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1 JOHDANTO 

 

Laadullinen tutkimukseni tarkastelee sosiaalitieteellisen vammaistutkimuksen näkökul-

masta vammaisten oikeuksia käyttää kuljetuspalveluja. Nämä kysymykset liittyvät laa-

jemmin vammaisten kansalaisoikeuksiin ja heidän mahdollisuuksiinsa olla osallisena 

yhteiskunnan toiminnassa sekä osallistua oman elämänsä kannalta tärkeisiin tapahtu-

miin.  

 

Vammaisuutta on määritelty monin tavoin. Simo Vehmaksen (2005, 110, 113, 120) mu-

kaan Yhdysvalloissa oikeuksiaan puolustaneet vammaiset ovat katsoneet sosiaalisten ja 

poliittisten syiden aiheuttavan vammaisuutta, ja heidän mielestään vammaisuuteen liit-

tyviä rajoitteita aiheuttaa biologisten ominaisuuksien ohella myös valtaväestöstä poik-

keavien tarpeet sivuuttava ympäristö. Vammaisuuden sosiaalisen mallin kehittäneiden 

brittiläisten mielestä yhteiskunnassa toteutettava eristäminen ja sosiaalisesta osallistumi-

sesta poissulkeminen vammauttaa elimellisiä vammoja omaavat ihmiset. Nämä näke-

mykset poikkeavat täysin yksilöllis-lääketieteellisestä ajattelusta, jossa ei huomioida 

lainkaan vammaisuuden kokemuksiin liittyviä sosiaalisia ja aineellisia tekijöitä. Tarkoi-

tukseni ei ole kuitenkaan perehtyä tässä tutkielmassani seikkaperäisemmin vammaisuu-

den käsitteeseen ja siihen liittyviin tutkimuksiin, sillä tutkielmani tehtävä on tuoda julki 

vammaisten kokemuksia kuljetuspalvelujen käytöstä.     

 

Liikkumisella on ihmisen osallistumisen kannalta keskeinen merkitys, ja esimerkiksi 

työssäkäynti ja harrastukset edellyttävät sitä, että liikkuminen on mahdollista (Räty 

2017, 290). Suomen valtion vuonna 2016 ratifioimaan vammaisten henkilöiden oikeuk-

sia koskevaan YK:n yleissopimukseen (27/2016, 19 art.) on kirjattu, että vammaisilla 

henkilöillä on yhteisössään eläessään muiden ihmisten tavoin yhdenvertaiset valinnan-

mahdollisuudet, ja että sopimusosapuolet ”toteuttavat tehokkaat ja asianmukaiset toimet 

tehdäkseen vammaisille henkilöille helpommaksi nauttia tästä oikeudesta täysimääräi-

sesti sekä helpottaakseen heidän täysimääräistä osallisuuttaan ja osallistumistaan yh-

teisöön”.  

 

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 

(1987/380, 8.2 §) ja asetuksen (1987/759, 5.1 §) mukaan järjestettävät vaikeavammais-

ten kuljetuspalvelut kuuluvat yhteiskunnan järjestämiin liikkumista tukeviin 
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palveluihin. Kyseiset palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty vamman, sai-

rauden tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi käyttämään julkista joukkoliikennettä il-

man kohtuuttomia vaikeuksia, mistä johtuen he tarvitsevat palvelua esimerkiksi asioin-

tiin, työssäkäyntiin tai mennäkseen opiskelupaikkaan. Vammaispalvelulain mukaisilla 

kuljetuspalveluilla tuetaan vammaisten ihmisten liikkumisen vapauden ja muiden perus-

oikeuksien toteutumista (Päivinen 2014, 13–14). Vammaispalvelulain mukaan myön-

nettäviin kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ainoastaan vaikeavammaiset henkilöt, ja 

palvelut on mahdollista järjestää näille asiakkaille useilla eri tavoilla (Asetus vammai-

suuden perusteella… 1987/759, 3 §; Räty 2017, 290, 295). Vaikeavammaisuus sisältää 

Tapio Rätyn (2017, 251) mukaan tilat, joissa yksi tai useampi normaaliksi katsottavaa 

elämää rajoittava haitta aiheutuu. Suurin osa vammaisten sosiaalityön asiakkaista käyt-

tää vaikeavammaisille tarkoitettua kuljetuspalvelua (Sipponen 2006, 7).  

 

Useimmiten kuljetuspalvelut järjestetään keskitetysti matkojenyhdistelykeskusten 

kautta. Helsingissä matkojen tilaus ja välitys tapahtuu Helsingin Matkapalvelu-keskuk-

sesta. Poikkeustapauksissa asiakkaalle voidaan myöntää oikeus käyttää vakiotaksia, eli 

tuttua kuljettajaa tai liikennöitsijää, joka tuntee hyvin asiakkaan terveydentilasta aiheu-

tuvat huomattavat avuntarpeet matkan aikana. (Helsingin kaupunki 2011; Kansaneläke-

laitos 2019.) Vuodesta 2003 alkaen eri puolilla Suomea perustettuihin matkojenyhdiste-

lykeskuksiin on vuosien kuluessa liitetty yhä enemmän myös sellaisia vammaisia kulje-

tuspalvelun käyttäjiä, joilla on aiemmin ollut vaikeavammaisuutensa vuoksi oikeus va-

kiotaksin käyttöön (mm. Asikainen 2015; Salminen 2015; Päivinen 2019a). Monissa ta-

pauksissa vakiotaksiasiakkuussuhde oli saattanut tätä aiemmin kestää useita vuosia tai 

jopa vuosikymmeniä. Kuten esimerkiksi Sipposen (2006, 23) tutkimuksesta ilmenee, 

näin pitkän ajan kuluessa asiakkaan ja kuljettajan välille voi syntyä huomattavan luotta-

muksellinen suhde. Tästä johtuen voikin olettaa, että vakiotaksioikeuden menettäminen 

on saattanut tuntua monista vaikeavammaisista asiakkaista suurelta elämänmuutokselta.  

 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa sitä, millaisia vaikutuksia vakiotaksin 

käytöllä ja sen jälkeisellä keskitetysti koordinoidun matkojenvälityskeskuksen asiak-

kaaksi siirtymisellä on ollut vaikeavammaisten kokemusten perusteella näiden toimijuu-

teen. Tutkin toimijuuden rakentumista Jyrki Jyrkämän (2008) toimijuuden modaliteetti-

mallin avulla, ja analysoin haastatteluilla keräämääni tutkimusaineistoa laadulliseen tut-

kimukseen tarkoitettua sisällönanalyysiä käyttäen. Jyrkämä (2008, 196) esittää, että 
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toimijuus voidaan nähdä viitekehykseksi tai paradigmaksi, jonka kautta ihmisiä ja näi-

den asemia on mahdollista ymmärtää ja analysoida muun muassa suhteessa yhteiskun-

nan palvelujärjestelmiin. Konkreettisemmin tarkasteltuna voidaan hänen mukaansa tut-

kia esimerkiksi sitä, mitä palvelujärjestelmässä toteutettavat muutokset merkitsevät esi-

merkiksi palvelua käyttävän sosiaalihuollon asiakkaan arkielämän ja toimijuuden kan-

nalta.  

 

Kun tutkimuksellisen tarkastelun kohteena on yksilö, olennaisia kysymyksiä ovat, mitä 

henkilö osaa, kykenee, tuntee, haluaa ja mitä hänen senhetkisessä tilanteessa täytyy 

tehdä tai olla tekemättä. Myös tilanteeseen liittyvien mahdollisuuksien tarkastelu on tär-

keää. Yksilöanalyysin voidaan katsoa olevan tilannesidonnaista, koska täytyminen, 

osaaminen, kykeneminen, haluaminen, tunteminen ja voiminen ovat aina suhteessa jo-

honkin asiaan. Analyysi jää helposti yleiselle tasolle, jos sitä tehdessä ei tarkastella jota-

kin tiettyä kontekstia. Yksilöanalyysin teon kannalta on myös keskeistä, kenen näkökul-

masta toimijuutta määritellään – yksilön itsensä vai toisen henkilön. (Jyrkämä 2008, 

197, 200.) Tässä tutkielmassa tarkastelen helsinkiläisten kuljetuspalveluasiakkaiden toi-

mijuuden rakentumista näiden omasta näkökulmasta: tutkin vaikeavammaisten palve-

lunkäyttäjien omien kokemusten perusteella, miten heidän toimijuutensa on rakentunut 

aiemmin näiden käyttäessä kuljetuspalvelumatkoillaan itse valitsemaansa taksia, ja onko 

toimijuuden rakentuminen mahdollisesti muuttunut sen jälkeen, kun asiakkaat ovat siir-

tyneet käyttämään kuljetuspalvelumatkojen keskitettyä tilaus- ja välityskeskusta, Hel-

singin Matkapalvelua. 

 

Tutkimukseni kohteena olevien asioiden tarkastelu on kiinnostavaa minusta ensinnäkin 

siksi, että Helsingin Matkapalvelun toteuttamaa kuljetuspalvelua on kritisoitu paljon jul-

kisuudessa sen kokeiluvaiheesta alkaen, mikä ilmenee myös aihetta käsittelevästä Asi-

kaisen (2015) väitöstutkimuksesta. Kiinnostukseni tutkittavaan aiheeseen johtuu 

toiseksi siitä, että olen itse vaikeavammainen kuljetuspalveluiden käyttäjä, ja omalla 

kohdallani vakiotaksioikeuden päättyminen vaikutti merkittävästi jokapäiväiseen elä-

määni. Tästä johtuen on mielenkiintoista tutkia, millä tavoin muut vaikeavammaiset 

kuljetuspalveluasiakkaat ovat kokeneet vastaavan muutoksen omalla kohdallaan. 

 

Edellä esitettyjen syiden lisäksi vaikeavammaisten subjektiivisia kokemuksia vakiotak-

sin käytöstä on mielestäni tärkeää tutkia siksi, että monissa aiemmin tehdyissä 
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kuljetuspalveluja käsittelevissä tutkimuksissa asiakkaiden näkemyksiä ei ole tuotu ko-

vin paljon tai lainkaan esiin (Päivinen 2014, 22–23). Ennen tämän tutkielman tekoa ei 

ole tutkittu myöskään sitä, millä tavoin asiakkaalle myönnetty kuljetuspalvelun järjestä-

mistapa vaikuttaa tämän toimijuuden rakentumiseen. Sosiaalipalveluiden käytöstä saa-

tujen asiakkaiden omien kokemusten tarkastelun voi katsoa olevan tarpeellista, sillä jot-

kut ovat syyttäneet suomalaista julkisten palveluiden tuottamista paternalismista. Esi-

merkiksi filosofian tohtori Antti Hautamäen (1997, 96–103) mielestä ihmisen autono-

miaa ja itsemääräämisoikeutta ei kunnioiteta julkisissa palveluissa. Hän katsoo tämän 

johtuvan siitä, että vaikka palveluita tuotettaessa on tavoiteltu tasa-arvoa ja oikeuden-

mukaisuutta, niin samalla on luotettu keskitettyyn suunnitteluun ja valtiolliseen kontrol-

liin sekä julkisen toteutuksen edullisuuteen. Toisaalta yksityisiä toimijoita kohtaan on 

suhtauduttu epäluuloisesti, ja lisäksi kansalaisten on katsottu olevan eduistaan tietämät-

tömiä sekä järkevien päätösten tekoon kykenemättömiä. Pidän toivottavana, että tätä tut-

kielmaa ja sen sisältämiin asiakaskokemuksiin liittyviä tietoja voidaan hyödyntää jat-

kossa vammaisten sosiaalityön arjessa kuljetuspalveluasiakkaiden palveluntarpeen arvi-

oinnissa ja päätöksenteossa kuten myös laajemmin kuljetuspalvelukäytäntöä kehitettä-

essä.   
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2 KESKEISET KÄSITTEET JA AIKAISEMPI TUTKIMUS 

 

Tämän tutkielman toteuttamisen kannalta keskeisin yksittäinen käsite on toimijuus. Va-

litsemani tutkittavan aiheen tarkastelussa olennaisia ovat myös käsitteet kuljetuspalvelu 

ja vakiotaksi. Tässä tutkielmassa ei määritellä erikseen vammaisuuden käsitettä, vaikka 

tutkimuksen kohteena ovat olleet vaikeavammaisten henkilöiden kokemukset vammai-

sille tarkoitetuista sosiaalipalveluista. Syy tehtyyn rajaukseen johtuu siitä, että tutkiel-

man tarkoituksena ei ole keskittyä vammaisuuden ja siihen liittyvien eri käsitysten tar-

kasteluun.      

 

 

2.1 Kuljetuspalvelut tutkimuskontekstina 

 

Itsenäiseen liikkumiseen kykeneminen vahvistaa sosiaalisten suhteiden ja vuorovaiku-

tuksen ylläpitoa sekä mahdollistaa yhteiskuntaan osallistumisen. Lisäksi se edistää auto-

nomian ja elämänhallinnan tunteen kokemista. Näistä syistä johtuen esimerkiksi bussilla 

tai muulla joukkoliikenteen välineellä matkustamisen voi katsoa parantavan myös pysy-

västi vammaisten ihmisten elämänlaatua. (Asplund, Wallin & Jonsson 2012, 290.) Suo-

men perustuslaki sisältää velvoitteen kansalaisten yhdenvertaiseen kohteluun. Jokaisella 

Suomen kansalaisella ja laillisesti maassa olevalla ulkomaalaisella on oikeus liikkumi-

sen vapauteen. (Suomen perustuslaki 1999/731, 6.1 §, 9 §.) Päivinen (2014, 13) toteaa, 

että säännöksen voi katsoa velvoittavan valtiovallan mahdollistamaan kaikille tosiasial-

liset mahdollisuudet vapaaseen liikkumiseen. Jos henkilö ei vammaisuudestaan johtuen 

pysty käyttämään tätä oikeuttaan, yhteiskunnan velvollisuus on huolehtia tämän mah-

dollistumisesta erityisjärjestelyin. Niitä kuntien on tuotettava sosiaali- ja terveyspalve-

luilla kussakin kunnassa olevaa tarvetta vastaavalla tavalla (Suomen perustuslaki 

1999/731, 19.3 §). Kuntien vastuulla on huolehtia sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja 

vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella… 1987/380) perusteella myönnet-

tävien kuljetuspalvelujen järjestämisestä. Riina Loppi (2013, 58) katsoo kuljetuspalve-

lujen olevan esimerkki positiivisesta erityiskohtelusta, sillä ilman palvelujen järjestä-

mistä niitä tarvitsevat henkilöt eivät kykene nauttimaan perustuslain mukaisista oikeuk-

sistaan tosiasiallisesti yhdenvertaisesti muiden ihmisten tavoin. 

 



6 
 

Vammaispalvelulaissa käytetään käsitteitä vammaisuus ja vaikeavammaisuus, mutta 

niiden sisältöä ei ole määritelty tarkemmin. Käsitteiden selkeällä erottelulla on kuiten-

kin yksilön oikeusturvan ja palveluiden saannin kannalta olennainen merkitys, sillä ky-

seisen lain mukaan myönnettävistä palveluista jotkut ovat sellaisia, joihin ainoastaan 

vaikeavammaisilla on oikeus. (Päivinen 2014, 14.) Vammaispalvelulain (Laki vammai-

suuden perusteella… 1987/380, 4 §) mukaisten palvelujen ja tukitoimien järjestämisen 

edellytyksenä on, että vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluita ja 

tukitoimia muun lain perusteella. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut on tar-

koitettu ainoastaan vaikeavammaisille henkilöille. Kyseisen lain perusteella myönnettä-

vät kuljetuspalvelut ovat niihin oikeutetuille subjektiivisia oikeuksia, eli kuntien tulee 

järjestää palvelut aina määrärahoista riippumatta, kun niihin oikeutettu henkilö tarvitsee 

välttämättä palvelua tavanomaisista elämän toiminnoistaan suoriutuakseen (Laki vam-

maisuuden perusteella… 1987/380, 3.1 §, 8.2 §; Räty 2017, 292). Vaikeavammaisille 

tarkoitettuja kuljetuspalveluita tarkemmin määrittävässä vammaispalveluasetuksessa 

(Asetus vammaisuuden perusteella… 1987/759, 5 §) todetaan:  

”Kuljetuspalveluja ja niihin liittyviä saattajapalveluja järjestettäessä vaikeavammai-

sena pidetään henkilöä, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa 

tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman 

suuria vaikeuksia.” 

 

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluiden tarkoitus on olla toissijainen erityispalvelu sil-

loin, kun normaalilla joukkoliikenteellä ei kyetä mahdollistamaan vaikeavammaisen it-

senäistä liikkumista (Päivinen 2014, 16). Joukkoliikenteen käyttöä kohtuuttomasti vai-

keuttava vaikeavammaisuus voi liittyä joko henkilöllä olevaan fyysiseen haittaan, 

psyykkiseen syyhyn tai johonkin muuhun sairauteen. Olennaista on kuitenkin, ettei hait-

taava tekijä johdu pelkästään ikääntymisestä. Kuljetuspalvelun myöntämisen kriteerinä 

on joukkoliikenteen käyttöä hankaloittavan vamman tai sairauden pitkäaikaisuus ja liik-

kumisen vaikeuksien pysyvyys. Pitkäaikaisuutena pidetään yleensä vähintään vuoden 

yhtäjaksoista ajanjaksoa. Myös nopeasti etenevät ja kuolemaan johtavat sairaudet edel-

lyttävät kuljetuspalveluiden järjestämistä ihmisen toimintakyvyn heiketessä. (Räty 

2017, 253, 304–316.) 

 

Vamman tai sairauden pitkäaikaisuuden lisäksi vammaispalvelulain mukaisten palvelui-

den ja tukitoimien saannin edellytyksenä on, että tavanomaisista elämäntoiminnoista 

suoriutumiseen liittyvät vaikeudet ovat erittäin suuria ja kohtuuttomia. Tavanomaisiin 
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elämäntoimintoihin katsotaan kuuluvan yleisesti yhteiskunnassa hyväksyttävinä toimin-

toina pidettävät jokapäiväiseen elämään liittyvät asiat. Rätyn mukaan niitä ovat asumi-

sen, opiskelun ja liikkumisen lisäksi asioiminen, työssäkäynti ja yhteiskunnallinen osal-

listuminen sekä vapaa-aika, perhe-elämä ja esimerkiksi lastenhoito. Palvelun tai tukitoi-

men saannin edellytyksenä pidetään myös runsasta avuntarvetta. Henkilön vammai-

suutta tai vaikeavammaisuutta on arvioitava suhteessa tämän elinympäristöön ja olosuh-

teisiin sekä haettuihin palveluihin, ja palvelun saannin edellytyksiä arvioitaessa tulee 

huomioida myös palvelua hakevan asiakkaan omat näkemykset vamman tai sairauden 

aiheuttamista haitoista. (Räty 2017, 252–254.) Joissakin tapauksissa joukkoliikenteen 

käytön hankaluuden ja kuljetuspalvelun tarpeen arvioimiseksi palvelua hakevan asiak-

kaan kanssa joudutaan tekemään bussilla tai metrolla koematka. Vammaispalvelujen kä-

sikirjassa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018) todetaan, että koematkan tarkoitus on 

osoittaa käytännössä, ilmeneekö matkan aikana vammaisuudesta aiheutuvia vaikeuksia, 

ja ovatko ne niin huomattavia, ettei henkilö voi käyttää julkista joukkoliikennettä. Fy-

sioterapeutti tai muulla tavoin pätevä henkilö tekee palvelua hakevan kanssa koemat-

kan, mikäli palvelun tarvetta ei kyetä muutoin riittävän yksiselitteisesti arvioimaan.  

 

Vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin kuuluvat vaikeavammaisen henkilön 

työssä käymiseen, opiskeluun, asiointiin sekä yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja vir-

kistykseen liittyvät tai jostakin muusta vastaavasta syystä johtuvat jokapäiväisen elämän 

kannalta tarpeelliset matkat, jotka tehdään kotikunnassa tai lähikuntien alueella (Asetus 

vammaisuuden perusteella… 1987/759, 4 §). Asetuksessa mainittu ilmaisu ”tarpeelli-

suus” tarkoittaa, että yllämainittujen perustuslain mukaisten yksilön oikeuksien toteutu-

misen kannalta kuljetuspalveluiden ja niihin liittyvien saattajapalveluiden järjestäminen 

on välttämätöntä, ja että oikeudet eivät toteudu joukkoliikenteen avulla (Päivinen 2014, 

17). Loppi (2013, 58) huomauttaa, että oikeuskirjallisuudessa ei ole esitetty johdonmu-

kaista näkemystä siitä, katsotaanko kuljetuspalvelut vaikeavammaisten periaatteelliseksi 

erityisoikeudeksi, vai pidetäänkö niitä julkisen joukkoliikenteen vaihtoehtona ja rajoit-

tuneen liikkumisvapauden kompensaationa. 

 

Opiskelumatkoja myönnetään ainoastaan tutkintoon tai ammattiin johtavaan opiskeluun, 

mutta vaihtoehtoisesti niitä voi saada myös muunlaisten opintojen suorittamista varten 

silloin, kun opiskelun katsotaan parantavan vaikeavammaisen mahdollisuuksia työllis-

tyä tai pitää yllä ammattitaitoaan. Vaikeavammaiselle korvataan tämän työn tai 
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opiskelun kannalta välttämättömät matkat, ja lähtökohtaisesti ne tulee tehdä kodin ja 

työ- tai opiskelupaikan välillä. Kuitenkin myös muihin osoitteisiin suuntautuvien työ- 

tai opiskelumatkojen tekeminen on mahdollista, jos niiden katsotaan olevan vaikeavam-

maisen työn tai opiskelun kannalta välttämättömiä. Vaikeavammainen on oikeutettu vä-

hintään 18 yhdensuuntaiseen asiointiin ja vapaa-aikaan tarkoitettuun matkaan kuukau-

dessa. Niiden lisäksi on mahdollista saada erillisen hakemuksen perusteella lisämatkoja 

esimerkiksi harrastuksiin, mikäli hakemuksessa esitetty tarve on toteennäytetty. Tällöin 

kunnalla saattaa olla velvollisuus myöntää hakijalle enemmän kuin 18 kuljetuspalvelu-

matkaa, joihin vaikeavammaisella on aina subjektiivinen oikeus. Kunta voi järjestää 

palvelun joko itse tai esimerkiksi yhdessä toisen kunnan kanssa. Kunta voi myös kor-

vata matkat, jotka asiakas on tehnyt yksityisen palveluntuottajan taksilla tai invataksilla. 

(Räty 2017, 295, 318, 328–333; Asetus vammaisuuden perusteella… 1987/759, 4 §, 6 

§.)  

 

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu on siihen oikeutetuille henkilöille mak-

sutonta lukuun ottamatta omavastuuosuutta, jonka periminen perustuu sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakasmaksuista säädettyyn asetukseen (Laki vammaisuuden perus-

teella… 1987/380, 8.2 §; Asetus sosiaali- ja… 6 §). Helsingissä asuvien kuljetuspalve-

luasiakkaiden omavastuumaksut vastaavat aina voimassa olevaa HSL:n lippujen hin-

noittelua (Helsingin kaupunki 2019). Kuljetuspalvelun voi katsoa olevan tärkeä palvelu 

vaikeavammaiselle, sillä kuten Sirpa Salminen (2015, 57) toteaa, palvelu tukee asiak-

kaan omatoimisuutta, ja sen tarkoituksena on asiakkaan arkielämässä selviytymisen 

edistäminen. 

 

Mikäli vaikeavammaisuuden kriteerit eivät täyty, henkilölle voidaan tarveharkintaisesti 

myöntää kuljetustukea sosiaalihuoltolain (1301/2014) nojalla silloin, kun julkisten lii-

kennevälineiden käytön katsotaan hankaloituneen merkittävästi (Räty 2017, 311). Sosi-

aalihuoltolaissa (1301/2014, 1.2–3 §) todetaan muun muassa, että lain tarkoituksena on 

turvata yhdenvertaisin perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat sosiaalipalvelut 

sekä muut hyvinvointia edistävät toimenpiteet eriarvoisuutta vähentävällä ja osallisuutta 

edistävällä tavalla. Kyseisen lain 23 §:n mukaan liikkumista tukevat palvelut on tarkoi-

tettu henkilöille, ”jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä 

sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia”. So-

siaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on kuntalaisille täydentävää palvelua, jota 
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kunnan on mahdollisuus järjestää talousarvion mahdollistamissa rajoissa. Kukin kunta 

määrittelee kriteerit ja laajuuden palvelun antamiselle, ja esimerkiksi tulorajat voivat 

toimia palvelun myöntämisen ehtona, jolloin kuljetuspalvelu kohdistuu vähävaraisiin 

henkilöihin. Pääsääntöisesti kuljetuspalvelua myönnetään sosiaalihuoltolain perusteella 

ikääntyneille asiointiin. (Salminen 2015, 61.)  

 

Kansaneläkelaitoksen vastuulla on järjestää terveydenhuollon ja kuntoutuksen saantiin 

tarvittavat kuljetuspalvelut. Kansaneläkelaitos on velvoitettu korvaamaan osan matka-

kustannuksista silloin, kun terveydenhoitoon tai kuntoutukseen päästäkseen henkilön on 

vammansa tai sairautensa vuoksi ollut välttämätöntä käyttää taksikuljetusta. (Sairausva-

kuutuslaki 2004/1224; Laki Kansaneläkelaitoksen… 2005/566, 3.1–2 §.) Myös Helsin-

gin kaupungin kuljetuspalveluasiakkaille laadituissa asiakasohjeissa mainitaan erikseen, 

ettei lääkärikäynteihin, sairaanhoitoon eikä kuntoutukseen tarvittavia matkoja ole luval-

lista maksaa kaupungin kuljetuspalvelujen käyttöön tarkoitetulla maksukortilla (Helsin-

gin kaupunki 2016, 17). 

 

Kuljetuspalvelupäätökset tehdään asiakkaiden vammaispalveluun lähettämien hakemus-

ten ja niiden liitteenä olevien asiantuntijalausuntojen perusteella. Helsingin kaupungin 

vammaispalvelun toimipisteissä vaikeavammaisille ja ikääntyneille laadittavia yksilö-

huollon päätöksiä tekee delegointisäännön nojalla kuljetuspalvelun sosiaaliohjaaja, ja 

myös sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelupäätösten tekeminen on vammaisten 

sosiaalityön vastuulla (Päivinen 2014, 21). Vammaispalvelun sosiaalityöntekijänä työs-

kennellyt Tarja Sipponen (2006, 7–8) huomauttaa kuljetuspalveluita käsittelevässä li-

sensiaatintutkimuksessaan, että päätökset tehdään usein tuntematta käytännössä lain-

kaan asiakasta. Hän toteaa tämän johtuvan siitä, että useimmat kuljetuspalvelua käyttä-

vät asiakkaat eivät tarvitse kyseisen palvelun lisäksi muita vammaispalvelulain mukai-

sia palveluita tai tukitoimia. Tällaisten asiakkaiden kokonaistilanteen hahmottaminen 

voi jäädä vammaispalvelutoimiston kuljetuspalvelupäätöksiä tekeville sosiaaliohjaajille 

vajavaiseksi. Tämän vuoksi esimerkiksi lääkäreiden kirjoittamien hakemusten liitteenä 

olevien asiantuntijalausuntojen merkitys on päätöksenteossa suuri.  

 

Vammaispalvelupäätöksiä tehdessään kuljetuspalvelun työntekijöiden on käytännössä 

huomioitava asiakkaiden laatimissa hakemuksissa esitettyjen seikkojen ja päätöksente-

koa määrittävän ohjeistuksen lisäksi myös omat henkilökohtaiset näkemyksensä 
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päätöksenteon kohteena olevista asioista (Sipponen 2015, 18). Kuljetuspalveluohjaaja 

voi tarvittaessa konsultoida asiakkaan hakemuksessa esittämissä asioissa myös tämän 

lääkäriä, ja hakemusta voidaan käsitellä moniammatillisessa työryhmässä (Päivinen 

2014, 21). Päätösten ratkaisuihin vaikuttavat samanaikaisesti asiakkaiden itsemäärää-

misoikeuden kunnioittamisen ja asiakkaiden tasa-arvoisen kohtelun ohella myös vam-

maispalvelujen normaalisuusperiaate sekä taloudelliset näkökohdat. Sipposen näkemyk-

sen mukaan päätöksentekoon pyritään ulkoapäin vaikuttamaan julkisen vallan kontrol-

lilla, mutta myös yksityiseen ammatinharjoittamiseen liittyvillä voitontavoittelupyrki-

myksillä. (Sipponen 2006, 18.) Mielestäni onkin tärkeää, että päättäessään vammaispal-

velulain nojalla myönnettävistä etuuksista vammaispalvelun työntekijät huomioivat pää-

töksenteossa myös sosiaalialan henkilöstön eettisten ohjeiden sisältämät seikat esimer-

kiksi asiakkaiden osallisuuden edistämisen kannalta. Kyseisissä ohjeissa (Talentia 2017, 

16) todetaan muun muassa: 

”Osallisuus on yksilön tunne, ei ulkoapäin tuotettu rakenne. Osallisuus on toiminnassa 

kehittyvä tunne voimaantumisesta ja valtaistumisesta, tasavertaisesta toimijuudesta ja 

palveluiden käyttäjien asiantuntijuuden hyväksymisestä ja hyödyntämisestä.” 

 

Vaikka vaikeavammaisilla kuljetuspalvelun käyttäjillä on mahdollisuus hakea joitakin 

erityispalveluita, esimerkiksi lupaa vakiotaksin käyttöön, tai Matkapalvelua käyttäes-

sään vaihtoehtoisesti esimerkiksi yksinkulkuoikeutta tai oikeutta istua yhdistetyillä mat-

koilla auton etupenkillä, niin kuljetuspalveluasiakkaat pystyvät vaikuttamaan kohtalai-

sen vähän saamiinsa palveluihin. Vammaispalvelun asiakkaat voivat toki antaa palvelui-

den toimivuudesta palautetta palveluiden järjestäjänä toimivalle kaupungille, ja lisäksi 

heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin omien edustajiensa välityksellä esimerkiksi 

vammaisneuvostoissa sekä kunnallisessa demokratiassa. (Sipponen 2006, 24.) Ajattelen, 

ettei Matkapalvelu-keskuksen koordinoiman matkojen tilaus- ja välitystoiminnan asiak-

kaiden voi katsoa olevan kuluttajan asemassa, sillä kuten Sipponen (2006, 25, 137) to-

teaa, kuluttajana voidaan pitää asiakasta, jolla on valinnanmahdollisuuksia tarjolla ole-

vien tuotteiden ja palveluiden suhteen. Hän katsookin vakiotaksia käyttävien henkilöi-

den olevan siinä mielessä kuluttajia, että he voivat halutessaan vaihtaa palveluntarjoajan 

toiseen, mikäli eivät ole tyytyväisiä saamaansa kuljetuspalveluun. Tästä syystä taksiyrit-

täjät ovat motivoituneita palvelemaan vakiotaksiasiakkaitaan hyvin. Sipponen huomaut-

taa kuitenkin, ettei sosiaalipalveluihin yleisesti ottaen liity muutoin juurikaan kulutta-

juutta, vaikka joitakin yksityisiä palveluita voi rajoitetusti valiten hankkia itselleen esi-

merkiksi palvelusetelillä. 
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2.1.1 Matkojen yhdistelyjärjestelmä Helsingissä 

 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto on vastannut vaikeavammaisten kulje-

tuspalvelujen järjestämisestä Helsingissä vuodesta 2013 alkaen, ja tätä aiemmin järjestä-

jänä oli sosiaalivirasto. Ennen vuotta 2001 kaikki helsinkiläiset kuljetuspalveluasiakkaat 

pystyivät järjestämään kuljetuksensa suoraan aina itse valitsemansa taksiyrittäjän 

kanssa, ja matkansa nämä maksoivat taksisetelillä. Tuolloin kuljetuspalvelu järjestettiin 

pelkästään taksikuljetuksina. Vuodesta 2001 lähtien asiakkaat ovat maksaneet kuljetus-

palvelumatkansa vammaispalvelusta käyttöönsä saamallaan maksukortilla, ja samana 

vuonna alettiin kokeilla asteittain uutta käytäntöä, jossa kuljetuspalvelun järjestäminen 

toteutetaan keskitetyn matkojen tilaus- ja yhdistelykeskuksen kautta. Kuljetuspalvelu-

kustannusten kasvun hillitsemistä varten tarkoitettu matkojen yhdistely on toimintaa, 

jossa samansuuntaisesti ja -aikaisesti matkustavien henkilöiden matkat yhdistetään tie-

tokoneohjelman avulla samaan autoon. (Päivinen 2014, 19–20.) Työn tai opiskelun ta-

kia tilattavia kuljetuspalvelumatkoja ei pääsääntöisesti yhdistetä toisiinsa, vaan näin teh-

dään ainoastaan vapaa-ajan matkojen kohdalla (Helsingin kaupunki 2018b). Mikäli kul-

jetuspalvelun sosiaaliohjaajan päätöksessä on annettu asiakkaalle niin sanottu yksinkul-

kuoikeus, niin silloin vapaa-ajan matkojakaan ei yhdistetä toisiinsa.   

 

Matkojen tilaus- ja yhdistelytoimintaa on kehitetty kokeiluvaiheen jälkeen edelleen, ja 

palvelujen toteuttamisessa on ollut mukana useita eri toimijoita. Toiminnan käynnistä-

miseksi matkojen yhdistelyn ja kuljetuspalveluiden hankinnasta toteutetun ensimmäisen 

kilpailutuksen voitti Transmation Oy ja perusti Helsingin Kuljetuspalvelukeskuksen 

(HKPK), jonka nimi muutettiin pian Matkojen yhdistelykeskukseksi (MYK). Palvelussa 

olleiden lukuisten laatuun ja luotettavuuteen liittyneiden ongelmien vuoksi vuonna 2005 

järjestettiin uusi kilpailutus. Tällöin Helsingin kaupunki järjesti sekä matkojen välitys-

toiminnasta että liikennöinnistä oman tarjouskilpailun. TDC Song Oy voitti matkojen 

välitys- ja yhdistelytoiminnasta tehdyn kilpailutuksen, ja liikennöinnistä tehdyn tarjous-

kilpailun tuloksena useat eri yritykset alkoivat vastata kuljetuksista. Aiemmasta poike-

ten silloinen sosiaalivirasto oli välitystoiminnan, mutta myös liikennöinnin tilaaja. 

