melko vähän 

Suomessa tutkittu aihe. Kiinnostukseni tutkimukseen lähtee myös siitä, että minulle 

läheinen henkilö käyttää kuljetuspalveluja ja hänen elämänvaiheita seuratessani olen 

huomannut kuinka merkityksellisiksi kuljetuspalvelut voivat muodostua arkielämässä.  

Uusitalo (1991, 57) pitää tärkeänä sitä, että tutkija valitsee tutkimusaiheen oman 

kiinnostuksensa perusteella. Uusitalo ajattelee henkilökohtaisen kiinnostuksen 

tutkimusaiheeseen parantavan tutkimuksen onnistumisen todennäköisyyttä. (mt., 57.)  

 

Tutustuessani tutkimusaihettani koskevaan kirjallisuuteen huomasin, että en löytänyt 

vammaisten omia kokemuksia kuvaavaa laadullista tutkimusta aiheesta.  Aihetta on 

tutkittu lähinnä kvantitatiivisesti ja viimeisin tutkimus on Jenni Mölkäneen 

kvantitatiivinen tutkimus Helsingin matkapalvelukeskuksen käyttäjien 

asiakastyytyväisyydestä vuodelta 2007. Oman tutkimukseni kannalta keskeisinä 

tutkimuksina ovat Lauri Rauhalan tutkimus ”Ihmiskäsitys ihmistyössä” vuodelta 2005, 

Vammaisten historiaa on käsittelevä Simo Vehmaksen tutkimus” Vammaisuus Johdatus 

historiaan, teoriaan ja etiikkaan” vuodelta 2005 ja Minna Harjulan tutkimus” 
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Vaillinaisuudella vaivatut”, Michael Oliverin tutkimus ”Understanding disability ja 

Susan Wendellin tutkimus ”Rejected body”.  

 

Tutkimukseni ensimmäisessä luvussa johdatan lukijan aiheeseeni ja toisessa luvussa 

tarkastelen tutkimukseni taustaa. Kolmannessa luvussa tuon esiin tutkimuskysymykset. 

Tutkimukseni kannalta keskeisinä käsitteinä ovat vammaisuus, itsemääräämisoikeus, 

elämänhallinta, positiivinen diskriminaatio, esteettömyys, ja kuljetuspalvelut. Avaan 

näitä käsitteitä tarkemmin neljännessä luvussa. Viidennessä luvussa käsittelen 

valitsemaani tutkimusmetodia ja sen viitekehystä. Kuudennessa luvussa kuvailen 

tutkimusaineistoa ja käyttämääni haastattelumenetelmää sekä aineiston analyysiä. 

Seitsemännessä luvussa esitän tutkimustulokset ja kahdeksannessa luvussa pohdin 

asettamieni tutkimuskysymysten näkökulmasta kuljetuspalveluiden toimivuutta.  

 

2. TUTKIMUKSEN TAUSTA 
 

Vehmaksen (2005, 21 - 49) mukaan vammaisia on hyljeksitty, sorrettu ja syrjitty 

länsimaisessa historiassa kautta aikojen. Vammaisuuden selitysmallit ovat liittyneet eri 

aikakausina kulloinkin vallitsevaan ideologiaan ja kunkin aikakauden kulttuuriin. 

Aikojen alusta aina keskiajalle saakka näkemys maailmasta rakentui vahvasti uskontoon 

ja mytologiaan ja vammaisuuden nähtiin johtuvan muun muassa seurauksena jumalan 

suututtamisesta, poikkeamana luonnon järjestyksestä tai yliluonnollisista tekijöistä 

lähinnä pahoista hengistä.  Keskiajalla suhtautuminen vammaisiin parani länsimaissa ja 

tuolloin luotiinkin perusta vammaisten hoitamiselle, kouluttamiselle ja kuntoutukselle. 

1600- ja 1700- luvuilla jumalallinen järjestys ei hallinnut enää Euroopan älyllistä ja 

kulttuurista elämää.  Valistusajalla ominaista oli usko inhimilliseen järjenkäytön 
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voimaan sekä usko kulttuuriseen kehitykseen. Tieteellä oli tässä keskeinen asema. 

Valistusajalla mielenkiinto heräsi myös vammaisia ihmisiä kohtaan ja poikkeavuudet 

nähtiin älyllisinä haasteina joita tuli kyetä tutkimaan ja selittämään tieteellisesti. Käsitys 

kokemuksesta ja järjestä kaiken tiedon perustana oli tunnusomaista valistuksen 

filosofeille ja John Lockea oli ajattelutavan tunnetuimpia edustajia. Locken mukaan 

ihmisen tieto ja ideat rakentuvat kokemusperäisesti ja aistihavaintojen perusteella. 

Vammaisten ihmisten kuntoutus ja koulutus nousivat ensimmäistä kertaa huomion 

kohteeksi valistusajalla. (Mt., 21 - 51) 

 

1800-luvulle tultaessa teollistuminen vaikutti Vehmaksen (2005, 53 - 73) mukaan 

vammaisten elämään merkittävästi sillä työvoima siirtyi maaseudulta kaupunkeihin ja 

työn asettamat uudet vaatimukset, muun muassa tehdastyön nopeus aiheuttivat monia 

vaikeuksia vammaisille ihmisille.  Vammaisista ihmisistä tuli teollistumisen myötä 

yhteiskunnan elättejä ja kykenemättömiä työntekijöitä ja vammaisia eristettiin 

laitoksiin.  1900-luvun alkupuolella vammaiset nähtiin uhkana rodun puhtaudelle ja 

monissa maissa poikkeavien ihmisten lisääntymistä ehkäistiin muun muassa 

steriloinnilla.  Pisimmälle tässä rodunjalostusopissa mentiin Natsi-Saksassa, jossa 

vuosina 1941 - 1945 Hitlerin eutanasiaohjelman nimissä surmattiin arviolta 200 000 - 

275 000 vammaista.  

 

Minna Harjulan tutkimus ”Vaillinaisuudella vaivatut” käsittelee vammaisuuden 

tulkintoja suomalaisessa huoltokeskustelussa 1800-luvun lopulta 1930-luvun lopulle ja  

Harjulan (1996, 135,169, 195) mukaan 1800-luvun ja 1900-luvun alussa vammaisuus 

oli suomalaisessa yhteiskunnassa marginaalinen ongelma.  Vammaisuutta kuvaavaa 
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yhtenäistä käsitettä tai yhtenäistä vammaishuoltoa koskevaa lainsäädäntöä ei tuolloin 

ollut olemassa. ”Vammaisuutta tulkittiin, selitettiin ja koetettiin hallita eri tavoin”.  

Suomalaisessa tutkimuksessa vammaisuus on noussut aiemmin esille köyhyysongelman 

kokonaisuuden osana, ei ilmiönä sinällään ja toiminta rajoittui köyhyyden 

lievittämiseen. Viallisuuden lievittämistä ei tuolloin katsottu köyhäinhoidon tehtäväksi.  

Erityisopetuksessa kiinnostuksen kohteena olivat kehityskykyiset vammaiset ja 

lääketieteessä keskityttiin parannettavissa oleviin vammaisiin. Työkykynsä äkillisesti 

menettäneiden, uhrautuneiden ja ansioituneiden vammaisten kohdalla ratkaisua haettiin 

sosiaalivakuutuksesta.  

 

Suomessa 1900-luvun alussa rodunjalostusoppien myötä vammaisuus nähtiin uhkana ja 

tuolloinen ajattelu jakoi vammaisuuden kahteen kastiin: pahoihin, saastuneisiin ja 

vaarallisiin sekä vähemmän vaarallisiin. Yhteiskunnan etu toimi rotuhygieenisen 

liikkeen toimenpiteiden perustana ja uhkana koettujen vammaisten elinikäistä 

laitossijoituksen välttämättömyyttä perusteltiin yhteiskunnan edun kannalta. Ihmisen 

arvokkuus ja arvottomuus määriteltiin suhteessa yhteiskunnan kokonaisetuun ja 

ihmisarvo sinällään jäi taka-alalle. Rodunjalostusoppien tuomalla ajattelutavalla oli 

Suomessa kannattajia aina sotavuosiin saakka.  

 

Kumpuvuoren ja Högbackan (2003,14) mukaan suhtautuminen vammaisiin on alkanut 

muuttua vasta 1970-luvulta, kun ihmisoikeuksien ulottuminen vammaisiin henkilöihin 

alkoi saada kansainvälistä hyväksyntää. Kalle Könkkölä (2003, 5-6) toteaa 

ihmisoikeuksien kolme tunnusmerkkiä olevan yleisyys eli universaalius, 

luovuttamattomuus ja perustavanlaatuisuus. Universaalius merkitsee sitä, että 

ihmisoikeudet ovat yhteisiä kaikille maailman ihmisille ja näin olleen ketään ihmistä ei 
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saa erottaa tai asettaa eriarvoiseen asemaan minkään yksilöön liittyvän ominaisuuden 

vuoksi. Ihmisoikeudet kieltävät syrjinnän. Ihmisoikeudet ovat voimassa kaikkialla 

maailmassa samanlaisina. Luovuttamattomuus puolestaan tarkoittaa sitä, että 

ihmisoikeudet kuuluvat ihmisille ihmisyyden perusteella. Ihmisoikeuksia ei voi ottaa 

keneltäkään pois. Perustavanlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että vain tärkeimpiä 

oikeuksia kutsutaan ihmisoikeuksiksi. 

 

Kumpuvuoren ja Högbackan (2003,14) mukaan YK:n yleiskokouksessa on 1970- 

luvulla hyväksytty vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta kaksi merkittävää 

ihmisoikeusinstrumenttia. Kehitysvammaisten oikeuksia koskeva julistus hyväksyttiin 

1971 ja vammaisten oikeuksien julistus 1975. Kehitysvammaisten oikeuksia koskevan 

julistuksen perusajatuksena oli, että vammaisilla henkilöillä on samat oikeudet kuin 

muillakin ihmisillä. Vammaisten oikeuksien julistuksessa puolestaan keskeistä oli, että 

vammaisilla on oikeus samoihin kansalais- ja poliittisiin oikeuksiin kuin muillakin. 

”Julistus vahvisti vammaisten henkilöiden oikeuksia muun muassa koulutukseen, 

työllistymiseen ja sosiaaliturvaan”. (Mt.,14.)  

 

Kumpuvuori ja Högbacka (2003, 14 – 15) toteavat, että vuosi 1981 julistettiin 

kansainväliseksi vammaisten vuodeksi ja peruslähtökohtana pidettiin vammaisten 

henkilöiden täysimääräistä osallistumista sosiaaliseen elämään. Kansainvälisen 

vammaisten vuoden jälkeen 3. joulukuuta 1982 hyväksyttiin vammaisia koskeva 

yleismaailmallinen toimintaohjelma, jossa oli havaittavissa viitteitä siirtymisestä 

oikeudellisen mallin suuntaan. Vuosien 1983 – 1992 aikana parannettiin muun muassa 

vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia ja koulutusmahdollisuuksia. YK:n 

yleiskokous julistikin vuosikymmenen 1983 – 1992 vammaisten vuosikymmeneksi.  
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Vammaisten teemavuosikymmenen voidaan katsoa vaikuttaneen merkittävästi 

vammaisten asemaan ja suomalaisen vammaispolitiikan sisältöön, sillä vammaisten 

teemavuosikymmenen jälkeen hyväksyttiin vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien 

yhdenvertaistamista koskeva koskevat ohjeet, joiden moraalinen ja poliittinen vaikutus 

oli huomattava.  

 

Valtioneuvoston selonteon Suomen ihmisoikeuspolitiikasta (2009, 9, 28 – 29, 154) 

todetaan, että ”neuvottelu YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevasta 

kansainvälisestä yleissopimuksesta saatiin päätökseen vuonna 2006 ja se tuli 

kansainvälisesti voimaan vuonna 2008. Suomi osallistui aktiivisesti vammaisten 

henkilöiden oikeuksia käsittelevästä yleissopimuksesta käytyihin neuvotteluihin ja 

valmistelee parhaillaan sopimuksen ratifioimista.” (Mt.,9.) Valtioneuvoston antamassa 

vammaispoliittisessa selonteossa (2006, 9) todetaan, että vammaispolitiikan keskeisenä 

tavoitteena ovat vammaisten tasa-arvoinen kohtelu, elämänhallinnan, työ- ja 

toimintakyvyn, omatoimisuuden ja osallisuuden tukeminen.  

 

3. TUTKIMUSKYSYMYKSET  
 

 
Tutkielmassani haen vastausta neljään kysymykseen. Ensimmäiseksi haen vastausta 

siihen miten käytettävissä olevat kuljetuspalvelut vaikuttavat liikuntavammaisten 

arkielämän sujuvuuteen. Kuljetuspalveluiden tarkoitushan on nimenomaan mahdollistaa 

vammaisten henkilöiden edellytykset elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisina 

yhteiskunnan jäseninä. Tutkin myös sitä miten liikuntavammaiset kokevat 

yhdistelmämatkat ja miten vammaiset kokevat yksilösuojan toteutuvan 

kuljetuspalveluita käytettäessä. Lisäksi haen vastausta siihen, miten onnistunutta 
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vammaispolitiikka on liikuntavammaisten kohdalla. 12.12.2001 laaditussa 

vammaispoliittisessa ohjelmassa päämääräksi on asetettu luoda edellytykset 

vammaisten ihmisten täysvaltaistumiselle suomalaisessa yhteiskunnassa.  

 

Vammaisneuvoston selonteon vammaispolitiikasta (2006, 3) mukaan suomen 

vammaispolitiikka perustuu 3 keskeiseen periaatteeseen joista ensimmäinen on 

vammaisten henkilöiden oikeus yhdenvertaisuuteen. Selonteossa todetaan, että ”Suomi 

on sitoutunut YK:n ja Euroopan unionin jäsenvaltiona edistämään yhteiskuntaa joka on 

avoin kaikille. Suomessa vammaisten henkilöiden syrjimättömyys on kirjattu 

perustuslakiin”. (Mt.,3.) Toisena keskeisenä periaatteena mainitaan vammaisten 

henkilöiden oikeus osallisuuteen. Tämän periaatteen toteutuminen edellyttää 

vammaisten ihmisten tarpeiden huomioon ottamista, myönteistä suhtautumista 

vammaisiin, sekä esteiden tunnistamista, poistamista sekä esteiden ennakointia. 

Kolmantena periaatteena todetaan vammaisten henkilöiden oikeus tarpeellisiin 

palveluihin ja tukitoimiin. Selonteossa todetaan, että palvelut ja tukitoimet ovat 

positiivista erityiskohtelu, joilla turvataan yhdenvertaisuuden toteutuminen. 

 

Valtioneuvoston selonteossa vammaispolitiikasta (2006,3) mainitaan vammaispolitiikan 

kehittämistoimenpiteinä muun muassa ihmisoikeuksien ja syrjimättömyyden 

takaaminen, vammaisten kansalaisten työnsaannin edistäminen, kohtuullisen 

toimeentulon turvaaminen, koulutuksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen, 

kulttuuristen oikeuksien turvaaminen, itsenäisen asumisen turvaaminen, oman 

elämänhallinnan parantaminen vammaispalveluilla, vammaisia henkilöitä koskevan 

tiedon hankinnan lisääminen ja vammaistutkimuksen vahvistaminen.  
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4. KÄSITTEET  
 

 
Tässä tutkielmassa keskeisimpinä käsitteinä ovat vammaisuus, itsemääräämisoikeus, 

elämänhallinta, positiivinen diskriminaatio, esteettömyys ja kuljetuspalvelut. Tekemäni 

käsitekartan avulla olen pyrkinyt kuvaamaan toimivien kuljetuspalveluiden merkitystä 

vammaisten arjessa selviytymisen näkökulmasta (kuvio 1.).   

 
 

 
 
  

Kuvio 1.  
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4.1 VAMMAISUUS  
 
 

Harjula (1996, 11 – 13) toteaa vammaisuuden käsitteenä olevan moniulotteinen ja 

suomen kieleen vammaisuus käsite vakiintui vasta 1970-luvulla. Harjulan mukaan 

vammaisuuden perustana on ”yksilön fyysinen tai psyykkinen erilaisuus, mutta viime 

kädessä käsitteen sisältö – sen merkitys ja kokemus – määräytyy sosiaalisesti.” 

Vammaisuus-käsitteessä olennaisena onkin sen kiinteä kytkeytyminen ympäröivään 

yhteiskuntaan. ”Yksilön ja yhteiskunnan kohdatessa yksilön ominaisuuksille annetaan 

sosiaalisesti tulkittu sisältö.” (Mt., 11 – 12.)  

 

Vehmaksen (2005, 112 - 113) mukaan nykyinen kansainvälinen luokitus perustuu 

maailman terveysjärjestö WHO:n tekemään luokitukseen, joka ottaa huomioon niin 

biologiset, yksilöpsykologiset kuin yhteiskunnallisetkin tekijät yksilön terveydentilassa. 