Vuonna 2009 palvelukokonaisuuden nimeksi valittiin Helsingin Matkapalvelu, ja Hel-

singin kaupunki alkoi järjestää matkojen välityksen ja yhdistelyn omana toimintanaan, 
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jonka toteuttamisesta vastasi ensin liikelaitos Palmia ja keväästä 2019 alkaen Palvelu-

keskus Helsinki -liikelaitos. Liikennöintiä hoitavat pääosin sosiaali- ja terveysviraston 

kilpailutuksella valitut sopimusliikennöitsijät, joihin kuuluu sekä taksi- että joukkolii-

kenneluvalla liikennöiviä autoilijoita. Osa matkoista välitetään yleiseen taksiliikentee-

seen silloin, kun sopimusliikennöitsijät eivät pysty hoitamaan kuljetuksia. (Päivinen 

2014, 20; Päivinen 2019b.) 

  

Helsingin kaupungin keskitettyyn matkojen tilaus- ja välitysjärjestelmään liitetyllä kul-

jetuspalveluasiakkaalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta tilata matkaa muualta kuin Hel-

singin Matkapalvelusta, josta tilaus välitetään jollekin vapaana olevalle matkapalvelu-

kuljetuksia hoitavalle autolle. Vain poikkeustilanteissa Matkapalvelu-keskuksen asia-

kaspalveluhenkilö voi antaa asiakkaalle niin sanotun tolppaluvan, eli luvan kuljetuspal-

velumatkan tilaamiseen itse valitsemaltaan palveluntuottajalta, tai auton ottamiseen tak-

sitolpalta. Matkapalvelun tilauskeskuksen asiakaspalvelija tekee päätöksen tolppaluvan 

myöntämisestä aina kunkin matkan kohdalla erikseen asiakkaan pyytäessä siihen lupaa 

matkaa tilatessaan. Tolppalupa on mahdollista saada ainoastaan tilanteissa, joissa auton 

olisi muutoin vaikea noutaa asiakas. Tolppaluvan saaneen asiakkaan on aina ilmoitet-

tava Helsingin Matkapalveluun häntä kuljettaneen taksin tunnistenumero, ja tämän voi 

tehdä myös jälkikäteen. Mikäli asiakas ei ole saanut tolppalupaa, mutta tilaa siitä huoli-

matta kuljetuspalvelumatkan muulla tavalla kuin Helsingin Matkapalvelun tilauskes-

kuksesta, hän joutuu maksamaan itse matkansa täysimääräisenä matkan määränpäässä 

tai summa peritään asiakkaalta jälkikäteen lähetettävällä laskulla. (Helsingin kaupunki 

2016, 20–21.)  

 

Helsingin Matkapalvelun asiakkaille laaditusta kuljetuspalveluohjeesta käy ilmi, että 

asiakkaan on tiedettävä aina tilausta tehdessään tarkka lähtö- ja määränpääosoite, ja rei-

tistä saa poiketa matkan aikana korkeintaan kilometrin. Kuljetuspalveluasiakkaan on 

mahdollista tehdä matkan aikana korkeintaan 10 minuutin mittainen pysähdys asioidak-

seen esimerkiksi pankkiautomaatilla. Asiakkaan on kuitenkin ilmoitettava Helsingin 

Matkapalveluun matkaa tilatessaan, mikäli hänellä on tarve tehdä näin. Lisäksi hänen on 

ilmoitettava etukäteen tarkka osoite, jossa pysähtymisen on määrä tapahtua. Pysähtymi-

nen saa pidentää matkan kokonaiskestoa enintään viidellä minuutilla. Tilauksen vas-

taanottavalla matkojenvälittäjällä on oikeus arvioida, onko pysähtyminen kyseisen mat-

kan aikana mahdollinen. Kuljettaja ei ole velvollinen avustamaan asiakasta muutoin 
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kuin hakemalla ja saattamalla tämä tarvittaessa lähtö- ja kohdeosoitteessa. Matkapalve-

lun asiakasohjeessa todetaan erikseen, ettei kuljettajan tehtäviin kuulu avustaa asiakasta 

vaatteiden pukemisessa tai riisumisessa eikä esimerkiksi lääkkeidenotossa, vaan avusta-

mista on mahdollisuus saada vain kuljetukseen välittömästi liittyviin asioihin. Mikäli 

vaikeavammainen kuljetuspalvelun käyttäjä tietää etukäteen olevan välttämätöntä, että 

kuljettaja hakee hänet matkan lähtöosoitteessa sisältä, tai saattaa kohdeosoitteessa asiak-

kaan haluamaan paikkaan, hänen on informoitava Matkapalvelua myös tästä tilauksen-

teon yhteydessä. (Helsingin kaupunki 2016, 5, 8, 22.) 

 

 

2.1.2 Matkapalvelusta irrottaminen ja vakiotaksi 

 

Kunnalla on oikeus päättää kuljetuspalvelun järjestämistavasta, mutta vammaisen hen-

kilön on mahdollista hakea palvelujen järjestämistä yksilöllisesti toivomallaan tavalla, 

esimerkiksi vakiotaksilla. Vakiotaksilla tarkoitetaan sitä, että kuljetuspalveluja käyttävä 

vammainen henkilö haluaa käyttää aina jotakin tiettyä samaa hyvin tuntemaansa taksin-

kuljettajaa tai yritystä. Asiakkaalle myönnetään oikeus vakiotaksin käyttöön, kun halu-

taan turvata tämän vammaisuuden tai sairauden rajoittama liikkuminen sekä huomioida 

tästä aiheutuvat yksilölliset tarpeet. (Räty 2017, 296.) Pääsääntöisesti vakiotaksi-järjes-

tämistapaa käytetään inva-varustelluilla autoilla matkustavien asiakkaiden kohdalla, jos 

kuljetuspalvelu mahdollistuu ainoastaan jonkun yksittäisen tai useamman tietyn palve-

luntuottajan toteuttamana. Vakiotaksia, eli tuttua taksinkuljettajaa saa Kelan ohjeiden 

mukaan käyttää yksin matkustava lapsi, joka on alle 16-vuotias tai vaikeasti sairas, 

mutta vakiotaksiasiakkuuteen oikeuttavan päätöksen voi saada myös terveydentilan ja 

matkan aikana olevan avuntarpeen perusteella. Myönteisen päätöksen voi saada ainoas-

taan terveydenhuollon edustajan kirjoittamalla pitkäaikaisella todistuksella henkilön oi-

keudesta taksin käyttöön. (Kansaneläkelaitos 2019.) 

 

Kun vaikeavammainen on oikeutettu käyttämään aina valitsemaansa samaa palvelun-

tuottajaa, kyseisestä taksinkuljettajasta tai palveluntuottajasta on ’vakiotaksi’-termin si-

jaan käytetty eri yhteyksissä myös termiä ’tuttutaksi’. Sipposen (2006, 12) määritelmän 

mukaan tuttutaksi on kuljetuspalvelun järjestämistapa, jossa tuttutaksiin oikeutetut asi-

akkaat voivat tilata kuljetuspalvelumatkansa suoraan itse valitsemaltaan taksilta taksi-

keskuksen sijaan. Liikenne- ja viestintäministeriön internet-sivuilla julkaistussa 
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lausunnossa Nokian vammaistyön johtaja Kirsi Lempiäinen-Pellinen on kirjoittanut, että 

yleisistä kuljetuspalveluiden järjestämistavoista poiketen asiakkaille on mahdollista 

myöntää esimerkiksi tuttutaksi-, invataksi- tai yksinkulkuoikeus. Hän toteaa, että oikeus 

tuttutaksin käyttöön voidaan myöntää vammasta tai sairaudesta aiheutuvan poikkeuksel-

lisen avustamisen tarpeen tai asiakkaan kommunikaatiovaikeuksien perusteella, mutta 

myös silloin, kun kuljetuspalveluasiakkaan avustaminen edellyttää kuljettajalta erityisiä 

valmiuksia. (Lempiäinen-Pellinen 2016.) Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveyslauta-

kunnan pöytäkirjassa todetaan kuljetuspalvelujen hankintaa koskevassa tekstissä, että 

tuttutaksi on järjestämistapa, jossa asiakkaan valitsemalle liikennöitsijälle annetaan kul-

jetuspalvelujen toteuttamiseksi maksusitoumus. Vaikka vakiotaksi- ja tuttutaksi-ter-

meillä tarkoitetaan monissa tapauksissa täysin samaa asiaa, selvyyden vuoksi käytän 

tässä tutkielmassa jatkossa kuitenkin pelkästään termiä vakiotaksi. Perustelen päätöstäni 

sillä, että Vammaispalvelujen käsikirjassa sekä Kelan asiakasohjeissa on kuljetusten yk-

silöllisyyttä koskevassa tekstissä mainittu ainoastaan sana vakiotaksi (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos 2018; Kansaneläkelaitos 2019).  

 

Syynä Matkapalvelusta irrottamiseen voi olla esimerkiksi asiakkaan käyttäytyminen, 

hänen käyttämiensä apuvälineiden erikoisuus tai muu peruste (Helsingin kaupunki 

2018a). Matkapalvelun järjestelmästä irrottamisen perusteet ilmaistaan Helsingin kau-

pungin (2011) henkilöstölle laaditussa kuljetuspalveluja koskevassa pysyväisohjeessa 

seuraavasti:  

”Viranhaltija voi erittäin perustelluista syistä tehdä päätöksen irrottaa asiakas matka-

palvelusta. Pääsääntöisesti irrottaminen edellyttää, että asiakkaan tai muiden kuljetuk-

sessa mukana olevien turvallisuus vaarantuu ilman irrottamista. Nämä asiakkaat irrote-

taan Helsingin Matkapalvelusta ja he saavat tilata palvelunsa valitsemaltaan liikennöit-

sijältä.”  

 

Helsingin kaupungin kuljetuspalvelujen pysyväisohjeessa mainitulla kuljetuspalvelu-

asiakkaan tai muiden samassa autossa matkustavien vaarantumisella viitataan esimer-

kiksi siihen, että jonkun asiakkaan tiedetään ajoittain käyttäytyvän muita henkilöitä koh-

taan aggressiivisesti tai muuten poikkeavalla tavalla. Asiakkaan oma tai muiden henki-

löiden turvallisuus voi joissakin tapauksissa vaarantua myös, jos asiakkaan terveydenti-

lasta ja toimintakyvyn puutteista aiheutuvia avuntarpeita ei kyetä huomioimaan riittä-

västi silloin, kun kuljettaja ei tunne asiakasta ja tämän yksilöllisiä tarpeita entuudestaan 

hyvin. Tällöin saatetaan pitää perusteltuna, että kuljetuspalveluasiakas irrotetaan 
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Matkapalvelusta ja että joku tietty palveluntuottaja huolehtii tämän jälkeen hänen kulje-

tuspalvelumatkojensa toteuttamisesta. Myös kuljetuspalveluasiakkaan asuintalon esteel-

lisyys on ollut joissakin tapauksissa Matkapalvelusta irrottamisen syynä; esimerkiksi 

rappukäytävässä tai talon edustalla olevien portaiden runsaan määrän takia on joidenkin 

asiakkaiden kohdalla katsottu järkeväksi, ettei näiden tarvitse tilata matkojaan Helsingin 

Matkapalvelusta, sillä keskuksen toiminta perustuu useiden asiakkaiden matkojen yh-

distelyyn. Koska Helsingin kantakaupungin alueella rakennuskanta on vanhaa, siellä 

asuvia kuljetuspalveluasiakkaita on irrotettu Matkapalvelusta suhteellisesti enemmän 

kuin kaupungin muilla alueilla uudemmissa ja esteettömämmissä taloissa asuvia vaikea-

vammaisia. (Päivinen 2019a.)  

 

Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston kuljetuspalvelupäällikkö Tuomas Päi-

vinen (2019b) kertoo, että vuoden 2019 tammikuussa Helsingin Matkapalvelusta oli ir-

rotettuna noin 300 henkilöä, mutta vuonna 2012 Matkapalvelusta irrotettujen määrä oli 

noin 900 henkilöä. Luvut ovat epätarkkoja, koska Helsingissä Matkapalvelusta irrotettu-

jen asiakkaiden lukumääriä ei ole tilastoitu. Vielä vuonna 2012 kuljetuspalvelumatkojen 

kokonaiskustannuksista oli mahdollista verrata tarkasti Matkapalvelusta irrotettujen asi-

akkaiden matkojen kustannuksia muun asiakaskunnan matkoista aiheutuneisiin kustan-

nuksiin. Tuolloin yhdensuuntaisen matkan keskihinta oli Matkapalvelusta irrotetuilla 

asiakkailla noin 30,57 euroa, kun vastaava hinta oli Matkapalvelun kautta järjestettynä 

22,18 euroa. Matkapalvelun kautta järjestetty matka oli noin 4,33 euroa edullisempi, 

kun laskelmassa on huomioitu matkojen välityskustannukset. Päivisen mukaan kustan-

nusten suuruus ei ole oleellisesti muuttunut vuoden 2012 tilanteeseen nähden. Helsingin 

kaupungin vuonna 2015 toteuttaman maksukorttijärjestelmän vaihdon jälkeen Matka-

palvelun toiminnasta irrotettujen asiakkaiden matkojen kustannuksia ei ole pystytty 

enää tarkastelemaan kohdennetusti erikseen. Tästä huolimatta tiedetään, ettei Matkapal-

velusta irrotettujen henkilöiden ja muun asiakaskunnan matkojen kustannusten keski-

määräinen ero ole vuoden 2012 jälkeen juurikaan muuttunut. Vuoden 2015 jälkeen Hel-

singin Matkapalvelun toiminnan laatu saatiin vakiinnutettua, ja asiakkaiden enemmistön 

katsottiin pystyvän järjestämään kuljetuksensa Matkapalvelun kautta. Päivinen huo-

mauttaa kuitenkin, että kunkin asiakkaan tilanne tulee aina arvioida yksilöllisesti. (Päi-

vinen 2019b.) 
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2.1.3 Vaikeavammaisten kuljetuspalvelut aiemmissa tutkimuksissa 

 

Yleisesti ottaen hyvinvointipalveluista muodostettuja mielipiteitä on toistaiseksi tutkittu 

Anu Muurin (2008, 17, 46–47, 54) mukaan melko vähän, ja palvelunkäyttäjien näke-

myksiä enemmän tutkimuksissa on huomioitu esimerkiksi eliittiryhmien edustajien ar-

gumentteja. Oman tutkimuksensa perusteella hän toteaa kuitenkin suomalaisten luotta-

van laajasti maamme sosiaaliturvajärjestelmään ja pitävän sitä hyvätasoisena. Verratta-

essa eri sosiaalipalveluista muodostettuja mielipiteitä toisiinsa vammaispalveluihin luo-

tettiin kolmanneksi eniten, ja positiivisimmin niihin suhtautuivat alle 25-vuotiaat nuoret 

sekä vammaispalveluita käyttävät opiskelijat ja työssä olevat kansalaiset. Vaikeavam-

maisten kuljetuspalveluja koskevia tutkimuksia on tehty jonkin verran aikaisemmin ja 

suurin osa niistä on julkaistu 2010-luvulla. Missään löytämässäni ja tätä tutkielmaa var-

ten tarkastelemassani tutkimuksessa ei ole keskitytty tutkimaan pelkästään vakiotaksi-

käytäntöä tai vaikeavammaisten kokemuksia siitä, vaan lähes kaikissa tutkimuksissa on 

käsitelty keskitettyä kuljetuspalvelumatkojen tilaus- ja välitystoimintaa eri näkökul-

mista.  

 

Esa Asikainen (2015, 1, 54–57, 60) on tutkinut väitöskirjassaan Helsingin Matkapalve-

lun kokeiluvaihetta ja siinä ilmenneitä ongelmia koskevaa Helsingin Sanomien uutisoin-

tia ja lehtikirjoittelua. Asikainen havaitsi kirjoitusten edustavan kolmea eri näkökulmaa: 

palvelua käyttävien vaikeavammaisten, palvelun tuottajana ja maksajana olevan kau-

pungin sekä kuljetuspalvelujen toteuttamisesta vastaavien välityskeskuksen ja liiken-

nöitsijöiden näkökulma. Tutkimustulosten perusteella vaikeavammaiset kokivat kulje-

tuspalvelun uuden järjestämistavan turvattomaksi ja kodin ulkopuolella liikkumista 

merkittävästi hankaloittavaksi. Suurimpana syynä negatiiviseen suhtautumiseen oli se, 

etteivät palvelunkäyttäjät voineet luottaa tilaamansa auton saapumiseen, koska nämä 

myöhästelivät usein, eivätkä joissakin tapauksissa tulleet lainkaan noutamaan asiakasta. 

Matkojen yhdistely koettiin byrokraattiseksi sekä vaikeavammaisen omatoimisuutta ja 

valinnanvapautta rajoittavaksi palvelumuodoksi, minkä lisäksi matkan reitin selosta-

mista etukäteen tilauksenteon yhteydessä pidettiin yksityisyyteen puuttumisena. Lisäksi 

kuljettajien käytöstapoihin ja esimerkiksi kiroiluun suhtauduttiin kirjoituksissa negatii-

visesti. Asikaisen tutkimus osoitti monien kaipaavan aiempaa vakiotaksi-käytäntöä, 

joka koettiin toimivaksi ja turvalliseksi. Syynä tähän oli muun muassa se, että eri tavoin 

vaikeasti vammaiset henkilöt olivat saaneet tutulta kuljettajaltaan tarvittaessa 



17 
 

avustamista matkan alku- ja päätepisteessä, mutta myös esimerkiksi nopeissa asioin-

neissa pankkiautomaateilla tai kaupoissa.  

 

Asikaisen (2015, 164, 179–180) mukaan hänen tutkimuksensa aineistosta ei löytynyt 

yhtään kirjoitusta, jossa palvelunkäyttäjä olisi suhtautunut Helsingin kuljetuspalvelujen 

toteutuksessa tehtyihin uudistuksiin positiivisesti. Alun perin palvelun järjestämistavan 

muuttamiseksi mikrotasolla sosiaalivirastossa tehdystä ehdotuksesta päätettiin pian 

makrotasolla puoluepoliittisten intressien perusteella, minkä seurauksena radikaaleja 

muutoksia toteutettaessa heikennettiin Asikaisen näkemyksen mukaan kuljetuspalveluja 

käyttävien vaikeavammaisten asemaa ja perusoikeuksia. Myös Mirja Vimpari (2010, 

66) toteaa kuljetuspalvelujen keskitetyn toteutuksen ja matkojen yhdistelyn heikentävän 

vaikeavammaisten ihmisoikeuksia sekä osallistumisen mahdollisuuksia muuhun väes-

töön nähden Helsingissä.  

 

Asikaisen (2015) tutkimustulosten tavoin Vimparin (2010, 44–47, 50–51, 54, 58–59, 

64–65) tekemän helsinkiläisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelukokemuksia käsittele-

vän tutkielman perusteella vaikeavammaiset kokevat pelkoa ja turvattomuutta käyttäes-

sään kuljetuspalvelua, sillä autojen saanti ennalta ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti 

on ollut usein epävarmaa, minkä lisäksi kuljettajan käytös ja toiminta on koettu epäam-

matilliseksi. Vaikeavammaiset ovat erittäin tyytymättömiä matkojen yhdistelyyn, koska 

siitä aiheutuneiden matkojen viivästymisien takia kuljetuspalvelua käyttävien henkilöi-

den omat aikataulut ovat kärsineet. Lisäksi Vimparin laadulliseen tutkimukseen haasta-

tellut henkilöt ovat kokeneet matkojen yhdistelyn epämiellyttäväksi myös siksi, koska 

autossa olevat muut asiakkaat ovat olleet ajoittain päihtyneitä ja aggressiivisia. Tutkiel-

masta käy myös ilmi, ettei asiakkaiden yksityisyydensuoja toteudu näiden omasta mie-

lestä matkoja yhdisteltäessä, koska kuljettajat puhuvat usein asiakkaiden osoitteista 

muiden autossa olevien kuullen. Myös Riina Loppi (2013, 72) toteaa, että ryhmäkulje-

tuksissa yksityisyydensuojan toteutumisen puutteiden takia vaikeavammaisten henkilöi-

den perusoikeudet toteutuvat huonommin kuin yksilökuljetuksissa tai yleisissä joukko-

liikennevälineissä.  

 

Edellä mainitun lisäksi Vimparin (2010, 60) tutkimus osoittaa, että toistuvien negatiivis-

ten kokemustensa takia monet vaikeavammaiset lopettavat kuljetuspalvelujen käytön, 

minkä seurauksena asiakkaiden sosiaalinen elämä vähenee näiden jäädessä koteihinsa. 
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Vimpari katsoo tämän pahimmillaan johtavan syrjäytymiseen. Vimparin tutkimustulok-

set ovat Päivisen (2014, 24) mukaan ristiriidassa Helsingin kaupungin kuljetuspalvelu-

asiakkailleen tekemien tyytyväisyystutkimusten tulosten kanssa. Päivinen kyseenalais-

taa Vimparin tutkimuksen uskottavuuden, koska hän katsoo tutkielman sisältävän useita 

asiavirheitä esimerkiksi palvelujärjestelmän rakenteeseen liittyvien seikkojen osalta. 

Päivinen ei kuitenkaan erittele tarkemmin mitä hänen virheellisiksi katsomansa tiedot 

ovat.  

 

Päivisen (2014, 56–58) pro gradussaan tilastollisin menetelmin toteuttaman asiakastyy-

tyväisyystutkimuksen perusteella työikäisillä ja nuorilla vammaisilla on ikääntyneitä 

asiakkaita useammin ongelmia kuljetuspalvelujen toimivuudessa, ja liikuntavammaiset 

henkilöt ovat muun muassa mielenterveyskuntoutujia useammin yhteydessä matko-

jenyhdistelykeskuksen asiakaspalveluun. Päivisen saamat tutkimustulokset osoittavat, 

että matkan tilaamisen onnistumisella, kuljettajan ammattitaidolla ja kaluston sopivuu-

della on selkeä vaikutus siihen, miten hyvin tai huonosti kuljetuspalvelutapahtuma ko-

konaisuudessaan kulloinkin toteutuu. Hän toteaa, että joukkoliikenteen standardeja mu-

kaileva matkojen yhdistelyyn perustuva palvelujärjestelmä on taksipalvelua jäykempi, 

mikä hänen mukaansa saattaa olla yksi syy etenkin nuorten asiakkaiden tyytymättömyy-

teen palvelua kohtaan.  

 

Riina Loppi (2013, 1, 4, 49, 69–70) on tarkastellut oikeustieteellisessä pro gradu -tut-

kielmassaan sitä, miten vaikeavammaisten yhdenvertaisuus toteutuu kuljetuspalvelujen 

kautta. Tutkielmansa Loppi on rajannut siten, että tarkastelukohteena on ainoastaan 

vammaispalvelulain 8.2 §:n mukainen kuljetuspalvelu. Empiirisessä analyysissään 

Loppi tarkastelee kunnallisia toimintaohjeita suhteessa lainsäädäntöön sekä oikeuskäy-

täntöön, ja toteaa tutkimuksensa yhtenä johtopäätöksenä, että vammaispalvelulain so-

veltamis- ja tulkintakäytäntö on epäyhtenäinen verrattaessa kuntia toisiinsa. Kalle 

Könkkölää (2013) lainaten Loppi tuo tutkielmassaan mielenkiintoisella tavalla esiin 

myös sen, että siinä missä vammaton helsinkiläinen voi joukkoliikenteen kausikortin os-

tettuaan käyttää julkista liikennettä kuukauden aikana niin paljon kuin haluaa, kuljetus-

palvelua käyttävä vaikeavammainen kykenee samassa ajassa tekemään 18 yhdensuun-

taista matkaa, vaikka molemmissa tapauksissa maksettava omavastuusumma on lähes 

yhtä suuri. Tutkielmassa pohditaankin, millä perusteella lainsäätäjä on päättänyt asi-

ointi- ja vapaa-ajan matkojen minimimääräksi 18 yhdensuuntaista matkaa, ja että 
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yhdenvertaisuuden toteutumisen näkökulmasta samanlainen rajoite tulisi olla myös 

vammattomien joukkoliikenteen kausikorttien katteella. Ikään kuin tämän epäkohdan 

korostamiseksi tutkielmassa todetaan useamman kerran, että vammaispalveluasetuk-

sessa ilmoitettua kuljetuspalvelumatkojen minimimäärää pidetään kunnissa yleisesti 

enimmäismääränä.  

 

Helsingin tavoin myös Rovaniemen kaupunki on uudelleenorganisoinut vammaispal-

velu- ja sosiaalihuoltolain perusteella myönnettävän kuljetuspalvelun toteuttamista si-

ten, että valtaosa matkoista välitetään matkapalvelukeskuksen kautta, ja yksittäisin tak-

sikyydein toteutettavaa kuljetuspalvelua pyritään minimoimaan. Tapaustutkimusta kä-

sittelevässä väitöskirjassaan Sirpa Salminen (2015) tarkastelee sitä, millä tavoin kulje-

tuspalvelun järjestämisessä toteutettu muutos on vaikuttanut rovaniemeläisten vaikea-

vammaisten henkilöiden mielestä näiden jokapäiväiseen elämään ja toisaalta palvelun 

järjestämisen kannattavuuteen kaupungin näkökulmasta. Tutkimuksessaan Salminen on 

käyttänyt sekä tilastollisia menetelmiä että laadullista sisällönanalyysiä. Tutkimuksen 

aineistona ovat kuljetuspalvelua käyttävistä henkilöistä laaditut asiakaskuvaukset, asiak-

kaille lähetetyt kyselyt sekä tutkijan haastattelemilta asiakkailta hankitut tiedot, joiden 

lisäksi tutkimusta varten on analysoitu kaupungin talouden tunnuslukujen seurantara-

portti, vertailulaskelmat, Rovaseudun liikennekokeilun suunnitelma ja sen loppuraportti. 

Tutkimuksensa perusteella Salminen katsoo kuljetuspalvelujen laadun parantuneen mat-

kapalvelukeskuksen toiminnan ansiosta, ja että keskitetyllä matkojen välityksellä on 

keskuksen aloittamisesta lähtien saatu yhä enemmän positiivisia vaikutuksia. Esimer-

kiksi ikäihmisten kuljetusten toteuttaminen onnistuu matkapalvelukeskuksen kautta hy-

vin sekä asiakkaiden kokemusten että kaupungin laskelmien perusteella. (Salminen 

2015, 3, 17, 171, 174.)  

 

Salmisen (2015, 116–133) tutkimustulosten mukaan kuljetuspalvelujen järjestämisessä 

toteutetut muutokset eivät vaikuttaneet merkittävästi asiakkaiden arkeen, sosiaalisten 

suhteiden ylläpitoon tai sosiaaliseen osallistumiseen, vaan etenkin henkilökohtaisesti 

haastatellut henkilöt suhtautuivat rauhallisesti palvelujen uudistamiseen. Uudelleenorga-

nisointiin ja tilaustavassa tehtyihin muutoksiin myönteisesti suhtautuneiden henkilöiden 

mielestä tilauskeskuksen asiakaspalvelijoiden sekä kuljettajien antama palvelu oli hy-

vää, ja kuljetusten nähtiin mahdollistavan arjen sujumisen. Kuitenkin etenkin kirjallisiin 

kyselyihin vastanneista henkilöistä (n=618) jotkut suhtautuivat tehtyihin uudistuksiin 
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negatiivisesti, ja he toivoivat paluuta aiempaan käytäntöön, jossa heillä oli mahdollisuus 

tilata matkansa suoraan taksiyrittäjältä tai yleisestä taksikeskuksesta. Kielteisiä asenteita 

perusteltiin kuljetusten epätäsmällisyydellä ja myöhästelyillä, hankalana pidetyllä tun-

nin mittaisella ennakkotilausajalla sekä esimerkiksi sillä, etteivät vastaajat kyenneet 

enää käyttämään kaupungin kuljetuspalvelua terveydenhuollon tai kuntoutuksen vuoksi 

tarvittuihin matkoihin. Jotkut kokivat tämän heikentävän heidän itsemääräämisoikeut-

taan. Matkojen yhdistelystä ei pidetty myöskään sen takia, ettei muiden autossa matkus-

tavien haluttu kuulevan, minne oltiin menossa ja missä tarkoituksessa kuljetuspalvelua 

käytettiin. Noin viidennes (19 %) koki liikkumisensa mahdollisuuksien huonontuneen 

kuljetuspalvelun uudelleenorganisoinnin takia. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että 13 

prosenttia kuljetuspalveluun oikeutetuista oli lopettanut palvelun käytön välittömästi, 

kun kaupunki oli siirtynyt kuljetuksissa uusiin toimintakäytäntöihin. Rovaniemen kau-

pungin vammaispalvelussa sosiaalityöntekijänä työskennellyt Salminen (mt., 137) 

myöntääkin tutkimuksensa tuloksia eritellessään, ettei uuden käytännön aloittamisvai-

heessa kuljetuspalveluja kyetty toteuttamaan asiakkaille oikeudenmukaisesti ja yhden-

vertaisesti näiden tarpeita vastaavalla tavalla.  

 

Salmisen (2015, 118) tutkimuksen mukaan matkapalvelukeskuksen kautta toteutettuun 

kuljetuspalveluun tyytymättömät henkilöt perustelevat aiempaa vakiotaksin käyttöään 

usein sillä, että tuttu kuljettaja tuntee asiakkaan ja tämän toimintatavat hyvin. Myös Sip-

ponen (2006, 103–112, 137–138) on tutkimuksessaan saanut vastaavanlaisia tuloksia. 

Sipposen haastattelemat, vakiotaksia kuljetuspalvelumatkoillaan käyttävät tamperelaiset 

vaikeavammaiset tuovat esiin muun muassa sen, että tuttu kuljettaja osaa auttaa päällys-

vaatteiden pukemisessa ja liikkumisessa vaikeavammaisen liikerajoitteiden edellyttä-

mällä tavalla. Myös tuttujen taksien varustetasoa ja esimerkiksi istuinpenkkejä pidetään 

matkustamisturvallisuuden kannalta merkittävänä tekijänä, sillä monille vaikeavammai-

sille inva-autojen ja bussien penkeillä istuminen on haasteellista henkilöiden fyysisten 

toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi. Tutkimuksesta käy ilmi myös, että kuljetuspalvelu-

matkojen tekeminen tutulla taksilla on vaikeavammaisten mielestä merkittävän tärkeää 

sosiaalisten suhteiden ylläpidon ja kauppa-asioinnin mahdollistumisen kannalta. Taksin 

käyttöä ei pidetä kuitenkaan ylellisyytenä, vaan ainoastaan keinona päästä paikasta toi-

seen. Sipponen katsoo vakiotaksin toteuttaman kuljetuspalvelun olevan hyvää, yksilöl-

listä ja kunnioittavaa, vaikeavammaisten kuljetuspalvelua käyttävien henkilöiden fyysi-

siä avuntarpeita huomioivaa. Joidenkin asiakkaiden kohdalla suhde tuttuun kuljettajaan 
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tukee selkeästi myös asiakkaan psykoemotionaalisia tarpeita. Tutkimukseen haastatel-

luista palvelunkäyttäjistä monet pitävät todennäköisenä, että kuljetuspalvelukäytännön 

muuttuessa he joutuvat pyytämään läheisiltään tai ystäviltään apua päästäkseen kulke-

maan haluamiinsa paikkoihin. Myös Muuri (2008, 50) toteaa, että julkisen palvelujärjes-

telmän virallista apua joko täydennetään tai korvataan epävirallisella, esimerkiksi palve-

lunkäyttäjien läheisten ja ystävien avulla, silloin kun julkiset palvelut koetaan riittämät-

tömiksi. Sipposen (2006, 106) tutkimus osoittaa edellä esitettyjen seikkojen lisäksi 

myös, että joissakin tapauksissa vakiotaksin käyttöön on liittynyt väärinkäytöksiä ja kik-

kailuja: tutut kuljettajat ovat monesti jättäneet perimättä vammaisille palvelunkäyttäjille 

maksettaviksi kuuluvia omavastuumaksuja.    

 

 

2.3 Toimijuus 

 

Toimivan yksilön sekä yhteiskunnallisten rakenteiden ja lainalaisuuksien keskinäiset 

suhteet ja ihmisellä olevat mahdollisuudet ohjata omaa toimintaansa valinnoillaan ovat 

olleet sosiaalitieteilijöiden kiinnostuksen kohteena kauan. Toimijuutta on määritelty 

monin eri tavoin sekä sosiaalitieteissä että monilla muilla eri tieteenaloilla. Toimijuus 

tarkoittaa ihmisen kykyä ja resursseja toteuttaa rakenteisiin liittyvien ehtojen rajoissa ai-

komaansa toimintaa. (mm. Hitlin & Elder 2007, 170; Mäkinen 2015, 105; Jäppinen 

2015, 53.) Toimijuuden käsitteen voi katsoa tarkoittavan sitä, että ihminen rakentaa ja 

muokkaa omaa elämäänsä kunakin historiallisena hetkenä vallitsevien yhteiskunnallis-

ten olosuhteiden rajoitusten sekä mahdollisuuksien mukaisesti aktiivisesti toimien ja va-

lintoja tehden. Niitä tehdessään ihminen arvioi sekä pohtii mahdollisuuksiaan ja tarjolla 

olevia vaihtoehtoja sekä miettii aikaisempaa, senhetkistä ja tulevaa elämäänsä. (Jyrkämä 

2013a, 101; Jyrkämä 2013b, 422; Jyrkämä 2013c, 93–94.)  

 

Sekä arkiajattelussa että sosiaalitieteilijöiden näkemyksissä toimijuudesta on kyse sil-

loin, kun se on yksilön oman tahdonvapauden synnyttämää. Toiminta ei ole tällöin ih-

misen ulkoisten tekijöiden, kuten muiden ihmisten tai sosiaalisten järjestelmien aikaan-

saamaa. Tahdonvapaudella tarkoitetaan ihmisen kykyä rationaaliseen käytökseen, eli 

siihen, että ihminen pystyy vastustamaan järkensä avulla sisäisiä ja ulkoisia voimia, 

jotta nämä eivät vaikuta häneen tai hänen toimintaansa. (Kotiranta & Virkki 2011, 113–

114.) Gordonin (2005, 114–115) mukaan toimijuuden tuntoon ja tunteeseen on 
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liittyneenä ihmisen omia käsityksiä omista päätöksenteon mahdollisuuksista ja rajoituk-

sista sekä huoli omasta toimijuudesta. Käytännössä tämä ilmenee sen pohtimisena, 

osaako ja pystyykö päättämään asioista, ja että ovatko päätökset toteuttamiskelpoisia. 

Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden jännitteen sisältävänä käsitteenä toimijuus on moni-

vivahteinen. Sen voi katsoa paljastavan yksilöiden taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuri-

set paikat sekä näiden käsitykset, kokemukset ja tuntemukset, jotka liittyvät oman elä-

män rakentamiseen. Yleensä toimijuuden käsitteellä tarkoitetaan ihmisten kykyä ja 

mahdollisuutta tehdä päätöksiä ja toteuttaa ne käytännössä. Toimijuuden merkitystä on 

yritetty kuvata myös sanoilla yksilöllisyys, tahto, motivaatio, tarkoituksellisuus ja va-

paus (Mäkinen 2015, 105). Emirbayerin ja Mischen (1998, 962) mielestä toimijuutta on 

analysoitu liian harvoin siihen nähden, että käsitteestä on luotu niin monia erilaisia mer-

kityksiä.  

 

Jyrkämä huomauttaa, että keskeistä on ymmärtää, mitä toimijuudella milloinkin tarkoi-

tetaan. Mielestäni tärkeänä seikkana hän nostaa esille sen, ettei toimijuus merkitse sa-

maa asiaa kuin aktiivisuus. Joissakin tilanteissa toimijuus saattaa ilmetä aktiivisuutena, 

mutta asia ei aina ole näin. Ihminen voi näet valita joko vapaaehtoisesti tai pakon 

edessä, puhuuko tai tekeekö hän mitään, vaikka tämä ulkopuolisesta saattaa vaikuttaakin 

passiiviselta käytökseltä. Toimijuuden käsite ei merkitse samaa asiaa kuin mitattavissa 

oleva toimintakyky. Toimijuus ei ole itsestään selvästi mitattavissa, ja lisäksi toimijuu-

den arviointi edellyttää ihmisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksien – fyysisen, psyykki-

sen ja sosiaalisen toimintakyvyn – keskinäisen vuorovaikutuksen ja yhteisen dynamii-

kan huomioon ottamista. Olennaisena osana toimijuutta on myös refleksiivisyys, poh-

dinnallisuus. Nähdäkseen vaihtoehtoja ja tehdäkseen valintoja ihmisen on kyettävä en-

sin arvioimaan niitä. Ihmisellä olevat kyvyt, tiedot ja taidot vaikuttavat hänen tapaansa 

ja valmiuteensa arvioida tulevaisuuttaan ja tilanteita, joihin hän joutuu. On myös olen-

naista pohtia sitä, käyttäydymmekö toisia ihmisiä kohtaan toimijuusorientoituneesti, eli 

onko meillä kyky tunnistaa toisemme toimijuutta kantaviksi ihmisiksi. Esimerkiksi lii-

kuntakyvyttömiä ikäihmisiä ajatellen on aiheellista miettiä myös sitä, onko vanhusten-

hoidon instituutiot sekä arkiset toimintakäytännöt rakennettu ja järjestetty ihmisten toi-

mijuus huomioiden. Toimijuus onkin ymmärrettävissä ontologiseksi perspektiiviksi ja 

peruslähtökohdaksi. Ihmiset ovat funktionaalisia, valintoja tekeviä yksilöitä, ja kyse on 

siitä, millainen ihmiskuva meillä on kohdatessamme toisia eri ikäisinä yhteiskunnan ins-

tituutioissa ja arkisissa tilanteissa. (Jyrkämä 2013c, 94–95.)  
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Osa tutkijoista on keskittynyt tarkastelemaan myös niin sanottua arjen toimijuutta. 

Muun muassa Honkasalo (2004) ja Krok (2009) määrittelevät sen toistuvaksi, arjen ru-

tiineja ylläpitäväksi toimijuudeksi, jolla tavoitellaan yksilön ja perheen selviämistä 

päivä kerrallaan -ajattelun mukaan. Arjen toimijuus toteutuu aina yhteiskunnallisessa 

ajassa ja paikassa. Niiden merkitysten perusteella toimijuuden mahdollisuudet ja rajat 

muotoutuvat. (Krok 2009, 31.) Honkasalo (2004, 57) toteaa arjen toimijuuden olevan 

minimalistista ja kiinnipitävää, koska sillä ei yritetä muuttaa ulkoista maailmaa. 

 

Toimijuutta käsittelevissä tutkimuksissa viitataan usein Anthony Giddensin (1984a) 

strukturaatioteoriaan (mm. Jyrkämä 2008, 190–191; Hitlin & Elder 2007, 172). Todel-

listen ja toteutettaviksi tarkoitettujen toimenpiteiden jatkuvan sarjan avulla ihmiset vai-

kuttavat maailman tapahtumien muodostamaan jatkuvaan prosessiin. Tämä on Gidden-

sin (1984b, 97) määritelmän mukaan toimintaa. Toimijuus tarkoittaa hänen näkemyk-

sensä mukaan sitä, että yksilöllä on kyky asioiden tekemiseen. Hän painottaa, ettei kä-

sitteellä viitata yksilöllä oleviin tekemisen aikomuksiin. Toimijuudessa on keskeistä, 

että yksilöllä on halutessaan toisin toimimisen mahdollisuus (Giddens 1984a, 9; Hänni-

nen 1992, 26–27). Kyse on siis siitä, että toimija voi päättää itse, toteuttaako hän jonkin 

aikomuksensa vai ei. Toimijuutta on yhtä lailla se, että tekemisestä seuraa ennalta-ar-

vaamattomia tapahtumia. (Giddens 1984a, 9.) 

 

Giddens (1984a, 1–2) kritisoi monia funktionalismin ja strukturalismin sisältämiä aja-

tuksia. Funktionalismissa hän pitää ongelmallisimpana seikkana sitä, että sen edustajat 

eivät ole huomioineet toimijoiden tavoitteellista toimintaa ja siihen liittyvää toimintojen 

rationalisointia. Hänen mielestään nämä eivät ole välittäneet siitä, että yhteiskunnalliset 

toimijat ymmärtävät arkielämässään toimintansa olosuhteet diskursiivisen ja käytännön 

tietoisuutensa avulla. Myös strukturalismin huonoksi puoleksi Giddens mainitsee sen, 

ettei se ole huomioinut toimijan käytännön tietoisuuden merkitystä.  

 

Omassa rakenteistumisteoriassaan Giddens esittää, että toimijalla on kolmenlaista tietoi-

suutta. Käytännön tietoisuus (practical consciousness) on Giddensin teorian yksi tär-

keimmistä elementeistä, joka tarkoittaa ihmisen passiivista oman ja muiden toiminnan 

arviointia sekä ymmärtämistä esimerkiksi arkielämän tilanteissa ilman, että yksilö kyke-

nee verbaalisesti selittämään havaintojensa mukaan toimimistaan. (Giddens 1984b, 180; 
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Giddens 1984a, xxiii, 6, 49.) Esimerkki tästä on tilanne, jossa katua ylittävä henkilö ym-

märtää automaattisesti, minkä vuoksi ihmiset väistelevät kulkiessaan toisiaan (Kotkas 

2010, 98). Diskursiivisen tietoisuutensa avulla ihminen kykenee selittämään teoreetti-

sesti toimintaansa joko suullisesti tai kirjallisesti. Tietoisuuden kolmas taso, tiedosta-

mattomat motiivit, vaikuttavat ihmisen toimintaan, ja ne ovat myös tarpeita, joiden ku-

vaileminen verbaalisesti ei useinkaan ole käytännössä mahdollista. Se, että jokin toimin-

nan aikaansaava motiivi on tiedostamaton, johtuu siitä, että siihen liittyy jokin negatiivi-

nen tiedostamaton tunnekokemus, joka estää asian tietoisen käsittelyn. (Giddens 1984a, 

49.)  

 

Giddensin rakenteistumisteorian tärkeä elementti on se, että sosiaalisen toiminnan to-

teuttamisen ja uusintamisen rakenteet, eli kiinteästi toisiinsa liittyvät säännöt ja resurs-

sit, ovat samanaikaisesti myös järjestelmän uusintamisen välineitä. Säännöt ja resurssit 

ovat ajattomia ja niillä on ihmisten mielessä muistijälkinä ilmenevä periaatteellinen ole-

massaolo. Inhimillisen toiminnan rajoittamisen lisäksi nämä rakenteet myös ovat sen 

mahdollistajia, minkä lisäksi inhimillinen toiminta toisaalta uusintaa rakenteita vaikutta-

essaan niihin. Toimijat ovat rakenteiden määrittämiä, mutta samalla he itse määrittävät 

ja uusintavat toiminnassaan rakenteita ja sosiaalisia järjestelmiä ottaessaan muistijäljet 

käyttöönsä. Toimijoilla on kyky omaksua ja kantaa sekä hyväksikäyttää rakenteita. 

Tämä tarkoittaa Giddensin mukaan rakenteen duaalisuutta. Sosiaalisen järjestelmän ra-

kenteelliset ominaisuudet ovat sekä yhteiskunnallisten käytäntöjen välineitä että niiden 

lopputuloksia, mutta toisaalta rakenteelliset ominaisuudet myös muokkaavat toistuvasti 

(recursively) näitä käytäntöjä. Aiemmin mainittu toimijalla oleva toisin toimimisen 

mahdollisuus antaa Giddensin mielestä minimaalisessakin valta-asemassa olevalle toi-

mijalle valtaa, sillä riippuvuussuhteissa kaikki toimijat säilyttävät aina jonkin verran au-

tonomiaa. (Giddens 1984a, 17, 19, 25; Giddens 1984b, 151, 153.) Naistutkimusta teh-

neen Pulkkisen (1998, 219) mukaan toimijuus rakentuu valta-asetelmissa jatkuvasti uu-

delleen päättymättömässä prosessissa. Toimija ei ole siis aina vallan kohteena, vaan 

valta myös mahdollistaa toimintaa.  

  

Giddensin rakenteistumisteoriaa on kritisoitu paljon. Sen on katsottu jäävän melko ylei-

selle tasolle ja sisältävän monia epäjohdonmukaisuuksia sekä ristiriitaisuuksia (mm. 

Kotkas 2010, 102–103; Ilmonen 1995, 321). Teoriaa tutkinut Kaj Ilmonen kritisoi Gid-

densiä muun muassa siitä, että tämän näkemyksen mukaan rakenteet ja niiden 
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molemmat osatekijät, säännöt ja resurssit, ovat vain periaatteellisia. Ilmonen toteaa 

sääntöjen kohdalla asian olevankin näin, koska sääntöjä joko sovelletaan käytäntöön tai 

ei, mutta valtaosaa resursseista ei voi pitää periaatteellisina; allokatiiviset, ei-inhimilliset 

resurssit, esimerkiksi koneet ja raaka-aineet, ovat fyysisesti olemassa ajassa ja tilassa sa-

moin kuin auktoritatiivisiin, toisten ihmisten hallintaan tarvittaviin resursseihin lukeu-

tuva ihmiskeho. Sen sijaan ei-fyysisten inhimillisten resurssien, esimerkiksi ihmisellä 

olevien tietojen ja taitojen voidaan katsoa olevan periaatteellisia, koska yksilö voi halu-

tessaan pidättäytyä niiden hyödyntämisestä. Ongelmallisena voi pitää myös sitä, että 

Giddens ei ole kyennyt perustelemaan tyhjentävästi, millä tavoin rakenne on samanai-

kaisesti toiminnan mahdollistaja ja rajoite. (Ilmonen 1995, 323, 326–329.)  

 

Toomas Kotkas (2010, 102) mainitsee Giddensin esittämien näkemysten heikkoudeksi 

sen, ettei tämä huomioi riittävästi rakenteen rajoittavuutta, vaan keskittyy korostamaan 

sen inhimillistä toimintaa mahdollistavaa ulottuvuutta. Monien mielestä Giddensin 

strukturaatioteoriaa onkin erittäin vaikeaa hyödyntää empiirisesti. Giddens on puolus-

tautunut tähän kritiikkiin toteamalla, ettei hän ole tarkoittanut teorian soveltamista em-

piirisesti muutoin kuin tarkasti valikoiden. (Ilmonen 1995, 321.) Vaikka teoriassa on 

mielestäni monia tärkeitä oivalluksia, se on kokonaisuutena kuitenkin niin abstrakti ja 

vaikeasti hahmotettava, että käytän sitä tämän tutkielman viitekehyksenä vain soveltu-

vin osin.  

 

Edellä esitetyn lisäksi toimijuuden muotoutuminen on nähty myös vahvasti aika- ja ti-

lannesidonnaiseksi prosessiksi, jossa toimintatapoihin vaikuttaviksi ulottuvuuksiksi näh-

dään nykyisyyden ohella myös menneisyys ja tulevaisuus. Emirbayerin ja Mischen mie-

lestä toimijuus rakentuu rutinoituneimmissakin sosiaalisissa toiminnoissa yksilön käyt-

täessä valikoidusti uudelleen aiempia menneisyyteensä liittyviä ajattelu- ja toimintata-

poja. Tämä toimijuuden toisteinen (iterational) elementti luo sosiaalisiin maailmoihin 

vakautta ja järjestystä sekä auttaa ylläpitämään identiteettejä, vuorovaikutussuhteita ja 

sosiaalisia instituutioita. Kokemusten tyypittely ja rutinoituminen ovat aktiivisia proses-

seja. Niihin kuuluu opittujen käyttäytymismallien valikoivaa uudelleenaktivointia odo-

tettavissa olevien tilanteiden mukaisesti. Näin tapahtuu jopa sellaisissa ihmisen toi-

missa, joiden tekemistä tämä ei ajattele. Ihmisten käyttäytyminen ei ole pelkästään 

aiemmin opittujen rutiinien toistamista, vaan se muotoutuu myös tulevaisuuteen liitty-

vien toiveiden, halujen ja pelkojen mukaisesti. Toimijuuden projektiivinen (projective) 
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elementti viittaa tulevaan aikaan ja tulevien toimintamallien luomiseen siinä. Luodes-

saan tulevaisuuteen sijoittuvia toimintamalleja ihmisillä on kyky etäännyttää itsensä esi-

merkiksi identiteettejä määrittävistä vallitsevista tavoista ja käyttäytymismalleista vasta-

tessaan elämän haasteisiin. (Emirbayer & Mische 1998, 963, 971, 976, 984.) 

 

Käytännöllis-arvioiva (practical-evaluative) elementti tarkoittaa toimijoiden kyvyk-

kyyttä arvioida kulloisenkin tilanteen mukaisesti vaihtoehtoisia toimintatapoja, ratkaista 

näihin mahdollisesti liittyvät ristiriidat ja tämän jälkeen päättää niiden käytöstä. Usein 

toimintatapoihin liittyvät valinnat ja päätökset on tehtävä monitulkintaisessa epävar-

muudessa. Toimijat saavuttavat kyvyn tehdä harkintaan perustuvia valintoja haastaak-

seen totutut toimintatavat, kun he tekevät aidosti yhteistyötä vuorovaikutuksessa mui-

den ihmisten kanssa. Sosiaalisen kokemuksen tilannesidonnaisuuden merkitys on tässä 

keskeinen. (Emirbayer & Mische 1998, 971, 994.)  Kuljetuspalveluja käyttävät vaikea-

vammaiset henkilöt joutuvat kuitenkin usein tekemään yksin palvelun käyttöön liittyviä 

valintoja ja päätöksiä jokapäiväisessä elämässään. Muun muassa tästä johtuen pidän 

Emirbayerin ja Mischen luoman monin tavoin erinomaisen toimijuuden mallin hyödyn-

tämistä liian haasteellisena tämän tutkimuksen empiirisessä osassa. 

 

Myös Hitlin ja Elder (2007, 175–180) ovat tarkastelleet toimijuutta kolmesta ajallisesta 

perspektiivistä, ja heidän luomassaan mallissa toimijuus jaetaan kolmeen eri lajiin. 

Näistä ensimmäinen, pragmaattinen toimijuus, viittaa ihmisen kykyyn reagoida spontaa-

nisti nykyhetkessä ja uusissa tilanteissa. Huomattava osa ihmisen toiminnasta tapahtuu 

kokemuksiin perustuvien totuttujen rutiinien mukaisesti. Mikäli tavat ja tottumukset ei-

vät kuitenkaan sovi tilanteen mukaisesti toimimiseen, ihmisillä on kyky valita nopeasti 

kyseiseen hetkeen sopiva toimintatapa. Ihmiset eivät kuitenkaan tee sattumanvaraisia 

päätöksiä tilanteissa, joihin opitut rutiinit eivät sovellu, vaan toisiaan seuraavien tilantei-

den virrassa toimitaan luovasti ja reflektiivisesti. Identiteettitoimijuus tarkoittaa ihmisen 

kykyä muokata sosiaalisissa tilanteissa rutiininomaista käyttäytymistään sekä omien si-

säisten identiteettiensä mukaiset sitoumukset ja preferenssit että toisten ihmisten taholta 

tulevat rooliodotukset huomioiden. Myös Jyrkämä toteaa, että jokaisella on periaat-

teessa mahdollisuus toimia muullakin tavalla kuin miten norminmukaisten odotusten 

perusteella edellytetään (Jyrkämä 2013a, 105).  
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Elämänkaaritoimijuus (life course agency) tarkoittaa ihmisen kykyä tehdä pitkän tähtäi-

men suunnitelmia, minkä lisäksi käsite viittaa myös luottamukseen ja positiiviseen us-

koon omien tavoitteiden sekä päämäärien saavuttamiseen. Näiden asioiden toteutumisen 

mahdollistumiseen vaikuttavat merkittävällä tavalla nykyhetken olosuhteiden lisäksi 

myös yksilön muistot tämän aiemmasta elämästä. Yllättävillä negatiivisilla tapahtu-

milla, kuten vanhemman tai puolison kuolemalla sekä työpaikan menettämisellä, on sel-

keä vaikutus ihmisen toimijuuteen. Toisaalta on myös osoitettu esimerkiksi, että elä-

mänhallintakykyjään hyvinä pitävät henkilöt ovat myöhemmin vanhuusiässä fyysisesti 

paremmassa kunnossa kuin muut ihmiset keskimäärin. Yksilön omien fyysisten ominai-

suuksien sekä ympäröivän maailman rakenteiden takia ihmiset ovat kuitenkin toisiinsa 

nähden eriarvoisessa asemassa sen suhteen, mitä pitkäaikaisia päämääriä kunkin on rea-

listista asettaa ja saavuttaa. Giddensin tavoin Hitlinin ja Elderin mielestä ihmiset muok-

kaavat ja uusintavat yhteiskunnan rakenteita. He toteavat tämän tapahtuvan aktiivisen 

toimijuuden kautta. (Hitlin & Elder 2007, 181–185; 2006, 39.)  

 

 

2.3.1 Toimijuuden modaliteetit 

 

Toimijuutta on mahdollista tarkastella tarkemmin esimerkiksi modaliteettien kautta. 

Modaliteeteilla tarkoitetaan tilanteisesti vaihtuvia ja asiayhteyksiin liittyviä olemisen ta-

poja. Suomalaisista sosiaalitieteilijöistä niitä ovat ensimmäisen kerran tarkastelleet 

Pekka Sulkunen ja Jukka Törrönen (1997), joiden näkemysten vaikuttimina ovat olleet 

ranskalaisten semiootikkojen Algirdas Greimasin ja Joseph Courtésin tekstit. Niin sano-

tun Pariisin koulukunnan mukaan modaliteettien teoriaa käyttämällä voidaan analysoida 

sitä, millainen tekstien merkitys- ja arvomaailma on (Jyrkämä 2008, 195). Greimas ja 

Courtés (1982, 10–11) ovat esittäneet, että olemisen modaliteetit on jaettavissa mahdol-

lisuuden, mahdottomuuden, välttämättömyyden ja kontingenssin kategoriaan. Näihin 

liittyvillä aleettisilla modaalilauseilla kuvataan asioiden luonnetta, jotka saattavat olla 

tai ne ovat ehdottomasti tosia tai epätosia (Tieteen termipankki 2019).  

 

Modaalisemiotiikassa täytymistä, kykenemistä, osaamista ja haluamista kutsutaan prag-

maattisiksi modaalisuuden lajeiksi. Modaalisuudet ilmentävät subjektin suhdetta tämän 

olemiseen ja tekemiseen. Subjekti on tilanteesta riippuen joko haluava, tahtova, osaava 

tai velvoitettu jonkin asian suhteen. Täytyminen viittaa luvanvaraisuuteen tai 
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pakotettuna olemiseen, kun taas kykenemisen voi katsoa kuvastavan toimintakykyä jos-

sain tilanteessa. Osaaminen ilmaisee kompetenssia, mutta haluamisesta kertovissa il-

maisuissa tekemiseen tai olemiseen liittyy halu tai haluttomuus. Sulkusen ja Törrösen 

kehittelemän semioottisen tulkintateorian avulla on mahdollista tutkia modaalisuuden 

avulla tapahtuvaa subjektien, objektien ja toiminnan arvojen tuottamista. Kertoessaan 

sosiaalisesta todellisuudesta siinä elävä modaalinen subjekti arvottaa asioita, tilanteita ja 

omaa toimintaansa. (Veijola 1997, 131.) Sulkunen ja Törrönen (1997, 84) ovat nimen-

neet modaalisuuden päälajeiksi täytymisen, kykenemisen, osaamisen, tietämisen, usko-

misen ja tahtomisen.  

 

Toimijuutta tarkasteltaessa tulee tärkeänä seikkana ottaa huomioon myös niin sanotut 

toimijuuden rakenteelliset koordinaatit. Implisiittisesti rakenteet ovat ihmisen elämän-

kulun aikana läsnä niin menneessä, tämänhetkisessä kuin myös tulevassa elämässä, eikä 

kukaan elä yhteiskunnallisessa tyhjiössä. Eksplisiittisesti tarkasteltuna rakenteiksi katso-

taan esteiden ja mahdollisuuksien lisäksi myös rajoitukset ja kannusteet. Toimijuuden 

rakenteellisia koordinaatteja ovat esimerkiksi ikä, sukupuoli ja -polvi, yhteiskunta-

luokka, ympäristö, ryhmä, kulttuurinen tausta ja ajankohta, jotka voidaan ajatella toimi-

juuden suhteen rakenteiksi, mutta myös niitä synnyttäviksi tekijöiksi. (Jyrkämä 2008, 

193–194.) 

 

Kuvio 1. Toimijuuden koordinaatit (Jyrkämä 2008, 194). 

 

Ihminen sijoitetaan esimerkiksi ikänsä ja sukupuolensa perusteella näihin ominaisuuk-

siin liittyvien yhteiskunnan rakenteiden määrättyyn kohtaan, minkä seurauksena häneen 

kohdistetaan odotuksia ja normeja, mutta toisaalta hänellä on myös oikeuksia ja 
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velvollisuuksia. Ikää ei voi siis katsoa vain ihmisen yksilölliseksi, fyysis-psyykkiseksi 

tai kronologiseksi ominaisuudeksi, vaan se on yhtälailla myös rakenteita aktualisoiva, 

yhteiskunnallinen tekijä. 18 vuotta täyttänyt henkilö on aikuinen ja tällä on aikuisen oi-

keudet sekä velvollisuudet. Ihmisen täytettyä 70 vuotta häneen kohdistetaan hänen 

ikänsä perusteella erilaisia odotuksia, määrittelyjä ja säädöksiä, mutta mahdollisesti 

myös erilaisia tilanteisiin liittyviä käytäntöjä. Sen sijaan ikääntyneille tarkoitetussa hoi-

tokodissa asuvalla ihmisellä ei välttämättä katsota olevan kaikkia aikuisuuteen kuuluvia 

oikeuksia. (Jyrkämä 2008, 193–194; Jyrkämä 2013a, 104–105.) 

 

Toimijuuden muotoutumisen kannalta on merkityksellistä, miten ihminen tiedostaa ja 

arvioi häneen kohdistuvan luokittelun ja millä tavoin hän siihen reagoi. Tarkasteltaessa 

toimijuutta kuhunkin tilanteeseen liittyen edellä luetellut rakennekoordinaatit on tärkeää 

osata nähdä kysymyksiä synnyttäviksi tekijöiksi; voidaan esimerkiksi miettiä sitä, mitä 

juuri nyt elettävä ajankohta tai henkilön ikä merkitsee tämän toimijuuden kannalta. Tar-

kastella voi Jyrkämän mukaan myös esimerkiksi sitä, minkälaisia rajoituksia, esteitä, 

mahdollisuuksia tai vaihtoehtoja romanivähemmistöön kuulumiseen tai pienessä suo-

menruotsalaisessa kunnassa asumiseen liittyy tai aiheutuu ikääntyneelle henkilölle. (Jyr-

kämä 2008, 193–194; Jyrkämä 2013a, 104–105.) Jyrkämän näkemystä soveltaen tässä 

tutkielmassa tarkastellaan sitä, millaisia mahdollisuuksia, rajoituksia tai esteitä tutun, 

itse valitun taksin tai vaihtoehtoisesti Matkapalvelun käyttämiseen sisältyy tai aiheutuu 

Helsingissä asuvalle vaikeavammaiselle kuljetuspalveluasiakkaalle.  

 

Tekstianalyysissään Sulkunen ja Törrönen ovat tärkeänä seikkana tuoneet esille, että 

ranskalaisten kielitieteilijöiden tekemä ero osaamisen ja kykenemisen välillä on kielestä 

riippumattomista syistä perusteltua. Osaamisen voi katsoa olevan ihmisen pysyvä ja 

usein tämän hankkima ominaisuus eli kompetenssi, mutta kyky viittaa tilanteeseen liit-

tyviin seikkoihin. Näin ollen on eri asia sanoa osaavansa uida kuin kertoa pystyvänsä 

uimaan joen yli. Toimijan elämän aikana hankkima uintitekniikka saattaa olla täydelli-

nen ja hänen uimiseen tarvittava tietämyksensä voi olla riittävä, mutta hänen senhetki-

nen sairautensa saattaa olla esteenä joen yli uimiselle. (Sulkunen & Törrönen 1997, 83–

84, 88–89.) Tämän lisäksi Jyrkämän mielestä on tärkeää huomata, että myös veden vir-

taus voi olla joen yli uimisen esteenä. Uimistilanteessa on merkityksellistä yhtä lailla se, 

perustuuko uiminen vapaaehtoisuuteen ja haluun vilvoitella kuumana kesäpäivänä, vai 

onko kyse pakosta veneen kaatumisen takia. (Jyrkämä 2008, 194.) Uimisesimerkin 
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mukaisesti on mahdollista ajatella, että kuljetuspalvelujen käytön onnistumiseen vaikut-

tavat vammaisuudesta aiheutuvien toimintarajoitteiden ohella myös palvelun toteutus-

tapa ja muuttuvat tilanteelliset tekijät, esimerkiksi ympäristö.   

 

Vanhuustutkimuksessa toimijuuden tarkastelua edelleen kehittänyt Jyrki Jyrkämä 

(2008, 195) on todennut, että modaliteettien avulla tapahtuvan tekstien semioottisen tar-

kastelun idea on mahdollista siirtää valikoidusti uudelleen muokattuna toiminnan, toi-

mintatilanteiden ja -kyvyn sekä toimijuuden tutkimisen ja analysoinnin viitekehykseksi. 

Käytän tässä tutkielmassa metodologisena viitekehyksenä Jyrkämän (2007) toimijuuden 

modaliteettimallia, jonka hän on kehittänyt Sulkusen ja Törrösen (1997) modaliteetti-

teorian pohjalta. Ihmisen toimijuutta on mahdollista tarkastella Jyrkämän (2013a, 106–

107) mukaan yksilöistä ja tilanteista käsin modaliteettinäkökulmasta. Näin toimijuuden 

katsotaan muodostuvan useiden modaalisten ulottuvuuksien dynaamisena vuorovaiku-

tuksena, jolloin eri modaliteetit – kykeneminen, täytyminen, voiminen, tunteminen, ha-

luaminen ja osaaminen – vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen. Tämä on keskeinen Jyr-

kämän oman modaliteettimallin ajatus.  

 

 

Kuvio 2. Toimijuuden modaliteetit (Jyrkämä 2008, 195). 

 

”Kyetä”-ulottuvuus viittaa ennen kaikkea yksilön fyysisiin mutta myös psyykkisiin ky-

kyihin sekä kykenemisiin. Tämä voidaan myös ymmärtää tilanteisesti vaihtuvaksi ”ruu-

miillis-mielelliseksi” toimintakyvyksi, joka muuttuu iän kuluessa. ”Osata”-
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ulottuvuudella tarkoitetaan laajasti yksilön tietoja, taitoja ja monenlaisia pysyviksi va-

kiintuneita osaamisia, joita tämä on ehtinyt tai tulee elämässään omaamaan. ”Täytymi-

sen” ulottuvuus sisältää kaikki esteet, rajoitukset ja pakot, jotka ovat joko fyysisiä tai 

sosiaalisia, eli normatiivisia ja moraalisia. Sen sijaan mahdollisuuksiin, joita senhetki-

nen tilanne ja siihen kuuluvat tekijät ja rakenteet avaavat sekä tuottavat, viitataan 

”voida”-ulottuvuudella. ”Haluta”-ulottuvuudella viitataan motivaation ja motivoitunei-

suuden lisäksi myös tahtoon, tavoitteisiin ja päämääriin. ”Tuntea” viittaa ihmisen luon-

taiseen tapaan kokea, arvioida ja arvottaa kohtaamiaan tilanteita ja asioita sekä liittää 

näihin tunteitaan. Toimijuus syntyy, uudelleen muotoutuu ja uusiutuu näiden modaalis-

ten ulottuvuuksien yhteen sulautumisen prosessin ja sen kokonaisdynamiikan seurauk-

sena. Modaliteettien vuorovaikutuksellinen dynamiikka on läsnä jatkuvasti ihmisen elä-

mässä arjen eri tilanteissa. (Jyrkämä 2008, 195.)  

 

Tarkasteltaessa samaa arkista tilannetta eri ihmiset sijoittuvat toisiinsa nähden eri moda-

liteetteihin: muun muassa pankkiasioinnin suhteen osa ihmisistä kuuluu tyyppiin 

”osaan, kykenen, haluan ja edelleen pidän”, kun taas toiset saattavat kuulua ”kykenen ja 

osaan, mutten halua” -tyyppiin. Erilaisten toimijuuden ulottuvuuksien ja tilanteiden 

muodostamaa kulttuurista, paikkaan ja aikaan sidoksissa olevaa modaliteettiavaruutta 

onkin mahdollista tarkastella monella tavalla useasta eri näkökulmasta. Toimijuutta 

konkretisoivat modaaliset ulottuvuudet ovat eri tavoin ja eri seikkojen suhteen yhtey-

dessä edellä esitettyihin toimijuuden koordinaatteihin. Vaikka iän karttumisen myötä ih-

minen saa aiempaan verrattuna uudenlaista osaamista, niin eteen saattaa tulla myös ti-

lanteita, joissa henkilö ei kykene suoriutumaan asioista enää lainkaan tai ei ainakaan to-

tutulla tavalla. Myös haluamiset ja tuntemiset eri tilanteissa voivat muuttua, kun ihmi-

nen vanhenee. Modaliteettien ja koordinaattien välisen synteesin hahmottaminen on tär-

keää myös silloin, jos jotkut ajankohdat tai niiden vaihtuminen tuovat eteen asioita, joita 

henkilö ei enää osaa eikä kykene, mutta ei myöskään halua tehdä. (Jyrkämä 2008, 195–

196.)   

 

 

2.3.2 Toimijuuden modaliteetit aiemmissa tutkimuksissa  

 

Toistaiseksi aikuisten toimijuutta on tarkasteltu aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa 

melko vähän. Tämä saattaa johtua siitä, että näiden toimijuutta pidetään itsestään 
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selvempänä kuin esimerkiksi lasten tai vanhusten, joita on tutkittu tästä näkökulmasta 

enemmän. Näiden lisäksi myös muiden rajoittunutta toimijuutta omaavien ryhmien, 

muun muassa naisten, eri seksuaalivähemmistöjen, maahanmuuttajien ja vammaisten 

toimijuutta tai sen puutetta on Eteläpellon, Heiskasen ja Collinin (2011, 10) mukaan 

pohdittu huomattavasti enemmän. Tästä väitteestä huolimatta en löytänyt lainkaan 

aiempaa lähdeteosta vammaisten ihmisten toimijuudesta. 