WHO:n aiemmin vuonna 1980 tekemä luokitusta pidettiin vammaisia leimaavana, sillä 

tuolloin jaottelussa oli jätetty huomioimatta sosiaaliset ja materiaaliset tekijät, jotka 

liittyvät vammaisuuden kokemukseen ja jotka ovat merkityksellisiä vammaisen elämän 

muotoutumisessa. Aiempi luokitus pohjautui biomedikaaliseen tulkintaan 

normaaliudesta, jossa sairauden ja vamman vaikutukset jakautuivat vaurioon, 

toimintavajavuuteen ja sosiaaliseen haittaan.   

 

Määttä (1982, 17, 78) ajattelee, että ihminen psyykkisenä olentona unohtuu silloin, kun 

vammaisuutta tarkastellaan puhtaasti lääketieteellisesti. Lääketieteellinen 

lähestymistapa eristää vamman ihmisestä, jolloin osa vamman seurauksista kielletään.  

 

Barnes ym. (1999, 27 – 31) toteavat, että vammaisaktivistien ja vammaisjärjestöjen 

kritiikki yksilöllistä ja lääketieteellistä mallia kohtaan alkoi kasvaa 1970- luvulla. 
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Yksilöllisessä mallissa vammaisuutta luonnehtii sosiaalisen tragedian teoria ja 

vammaisuus nähdään henkilökohtaisena ongelmana. Yksilöllisessä mallissa korostuu 

ihmisen riippuvuus muista ja muiden huolenpidosta. Vammainen ihminen nähdään 

ikään kuin uhrina ja vammaisia ihmisiä koskevassa päätöksenteossa korostuu 

viranomaiskontrolli. 1970-luvulla alkaneen kritiikin seurauksena alettiin kehitellä 

sosiaalista lähestymistapaa, joka tunnetaan vammaisuuden sosiaalisena mallina. 

Vammaisuuden sosiaalisessa mallissa keskitytään vammaisuuden kokemiseen jossa 

huomioidaan sekä sosiaalisia että aineellisia tekijöitä, kuten perheolosuhteet, 

taloudellinen tilanne, koulutus, työllisyys, liikkuminen sekä rakennettu ympäristö.  

 

Brittiläinen vammaistutkimuksen professori Michael Oliverin (1996, 7 – 8, 22, 30 – 42) 

oma vammaisuusmääritelmä vammaisuuden sosiaalisesta mallista pohjaa hänen 

henkilökohtaiseen kokemukseen vammaisuudesta hänen vammauduttuaan vuonna 1962. 

Vammaisuuden sosiaalisessa mallissa vammaisuus nähdään sosiaalisena ongelmana ja 

sosiaalisessa mallissa korostuvat muun muassa ihmisoikeudet, aktiivinen toimijuus ja 

mahdollisuus vaikuttaa. Sosiaalisessa mallissa ihmisen rajoitteita ei nähdä ongelmien 

syyksi. Oliver ajatteleekin ongelmien syiden johtuvat yhteiskunnassa vallitsevista 

käytännöistä. Sosiaalisen mallin mukaan vammainen voi saavuttaa sopivien tukitoimien 

avulla itsenäisyyden.  Oliver korostaa kuitenkin, että eri malleilla ei voida selittää 

vammaisuutta täydellisesti, eikä sosiaalinen malli ole vammaisuuden sosiaalinen teoria.  

 

Ajattelen, että ulkopuolelta tulevissa malleissa tai määrittelyissä vaarana on, että niissä 

helposti unohtuvat ihmisten yksilölliset tarpeet. Juva (1987, 115 - 116) onkin todennut, 

että ihmisen perusoikeus on tulla kohdelluksi ihmisenä. Jokaiselle ihmisellä on arvo 

sinänsä eikä ihminen voi olla koskaan väline. Puhuessaan ihmisten kohtelusta toisiaan 
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kohtaan Juva toteaa ihmisten kohtelevan toisiaan usein sen perusteella, kuinka paljon 

valtaa heillä on toistensa yli. Juva korostaa, että jokaisen jolla on valtaa, tulee muistaa 

se, että ihminen jonka kanssa hän on tekemisissä, on oikeus tulla kohdelluksi ihmisenä. 

Ihmistä ei saa kohdella käskyläisenä, orjana tai vihollisena, vaan ihmisenä, jonka tulee 

saada nauttia siitä, että hän on ihminen.  

 

Ajattelenkin, että niin kauan kuin vammaisuutta tarkastellaan vain erilaisten 

vammaisuuden mallien avulla, ihmisyys unohtuu. Kaikille ihmisille tulisi taata 

mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään ja tämän ymmärtäminen vaatii tiedostusta siitä, 

että jokainen ihminen on ainutkertainen ja arvokas juuri sellaisena kun hän on. 

Sosiaalityössä tulisikin mielestäni kiinnittää enemmän huomioita niihin seikkoihin jotka 

estävät vammaisia kokemasta olevansa täysivaltaisia ihmisiä yhteiskunnassa.  

 

Kanadalainen tutkija Susan Wendell (1996,43–60) ajattelee, että vammaiset on asetettu 

toiseuteen, jolloin vammaiset on nähty objekteina eikä omaehtoisesti kokevina 

subjekteina. Susann Wendell näkeekin, että vammaisuus on myös kulttuurisesti 

tuotettua ja yhteiskunnassa vallitsevat stereotypiat, asenteet ja käsitykset vammaisista 

ihmisistä ovat este vammaisten täysivaltaiselle osallisuudelle yhteiskunnassa.   

 

Sosiaalityöllä voidaankin ajatella olevan merkittävä rooli yhteiskunnassa heikommassa 

asemassa oleviin ihmisiin kohdistuvien stereotypioiden muuntelussa. Sosiaalityön 

eettisten periaatteiden (2005, 7 - 8) mukaan sosiaalialan ammattilaisen on ymmärrettävä 

ja hyväksyttävä ihmisoikeudet ja puolustettava niitä kaikissa tilanteissa. 

Sosiaalityöntekijän eettisiin periaatteisiin kuuluu myös asiakkaan osallistumisoikeus, 
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oikeus tulla kohdelluksi tasavertaisena, syrjinnän vastustaminen sekä 

itsemääräämisoikeus. (mt., 7 - 8)  

 

4.2 ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS  
 

Pietarisen (1994, 26, 16 – 17) mukaan itsemääräämisoikeus tarkoittaa kompetentin 

henkilön moraalisesti perusteltua oikeutta toimia haluamallaan tavalla asioissa jotka 

ovat häntä itseään koskevia. Oikeus toimia itsemääräävästi velvoittaa muita 

kunnioittamaan henkilön itsemääräämisoikeutta ja pidättymään sellaisista toiminnoista 

jotka estävät itsemääräämisoikeuden toteutumista. Kompetentti henkilö on kykenevä 

ohjaamaan itseään, ”mitä hän ajattelee, tahtoo tai haluaa sekä miten hän toimii eri 

tilanteissa.” Normaalisti kehittyneen henkilön ajatellaan myös kykenevän säätelemään 

tunteitaan sekä sitä miten hän tuo niitä julki. Itsemääräämisoikeus sisältää oikeuden 

kompetenssiin jolloin muilla katsotaan olevan velvollisuus edistää henkilön kykyä 

itsenäiseen ajatteluun, päätöksentekoon ja toimintaan sekä pidättyä tekemästä mitään 

sellaista mikä vähentää henkilön kykyä niihin. Henkilöä tulee myös auttaa saamaan 

riittävästi päättämiseen ja toimintaan tarvittavaa tietoa. (Mt., 27.)  

 

Jim Ife (2001, 53) korostaa, että on tärkeää erottaa vammaisissa ihmisissä ne, joiden 

sairaus ei rajoita heidän omaa päätöksentekoa niistä, joiden sairaus rajoittaa kykyä tehdä 

omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. (Mt., 53). Ajattelenkin vammaispalvelussa 

toimivien sosiaalityöntekijöiden roolin olevan merkittävä erityisesti niiden vammaisten 

henkilöiden kohdalla, joilla sairaus rajoittaa kykyä päättää omista asioista. 

Vammaispalvelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden tulisikin nähdä vammaisten 

henkilöiden mahdollisuudet ja kyvyt hoitaa omia asioita, ja tukea vammaisten 

henkilöiden omien kykyjen vahvistumista.  
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Sosiaalialan ammattilaisen eettisten ohjeiden (2005, 8) mukaan asiakkaan 

itsemääräämisoikeutta on kunnioitettava ja edistettävä asiakkaan oikeutta omien 

valintojen tekemiseen edellyttäen ettei hän uhkaa toiminnallaan muiden oikeuksia tai 

oikeutettuja etuja. Täysvaltaisen asiakkaan katsotaan olevan vastuussa omista 

valinnoista ja niistä aiheutuvista seurauksista. Sosiaalityön näkökulmasta ajattelen 

vammaisten henkilöiden kohdalla keskeistä olevan tukea vammaisten ihmisten omia 

voimavaroja niin että ne edistävät vammaisten itsenäistä selviytymistä.  

 

4.3 ELÄMÄNHALLINTA 
 

Raitasalo (1995,11 – 12) puhuu ulkoisesta ja sisäisestä elämänhallinnasta. Ulkoinen 

elämänhallinta liittyy Raitasalon mukaan ympäristön mahdollisuuksiin tukea ihmisten 

omaa kykyä käsitellä koettuja paineita ja ristiriitoja. Sisäinen elämänhallinta puolestaan 

liittyy ihmisen omiin valmiuksiin ja taipumuksiin kohdata ja ratkoa vaikeuksia ja 

paineita sekä selviytyä niistä tulevaisuudessa. Sosiaalipolitiikassa elämänhallinnan 

näkökulma tuo tarkastelun kohteeksi ihmisten, perheiden ja eri väestöryhmien 

vaikeudet, paineet, niiden käsittelykeinot ja ulkopuolisen epävirallisen ja virallisen tuen 

sekä avun tarpeen.  

 

Järvilehto (1994,46) toteaa kuntoutumisesta puhuessaan, että ”mitä enemmän 

järjestelmä omii valtaa yksilön elämään ja valintoihin, sitä riippuvaisemmaksi tämä 

tulee, sillä kuntoutuminen elämään ei edellytä pelkästään sairaudesta toipumista, vaan 

myös sekundaarisen poikkeavuuden, järjestelmän tuottavan opitun avuttomuuden 

voittamista.” (Mt., 46.)  
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Ajattelen, että toimiessaan kuljetuspalvelut mahdollistavat liikkumisen, osallisuuden ja 

hyvät ihmissuhteet. Meille jokaiselle on tärkeää, että voimme hoitaa omia asioita siinä 

mittakaavassa kuin meillä on mahdollisuus niitä hoitaa, tällöin voimme kokea 

hallitsevamme omaa elämäämme. Liikuntavammaisten kohdalla osallisuus ei ole 

itsestään selvyys, sillä jos paikasta toiseen liikkuminen hankaloituu vaikkapa taksin 

jatkuvan viivästymisen vuoksi osallisuus tai arkiasioiden hoito voi hankaloitua 

huomattavasti. Eräs haastateltavistani toi puheessaan esille sen kuinka hankalaksi 

osallistuminen voi muodostua, jos ei pääse liikkumaan muiden tavoin paikasta toiseen.  

 

M2: ”…Tää on oikeesti tylsää miksi mä oon aina erilainen. Kun kaverit menee tuolla, 

niin ne menee busseilla ja kaiken maailman korkeilla ratikoilla ja muilla ja mä oon aina 

erikseen. Pyörittelen siinä sitten peukaloita ja odotan sitä typerää erilliskyytiä. Että siis 

jos päättäjät luulevat, että tää on jotenkin makeeta, ni ei se oo makeeta. Ei oo kiva olla 

aina erilainen, aina mennä eri kautta ja eri palvelu. Meillä on eri vessat, ei me olla 

miehiä eikä naisia me ollaan invaliideja. Meillä on invavessat. 

 

Mielestäni mahdollisuudella liikkua, osallisuudella ja hyvillä ihmisuhteilla on 

elämänhallintaa vahvistava vaikutus sillä ne edistävät sosiaalista hyvinvointia, fyysistä 

hyvinvointia ja henkistä hyvinvointia. Sosiaalisen verkoston merkitys on jokaiselle 

ihmiselle tärkeää ja jos ihmiselle ei mahdollistu kanssakäyminen hänelle tärkeiksi 

kokemiensa ihmisten kanssa sillä on merkitystä ihmisen henkisen ja fyysisen 

jaksamisen kannalta. Puutteet joillakin osa-alueilla voi heikentää elämänhallintaa, jopa 

siinä määrin, että ihminen marginalisoituu tai syrjäytyy. Näitä asioita olen kuvannut 

tämän tutkielman sivun 11 käsitekartan avulla (kuvio 1.). 
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Kyösti Raunio (2000, 223) toteaakin, että marginalisoitumisessa kyse ei ole 

taloudellisten resurssien niukkuudesta, köyhyydestä sellaisenaan. ”Kyse on laajemmin 

elinoloista, erityisesti täysimittaisen kansalaisuuden mahdollistavissa elinoloissa 

esiintyvistä puutteista.” (Mt,. 223.) Taloudellisen niukkuuden ohella olevat ongelmat ja 

puutteet elinoloissa estävät marginalisoituneita ihmisiä saavuttamasta täysimittaista 

yhteiskunnan jäsenyyttä. Varsinaisesti marginalisoitumisesta voidaan puhua vasta 

silloin kun erilaiset elinoloissa olevat ongelmat kasautuvat. Riittävän monella 

elinolotekijällä ilmenevät ongelmatilanteet aiheuttavat ihmisen joutumisen sivuun 

yhteiskunnassa normaaliksi tulleista elinoloista. 

 

Vammaisten kohdalla toimimattomat kuljetuspalvelut voivat johtaa siihen, että 

sosiaalisten suhteiden luominen, vapaa-ajan aktiviteetit kuten harrastukset, normaaliin 

arkeen kuuluvat asiat kuten kaupassakäynti, opiskelu tai työssäkäynti hankaloituu. 

Opiskelun ja työssäkäynnin hankaloituminen puolestaan vaikuttaa myöhemmin 

työnsaantimahdollisuuksiin jolla puolestaan on vaikutuksia ihmisen taloudellisiin 

resursseihin.  

 

Raitasalo (1995,29) toteaakin, että mitä enemmän muutokset heikentävät aineellista 

perusturvallisuutta, perustarpeiden tyydyttämisen mahdollisuuksia ja vaurioittavat 

ihmisen itsetuntoa sitä vaikeampaa ihmisen on sopeutua tilanteeseen. Ajattelen, että, 

ääritilanteessa vammainen voi kokea osittain jopa menettäneensä oikeuden 

itsemääräämiseen tilanteessa jossa ulkopuolelta määritellään sitä miten asioiden tulisi 

rakentua.  
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Miettiessäni elämänhallinnan käsitettä sosiaalityön näkökulmasta, ajattelen, että 

sosiaalityöllä pyritään tukemaan asiakkaan kasvua elämänhallintaan. Teoksessa Pääsy 

kielletty! Poiskäännyttämisen politiikka ja sosiaaliturva Erkki Kemppainen (2007, 237) 

näkee sosiaaliturvan ihmisen kannalta mahdollisuuksien luojana, joka mahdollistaa 

sosiaalisen selviytymisen ja hyvän elämän. Parhaimmillaan sosiaaliturva voi sekä 

tarjota resursseja että muuntaa niitä elämän mahdollisuuksiksi. Näitä 

elämänmahdollisuuksia voi olla raha, ruoka, vaatteet, elämänuran rakentaminen, 

sosiaaliset suhteet, paikka yhteisössä ja yhteiskunnassa.  

 

Kemppainen (2007,237) ajattelee, että pääsy järjestelmän piiriin onkin tärkeää vaikeassa 

tilanteessa olevalle asiakkaalle ja sosiaaliturvan laatijat, kunta, eduskunta ja hallitus 

säätelevät sitä. Kemppainen kuvaa pääsy käsitettä ihmisen aktiivisuutta ja toimintaa 

kuvaavana käsitteenä. Puhuttaessa pääsy käsitteen tosiasiallisesta ulottuvuudesta 

”voidaan puhua mahdollisuudesta, sen puuttumisesta tai esteestä. Normatiivisesta 

ulottuvuudesta puhuttaessa voidaan puhua sallimisesta, oikeuksista ja 

velvollisuuksista.” (Mt., 237.) 

 

Tutkimukseni kannalta vammaisten kohdalla pääsykäsite liittyy juuri vammaisten 

mahdollisuuteen päästä liikkumaan esteettömästi ja osallistua normaaliin elämiseen 

kuten sosiaalisten verkostojen luomiseen, työhön, opiskeluun tai vapaa-ajan 

toimintoihin. Sosiaalityön näkökulmasta käsite kytkeytyy niihin palveluihin jotka 

mahdollistavat vammaisten täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa.   
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4.4 POSITIIVINEN DISKRIMINAATIO  
 
 

Suomen perustuslaissa (11.6.1999/731,§6) todetaan, että ketään ei saa ilman 

hyväksyttävää perustelua asettaa muihin nähden eri asemaan sukupuolen, iän, 

alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden 

tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Laissa on määritelty milloin eriarvoiseen 

asemaan laittaminen on sallittua ja mikä on syrjivää käyttäytymistä. 