 

Toimijuuden modaliteettien tilanteisuutta on tarkasteltu muun muassa Pirkko Ruuska-

nen-Parrukosken (2018) ikääntyneiden palvelutalossa asuvien toimijuutta käsittelevässä 

väitöskirjassa. Kyseisessä tapaustutkimuksessa toimijuuden modaliteetit ovat ohjanneet 

ikääntyneiden omaan näkökulmaan pohjautuvaa elämäntilanteen tasapainon tarkastelua, 

jonka toteutuksessa tutkittavien henkilöiden käytettävissä olevien arjen voimavarojen 

havainnointi on ollut keskeisessä roolissa. Ruuskanen-Parrukosken tutkimuksessa on 

hyödynnetty Jyrkämän modaliteettimallia, sillä hänen tekemänsä aineiston analyysi 

kiinnittyy haastattelujen ajalliseen kontekstiin ja iästä johtuvaan tilanteisuuteen. (Ruus-

kanen-Parrukoski 2018, 29.) Myös Elisa Virkola (2014) on etnografisessa väitöstutki-

muksessaan tarkastellut toimijuuden modaliteetteja ja koordinaatteja tutkiessaan muisti-

sairaiden naisten arjessa rakentuvaa toimijuutta. Virkola havaitsi muun muassa, että 

muistisairauden edetessä ja kykenemisten sekä taitojen hiljalleen murtuessa tutkittavina 

olleiden ikääntyneiden paineet selvitä ympäristössään kasvoivat. Toimijuuden tuntoa 

koetettiin kuitenkin ylläpitää esimerkiksi omalla tekemisellä ja valinnoilla. Käytännössä 

tämä tapahtui esimerkiksi siten, että henkilöt kavensivat tietoisesti elinympäristöään. 

(Virkola 2014, 273, 275.) 

 

Tarja Juvonen on käyttänyt väljästi modaliteettiteoriaa etsivän työn kohtaamisissa ta-

pahtuvaa nuorten toimijuuden rakentumista tarkastelevassa väitöskirjassaan. Yhdessä 

sen osatutkimuksessa Juvonen on keskittynyt tutkimaan valitsemaansa aihetta täytymi-

sen modaliteetin näkökulmasta, koska hänen mielestään se tuo kykenemisen modalitee-

tin ohella parhaiten näkyväksi toimijuutta ulkopuolelta määrittäviä, ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa muodostuvia kulttuurisia mahdollisuuksia ja rajoitteita. Tutki-

maansa aineistoa Juvonen on analysoinut narratiivisesti. Etsivän työn työntekijöiden ja 

nuorten asiakkaiden välisten Juvosen nauhoittamien keskustelujen ja niistä tehdyn ana-

lyysin tulosten perusteella täytymisen modaliteettiin liittyvät ilmaisut esiintyvät sosiaa-

lityön viranhaltijoiden puheessa merkittävän usein näiden velvoittaessa syrjäytyneitä 
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asiakkaitaan aktiivisiksi ja vastuullisiksi toimijoiksi. Nuorten asiakkaiden näkökulmasta 

täytyminen on toisaalta vaikeaa, mutta myös ikävältä tuntuvaa vastuunottoa. (Juvonen 

2015, 45, 98, 218, 221–229.) Marjo Romakkaniemi on tutkinut toimijuuden ja masen-

nuksen sosiaalisen ulottuvuuden välistä suhdetta ja käyttänyt tutkimuksessaan apuna 

toimijuuden modaliteettimallia. Artikkelissaan Romakkaniemi (2010, 137) toteaa, että 

masennus vaikuttaa ihmisen koko olemukseen ja murentaa tämän toimijuutta. Masen-

nuksen haastavimmissa vaiheissa modaliteetit painottuvat kielteisesti, mutta kuntoutu-

misen jälkeen myönteisellä tavalla. Tiedollisten ja taidollisten resurssien puuttuminen 

korostuu kykenemistä ja osaamista vaativissa tilanteissa, ja masentuneen ihmisen on 

vaikea hyödyntää omia kykyjään. Tuntemisen modaliteetti näyttäytyy arvottomuuden 

kokemuksina, kun taas voiminen kytkeytyy siihen, toteutuuko sosiaalinen oikeudenmu-

kaisuus vai ei. Haluamisen kohdalla on kyse siitä, mitä asioita ihminen pitää itselleen 

mahdollisina ja mitä niistä tällä todellisuudessa on valittavissa. Tutkimuksensa perus-

teella Romakkaniemi tähdentää masennuksen olevan monin eri tavoin liitoksissa ihmi-

sen sosiaaliseen ympäristöön kuten myös sen rakenteisiin ja sosiokulttuurisiin odotuk-

siin. 

 

Jyrkämän modaliteettimallia on hyödynnetty metodologisesti myös monissa pro gradu -

ja maisterintutkielmissa. Esimerkiksi Päivi Koivu (2018) on tutkinut Lähi-idästä kotoi-

sin olevien nuorten pakolaisten toimijuuden muotoutumista näiden monia väkivaltako-

kemuksia sisältäneellä matkalla Euroopan ulkorajalle ja sen ylittämisen jälkeisen etene-

misen aikana Suomeen. Koivu on ollut kiinnostunut siitä, millä tavoin erilaiset modali-

teetti-ilmaisut esiintyvät haastateltujen nuorten pakomatkan eri vaiheita kuvaavissa ker-

tomuksissa. Tämän lisäksi hän on tutkinut pakolaisten kertomuksia taktisen toimijuuden 

näkökulmasta. Koivun tutkimustulokset osoittavat, että Eurooppaan saapumisen jälkeen 

nuorten pakolaisten täytymisen modaliteetit vähenivät muun muassa salakuljettajien ta-

holta tulleen uhan pienentyessä, mutta myös osaamiset vähenivät esimerkiksi kielitai-

don puutteen vuoksi. Tämän vastapainona heidän kykenemiset ja voimiset lisääntyivät, 

mutta haluamisen ja tuntemisen ilmaisuissa ei ollut juurikaan muutosta aiempaan verrat-

tuna. Tehty tutkimus osoitti myös, että ulkoisen kontrollin vähenemiseen liittyvissä ti-

lanteissa nuorten käyttäytyminen oli taktiselle toimijuudelle ominaista toimintaa, jolloin 

alistetussa asemassa oleva yksilö kykenee hyödyntämään tilanteisesti eteen tulevia yllät-

täviäkin mahdollisuuksia. (Koivu 2018, 23–24, 72–74.)  
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Koivun tavoin myös Anna Taskinen (2016) on tarkastellut pro gradu -tutkielmassaan 

väkivaltaisuuden tai sen uhan vaikutusta nuoren toimijuuteen. Taskinen analysoi lähi-

suhdeväkivaltaa kokeneiden nuorten kokemuksia toimijuuden modaliteettien kautta. 

Hänen tutkimustulostensa perusteella voi muun muassa todeta, että perheväkivallan 

kohteena olleiden tai sitä sivusta seuranneiden nuorten toimijuus näyttäytyy eniten ha-

luamisen modaliteetissa toteutuvana menneiden tapahtumien uudelleenarviointina ja 

siitä väkivallan tekijää kohtaan tunnettuna vihana, kuten myös täytymisen modaliteetin 

mukaisena pakonomaisena pakenemisen pyrkimyksenä sekä kykenemättömyytenä väki-

valtaisessa tilanteessa toimimiseen. Toisaalta esimerkiksi väkivallan välttelyn ja enna-

koinnin kyky liittyy kykenemisen modaliteettiin. (Taskinen 2016, 89–91.)  

 

Myös Katri Aho ja Emmi Backman (2018) ovat käyttäneet Jyrkämän modaliteettimallia 

teoreettisena viitekehyksenään tarkastellessaan pro gradu -tutkielmassaan romaninaisten 

arjen kuvauksissa muotoutuvaa toimijuutta. Tutkielmansa johtopäätöksissä Aho ja 

Backman (2018, 86–89) toteavat romaninaisten toimijuuden näyttäytyvän vahvimmin 

näiden kotona arkisten toimien huolehtimisen yhteydessä. Vaikka vähemmistöidentitee-

tistä oltiin ylpeitä, tuntemisen modaliteetti tuli usein esiin naisten kertomissa kielteisissä 

syrjintäkokemuksissa. Tämän lisäksi täytymisen modaliteetti liittyi esimerkiksi romani-

asuun pukeutumisesta seuranneisiin kulttuurisiin velvoitteisiin. Tutkielman tekijöiden 

mukaan tutkimuksessa ei noussut selkeästi esiin mitään yksittäistä toimijuuden modali-

teettia, mutta tästä huolimatta modaliteettimalli antoi hyvät raamit tutkimuksen toteutta-

miselle. 
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3 TUTKIELMAN TOTEUTUS 

 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

 

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuspalveluja koskevia tutkimuksia on tehty tois-

taiseksi melko vähän, eikä missään löytämässäni tutkimuksessa ole keskitytty tarkaste-

lemaan vakiotaksin merkitystä vaikeavammaisen kuljetuspalveluasiakkaan toimijuuden 

ja arjen sujuvuuden kannalta. Aiemmin tehdyt tutkimukset eivät näkemykseni mukaan 

ole myöskään riittävän kokonaisvaltaisesti käsitelleet sitä, miten pitkäaikaisen, joiden-

kin asiakkaiden kohdalla jopa yli 15 vuotta kestäneen tutun taksin käytön oikeuden 

päättyminen on vaikuttanut tällaisten henkilöiden jokapäiväiseen elämään.  

 

Pidän kuitenkin vakiotaksin käytön ja vaikeavammaisen toimijuuden välisen suhteen 

tutkimista tärkeänä ensinnäkin siksi, että useimmista kuljetuspalveluja koskevista tutki-

muksista (mm. Asikainen 2015; Vimpari 2010) ja esimerkiksi joukkoviestimissä käy-

dyistä mielipidekirjoitteluista on tullut selkeästi ilmi kuljetuspalveluasiakkaiden tyyty-

mättömyys eri puolilla maata toimiviin keskitettyihin matkapalvelukeskuksiin ja niiden 

kautta järjestettäviin palveluihin. Tämän lisäksi esimerkiksi Sipposen (2006) tekemässä 

kuljetuspalveluja käsittelevässä etnografisessa tutkimuksessa tulee monin tavoin esille, 

että asiakkaan ja taksinkuljettajan solmiman asiakkuussuhteen pitkäaikaisuus ja siihen 

liittyvä luottamus on nähty vaikeasti vammautuneen henkilön päivittäisten toimien mah-

dollistumisen kannalta keskeisenä tärkeänä asiana. Sen tutkiminen, ettei vaikeavammai-

sella kuljetuspalveluasiakkaalla ole hänelle tehdyn viranhaltijapäätöksen perusteella oi-

keutta käyttää kuljetuspalvelumatkoillaan enää itse valitsemaansa palveluntuottajaa, 

kiinnostaa minua toiseksi siksi, että omalla kohdallani vakiotaksioikeuden päättyminen 

ja sen jälkeinen palvelujen käyttö keskitetyn Matkapalvelu-keskuksen kautta vaikutti 

merkittävästi arjen rakentumiseen, ja tästä johtuen olen erittäin kiinnostunut tutkimaan, 

miten muut helsinkiläiset vaikeavammaiset ovat kokeneet palvelujen järjestämisessä to-

teutetun vastaavanlaisen muutoksen.  

 

Tutkimustehtäväni on kartoittaa sitä, millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä vaikeavammaisten 

toimijuuden rakentumisessa on näiden käyttäessä vakiotaksia ja myöhemmin Helsingin 

Matkapalvelua. Käytännössä tutkin asiaa siten, että tarkastelen ja analysoin kuljetuspal-

veluasiakkaiden tätä tutkielmaa varten kertomia kokemuksia itse valitun taksin ja 
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Matkapalvelun käytöstä sekä näiden kahden palvelumuodon vaikutuksista jokapäiväi-

seen elämään. Analysoin vaikeavammaisten asiakkaiden minulle kertomia kokemuksia 

Jyrki Jyrkämän (2008) kehittämää toimijuuden modaliteettimallia hyödyntäen. Valitsin 

Jyrkämän modaliteettimallin tutkimukselliseksi metodikseni, koska etsimällä mallin 

idean mukaisesti tekstimuotoon litteroiduista asiakkaiden kuljetuspalvelun käyttöön liit-

tyvistä kokemuksista kykenemisen, voimisen, täytymisen, osaamisen, haluamisen ja tun-

temisen sekä näiden kieltomuotojen modaliteetteja kuljetuspalveluasiakkaiden toimijuu-

den rakentumista on mahdollista tutkia kiinnostavalla tavalla. 

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1. Millä tavoin vakiotaksin käyttöoikeus ja myöhemmin sen menettäminen on vai-

kuttanut vaikeavammaisen kuljetuspalveluasiakkaan toimijuuteen? 

2. Millaisia toimijuuden modaliteetteja on löydettävissä vaikeavammaisten kulje-

tuspalvelukokemuksista? 

 

 

3.2 Aineiston keruu 

 

Tavoitteenani oli saada tutkielman toteuttamista varten täysi-ikäisiä, toisiinsa nähden eri 

tavoin fyysisesti vaikeavammaisia Helsingissä asuvia kuljetuspalveluasiakkaita, joilla 

oli ollut aiemmin oikeus käyttää kuljetuspalvelumatkoillaan valitsemaansa taksinkuljet-

tajaa tai liikennöitsijää, mutta joilla tätä oikeutta ei enää myöhemmin tehdyn vammais-

ten sosiaalityön viranhaltijan päätöksen takia ole ollut. Pidin tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden toimintarajoitteiden moninaisuutta tärkeänä tekijänä tuottaakseni tällä tut-

kielmalla mahdollisimman monipuolista tietoa siitä, miten palvelun toteutustavan muu-

tos oli vaikeavammaisten henkilöiden omasta mielestä vaikuttanut näiden mahdolli-

suuksiin toimia arjen eri tilanteissa ja paikoissa haluamallaan tavalla.  

 

Valitsin tutkimusaineistonkeruumenetelmäksi suullisesti toteutettavien yksilöhaastatte-

lujen tekemisen saadakseni tutkittavilta joustavasti tietoa näiden vakiotaksin käyttöön ja 

Matkapalvelun asiakkuuteen liittyvältä ajalta. Päätökseni perustui olettamukseeni, että 

saan siten tutkittavilta tutkielmani aiheen kannalta relevanttia tietoa joustavammin kuin 

pyytämällä näiltä kirjallisia vastauksia, joita saattaisi mahdollisesti joutua tarkentamaan 
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jollakin tavoin. Tuomen ja Sarajärven (2018, 85–86) mukaan haastattelu on joustava tie-

donhankintamenetelmä, koska sitä hyödyntäessään tutkija voi tarvittaessa toistaa kysy-

myksiään, selventää käyttämiään ilmaisuja tai oikaista väärinkäsityksiä ja keskustella 

tiedonlähteenä olevan henkilön kanssa. Valitsin kahdenkeskiset haastattelut aineiston-

hankintamenetelmäksi myös siksi, koska tiedän, etteivät kaikki vaikeavammaiset kulje-

tuspalveluja käyttävät ihmiset kykene esimerkiksi käsiensä motoristen vaikeuksien takia 

kirjoittamaan itse tekstejä ja ilmaisemaan siten itseään haluamallaan tavalla, vaan he tar-

vitsevat tähän toisen henkilön apua. Esimerkiksi postitse toteutettavien kyselyjen laatijat 

olettavat lähtökohtaisesti ihmisten osaavan, kykenevän ja haluavan vastata niihin kirjal-

lisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85). Haastattelukysymyksiin vastaaminen kirjallisesti 

esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan avulla olisi saattanut kuitenkin joistakuista hen-

kilöistä tuntua kiusalliselta, mikä oli yhtenä syynä päätökseeni haastatella ihmisiä kas-

vokkain.  

 

Aloitin tutkimusaineiston hankinnan vuoden 2018 lokakuun lopussa ottamalla yhteyttä 

Helsingin Invalidien Yhdistys ry:n toiminnasta vastaaviin henkilöihin ja pyytämällä, 

että valmiiksi laatimani tutkielmastani ja haastateltavien löytämisen tarpeestani kertova 

tiedoteteksti (Liite 1) laitettaisiin tulostetussa muodossa yhdistyksen toimitilan seinälle. 

Vaikka kirjoittamani tiedoteteksti oli tulostettu usealle paperille pyytämälläni tavalla, 

kukaan ei ottanut minuun joulukuun alkuun mennessä yhteyttä sähköpostilla ja kertonut 

halukkuudestaan tulla haastateltavaksi. Tämän vuoksi päätin ottaa myös yhteyttä Lihas-

tautiliitto ry:n puheenjohtajaan sekä Kynnys ry:n tiedottajaan saadakseni kyseisten orga-

nisaatioiden jäsenille tietoa toiveestani löytää haastateltavia pro gradu -tutkielmaani var-

ten. Kirjoittamani tiedoteteksti julkaistiin sekä Kynnyksen että Lihastautiliiton Face-

book-sivulla. Tämän lisäksi teksti oli julkaistu tietämättäni myös internetissä näkövam-

maisille tarkoitetuilla keskustelu- ja tiedotussivustoilla, mitä pidin pelkästään positiivi-

sena asiana.  

 

Sain 2018 joulunajan molemmin puolin yhteydenoton yhteensä seitsemältä henkilöltä, 

jotka esittivät halukkuutensa olla haastateltavanani tutkielmaani varten. Heistä naisia oli 

viisi ja miehiä kaksi. Viestien mukaan yhteydenottajista neljällä naispuolisella henki-

löllä oli liikuntavamma, kun taas kaksi miestä ja yksi nainen kertoivat olevansa näkö-

vammaisia. Kaikki minuun yhteyttä ottaneet henkilöt kertoivat pitävänsä tutkielmani ai-

hetta äärimmäisen tärkeänä. Kirjoittamissaan sähköposteissaan nämä henkilöt ilmaisivat 
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suuren tyytymättömyytensä siitä, etteivät voi enää tilata kuljetuspalvelumatkojaan valit-

semiltaan palveluntuottajilta, ja että he tästä johtuen halusivat kertoa ajatuksistaan tut-

kielmaani varten. Kahden yhteyttä ottaneen henkilön kohdalla totesin, etteivät nämä 

vastanneet haastateltaville asettamiani kriteereitä. Tämä johtui siitä, että toinen sähkö-

postia lähettänyt nainen kertoi asuvansa Espoossa, vaikka kirjoitti tietävänsä minun etsi-

vän pelkästään helsinkiläisiä haastateltavia. Toinen kirjoittaja ei vastannut haastatelta-

ville asettamiani kriteereitä sen vuoksi, koska kyseinen mies kertoi sähköpostissaan tu-

tun taksin käytön sijaan tilanneensa kuljetuspalvelumatkansa aina joko Helsingin Taksi-

data Oy:n välityskeskuksen palvelunumerosta tai ottaneensa vaihtoehtoisesti auton tar-

vittaessa taksitolpalta.  

 

Haastateltavikseni valitsemani henkilöt olivat 35–70-vuotiaita. Heistä kolme oli eri ta-

voin liikuntavammaisia, ja liikkumisensa apuvälineenä he käyttivät pääasiallisesti säh-

köpyörätuolia. Näistä haastateltavista yksi kertoi lisäksi ajoittain käyttävänsä myös ma-

nuaalipyörätuolia. Näiden henkilöiden lisäksi haastateltaviksi valikoitui yksi sokea ja 

yksi heikkonäköinen kuljetuspalveluasiakas, joista ensiksi mainitulla oli kodin ulkopuo-

lella liikkuessaan apuna opaskoira. Yhtä henkilöä lukuun ottamatta kaikilla haastatelta-

villa oli pitkä kokemus sekä itse valitun taksin käytöstä että Matkapalvelun asiakkuu-

desta. Yksi tutkimukseen osallistunut henkilö kertoi käyttäneensä kuljetuspalvelumat-

koillaan enimmäkseen yhtä tiettyä itse valitsemaansa henkilöautotaksia 18 vuoden ajan, 

minkä jälkeen hänet liitettiin Helsingin Matkapalvelun käyttäjäksi noin viisi vuotta sit-

ten. Toinen haastateltava oli Helsinkiin muuttonsa jälkeen ollut irrotettuna Helsingin 

Matkapalvelusta kahden vuoden ajan ja käyttänyt tuolloin pääasiallisesti yhtä tiettyä in-

vataksifirmaa kuljetuspalvelumatkoillaan. Helsingin Matkapalvelun asiakkaana kysei-

nen haastateltava on ollut vuodesta 2015 lähtien.  

 

Yksi tutkimukseen osallistunut kertoi käyttäneensä itse valitsemaansa taksia vuodesta 

1982 vuoteen 2014, jolloin hänet liitettiin Helsingin Matkapalvelun asiakkaaksi. Neljäs 

haastateltava oli käyttänyt kuljetuspalvelumatkoillaan erästä valitsemaansa liikennöitsi-

jää vuodesta 1995 alkaen 11 vuoden ajan. Hänet oli liitetty Helsingin Matkapalvelu-kes-

kuksen asiakkaaksi vuonna 2006, mutta vuonna 2009 tehdyn irrotuspäätöksen takia hän 

oli jatkanut aiemman vakiotaksinsa käyttöä. Vuonna 2016 toteutetun irrotuspäätöksen 

purun jälkeen kyseinen henkilö on ollut jälleen Helsingin Matkapalvelun asiakkaana. 

Viides haastateltava on käyttänyt vuodesta 2000 alkaen yhtä tiettyä henkilöautotaksia 
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kaiken kaikkiaan yli 16 vuoden ajan. Kyse ei ole kuitenkaan yhtäjaksoisesta ajasta, vaan 

vuosien 2006 ja 2017 välillä haastateltava oli liitetty kolme eri kertaa Helsingin Matka-

palvelun asiakkaaksi. Viikkoa ennen haastatteluntekohetkeä hänet kuitenkin irrotettiin 

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan toisen jaoston päätöksellä Helsin-

gin Matkapalvelusta, minkä jälkeen hänellä on ollut jälleen kuljetuspalvelumatkoillaan 

sama taksi kuin jo 2000-luvun alussa. 

 

Toteutin kaikki viisi haastattelua helmikuussa 2019. Tätä ennen olin keskustellut lyhy-

esti kunkin haastateltavan kanssa puhelimessa ja kertonut tutkielmani aiheesta ja muun 

muassa siitä, että noudatan tutkimustani tehdessäni tiedeyhteisössä yleisesti vallitsevia 

eettisiä periaatteita. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 85–86) toteavatkin, että haastattelun ai-

heesta tutkimukseen suostuneille etukäteen kertominen on eettisesti perusteltua. Lisäksi 

lähetin jokaiselle haastatteluun lupautuneelle henkilölle sähköpostilla lomakkeen (Liite 

2), joka sisälsi jo puhelimessa läpi käymiäni asioita koskevien tekstien lisäksi myös 

kohdan, jossa haastateltavaksi lupautunut henkilö vahvistaa allekirjoituksellaan ja ni-

menselvennöksellään suostumuksensa haastatteluun sekä sen aikana kertomiensa tieto-

jen hyödyntämiseen pro gradu -tutkielmassani. Lomakkeessa mainittiin lisäksi, että nau-

hoitettujen haastattelujen äänitiedostot hävitetään tutkielman valmistumisen jälkeen. 

Ennen varsinaisen haastattelun aloittamista jokainen haastateltava allekirjoitti kaksi 

aiemmin lähettämäni lomakkeen tulostettua kappaletta, joista toinen jäi tutkimukseen 

suostuneelle itselleen ja toinen minulle. Tämän lisäksi pyysin kultakin haastateltavalta 

suullisesti luvan nauhoittaa haastattelu litterointia varten. Kolme haastatteluista toteutet-

tiin haastateltavien kotona. Yhtä haastateltavaa menin tämän ehdotuksen mukaisesti 

haastattelemaan tämän työpaikalle, ja yksi haastattelu tehtiin minun luonani, mikä tällä-

kin kertaa oli haastateltavan toivomus. 

 

Koska olen haastateltavien tavoin myös itse Helsingin kaupungin kuljetuspalvelujen 

käyttäjä, minkä kerroin myös haastateltavilleni, halusin ohjailla haastattelujen aikana 

haastateltaviani mahdollisimman vähän omilla kysymyksilläni. Tästä johtuen päätin to-

teuttaa haastattelut narratiivisella, eli kerronnallisella menetelmällä. Sen yksi toteutus-

tapa on esittää aluksi yksi kysymys ja antaa haastateltavan tämän jälkeen puhua kes-

keyttämättä vapaasti haluamansa ajan. Puhujaa kuuntelevan haastattelijan tehtävä on sa-

nattomin elein, esimerkiksi nyökyttelemällä ja pienin hyväksyvin äännähdyksin roh-

kaista tätä jatkamaan kertomustaan (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 195). Kerrottuani 
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haastattelujen aluksi lyhyesti ensin tutkielmastani pyysin kutakin haastateltavaa kerto-

maan omat kokemuksensa ja mielipiteensä siitä, minkälaiset vaikutukset vakiotaksin 

käytöllä oli omaan toimimiseen ja valintojen tekoon arjen eri tilanteissa. Pyysin haasta-

teltavia tämän jälkeen kertomaan vastaavalla tavalla kokemuksistaan keskitetyn Matka-

palvelu-järjestelmän käytöstä. Kerroin jokaiselle olevani kiinnostunut esimerkiksi siitä, 

miten sosiaalisten suhteiden ylläpito, spontaanien matkojen teko ja työ tai harrastukset 

ovat mahdollistuneet kummankin järjestämistavan kohdalla. Sanoin olevani kiinnostu-

nut näiden palvelumuotojen vaikutuksista myös haastateltavieni haluun liikkua. Orien-

toivan puheeni päätteeksi kerroin kunkin voivan puhua niin kauan kuin haluaa, ja että 

haastattelun voi myös keskeyttää missä vaiheessa tahansa.  

 

Narratiivista haastattelumenetelmää käytettäessä kysymykseen vastaavan henkilön on 

mahdollisimman pitkälti jäsennettävä itse tarinaansa ja valittava, mitä asioita hän aikoo 

siihen sisällyttää, miten kertomustaan painottaa ja millaiseksi puheensa kokonaisuuden 

muotoilee. Narratiivista haastattelumenetelmää koskevien ohjeiden mukaan haastattelun 

toisessa vaiheessa haastattelija voi toistaa aiemmin esittämänsä kysymyksen, mikäli ko-

kee sen tarpeelliseksi. Tämän lisäksi hänellä on lupa esittää joitakin tarkentavia kysy-

myksiä vastauksissa jo esiin nostetuista teemoista. Tässä vaiheessa esitettävät kysymyk-

set eivät ole enää neutraaleja, vaan ne perustuvat tutkimuksellisiin intresseihin ja tutki-

muksen aihetta koskevaan teoriaan. Haastattelun kolmannessa vaiheessa haastattelija 

voi halutessaan ottaa esiin esimerkiksi asioita, joita haastateltava on siihen asti vältellyt, 

tai jotka ovat selkeästi tutkijan intressien mukaisia ja tutkimuksen teon kannalta välttä-

mättömiä. (Hyvärinen & Löyttyniemi 2005, 195–197.) Useimpien haastattelujen aikana 

minun oli siirryttävä ensimmäisestä vaiheesta suoraan kolmanteen vaiheeseen saadak-

seni haastateltavani kertomaan kokemuksistaan haastattelujen alussa pyytämistäni tee-

moista, esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ylläpidosta. Tämä johtui siitä, että näissä ti-

lanteissa haastateltavat keskittyivät välittömästi kritisoimaan kuljetuspalvelujen ny-

kyistä toteutustapaa ja esimerkiksi Helsingin Matkapalvelun autojen kuljettajien ammat-

titaitoa sen sijaan, että olisivat puhuneet ensin tutun, itse valitun taksin käyttöön liitty-

neestä ajasta.  

 

Koska jouduin mielestäni tekemään paljon tarkentavia kysymyksiä ja joidenkin haastat-

telujen aikana toistamaankin niitä, haastattelumenetelmä alkoi näissä tilanteissa muistut-

taa huomattavan paljon puolistrukturoitua teemahaastattelua. Sen toteuttamisen tavoista 
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on esitetty toisistaan poikkeavia näkemyksiä: joidenkin tutkijoiden mielestä haastatelta-

ville esitettävät kysymykset ovat kaikkien kohdalla samat, kun taas osa tutkijoista on 

sitä mieltä, että ennalta määriteltyjen kysymysten sanamuotoa voi myös vaihdella. Tee-

mahaastattelua käytettäessä haastateltavien tiedetään kokeneen tiettyjä asioita. Tämän 

lisäksi haastattelun toteuttaja on kartoittanut alustavasti tutkimuksen kohteena olevan 

ilmiön osia ja rakenteita sekä prosesseja ja kokonaisuuksia, joiden olettaa tutkimuksen 

kannalta olevan tärkeitä. Arvioituaan tähän liittyvää sisältöä ja tilanteiden luonnetta tut-

kija on tehnyt oletuksia tutkimuksen kohteena olevien tilanteiden seurauksista niitä ko-

keneille. Arviointinsa perusteella tutkija kehittää haastattelulle rungon ja suuntaa tämän 

jälkeen haastattelunsa tutkittavien henkilöiden kokemuksiin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 

47.) 

 

Tutkimukseeni osallistuneiden henkilöiden luvalla nauhoittamieni haastattelujen yh-

teenlaskettu kesto oli 307 minuuttia, ja tekstimuotoon A4 arkille 11-kokoisella fontilla 

litteroituna tutkimusaineiston laajuus oli 66 sivua. 

 

 

3.3 Aineiston analyysi 

 

Analysoin tutkielmaani varten keräämääni aineistoa sisällönanalyysin menetelmällä. 

Laadullisen tutkimuksen menetelmät on käytännössä jaettavissa kahteen ryhmään, joista 

ensimmäisessä analyysin toteutus perustuu johonkin tiettyyn teoriaan tai epistemologi-

seen lähtökohtaan. Muun muassa fenomenologis-hermeneuttista analyysiä voidaan pitää 

esimerkkinä tällaisesta. Toisen ryhmän analyysimuodot eivät sen sijaan ole ensisijaisesti 

minkään teorian tai epistemologian ohjaamia, vaikka analyysiä toteutettaessa teoreetti-

sia ja epistemologisia lähtökohtia on mahdollista soveltaa melko vapaasti. Sisällönana-

lyysi kuuluu jälkimmäiseksi mainittuun ryhmään. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.) Valit-

sin sisällönanalyysin analyysimenetelmäksi, sillä se soveltuu hyvin tekstimuodossa ole-

vien aineistojen laadulliseen analysointiin. Sitä käytettäessä aineistoa kuvataan sanalli-

sesti ja tekstiä tarkastellaan merkityksiä etsien. Päämääränä on tekstin systemaattinen ja 

objektiivinen kuvaaminen. Sisällönanalyysiä käytettäessä tarkoituksena on pelkistää 

epäyhtenäinen aineisto tiiviiksi ja luoda aineistosta selkeä, yhtenäinen kuva. Kyseisellä 

analyysimenetelmällä voidaan tarkoittaa sekä aineiston sisällön temaattista erittelyä että 

analysointia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 103, 117–119.) 



42 
 

 

Sisällönanalyysi on mahdollista jakaa aineistolähtöiseen (induktiiviseen) ja teorialähtöi-

seen (deduktiiviseen) sisällönanalyysiin. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä ana-

lyysi ja luokittelu ovat aineistoon perustuvia, mutta teorialähtöisessä sisällönanalyysissä 

ne perustuvat valmiiseen teoreettiseen viitekehykseen. Aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi on tutkijan tekemiin tulkintoihin ja päättelyihin perustuva analyysimenetelmä, ja 

sitä käytettäessä edetään aineiston pohjalta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkitta-

vasta aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–112.) Abduktiivisessa analyysissä on 

sekä induktiiviselle että deduktiiviselle menetelmälle ominaisia piirteitä (mm. Ruuska-

nen-Parrukoski 2018, 75). Tässä tutkielmassani käyttämäni analyysin voi katsoa olevan 

abduktiivinen: analysoin tekstimuotoon litteroimaani yksilöhaastatteluilla keräämääni 

aineistoa etsien siitä induktiivisesti ilmaisuja, joissa oli käytetty yhtä tai useampaa Jyr-

kämän (2008) mallin modaliteettia.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 104–105) mielestä on tärkeää päättää ennen analyysin 

aloittamista, mitä tarkkaan rajattua ilmiötä sitä tehdessään keskittyy tarkastelemaan, 

sillä useaan mielenkiintoiseen aiheeseen ei ole tarkoituksenmukaista perehtyä yhdessä 

tutkielmassa. He toteavat, että tutkimustehtävän mielessä pitäminen on olennaista kiin-

nostuksen rajausta tehdessä. Koska tutkimustehtäväni ja tutkimuskysymykseni tarkoitus 

oli tutkia taksin käyttöön liittyviä vaikeavammaisten kokemuksia, keskityin analysoi-

maan pelkästään niitä, enkä tarkastellut esimerkiksi kuljetuspalvelun hakuprosesseihin 

tai yleiseen yhteiskuntakritiikkiin liittyviä teemoja.  

 

 

3.4 Analyysin eteneminen 

 

Toteutin sisällönanalyysin laadullisen tutkimuksen tekemiseen tarkoitetulla Atlas.ti-oh-

jelmalla, ja työskentelyn aluksi latasin siihen tekstimuotoon litteroimani viisi haastatte-

lua yhteiseksi projektiksi. Ensimmäinen vaihe sisällönanalyysiä toteutettaessa on pelkis-

tää alkuperäinen aineisto, jotta tutkimuksen kannalta epäolennainen osa saadaan karsit-

tua aineistosta pois. Ennen analysoinnin aloittamista on päätettävä, onko analyysiyk-

sikkö yksi sana, lause vai laajempi ajatuskokonaisuus. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122–

123.) Koska analysointini kohteina olleet tekstit olivat käytännössä spontaanisti tuotet-

tua puhekieltä, jonka rakenne ja tarkkuus vaihtelevat tilanteittain, päätin käyttää 
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analyysiyksikkönä kulloisestakin tekstikohdasta riippuen joko yhtä lausetta tai pidem-

pää, useamman lauseen sisältämää ajatuskokonaisuutta. Kävin litteroiduista vastauksista 

ensin läpi vakiotaksin ja tutun kuljettajan käyttöön liittyvää aikaa käsittelevät tekstit et-

sien niistä Jyrkämän (2008) modaliteettimallin periaatteiden mukaisesti kuuden eri toi-

mijuuden modaliteetin – täytymisen, kykenemisen, osaamisen, voimisen, haluamisen ja 

tuntemisen – esiintymistä. Loin Atlakseen jokaiselle kuudelle modaliteetille kaksi eri 

koodia, joista toista käytin vakiotaksia ja toista Matkapalvelua koskevien tekstikohtien 

koodaamiseen, esimerkiksi tunteminen vakiotaksilla ja tunteminen Matkapalvelussa.  

 

Haastattelutekstejä tarkastellessani etsin niistä kerrallaan vain yhden tietyn modaliteetin 

sisältäviä ilmaisuja. Etsin aineistosta tekstikohtia, joissa jokin kuudesta modaliteettiulot-

tuvuudesta, esimerkiksi täytyminen, oli ilmaistu jossakin lauseessa verbimuodossa, 

mutta pidin analysointini kannalta yhtä tärkeänä myös sellaisia tekstiosioita, joissa yksi 

tai useampi modaliteetti oli pääteltävissä niiden kontekstista. Esimerkki lauseesta, jossa 

täytymisen modaliteetti oli ilmaistu epäsuorasti, oli seuraavanlainen: ”Minun oli pakko 

odottaa kyytiä 45 minuuttia”. Myös voida-modaliteetti oli aineiston monissa kohdissa 

ilmaistu epäsuorasti esimerkiksi muodossa ”Minun oli mahdollista lähteä spontaanisti”. 

Edellä kuvatun mukaisesti haluamisen modaliteetti esiintyi aineistossa sekä suorina 

verbi-ilmaisuina (”sinne keskukseen soittaminen on jo niin stressaavaa, että niinku mä 

haluan välttää sitä”) että epäsuorasti esimerkiksi seuraavalla tavalla: ”ei oo tullu lähet-

tyä just sen takii, et sielt sit joutuu aina sen puol tuntii odottaa”. Merkitsin kaikkien ai-

neistostani löytämieni modaliteetti-ilmaisujen kohdalle itselleni muistiin kommentointi-

kenttään pelkistetyn ilmaisun kyseisestä tekstikohdasta, mikä oli jälkikäteen hyödyllistä 

etenkin useiden lauseiden muodostamien ajatuskokonaisuuksien ymmärtämisen kan-

nalta.  

 

Seuraavaksi ryhmittelin aineistosta koodaamani modaliteetti-ilmaisuja sisältävät kohdat 

teemojensa ja haastattelemieni henkilöiden käyttämien verbi-ilmaisujen perusteella eri-

laisiin alakategorioihin, joita vakiotaksin käyttöön liittyen muodostui 33 ja Matkapalve-

lun käytön osalta 111. Syynä näiden lukujen keskinäiselle suurelle erolle oli yksinker-

taisesti se, että haastateltavat henkilöt puhuivat huomattavasti enemmän Matkapalvelun 

käyttöön liittyvistä kokemuksistaan, vaikka olin ilmoittanut olevani yhtä kiinnostunut 

myös näiden saamista kokemuksista itse valitun taksin käytöstä. Tämän jälkeen muo-

dostin alakategorioiden teemojen yhtäläisyyksien perusteella yläkategoriat, jotka 
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vakiotaksin käyttöön liittyen ovat yksilöllisen elämän mahdollistuminen, sosiaalisen 

elämän mahdollistuminen, psyykkisen hyvinvoinnin toteutuminen, matkustaminen ja fyy-

sinen turvallisuus sekä palveluntuottajan/kuljettajan myönteiset vaikutukset. Matkapal-

velun käyttöön liittyvistä alakategorioista muodostamani yläkategoriat ovat työnteon 

vaikeutuminen, liikkumisen hankaloituminen, spontaaniuden vaikeutuminen, sosiaalisen 

elämän kapeutuminen, psyykkinen kuormittuminen, fyysisen toimintakyvyn kuormittumi-

nen, liikkumisen mahdollistuminen, asioinnin vaikeutuminen, aktiivisuuden vähentymi-

nen ja kuljettajan toiminnan haasteet. Koska kuljettajien toiminnan vaikutukset näyttäy-

tyivät keräämässäni aineistossa omana merkittävänä osatekijänä sekä vakiotaksin että 

Matkapalvelun käyttöön liittyneissä kokemuksissa, pidin perusteltuna luoda näille mo-

lemmille ajanjaksoille kuljettaja-teemaisen yläkategorian. Olen esittänyt sekä vakiotak-

sin että Matkapalvelun käyttöön liittyneestä aineistosta muodostamani yläkategoriat 

sekä niiden sisältämät alakategoriat erillisenä luettelona (Liite 3), jossa kunkin alakate-

gorian kohdalla on nähtävissä suluissa niiden käyttökertojen määrä. Käyn seuraavaksi 

tulosluvussa läpi luomieni yläkategorioiden sisällön. 
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4 VAIKEAVAMMAISEN TOIMIJUUS VAKIOTAKSIA JA HELSINGIN MAT-

KAPALVELUA KÄYTETTÄESSÄ 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen sitä, millä tavoin vaikeavammaisten kuljetuspalvelu-

asiakkaiden toimijuus on rakentunut näiden käyttäessä itse valitsemaansa vakiotaksia, ja 

millä tavoin näiden toimijuus on vakiotaksioikeuden menettämisen jälkeen rakentunut 

Helsingin Matkapalvelun keskitettyä järjestelmää käytettäessä. Tässä tutkielmassa esit-

telemäni Giddensin (1984a) rakenteistumisteorian sisältämät periaatteet taustoittavat 

toimijuuden rakentumista, mutta Jyrkämän (2007, 205–208) toimijuuden modaliteetit 

auttavat tarkastelemaan toimijuutta konkreettisemmin. Tästä johtuen tarkastelin vaikea-

vammaisten kuljetuspalvelukokemuksia Jyrkämän määrittelemien toimijuuden modali-

teettien, kyetä, osata, voida, täytyä, haluta ja tuntea, esiintymisen kautta. Toimijuuden 

modaliteettien kautta tarkasteltuna ihmisen toimijuus määrittyy eri tilanteissa sen perus-

teella, mitä hän kykenee, osaa, voi ja haluaa tehdä sekä mikä on hänelle pakollista ja 

millaisia tunteita eri tilanteet hänessä herättävät. Tässä luvussa esittelen tutkimukseni 

tulokset. Haastattelemieni vaikeavammaisten kuljetuspalvelukokemuksia tarkastele-

malla olen tutkinut, millaisia kuljetuspalveluasiakkaan toimijana toimimisen kyvyt ja 

mahdollisuudet ovat itse valittua vakiotaksia ja keskitetysti toteutettua Helsingin Matka-

palvelu-järjestelmää käytettäessä. Käsittelen saamiani tutkimustuloksia ensin vakiotak-

sin käyttöön liittyen ja tämän jälkeen Helsingin Matkapalvelun käytön osalta.  

 

 

4.1 Vakiotaksin käyttöön liittyvät kuljetuspalvelukokemukset 

 

Vakiotaksia käyttäessään vaikeavammainen kuljetuspalveluasiakas tilaa kuljetuspalve-

lumatkansa aina yhdeltä tai useammalta itse valitsemaltaan palveluntuottajalta. Usein 

vakiotaksiasiakkuudet ovat pitkäaikaisia, jopa monien vuosien mittaisia, ja pitkäkestoi-

sen asiakkuussuhteen aikana vaikeavammaisen kuljetuspalveluasiakkaan ja tutun kuljet-

tajan välille saattoi kehittyä hyvin luottamuksellinen suhde (ks. esim. Sipponen 2006, 

103), kuten myös tätä tutkielmaa varten tekemissäni haastatteluissa kävi ilmi. Tässä ala-

luvussa esittelen vakiotaksin käyttöön liittyneissä kokemuksissa näkyvää toimijuuden 

rakentumista viiden eri yläkategorian kautta, joita olivat matkustaminen ja fyysinen tur-

vallisuus, yksilöllisen elämän mahdollistuminen, sosiaalisen elämän mahdollistuminen, 
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palveluntuottajan/kuljettajan myönteiset vaikutukset sekä psyykkisen hyvinvoinnin to-

teutuminen. 

 

 

4.1.1 Matkustaminen ja fyysinen turvallisuus 

 

Vakiotaksin käyttö koettiin tärkeäksi vaikeavammaisen kuljetuspalveluasiakkaan fyysi-

sen turvallisuuden kannalta. Fyysisen turvallisuuden kerrottiin mahdollistuvan muun 

muassa taksiyrittäjän kaluston ja kuljettajalta saadun oikeanlaisen avun takia. Esimer-

kiksi eräs haastateltava kertoi, että auton korkealta erityispenkiltä oli mahdollista nousta 

nilkkojen jäykkyydestä huolimatta itsenäisestikin seisomaan. Tämä onnistui myös siksi, 

että tuttu kuljettaja oli koulutukseltaan fysioterapeutti ja osasi tukea haastateltua oikealla 

tavalla tämän noustessa seisomaan. Näistä kokemuksista kerrottiin kyetä-modaliteetti-

ilmaisua käyttäen. Myös Sipposen (2006, 103) tutkimuksessa taksin varustusta ja istui-

men säädettävyyttä pidetään tärkeänä. 

 

”Se Volkswagenin etupenkkihän, aluks hommas erityispenkin siihen, ni tulee niin kor-

keeks, et kun se ei liu’u alta pois, ni mä pääsen siitä jopa itsenäisesti ylös. Mutta niin-

kun, liukkaita kelejä varten oli kauheen tärkeetä, että hänellä on kookkaana fysiotera-

peuttina oikea ote siitä, koska mulla on käsissä tekoniveliä, ja niihin ei montaa kiloa 

saa tulla painoa, ja mää ny satun painamaan enempi ku muutaman kilon. Ni siinä oli 

semmonen perus lähtökohta, että se auto oli sopiva ja kuljettajan niinkun ammattitaito 

avustamiseen oli sopiva.” (Haastattelu 1) 

 

Erityispenkin voi katsoa antaneen haastateltavalle mahdollisuuden toimia itsenäisesti, 

sillä hän oli kyennyt nousemaan auton istuimelta seisomaan liikerajoituksistaan huoli-

matta ilman toisen henkilön apua. Giddens (1984a, 9) näkeekin, että toimijalla on kyky 

asioiden tekemiseen. Eräs toinen haastattelemani kuljetuspalvelun käyttäjä muisteli va-

kiotaksilla matkustamisen olleen Matkapalvelua vähemmän kuormittavaa, koska au-

tossa ei ollut pakollista istua akselin päällä, mikä olisi ollut epämukavaa. 

 

”Meidän ei tarvinnu olla sen akselin päällä, niin ne kaikki töyssyt, mutkat, kolhut ei vä-

littyny siitä akselista suoraan tuoliin, vaan mä olin siellä edempänä enemmän pyörien 

päällä, jolloin se kyytikin oli tasasempaa. Eli se oli henkisesti vähemmän kuormittavaa, 

fyysisesti vähemmän kuormittavaa.” (Haastattelu 4) 
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Vakiotaksin käyttäminen merkitsi vaikeavammaisille fyysisesti turvallisia siirtymisiä ja 

kivutonta matkustamista, joihin liittyvät kokemukset tulkitsin kerrottavan myönteisessä 

tuntea-modaliteetissa. Koska vakiotaksilla matkustaessaan kuljetuspalveluasiakkaan ei 

ollut pakollista istua pyörätuolissaan tila-auton akselin päällä, katsoin kyseisestä asiasta 

kerrottaessa käytettävän täytyä-modaliteetin negaatiota. 

 

 

4.1.2 Yksilöllisen elämän mahdollistuminen 

 

Haastattelut osoittivat, että vakiotaksin käyttö mahdollisti usean henkilön kokemusten 

mukaan vaivattoman matkustamisen. Vaikeavammaiset kokivat vakiotaksin tuottaman 

palvelun joustavaksi, ja kuljetuspalvelua oli ollut mahdollista saada helposti omien tar-

peiden mukaisesti. Tästä johtuen palvelunkäyttäjät olivat voineet kukin elää jokapäi-

väistä elämäänsä ja tehdä asioita yksilöllisellä tavalla. Tutkittavien kokemusten perus-

teella vakiotaksin ansiosta oli mahdollista matkustaa vammattomiin verrattuna yhtä 

joustavasti, ja myös naapurikaupunkiin suuntautuneiden kyläilyjen tekeminen oli tuntu-

nut mielekkäältä. Näkövammaisen oli ollut helpompi saada opaskoiran väsyessä auto 

nopeammin, mutta myös asiointiin liittyneiden matkojen tekeminen oli ollut vaivatonta. 

Muun muassa eräs haastateltava kertoi täytyä-modaliteetin negaatioilmaisulla, että va-

kiotaksia käyttäessä ei tarvinnut odottaa auton saapumista puolta tuntia kaupan edus-

talla. Vaivattoman kulkemisen mahdollistuminen oli herättänyt onnellisuuden tunteen. 

Freelance-työkeikan päättyessä paluumatka järjestyi ongelmitta, sillä pitkän odottami-

sen sijaan tutun kuljettajan sai noutamaan lyhyellä varoitusajalla. Vakiotaksin käyttöoi-

keuden takaisin saanut haastateltava kertoi tämän tuntuneen uskomattomalta kymmenen 

vuotta kestäneen Matkapalvelun asiakkuuden jälkeen.  

 

”--ihan ihmeellistä, kun pystyy vaan lehtijuttukeikan jälkeen niinku soittamaan kuljetta-

jalle, et me oltais nyt lähössä, ja kuski tulee. Et tää on tää leijuntavaihe vielä, et mä en 

niinku meinaa vieläkään uskoa, että tää on totta.” (Haastattelu 2) 

 

Joustava noutoajoista sopiminen mainittiin vakiotaksiin liittyen yhtä lukuun ottamatta 

kaikissa haastatteluissa. Kuljettajan kanssa oli useimmiten etukäteen sovittu noin-aika, 

ja esimerkiksi teatterissa, konsertissa tai kylässä ollut kuljetuspalvelun käyttäjä oli voi-

nut soittaa kuljettajalleen, kun halusi tämän tulevan noutamaan. Kyseisen järjestelyn voi 

tulkita myös parantaneen työnteon edellytyksiä yhdessä tapauksessa, sillä sen ansiosta 
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freelance-toimittaja oli uskaltanut ottaa vastaan enemmän toimeksiantoja. Noin-ajasta 

sopimisen käytäntöä pidettiinkin yleisesti tärkeänä seikkana, sillä paluuajankohtaa ei ol-

lut useimmiten mahdollista arvioida etukäteen. Vaikka vakiotaksille soittamisesta ker-

rottiin lähinnä toteamuksen tavoin, kuten esimerkiksi ”ja sit soitin hänelle”, niin tapah-

tunutta muisteltiin esimerkiksi tuntea-modaliteettia käyttäen: ”se oli huomattavasti hel-

pompaa”. Merkillepantavaa on myös, että tutun kuljettajan joustaminen herätti eräässä 

tapauksessa myös palvelunkäyttäjän motivaation joustaa itsekin. Kyseinen haastateltava 

muisteli vakiotaksin käyttöä toteamalla haluta-modaliteetti-ilmaisulla ”ja sitten mä 

omalta puoleltani halusin liukua”.  

 

Aineiston perusteella haastateltavat kykenivät asioimaan kaupoissa tutun kuljettajansa 

avustamana. Kuljettaja oli ollut apuna ostosten tekemisessä sekä niiden kantamisessa 

vaikeavammaisen kotiin. Eräässä tapauksessa tuttu kuljettaja oli odottanut eläinlääkä-

rissä haastattelemani henkilön kanssa vapaaehtoisesti veloituksetta opaskoiran leikkauk-

sen päättymistä ja kantanut lopulta koiran varovasti autoon. Vakiotaksilla matkustaessa 

oli voinut pysähtyä nopeasti asioimaan matkan varrella, minkä lisäksi näkövammaisten 

oli ollut mahdollista saada kuljettajaltaan opastusta kaupalle. Myös Asikaisen (2015, 

55) tutkimus osoitti, että esimerkiksi näkövammaisen palvelunkäyttäjän oli ollut mah-

dollista suoriutua tavanomaisista asioimisistaan kaupoissa ja pankkiautomaateilla vakio-

taksin kuljettajan avulla. Tätä tutkielmaani varten tekemissäni haastatteluissa asioinnin 

mahdollistumisen kokemuksesta puhuttiin käyttäen joko suoraan tai epäsuorasti voida-

modaliteettia. Haastattelemieni vaikeavammaisten kertomusten perusteella tulkitsen asi-

oimisen mahdollistuneen monessa tapauksessa täysin kuljettajan avuliaisuuden takia. 

Ajattelenkin, että vaikeavammaisen toimijuus on ollut tällöin merkittävällä tavalla tutun 

kuljettajan ansiota.  

 

Vakiotaksin käytön voi katsoa mahdollistaneen vaikeavammaisten harrastamisen näiden 

toivomalla tavalla. Esimerkiksi eräs haastateltava kertoi, että vakiotaksin käytön mah-

dollistamana hän oli pystynyt harrastamaan huonoista jalkavoimistaan huolimatta mini-

golfia ja väsyttämään itseään muillakin liikunnallisilla aktiviteeteillä, koska voimien 

loppuessa oli ollut mahdollista saada taksiyrityksen auto paikalle pian. Kuntoilun mah-

dollistuminen oli johtunut siitä, että palveluntuottajan kuljettajat tunsivat hänen harras-

tuspaikkojensa sijainnit tarkasti. Vaikeavammaisen mielestä tällä oli ollut erittäin kun-

touttava vaikutus. 
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”Sil oli mahdottoman kuntouttava vaikutus, kun se mahdollisti sen, että mää sain väsyt-

tää itteäni sitten jossaki hommassa niin että, et sit ties, että sit tulee taksi, johon pääsee 

istumaan.” (Haastattelu 1) 

 

Kertoessaan ylläolevassa sitaatissa ”sain väsyttää itteäni” katsoin haastateltavan käyttä-

vän voida-modaliteetti-ilmaisua, sillä fyysinen kuntoilu oli mahdollistunut siksi, että tu-

tut kuljettajat osasivat löytää kuljetuspalveluasiakkaan pyytäessä tämän haluamaan 

paikkaan. Tekemissäni haastatteluissa kerrottiin vakiotaksin mahdollistaneen myös ak-

tiivisen yhdistystoimintaan osallistumisen, ja lisäksi teattereihin ja konsertteihin kyettiin 

lähtemään paremmin kuin Matkapalvelun kautta järjestetyssä kuljetuspalvelussa. Myös 

harrastelijateatterin näytelmäharjoituksiin osallistuminen oli ollut paljon mielekkääm-

pää, koska harjoitusten aikana ei tarvinnut miettiä kotiinpääsyn onnistumisen laatua. Sa-

noessaan ”ei koko ajan tarvi stressata” katsoin haastateltavan käyttävän täytyä-modali-

teetin negaatioilmaisua, koska vakiotaksia käyttäessään haastateltavan ei täytynyt kokea 

stressin tunteita odottaessaan tutun kuljettajan saapumista. 

 

”--on paljon mielekkäämpää ja kivempaa olla siellä, kun ei koko ajan tarvi stressata 

sitä loppumista, et miten me päästään kotiin koiran kanssa--” (Haastattelu 2) 

 

Tutun, itse valitun palveluntuottajan käyttö oli mahdollistanut spontaanin lähtemisen 

silloin kun sellaiseen oli tarvetta, ja vakiotaksin ansiosta vaikeavammaiset olivat voineet 

elää spontaania elämää. Tämä päti niin vapaa-ajanvieton kuin työnteonkin suhteen. Asi-

asta kerrottiin joko voida- tai tuntea-modaliteettia käyttäen. Spontaaniuden mahdollistu-

misen syynä oli ollut se, että taksiyrittäjä oli ollut valmis toimimaan palvelunkäyttäjän 

mahdollisten aikataulullisten muutostarpeiden mukaisesti sekä reagoimaan asiakkaan 

haluun saada kuljetus tarvittaessa lyhyellä varoitusajalla. Tämän ansiosta myös vakio-

taksioikeuden takaisin saanut haastateltava koki uskaltavansa kulkea jälleen ”spontaa-

nimmin ja rohkeemmin”. Tulkitsin tämän lauseen liittyvän vahvasti tuntea-modaliteet-

tiin, sillä Jyrkämän (2008, 195) näkemyksen mukaan tuntemisen modaliteetti liittyy ih-

miselle ominaiseen tapaan määritellä, arvioida ja kokea kohtaamiaan asioita ja tilanteita 

sekä liittää niihin tunteitaan. Spontaanin kulkemisen mahdollistaneen vakiotaksin voi 

katsoa tukeneen vaikeavammaisen toimijana toimimista, sillä Emirbayer ja Mische 

(1998, 973) näkevät toimijuuden muodostuvan dialogisesti sosiaalisessa vuorovaikutuk-

sessa ihmisten kesken.  
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Jotkut haastatteluihin osallistuneista vaikeavammaisista toivat joko voida- tai tuntea-

modaliteettia käyttäen esille, että vakiotaksin käytön ansiosta näillä oli ollut mielestään 

mahdollisuus elää jokapäiväistä elämää mielekkäällä tavalla. Lisäksi koettiin, että kysei-

nen järjestämistapa oli ollut ainut sopivalta tuntunut tapa hoitaa lakisääteiset kuljetus-

palvelut. Tulkitsin vakiotaksin käyttöön liittynyttä aikaa muistelevan haastateltavan 

käyttävän voida-modaliteettia sanoessaan, että ”pystyin elämään melko hyvää elämää”. 

Jyrki Jyrkämän (2008, 195) mallin sisältämällä voida-ulottuvuudella tarkoitetaan eri ti-

lanteisiin liittyvien rakenteiden tuottamia ja avaamia mahdollisuuksia. Ajattelen, että 

tällaisena rakenteena voidaan pitää myös kulloinkin käytettävissä olevaa kuljetuspalve-

lun järjestämistapaa, joka tässä tapauksessa on ollut vakiotaksi.  

 

”--nyt jälkikäteen ajatellen ainakin ni mää kyllä pystyin elämään melko hyvää elämää. 

Semmosta omannäköstä elämää sillon.” (Haastattelu 1) 

 

Edellä esiteltyjen teemojen lisäksi vakiotaksin käyttöön liittyi kokemuksia tasavertaisen 

osallistumisen ja aikataulujen määrittämisen mahdollistumisesta sekä kokemuksia valin-

nanvapaudesta ja tarvittaessa poikkeusjärjestelyjen toteuttamisen mahdollisuuksista. 

Haastatteluissa tuotiin voida-modaliteettia käyttäen esiin, että vaikeavammaisuuteen liit-

tyvistä rajoitteista huolimatta vakiotaksilla toteutettujen kuljetuspalvelumatkojen ansi-

osta oli kyetty osallistumaan arjen eri toimintoihin vammattomiin ihmisiin nähden lähes 

tasavertaisesti. Lisäksi kerrottiin tuntea-modaliteetti-ilmaisulla, että palvelua käyttäessä 

oli ollut mahdollisuus olla muiden ihmisten tavoin vastuussa omista teoistaan ja aikatau-

lujensa määrittämisestä. Vakiotaksia käytettäessä oli koettu myös valinnanvapauden 

tunteita, koska palvelu oli tuotettu aina vaikeavammaisen yksilöllisten tarpeiden mukai-

sesti. Eräässä haastattelussa kerrottiin voida-modaliteetti-ilmaisulla, että vakiotaksia 

käyttäessään vaikeavammaisen oli ollut mahdollista sopia Helsingin kaupungin sosiaali-

viraston kanssa palvelunkäyttäjän toivomasta lyhytaikaisesta poikkeusjärjestelystä: 

haastattelemallani henkilöllä oli ollut lyhyen ajan lupa ottaa invataksiinsa mukaan pyö-

rätuoleja käyttäneitä ulkomaalaisia vieraitaan, jotka eivät muutoin olisi olleet oikeutet-

tuja järjestelmän käyttöön. Poikkeusjärjestely oli edellyttänyt, etteivät nämä kuljetukset 

ylittäneet palvelunkäyttäjän matkojen kuukausikiintiötä.  
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4.1.3 Sosiaalisen elämän mahdollistuminen 

 

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelun käyttäjien haastatteluissa kerrottiin, että vakiotak-

sin käyttö mahdollisti sosiaalisten suhteiden ylläpidon. Esimerkiksi erään haastatellun 

mukaan tämän oli ollut mahdollista viettää sosiaalisesti hyvää elämää kuljettajan anta-

man avun ansiosta. Kuljettaja oli muun muassa tukenut haastateltavaa portaissa ja muu-

tenkin liikkumisessa, jotta tämä pääsi haluamiinsa paikkoihin. Sen lisäksi, että vakiotak-

sia käyttäen oli voinut viettää aktiivista sosiaalista elämää monena iltana viikossa, eräs 

haastateltava oli voinut matkustaa vakiotaksinsa kyyditsemänä lähiomaistensa luokse 

200 kilometrin päähän kotoaan. Helsingin kaupungin sosiaalivirasto oli suostunut tähän 

sillä ehdolla, ettei kyseinen haastateltava käyttänyt saman kuukauden aikana enempää 

vapaa-ajan matkoja. Toisaalta myös vakiotaksin käyttöluvan takaisin saannin jälkeen ih-

misten tapaaminen oli muuttunut jälleen aktiivisemmaksi. 

 

Vaikka sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpidon mahdollistumiseen liittyviä asioita ei 

mainittu haastattelujen aikana muutoin kuin lyhyesti, asian nosti esiin kuitenkin suurin 

osa haastattelemistani vaikeavammaisista. Sosiaalisen elämän mahdollistumisesta ker-

rottiin aina joko suoraan tai epäsuorasti voida-modaliteettia käyttäen.  

 

”--nyt kun olen päässyt irti, niin huomaan ihan niinkun mitään niinkun tekemättä, niin 

huomaan liikkuvani enemmän ja olevani enemmän tekemisissä ihmisten kanssa.”  

(Haastattelu 2) 

 

Ylläolevassa haastatteluotteessa haastateltava viittaa Matkapalvelun asiakkuuden päät-

tymiseen sanomalla ”nyt kun olen päässyt irti”. Haastatteluotteen virkkeessä ei ole käy-

tetty suoraan mitään kuudesta toimijuuden modaliteetista, mutta tulkitsin haastateltavan 

toteamuksen sisältävän voida-modaliteetin, koska päästyään ”irti” tämä huomaa epäsuo-

rasti ilmaistuna jälleen voivansa liikkua ja olla ihmisten kanssa tekemisissä enemmän. 

 

 

4.1.4 Palveluntuottajan/kuljettajan myönteiset vaikutukset 

 

Vakiotaksin käytöstä kerrottujen kokemusten perusteella voi päätellä, että tutkimuk-

seeni osallistuneilla vaikeavammaisilla on ollut vahva luottamus tuttuihin palveluntuot-

tajiinsa sekä niiden kuljettajiin. Tutun taksin odottamiseen luotettiin muun muassa 
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silloin, kun elokuvista palatessa oltiin kymmenen minuuttia myöhässä aikatauluihin liit-

tyneiden epäselvyyksien takia. Kuljettajan odottamiseen luotettiin, koska haastateltu 

tiesi kuljettajan tuntevan hänet niin hyvin, ettei kuljettajan arveltu lähtevän pois ennen 

palvelunkäyttäjän saapumista. Kuljettajan kärsivällisen asenteen ohella luotettiin myös 

tämän taitoon kiinnittää pyörätuoli turvallisesti kiinni invataksiin. Haastatteluissa tut-

tuun kuljettajaan luottamisesta kerrottiin tuntemisen modaliteettia käyttäen. Esimerkiksi 

lause ”[Tutun kuljettajan] kanssa mä luotan siihen, et se tietää miten tuoli kiinnitetään” 

osoittaa, että kuljettajan ammattitaito herättää luottamuksen tunteen Jyrkämän (2008, 

195) modaliteettimallin periaatteen mukaisesti. Tuttuun kuljettajaan luottaminen ilme-

nee myös Esa Asikaisen (2015, 55) tutkimissa helsinkiläisten vaikeavammaisten kulje-

tuspalvelukokemuksissa, joiden mukaan asiakkuussuhteen luottamuksellisuuden vuoksi 

kuljettajan oli esimerkiksi uskallettu antaa asioida palvelunkäyttäjän puolesta pankkiau-

tomaatilla tämän tunnuslukua ja pankkikorttia käyttäen. 

 

Omaan vakiokuljettajaan luottamisesta kerrottiin kahdessa haastattelussa myös voida-

modaliteettia käyttäen. Kuljettajan kanssa oli voinut sopia noutoajoista niin tarkasti, että 

hän oli yleensä jo ulkona odottamassa asiakkaan saapuessa sovittuun paikkaan. Lisäksi 

kuljettajalta oli voinut saada tarvittaessa väliaikatietoja auton etenemisestä liikenteessä, 

ja taksin saapumiseen sovittuna aikana oli voinut luottaa. Tuntea-modaliteettia käyttäen 

todettiin, että vakiotaksin ansiosta kaikki oli tuntunut helpommalta, koska palvelunkäyt-

täjän ja kuljettajan viestinnän välissä ei ollut muita osapuolia. Näiden seikkojen takia 

vaikeavammaisilla vakiotaksin käyttäjillä oli ollut mahdollisuus tuntea olonsa turval-

liseksi. Kuljettajaan luottamisesta kerrottiin myös haluta-modaliteettia käyttäen: ”oma 

vakiokuljettajani olisi opastanut ihan perille, jos olisin niin halunnut”. Kyseinen lause 

osoittaa mielenkiintoisella tavalla haastatellun henkilön toimijuutta, sillä vakiotaksin 

kuljettaja olisi hänen niin halutessaan toiminut tietyllä tavalla. Jyrkämän (2008, 195) 

mallin sisältämiin haluta-modaliteettiin liittyviin periaatteisiin viitaten voi päätellä, että 

tässä tapauksessa vakiotaksin käyttäjällä oli valmius hyödyntää kuljettajaansa omien 

päämääriensä saavuttamiseen.  

 

Palveluntuottajan myönteinen asenne näyttäytyi usean haastateltavan kohdalla tärkeänä 

tekijänä vakiotaksiin liittyvissä positiivisissa kokemuksissa. Tuntea-modaliteettia käyt-

täen todettiin, että kuljettajan joustavuus oli ollut tärkeää esimerkiksi asiakasta haetta-

essa lentokentältä, sillä lennot ovat usein myöhässä, pyörätuolin saapumista ruumasta 
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saattaa joutua ajoittain odottamaan ja monet muutkin asiakkaasta riippumattomat seikat 

voivat viivästyttää taksimatkan alkamista. Nämä asiat esille nostanut haastateltava totesi 

tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen olevan ”kiva”, etteivät tutut kuljettajat purkaneet 

stressiään asiakkaaseensa. Lisäksi vakiotaksikäytännön eduksi laskettiin se, että tak-

siyrittäjän intressinä oli toteuttaa kuljetukset hyvin. Tämä oli ilmennyt käytännössä pal-

veluntuottajan halukkuutena informoida asiakastaan etukäteen taksin saapumisen vii-

västymisestä. Myöhästymistä oli pyydetty asiakkaalta anteeksi ja tältä oli kysytty, millä 

tavoin tämä toivoo tilanteessa toimittavan. Palveluntuottajan myönteisen asenteen voi 

katsoa edesauttaneen asiakkaan toimijuutta, sillä Ronkaisen (2008, 388) mukaan vaihto-

ehdottomuus kaventaa toimijuuden astetta.  

 

Voida-modaliteettia käyttäen kerrottiin, että palvelumyönteiselle taksiyrittäjälle oli ollut 

mahdollista tarvittaessa soittaa ja valittaa, jos vaikeavammainen asiakas katsoi, ettei pal-

velu toiminut toivotulla tavalla. Katson tämän vahvistaneen palvelunkäyttäjän toimi-

juutta, sillä hän oli palautetta antaen voinut vaikuttaa saamansa palvelun laatuun. Haas-

tatteluissa korostettiin myös taksinkuljettajan auttamishalun tärkeyttä. Eräässä haastatte-

lussa kerrottiin osata-modaliteetti-ilmaisua käyttäen, että vaikka haastateltavana ollut 

vaikeavammainen tiesi osaavansa itse neuvoa ja pyytää tarvittaessa apua, niin tämän 

mielestä kuljettajien luontaisen auttamishalun oli kuitenkin oltava ilmeinen. Jyrkämän 

(2008, 195–196) määritelmän mukaan osata-modaliteetti liittyy ihmisellä oleviin tietoi-

hin ja taitoihin, joita tämä on elämänsä aikana hankkinut. Eri asioihin liittyvät osaamiset 

saattavat joihinkin asioihin liittyen kuitenkin heiketä tai loppua kokonaan iän karttuessa. 

Haastateltavan kohdalla avunpyytämisen ja neuvomisen osaamisen voi katsoa olevan 

osoitus toimijuudesta, jota käyttäen kuljettajia ohjataan tekemään asioita vaikeavammai-

sen haluamalla tavalla. 

 

”--mää osaan pyytää apua ja osaan neuvoo, mut siinä tarvitaan sitä asennetta, et he ha-

luaa auttaa sillä tavalla.” (Haastattelu 1) 

 

 

4.1.5 Psyykkisen hyvinvoinnin toteutuminen 

 

Vakiotaksin käyttö tuki haastattelujen perusteella selkeästi tutkimukseeni osallistunei-

den kuljetuspalvelun käyttäjien psyykkistä hyvinvointia. Tutun kuljettajan toteuttama 
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palvelu oli koettu stressittömäksi, koska kuljetuspalvelumatkat olivat sujuneet yleensä 

ongelmitta, matkojen tilaaminen ei ollut tuntunut ahdistavalta eikä pitkän ulkomaan len-

non jälkeen tarvinnut soittaa keskitettyyn matkojenvälityskeskukseen. Palvelun stressit-

tömyyden syyksi mainittiin myös se, että ennen kuljetuspalvelumatkan alkamista palve-

lunkäyttäjä oli tiennyt, kuka häntä tulee noutamaan. Vakiotaksin käytön stressittömyy-

destä kerrottiin useimmiten tuntea-modaliteetin sisältämillä myönteisillä ilmaisuilla, 

minkä lisäksi asiaa muisteltiin kyetä-modaliteetin kautta. Vakiotaksin käytön ja tuttujen 

kuljettajien katsottiin myös mahdollistaneen stressittömän arjen toteutumisen. Esimer-

kiksi aamut olivat tuntuneet rauhallisemmilta, sillä tutut kuljettajat olivat tarvittaessa 

odottaneet asiakkaan saapumista ulkona asiakkaan pyynnöstä muutaman minuutin, mi-

käli tämä oli ollut hivenen myöhässä. Vakiotaksiinsa riippuvuussuhteessa olleella vai-

keavammaisella voi katsoa olleen valtaa pystyessään vaikuttamaan lähtöajankohtaan 

niin, että hän ehti häntä odottavaan autoon. Palvelunkäyttäjän voi katsoa olleen tässä ti-

lanteessa myös toimija, sillä hän vaikutti tietoisesti odottamassa olleen taksinkuljettajan 

toimintaan. Giddens (1984b, 153) katsookin, että toimijuudessa on aina kyse myös val-

lan kaksisuuntaisuudesta. 