 

Tuorin (2004, 199) mukaan ”perustuslain 6§:n 1 momentin yhdenvertaisuussäännöstä 

täydentää 2 momentin syrjintäkielto. Sitä on noudatettava myös sosiaalisia oikeuksia 

koskevassa lainsäädännössä ja tätä soveltavassa tuomioistuin- ja hallintokäytännössä.”  

”Kun eri asemaan voidaan asettaa hyväksyttävän syyn perusteella, säännös ei estä 

positiivista erityiskohtelua, jolla pyritään tosiasialliseen yhdenvertaisuuteen 

parantamalla jonkin ryhmän, kuten naisten, lapsien taikka vammaisten tai muiden 

vähemmistöjen asemaa.”  ”Erityisryhmille tarkoitettujen sosiaalisten etuuksien yhtenä 

tavoitteena on yleensä lisätä sosiaalista yhdenvertaisuutta.” (Mt., 199.) Ajattelen, että 

vammaisten kohdalla erityiskohtelusta voidaan puhua silloin kun vammaiselle 

henkilölle pyritään mahdollistamaan esteetön liikkuminen kuljetuspalveluiden avulla.  

 
 

Positiivisen diskriminaation juuret ovat 1960 – luvun Britanniassa. Richard Tittmus on 

käsitellyt positiivisen diskriminaation käsitettä teoksessaan ”Commitment to welfare” 

pohtiessaan universaalien sosiaalipalvelujen riittämättömyyttä.  Tittmuss (1976, 134) 

toteaa, että huonompiosaisten aseman parantamiseksi tarvitaan kohdennettuja palveluita 

joilla pyritään poistamaan epätasa-arvoa ja lisäämään yhdenvertaisuutta.   

 



21 
 

Vammaisten henkilöiden kohdalla positiivisen diskriminaation voidaan ajatella 

tarkoittavan yhdenvertaisuuden edistämistä parantamalla muun muassa vammaisten 

liikkumismahdollisuuksia kuljetuspalveluiden avulla, ympäristön esteettömyydellä tai 

kiintiöillä jotka takaavat vähemmistöille koulutuspaikkoja tai työtä.  

 

Markku Lankinen (2001, 5) toteaa positiivisen diskriminaatio käsitteen kuuluvan 

hyvinvointiyhteiskunnan perusvarustukseen. Lankisen mukaan positiivisen 

diskriminaation käsitteellä tarkoitetaan sitä, että ”annetaan tukea niille, jotka ovat 

suuremman tuen tarpeessa, esimerkiksi liikuntarajoitteiset”. (Mt.,5.) 

 

Valtioneuvoston selonteossa vammaispolitiikasta (2006, 3) todetaan, että vammaisilla 

on oikeus yhdenvertaisuuteen, osallisuuteen, tarpeellisiin palveluihin ja tukitoimiin. 

Tarvittaessa voidaan käyttää positiivista erityiskohtelua osallisuuden ja 

yhdenvertaisuuden toteutumiseksi. Vammaisten kohdalla tasavertainen liikkuminen 

mahdollistetaan positiivisella erityiskohtelulla. Vammaisten ihmisten kuljetuspalvelut 

niihin liittyvine saattajapalveluineen on turvattu vammaispalvelulainsäädännöllä ja 

kyseessä on subjektiivinen oikeus.  

 

Positiivinen erityiskohtelu voi kuitenkin muuttua syrjiväksi vammaiselle henkilölle 

vaikkapa silloin kun hänelle tarjotaan työtä mutta hänelle ei järjestetä työtehtäviä 

työpaikalla. Myös hyvää tarkoittava koulutusjärjestelmä voi muuttua vammaisia 

henkilöitä syrjiväksi.  Barnes ym. ( 1999, 106 – 108) toteavat, että vammaisille lapsille 

järjestetyt erityiskoulut esteettömine ympäristöineen ovat tarjonneet vammaisille 

lapsille mahdollisuuden opiskeluun ja tätä kautta valmiudet jatko-opiskeluun. Barnes 

toteaa, että brittiläiset vammaisliikkeet ovat kuitenkin kritisoineet näitä vammaisille 
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tarkoitettuja erityiskouluja muun muassa tehottomuudesta ja niiden eristävyydestä. 

Näistä erityiskoulujärjestelmistä onkin näin muodostunut vammaisia syrjiviä, sillä 

erityiskoulujen antamat valmiudet ovat keskimääräistä heikommat ja näin ollen niissä 

opiskelevien oppilaiden voi olla vaikeaa päästä jatkokoulutukseen.  

 

Oman tutkielmani kannalta vammaispalvelulain mukaisesti järjestettävät 

kuljetuspalvelut ovat positiivista erityiskohtelua, jolla pyritään yhdenvertaisuuden 

edistämiseen vammaisten liikkumisen kohdalla. Vammaispalvelulain (3.4.1987/380, 1§) 

mukaan yhdenvertaisuusperiaate tarkoittaa vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää ja 

toimia muiden kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä sekä ehkäistä ja poistaa 

vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. 

 

4.5 ESTEETTÖMYYS 
 

 
Esteettömyydellä tarkoitetaan eduskunnan esteettömyys- ja saavutettavuusselvityksen 

(5/2006, 8) mukaan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai taloudellista esteettömyyttä. 

Selvityksessä korostetaan asennemuutosta, sillä esimerkiksi vammaisten kohdalla 

ennakkoluulot aiheuttavat ongelmia vammaisten jokapäiväisen elämän sujuvuuden 

kannalta vielä tänä päivänäkin nyky-Suomessa.  

 

Vammaisten kohdalla fyysisellä esteettömyydellä tarkoitetaan oman käsitykseni 

mukaan sitä, että tilat sekä palvelut ovat vammaisten saavutettavissa yhtäläisinä 

riippumatta yksilöllisistä ominaisuuksista. Vammaisten mahdollisuudet yhdenvertaiseen 

liikkumiseen on pyritty turvaamaan muun muassa rakentamalla esteettömiä sisääntuloja, 

kehittämällä joukkoliikennettä niin, että myös vammaisten ihmisten itsenäinen 



23 
 

liikkuminen niissä mahdollistuu. Omassa tutkielmassa esteettömyyskäsite kytkeytyy 

liikkumiseen. 

 

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisun (2005:7, 4 – 6) mukaan Helsingin 

kaupunginhallitus on hyväksynyt 15.10.2001 kaupungin esteettömyysstrategiaa 

koskevan ohjelman vuosille 1001 – 2010. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on ollut 

tehdä Helsingistä liikkumisesteetön vuoteen 2011 mennessä rakentamalla ja korjaamalla 

kaupungin yleiset alueet ja rakennukset sekä julkisen liikenteen ratkaisut esteettömiksi 

ja turvallisiksi kaikille ihmisille – myös liikkumis- ja toimimisesteisille, vanhuksille, 

lapsille ja lapsiperheille.  Käyttäjäkeskeisyys ja vuorovaikutteisuus ovat olleet 

esteettömyysstrategian lähtökohtina. Julkaisussa todetaankin että, ”Hyvin suunniteltu 

ympäristö ei erottele ihmisiä liikkumis- ja toimintakyvyn perusteella.” (Mt., 9.)  

 

Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisussa (2005:7, 11) todetaan, että 

ensimmäiset matalalattiavaunut on otettu Helsingissä käyttöön 1999. Ensimmäiset 

matalalattiabussit otettiin käyttöön 1989. Matalalattiavaunujen- ja bussien käyttöönotto, 

sekä raitiotie ja bussipysäkkien korotus on lisännyt merkittävästi kaupungin 

esteettömyyttä ja parantanut näin ollen julkisen liikenteen käytön niille ryhmille joille se 

aiemmin on ollut mahdotonta.  

 

Helsingissä metro ja palvelulinjat ovat myös mahdollistaneet itsenäisen liikkumisen. 

Ajattelen, että joustavalla julkisella liikenteellä on vaikutuksia sosiaaliseen 

kanssakäymiseen liikuntavammaisten kesken, sillä esimerkiksi toiselta paikkakunnalta 

Helsinkiin matkustavan liikuntavammaisen on helppoa ja edullista käyttää hyvin 
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toimivia julkisia kulkuvälineitä sen sijaan, että hän joutuisi itse kustantamaan kalliin 

invataksin.  

 

Ahervan (2005, 5) mukaan esteetöntä liikkumista on pyritty edistämään Helsingissä 

myös palvelulinjojen avulla. Palvelulinjojen suunnitteluun ja toteuttamiseen Helsingissä 

on HKL:n (nykyisen HSL:n) ja sosiaaliviraston lisäksi osallistunut alkuvaiheessa myös 

terveyskeskus. Palvelulinjojen yhtenä tulevaisuuden tavoitteena on myös vähentää 

muiden sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiassa (2003, 4) todetaan, että 

esteettömästä liikkumisympäristöstä ja liikennepalveluista hyötyvät vammaiset, iäkkäät 

ja muut henkilöt, esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikkuvat. Liikenne- ja 

viestintäministeriön mukaan esteettömyys edistää sosiaalista oikeudenmukaisuutta, 

ennaltaehkäisevää toimintatapaa, itsenäistä selviytymistä, kestävää kehitystä ja kaikille 

soveltuvan elinympäristön suunnitteluperiaatteita. Liikenne- ja viestintäministeriö 

näkeekin, että ”liikennesektorin vastuu kansalaisten perusoikeuksien toteutumisesta ja 

syrjivien käytäntöjen poistamisesta konkretisoituu liikennejärjestelmänä, joka tulee 

erityisesti iäkkäiden ja vammaisten henkilöiden itsenäistä ja yhdenvertaista 

suoriutumista ja osallistumista muun yhteiskunnan toimintaan.” (Mt.,4.)  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön esteettömyysstrategiassa (2003, 5) todetaan itsenäisen 

liikkumismahdollisuuden vaikuttavan keskeisesti elämänlaatuun. Esteetön ympäristö 

soveltuu kaikille kansalaisille, tarjoaa omatoimisen ja itsenäisen elämän, 

mahdollistamalla työnteon, palvelujenkäytön, vapaa-ajantoiminnan sekä sosiaalisen 



25 
 

verkoston toimivuuden. Liikenne- ja viestintäministeriön liikennepoliittiset linjaukset 

painottavatkin kaikkien ihmisten oikeutta ja mahdollisuutta liikkua.  

 

4.6 KULJETUSPALVELUT 

 
Perustuslain 9§:n mukaan liikkuminen on jokaisen ihmisen perusoikeus ja edellytykset 

liikkumiselle tulee olla sellaiset, että ne mahdollistavat vapaan ja täysipainoisen 

osallistumisen yhteiskunnassa. Vammaisten mahdollisuudet elää ja toimia muiden 

kanssa yhdenvertaisina yhteiskunnan jäseninä on pyritty turvaamaan 

vammaispalvelulain mukaistesti järjestettävien kuljetuspalveluiden avulla. 

Vammaispalvelulaissa, -ja asetuksessa on määritelty se, ketkä ovat oikeutettuja 

käyttämään kunnan järjestämiä kuljetuspalveluja. Vammaispalvelulain (3.4.1987/380, 

2§) mukaan vammaisena henkilönä pidetään henkilöä, jolla on vamman tai sairauden 

johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän 

toiminnoista.  

 

Räty (2003,71) toteaa, että kuljetuspalveluiden tarkoitus on turvata vaikeavammaisten 

liikkuminen samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille. ”Kunnan on järjestettävä 

vaikeavammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine 

saattajapalveluineen. Palvelu on subjektiivinen oikeus ja näin ollen sosiaalilautakunta ei 

voi vedota riittämättömiin määrärahoihin harkitessaan vaikeavammaisen henkilön 

oikeutta kuljetuspalveluihin.” (Mt.,71 - 72.)   

 

Asetuksessa vammaisuuden perustella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(18.9.1987/759, 4§) mukaan vaikeavammaisen työssä käyminen, opiskelu, asioiminen, 
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yhteiskunnallinen osallistuminen, virkistymisestä aiheutuvat matkat tai muut 

jokapäiväiseen elämään kuuluvat tarpeelliset kuljetukset kuuluvat kuljetuspalveluiden ja 

niihin liittyvien saattajapalveluiden piiriin. Asetuksessa todetaan, että vammaisella on 

oikeus käyttää hänelle kuuluvat matkat omien tarpeidensa mukaisesti henkilön 

asuinkunnan alueella tai lähikunnissa. 6§ mukaan henkilöllä on työhön ja 

opiskelumatkoihin määrättyjen matkojen lisäksi oikeus vähintään kahdeksaantoista 

yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen elämään kuuluvaan matkaan kuukaudessa. Asetuksen 

mukaan kunta voi järjestää kuljetukset muun muassa taksilla tai invataksilla. 

Käytännössä näistä matkoista henkilöltä on peritty joukkoliikenteen omavastuuosuutta 

vastaava maksu.  

 

Helsingissä vammaisten kuljetusten järjestämistä varten on perustettu Helsingin 

matkapalvelukeskus. Helsingin kaupungin vammaispalveluoppaassa (2008,5 – 7) 

korostetaan, että vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluita määriteltäessä 

sosiaalityöntekijän tulee huomioida kuljetuspalveluita hakevan henkilön yksilökohtaiset 

tarpeet. Kuljetuspalveluiden hakeminen tapahtuu kirjallisesti sosiaaliviraston 

lomakkeella. Palvelujen ja tukitoimien yksilöllistä järjestämistä varten laaditaan 

palvelusuunnitelma ja palvelusuunnitelman laadintaa varten henkilön tulee varata aika 

sosiaaliviraton vammaispalveluihin jossa sosiaalityöntekijä arvioi henkilön matkojen 

tarpeen ja vamman tai mahdollisen sairauden aiheuttaman toiminnallisen rajoitteen 

haastattelemalla henkilöä. Pelkkä sosiaalityöntekijän haastattelu ei yksin riitä, vaan 

henkilön tulee toimittaa vammaispalveluun myös lääkärinlausunto jossa ilmenee muun 

muassa vamman haitta-aste sekä ennuste vamman tai sairauden kestosta. Haastattelun ja 

terveydenhuollon dokumenttien perusteella vammaispalvelun sosiaalityöntekijä tekee 

yksilöidyn päätöksen kuljetuspalveluista. Myönteisen päätöksen jälkeen henkilö saa 
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käyttöönsä henkilökohtaisen kaupunkikortin, jossa on tarvittavat tiedot myönnetyistä 

matkoista.  

 

Helsingin matkapalvelukeskuksen oppaassa (2007, 3 – 7) todetaan, että 

yhdistelmämatkojen tarkoituksena on kuljettaa samaan suuntaan matkustavat henkilöt 

yhteisellä autolla. Yhdistelmämatkoina toteutuneista matkoista ei peritä 

omavastuuosuutta. Oppaassa todetaan, että kaikki matkat pyritään yhdistelemään.  

Asetuksessa vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 6§:ssä 

todetaan, että välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi, 

vammaisilla on mahdollisuus vähintään 18:sta yhdensuuntaiseen jokapäiväiseen 

elämään kuuluvaan matkaan kuukaudessa. Laki määrittää näin matkojen 

vähimmäismäärän. Erillistä maininta myönnettävistä enimmäismatkoista laista ei löydy.  

 

5. METODOLOGIA 
 

5.1 LAADULLINEN TUTKIMUS 
 
 

Tutkielmani on laadullinen tutkimus. Kiviniemen (2001, 68) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan pyrkimys on tavoittaa tutkittavien näkökulma tutkittavana 

olevasta ilmiöstä. Aineistonkeruun voi toteuttaa haastattelemalla tai havainnoimalla. 

Aineistona voi käyttää myös päiväkirjoja tai muuta arkipäivän elämäntilanteissa 

syntynyttä materiaalia. Toisin kuin tilastolliselle tutkimukselle tyypillisessä 

satunnaisotannassa laadullisessa tutkimuksessa käytetään usein harkinnanvaraista 

näytettä. Luonteeltaan laadullinen tutkimus on prosessiorientoitunutta. Aineistoon 

liittyvät näkökulmat ja tulkinnat kehittyvät tutkijan tietoisuudessa vähitellen sillä 
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laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruun väline on tutkija itse. Oman aineistoni olen 

kerännyt haastattelemalla helsinkiläisiä kuljetuspalveluita käyttäviä vammaisia.  

 

Varto (2002, 14) toteaa laadullisessa tutkimuksessa sekä tutkijan että tutkittavan 

kuuluvan samaan ihmisten maailmaan, ja tässä maailmassa kaikki muodostuu 

merkityksistä, joita ihmiset ovat antaneet tai kulloinkin antavat tapahtumille ja ilmiöille.  