 

Joissakin haastatteluissa mainittiin erikseen, että vakiotaksilla toteutettuun kuljetuspal-

veluun oli liittynyt turvallisuuden tunteen kokemus. Tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyt-

täen kerrottiin, että esimerkiksi kauppakeskusten tavallisilta tuoleilta seisomaan nouse-

minen oli tuntunut turvalliselta tutun kuljettajan avustamana, ja lisäksi kuljettajan saa-

pumista ei tarvinnut odottaa pitkään, mikä olisi ollut kivuliasta. Vakiotaksin käyttö ja 

Matkapalvelusta irrotettuna oleminen mahdollisti myös sen, että taksin nopean saata-

vuuden takia opaskoiran kanssa tuntui turvalliselta liikkua erilaisissa ympäristöissä.  

 

Vakiotaksin käyttöön liittyi vahva kokemus siitä, että vaikeavammainen oli tuntenut 

olevansa arvostettu asiakas ja palvelunkäyttäjä. Esimerkiksi eräs haastateltu kertoi tun-

tea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen kokeneensa, että taksiyrittäjä oli ollut motivoitunut 

toteuttamaan kuljetuspalvelun hyvin, koska vakiotaksia käyttäessään hän oli lukeutunut 

Helsingissä eniten kuljetuspalveluja käyttäneiden henkilöiden joukkoon. Haastateltu ar-

veli palveluntuottajan halunneen tehdä parhaansa pitääkseen tuottoisan asiakkaan. 

Koska tällä oli kuluttajana mahdollisuus valita minkä taksiyrittäjän palveluita hän halusi 

käyttää, tulkitsen vakiotaksia paljon käyttäneellä asiakkaalla olleen tällaisessa tilan-

teessa palveluntuottajaansa nähden valtaa. Kuluttajana toimimisen voi katsoa olevan 
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osoitus toimijuudesta, sillä toimijana toimimiseen sisältyy valtaa sekä kykyä tehdä tar-

vittaessa muutoksia (Giddens 1984a, 14–15). Arvostetun asiakkuutensa ansiosta palve-

lunkäyttäjällä on ollut mahdollisuus vaikuttaa palveluntuottajansa toimintaan siten, että 

sen seurauksena asiakkaalle tuotetaan palvelu tämän toivomalla tavalla.  

 

Edellä kerrotun lisäksi vakiotaksin käyttöön liittyi myös muita tunteita ja kokemuksia, 

jotka olivat olleet aina pelkästään positiivisia. Tutun kuljettajan tuottama palvelu oli he-

rättänyt palvelunkäyttäjässä muun muassa levollisuuden tunteen. Haastatteluissa mainit-

tiin esimerkiksi täytyä-modaliteetin negaatioilmaisulla, ettei palvelua käyttäessään täy-

tynyt jännittää, hermoilla tai murehtia asioiden sujumista. Tuntea-modaliteettia käyttäen 

kerrottiin, että vakiotaksia käytettäessä oli oltu onnellisia kuljettajan rehellisyydestä ja 

tämän tavasta toteuttaa kuljetuspalvelu asiakkaan tarpeitten mukaisesti. Onnellisuuden 

tunteen sai aikaan myös se, että kuljettajalle oli mahdollisuus soittaa suoraan ja että pal-

velunkäyttäjän ei tarvinnut odottaa häntä kauan. Koska palvelu oli toiminut ongelmitta, 

aktiivista elämää viettänyt palvelunkäyttäjä oli uskaltanut vaikeavammaisuudestaan 

huolimatta lähteä liikkeelle osallistuakseen eri aktiviteetteihin. Kyseisessä kuljetuspal-

velukokemuksessa katsoin lähdön uskaltamisen tarkoittavan lähdön haluamista, koska 

Jyrkämän (2008, 195) mallin periaatteen mukaisesti henkilö halusi vakiotaksia käyttäen 

toteuttaa päämääränsä, eli tiettyyn kohteeseen matkustamisen. 

 

”--mä olin melkosen onnellinen ihminen siitä, että niistä mun heikkouksista ei tarvinu 

sitten niin välittää kun mulla oli vakkaritaksi, joka osasi niissä tilanteissa toimia.” 

(Haastattelu 1) 

 

 

4.2 Helsingin Matkapalvelun käyttöön liittyvät kuljetuspalvelukokemukset 

 

Tässä alaluvussa kerron Helsingin Matkapalveluun liittyneistä kokemuksista saamani 

tulokset. Matkapalvelun käyttöön suhtauduttiin huomattavasti kielteisemmin kuin va-

kiotaksilla matkustamiseen. Esittelen Matkapalvelun käyttöön liittyneissä kokemuksissa 

näkyvää toimijuuden rakentumista kymmenen eri aihepiirin kautta. Matkapalvelun käy-

tön kokemusten yläkategoriat olivat fyysisen toimintakyvyn kuormittuminen, liikkumisen 

hankaloituminen, aktiivisuuden vähentyminen, asioinnin vaikeutuminen, kuljettajan toi-

minnan haasteet, työnteon vaikeutuminen, spontaaniuden vaikeutuminen, sosiaalisen 

elämän kapeutuminen, liikkumisen mahdollistuminen ja psyykkinen kuormittuminen. 
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4.2.1 Fyysisen toimintakyvyn kuormittuminen 

 

Joidenkin liikuntavammaisten kohdalla kuljetuspalvelun käyttö oli muuttunut fyysisesti 

kivuliaaksi sen jälkeen kun nämä oli liitetty Helsingin keskitettyyn Matkapalvelu-järjes-

telmään. Kivun kerrottiin aiheutuneen siitä, että Matkapalvelun välittämissä suurissa au-

toissa ei haastateltavien mielestä ollut lainkaan jousitusta. Tällaisella autolla matkusta-

misesta puhuttiin täytyä-modaliteettia käyttäen. Fyysisten kipujen kerrottiin aiheutuvan 

myös siitä, että Matkapalvelun säätöjen mukaan sähköpyörätuolin käyttäjänä oli pakko 

istua tila-auton akselin päällä, mistä johtuen muun muassa katukivetysten reunojen ja 

raitiovaunukiskojen ylittäminen oli tuntunut pyörätuolin kautta kivuliaasti vartalossa. 

Kertoessaan olleensa pakotettu matkustamaan jousituksettomassa autossa tai joutu-

neensa istumaan Matkapalvelun käytännön takia kipua tuntien auton akselin päälle kiin-

nitettynä katsoin haastateltujen käyttäneen puheessaan täytyä-modaliteettia, sillä Jyrkä-

män (2008, 195) toimijuuden modaliteettimallin perusteella kuljetuspalveluasiakkaiden 

kokemuksiin sisältyneen täytymisen syynä olivat olleet fyysisten pakkojen ohella myös 

normatiivisina rajoitteina olleet Matkapalvelu-järjestelmän käytännöt. Täytymisestä oli 

ollut kyse myös silloin, kun reumaa sairastava haastateltu oli joutunut toistuvasti odotta-

maan voimiensa äärirajoilla myöhässä olleen auton saapumista. Toisaalta matkustami-

seen liittyneistä kivuliaista kokemuksista ja esimerkiksi kroonisesta Matkapalvelun käy-

töstä aiheutuneesta päänsärystä kerrottiin tuntea-modaliteetti-ilmaisuja käyttäen.  

 

Haastatteluissa kerrottiin voida-modaliteetin negaatioilmaisulla, että Matkapalvelun 

käyttö ei ollut ajoittain mahdollistunut lainkaan. Eräs haastateltu kertoi, että Matkapal-

velun kautta järjestettyjen kuljetusten käytöstä saamiensa kipujen seurauksena hän oli 

ollut joinakin aikoina kykenemätön matkustamaan Helsingin Matkapalvelun välittämillä 

autoilla. Haastateltava kertoi joutuneensa olemaan yhtämittaisesti neljä kuukautta koto-

naan, koska ei Matkapalvelu-kyydin aikana aiemmin niskaan syntyneen hermovaurion 

takia voinut enää käyttää koppiautoiksi kutsumiaan tila-autoja. Tällaisessa tilanteessa 

toimijuuden voi katsoa olevan vähäistä. Giddens (1984a, 9) ajattelee toimijuudesta ole-

van kyse silloin, kun henkilöllä on kyky asioiden tekemiseen. Vaikka kyseinen henkilö 

oli myöhemmin saanut oikeuden matkustaa kuljetuspalvelumatkoillaan henkilöauton 
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etupenkillä, hän kertoi kykenevänsä kipujensa takia käyttämään kuljetuspalvelua kor-

keintaan kaksi kertaa kuukaudessa.  

 

Kuljetuspalvelun odotusaikojen ja autojen myöhästelyjen takia osa haastattelemistani 

vaikeavammaisista henkilöistä oli välillä päättänyt käyttää julkisia liikennevälineitä siitä 

huolimatta, että niillä kulkeminen tuotti heille kohtuuttomia vaikeuksia. Sokea haasta-

teltava oli ollut vähällä pudota metron raiteille, koska väsynyt opaskoira oli johdattanut 

tämän metroasemalla vahingossa liian lähelle laiturin reunaa. Kyseinen haastateltava to-

tesi voida-modaliteetin negaatiota käyttäen, että koska hän ei voinut tuolloin käyttää va-

kiotaksiaan, hänen ja hänen opaskoiransa henki vaarantui. Myös toinen haastatteluihin 

osallistunut henkilö kertoi käyttävänsä usein bussia, vaikka tämän sähköpyörätuoli oli 

sillä matkustaessa kaatunut muutaman kerran.  

 

”--mä yritän käyttää sitä systeemiä niin vähän kuin mahdollista. Eli mä käytän avusta-

jan kanssa julkisia, mä yritän käyttää bussia. Bussin käyttäminen on aika tuskallista 

sähkärin kans, siel on tää aina tää tappelu lastenvaunut–sähkärit. Mul on jopa ollu 

näitä niinkun onnettomuuksia, kaatumisia sähkärin kanssa, eli mulla oikeesti on koh-

tuuttomia vaikeuksia käyttää julkisia, niinku kuljetuspalvelun periaatteet sanoo, mut mä 

silti käytän niitä avustajan kanssa--” (Haastattelu 4) 

 

Ylläolevassa sitaatissa olevien ilmaisujen ”mä yritän käyttää sitä systeemiä niin vähän 

kuin mahdollista” ja ”mut mä silti käytän niitä” voi katsoa sisältävän haluta-modalitee-

tin, sillä Jyrkämän (2008, 195) mukaan kyseinen modaliteetti liittyy henkilön motivoitu-

neisuuteen ja hänellä oleviin tavoitteisiin ja päämääriin. Tässä tapauksessa haastatelta-

van tavoitteena tai päämääränä on ollut päästä ajoissa haluttuun kohteeseen. Julkisiin 

liikennevälineisiin turvautumisen voi katsoa olevan osoitus siitä, että vaikeavammaiset 

eivät ole voineet Matkapalvelu-järjestelmää käyttäessään toteuttaa toimijuuttaan siten, 

että olisivat kyenneet toimimaan järjestelmän toimintakäytännön sallimissa rajoissa ha-

lutessaan vaihtoehtoisella tavalla, esimerkiksi ottamaan taksin lähimmältä taksiasemalta 

välttääkseen myöhästymisen. Toimijana toimimisen edellytyksenä on se, että henkilöllä 

on tarvittaessa mahdollisuus vaikuttaa asioiden kulkuun tavoitteidensa mukaisesti niin 

halutessaan (Giddens 1984a, 9,14).  

 

 

4.2.2 Liikkumisen hankaloituminen 
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Kuljetuspalvelun järjestämistapana keskitetyn matkojen tilaus- ja välitysjärjestelmän 

koettiin hankaloittaneen merkittävästi itsenäistä liikkumista kodin ulkopuolella.  

Asikaisen (2015, 55) saamien tutkimustulosten tavoin tähän tutkielmaan haastatellut 

henkilöt pitivät useimmiten Matkapalvelu-järjestelmän suurimpana ongelmana kyytien 

pitkiä odotusaikoja sekä sitä, että odottaminen oli pakollista. Kyytien odottamisen pa-

kollisuudesta puhuttiin pääosin joko täytymisen tai tuntemisen modaliteeteissa. Tuntemi-

sen modaliteetin sisältävät ilmaisut olivat aina sävyltään negatiivisia. Täytyä-modali-

teettia käyttäen kerrottiin muun muassa, että teatterissa pidettyjen näytelmäharjoitusten 

jälkeen oli ollut pakollista odottaa taksia myöhään illalla 40 minuuttia, koska haastatel-

tavalle ei oltu annettu tolppalupaa. Tuntea-modaliteetilla ilmaisten tämän kerrottiin ol-

leen raivostuttavaa. Erikoisena pidettiin myös sitä, että rautatieasemalla autoa täytyi 

odottaa puoli tuntia, vaikka viereisellä taksiasemalla oli useita vapaita takseja. Matka-

palvelu-järjestelmän epäkohdaksi nimettiin myös se, ettei siinä sähköpyörätuolin käyttä-

jillä ole mahdollisuutta saada tolppalupaa: autoa oli odotettava 45 minuuttia, mikäli ti-

lausta ei ollut tehnyt etukäteen. Helsingin Matkapalvelun tilauskeskuksen työntekijän 

antama tolppalupa tarkoittaa, että palvelunkäyttäjä saa oikeuden tilata kuljetuspalvelu-

matkansa itse valitsemaltaan palveluntuottajalta tai ottaa taksin lähimmältä taksiase-

malta. Tolppalupa annetaan aina kertaluonteisesti, mikäli kuljetusta ei voi saada muulla 

tavoin. Sähköpyörätuolin käyttäjillä ei ole kuitenkaan mahdollista saada tolppalupaa. 

(Helsingin kaupunki 2016, 20–21.) 

 

Kuljetuspalvelukokemuksista kävi ilmi myös, että elokuviin pääsy oli jäänyt toteutu-

matta, koska aiemmin tehtyä kuljetuspalvelumatkan tilausta ei ollut näkynyt lainkaan 

Matkapalvelun tietokonejärjestelmässä. Lisäksi auton saapumista oli täytynyt odottaa 

lentokentällä 45 minuuttia, koska matkojen tilauskeskuksen asiakaspalvelija oli alkanut 

syöttää tilausta järjestelmään hetkenä, jolloin auton olisi pitänyt olla noutamassa asia-

kasta. Eräässä tapauksessa puhelinkeskuksen asiakaspalvelija oli ilmoittanut iltalennolta 

palanneelle haastateltavalle, että mikäli tämän avustaja viedään matkan varrella kotiin, 

tulee asiakkaan tämän jälkeen odottaa seuraavan auton saapumista henkilökohtaisen 

avustajansa pihalla 45 minuuttia. Haluta-modaliteetin negaatioilmaisua käyttäen kysei-

nen haastateltava kertoi, ettei hän ollut valmis toimimaan näin, joten hän päätti tilata 

taksin omalla kustannuksellaan tutulta palveluntuottajalta.  
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”No tietenkin jos mä olen tulossa Brysselistä iltalennolla ja kello on jo yli keskiyön, ni 

mä en todellakaan avustajan pihalla seiso 45 minuuttia.” (Haastattelu 4) 

 

Oman liikkumisen koettiin hankaloituneen myös siksi, että Matkapalvelua käytettäessä 

ei katsottu voivan vaikuttaa palvelun toteutustapoihin. Tällaisista kokemuksista kerrot-

tiin yleensä tuntea-modaliteetin sisältävillä ilmaisuilla, mutta asiasta puhuttiin myös 

voida-modaliteetin kieltomuodolla. Haastatteluissa tuotiin esiin, ettei palvelunkäyttä-

jällä ollut mahdollisuutta valita, millainen auto tätä tuli kulloinkin noutamaan. Esimer-

kiksi eräs heikkonäköinen haastateltava kertoi, että suuressa tila-autossa matkustaminen 

oli tuntunut oudolta, koska hän olisi kyennyt matkustamaan myös henkilöautossa. Ky-

seinen haastateltava koki olevan väärin, ettei hän voinut itse päättää siitä, milloin ja mi-

ten palvelua kulloinkin käytti. Haastatteluissa kerrottiin myös, ettei palvelunkäyttäjällä 

ollut mahdollisuutta vaikuttaa matkojensa mahdollisiin yhdistelyihin toisten palvelun-

käyttäjien matkojen kanssa, eikä yhdistelyistä voinut saada tietoa etukäteen. Tästä joh-

tuen vaikeavammaisen itsemääräämisoikeuden ei katsottu toteutuvan Matkapalvelu-jär-

jestelmää käytettäessä. Veikko Launis (1994, 51–52) näkee itsemääräämisoikeuden mo-

raaliseksi oikeudeksi tehdä omaan elämään liittyviä valintoja ja päätöksiä sekä toteuttaa 

niitä. 

 

Aikataulujen paikkaansa pitämättömyys koettiin suureksi ongelmaksi Matkapalvelussa. 

Kuljetuspalvelua hoitavien autojen myöhästelyistä johtuen monet haastateltavat olivat 

joutuneet pyytämään henkilökohtaista avustajaansa pitkittämään työpäiväänsä aiemmin 

sovitusta, mikä oli aiheuttanut avustajissa monessa tapauksessa ärtymystä, ja erään 

haastateltavan avustaja oli päättänyt irtisanoutua Matkapalvelusta aiheutuneiden aika-

taulullisten ongelmien vuoksi. Haastatteluissa todettiin muun muassa voida-modalitee-

tin negaatiota ja tuntea-modaliteettia käyttäen olevan ikävää, ettei avustajan työnanta-

jana voinut vaikuttaa riittävästi Matkapalvelun aikatauluihin. Kuljetusten aikataululliset 

ongelmat olivat vaikuttaneet vaikeavammaisten henkilökohtaisten avustajien työaikoi-

hin haitallisesti myös Invalidiliiton syksyllä 2019 tekemän kuljetuspalvelujen toimi-

vuutta koskevan selvityksen perusteella (Invalidiliitto 2019, 9). Viikoittaisten autojen 

saapumiseen liittyvien ongelmien seurauksena oli koettu, ettei palvelunkäyttäjien ajalla 

ajateltu olevan mitään merkitystä, vaikka nämä olisivat esimerkiksi opiskelijoita tai 

työssäkäyviä henkilöitä, joilta yhteiskunnassa odotetaan täsmällisyyttä.  
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”--meidän ajalla ei oo mitään väliä, vaikka me oltais työssä, vaikka me oltais niinku yh-

teiskunnassa työntekijän roolissa tai opiskelijan roolissa, joilta yhteiskunta edellyttää 

tiettyä täsmällisyyttä.” (Haastattelu 4) 

 

Monet haastateltavat kokivat olevansa kuljetuspalvelussa järjestelmän armoilla. Täytyä-

modaliteettia käyttäen kerrottiin, että tilauskeskukseen jonottamisen jälkeen kyytiä tila-

tessa matkan tarkoitusta joutui joskus perustelemaan, ja että näkövammaisen oli yli puo-

len tunnin odotuksen jälkeen astuttava suuriin tila-autoihin, joissa penkit tuntuivat ole-

van aina eri tavalla. Kuljetukset olivat ajoittain myös pitkittyneet huomattavasti matko-

jen yhdistelyjen takia, ja pahimmillaan matkaan oli kulunut puolitoista tuntia, kun Reit-

tioppaan mukaan matkanteon olisi tullut kestää 15 minuuttia. Tuntea-modaliteettia käyt-

täen tämän kerrottiin tuntuvan pahalta, minkä lisäksi palvelun käyttö oli koettu toisten 

armoilla olemiseksi. Matkapalvelun käyttö koettiin myös ”narun jatkeena” ja ”löyhässä 

hirressä” olemiseksi, sillä järjestelmän ei katsottu sallivan palvelunkäyttäjälle minkään-

laista joustavuutta. Näiden kokemusten lisäksi eräs haastateltava kertoi, että Matkapal-

veluun liittyneissä ongelmatilanteissa hän oli kokenut olevansa aina väärässä. Tällaiset 

tuntemukset koettiin epäoikeudenmukaisiksi, koska palvelua käytettäessä oli pyritty 

aina toimimaan Matkapalvelu-järjestelmän sääntöjen mukaisesti. Epäoikeudenmukai-

suuden tunteita herätti myös se, että kuljetuspalvelun käytön oli koettu edellyttävän, että 

oli aina puhelimitse tavoitettavissa ja heti valmis lähtöön myös silloin, kun auto saapui 

15 minuuttia etuajassa. Eräs haastattelemani liikuntavammainen henkilö totesi tuntea-

modaliteetti-ilmaisulla, ettei Matkapalvelun kautta järjestetty palvelu ole luotettava eikä 

käyttäjän tarpeisiin perustuva.  

 

”--jos se systeemi pelais, niin sitä vois käyttää. Mutta kun systeemi ei oo luotettava. Ne 

ei lähde niistä mun tarpeista.” (Haastattelu 1) 

 

Suurena erona aiempaan vakiotaksikäytäntöön nähden koettiin, että Matkapalvelun 

käyttöön sisältyi jatkuva kiire. Täytyä-modaliteettia käyttäen kerrottiin, että joitakin aa-

mutoimia oli ollut ajoittain pakko jättää tekemättä ehtiäkseen ulkona odottavaan autoon, 

ja että kiireistä kuljettajaa oli usein pyydettävä erikseen avustamaan matkan määrän-

päässä sisälle pääsyssä. Myös autojen odottamisen koettiin hankaloituneen sen jälkeen 

kun vakiotaksin käyttö oli muuttunut Matkapalvelun asiakkuudeksi. Eräs haastateltava 

kertoi joutuvansa heikkojen voimiensa ja niveljäykkyyksiensä takia ottamaan aina suu-

ren riskin, mikäli hänen on odotettava auton saapumista ulkona. Haastateltavan mukaan 
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ongelma korostui liukkailla talvikeleillä, jolloin kaatumisen riski on suuri. Myös toinen 

haastateltava kertoi tuntea-modaliteettia käyttäen, ettei uskaltanut odottaa opaskoiransa 

kanssa autoa levottomilla alueilla, mistä johtuen hän ei ollut näissä tilanteissa käyttänyt 

kuljetuspalvelua lainkaan. Toiminnan ympäristön voi katsoa olevan tässä tapauksessa 

Jyrkämän (2008, 194) mallin mukainen toimijuutta määrittävä rakennekoordinaatti, sillä 

alueen levottomuudella on selkeä vaikutus toimijan ratkaisuihin.  

 

”--en uskaltanu odottaa taksia, enkä uskaltanu ottaa sitä riskiä, että ku joutuu ulkona 

odottamaan koiran kanssa taksia jossain ei niin turvallisessa paikassa.” (Haastattelu 2) 

 

 

Eräässä haastattelussa todettiin voida-modaliteetti-ilmaisua käyttäen, että vaikeavam-

maisuuden kanssa voisi elää, jos lakisääteiset palvelut toimisivat. Koska kyseinen il-

maisu oli kuitenkin konditionaalimuotoinen, katson sillä tarkoitettavan, ettei palvelu tu-

kenut kyseisen haastateltavan toimijuutta. Lisäksi haastatteluissa kerrottiin täytyä-mo-

daliteeti-ilmaisulla, että palvelunkäyttäjät olivat joutuneet jatkuvasti järjestelemään uu-

delleen sekä työhön että vapaa-aikaan liittyviä aikataulujaan kuljetusten aikataulullisten 

ongelmien vuoksi. Esimerkiksi eräs haastateltava tunsi jatkuvasti olevansa soittamassa 

jonnekin. Jyrkämän (2008, 195) modaliteettimallin sisältämien ajatusten perusteella ali-

tuisen soittamisen voi katsoa olleen toiminnan rakenteena olevan Matkapalvelu-käytän-

nön pakottamaa. Kyseinen haastateltava totesikin tallentavansa aina tekstiviestillä teke-

mänsä tilaukset voidakseen hyödyntää niitä mahdollisissa järjestelmän käyttöön liitty-

vissä kiistoissa todisteina omasta toiminnastaan. Tämänkaltaisen tulevaisuutta ennakoi-

van toiminnan kaltainen reflektiivisyys on Jyrkämän (2013c, 94) näkemyksen mukaan 

olennaista toimijuudessa.  

 

Tuntea-modaliteettia käyttäen palvelun katsottiin olevan joissakin tilanteissa myös mie-

livaltaista. Erään kokemuksen mukaan esimerkiksi tolppalupien saaminen oli riippunut 

käytännössä aina tilauskeskuksen asiakaspalvelijan tekemästä päätöksestä, vaikka tolp-

paluvan myöntäminen olisi asiakasohjeiden perusteella ollut perusteltua. Matkapalvelun 

merkittävänä ongelmana pidettiin myös sitä, ettei yksityisyyden katsottu toteutuvan yh-

distetyissä kuljetuksissa. Eräs haastateltava totesi haluta-modaliteetin negaatioilmai-

sulla, ettei hän tahtonut kuljettajien sanovan nimeään tai matkan päämääränä olevaa 

osoitetta muiden autossa olevien matkustajien kuullen. Myös Vimparin (2010, 59) 
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tutkimuksessa yksityisyydensuojan toteutumisen oli koettu olevan olematonta matkojen 

yhdistelyissä, koska kuljettajat kysyivät matkustajilta muiden kuullen, minne nämä oli-

vat menossa. Asikaisen (2015, 56) tutkimustuloksissa yksityisyyden loukkauksen tun-

teet olivat aiheutuneet siitä, että matkoja tilattaessa reitin jokainen käänne ja yksityis-

kohta oli täytynyt kertoa seikkaperäisesti ja poistulon ajankohta oli ilmoitettava tarkasti. 

 

”Ja sit ku sun pitää aina kertoo sinne taksikeskukseen suunnilleen kengän numerokin, ni 

mun mielest se vähän rikkoo [--] niit ihan tietosuojahommiakin, et mä en ainakaan ha-

luu, et jos mä oon jossain yhdistelykuljetuksessa, ja sit siel on tota muita ihmisii, että se 

kuljettaja välttämättä edes sanoo sitä kadun nimeä missä mä asun. Et okei, kyllähän ne 

näkee, että missä päin ollaan, ehkä, tai sitten ei huomaa, mut en mä haluu, et mun tie-

toja siellä niinku jaellaan ihmisille millään tavalla--” (Haastattelu 3) 

 

Jyrkämän (2008, 195) mukaan eri tilanteissa toimiminen saattaa vaikeutua iän myötä tu-

levien toimintarajoitteiden seurauksena. Tekemieni haastattelujen perusteella voi pää-

tellä, ettei liikkumisen ja kuljetuspalvelun käytön hankaloituminen johtunut yleisesti 

Matkapalveluun siirtymisen jälkeen henkilöllä olevan vamman pahenemisesta. Ainoas-

taan yksi haastateltava koki vamman etenemisen vaikuttaneen siihen, että vammaispal-

velulain mukaisen kuljetuspalvelun käyttö oli aiempaa hankalampaa. Kykenemisen mo-

daliteetti-ilmaisua käyttäen kyseinen haastateltava kertoi, että näön heikkenemisen takia 

kaikki kuljetuspalvelun käyttöön liittyvät asiat tuntuivat vaikeammilta kuin aiemmin va-

kiotaksia käytettäessä. Eräs haastattelemani Matkapalvelun käyttäjä totesi tuntea-moda-

liteettia käyttäen, että palvelussa ei ole vähääkään luksusta, vaikka tietää monen fyysi-

sesti terveen näin olettavan. Sipposen (2006, 123–125) tutkimustulosten perusteella 

vammaispalvelulain mukaiseen taksikortin käyttöön liitetään joskus ulkopuolisten ta-

holta virheellisiä olettamuksia siitä, että palvelu olisi luksusta ja palvelunkäyttäjät dii-

voja.  

 

 

4.2.3 Aktiivisuuden vähentyminen 

 

Tekemäni haastattelut osoittivat Matkapalveluun siirtymisen vaikuttaneen kuljetuspal-

velun käyttöön siten, että matkojen tilaamista vähennettiin tietoisesti ja vietettiin huo-

mattavasti passiivisempaa elämää kuin vakiotaksin käyttöön liittyneenä aikana. Myös 

Helsingin sosiaaliasiamiehen vuonna 2007 tekemä selvitys on osoittanut, että Matkapal-

velun käytössä koettujen hankaluuksien vuoksi osa palvelunkäyttäjistä on joko 
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vähentänyt tai lopettanut kokonaan kuljetuspalvelumatkojen tilaamisen Helsingin Mat-

kapalvelun kautta (Vimpari 2010, 4). Suurin osa tutkielmaani haastattelemistani vaikea-

vammaisista kertoi yrittävänsä minimoida huonosti toimivaksi kokemansa keskitetyn 

palvelun käytön, minkä seurauksena esimerkiksi aiemmin kokonaan käytetyt vapaa-ajan 

matkat olivat nyt jääneet joidenkin kohdalla täysin käyttämättä. Tuntea-modaliteetin ja 

haluta-modaliteetin negaation sisältävällä ilmaisulla todettiin muun muassa, että koska 

Matkapalvelun kautta toteutettu palvelu ei tuntunut sisältävän vakiotaksiyrittäjällä ol-

lutta intressiä hyvän palvelun tarjoamiseen, keskitettyä järjestelmää pyrittiin käyttämään 

mahdollisimman vähän. Haastatteluissa kerrottiin myös täytyä-modaliteetti-ilmaisua 

käyttäen, että talvikeleillä Matkapalveluun oli turvauduttava enemmän, mutta tämän sa-

nottiin olevan vastentahtoista. Talven voi katsoa tässä olevan Jyrkämän (2008, 194) mo-

daliteettimallin mukaisesti toimijuutta määrittävä rakennekoordinaatti, jonka vaikutuk-

sesta toimijana toimiminen muuttuu. Haastateltavan kohdalla tämä merkitsi kaupungin 

tuottamaan kuljetuspalveluun turvautumista.  

 

”--nyt ku on ollu talvi, ni on tietysti ollu pakko käyttää vähä enemmän noit taksipalve-

luita, mutta en mä sitä mielelläni tee, et se on just se viimenen vaihtoehto ihan kirjai-

mellisesti.” (Haastattelu 3) 

 

Haastatteluissa kerrottiin palvelun käytön vähentämisen syyksi myös se, että huomatta-

van stressaavalta tuntunutta tilauskeskukseen soittamista haluttiin välttää. Eräs haasta-

teltava sanoi järjestävänsä liikkumisensa mahdollisuuksien mukaan muilla tavoin kuin 

Matkapalvelun kautta. Tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen haastateltava kertoi koke-

vansa tämän alistumiseksi. Myös toinen Matkapalvelun käytön lähes täysin lopettanut 

haastateltava ilmoitti kokevansa, että palvelun käyttö on tehty liian vaikeaksi. Tästä 

syystä ylimääräisen liikkumisen kerrottiin vähentyneen huomattavasti. Kuljetuspalvelun 

käytön vähentymisen seurauksena moni tutkimukseeni osallistunut henkilö liikkui ko-

tinsa ulkopuolella vähemmän kuin ennen, ja esimerkiksi konserteissa tai teattereissa 

käytiin harvemmin kuin vakiotaksia käytettäessä. Paluukyytien saannin hankaluuden ja 

kuljetusten pitkien odotusaikojen koettiin olevan suurin syy oman liikkumisen ja tapah-

tumiin osallistumisen vähentymiselle. Muun muassa näkövammaistapahtumiin aktiivi-

sesti aiemmin osallistunut haastateltava kertoi vähentäneensä Matkapalvelun käytön ta-

kia erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin osallistumistaan. Haluta-modaliteetin kielto-

muotoa käyttäen sanottiin, ettei paluukyydin saapumista ollut tahdottu odottaa pitkään 

eikä ottaa riskiä sen suhteen, ettei opaskoiran kanssa jaksa matkustaa metrolla kotiin. 
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Asikaisen (2015, 55) tutkimuksessa paluukyydin saannin hankaluus koettiin keskitetysti 

toteutetun kuljetuspalvelun käytön suurimmaksi haasteeksi. Myös Invalidiliiton (2019, 

9) tekemä selvitys osoitti odotusaikojen olevan huomattava ongelma keskitetysti toteu-

tetun vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun käytössä.  

 

Jotkut haastateltavat kertoivat erilaisilla täytymisen modaliteetti-ilmaisuilla joutuneensa 

lopettamaan harrastamisen ja erilaisiin tilaisuuksiin osallistumisen Matkapalvelun käy-

tön hankaluuden takia kokonaan. Esimerkiksi teattereihin ja konsertteihin menemisen 

jättämisen syynä oli ollut se, ettei sähköpyörätuolin käyttäjänä ollut saanut paluumatkaa 

helpottaakseen tolppalupaa. Toisen liikuntavammaisen haastateltavan oli täytynyt lopet-

taa vesijuoksu ja muu Hevossalmessa tapahtuva harrastaminen, koska sieltä poispääsy 

Matkapalvelun kuljetusten avulla oli myöhään ilta-aikaan epävarmaa. Myös yhdistystoi-

minnasta oli täytynyt jättäytyä pois, koska palvelun käyttö ja siihen liittyneet epäselvyy-

det olivat olleet liian stressaavia. Palvelun käytön vaikeuden ja siitä aiheutuneiden kipu-

jen takia myös aiemmin aktiivisena vaikuttajana ja vapaaehtoistyöntekijänä toiminut 

haastateltava oli joutunut jättäytymään sittemmin kotiin. Lisäksi haastatteluissa kerrot-

tiin tuntea-modaliteetin sisältäviä ilmaisuja käyttäen, ettei kuljetuspalvelumatkaa uskal-

lettu tilata muun muassa siksi, koska palvelunkäyttäjällä ei ollut varmaa tietoa siitä, 

onko matkan määränpäässä mahdollista istua. Uskalluksen puutteen syynä oli myös se, 

ettei Matkapalvelun toimivuuteen ollut luottamusta. Eräässä haastattelussa rohkeaksi ih-

miseksi itsensä tunteva henkilö kertoi joutuneensa luopumaan monista asioista, koska 

koki Matkapalvelun käytöstä aiheutuneiden vaikeuksien muodostaneen liian suuren taa-

kan.  

 

”--tykkäisin kovasti käydä konserteissa, mutta tota se on vaan niinku jääny ihan koko-

naan. Se on vaan jääny, koska mää oon kokenu sen, et en mää oo saanu niitä tolppalu-

pia.” (Haastattelu 4) 

 

Giddensin (1984a, 9) esittämiin toisin toimimista koskeviin näkemyksiin viitaten ajatte-

len kuljetuspalvelumatkoihin oikeutettujen vaikeavammaisten olleen toimijoita, koska 

nämä ovat omalla päätöksellään joko vähentäneet tai lopettaneet Matkapalvelun käytön 

kokonaan. Tämän seurauksena erilaiset aktiviteetit ja virikkeet ovat kuitenkin haastatte-

luista saamani käsityksen mukaan vähentyneet ihmisten elämästä huolestuttavalla ta-

valla.  
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4.2.4 Asioinnin vaikeutuminen 

 

Tutkimukseeni osallistuneiden vaikeavammaisten itsenäinen asioiminen oli selkeästi 

vaikeutunut Matkapalvelun käytön aloittamisen jälkeen. Tämä johtui osittain siitä, että 

matkan varrella tehtäviä kymmenen minuutin mittaisia pysähdyksiä varten oli aiempaa 

hankalampaa saada tilauskeskuksesta lupa, vaikka kuljetuspalveluohjeiden mukaan pal-

velunkäyttäjällä oli lyhyeen pysähdykseen oikeus. Asioimiseksi tarkoitettujen pysäh-

dysten mahdollistuminen oli myös epävarmaa. Eräs haastateltava kertoi tuntea-modali-

teetti-ilmaisua käyttäen olleen yllättävää, että kukkakaupalla pysähtyminen oli kerran 

sallittu matkojen tilauskeskuksesta. Jotkut haastateltavat olivat Matkapalvelun käytön 

takia lakanneet lopulta asioimasta kaupoissa työmatkojensa varrella ja pysähdysten teon 

sijaan matkustaneet aina suoraan koteihinsa. Syynä tähän oli se, että kauppa-asioinnin 

kestoa oli vaikea arvioida etukäteen, minkä lisäksi esimerkiksi näkövammaisen kulje-

tuspalvelun käyttäjän oli ollut kaupasta ulos tullessaan joskus huomattavan vaikea löy-

tää tätä odottavaa autoa. Tämänkaltaisten kielteisten kokemustensa perusteella kyseinen 

haastateltava oli päättänyt jatkossa tehdä ostoksensa vain läheisessä hyvin tuntemassaan 

päivittäistavarakaupassa silloin kun yksin asioiminen oli ollut pakollista, sillä lähikau-

pan ystävällisiltä myyjiltä oli mahdollista saada tarvittaessa apua. Koska itsenäinen asi-

oiminen oli muuttunut Matkapalveluun liitetyksi tulon jälkeen aiempaa huomattavasti 

hankalammaksi, asioimisessa turvauduttiin myös omilta vanhemmilta saatuun apuun. 

Tuntea-modaliteettia käyttäen kerrottiin, että koska isällä oli onneksi auto, asioiminen 

onnistui kerran viikossa vanhempien kanssa. 

 

”--onneks isällä on auto, ni yritän sit hoitaa niinku sitä kautta kaikki pakolliset asiat,    

[--] yleensä käyn kerran viikos kaupassa sillon ku vanhemmatki käy, et mä niiden mu-

kana sitten, siis samalla kyydillä ku ne menee, niin tota mä käyn sitten siin ostaan sa-

malla mitä tarvii.” (Haastattelu 3) 

 

Haastattelujeni perusteella voi edellä kerrotusta tulkita, että vaikka monet haastattele-

mani vaikeavammaiset olivat Giddensin (1984a) toisin toimimisen kriteerin perusteella 

toimijoita järjestäessään asioimisensa muulla tavoin kuin kuljetuspalvelumatkojen var-

rella tehtävillä pysähdyksillä, toimijuuden hintana oli näiden henkilöiden kohdalla osit-

tainen itsenäisyyden menettäminen, sillä myyjiltä ja läheisiltä saatuun apuun turvautu-

minen oli välttämätöntä.    
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4.2.5 Kuljettajan toiminnan haasteet 

 

Matkapalvelun kuljettajien toiminnan erilaisten puutteiden voi haastattelujen perusteella 

katsoa vaikuttaneen merkittävästi siihen, että palvelunkäyttäjien matkustaminen sekä 

kuljetuspalvelumatkojen aikana, lähtöosoitteessa ja matkan määränpäässä toimiminen 

oli keskitetyssä palvelussa aiempaa hankalampaa. Täytyä-modaliteetti-ilmaisua käyttäen 

kerrottiin, etteivät kuljettajat koskaan auttaneet asiakkaita kulkemisessa oma-aloittei-

sesti, vaan esimerkiksi sokea palvelunkäyttäjä oli joutunut itse pyytämään tätä. Passiivi-

sen palvelun seurauksena kyseinen palvelunkäyttäjä oli tullut lopulta siihen tulokseen, 

että esimerkiksi matkan varrella pysähdytyn kaupan ovelle tai matkan määränpäässä 

olevaan taloon löysi useimmiten opaskoiran johdattamana paremmin kuin kuljettajan 

avustamana. Täytyä-modaliteetti-ilmaisua käyttäen kerrottiin myös, että Matkapalvelua 

käyttäessään heikkonäköisen oli käveltävä jonkin matkan päässä odottavalle autolle, 

koska kuljettajat kieltäytyivät noutamasta asiakasta ravintolan ovelta. Tuntemisen moda-

liteetti-ilmaisulla tämän sanottiin olevan naurettavaa. Haastatteluissa tuli myös ilmi, 

ettei liikuntavammainen voinut aina saada siirtymävälinettään riittävän hyvin kuljettajan 

kiinnittämäksi, mistä johtuen mukana olleen henkilökohtaisen avustajan oli välillä pi-

dettävä jalkaansa sen päällä.  

 

”No ei kyllä tarjonnu automaattisesti apua koskaan, ei ikinä. Mut kyllä sitten kun kysy, 

niin kyllä sai apua, tosin se saatto olla tyyliin, kun mä kysyin, että kummalla puolella se 

ovi nyt tässä on, se minne oltiin koiran kans menossa, niin saatto vastauksena olla, että 

’tuolla’, mikä ei sokealle kerro mitään--” (Haastattelu 2) 

 

Kuljettajilta saadun avun riittämättömyyden lisäksi avustaminen oli joidenkin haastatel-

tavien kuljetuspalvelukokemuksissa myös kovakouraista. Muun muassa reumaa sairas-

tavan palvelunkäyttäjän oli välillä pakko kieltää kuljettajia kuuluvalla äänellä vääntä-

mästä tämän raajoja liian voimakkaasti hauraiden luiden murtumisalttiuden vuoksi. 

Muutenkin haastatteluista kävi ilmi, että kuljettajia oli toistuvasti neuvottava erilaisissa 

käytännön asioissa ja esimerkiksi matkojen osoitteisiin löytämisessä, sillä joidenkin 

haastateltavien mukaan kuljettajien paikallistuntemus oli huono. Muun muassa eräs nä-

kövammainen kertoi täytymisen modaliteetti-ilmaisua käyttäen, että hänen oli usein täy-

tynyt osata kuvailla kuljettajalle matkan määränpäässä, minkälaiseen rakennukseen 
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tämä oli kulloinkin menossa. Samoin erään liikuntavammaisen haastateltavan kokemuk-

sen mukaan kuljettajia täytyi hyvin usein neuvoa määränpääosoitteeseen löytämisessä, 

ja kuljettajien paikallistuntemuksen puutteen takia matkan määränpäähän saavuttiin mo-

nesti jonkin verran myöhässä. Myös Asikaisen (2015, 56) tarkastelemien kuljetuspalve-

lukokemusten mukaan joillakin kuljettajilla katsottiin olevan huono paikallistuntemus, 

sillä nämä olivat toistuvasti erehtyneet osoitteista. Kuljetuspalvelua käyttäneet henkilöt 

eivät luottaneet vahvasti kuljettajien kykyyn löytää matkan nouto- tai määränpääosoit-

teeseen myöskään Invalidiliiton (2019, 9) tekemän selvityksen perusteella.  

 

Haastatteluissa kerrottiin täytyä-modaliteetti-ilmaisuilla, että kuljettajia oli neuvottava 

toistuvasti myös apuvälineiden kiinnittämisessä. Käytetyn modaliteetti-ilmaisun perus-

teella neuvomisen voi katsoa olleen välttämätöntä. Matkapalvelun kuljettajien ammatti-

taidosta saamiensa huonojen kokemusten seurauksena jotkut haastateltavat eivät enää 

voineet luottaa näihin. Luottamuksen puutteesta kerrottiin voida- ja haluta-modaliteet-

tien negaatioita sisältävillä ilmaisuilla. Muun muassa eräs näkövammainen haastateltava 

totesi, ettei voisi ikinä uskaltaa antaa huollon tarpeessa olevia apuvälinelaitteitaan Mat-

kapalvelu-kyytejä toteuttavien henkilöiden kuljetettaviksi. Luottamuksen puute oli syn-

tynyt osittain siksi, että haastateltavan opaskoiran ollessa kerran auton tavaratilassa kul-

jettaja oli kesken matkan havainnut tavaratilan luukun olevan auki. Tämän kokemuk-

sensa vuoksi haastateltava kertoi, ettei haluaisi ikinä antaa eläinlääkärin tekemässä toi-

menpiteessä ollutta koiraansa kuljettajan nostettavaksi.  

 

Luottamuksen puutteen lisäksi osa haastateltavista oli joissakin tilanteissa tuntenut suo-

ranaista pelkoa epäasiallisesti ja jopa aggressiivisesti käyttäytynyttä kuljettajaa kohtaan. 

Tuntea-modaliteetti-ilmaisuja käyttäen kerrottiin tuntuvan pelottavalta, että jotkut kul-

jettajat saattoivat palvelunkäyttäjän hyvästä käytöksestä huolimatta huutaa ja kiroilla 

tälle esimerkiksi tilanteissa, joissa avustajaa oli odotettava matkan määränpäässä, tai jos 

palvelunkäyttäjällä meni lompakon etsimiseen aikaa ja kuljettaja halusi kiirehtiä eteen-

päin. Myös Asikaisen (2015, 56, 155) tarkastelemissa helsinkiläisten vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelukokemuksissa palvelunkäyttäjät kokivat kuljettajien kiroilun heikentävän 

palvelutapahtumaan liittyvää luottamuksen tunnetta. Sitä vastoin Salmisen (2015, 138) 

mukaan suurin osa Rovaniemen kaupungin ja sen lähiympäristön kuljetuspalveluasiak-

kaista koki palvelun ystävälliseksi ja kohteliaaksi, eikä kuljetuksissa tai niiden saannissa 

ollut enemmistön mielestä ongelmia.  
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Eräälle haastattelemalleni henkilölle kuljettaja oli alkanut huutaa, koska haastateltava 

oli ilmoittanut tekevänsä kuljettajan kymmenen minuutin myöhästymisen takia tästä va-

lituksen. Pelon tunteita herätti myös se, että Itä-Euroopasta kotoisin olevien kuljettajien 

käsitys vammaisten ihmisarvosta koettiin suomalaisesta kulttuurista poikkeavaksi, ja 

että nämä saattoivat käyttäytyä asiakkaitaan kohtaan vihaisesti ja ylimielisesti. Haastat-

teluissa kerrottiin koettavan myös, että kaikki kuljettajat eivät ole ymmärtäväisiä, ei-

vätkä jotkut tunnu edes haluavan olla sellaisia, vaan että osa kuljettajista haluaa vain 

viedä asiakkaan tilauksessa ilmoitettuun määränpääosoitteeseen. Kuljettajien käytök-

seen ja esimerkiksi nykivään ajotyyliin liittyneistä negatiivisista kokemuksista puhuttiin 

haastatteluissa aina kielteisiä tuntemisen modaliteetti-ilmaisuja käyttäen. Pelon tuntei-

den lisäksi kuljettajien käytös herätti joissakin haastateltavissa myös ärtymystä. Voi-

makkaat ärtymyksen tunteet liittyivät kokemuksiin, joissa kuljettaja oli esimerkiksi ku-

martunut laittamaan heikkonäköiselle matkustajalle turvavyötä kiinni kysymättä tältä 

lupaa, tai kun asiakkaan oman kodin lähistön paikallistuntemukseen suhtauduttiin mitä-

töivästi ja välinpitämättömästi. Koska toimijuudessa on kyse tekemiseen kykenemisestä 

(Giddens 1984, 9), ajattelen vaikeavammaisten palvelunkäyttäjien toimijuuden olleen 

vähäistä kuljettajien epäasialliseen käytökseen liittyneissä tilanteissa, sillä niistä kerro-

tuissa kokemuksissa vaikeavammaiset eivät ole kyenneet tekemään muuta kuin olemaan 

hyökkäävän tai mitätöivän toiminnan kohteena. 

 

”--kuljettajien käytös oli huonoa. Saatettiin huutaa suoraan, vaik mä puhuin ystävälli-

sesti ja näin, niin saatettiin ruveta huutamaan suoraa huutoa. [--] on aika turvatonta 

täysin sokealle ihmiselle, jos joku huutaa suoraa huutoa sulle.” (Haastattelu 2) 

 

Kuljettajien kielitaidon puutteesta saadut kokemukset herättivät monessa Matkapalvelun 

käyttäjässä negatiivisia tuntemuksia, joista kerrottiin täytyä-modaliteettia ja kielteisiä 

tuntemisen modaliteetti-ilmaisuja käyttäen. Kielteisestä suhtautumisesta kuljettajien 

puutteelliseen kielitaitoon kerrottiin esimerkiksi sanomalla ”sit sielt tulee joku suomea 

osaamaton henkilö ajamaan sua”, minkä lisäksi ihmeteltiin ”miksi kaikkein haavoittu-

vimmassa asemassa olevien ihmisten kuskaaminen annetaan ihmisille, jotka ei välttä-

mättä edes ymmärrä suomea tai puhu sitä selkeästi”. Toisaalta kielteisellä voida-moda-

liteetin ilmaisulla kommunikoinnin hankaluutta kuvailtiin seuraavasti: en voinut kom-

munikoida kuljettajan kanssa, jonka äidinkieli ei ollut suomi ja joka ei siksi ymmärtänyt 

minua. Jyrkämän (2008, 194) kehittämässä toimijuuden modaliteettimallissa yhtenä 
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toimijuutta määrittävänä rakenteena on kulttuurinen tausta. Haastattelemieni henkilöi-

den kuljetuspalvelukokemusten perusteella voi päätellä, että kuljettajan erilainen kieli- 

ja kulttuuritausta voi joissakin tilanteissa olla haasteena palvelunkäyttäjän toimijana toi-

mimiselle.  

 

Kuljettajia kritisoitiin myös siitä, etteivät nämä usein malttaneet odottaa palvelunkäyttä-

jän saapumista autolle, vaan yrittivät tavoitella puhelimitse asiakkaitaan huomattavasti 

ennen sovittua noutoaikaa. Kuljettajien toimintaa kritisoitaessa haastatteluissa käytettiin 

kielteisiä voida-modaliteetin ja tuntemisen modaliteetin sisältäviä ilmaisuja. Haastatte-

luissa todettiin esimerkiksi, ettei aamuaskareitaan viimeistellessään voi aina vastata pu-

helimeen sen soidessa. Samaan asiaan liittyen kerrottiin myös, että takkia päälle laittaes-

saan on vaikea samalla puhua puhelimeen. Joidenkin haastateltavien kokemuksissa kul-

jettajat käyttäytyivät asiakasta kohtaan välinpitämättömästi muun muassa tilanteissa, 

joissa auton saapumisen pitkittymisestä olisi ollut syytä informoida kuljetuspalvelun 

käyttäjää. Haastatteluissa tuotiin esiin, ettei kuljettajalta ollut monesti mahdollista saada 

etukäteen tietoa auton myöhästymisestä. Asiakaspalvelun välinpitämättömyydeksi kat-

sottavana seikkana voi pitää myös sitä, että joidenkin kuljettajien henkilökohtaisen hy-

gienian huolehtimisessa koettiin olevan pahoja puutteita. Tämän sanottiin olevan epä-

miellyttävää, ja että kenenkään ei tulisi joutua hyväksymään sellaista. 

 

 

4.2.6 Työnteon vaikeutuminen 

 

Toimijuutta määrittävänä rakenteena Matkapalvelu-käytännön voi kuljetuspalvelukoke-

musten perusteella katsoa vaikeuttaneen palvelunkäyttäjien työnteon mahdollistumista 

merkittävästi. Työnteon vaikeutuminen johtui ennen kaikkea siitä, että keskitetyn Mat-

kapalvelun katsottiin palvelun järjestämistapana olevan joustamaton. Kuljetuspalvelu-

kokemuksissa palvelun joustamattomuus tuli esiin useimmiten paluukyytien toteutumi-

seen liittyvinä vaikeuksina, joita palvelunkäyttäjät joutuivat kohtaamaan etenkin silloin, 

kun työn tarkkaa päättymisaikaa ei ollut työn luonteesta johtuen mahdollista tietää etu-

käteen. Täytymisen modaliteetti-ilmaisuja käyttäen kerrottiin muun muassa, että työs-

kentelyn päätteeksi työpaikalla tai asiakkaan luona oli odotettava Matkapalvelusta tilat-

tua kuljetusta 40 minuuttia, kun taas eräässä tapauksessa haastateltavan oli täytynyt 

myöntyä asiakkaansa tahtoon viedä hänet kotiin omalla autollaan. Näiden kokemusten 
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ohella haastatteluissa ilmeni myös, että eräs hierojana työskennellyt haastateltava oli 

joutunut lopettamaan työnteon monesti kesken kuljetuksen varhaisen saapumisen 

vuoksi. Täytymisen modaliteetti-ilmaisua käyttäen ihmeteltiin lisäksi, että työpaikalta 

poistuttaessa kuljetusta oli odotettava usein puoli tuntia, vaikka lähistöllä oli liikkeellä 

vapaita autoja.  

 

Joissakin haastatteluissa Matkapalvelun käytön hankaluuden koettiin haittaavan työteh-

täviin keskittymistä. Eräs haastateltava totesi täytyä-modaliteettia käyttäen, että kulje-

tuksiin liittyvien ongelmien vuoksi palvelun käyttöön on pakko käyttää paljon huomiota 

ja energiaa, ja että tämä vaikeuttaa työhön keskittymistä. Kuljetuspalvelukokemukset 

osoittivat lisäksi, että tarjotusta työstä oli jouduttu ajoittain myös kieltäytymään kulje-

tuspalvelukäytännön jäykkyyden vuoksi, tai koska palvelunkäyttäjä oli tiennyt etukä-

teen, etteivät kuljettajat löydä työkeikan syrjäiseen osoitteeseen. Täytyä-modaliteetti-

ilmaisua käyttäen kerrottiin, että toimittajalle tarjotusta toimeksiannosta oli pitänyt kiel-

täytyä, sillä työpäivän päättymisajankohtaa ei ollut mahdollista tietää etukäteen, eikä pa-

luumatkan ajankohtaa voinut tämän vuoksi arvioida riittävän ajoissa. Joissakin tapauk-

sissa kuljetuspalvelun käyttäjän ansionhankinta oli myös estynyt siksi, että Matkapalve-

lun sääntöjen vuoksi tämän ei annettu ottaa mukaansa muuttolaatikon kokoista pak-

kausta, joka oli sisältänyt palvelunkäyttäjän valmistamia markkinoilla myytäväksi tar-

koitettuja tuotteita. Koska henkilöiden kuljettamiseen tarkoitetun Matkapalvelun sääntö-

jen mukaan kookkaiden esineiden mukaanotto matkoille ei ole kuljetuspalvelun käyttä-

jille mahdollista, erään haastateltavan oli täytynyt turvautua ajoittain läheistensä ja ystä-

viensä apuun voidakseen kuljettaa näiden autoissa kiinteistönhoitotehtävissään tarvitse-

miaan työvälineitä.  

 

”--sen koko järjestelmän kans täytyy vekslata, ja se oikeesti vie hermot ihmiseltä, joka 

tekee vaativaa asiantuntijatyötä, jolla niinku sen kaiken energian pitäis mennä siihen 

mitä hän tekee. Siis siihen substanssiin eikä siihen, et pohtii miten pääsee sinne ja sieltä 

takasin.” (Haastattelu 4) 

 

Matkapalvelun käytöstä aiheutuneiden toistuvien työpaikoilta myöhästymisien koettiin 

heikentävän vaikeavammaisten palvelunkäyttäjien luotettavuutta työntekijänä esimies-

ten ja kollegoiden, mutta myös asiakkaiden suhtautumisessa. Eräs haastateltava totesi 

voida-modaliteetin negaatioilmaisua käyttäen, ettei hän voi antaa itsestään luotettavaa 

kuvaa yhteistyökumppaneilleen joutuessaan toistuvasti ilmoittamaan näille 
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myöhästymisistään tai kysymään aina kokousten alkaessa niiden päättymisaikaa. Täy-

tyä-modaliteettia käyttäen kerrottiin myös, että työmatkojen sujumisen varmistamiseksi 

niiden tekemiseen oli pitänyt käyttää työpaikalla toimimiseen tarkoitettuja henkilökoh-

taisen avun tunteja. Täytyä-modaliteetti-ilmaisuja käyttäen kerrottiin, että työmatkoja 

toteuttaneiden autojen myöhästelystä johtuen työmatkat oli pitänyt alkaa järjestää vaih-

toehtoisella tavalla. Eräs haastateltava oli alkanut jälleen tilata kuljetukset aiemmin 

käyttämältään vakiotaksilta ja laskuttaa matkakustannukset toimeksiantajiltaan. Työnan-

tajien kerrottiin suostuneen käytäntöön, koska työmatkat eivät olleet järjestyneet Matka-

palvelun kautta sovittujen aikataulujen mukaisesti. Giddensin (1984a, 9) näkemyksiin 

viitaten ajattelen työmatkojen vaihtoehtoisen järjestämisen olevan osoitus toimijalla ole-

vasta toisin toimimisen kyvystä. Myös Invalidiliiton (2019, 9) tekemän selvityksen tu-

losten mukaan vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelumatkojen myöhästelyistä 

oli aiheutunut vaikeavammaisille merkittävää haittaa työelämässä. 

 

 

4.2.7 Spontaaniuden vaikeutuminen 

 

Haastateltavien kuljetuspalvelukokemuksista kävi ilmi, että Matkapalvelun käyttäjiksi 

siirtymisensä jälkeen heidän mahdollisuutensa toimia halutessaan spontaanisti heiken-

tyivät huomattavasti siitä, mitä ne olivat olleet vakiotaksia käytettäessä. Täytyä-modali-

teetti-ilmaisuja käyttäen kerrottiin, että keskitetysti järjestettyjä kuljetuksia käyttäessään 

kuljetuspalveluasiakkaan oli suunniteltava kaikki tarkkaan aina etukäteen, mikä oli ollut 

stressaavaa. Suunnitelmallisuuden lisäksi matkoihin täytyi varata aina todella paljon ai-

kaa, eikä lähtö onnistunut enää välittömästi hetken mielijohteesta. Spontaanisti toimimi-

nen ei ollut enää samalla tavoin mahdollista kuin vakiotaksilla matkustettaessa, sillä esi-

merkiksi kioskilla pysähtyminen matkan aikana täytyi päättää jo kuljetusta tilattaessa. 

Tuntemisen modaliteetti-ilmaisua käyttäen sanottiin myös olevan harmillista, että mikäli 

kuljetuspalvelumatkaa ei jostakin syystä muistanut perua tarvittaessa viimeistään 20 mi-

nuuttia ennen matkan lähtöajankohtaa, palvelunkäyttäjä menetti tuon matkan kuukausit-

taisesta kiintiöstään.  

 

Joidenkin haastateltavien mukaan spontaanisuus katosi heidän elämästään täysin Matka-

palvelun käytön aloittamisen jälkeen. Tätä pidettiin merkittävänä muutoksena aiempaan 

vakiotaksin käyttöön liittyneeseen aikaan verrattuna. Voida-modaliteetin 
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negaatioilmaisulla todettiin, ettei ystäviään voinut enää tavata spontaanisti, eikä kulje-

tuspalvelumatkojen aikana voinut aina halutessaan pysähtyä lyhyelle asioinnille, vaikka 

autossa ei olisi ollut muita matkustajia. Lisäksi kerrottiin haluta-modaliteetti-ilmaisulla, 

että yhtä kuukautta kohden käytettävissä olevat pikamatkat eli 15 minuutin sisällä saa-

puvat kuljetukset haluttiin säästää tärkeinä pidettyjä tilanteita, kuten esimerkiksi ko-

kouksista poistumista varten.  

 

”--kaikki spontaanisuus mun elämästä katos. Se oli varmaan se oleellisin muutos.” 

(Haastattelu 2) 

 

Ajattelen vaikeavammaisten kuljetuspalveluasiakkaiden toimijuuden heikentyneen 

spontaaniuden mahdollisuuksien vähentymisen seurauksena, koska toimijalla on halu-

tessaan mahdollisuus toimia tahtomallaan tavalla (Giddens 1984a, 9). 

 

 

4.2.8 Sosiaalisen elämän kapeutuminen 

 

Tekemissäni haastatteluissa kerrottujen Matkapalveluun liittyneiden kuljetuspalveluko-

kemusten perusteella Matkapalvelun käyttö vaikutti haastateltujen sosiaaliseen elämään 

monin tavoin kielteisesti. Yhtä haastateltavaa lukuun ottamatta kaikkien tutkimukseeni 

osallistuneiden henkilöiden sosiaalisten suhteiden ylläpito oli vaikeutunut huomattavasti 

näiden alettua käyttää keskitetysti toteutettua Matkapalvelua. Erilaisia täytymisen moda-

liteetti-ilmaisuja käyttäen haastateltavat kertoivat joutuneensa vähentämään kyläilyjä, 

kaupungilla tapahtuneita yhteisiä illanviettoja sekä muunkaltaisia tapaamisia, koska 

Matkapalvelu-järjestelmän käyttö koettiin liian hankalaksi. Voida-modaliteetin negaa-

tioilmaisua käyttäen kerrottiin esimerkiksi, ettei ystävän luona kylässä ollessa tai ravin-

tolailtaa vietettäessä voi tietää etukäteen, mihin kellonaikaan tarvitsee kuljetuksen pääs-

täkseen kotiinsa. Haastatteluissa todettiinkin kielteisellä haluta-modaliteetti-ilmaisulla 

muun muassa, että ihmisiä ei tee juurikaan mieli lähteä tapaamaan, koska kotiinpääsy 

on aina niin vaikeaa. Jotkut haastateltavat kertoivat, että elokuviin menon hankaloitumi-

sen takia filmejä oli täytynyt alkaa katsoa ystävien kesken lopulta vain kotona. Tämän 

lisäksi osa haastateltavista kertoi alkaneensa ihmisten tapaamisen sijaan kommunikoida 

näiden kanssa puhelimessa ja internetissä. Haastatteluissa todettiin myös, että 
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kuljetuspalvelun käytön hankaluuden takia oli täytynyt opetella viihtymään yksin koto-

naan. Tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen tämän ei koettu olevan aina mukavaa.  

 

”Ja on tietysti nää sosiaaliset suhteet sitte kärsiny, et aika monen kans tulee vaan nyky-

ään juteltuu puhelimessa, et ei sillä tavalla tee mieli niinku lähtee tonne. Saatika sit, et 

lähtis jonneki Helsingin yöhön, ku se on aina niin hankalaa se pois pääseminen.”  

(Haastattelu 3) 

 

Haastattelujen perusteella lähes kaikki vaikeavammaiset olivat joutuneet vastentahtoi-

sesti harventamaan kuljetuspalvelun käyttöä ja sen avulla toteutunutta ihmisten tapaa-

mista, vaikka näillä oli edelleen halu henkilökohtaisten ihmiskontaktien ylläpitoon. Tä-

män seurauksena osa haastateltavista kertoi tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen koke-

vansa, että näiden ystävät olivat jonkin verran vähentyneet tai että sosiaalista elämää ei 

enää ollut. Lisäksi haastatteluissa tuotiin esiin täytymisen modaliteetti-ilmaisua käyt-

täen, että tapaamisia oli joutunut siirtämään aiemmin sovitusta ajankohdasta muun mu-

assa siksi, että auton saannin tiedettiin olevan ilta-aikaan vaikeaa. Sosiaalisten suhteiden 

ylläpidon mahdollisuuksien katsottiin rajoittuvan etenkin talvella: täytyä-modaliteetti-

ilmaisua käyttäen kerrottiin huonojen sääolosuhteiden aiheuttavan sen, että kyseiseen 

vuodenaikaan on oltava ”järjestelmän vankina”. Haastattelujen perusteella Matkapalve-

lun käyttö oli myös vaikeuttanut joidenkin vaikeavammaisten mahdollisuuksia tavata 

lähiomaisiaan. Haluta-modaliteetin negaation sisältävällä ilmaisulla kerrottiin, ettei 

omien vanhempien luokse tehnyt mieli matkustaa Matkapalvelun kautta toteutetulla kul-

jetuspalvelulla, koska kuljetusta tilatessaan ei ollut mahdollista tietää, minkälainen kul-

jettaja ja auto palvelunkäyttäjän tulee noutamaan, ja löytääkö kuljettaja perille matkan 

määränpäänä olevaan vanhempien osoitteeseen. Voida-modaliteetin kielteistä ilmaisua 

käyttäen kerrottiin myös, ettei matkustaminen 200 kilometrin päässä asuvien lähiomais-

ten luokse mahdollistunut enää Matkapalvelua käytettäessä vakiotaksin käytön aikai-

sella erityisjärjestelyllä. Heiskala (2000, 187) toteaa strukturaatioteorian periaatteisiin 

viitaten, ettei yksittäisellä toimijalla ole mahdollisuutta vaikuttaa omalla toiminnallaan 

sitä määrittäviin rakenteisiin. Helsinkiläisten kuljetuspalveluasiakkaiden kohdalla tällai-

sina toimintaa määrittävinä rakenteina voidaan pitää Matkapalvelu-järjestelmää ja sen 

käytäntöjä. 

 

”--näitä ei voi niinku muuttaa eikä siirtää ilman kohtuuttomia vaikeuksia, niin tota joh-

taa siihen, et meiltä jää puuttumaan semmonen sosiaalinen vuorovaikutus, jossa ei 

niinku ajateltais, et mitä kello on tai koska auto tulee.” (Haastattelu 4) 
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4.2.9 Liikkumisen mahdollistuminen 

 

Suurin osa haastattelemistani vaikeavammaisista henkilöistä oli ottanut käyttöönsä joi-

takin erityisiä toimintatapoja minimoidakseen tai välttääkseen Matkapalvelun kautta to-

teutetun kuljetuspalvelun ongelmat. Näistä kerrottiin yleensä täytyä-modaliteetti-ilmai-

sua käyttäen. Ajattelen toimintatapojen muuttamisen olleen osoitus toimijuudesta Gid-

densin (1984a, 9) määrittelemällä tavalla, koska hänen mukaansa toimijalla on kyky ha-

lutessaan toimia toisin. Jäykäksi koettuun palveluun reagoitiin esimerkiksi siten, että ti-

lauskeskuksen päivystävää työntekijää kohtaan käyttäydyttiin tiedostetun töykeästi, mi-

käli tarjottu lähtöajankohta poikkesi palvelunkäyttäjän mielestä liikaa tämän toivomasta, 

sääntöjen mahdollistamasta ajankohdasta. Haastatteluissa todettiin, että hyvää palvelua 

saadakseen oli välttämätöntä käyttäytyä välillä epäkohteliaan tylysti, ja että puhelinkes-

kuksen asiakaspalvelijoita oli ajoittain muistutettava siitä, miten kauan auton saapumi-

nen sai enimmillään kestää tilauksentekohetkestä. Myös matkojen yhdistelyä pyrittiin 

välttämään kaikin tavoin. Eräässä haastattelussa kerrottiin täytyä-modaliteetti-ilmaisua 

käyttäen, että välttyäkseen vapaa-ajan matkojen yhdistelyltä vaikeavammainen oli jou-

tunut muutaman kerran tekemään lauantaina työmatkoina vapaa-ajan matkoja, koska 

työmatkoja ei yhdistetä koskaan toisten henkilöiden kuljetuspalvelumatkoihin. Toisaalta 

manuaalipyörätuolia käyttävälle henkilölle huoleton liikkuminen toteutui joskus myös 

Matkapalvelun sääntöjen mahdollistamana, sillä palvelunkäyttäjälle oli annettu poik-

keustilanteissa lupa ottaa auto lähimmältä taksitolpalta. Tuntemisen modaliteetti-ilmai-

sulla kerrottiin olevan ”ihanaa”, että lentokentälle saapuessaan voi ottaa minkä tahansa 

vapaana olevan taksin. 