Jotta ihmistä tutkivissa tieteissä ei menetetä tutkittavain ilmiön ainutkertaista 

merkitystä, ei voida turvautua idealisaatioon tai liian pitkälle menevään rationalisointiin. 

”Ihmistä tutkivissa tieteissä ei ole lupa tehdä mitään sellaisia toimia, jotka 

esineellistävät tai ohentavat tutkimuskohdetta siten, että tutkimuskohteeseen kuuluva 

merkitysten kokonaisuus tuhoutuu.” (Mt., 14). Tutkielmassani haluankin kiinnittää 

huomioita siihen, että vammaisia ei nähdä yhteiskunnassa robotin omaisina 

taloudellisina toimijoina. Tämänkaltaisessa toiminnassa vaarana on se, että henkilö joka 

ei pysty toimimaan talouden standardien asettamien sääntöjen mukaisesti joutuu 

toiseuteen, yhteiskunnan laidoille.  

 

Varton (2002, 15, 23 – 24) mukaan vaatimukset laadullista tutkimusta kohtaan lähtevät 

ihmisen erityislaadusta sekä siitä, että sekä tutkija että tutkittava ovat kietoutuneet 

samaan tai samankaltaiseen merkitysten kokonaisuuteen. Laadullisen tutkimuksen 

kohteena tarkasteltavaa ihmistä ja ihmisen maailmaa voidaan yhdessä tarkastella 

elämismaailmana. Elämismaailma muodostuu merkityksistä ja luonnollinen maailma 

muodostuu luonnontapahtumista. Luonnollista maailmaa ja elämismaailmaa ei voida 

Varton mukaan tarkastella samalla tavalla. 
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Oman tutkielmani kohteena ovat liikuntavammaiset henkilöt ja heidän kokemuksensa 

kuljetuspalveluista. Tutkimukseni tarkoitus on tuoda esille sitä, miten 

vammaispalvelulain mukaisesti myönnetyt yhdistelmämatkat vaikuttavat arkielämään 

jossa liikuntavammaiset elävät. Laine (2007, 29) toteaa kokemuksien syntyvän 

vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. Tätä reaalimaailman todellisuutta pyrin 

lähestymään tutkimuksessa käyttämieni käsitteiden avulla. Keskeisinä käsitteinä 

tutkimuksessani ovat käsitys ihmisoikeuksista ja ihmisenä olemisesta, vammaisuus, 

itsemääräämisoikeus, elämänhallinta, positiivinen diskriminaatio, esteettömyys ja 

kuljetuspalvelut. Varton (1992, 92) mukaan käsitteillä on tärkeä merkitys ilmiön 

tutkimisessa. Tutkimuskohdetta saadaan paljastettua paremmin oikein valituilla, oikein 

määritellyillä ja oikein tunnistetuilla käsitteillä.  

 

Varto (2002, 23, 30 – 32) toteaa, että laadullisessa tutkimuksessa tutkittavan 

erityislaadun tunnistaminen edellyttää ontologista erittelyä. Ontologinen erittely tähtää 

paljastamaan kuinka tutkittava on laadullinen. Laadullisen tutkimuksen kohteena on 

Varton mukaan ihminen ja ihmisen maailma, joita yhdessä voidaan tarkastella 

elämismaailmana. Ontologisessa erittelyssä tuloksena on ihmiskäsitys. 

”Ihmiskäsityksellä tarkoitetaan sitä, mitä ihminen on, kuinka ihminen voidaan erottaa 

muista ilmiöistä ja olioista ja mitä ovat ne ihmiselle tyypilliset piirteet, joita ei voida 

ohittaa ihmisestä puhuttaessa.” (Mt., 31). Varton mukaan ihmiskäsitys ohjaa aina 

tutkimuksen alkuasetelmia. Varto tekee eron ihmiskuvan ja ihmiskäsityksen välillä. 

Varton mukaan ihmiskuva on ihmiskäsitystä yksityiskohtaisempi ja tämän vuoksi 

ihmiskuvalla on selvempi operationaalinen voima.  
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Laineen (2007, 28) mukaan ”ihmiskäsityksessä ovat tutkimuksen teon kannalta 

keskeisiä kokemuksen, merkityksen ja yhteisöllisyyden käsitteet. Tietokysymyksistä 

nousevat esiin esimerkiksi ymmärtäminen ja tulkinta.”  

 

Miettiessäni omaa ihmiskäsitystä, ajattelen sen olevan kokonaisvaltainen eli holistinen 

ihmiskäsitys. Ajattelen Rauhalan (2005, 32 – 34, 126) tavoin, että tajunnallisuus, 

situationaalisuus ja kehollisuus ovat toistensa edellytyksiä ja kiinteässä 

vuorovaikutussuhteessa toisiinsa ja, että muutos yhdessä olomuodossa vaikuttaa toisiin.    

Rauhalan mukaan ihminen realisoituu kolmessa erilaisessa olemassaolon muodossa 

jotka Rauhala nimeää tajunnallisuudeksi, kehollisuudeksi ja situationaalisuudeksi. 

Kehollisuus on olemassaoloa orgaanisena tapahtumisena.  Kehon avulla ihminen on 

olemassa ajassa ja paikassa. Tajunnallisuus puolestaan tarkoittaa psyykkis-henkistä 

olemassaoloa ja tajunnan voidaan kokonaisuutena ajatella merkitsevän ihmisen omaa 

kokemusta. Situationaalisuudella Rauhala tarkoittaa maailmaa, johon ihminen on 

suhteessa.  Ihmisen kehollisuus ja tajunnallisuus ovat kaiken aikaa suhteessa 

elämäntilanteeseen eli situatioon. Situationaalisuus on yhtä alkuperäistä ja todellista 

kuin kehollisuus ja tajunnallisuus.  

 

Oma näkökulmani tutkielmaani on situationaalinen. Rauhala (2005, 42) ajattelee 

situaation rakennetekijöiden eli komponenttien määrittävän sitä, millaiseksi ihminen 

tulee. Osaan ihmisen situaation komponenteista määräytyy kohtalonomaisesti. Ihminen 

ei voi valita vanhempiaan, geenejään, rotuaan, ihonväriään, kansallisuuttaan, 

yhteiskuntaa eikä kulttuuripiiriä, johon hän syntyy.  Osa situaation komponenteista 

puolestaan on sellaisia, joita ihminen voi itse valita ja siten muunnella 

situationaalisuuttaan. Läntisissä teollisuusmaissa ihminen voi valita esimerkiksi 
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aviopuolisonsa, ystävänsä, harrastuksensa sekä usein myös työnsä, asuntonsa ja 

ravintonsa.  

 

Rauhala (2005, 42) jakaa situaation rakenteet konkreettisiin ja ideaalisiin 

komponentteihin. Konkreettisilla komponenteilla tarkoitetaan muun muassa ravinteita, 

saasteita, bakteereja, viiruksia, maantieteellisiä ja ilmastollisia oloja työpaikkojen ja 

kotien ulkonaisia puitteita, kulttuurin muodosteita sekä kaikkia reaalisen inhimillisen 

kanssakäymisen muotoja. Ideaalisia komponentteja edustavat arvot ja normit, henkisen 

ilmapiirin muodot, uskonnolliset ja aatteelliset virtaukset, ihmissuhteet koettuina 

sisältöinä, taide yleensä sekä luonto siinä mielessä kuin se koetaan. Rauhala puhuu 

situaation yhteydessä faktisuuden käsitteestä, joka on yleisnimi kaikille situaation 

komponenttien erilaisille reaalisisällöille.  

 

Rauhala (2005, 42) ajatteleekin, että ihmisen auttamistoimien kannalta holistinen 

ihmiskäsityksen idea on osoittautunut hedelmälliseksi, sillä kun esimerkiksi situaatiossa 

tapahtuu jokin muutos, muuntuu se myös faktisuusperusta, josta kokemus saa 

sisältöaineksensa. Ihminen voi muunnella situaatiotaan uusilla valinnoilla esimerkiksi 

hylkäämällä rappeuttavia elämäntapojaan, etsimällä itselleen hyvää seuraa, ystäviä tai 

vaikkapa harrastuksia. Yhteiskunta voi helpottaa tilannetta omilla toimenpiteillään 

muun muassa järjestämällä asuntoja, työtä tai virkistysmahdollisuuksia. Ajattelen 

vammaisten kohdalla situaation muuntelun vaikeutuvan, sillä toimimattomat 

kuljetuspalvelut vaikeuttavat vammaisten mahdollisuuksia toimia täysivaltaisesti 

yhteiskunnassa. 
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Puhuessani tutkimuksessa situationaalisuudesta viittaan siihen vammaisen 

elämäntilanteeseen, jossa hän elää. Haastattelemieni vammaisten henkilöiden 

kokemukset kuljetuspalveluista ovat heidän tämän hetken kokemuksia. 

Kuljetuspalveluiden toiminnalla voidaan ajatella olevan vaikutusta kehollisuuteen, 

tajunnallisuuteen ja situationaalisuuteen, jolloin vajaus jossain näissä olemassaolon 

perusmuodossa vaikuttaa muihin olemassaolon perusmuotoihin. Ajattelenkin, että 

vammaisten kohdalla toimimattomat kuljetuspalvelut voivat aiheuttaa sen, että 

vammaisella ihmisellä ei ole toimivaa suhdetta sosiaaliseen verkostoon, työntekoon tai 

vaikkapa opiskeluun ja näin ollen tämän kaltainen syrjään joutuminen vaikuttaa 

vammaisen henkilön situationaalisuuden kaventumiseen ja voi johtaa vammaisen 

ihmisen syrjäytymiseen. 

 

Suotuisat muutokset situaatiossa antavat tajunnalle Rauhalan (2005,60, 137 – 141) 

mukaan turvallisuutta esimerkiksi huolesta, ahdistuksesta ja pelosta vapauttavaa 

kokemussisältöä. Sosiaalityö on ihmiseen vaikuttamista lähinnä situaation kautta ja että 

muuntelemalla niitä situaation komponentteja, joihin sosiaalityö koskettaa, voidaan 

edesauttaa ihmisen kokonaisuuden hyvin olemista. Ihanteellista olisi, että autettavan 

yksilön tulisi itse nähdä tilansa ja vaikuttaa itse omaan situaatioonsa sosiaalityön tuella 

jolloin työ lähenee jo psykoterapiaa.  

 

5.2 FENOMENOLOGINEN LÄHESTYMISTAPA 
 

 
Tutkielmani viitekehys perustuu fenomenologiseen lähestymistapaan. Fenomenologia 

on kiinnostunut ilmiöistä ja ilmiöiden tutkimisesta. Varto (1992, 85) ajattelee, että 

tutkimuskohde on tutkijalle ilmiö.  



33 
 

Laineen (2007, 38,29) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa tutkitaan kokemuksia. 

Kokemuksella tarkoitetaan ihmisen kokemuksellista suhdetta siihen maailmaan jossa 

hän elää. Ihmisen suhde toisiin ihmisiin, kulttuuriin ja luontoon ilmenee hänen 

kokemuksissaan. Kokemus syntyy vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa. 

Kokemuksellisuuden ajatellaan olevan ihmisen maailmansuhteen perusmuoto ja 

ihmisen suhde maailmaan on intentionaalinen, jonka mukaan kaikki merkitsee meille 

jotakin. Kokemus syntyy merkitysten mukaan. Ajattelen, että vammaisten kokemukset 

kuljetuspalveluista ovat suhteessa heidän kokemusmaailmaansa ja näistä kokemuksista 

syntyy niitä merkityksiä jotka vaikuttavat siihen miten ulkoinen maailma välittyy 

vammaiselle kokemuksen kautta.  

 

Laineen (2007, 52) mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa asioiden kuvaaminen 

mahdollisimman ennakkoluulottomasti edellyttää esiymmärryksen tiedostamista sillä 

tulkintakysymykset nojaavat aina jonkinasteiseen esiymmärtämiseen tai olettamuksiin. 

Oma esiymmärrykseni tutkimusaiheeseen on muodostunut tekemäni sosiaalityön kautta 

sekä minulle läheisen henkilön kautta joka käyttää vammaispalvelulain nojalla 

myönnettyjä yhdistelmämatkoja.  

 

6. TUTKIMUSAINEISTO  

 

6.1 AVOIN HAASTATELU 
 
 

Haastattelumuotona käytin avointa haastattelua. Laadullisessa haastattelututkimuksessa 

haastattelun kohteena on Kvalen (1996, 30 – 31) mukaan haastateltavien elämismaailma 

ja haastattelijan tavoitteena on löytää keskeiset teemat ja pyrkiä tulkitsemaan niiden 
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merkityksiä. Kysyin jokaiselta haastateltavalta aloituskysymyksenä sen, minkälaisia 

kokemuksia heillä on ollut yhdistelmämatkoista. En halunnut laatia ennakkoon mitään 

erityisiä teemoja kyseisestä aiheesta, sillä halusin antaa haastateltaville mahdollisuuden 

kertoa vapaasti omista kokemuksistaan. Haastattelujen edetessä esitin haastateltaville 

muutamia tarkentavia lisäkysymyksiä.   

 

Aineistoni tutkimukseen olen kerännyt haastattelemalla Helsingissä asuvia 

liikuntavammaisia. Haastateltavat henkilöt olivat syntyneet -30, -50, -60, -70 ja -80 

luvuilla. Liikkumisen apuvälineenä haastateltavat käyttivät manuaalipyörätuolia tai 

sähköpyörätuolia.  Haastateltavista osalla liikuntavamma oli synnynnäinen ja osa oli 

vammautunut myöhemmällä iällä.  Haastateltavista 3 oli mukana työelämässä ja 2 

opiskeli. Kaikki haastateltavat olivat minulle entuudestaan tuntemattomia.  

 

Haastateltavat tutkielmaani olen saanut niin sanotulla lumipallo-otannalla. Tuomen ja 

Sarajärven (2006, 88) mukaan lumipallo-otannan ajatus on, että haastattelujen 

alkutilanteessa tiedetään avainhenkilö, joka johdattaa tutkijan toisen tiedonantajan 

pariin. Tutkija kerää aineiston siten, että hän etenee haastateltavalta toiselle sitä mukaan 

kun hänet esitellään uusille henkilöille.  

 

Haastatteluja suunnitellessani mietin, miten voisi välttää sen, etteivät haastatellut 

kertoisi tuleville haastateltaville ennakkoon haastattelujen sisällöstä. Saadakseni 

mahdollisimman luotettavan haastatteluaineiston päädyin laittamaan lumipallon 

kiertämään kolmesta eri suunnasta ja tein haastattelut melko peräjälkeen. Näin 

toimimalla pyrin saamaan haastateltavilta mahdollisimman omakohtaiset kokemukset 

aiheestani ilman, että toiset haastateltavat olisivat vaikuttaneet tulevan haastateltavan 
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vastauksiin. Haastateltaviin otin yhteyttä ensin puhelimitse ja kerroin tutkimuksestani. 

Annoin haastateltaville mahdollisuuden valita itse paikan jossa he halusivat haastattelun 

toteutettavan. Jokainen haastateltava jonka yhteystiedot sain, oli halukas osallistumaan 

haastatteluun. Pyysin haastateltavilta erikseen kirjallisen luvan. Tämä menettely on 

riittävä, koska kaikki haastateltavat olivat täysi-ikäisiä haastatteluhetkellä.   

 

Kvalen (1996, 111) mukaan suunnitelmavaiheessa tärkein tutkimuseettinen lähtökohta 

on haastateltavan vapaaehtoisuus. Tutkijan tulee myös taata luottamuksellisuus sekä 

pohtia tutkimuksesta mahdollisesti aiheutuvia seurauksia tutkimushenkilöille. 

Haastattelun alussa annoin haastateltaville kirjallisesti informaatiota tutkimuksestani ja 

kerroin heille miten haastattelu toteutetaan ja miten haastatteluaineistoa käsitellään ja 

säilytetään.  

 

Grönfors (1982, 79 - 80) korostaa, että tutkimuksen luonnetta ei tule salata. Tutkijan 

tulee selittää tutkittaville mihin tarkoitukseen tutkimus tehdään ja miten 

tutkimustulokset julkaistaan. Lisäksi tutkijan tulisi selvittää oma kiinnostuksensa aihetta 

kohtaan, sillä tutkittavat saattavat kysyä tutkijalta miksi hän on kiinnostunut tästä 

aiheesta.   

 

Aloittaessani haastatteluja pohdin sitä, mitä vastaisin jos joku kysyisi mistä oma 

kiinnostukseni aiheeseen johtuu. Huomasin pohtivani voisinko kertoa heille, että 

minulle läheinen henkilö on liikuntavammainen ja mitä tämä mahdollisesti vaikuttaisi 

haastateltavien vastauksiin – ajattelisivatko haastateltavat kenties, että tiedän jo asiasta 

jotain ja näin ollen haastateltavat eivät ehkä kertoisi minulle asioita riittävän 

yksityiskohtaisesti koska olettaisivat minun jo tietävän tiettyjä asioita 
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kuljetuspalveluista.  Päätin, että mikäli joku kysyy, kerron heille rehellisesti sen miksi 

olen kiinnostunut tutkimaan aihetta. Haastateltavat eivät kysyneet minulta asiaa 

haastattelun aikana.    

 

Informoin haastateltavia myös siitä, että haastatteluaineisto tuhotaan tutkimuksen 

päätyttyä. Tarjosin haastateltaville mahdollisuutta saada litteroitu aineisto luettavaksi. 

Haastateltavistani yksi halusi tutustua litteroituun aineistoon joten lähetin sen hänelle 

kotiin luettavaksi.  Haastatteluun osallistui myös maahanmuuttajataustainen henkilö 

joten tässä haastattelussa oli mukana omakustanteisesti rahoitettu virallinen tulkki. 

Haastattelussa käytin nauhuria jonka jälkeen litteroin aineiston, jotta saatoin tutustua 

aineistoon paremmin. Litteroin jokaisen haastattelun saman tai seuraavan päivän aikana 

haastattelusta.   

 

Laine (2007, 23 – 38) toteaa, että fenomenologisen haastattelun tulisi olla luonteeltaan 

mahdollisimman avoin, luonnollinen ja keskustelunomainen tapahtuma. 

Haastateltavalle tulisi antaa mahdollisimman paljon tilaa ja kysymykset tulisi laatia 

siten, että vastaukset olisivat kuvailevia.  

 

Grönfors (1982, 106) ajattelee avoimen haastattelun eroavan kyselylomakkeella 

tehtävästä haastattelusta siten, että avoin haastattelu antaa haastateltaville 

mahdollisuuden puhua asiasta vapaasti ja tutkijan tulee ainoastaan pitää huoli siitä, että 

häntä kiinnostavat teema-alueet tulevat kartoitetuksi. Näin saadaan minimoitua tutkijan 

vaikutus annettuihin vastauksiin.  Kvalen (1996, 6) mukaan haastattelutilanteessa on 

huomioitava, että haastattelija ja haastateltava eivät ole tasa-arvoisessa asemassa sillä 

haastattelija määrittelee kysymykset ja kontrolloi tilannetta.  
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6.2 AINEISTON ANALYYSI 
 

 
Laadullisessa analyysissä aineistoa tarkastellaan Alasuutarin (1994, 28 – 31) teoksen 

mukaan kokonaisuutena. Kvalitatiivinen analyysi vaatii absoluuttisuutta jolla 

tarkoitetaan sitä, että kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään kuvioon tai mysteeriin 

kuuluviksi katsotut seikat tulee kyetä selvittämään siten, että ne eivät ole ristiriidassa 

esitetyn tulkinnan kanssa. Alasuutari ajattelee, että tilastolliset todennäköisyydet eivät 

kelpaa johtolangoiksi laadullisessa analyysissä. Alasuutari toteaa laadullisen aineiston 

koostuvan kahdesta vaiheesta havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen 

ratkaisemisesta. Havaintojen pelkistäminen tarkoittaa Alasuutarin mukaan aineiston 

tarkastelemista aina vain tietystä teoreettis-metodologisesta näkökulmasta sekä 

havaintojen yhdistämistä. Tarkasteltaessa aineistoa tulee kiinnittää huomiota siihen, 

mikä on olennaista teoreettisen viitekehyksen ja kulloisenkin kysymyksenasettelun 

kannalta. Näin aineisto saadaan pelkistettyä hieman hallittavammaksi määräksi erillisiä 

raakahavaintoja. Yhdistämällä havaintomäärää joukoksi jossa kaikilla on yhteinen 

piirre, nimittäjä tai muotoilemalla sääntö voidaan havaintomäärää karsia 

hallittavammaksi. Arvoituksen ratkaisemisella Alasuutari tarkoittaa tulkintaa ja 

selittämistä. Erottelun havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta voi 

tehdä vain analyyttisesti, käytännössä nämä kaksi nivoutuvat aina toisiinsa.  

 

Aloitin oman aineistoni käsittelyn litteroimalla haastattelut haastattelunauhalta 

sanatarkasti. Kaiken kaikkiaan litteroitua tekstiä syntyi viidestä haastattelusta yhteensä 

81 sivua. Litteroituani aineiston luin aineiston huolellisesti läpi useita kertoja jotta 

aineisto tuli minulle tutuksi ja jotta sain aineistosta mahdollisimman kokonaisvaltaisen 

kuvan.  Lukiessani aineistoja yritin tulkita aineistoa ja merkitsin samalla haastateltavien 

aineistoista esiin nousseita eroavuuksia ja yhtäläisyyksiä.  Pääteemoiksi haastatteluista 
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tulivat matkojen määräytyminen, taksikeskuksen toiminta, taksin odotusaika, 

turvallisuus takseissa, kuljettajien toiminta, matkojen yhdistely, tasavertaisuus, 

luottamus järjestelmään ja turhauma, selviytymiskeinona musta huumori sekä 

viranomaisten toiminta.  

 

Analyysia kirjoittaessani pohdin miten voin parhaiten turvata haastattelemieni 

henkilöiden anonyymiyden. Haastateltavieni kohdalla kyseessä on ihmisryhmä joka on 

helposti tunnistettavissa syntymävuoden perusteella, joten päädyin merkitsemään 

haastateltavia koodimerkinnällä. Koodi N1 = nainen 1 ja M1 = mies 1.  Koska 

tutkimukseni ei ole diskurssianalyysi, en ole erikseen merkinnyt korostetusti 

esimerkiksi haastateltavien äänenpainoja analyysiin.  

 

6.3 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS  
 

 
Eskolan ja Suorannan (2008, 210) mukaan ”laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on 

tutkijan avoin subjektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa 

keskeinen tutkimusväline. Laadullisessa tutkimuksessa pääasiallisin luotettavuuden 

kriteeri onkin tutkija itse ja näin ollen luotettavuuden arviointi koskee koko 

tutkimusprosessia”. (Mt,. 210.)  

 

Pohtiessani omaa rooliani tutkielman tekijänä tiedostan, että minulla on käsittelemästäni 

aiheesta paljon esitietämystä ja luonnollisesti ennakko-oletuksia. Olen pyrkinyt 

tutkielmaa tehdessäni siirtämään omat ennakko-oletukset ja esitietämykseni taka-alalle.  

 



39 
 

Omassa tutkielmassani olen haastatellut vammaispalvelulain mukaisia 

kuljetuspalveluita käyttäviä henkilöitä avointa haastattelumenetelmää käyttäen. Avoin 

haastattelu teki mahdolliseksi yhdistelmämatkoja käyttävien henkilöiden kokemuksien 

esiintuomisen ja kuvaamisen juuri sellaisena kun haastateltavat ovat ne kokeneet. 

Laadullisen tutkimuksen valintaa puoltaa myös se, että haastateltavista osalla ei olisi 

ollut mahdollisuutta itse kirjoittaa vastauksia paperille ja heidän kohdallaan olisin 

joutunut käyttämään avustajaa, jolla olisi saattanut olla vaikutusta haastateltavien 

antamiin vastauksiin.  

 

Aineiston luokittelun jälkeen, aineistoa analysoidessani olen tuonut haastateltavien omat 

kokemukset esille lainauksina heidän puheestaan juuri sellaisina kun he ovat ne minulle 

haastatteluhetkellä kertoneet. Olen omasta mielestäni tavoittanut tekemieni 

haastattelujeni avulla yhdistelmämatkoja käyttävien vammaisten todellisuusmaailmaa ja 

näin saanut näkyväksi sen, minkälaisia vaikutuksia kuljetuspalveluilla on vammaisten 

arkielämässä. Haastatteluja tehdessäni huomasin haastateltavien kokemuksien 

samankaltaisuuden ja uskon, että viidelle ihmiselle tekemäni haastattelu on riittävä 

aineiston kyllääntymispisteen eli saturaatiopisteen saavuttamiseksi. Huomasin jo 

viimeisiä haastatteluja tehdessäni, että uudet tapaukset eivät tuoneet esiin uusia piirteitä.  

 

7. TULOKSET 

7.1 MATKOJEN MÄÄRÄYTYMINEN 

 
Kaikki tutkielmaani osallistuneet haastateltavat käyttivät yhdistelmämatkoja. Kaikille 

haastattelemilleni henkilöille oli myönnetty 18 yhdensuuntaista matkaa käytettäväksi 

vapaa-ajalle. Irrotuksen saaminen yhdistelmämatkoista oli myönnetty vain 
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opiskelumatkojen ja työmatkojen osalta. Kolme haastateltavista henkilöistä koki 

puutteena sen, että heitä ei ollut informoitu oikeudesta käyttää vammaispalvelulain 

mukaisia kuljetuspalveluita. Haastateltavat olivat saaneet tietää kuljetuspalveluista joko 

hoitavalta lääkäriltä, ystäviltään tai ottamalla itse selvää asiasta.  

 

Sosiaalityön yhtenä tavoitteena on verkostotyö muiden viranomaisten kanssa. 

Verkostotyön avulla palvelun käyttäjälle mahdollistuu vähemmän byrokraattisempi 

vaihtoehto päästä oikeiden palvelujen piiriin kohtuullisessa ajassa. Vammaispalvelussa 

tämän verkostotyön merkitys korostuu entisestään, sillä monella vammaisella ei ole 

välttämättä ketään lähiomaista tai muuta tukihenkilöä, joka voisi selvittää vammaiselle 

kuuluvia palveluita tai muita sosiaaliturvaetuuksia. Myös vammaiset maahanmuuttajat 

saattavat jäädä heille kuuluvien palvelujen ulkopuolelle, sillä heillä ei ole välttämättä 

mahdollisuutta ottaa selvää heille kuuluvista oikeuksista heikon suomenkielen taidon 

vuoksi.  Vammaispalvelussa työskentelevien sosiaalityöntekijöiden tulisikin kiinnittää 

huomioita siihen, että selvittävät vammaisille ihmisille heidän oikeutensa 

vammaispalvelun asiakkaina. Vammaispalvelulain 6§:ssä on erillinen maininta 

sosiaalilautakunnan ja kunnan muiden viranomaisten velvollisuuksista.  

 

Haastattelija: ” Miten näistä matkoista sai sitten tietoa? Oliko niin kuin 

tiedossa itsellä jo, että on mahdollisuus saada vai ottiko joku 

sosiaalityöntekijä yhteyttä ja informoi näistä vai miten se meni se 

prosessi?” 

N1: ” No tota neurologi Kivelän sairaalasta ni tota kun mä rupesin sitten 

vikisemään siellä, että kun on niin, että työmatkatkin pitää tehdä 

kahdella bussilla. Se vaihtaminen on niin hankalaa ja kaikkee ja mulla 
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on niin pitkä kävelymatka sieltä bussipysäkiltä sinne mun työpaikalle. 

Sit se sano, et no mut ooksä kuullu tämmöisestä, et jos haetaan sulle nää 

kuljetuspalvelut.  

 

Neljä viidestä haastateltavasta oli saanut tietoa kuljetuspalveluista ystävien ja muiden 

viranomaisten kautta. Yhden kohdalla tieto kuljetuspalveluista oli tullut 

sosiaalityöntekijältä. Eräs haastateltavista kertoi, että taksimatkojen 

myöntämisperusteita ei ollut selvitetty hänelle riittävän ymmärrettävästi ja tämän vuoksi 

haastateltava oli joutunut hankkimaan tietoa kuljetuspalveluista muilta vammaisilta.  

 

Haastattelija: ”Onko teille selitetty koskaan näitä myöntämisperusteita 

millään tavalla? 

M1: ”Ei kukaan ei ole selittänyt. Mutta mä opin sieltä koulusta muilta 

vammaisilta. …En tiedä mikä (haastateltava näyttää taksikorttia 

haastattelijalle) taksikortti tämä on”. 

  

7.2 TAKSIKESKUKSEN TOIMINTA 

 
Taksikeskuksen toiminnan perusajatuksena on, että kuljetuspalveluita käyttävät henkilöt 

eivät voi itse tilata suoraan taksia tolpalta. Palvelun käyttäjät soittavat ensin 

taksikeskukseen josta matkat yhdistellään. Haastatteluhetkellä taksikeskus toimi 

Iisalmessa. Taksikeskuksen toiminta ei saanut yhdeltäkään haastateltavalta positiivista 

palautetta.   
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Taksikeskuksen toiminta sai kritiikkiä osakseen muun muassa toimimattomuudesta, 

palvelun käyttäjien syyllistämisestä, vaikeaselkoisuudesta, epäluotettavuudesta ja 

epäasiallisesta kohtelusta.  

 

Haastattelija: ” Minkälaisia kokemuksia on näistä yhdistelmämatkoja 

järjestävän keskuksen toiminnasta?” 

N1: ”Noh keskushan ei kerro sulle, et onks siellä joku siellä kyydissä tai 

eiks sielä oo. Siis keskuksen toiminta yleisesti ottaen on ihan pimeetä. 

Se, että mulla lukee siellä perustiedoissa kaikki tää, että asuu 

kerrostalossa ja X kerros ja on hissi ja niin edespäin. Ne kysyy ne juma 

joka jumalan kerta ne kysytään ne samat asiat. 

 

Helsingin matkapalvelukeskuksen oppaassa (2007, 4) todetaan, että matkaa tilattaessa 

tilaajan tulee kertoa nimi, lähtöosoite, osoite johon on menossa, toivottu lähtöaika tai 

ehdoton perille saapumisaika, matkustuspäivämäärä, sekä tieto siitä matkustaako 

henkilö yksin vai saattajan kanssa ja onko hänellä apuvälineitä. Lisäksi matkustajaa 

pyydetään ilmoittamaan pysähtyykö matkustaja 10 minuutiksi. Pysähdyksen voi tehdä 

kerran matkan aikana ja vain matkan varrella. Oppaassa todetaan edelleen, että 

hautausmaakäynneillä pysähtymisoikeus on korkeintaan 20 minuuttia ja käynnistä 

veloitetaan kaksi matkaa. Matkan tilaaja joutuu ilmoittamaan matkaa tilatessaan myös 

sen, onko kyseessä vapaa-ajanmatka, työmatka tai opiskelumatka, sekä onko tilaajalla 

käytössä apuvälineitä tai koira. Mikäli matkan tilaaja liikkuu pyörätuolilla, hänen tulee 

kertoa onko lähtö- tai kohdeosoitteessa portaita joita varten tarvitaan porraskiipijä tai 

avustava kuljettaja.  
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Tuntuu oudolta ajatukselta, että matkan tilaaja joutuu kertomaan kaikki yllä mainitut 

asiat matkaa tilatessaan, sillä matkapalvelukeskuksen oppaassa (2007, 3) todetaan, että 

matkapalvelukeskuksessa on tiedot henkilökohtaisista matkustamiseen liittyvistä 

tarpeista ja matkapalvelukeskus pyrkii järjestämään matkat tämän henkilökohtaisen 

asiakasprofiilin mukaisesti. Huomaan myös miettiväni sitä, mihin perustuu se, että 

hautausmaakäyntejä varten pysähtymisoikeus on korkeintaan 20 minuuttia ja miksi 

käynnistä veloitetaan kaksi matkaa.  Pyörätuolilla liikkuvalle 20 minuutin pysähdys 

kuulostaa lyhyeltä ajalta, sillä hautausmailla välimatkat ovat usein pitkiä.  Tilannetta 

saattaa hankaloittaa vielä erilaiset toimintarajoitteet, jolloin esimerkiksi kynttilän 

sytyttäminen hautalyhtyyn voi viedä normaalia kauemmin. Pyörätuolin ottamiseen pois 

taksista ja takaisin taksiin laittaminen vievät myös oman aikansa. Haastateltavat 

puhuivat myös taksikeskuksen kadottamista matkoista eli matkoista jotka matkustajat 

olivat tilanneet ennakkoon. 

 

Haastattelija: ”Tapahtuuko tätä usein tätä hukkaamista?” 

M2: ” Tapahtuu kyllä hukkaamista nimenomaan näissä pitkänajan 

ennakkotilauksissa se tapahtuu. Kaikkein turvallisinta on tilata se vähän 

ennen h-hetkeä riittävästi ennen h-hetkeä. Mutta yllätyshän on kiva kun 

ensin tilauskeskus sanoo sinulle, että se tulee 9.20 se kyyti ja sitten meet 

pihalle oottamaan ja sitten sinulle tuleekin tekstiviesti, että yksikään 

liikennöitsijä ei huoli kyytiänne. Olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä 

tilauskeskukseen.” 

Haastattelija: ”Mitä se tarkoittaa, että ei huoli kyytiänne?” 

M2: ” Ne väittää, että kuulemma taksidatan autot eivät huoli sitä kyytiä 

siitä ne väittävät. Elikkä se tarkoittaa sitä, että ne järjestelmän omat autot, 
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ne ei kykene suorittamaan sitä ja sitten he eivät jostain syystä tai toisesta 

tilaa sitä taksidatalta, vaikka heidän pitäisi tilata se oma-aloitteisesti 

taksidatalta se kyyti. Mutta sieltä tulee tämmöisiä viestejä, sanotaan, että 

kaksi kertaa viikossa.”  

 

Tämänkaltainen toimimattomuus on omiaan vähentämään luottamusta järjestelmää 

kohtaan. Tuntuukin oudolta, että tilatut matkat katoavat vaikka ne on saatettu tilata 

hyvissä ajoin ennakkoon. Taksikeskuksen toiminta sai palautetta myös hapuilevasta 

toimintaotteesta. 

 

 Haastattelija: ”No minkälaisia ongelmia se on tuottanu sitten?” 

 N2: ”No ruuhka-aikoja ei ihan ymmärretä ja sitten en oo ihan varma, että 

onks näillä ihmisillä ihan välttämättä käsitystä vammaisista henkilöistä 

tai vanhuksista tai näistä tarpeista. Käytännön kokemusta ei oo sen 

huomaa, et ei oo ajateltu välttämättä ihan loppuun asti.  

Haastattelija: ”Millä tavalla sä aattelet, että onks heillä kokemusta 

vammaisista tai vanhuksista?” 

N2: ”No just se, että miten laitetaan. Pyörätuolin sitomiseen menee aikaa 

ja just se, että musta tuntuu, että kaikki asiakkaatkaan ei oo aina tietoisia 

tavallaan, että kun he on soittanut sinne keskukseen, että heijät on 

yhdistelty. Sitten tavallaan sieltä keskuksesta ei anneta ihan kunnolla 

informaatiota, mitä varmaan vanhemmat ihmiset kaipais. Just sellaista 

selkeätä informaatioita ja just kehitysvammaiset henkilöt ja tällaiset.” 
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7.3 TAKSIN ODOTUSAIKA 

 
Haastateltavista jokainen koki taksin odotusajan liian pitkäksi, taksi saattoi olla 

myöhässä jopa yli tunnin. Myös niissä tilanteissa joissa matkoja ei ollut yhdistelty, 

sovitut aikataulut eivät pitäneet paikkaansa. Haastateltavista osa oli myöhästynyt 

koulusta, töistä, junasta, sovituilta varatuilta tapaamisilta sekä harrastustoiminnasta. 

Haastateltavista jokainen oli joutunut soittelemaan useaan otteeseen saapumattoman 

taksin perään. Soitoista aiheutuneita kuluja heille ei ollut kuitenkaan korvattu. 

 

M2: ” … ajatteleppa semmoinen tilanne, että mä soitan mun mykki 

(matkojenyhdistämiskeskus) puhelut 151.llä, niin mä saan sen laskun 

erittelyn. Mulla on joka kuukausi mykki soittoja 21-25 euroa. 

Ajatteleppa omalta osaltasi, sinä ostat kuukausilipun niin kuin minäkin 

teen, mä maksan sen kun mä käyn töissä, mä maksan sen kuukausilipun 

verran omavastuuta. Mutta sen lisäksi jotta sinun bussi tulisi, sinulle 

ilmoitettaisiin, että nyt sinä joudut tämmöistä 25 euron bussin 

saapumismaksua maksamaan. Mä joudun tekemään niin”.  

 

Pyörätuolilla liikuttaessa tilanne voi hankaloitua huomattavasti silloin kun tilattu 

matka ei tule sovittuun aikaan paikalle. Pyörätuolia käyttäville on varattu tietyissä 

tilaisuuksissa kuten konserteissa, elokuvissa tai vaikkapa junissa tietty määrä 

invapaikkoja. Jos ennakkoon tilattu matka ei saavu ajoissa sovittuun näytökseen 

osallistuminen saattaa peruuntua eikä seuraavaan näytökseen tai vaikkapa junaan 

välttämättä pääse kun siihen on jo varattu maksimimäärä pyörätuoliasiakkaita. 

Erityisesti kaukoliikenteen junissa invapaikan joutuu tilaamaan huomattavasti 

aikaisemmin ennen aiottua matkaa jotta paikansaanti varmistuu tietylle matkalle.  
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Haastattelija: ”Mitä sitten tapahtuu jos se taksi on myöhässä, niin mitä se 

käytännössä merkitsee niin kuin arjessa selviytymisen kannalta.” 

N1: ” No esimerkiksi jos taksi on myöhässä, niin kuin silloin, ku yhen 

mun ystävättären kanssa oltiin menossa leffaan. Hän oli ostanut meille 

liput. Hän odotti siellä leffateatterissa, ni tota se mun taksi oli yli kaksi 

tuntii myöhässä. Mä soitan ja soitan ja soitan, ku joku pelimanni soittaa. 

Soitan ja soitan sinne Iisalmeen, koska tulee, koska tulee. Sit lopulta mä 

otin sitten omin luvin siis itse soitin sinne tolpalle ja sanoin, että nyt 

mennään ja maksoin sitten itse sen matkan käteisellä. Mutta se oli jo 

siinä vaiheessa liian myöhäistä, elikkä se oli alkanut se näytös mihin 

mun kaveri oli ostanu liput, eli meillä meni elokuvaliput hukkaan.” 

 

Taksin myöhästely ei koskenut ainoastaan palvelun käyttäjää. Eräs haastateltavista 

kertoi kuinka hän oli tilannut taksin kolmen muun pyörätuoli-ihmisen kanssa hakemaan 

häntä teatterista esityksen päätyttyä. Taksi ei ollut kuitenkaan saapunut sovittuna aikana 

ja kaupungin teatterin vahtimestari joutui jäämään ylitöihin, koska taksi ei saapunut 

ajallaan noutamaan pyörätuolilla liikkuvia henkilöitä.  Haastateltavan alla kuvaamasta 

tilanteesta näkyy selkeästi se, kuinka vammainen nähdään vain kohteena eikä toimijana. 

Haastateltavan kokemat tapahtumat eivät varmaankaan helpota vammaisiin kohdistuvia 

ennakkoluuloja.  

 

N3: ” Tää vahtimestari, semmoinen ihan miellyttävä nainen siinä sano, 

että kyllä hän aina kun näkee, että jahah taas on pyörätuoli-ihmisiä tullu, 

tietää ylitöitä. Hän sano meille näin, että se aina tietää, hän tietää sen, 
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että nyt on pakko jäädä ylitöihin kun on noita pyörätuoli-ihmisiä ja niitä 

ei tulla hakemaan.”  

N3: ”Sitten kun se (kuljettaja) sano, että näitä invatakseja on näin iltaisin 

niin vähän, että ne ei riitä. Jos vaan on enemmänkin näitä kuljetuksia 

niin kuin näitä teattereita tai jotain jotka loppuu samoihin aikoihin ja 

sitten jos on näitä tämmöisiä illanviettoja ja jotakin tämmöisiä 

kerhoiltoja ja muita, niin siinä menee niin hirveesti aikaa kun etsii ja 

hakee ja vie sitten eri puolille kaupunkia. Takseja on niin vähän. Mekin 

jouduttiin hakemaan sit vielä oopperasta yks ihminen silloin 

kahdentoista jälkeen yöllä ja siellä oli vahtimestari hirveen kiukkuinen ja 

vihainen. Tämä oli kanssa semmoinen pyörätuoli-ihminen sieltä 

oopperasta, oli oottanu kaksi tuntia.”  

 

Kysyessäni haastateltavalta hänen ajatuksiaan tapahtuneesta, hän vastasi minulle, että 

hän ei enää lähde ulos. Myöhästelyt eivät koskeneet ainoastaan yhdistelmämatkoja. 

Myös opiskelumatkojen myöhästymiset koettiin harmillisiksi.  

 

Haastattelija: ”Mitä teille tulee mieleen siitä kun te odotatte sitä taksia 

siellä ulkona?” 

M1: ”Tulen vihaiseksi. Lisäksi kun itse puoli tuntia myöhästyn, kun se 

kestää kun taksi on joskus 45 minuuttia myöhässä. Se on todella 

inhottavaa. Joskus on tapahtunut näin, että koululla ei ole enää ketään ja 

kaikki paikat ovat menneet kiinni ja kaikki ovat lähteneet pois, 

ainoastaan minä olen jäänyt kouluun”.  
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7.4 TURVALLISUUS TAKSEISSA 

 
Neljä haastateltavista toi esille puutteita turvallisuusasioissa.  Haastateltavat toivat esille 

muun muassa liian täyteen matkustajista ahdetut taksit, turvavöiden kiinnitysten 

laiminlyönnit, päihtyneet asiakkaat takseissa, autojen huonon kunnon sekä liian nopean 

ja nykivän ajotavan.  Sähköpyörätuoli painaa yli 100 kiloa ja kovassa vauhdissa 

äkillinen jarrutus voi saada aikaan sen, että huonosti kiinnitetty sähköpyörätuoli voi 

liukua taksissa eteenpäin tai taaksepäin ja aiheuttaa näin vaaratilanteita muille taksissa 

oleville matkustajille.  Turvallisuuteen on takseissa kiinnitetty huomioita muun muassa 

siinä, että esimerkiksi sähköpyörätuolin kiinnitystä varten autossa on neljä erillistä 

turvavyötä. Haastateltavat toivat esille sen, että aina kuljettajat eivät kuitenkaan laita 

kaikkia turvavöitä kiinni.   

 

Haastattelija: ”No mitäs ajattelet jos miettii sitä turvallisuutta, ni 

minkälaisia ajatuksia siitä tulee mieleen?” 

N2: ” No äskenkin tuli turvallisuudesta mieleen, että yhden penkin 

turvavyö oli rikki ja sitä nyt ei vaan saatu toimimaan. Se kuljettaja sano 

vaan noh hän ajaa varovasti. Eihän se kyse oo siitä ajaaks se kuljettaja 

varovasti ku tuolla liikenteessä on paljon muitakin jotka ei välttämättä 

aja varovasti.” 

Haastattelija: ”Oliko siinä penkillä joku ihminen, joka istu?” 

N2: ” Joo oli ja niin kuin mun mielestä vois ehkä vähän paremmin 

joskus kiinnitellä sähkäreitä vaikka se vie aikaa ja välillä se itteääkin 

ärsyttää, kun jotkut kiinnittää tosi tarkasti mut toisalta ku taas tulee joku 

jarrutus tilanne tai joku tällainen, niin se on tosi tärkeetä että ne on 

kiinni. Mulla on kerran käyny silleen, että mun mopo ei ollu kunnolla 
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kiinni ja sitten auto jarrutti aika normaalisti vielä mutta se lähti se mun 

mopo ja siinä mun edessä istu nainen ja se liusu sen naisen jaloille.” 

 

Haastateltavat toivat puheissaan esiin myös taksien kuntoon liittyviä asioita.  

M2: ”Nehän on ihan hirvittävän huonossa kunnossa osa niistä 

koppiautoista. Ne ovat teknisesti ala-arvoisia, niitten hissit on rikki ja 

ovet on rikki. Sitä paitsi niillä kuljettajilla on semmoinen hyvin, hyvin 

inhottava tapa, että he availevat niitä ikkunoita sinne vaikka siinä autossa 

pitäisi olla ilmastointi. Ilmastoinnin yks peruselementti on se, että kun 

ilmastointi toimii, ni ikkunoita ei saa avata. Sitten kun ne avaavat ne 

etuikkunat, ni siellä käy siellä kopin takaosassa järjetön pyörre ja veto”. 

 

Väärin sijoitettu pyörätuoli autossa ja nykivä ajotapa voi tuntua pyörätuolissa istuvasta 

epämiellyttävältä. Liian kovassa vauhdissa puolestaan kaikki tiessä olevat töyssyt ja 

kuopat tärisyttävät pyörätuolia voimakkaasti ja saattavat aiheuttaa kiputiloja 

pyörätuolilla matkustavan kehon eri osissa. Tämänkaltaiset kokemukset ovat omiaan 

vähentämään matkustushalukkuutta. Kuljetuspalveluita suunniteltaessa olisikin tärkeää 

kiinnittää huomioita siihen, miten pyörätuoli sijoitetaan taksiin, sillä pahimmassa 

tapauksessa sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia matkustajan toimintakykyyn. 

 

M2: ”Elikkä siinä on se tärinä…. Jos mä esimerkiksi tuun tänne 

vetämään X kerhoa, niin sitten kun mun niska lysähtää liiskaksi niin 

sitten mun kädet lakkaa toimimasta, ei ne absoluuttisesti lakkaa 

toimimasta mutta sanotaan nyt silleen, et ei sillä nyt ainakaan X homma 

suju. Sillä tavalla mun mielestä tässäkin mielessä semmoinen 
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henkilöauto, koska he niin kuin huomattavasti inhimillisemmin kohtelee 

semmoisia ihmisiä joilla ei oo kaikki paikata ihan ehjinä, niin tuota 

sehän ei jyrise ja tärise sillä tavalla. Ja sitä paitsi mä oon 

ympäristöystävällinen ihminen, mä en haluu mennä semmoisilla 

valtavilla kopeilla jonka polttoaineen kulutus on varmaan viisin kuusin 

kertainen tommoiseen pieneen henkilöautoon.” 

 

Taksissa matkustavat päihtyneet ja aggressiiviset asiakkaat hämmensivät ja saivat 

aikaan pelon kokemuksia matkustettaessa.  

 

  Haastattelija: ” Minkälaisia kokemuksia näistä yhdistelmämatkoista on?” 

  N2: ” yym tosi mielenkiintoisia ihan kaikenlaisia.” 

  Haastattelija: ” Haluuks sä kertoo jonkunlaisia kokemuksia niistä.” 

 N2: ” No nytkin kun mä tulin just tänne, ni oli semmoinen alle 10-

vuotias kehitysvammainen poika varmaan ja vanhemmat oli ehkä vähän 

juovuksissa ja niiltä tippu sit olutta, tölkkejä ja ne vähän läimi siinä 

toisiaan ja (naurua) 

Haastattelija: ” No mitäs sit kuljettaja?” 

N2: ” No kuljettaja ei sitten, ei se noteerannu sitä ollenkaan. Näitä on 

ihan kaikenlaisia, tällaisia on ollu. Mulla on ollu tosi paljon 

kehitysvammaisia yhdisteltynä mun matkoihin ja sitten joskus he on ollu 

vähän ymmällään mihin he on menossa ja vähän peloissaan ja sitten 

kuljettaja ei oo aina ymmärtäny suomea ja on ollu vähän vaikeuksia.” 
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Haastattelija: ” Sanoit tuossa äsken, että päihtyneitä on takseissa. Mi 

minkälaisia tilanteita sitten on tapahtunut kun ne päihtyneet on ollu 

takseissa?” 

N2: ”No yleensä ihan, että ei siinä mitään mutta joskus on sitten ollu niin 

humalaisia, että ne ei oo pysyny välttämättä penkillä.” 

Haastattelija: ”Mitä se tarkoittaa ku ei pysy penkillä.” 

N2:”No, että vaikka on turvavyö ni meinaa valahtaa siitä penkiltä, että 

turvavöiden välistä lattialle.” 

 

Miettiessäni haastateltavan edellä kuvattua tilannetta, jään miettimään kuka auttaa 

muita autossa matkustavia tilanteessa jossa päihtynyt ihminen käyttäytyy äkillisesti 

vaikkapa väkivaltaisesti muita matkustajia kohtaan. Kuljettajan keskittyessä ajamiseen 

hän ei välttämättä ennätä reagoida matkustamon tapahtumiin ja toisaalta kuljettaja ei 

edes välttämättä kuule mitä matkustamossa tapahtuu kun joissakin takseissa on 

väliseinä kuljettajan ja matkustamon välillä. Päihtyneenä ihminen saattaa toimia 

todella äkkinäisesti ja ennen kuin kuljettaja ennättää reagoida tilanteeseen pahin on 

voinut jo tapahtua. On myös mielenkiintoista miettiä kuka on korvausvastuussa niissä 

tilanteissa joissa päihtynyt henkilö aiheuttaa vahinkoa kanssamatkustajille tai jos 

päihtynyt matkustaja aiheuttaa vahinkoa itselleen. Haastateltavista jokaisella oli oma 

kokemus päihtyneen ihmisen kanssa matkustamisesta heidän käyttäessään 

yhdistelmämatkoja ja joidenkin haastateltavien kohdalla näitä tilanteita oli sattunut 

useampia.  

 

N1: ”Enhän mä bussissakaan mene kenenkään sellaisen viereen 

istumaan.” 
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Haastattelija: ” Aivan, että on vapaus valita mihin istuu.” 

N1: ”Sulla on vapaus valita mihin istut (bussissa). Mut siellä (taksissa) 

sun on pakko olla…. jos esimerkiksi kun pyörätuolilla on vaan se yks 

mahdollinen paikka, siinä keskikäytävällä. Jos siinä vasemmalla tai 

oikealla puolella on semmoinen pultsari, sä et siitä mihinkään pääse. 

Siinä joudut olemaan ja haistelemaan sitä. 

Haastattelija: ”Miten onks tapahtunut koskaan mitään hankalia tilanteita 

kun päihtyneitä asiakkaita on ollut taksissa?” 

N1:” No on ollu päihtyneitä asiakkaita taksissa, samassa taksissa. Luojan 

lykky se oli melkein sammunut ettei se tiennyt tästä maailmasta tuon 

taivaallista. Mutta se, että se olis ollu hereillä ni kyllähän se rupee tota, 

kyllä sä tiedät juopposet, ku ne rupee; noh mitä sulla on nnnnn rupee 

niin kuin sillä lailla.” 

 

Vammaisella henkilöllä on oikeus käyttää saattajaa matkustettaessa, mikäli hän ei pysty 

matkustamaan yksin.  Saattajat ovat yleisiä varsinkin alaikäisten lasten kohdalla. 

Haastateltavat toivat esille, että joissakin tilanteissa alaikäisten saattajat ovat olleet 

vahvasti päihtyneenä takseissa.  

 

Haastattelija: ”Eli taksi voi ottaa tämmöisiä päihtyneitä asiakkaita?” 

N2: ”No ilmeisesti joo. Monesti on sitten ollut että nää saattajat on ollu. 

Haastattelija: ”Onks saattajat ollu päihtyneenä.” 

N2: ” On ollu enemmän joo. Vaikka on ollu lapsia, ni sitten on ollu 

vähän vanhemmat ehkä vähän humalassa. Sitten on joskus sellainen, jos 

on vaikka jollekkin myönnetty tää kuljetuspalvelu, sitten on isompi 
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ryhmä ku tavallaan siinähän myönnetään vain se yksi saattaja. Sitten on 

ollu vaikka neljä viisi ja vauvan vaunuja ja vaikka mitä.”  

 

Haastateltavat olivat myös huolissaan siitä, ettei kuljettaja pysty ajonaikana 

kontrolloimaan matkustustilassa tapahtuvia asioita. Tämä puolestaan lisää 

turvattomuutta matkustamisen aikana.  

N3: ”Eihän se kuljettaja pysty kontrolloimaan kun se ajaa sitä autoa, 

takana voi tapahtua mitä tahansa.  

 

Vammaiskuljetuksissa käytettävissä takseissa ovet avataan kuljettajan puolelta. 

Haastateltava esitti huolensa siitä mitä tapahtuisi taksissa oleville matkustajille jos 

kuljettajalle tapahtuisi joitain tai jos vaikka taksissa syttyisi tulipalo, eikä kuljettaja 

kykenisi avaamaan ovia.  

 

N3: ”Olen miettinyt entäs jos tuolle kuljettajalle sattuisi jotain tai tulisi 

tulipalo, miten pääsisin täältä pois. Taksin ovihan täytyy aukaista sieltä 

kuljettajan puolelta”. 

 

7.5 KULJETTAJIEN TOIMINTA 

Vammaiskuljetuksissa kuljettajien ammattitaidolla on erittäin suuri merkitys. 

Aiemmassa mallissa vammaiset saivat itse tilata taksin tolpalta ja usealla vammaiselle 

tämä mahdollisti tutun ja tuvalliseksi koetun kuljettajan käyttämisen matkustettaessa.  

Nykyisessä järjestelmässä kuljettajaa ei voi itse valita. Kuljettajien jatkuva vaihtuvuus 

koettiin ongelmana, sillä haastateltavat kokivat, että osalla kuljettajista ei ollut 
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vammaiskuljetuksia varten vaadittavaa ammattitaitoa. Erityisesti tämän tuli esille siinä 

miten, haastateltavat kokivat kuljettajien käytöksen vammaisia kohdatessaan. 

 

Haastattelija: ” Miten nää kuljettajat niissä autoissa, minkälaista se 

heidän palvelu on siellä?” 

N3: ” Pääsääntöisesti kyllä ihan ystävällisiä mutta sitten siellä on näitä 

uusia kuljettajia, jotka ei sovi alalle ollenkaan. Sitä kun ei koskaan tiedä 

minkälaisen kuljettajan sä saat ittees ajamaan, että onhan siellä sattunu 

kaikennäköisiä vahinkoja, että ihmiset on kaatunu pyörätuolin kanssa 

siellä autossa. Niitä ei oo sidottu kunnolla ne on kaatunu sinne ja 

loukannu itsensä ja muutamia kuolemantapauksia on sattunut. Kun ne on 

tämmöisiä ammattitaidottomia nuoria kuljettajia jotka on 

pikakoulutuksella kaupunki vaan antanu heille kurssituksen tähän 

hommaan ni ei ne osaa käsitellä sitten sillä tavalla vaikeavammaisia. 

Kaiken näköisiä vammaisia on dementoituneita vanhuksia, on tota 

afaasiapotilaita jotka ei pysty puhumaan eikä kommunikoimaan kun 

puhe ei niin kuin toimi. Sitten on kuulovammaisia, on näkövammaisia. 

Niin monenlaisia vammaisia, cp vammaiset tarvitsevat omat juttunsa, 

kehitysvammaiset omansa. Se on vähän, ei siellä oo läheskään kaikki 

kuljettajat niin kuin ammattitaitoisia eikä osaa käsitellä niin kuin 

tämmöisiä.” 
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7.6 MATKOJEN YHDISTELY  

 
Matkojen yhdistämisen perusideana on, että kaikki samaan suuntaan matkustavat 

poimitaan samaan kyytiin. Käytännössä tätä asiaa ei ole kuitenkaan mietitty loppuun 

saakka ja joidenkin matkustajien matkanteko saattaa kestää kohtuuttoman kauan, muun 

muassa väärin toteutuneiden yhdistelyjen vuoksi.  

 

N2: ”Ne yhdistelmät ei oo hirveen loogisia. Tapahtuu sellaista että ne ei 

oikeen sovellu ne yhdistelmät. Jos mä lähden Itä-Helsingistä, niin mua 

kieputellaan ympäri Espoota ja Vantaata jos mä oon menossa Etelä-

Helsinkiin.” 

Haastatelija: ”Miten pitkään siellä taksissa joutuu odottamaan sitten jos 

näitä matkoja yhdistellään ja niitä kieputteluja tulee?” 

N2: ”No pisin aika ehkä joka mulla on ollu on puolitoista kaksi tuntia 

mitä mä istun siinä autossa. 

Haastattelija: ”Minkälaisesta matkasta oli silloin kysymys kun sä lähdit 

siitä paikasta a siihen paikkaan b kilometrimäärissä?” 

N2: ” Oisko semmoinen 15-20 kilomertiä. Jos mä olisin menny suoraan 

siitä lähtöpaikasta sinne mikä oli mun määränpää, siihen olis pitäny 

mennä ehkä joku puoli tuntia.” 

Haastattelija: ”Puoli tuntia ja sit siinä meni niin kuin puolitoista tuntia.” 

N2: ”Niih.” 

  

M2: ”Elikkä se, että jos lähdet 11– 12 välillä, niin sinun matkasi meiltä 

kestää esimerkiksi lauantaina, mä oon täällä mukana vetämässä x-

toimintaa ja semmoista. Niin kun lähtee lauantaina esimerkiksi 
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liikenteeseen, mitä mä en enää tee, koska en enää käytä mykki 

(matkojenyhdistämismatkoja). Niin tota mitähän siitä kestää, meiltä 

kestää varmaan 10–11 minuuttia se matka tänne. On järjetöntä, että 

minua istutetaan jonkun 30–40 kilometrin edestä siellä autossa sen takia 

vaan, että me käydään joka ikisessä mahdollisessa paikassa siinä välillä.” 

 

Pitkät matka-ajat tuottavat ongelmia erityisesti silloin kun henkilöllä on taipumusta 

voida pahoin pitkiä matkoja autolla matkustettaessa. Vammaisilla henkilöillä saattaa 

olla myös käytössään avustaja esimerkiksi kauppamatkoja varten, ja jos taksi on paljon 

myöhässä, avustajan työaika umpeutuu ja aiottu ostosreissu voi jäädä tekemättä. Näin 

vammaiselle vapaa-aikaan myönnetyn avustajan työtunnit voivat helposti kulua taksin 

odottelussa.  Haastateltavan kuvaus arkiasioiden hoidon vaikeudesta kuvasi hyvin 

tilannetta siitä, miten paljon joutuu miettimään esimerkiksi kaupassa käyntiä taksien 

viivästymisen vuoksi. 

 

N3: ”Et kyllä näitä tapauksia on hirveen paljon, et joutuu ulkona 

odottamaan tuolla kylmässä ja meillä oli tuossa tuo Jumbo mutta 

kuitenkin, koko ajan täytyy olla varuillaan sitten taas. Loppujen lopuksi 

kahden tunnin päästä siitä määrä ajasta saatiin se taksi ja avustaja 

mukana. Hänelläkin oli meno jonnekin ja mulle oli tulossa tänne 

vieraita. Vieraat odotti tuolla ulkona ja tällä (avustajalla) meni melkein 

tunti myöhästy tunneilta ja muista paikoista mihin piti mennä. Et siitä 

niin kuin tämmöinen ihan semmoinen niin kuin kiertokulku tuli, 

semmoinen lumipalloefekti, että kaikille sattu sit jotain. Mulla joutui 

vieraat odottamaan ja sitten kaikkien pakasteet oli jo varmaan sulaneet ja 
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kun mä en sitten sieltä paljon ottanutkaan. Ei auta mitään jos menee 

kauppakeskukseen pitemmälle, ni ottaa pakasteita, koska ei sitä tiedä 

ikinä tuleeks se taksi vai eiks se tuu.”   

 

7.7 TASAVERTAISUUS  

 

Vammaispalveluoppaassa (2008, 6) todetaan, että ”kuljetuspalvelujen tavoitteena on 

edistää vaikeavammaisten helsinkiläisten tasa-arvoa ja toimintamahdollisuuksia”. 

Haastateltavat kokivat kuitenkin, ettei tasavertaisuus toteutunut heidän kohdallaan 

kuljetuspalveluja käytettäessä. Ennen kuljetuspalvelukeskuksen perustamista 

vammaisilla oli itse mahdollisuus tilata taksi suoraan tolpalta, nyt taksin tilauksen hoitaa 

taksikeskus vammaisten puolesta. Sosiaalityön yhtenä perusajatuksena on asiakkaan 

oman toiminnan tukeminen, jolloin työntekijä tukee asiakasta toimimaan itsenäisesti. 

Kun taksikeskus tilaa taksin asiakkaan puolesta, voidaan tällainen toiminta nähdä 

asiakkaan asioiden puolesta tekemisenä.  

 

Ajattelen, että niissä tilanteissa joissa kykenevän asiakkaan puolesta tehdään asioita, 

toiminta on eettisesti väärin. Toiminnan tulisi olla sellaista joka voimaannuttaa 

asiakkaita eikä passivoita heitä. Raunio (2004, 55) toteaa voimaantumisen liittyvän 

”yksittäisen asiakkaan kanssa työskentelylle tärkeään voimavarakeskeiseen 

lähestymistapaan”. (Mt., 55.) Toisin kuin tavallisella taksilla matkustettaessa, 

yhdistelmämatkoja käytettäessä matkustajat eivät voi myöskään itse valita kenen kanssa 

he matkustavat tai kenen vieressä istuvat.  Kiusalliseksi tilanne muodostuu silloin, kun 

taksissa on vahvasti päihtyneitä tai aggressiivisesti käyttäytyviä matkustajia.  Tuskin 

kukaan meistä haluaa matkustaa samassa taksissa henkilön kanssa joka huutaa tai 

käyttäytyy muuten aggressiivisesti. Eri- ikäisillä voi olla myös erilaisia tarpeita 
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matkustamisen suhteen. Siinä missä joku haluaa matkan taittuvan nopeasti ilman 

sosiaalisia paineita, joku toinen puolestaan voi nauttia kanssamatkustajien 

juttutuokioista.  

 

N1: ”Mikä helvetin velvollisuus mulla on olla kaikkien siellä taksissa 

olevien Leelian lepotuoli. Aina ei halua olla sosiaalinen. Mä en tarvii 

mykkiautoa siihen, että voin jutella kavereiden kanssa”. 

 

N3: ” Onhan niissä toisinaan ihan hauskaa. Mutta ei oo liikaa ihmisiä 

mutta tollai sopivasti. On mukavia ihmisiä kuljettamassa ja sitten 

kuljettaja on mukava, ja se juttelee ja asiakkaat on hauskoja ja juttelee 

asioistaan. Kyllä siellä monta kertaa huuli lentää ja nauru raikaa.  

  

Jokaiselle ihmiselle yksityisyys on tärkeä asia ja yksilösuoja on turvattu perustuslain 

10§:ssä. Haastateltavat kokivat oman yksilösuojansa heikoksi yhdistelmämatkoja 

käyttäessään. Samassa taksissa matkustavat näkevät minne kukakin on menossa, missä 

kukakin asuu ja mitä kukakin on ostanut kaupasta. Kuljettajia sitoo vaitiolovelvollisuus, 

mutta taksissa matkustavia muita matkustajia vaitiolovelvollisuus ei koske, joten kaikki 

nähdyt tilanteet ja kuullut asiat voivat levitä ulkopuolisille ihmisille.  Ihmisillä on myös 

hyvin erilaisia henkilökohtaisia tarpeita ja aina niitä ei välttämättä haluta jakaa muiden 

ihmisten kanssa. Seksuaalisuuteen liittyvät asiat kuuluvat näihin asioihin.  

 

Haastattelija: ”No jos ajattelet noissa matkoissa yksityisyyden suojaa, 

niin miten tää yksityisyyden suoja toteutuu näitä yhdistelmämatkoja 

käytettäessä?” 
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N1: ”No ei millään tavalla, eihän siinä ole mitään yksityisyyttä koska sä 

olet siinä samassa pienessä tilassa. Kuljettaja kysyy kaikkien muiden 

matkustajien kuullen mihin sä oot menossa?  … mä olen nyt menossa 

tonne vaikka Sin Cityyn, tai jotain tällaista näin. … ” Sit kaikki kattoo 

ahaa pornokauppaan, vai niin. Taikka, että viinakauppaan taikka jotain 

tällaista näin. Eihän sulla oo mitään yksityisyyden suojaa. Taikka, että 

jos sulla on jotain kantamuksia missä on jotakin tälläistä ”. 

 

M2: ” Kyllähän se niin kuin hahmottuu pikku hiljaa siitä, elikkä kun aina 

mennään tohon osoitteeseen ja sitten taas tohon osoitteeseen, ni kyllä mä 

ainakin just näiden kiertoajelujen takia ni mä tiedän aika hyvin missä 

ihmiset asuu, eikä se mun mielestä oo välttämättä kauheen kiva asia…” 

 

Parisuhdeasiat koetaan henkilökohtaisiksi eikä omia parisuhteeseen liittyviä asioita 

haluta jakaa vieraiden ihmisten kanssa. Tuntuisi vieraalta ajatukselta lähteä 

ensimmäisille treffeille taksilla, jossa vieraat silmäparit seuraisivat tapahtumien kulkua.  

 

M2: ”… ajatteleppa tilanne minä meen, jos minä öisin etsisin vaikka 

seuralaista ravintolasta. Mä menisin ravintolaan ja mä löytäisin sieltä 

mielenkiintoisen seuralaisen ja ryhtyisin sitten pohtimaan meille teille 

tilannetta. No okei, sitten mä joudun turvautumaan tähän 

matkapalvelujärjestelmään. No ensinnäkin se kyyti on myöhässä ja sitten 

lähdetään kierrokselle viiden ihmisen kanssa, niin siinä kyllä täytyy ensi-

ihastuksen olla todella kova ja voimakas, että selviää tämmöisestä 
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tilanteesta. Tää ei toimi, yksinkertaisesti se kohtelee hyvin syrjivästi ja 

todella kaltoin tämmöisiä henkilöitä”.  

 

7.8 LUOTTAMUS JÄRJESTELMÄÄN JA TURHAUMA 

 
Haastateltavat kokivat luottamuspulaa järjestelmää kohtaan. Taksien pitkät odotusajat ja 

järjestelmän epävarmuus on aiheuttanut sen, että matkustaminen on vähentynyt.  

Pahimmillaan sosiaalinen verkosto voi kadota ympäriltä kun ihmiset eivät halua liikkua 

ulkona. Kotiin jääminen puolestaan johtaa siihen, että ihmiset vieraantuvat 

ulkomaailmasta ja pahimmillaan tilanne voi johtaa syrjäytymiseen. 

 

Haastattelija: ”No minkälainen luottamus sulla on tähän 

yhdistelmämatka järjestelmään?” 

N2: ” Tosi huono.. Nyt ku  me lähin viikko sitten ulkomaille, ni mä 

varmistin monta kertaa puhelimella ja sähköpostilla, että onhan ne 

ymmärtäny, että mä oon menossa lentokentälle ja mä oon lähdössä 

reisuun, et sen auton on pakkko olla ajoissa. Jotenkin ne ei saanu 

vakuutettua mua kunnolla, et mun piti oikeesti monta kertaa varmistaa 

se.” 

Haastatttelija: ”Mistä sulle tuli se tunne, et ne ei saanu sua vakuutettua?” 

N2: ” No joka kerta kun mä soitin, ni ne oli vähän semmoisia hapuilevia; 

mikäs kellon aika se olikaan ja joo joo, kyllä sä oot silloin siellä perillä.  

Ei tullu jämäkästi silleen, et niinku, et kyllä asia on varmistettu olet 

perillä kello 12. Ei tullut tämmöistä jämäkkää, vaan vähän semmoista 
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joo, yym yym (hyminää), et jäi vähän semmoinen epävarma tunne koko 

ajan.”  

 

Eräs haastateltava toi huolensa esille ystäviensä osalta, jotka olivat taksimatkojen 

toimimattomuuden vuoksi eristäytyneet kotiin. 

N3: ” Ja varsinkin juuri semmoiset joilla ei sitten oo kännykkää mukana 

ja kuka ei jaksa kävellä ja on huono kuntoisia ja sairastavat vaikka 

minkä näköisiä sairauksia. Se on kyllä aika riskaabelia lähtee tuonne 

yöllä, esimerkiksi pimeellä iltaisin menemään mihinkään. Ja sen tähden 

monet jääkin kotiin.”  

   

Haastateltavista osa kertoi tehneensä valituksia järjestelmän toimimattomuudesta mutta 

he kokivat, etteivät he tullee kuulluksi. 

 

N3: ”Nää kuljettajatkin antaa palautetta aika paljon ja kyllä minäkin aina 

oon yrittänyt sitten. Sitten sitä niin kuin väsyy, ei jaksa aina ruikuttaa ja 

aina valittaa. Mäkin oon hirveen paljon sitä palautetta sinne pistänyt ja 

sanonut. Sit tulee joskus, että mitä se hyödyttää olkoon.” 

 

7.9 SELVIYTYMISKEINONA MUSTA HUUMORI   

 
Haastateltavat käyttivät mustaa huumoria kuvaillessaan taksikeskuksen toimintaa ja sen 

tulevaisuuden näkymiä. Mustalla huumorilla voi yrittää peittää asioiden ongelmien 

todellista luonnetta. Musta huumori voi joissakin tilanteissa auttaa hetkellisesti 
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selviytymää asioiden yli. Taustalla voi kuitenkin olla pelko ja epävarmuus asioiden 

toimivuudesta. 

 

Haastattelija: ”No mitenkäs tää Helsingin tilanne näyttää onko ollut 

mitään puhetta, että tästä oltais luopumassa tai..”. 

N1: ”Ei ku tää vaan paranee, nyt ku tää sitten menee Palmialle. Sitten 

olikos se nyt vuoden vaihteessa milloin se alkaa. Niin siihen laitetaan 

soppakanuuna nyt sitten siihen taksinperään, että siinä voidaan jakaa 

mummoille soppaa. Tehään kato noi ateria viennit siihen samaan sotkee, 

arvaa vaan onks niillä kuskeilla hauskaa.”  

 

7.10 VIRANOMAISTEN TOIMINTA 

 
Viranomaisten tehtävänä on neuvoa ja opastaa asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin.  

Sosiaalityön yhtenä tavoitteena on asiakkaiden voimaannuttaminen asiakkaan 

elämänhallintaa tukien. Ennaltaehkäisevällä sosiaalityöllä on näissä tilanteissa suuri 

merkitys, sillä riittävän ajoissa saatu tuki ja opastus ehkäisee asiakkaiden 

elämäntilanteiden vaikeutumista. Haastateltavat toivat esille sitä, ettei heitä oltu 

opastettu kunnolla vammaispalvelulain mukaisiin etuuksiin. Eräs haastateltava toi esille 

sen, ettei hän ollut koskaan tavannut omaa vammaispalveluissa työskentelevää 

sosiaalityöntekijää. Alkuvaiheen informaation haastateltava oli saanut sairaalasta mutta 

koska yhteistyötä sairaalan ja alueen vammaispalvelun välillä ei ollut, haastateltava ei 

saanut kaikkea sitä informaatiota jota hän olisi tarvinnut ja joka hänelle olisi kuulunut. 

Ajattelen näissä tilanteissa verkostomaisen työotteen olevan erityisen tärkeä sairaalan, 

sosiaalitoimen ja asiakkaan välillä jotta asiakas välttyisi turhalta pompottelulta paikasta 
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toiseen ja jotta asiakas saisi mahdollisimman laajan ja kattavan kuvan hänelle 

kuuluvista palveluista ja informaatiota siitä mihin milloinkin tulee olla yhteydessä jos 

ongelmia ilmenee. Haastateltavat toivat puheissaan esille myös viranomaisten 

epäammatillisen käytöksen.  

 

M2: ” Kun hän vastaa siihen puhelimeen, niin hän on hyvin 

aggressiivinen riippumatta siitä millä asialla häntä lähestyy, koska 

hänelle tulee niin paljon törkypuheluita. Hän on niin kuin 

oletusarvoisesti hyvin vihainen vaikka sä kysyt jotain neuvoa tai jotain. 

Kyllähän ne sitten lauhtuu kun asia ei olekaan näin. He ovat luultavasti 

ylityöllistettyjä tästä huonosta järjestelmästä. He saavat toimia 

semmoisina ikään kuin, miksi sitä nyt sanotaan patalappuina 

kynnysmattoina.  

 

Haastateltavat kertoivat kokemuksiaan myös Kelan viranomaispalvelusta. 

Haastateltavien puheesta tuli esille myös se, että he yrittävät ymmärtää sitä miksi 

viranomaiset käyttäytyvät välillä epäammatillisesti. Asiakkaalla on oikeus hyvään 

palveluun eikä työntekijöillä ole oikeutta purkaa pahaa tuultaan asiakkaisiin.   

 

M2: ”Kannattaa mielummin varata kuntoutussihteerille aika. Kun he 

ovat niin kuin siinä asiakastiskillä, niin he ovat kanssa niskakarvat 

pystyssä valmiiksi, koska siinä on kaikennäköistä kulkijaa. On 

laitapuolen kulkijaa, on maahanmuuttajaa, on köyhää yksinhuoltajaäitiä 

ja kaikkea tämmöistä. He ovat niin kuin tämmöisen kovettamia ja tai en 

mä sano että kovettamia on väärä sana. He ovat saaneet jo niin 
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voimakkaan tämmöisen asiakasryöpyn niskaansa kun sä menet hoitaa 

siihen niin kuin jonkun sairauden koskevia asioita, niin he ovat hyvin 

negatiivisia semmoisen suhteen. Samalla tavalla mun, tosiaan 

sosiaalityöntekijää, odotapas vähän kaupungin puolelta niin mä en oo 

kyllä, en oo kuuna päivänä muista tavanneeni.  

 

8.   POHDINTA   
 

 
Pohtiessani kuljetuspalveluiden vaikutusta vammaisten arkielämän sujuvuuteen, 

huomaan, että vammaiset joutuvat edelleen kohtaamaan arjessa syrjintää liikkumisen 

osalta. Huonosti organisoidut kuljetuspalvelut asettavat vammaisten arjessa 

selviytymiseen suuria haasteita rajoittaen vammaisten osallisuutta niin työhön, 

opiskeluun, ihmissuhteiden ylläpitämiseen kuin vapaa-aikaankin.  

 

Vammaisten kohdalla positiivinen erityiskohtelu onkin kääntynyt vammaisia syrjiväksi 

yhdistelmämatkoja käytettäessä. Kohtuuttoman pitkät taksin odotusajat ja pitkät taksissa 

olo ajat ovat vähentäneet vammaisten kohdalla matkustushalukkuutta ja arjen hallinta 

on vaikeutunut. Mikäli arjenhallinta vaikeutuu liikkumisen, osallisuuden tai hyvien 

ihmissuhteiden vuoksi, sillä voidaan ajatella olevan negatiivisia vaikutuksia 

elämänhallintaan.  

 

Tekemieni haastattelujen perusteella yksilösuoja ei toteudu yhdistelmämatkoja 

käytettäessä. Taksissa olevat muut matkustajat näkevät osoitteet joista matkustajat 

haetaan ja osoitteet joihin matkustajat viedään. Taksissa olevia kanssa matkustajia ei 

sido vaitiolovelvollisuus, joten arkaluontoisimmatkin asiat tulevat näkyviksi 
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yhdistelmämatkoja käytettäessä. Yhdistelmämatkoja käyttäessään matkustajalla ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa siihen kenen kanssa hän matkustaa. Takseissa saattaa 

matkustaa samanaikaisesti päihtyneitä ja aggressiivisia matkustajia, mikä lisää pelon ja 

epävarmuuden tunnetta matkustettaessa. Taksin odottaminen iltaisin ulkona lisää 

pelontunnetta, sillä yksin oleva pyörätuoli matkustaja on helppo kohde hyväksikäytölle. 

 

Haastatteluista tuli esille myös se, että väärin taksiin sijoitetulla pyörätuolimatkustajalla 

matkanteko saattoi olla tuskallista epätasaisen matkanteon vuoksi. Töyssyt tiessä 

tärisyttivät pyörätuolia ja vaikuttivat näin matkustajan toimintakykyyn. Muutamat 

haastateltavat kertoivat kärsivänsä matkapahoinvoinnista pitkien kiertoajelujen vuoksi. 

Edellä mainitut seikat ovatkin aiheuttaneet sen, että vammaiset ovat vähentäneet taksilla 

matkustamista ja jääneet kotiin.  

 

Taksin viivästyminen aiheutti haastateltavieni kohdalla ennakkoon sovitun aikataulun 

pettämisen ja sai näin aikaan ketjureaktion joka vaikutti muihin jo ennakkoon 

sovittuihin päivän ohjelmiin. Ennakkoon tilatun matkan myöhästymisellä oli 

vaikutuksia myös vammaisen avustajan päiväohjelmaan. Liikuntavammaiselle 

henkilölle myönnetyt avustajatunnit saattoivat näin kulua taksin odotteluun.    

 

On pelottavaa ajatella, että haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset joutuvat kohtamaan 

liikkuessaan pelkoa, ahdistusta, yksilösuojan loukkaamista, intimiteettisuojan 

rikkomista ja välinpitämättömyyttä. Kuka suojelee vammaisia yhdistelmämatkojen 

aikana taksissa samanaikaisesti matkustavilta päihtyneiltä ja aggressiivisilta 

matkustajilta? Ei kukaan tekemieni haastattelujen perusteella.  
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Tarkastellessani haastattelemieni vammaisten kokemuksia vammaispolitiikan 

näkökulmasta huomaan, että vammaisten kohdalla ihmisoikeudet eivät toteudu 

yhtäläisinä muiden kansalaisten kanssa. Yhdistelmämatkoja käyttävät vammaiset on 

laitettu toimimaan robotin tavoin aikataulujen ohjaamina unohtaen ihmisyys. 

Tämänkaltaisella toiminnalla voi nähdä olevan laajempia vaikutuksia yhteiskunnan 

tasolla, sillä osallistumisen mahdollisuus vaikuttaa ihmisen onnistumisen kokemukseen. 

Järjestelmä joka mahdollistaa täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa tukee 

vammaisen itsenäistä pärjäämistä ja omaa elämänhallintaa. Vammaisten kohdalla 

sopivat tukitoimet mahdollistavat parhaimmillaan itsenäisen asumisen. Toimimattomat 

tukitoimet puolestaan syrjäyttävät vammaisia ja luovat riippuvuutta yhteiskunnassa 

vallitseviin järjestelmiin.  Näyttääkin siltä, että vammaiset ovat joutuneet osallistumaan 

yhteiskunnan säästötalkoisiin kohtuuttoman suurella panoksella.  

 

Tarkastellessani kuljetuspalveluita vammaispalvelun näkökulmasta ajattelen, että 

vammaispalvelu on osa sosiaalityötä, jota toteutetaan kuntatasolla. Vammaisten 

henkilöiden näkökulmasta vammaispalvelussa toimivilla sosiaalityöntekijöillä on 

merkittävä rooli vammaisten henkilöiden kohdalla silloin kun vammainen ei pysty itse 

situaationsa suunnitteleluun. Ajattelen, että vammaispalvelussa toimivien 

sosiaalityöntekijöiden tulisi ymmärtää kuljetuspalveluiden merkitys vammaisten 

henkilöiden arjessa selviytymisen näkökulmasta riittävän monitahoisesti jotta 

kuljetuspalvelut voitaisiin toteuttaa niin, että ne mahdollistaisivat vammaisten 

henkilöiden omien valintojen tekemistä omaa elämäänsä koskevissa asioissa ja 

täysivaltaisen osallisuuden yhteiskunnassa.  
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Haastattelin tutkielmaani varten viittä yhdistelmämatkoja käyttävää vammaista ja heistä 

vain yksi oli saanut informaatiota vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista 

sosiaalityöntekijältä. Haastattelujen perusteella verkostomainen työote näyttäytyi 

toimimattomalta eri viranomaisten ja asiakkaiden välillä. Tähän olisikin mielestäni 

syytä kiinnittää erityistä huomioita jotta palveluiden käyttäjät saisivat jo alkuvaiheessa 

kaiken tarvitsemansa informaation arjessa pärjäämisen tueksi.   

 

Olisi myös ensiarvoisen tärkeää pohtia sitä ketkä tai kuka tekee sosiaalityötä 

vammaisten parissa. Ammatillinen työote luo liikkumisvaraa toimintakentällä eikä 

työntekijöiden tällöin tarvitse piiloutua epävirallisten ohjeiden taakse asiakasta koskevia 

ratkaisuja tehtäessä. Eettisesti kestävään toimintaan ei kuulu työntekijän 

epäammatillinen käytös. Tuntuukin pahalta ajatella, että vammaiset edelleen kohtaavat 

epäammatillista käytöstä asioidessaan sosiaalipalvelutoimistossa tai muussa 

viranomaisessa ja saadakseen hyvää palvelua heidän tulee ensin käsitellä työntekijöitä, 

jotta asiointi onnistuu. Sosiaalityöntekijän tulee noudattaa työssään sosiaalialan 

ammattilaisen eettisiä ohjeita ja kunnioittaa ihmisarvoa. 

 

Pohtiessani vammaisille järjestettyä kuljetuspalvelua huomaan, että vammaisilta 

ihmisiltä on viety pois mahdollisuus itse hoitaa taksin tilaukseen liittyviä toimintoja. 

Matkapalvelukeskus hoitaa vammaisten taksimatkojen yhdistelyn. Yhdistelmämatkojen 

käyttäminen on aiheuttanut myös sen, että vammaisilla ei ole mahdollisuus 

samanlaiseen liikkumisvapauteen kuin muilla ihmisillä, sillä taksi pitää aina tilata 

etukäteen. Ennakkotilauksesta huolimatta taksi saattaa olla huomattavasti myöhässä tai 

se saattaa jäädä kokonaan tulematta. Vammaisilla ei ole myöskään mahdollisuutta itse 
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määrätä kenen kanssa he taksissa matkustavat, sillä matkapalvelukeskus yhdistelee 

matkat. 

 

Johdannossa mainitsin minulle läheisestä henkilöstä joka käyttää kuljetuspalveluita. 

Tämä minulle läheinen henkilö on oma lapseni ja hänen kauttaan olen päässyt 

seuraamaan hyvin läheltä sitä, minkälaisia vaikutuksia vammaisten kuljetuspalveluilla 

on vammaisen henkilön arjessa selviytymisen näkökulmasta. Pohtiessani tulevaisuutta 

huomaan ajattelevani sitä, miten vammaispalveluina järjestettävät kuljetuspalvelut 

pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Heikentyneellä 

liikkumismahdollisuudella voi olla negatiivisia seurauksia ihmisen fyysiseen ja 

henkiseen hyvinvointiin, sekä itsenäiseen pärjäämiseen arjessa. Ikävä realiteetti on, että 

välttämättömistä tukitoimista säästetään vaikka niiden tehtävä on auttaa voimaantumaan 

arjessa.  

 

Haastatellessani liikuntavammaisia huomasin heidän olevan hyvin valveutuneita ja 

tietoisia oikeuksistaan. Haastattelujen perusteella minulle jäi vahva tunne siitä, että 

liikuntavammaiset nähdään pelkästään toiminnan kohteena. He kuitenkin kokivat 

olevansa oman elämänsä subjekteja vaikka heitä kohdeltiinkin ajoittain objekteina.   

 

Haastatteluhetkellä kuljetuspalvelukeskus sijaitsi Iisalmessa josta se sittemmin on 

siirtynyt Helsinkiin. Jatkotutkimuksen näkökulmasta olisikin tärkeää saada laajemmin 

näkyväksi vammaisten omia kokemuksia kuljetuspalveluista sekä vammaisten omia 

kokemuksia siitä onko kuljetuspalvelukeskuksen sijainnilla vaikutusta 

kuljetuspalveluiden toimivuuteen. Olisi myös tärkeää saada näkyväksi se minkälaisia 
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parannuksia Helsingin kaupunki on suunnitellut / toteuttanut kuljetuspalveluihin 

sosiaaliasiamiehiltä saamien palautteiden perusteella.  
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