 

Haastatteluissa kerrottiin erilaisia täytyä-modaliteetti-ilmaisuja käyttäen, että välttääk-

seen hankalalta tuntuneen Matkapalvelun käytön haastattelemani vaikeavammaiset hen-

kilöt olivat käyttäneet usein tai satunnaisemmin joukkoliikennettä tai kävelleet tuttuja 

reittejä. Esimerkiksi eräs sähköpyörätuolia käyttävä haastateltava sanoi joutuneensa al-

kaa kulkea metrolla autojen myöhästelyjen takia, sillä niiden seurauksena tämä oli 

muun muassa myöhästynyt junasta. Voida-modaliteetti-ilmaisua käyttäen kerrottiin, että 

metrolla matkustaminen oli mahdollistanut spontaanin liikkumisen, ja että opaskoiransa 

kanssa kulkeneen sokean haastateltavan oli ollut mahdollista liikkua itsenäisesti tutuilla 
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reiteillä kävellen sekä joukkoliikennevälineitä käyttäen. Tuntemisen modaliteetti-ilmai-

sua käyttäen koettiin, että liikkuminen olisi hankalampaa ilman metron käytön mahdol-

lisuutta. Haastatteluissa pohdittiin haluta-modaliteetti-ilmaisua käyttäen myös oman au-

ton hankkimista, jotta liikkumismahdollisuudet paranisivat eikä Matkapalvelusta täy-

tyisi olla riippuvainen. Auton hankintaa harkinnut näkövammainen haastateltava oli 

suunnitellut, että käyttääkseen hankkimaansa autoa henkilökohtaisen avustajan olisi 

ajettava sitä. Tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen hän koki kuitenkin olevan ikävää, 

jos ainut keino liikkua ja tavata ihmisiä on oman auton hankkiminen.  

 

”--mulla ei oo vähentyny liikkuminen. Ne taksimatkat on korvaantunu sitten enemmän 

metrolla.” (Haastattelu 5) 

 

Haastattelemieni vaikeavammaisten kokemukset Matkapalvelusta sekä näiden mielipi-

teet palvelun käytöstä olivat poikkeuksetta hyvin kielteisiä. Tästä johtuen kysyin haasta-

teltavilta, eivätkö nämä kokeneet Matkapalvelun käytössä olevan minkäänlaisia positii-

visia seikkoja. Ainoastaan kaksi haastateltavaa näki keskitetyssä kuljetuspalvelussa 

myönteisiä piirteitä. Voida-modaliteetti-ilmaisua käyttäen kerrottiin, että koska kuljetta-

jille näkyvään asiakasprofiiliin oli kirjattu opaskoiran olevan aina palvelunkäyttäjän 

mukana kuljetuspalvelumatkoilla, haastateltava oli voinut ottaa koiransa aina ongelmitta 

mukaansa noutamaan tulleeseen autoon. Toinen haastateltava totesi voida-modaliteetti-

ilmaisua käyttäen palvelussa olevan positiivista, että auto oli mahdollista saada periaat-

teessa kaikkina vuorokaudenaikoina.  

 

 

4.2.10 Psyykkinen kuormittuminen 

 

Matkapalvelun käyttö oli kuormittanut kaikkien haastattelemieni vaikeavammaisten 

psyykkisiä voimavaroja. Haastatteluissa kerrottiin tuntea-modaliteetti-ilmaisuja käyt-

täen, että matkojentilauskeskuksen pitkistä jonotusajoista, autojen odottamisesta sekä 

niiden myöhästelystä oli aiheutunut palvelunkäyttäjille valtavasti stressiä. Keskitetyn 

palvelun käyttö oli tuntunut stressaavalta myös siksi, että haastateltavien mukaan asioita 

oli aina suunniteltava huolella ja ajateltava eri näkökulmista etukäteen, ja koska Matka-

palvelussa ei koettu olevan vakiotaksikäytännön kaltaista joustavuutta. Palvelunkäyttä-

jän stressaantuneisuus oli johtunut myös siitä, että tämä oli ennen 
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kuljetuspalvelumatkan alkamista jännittänyt, kuinka hyvin kuljettaja osaa kiinnittää mu-

kana olevat liikkumisen apuvälineet ja millaisella tuulella kuljettaja on. Matkapalvelu-

järjestelmän käytöstä aiheutunut rasitus koettiin syvänä epäoikeudenmukaisuutena.  

 

Kuljetuspalvelun käyttöön liittyneen epävarmuuden, kiireen ja stressin kokemisen takia 

monen haastateltavan henkinen jaksaminen heikentyi. Haastatteluissa kerrottiin tuntea-

modaliteetti-ilmaisuilla, että psyykkisen jaksamisen kuormittumisen takia esimerkiksi 

sosiaalisten suhteiden ylläpito vaati paljon voimia. Lisäksi koettiin, että aiemmin ilon 

tunteita tuottaneet asiat eivät saaneet enää aikaan positiivisia tuntemuksia. Haastatelta-

vien mukaan henkisiä voimavaroja kuormitti myös se, ettei järjestelmän sääntöjen pysy-

vyyteen voinut luottaa. Moni oli alkanut jännittää matkojen onnistumista, koska toistu-

vasti tapahtuneiden kuljetusten viivästymisten takia oli esimerkiksi oltu vähällä myö-

hästyä laivalta. Psyykkisestä kuormittumisesta oli aiheutunut pahimmillaan myös unet-

tomuutta sekä masennus-, ahdistus- ja paniikkioireita. Nämä johtuivat matkojen tilaami-

sen etukäteen jännittämisestä ja esimerkiksi siitä, että hierojantyö oli ollut pakko kes-

keyttää ja rynnätä ulkona odottavaan autoon. Eräs haastateltava kertoi huolestuneensa 

itsestään huomatessaan kärsivänsä masennusoireista ensimmäistä kertaa elämässään.  

 

Matkapalvelun hankala käyttö aiheutti haastateltavissa turhautumisen ja kohtuuttomuu-

den tunteita, joista kerrottiin kielteisillä tuntemisen modaliteetin sisältävillä ilmaisuilla 

esimerkiksi seuraavasti: ”käytännössä se [järjestelmä] vie multa hermot”. Eräs kohteli-

aana itseään yleensä pitävä haastateltava sanoi kuljetuspalveluun liittyvän kohtuutto-

muuden tunteen saavan hänet kiroilemaan ja ilmaisemaan turhautuneisuuttaan matko-

jentilauskeskuksen asiakaspalvelijoiden kanssa keskustellessaan tai puhuessaan kuljetta-

jille näiden toimiessa mielestään väärin. Jotkut haastateltavat kertoivat olevansa vihai-

sia, koska palvelun käytön epävarmuuden takia järjestelmän toimivuuteen ei voinut 

luottaa. Kotoa lähteminen vaati tästä johtuen haastateltavien mielestä paljon rohkeutta. 

Näiden kokemusten voi katsoa olevan samansuuntaiset Asikaisen (2015, 155) tarkaste-

lemien vaikeavammaisten kuljetuspalvelukokemusten kanssa, sillä hänen tutkimuksensa 

mukaan vaikeavammaisten omatoimisuus ja eläminen olivat rajoittuneet keskitetysti to-

teutettujen kuljetusten epäluotettavuuden ja siitä aiheutuneen epävarmuuden vuoksi. 

Tämä oli herättänyt palvelunkäyttäjissä turhautumista, pahaa mieltä ja katkeruutta. 
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”--siis ku mä yhdessä vaiheessa pelkäsin, että multa katkee verisuoni päästä. Ihan oi-

keesti, koska sen järjestelmän kanssa cläshääminen aiheutti niin paljo stressiä. Sen ei 

pitäisi, mut se aiheutti. Ja se järjestelmän tapa kohdella mua ei niinku mitenkään pa-

rantanu asiaa.” (Haastattelu 4) 

 

Viikkoa ennen tähän tutkielmaan liittyneen haastattelun tekoa Matkapalvelun käytön ta-

kia masennus- ja ahdistusoireista kärsinyt palvelunkäyttäjä irrotettiin sosiaali- ja ter-

veyslautakunnan tekemällä päätöksellä Matkapalvelu-järjestelmästä, ja tällä oli jälleen 

mahdollisuus käyttää itse valitsemaansa taksia kuljetuspalvelumatkoillaan. Vaikka ky-

seinen henkilö kertoi haastattelussa Matkapalveluun ja sen käyttöön liittyneiden vai-

keuksien olevan yhä ”pimeenä mustana möykkynä” tämän mielessä, masennukseen ja 

henkiseen ahdistuneisuuteen liittyneet oireet olivat alkaneet hälvetä pian irrotuspäätök-

sen saannin jälkeen.   

 

 

4.3 Yhteenveto kuljetuspalvelukokemusten sisältämien toimijuuden modaliteettien mää-

ristä 

 

Tässä alaluvussa esittelen numeraalisesti, miten monta kertaa kukin Jyrkämän (2008, 

195) kehittelemän mallin periaatteiden mukaisista täytymisen, kykenemisen, voimisen, 

osaamisen, haluamisen ja tuntemisen toimijuuden modaliteeteista esiintyi vakiotaksin ja 

Helsingin Matkapalvelun käytöstä kerrotuissa kokemuksissa. Lisäksi käsittelen sitä, 

millä tavoin modaliteettien käytössä oli eroavuuksia vakiotaksiin ja Helsingin Matka-

palveluun liittyneiden kokemusten välillä. Tuomen ja Sarajärven (2018, 135–137) mu-

kaan kvantifioinnilla on mahdollista antaa laadullisesta aineistosta tarkempaa tietoa sen 

suhteen, miten monta kertaa jostakin tietystä asiasta puhutaan esimerkiksi haastatelta-

vien kertomuksissa. Tämän tutkimuksen kohdalla kvantifioinnin avulla voidaan helposti 

tarkastella esimerkiksi sitä, että täytyä- ja voida-modaliteetteja käytettiin vakiotaksin 

käytöstä kerrottaessa hyvin eri tavoin kuin puhuttaessa Matkapalvelun käyttöön liitty-

neistä kokemuksista. Toimijuuden modaliteetti-ilmaisujen käytön numeraalinen vertai-

leva tarkastelu antaa myös käsityksen siitä, miten myönteisesti tai kielteisesti kahdesta 

eri kuljetuspalvelun järjestämistavasta kerrottiin haastatteluissa ja millä tavoin toimijana 

toimimisen voi katsoa mahdollistuneen haastateltavien kertomuksissa. 
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Vakiotaksin käytöstä kerrottiin haastatteluissa eniten erilaisia voida-modaliteetti-ilmai-

suja käyttäen. Näitä löytyi aineistosta 40 kappaletta. Tuntemisen modaliteetin sisältäviä 

ilmaisuja käytettiin 31 kertaa, ja kaikki näistä olivat sävyltään positiivisia. Haastatelta-

vat kertoivat vakiotaksin käyttöön liittyneistä kokemuksistaan neljä kertaa joko suoraan 

tai epäsuorasti täytyä-modaliteetin negaatioilmaisuja käyttäen. Niitä käyttäen kerrottiin, 

ettei palvelua käytettäessä joutunut tekemään tai kokemaan epämiellyttäviltä ja ikäviltä 

tuntuvia asioita. Myös motivoituneisuuteen, tavoitteisiin ja päämääriin liittyvää haluta-

modaliteettia käytettiin neljä kertaa. Vakiotaksin käyttöön liittyneistä kokemuksista ker-

rottiin vain yhden kerran osata- ja kyetä-modaliteetti-ilmaisuja käyttäen.  

 

Keskitetysti toteutetun Matkapalvelu-järjestelmän käytöstä kerrottiin kielteisemmillä 

modaliteetti-ilmaisuilla kuin vakiotaksiin liittyneistä kokemuksista. Matkapalveluun liit-

tyneissä kuljetuspalvelukokemuksissa kyetä-modaliteetin sisältävää ilmaisua käytettiin 

haastatteluissa neljä kertaa. Kykenemisestä puhuttiin negaatiomuotoisesti kertomalla 

esimerkiksi, ettei Matkapalvelun takia kyetty nukkumaan kunnolla. Tämän lisäksi kyke-

nemisen modaliteetti-ilmaisua käytettiin kerrottaessa, että vammaisuuden etenemisestä 

johtuen kuljetuspalvelumatkojen tekeminen on aiempaa hankalampaa. Voida-modali-

teettia käytettiin Matkapalveluun liittyneistä kokemuksista kerrottaessa 36 kertaa, ja 

muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta voida-modaliteetti-ilmaisut olivat negaatiomuo-

toisia. Sen lisäksi että voida-modaliteetin sisältäviä positiivisia ilmaisuja käytettiin esi-

merkiksi kuljetusten ympärivuorokautisen saannin mahdollisuudesta puhuttaessa, 

myönteistä voimisen ilmaisua käyttäen kerrottiin myös muun muassa kulkemisen mah-

dollistumisesta metrolla tai tuttuja reittejä kävellen.  

 

Täytymisen modaliteetti-ilmaisua käytettiin Matkapalvelusta kerrottaessa 82 kertaa. Ky-

seisen modaliteetin käyttö liittyi kokemuksiin, joissa joidenkin asioiden tekeminen oli 

Matkapalvelun takia ollut jollakin tavalla pakollista tai joidenkin asioiden tekemisestä 

oli täytynyt luopua. Haluta-modaliteettia käytettiin 21 kertaa, ja niihin liittyvät ilmaisut 

olivat lähes aina negaatiomuotoisia. Myönteisiä Matkapalvelun käyttöön liittyneitä ha-

luamisen ilmaisuja käytettiin esimerkiksi kerrottaessa, että järjestelmää haluaa käyttää 

mahdollisimman vähän, tai että tekstiviesteillä tehtyjä tilauksia haluaa käyttää tarvitta-

essa todisteina palvelun käyttöön liittyvissä erimielisyystilanteissa. Matkapalveluun liit-

tyvistä kuljetuspalvelukokemuksista kerrottiin tuntea-modaliteetti-ilmaisua käyttäen 

114 kertaa. Näitä modaliteetti-ilmaisuja käytettäessä asioiden tekeminen tai kokeminen 
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herätti muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta aina kielteisiä tunteita. Myönteisiä tun-

tea-modaliteetti-ilmaisuja käytettiin vain kerrottaessa tolppaluvan saannin herättämistä 

ilontunteista, tai kun metron läheisyyden sanottiin olevan mukavaa, koska siitä johtuen 

Matkapalvelua ei tarvinnut käyttää. Osata-modaliteetti-ilmaisuja ei käytetty Matkapal-

veluun liittyneistä kokemuksista kerrottaessa lainkaan.  
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 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

Olen tarkastellut tässä tutkielmassani vaikeavammaisten toimijuuden rakentumisen 

eroja ja yhtäläisyyksiä vammaispalvelulain (Laki vammaisuuden perusteella… 

1987/380) mukaista kuljetuspalvelua käytettäessä. Tutkimuskysymysteni mukaisesti 

olen ollut kiinnostunut siitä, millä tavoin vakiotaksin käyttöoikeus ja myöhemmin sen 

menettämisen jälkeinen Helsingin Matkapalvelun kautta toteutetun keskitetyn palvelun 

käyttö on vaikuttanut vaikeavammaisten toimijuuteen, sekä minkälaisia toimijuuden 

modaliteetteja on löydettävissä vaikeavammaisten kuljetuspalvelukokemuksista. Tässä 

luvussa vedän yhteen saamiani tuloksia sekä esitän niiden perusteella tekemäni johto-

päätökset. Lisäksi arvioin tutkielmani luotettavuutta sekä tutkimuksen toteutuksen eetti-

syyttä. Lopuksi pohdin tarkastelemaani aihetta ja esitän ehdotuksia jatkotutkimusta var-

ten.  

 

 

5.1 Yhteenveto tuloksista ja johtopäätökset 

 

Tulokset osoittavat vakiotaksin käytön mahdollistaneen haastattelemieni helsinkiläisten 

vaikeavammaisten omaehtoisen toimijuuden, joka antoi tilaisuuksia suunnitella omaa 

arkeaan sekä toimia spontaanisti omien aikataulujen ja tavoitteiden mukaan. Haastatel-

tavat olivat kyenneet harrastamaan eri tavoin, osallistumaan aktiivisesti yhdistystoimin-

taan ja tekemään ansiotyötä, koska nämä olivat saaneet kuljetukset pääsääntöisesti aika-

taulullisten toiveittensa mukaisesti. Samasta syystä johtuen vaikeavammaiset henkilöt 

olivat vakiotaksia käyttäessään pystyneet myös ylläpitämään aktiivisesti sosiaalisia suh-

teitaan ja tapaamaan ystäviään sekä tuttaviaan tarvittaessa spontaanistikin. Ihmisten ta-

paaminen ja esimerkiksi tapahtumiin osallistuminen oli tuntunut mielekkäältä, koska 

tuttujen kuljettajien kanssa oli ollut mahdollista sopia joustavasti paluumatkojen nouto-

ajoista. Kuljettaja oli tarvittaessa odottanut asiakastaan ennen sovittua noutoaikaa lähis-

töllä kyetäkseen hakemaan tämän sovittuna ajankohtana. Vaikeavammaisten palvelun-

käyttäjien voi katsoa olleen vakiotaksia käyttäessään toimijoita, koska nämä kykenivät 

vaikuttamaan toiminnan rakenteena olevan vakiotaksin aikatauluihin ja toimintatapoihin 

tuttujen kuljettajiensa kanssa neuvotellen. Emirbayer ja Mische (1998, 973) ajattelevat 

toimijuuden muotoutuvan ihmisten välisessä dialogisessa vuorovaikutuksessa tilantei-

sesti muuttuvissa konteksteissa. Giddens (1984a, 25) puolestaan katsoo toimijuudesta 
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olevan kyse silloin kun ihminen käyttää hyväkseen toimintansa rakenteena olevia käy-

täntöjä. Poikkeustilanteissa palvelunkäyttäjällä oli ollut myös mahdollisuus muokata ly-

hytkestoisesti yleisesti noudatettavaa kuljetuspalvelukäytäntöä: vaikeavammainen oli 

kyennyt halutessaan matkustamaan Helsingin kaupungin sosiaaliviraston kanssa teke-

mänsä lyhytaikaisen sopimuksen ansiosta vakiotaksillaan 200 kilometrin päässä asuvien 

lähiomaistensa luokse ja eräässä tapauksessa kuljettamaan vakiotaksillaan ulkomaalaisia 

vieraitaan, mikä ei olisi muutoin ollut mahdollista kuljetuspalvelun sääntöjen mukaan.  

 

Aikaisempien tutkimustulosten (mm. Asikainen 2015; Sipponen 2006) mukaisesti tätä 

tutkielmaa varten haastattelemillani vaikeavammaisilla henkilöillä oli suuri luottamus 

vakiotaksin tuttuun kuljettajaan. Tekemieni haastattelujen perusteella tuttujen kuljetta-

jien toimintaan luotettiin täysin näiden avustaessa esimerkiksi siirtymisissä, tai kun kul-

jettajan apua tarvittiin portaissa kävellessä. Tutun kuljettajan annettiin myös kantaa kal-

liita apuvälineitä sekä leikkauksesta toipuvaa opaskoiraa. Kuljettajan asiakkaan tarpeita 

mukailevan toiminnan ja myönteisen suhtautumisen voi katsoa mahdollistaneen vaikea-

vammaisten toimijuuden toteutumisen, sillä nämä kykenivät elämään jokapäiväistä elä-

määnsä haluamallaan tavalla. Vakiotaksia käytettäessä myös asioiminen oli ollut vaiva-

tonta. Muun muassa näkövammaiset palvelunkäyttäjät olivat kyenneet asioimaan kuljet-

tajansa avulla valitsemissaan paikoissa, ja kuljetuspalvelumatkan varrella oli ollut aina 

mahdollisuus pysähtyä esimerkiksi pankkiautomaatilla tai kioskilla tapahtuvaa nopeaa 

asioimista varten. Vakiotaksin kuljettaja oli myös opastanut sokeaa taksiasiakasta aina 

oma-aloitteisesti vieraissa paikoissa. Tutulta kuljettajalta sai tarvittaessa aina ongelmitta 

apua esimerkiksi ostoskassien tai kookkaampien tavaroiden kantamisessa.  

 

Useimmiten vakiotaksin käyttöön liittyneistä kokemuksista kerrottiin voida-modalitee-

tin sisältävää ilmaisua käyttäen, minkä lisäksi vakiotaksista ja tutuista kuljettajista pu-

huttiin paljon myös tuntemisen modaliteetissa positiiviseen sävyyn. Tästä johtuen va-

kiotaksin käytön voi katsoa tukeneen tutkimukseeni osallistuneiden vaikeavammaisten 

henkilöiden toimijuutta. Luotettavaksi koetusta palvelusta ja kuljettajan toiminnasta ol-

tiin onnellisia, ja sujuvasti toiminut kuljetuspalvelu sai aikaan haastateltavissa ilon tun-

teita. Vaikeavammaisten toimijuuden toteutumisen kannalta oli myös merkityksellistä, 

että vakiotaksin avulla saatu kuljetuspalvelu koettiin fyysisesti turvalliseksi sekä psyyk-

kisesti stressittömäksi ja mielekkääksi. Palvelun stressittömyys johtui muun muassa 

siitä, että kuljettajaan sai tarvittaessa helposti yhteyden puhelimitse, eikä tilattua 
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kuljetusta tarvinnut odottaa koskaan pitkään. Vakiotaksia käyttäessään vaikeavammaiset 

olivat selkeästi myös kuluttajan roolissa, ja heitä kohdeltiin arvostettuina asiakkaina, 

sillä tutut palveluntuottajat pitivät näitä esimerkiksi poikkeustilanteissa aina hyvin infor-

moituina ja pyrkivät tuottamaan kuljetuspalvelun asiakkaansa yksilöllisten tarpeiden 

mukaisesti. Vaikka tuttuja kuljettajia kohtaan koettiin suurta luottamusta, haastattele-

mani vaikeavammaiset eivät turvautuneet henkisissä ongelmissaan näihin samoin kuin 

osa Sipposen (2006, 97–98) tarkastelun kohteena olleista kuljetuspalvelun käyttäjistä. 

Kaikilla haastattelemillani vaikeavammaisilla oli vakiotaksin käytöstä yksinomaan posi-

tiivisia kokemuksia, eikä kyseiseen kuljetuspalvelun järjestämistapaan suhtauduttu eri 

vammaryhmien edustajien kesken eri tavoin.  

 

Vakiotaksioikeuden menettämisen jälkeen tapahtunut Helsingin Matkapalvelun käyttö 

näyttäytyi haastattelemieni vaikeavammaisten kokemuksissa huomattavan synkkänä, ja 

kyseisten henkilöiden kohdalla toimijuuden voi katsoa heikentyneen merkittävällä ta-

valla keskitettyä Matkapalvelu-järjestelmää käytettäessä. Helsingin Matkapalvelun 

kautta toteutetusta kuljetuspalvelusta kerrottiin useimmiten jollakin tavalla kielteisellä 

tuntemisen modaliteetti-ilmaisulla ja täytyä-modaliteetilla, joiden lisäksi haastateltavien 

kokemukset sisälsivät paljon voida- ja haluta-modaliteetin negaatioita. Keräämäni tutki-

musaineiston sisältämät kielteiset kokemukset Matkapalvelun käytöstä liittyivät siihen, 

että jäykäksi ja joustamattomaksi koetun järjestelmän säännöt, pakot ja rajoitukset han-

kaloittivat Matkapalvelua käyttävien vaikeavammaisten toimimista, eikä tärkeänä pidet-

tyjen asioiden tekeminen mahdollistunut enää samoin kuin vakiotaksia käytettäessä. 

Giddens (1984a, 9) katsoo toimijuuden tarkoittavan sitä, että henkilö kykenee toimi-

maan tahtomallaan tavalla.  

 

Tekemieni haastattelujen perusteella palvelun järjestämistavan muuttumisen takia vai-

keavammaisten liikkuminen hankaloitui merkittävästi aiemmasta. Kuljetusten aikatau-

luissa oli paljon ongelmia, autoja jouduttiin toistuvasti odottamaan, ja odottaminen oli 

sekä näkö- että liikuntavammaisille palvelunkäyttäjille haasteellista vieraissa paikoissa. 

Muun muassa matkojen yhdistelyjen takia arvioidusta matkan päättymisajankohdasta 

myöhästyttiin usein selkeästi. Kuljetuspalvelukokemusten mukaan palvelunkäyttäjien 

yksityisyyttä ei kunnioitettu matkoja yhdistettäessä, sillä kuljettajat puhuivat heidän ni-

mistään ja osoitteistaan muiden autossa matkustaneiden vieraiden henkilöiden kuullen. 

Palvelunkäyttäjillä ei ollut myöskään mahdollisuutta itse päättää, tuleeko heitä 
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noutamaan henkilöauto vai usean ihmisen kuljettamiseen tarkoitettu tila-auto. Pahim-

millaan tämä johti siihen, että vaikeavammainen joutui olemaan useita kuukausia yhtä-

mittaisesti kotonaan, koska kroonistuneiden hermokipujen takia tila-autolla matkustami-

nen ei ollut mahdollista. Tällaisessa tilanteessa en katso henkilöllä olevan mahdolli-

suutta toimijuuteen, koska kotona oleminen ei perustu omaan valintaan.   

 

Helsingin Matkapalvelua käyttäessään haastattelemieni vaikeavammaisten toimijuuden 

toteutumisen voi katsoa hankaloituneen osittain myös siksi, etteivät nämä kyenneet luot-

tamaan keskitetyn tilaus- ja välityskeskuksen välittämiä matkoja ajaviin kuljettajiin, ei-

vätkä saamaan näiltä tarvitsemaansa apua. Osa kuljettajista oli käyttäytynyt epäasialli-

sesti ja aggressiivisesti, mikä oli herättänyt palvelunkäyttäjissä epävarmuuden ja pelon 

tunteita. Kuljetuspalvelukokemusten perusteella Matkapalvelun kuljettajat eivät vaikut-

taneet myöskään suhtautuvan haastattelemiini henkilöihin vakiotaksiyrittäjien tavoin 

kunnioittavasti palvelunkäyttäjinä, vaan kohtelivat näitä joissakin tapauksissa jopa mitä-

töivästi. Kuljettajien paikallistuntemuksen ja esimerkiksi apuvälineiden kiinnittämisen 

osaamisen puutteista johtuen heitä jouduttiin myös neuvomaan paljon. Koska kyseiset 

seikat ovat tulleet ilmi jo 2000-luvun alussa toteutettua keskitetyn Matkapalvelu-järjes-

telmän kokeiluvaihetta koskeneessa tutkimuksessa (Asikainen 2015), voi päätellä ettei 

koettuihin ongelmiin ole kyetty puuttumaan riittävällä tavalla. Tekemieni haastattelujen 

perusteella vaikeavammaiset eivät saaneet Matkapalvelun kuljettajilta apua esimerkiksi 

asioidessaan kuljetuspalvelumatkan varrella pankkiautomaatilla, eikä matkan varrella 

sallittujen 10 minuutin pysähdysten teko ollut samalla tavoin vaivatonta kuten vakiotak-

sia käytettäessä. Tämän seurauksena palvelunkäyttäjät toteuttivat esimerkiksi kauppa-

asioimisensa joko muina aikoina tai turvautuivat omaistensa apuun tekemällä ostokset 

näiden kanssa. Vaikka tällainen toisin toimiminen osoittaa Giddensin (1984a, 9) määri-

telmän perusteella toimijuutta, ajattelen omaisten avulla järjestetyn asioimisen olevan 

kuitenkin osoitus itsenäisenä toimijana toimimisen mahdollisuuksien vähenemisestä.  

 

Useimpien haastattelemieni vaikeavammaisten toimijana toimimisen edellytysten voi 

katsoa heikentyneen vakiotaksin käytön ajasta myös siksi, että keskitetyn Matkapalvelu-

järjestelmän käyttö oli vaikeuttanut näiden työntekoa. Työpaikoilta oli myöhästytty 

usein, ja kuljetukset olivat saapuneet ajoittain etuajassa, mistä johtuen työnteko oli täy-

tynyt keskeyttää. Haastatteluissa todettiinkin mielestäni täysin oikeutetusti, ettei tällais-

ten tilanteiden jälkeen ole helppo antaa työntekijänä itsestään luotettavaa kuvaa. 
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Toimijuuden näkökulmasta koen ongelmalliseksi myös sen, ettei vaikeavammaisilla ole 

tekemieni haastattelujen perusteella mahdollisuutta ottaa kuljetuspalvelumatkoilleen 

mukaansa välttämättä aina työssä tarvitsemiaan välineitä, vaikka nämä mahtuisivat hen-

kilöautoon. Sekä työ- että vapaa-ajan matkojen hankaloitumisen merkittävänä syynä pi-

dettiin sitä, että paluukyydin saaminen lyhyellä varoitusajalla ei ollut mahdollista kuten 

vielä vakiotaksia käytettäessä. Tästä johtuen suurin osa haastattelemistani vaikeavam-

maisista päätti joko vähentää tai lopettaa harrastamisen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin 

osallistumisen sekä esimerkiksi konsertteihin ja muihin tapahtumiin menemisen.  

 

Helsingin Matkapalveluun liitetyksi tulon seurauksena tutkimukseeni osallistuneiden 

vaikeavammaisten toimijuuden voi katsoa vähentyneen myös sosiaalisen elämän näkö-

kulmasta: haastateltavat kokivat keskitetyn matkojen tilaus- ja välitysjärjestelmän niin 

hankalaksi, että välttivät palvelun käyttöä ja vähensivät ystäviensä sekä tuttaviensa ta-

paamista huomattavasti aiemmasta. Ihmisten tapaaminen koettiin liian haastavaksi eten-

kin siksi, ettei paluukyytiä ollut voinut enää saada yhtä joustavasti kuin vakiotaksia 

käyttäessä. Tästä johtuen esimerkiksi ystävien kesken tapahtuneet illanvietot harvenivat, 

ja elokuvissa käynnin sijaan filmejä päätettiin katsoa kotona. Myöskään spontaanien ta-

paamisten ei koettu mahdollistuvan enää lainkaan, mistä johtuen ystävien kerrottiin jon-

kin verran vähentyneen. Epävarmaksi koetun palvelun käytön välttäminen vaikutti joi-

denkin palvelunkäyttäjien kohdalla myös haitallisesti lähiomaisten väliseen vuorovaiku-

tukseen, sillä esimerkiksi vanhempien luokse ei haluttu enää matkustaa. Palvelunkäyttä-

jien toimijuuden vähäisyys korostui etenkin talvella, jolloin palvelun käyttö koettiin jär-

jestelmän vankina olemisena. Koska suurin osa haastattelemistani vaikeavammaisista 

oli päättänyt vastoin tahtoaan vähentää henkilökohtaisia tapaamisiaan ja alkanut ylläpi-

tää sosiaalisia suhteitaan enimmäkseen puhelimen ja internetin välityksellä, näiden sosi-

aalisen elämän voi katsoa kaventuneen merkittävällä tavalla.  

 

Saamieni tutkimustulosten perusteella katson, ettei vaikeavammainen kuljetuspalvelu-

asiakas voi omalla toiminnallaan juurikaan vaikuttaa Helsingin Matkapalvelu-järjestel-

mää käyttäessään sen käytäntöihin siten, että voisi muokata niitä eri tilanteissa halua-

mikseen. Toimijoina haastattelemani henkilöt olivat kyenneet vain uusintamaan, eli yl-

läpitämään Matkapalvelu-järjestelmän sääntöjen määrittämiä käytäntöjä kuljetuspalve-

lua käyttäessään. Tästä johtuen palvelunkäyttäjät joutuvat järjestelmää käyttäessään mu-

kauttamaan toimintaansa järjestelmän toimintatapojen edellytysten mukaisesti. Giddens 
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(1984a, 25) ajattelee toimijoiden olevan rakenteiden määrittämiä, mutta myös niiden uu-

sintajia. Myös Heiskala (2000, 187) katsoo, ettei yksittäisellä henkilöllä ole mahdolli-

suutta muokata tai poistaa toimintaa määrittäviä rakenteita. Matkapalvelu-järjestelmän 

käyttö herätti kaikissa haastateltavissani paljon kielteisiä tunteita, ja hankalaksi koettu 

palvelu sai aikaan stressiä, ahdistusta ja epäoikeudenmukaisuuden kokemusta sekä ärty-

mystä. Joillekin haastateltaville palvelun käyttö oli myös aiheuttanut fyysistä kipua. 

Matkapalvelun käytöstä saadut kokemukset olivat yhtä kielteisiä sekä näkö- että liikun-

tavammaisilla haastateltavilla. Tämän lisäksi Matkapalvelun käyttö aiheutti myös pel-

koa, jännitystä ja masennusta, joten sen ei voi katsoa tukeneen haastatteluihin osallistu-

neiden vaikeavammaisten ihmisten toimijuuden rakentumista. Tämän johtopäätöksen 

voi tehdä myös siitä syystä, että haastattelemani henkilöt olivat vähentäneet Helsingin 

Matkapalvelun kautta toteutettavien kuljetuspalvelumatkojen tilaamista, ja joidenkin 

kohdalla vapaa-aikaan ja asiointiin tarkoitetut matkat olivat jääneet täysin käyttämättä. 

Jotkut olivat tämän lisäksi järjestäneet kulkemisensa joko käyttämällä aiempaa vakio-

taksia työnantajiensa kustannuksella tai matkustamalla julkisilla liikennevälineillä, 

vaikka joukkoliikenteen käyttö tuotti vaikeavammaisuudesta johtuen kohtuuttomia vai-

keuksia.  

 

 

5.2 Tutkielman luotettavuus ja eettisyys 

 

Saamieni tutkimustulosten perusteella ei ole mahdollista tehdä yleistäviä johtopäätöksiä 

kaikkien helsinkiläisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelukokemuksista, koska haastat-

telin ainoastaan viittä henkilöä. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 98) toteavat Eskolan ja Suo-

rannan (2014) näkemyksiä lainaten, että laadullista tutkimusta tehdessä aineiston kokoa 

tärkeämpänä voidaan pitää siitä tehtyjen tulkintojen kestävyyttä ja syvyyttä. Tilastolli-

seen yleistettävyyteen pyrkimisen sijaan laadullisten tutkimusten teon tavoitteena on 

esimerkiksi jonkin ilmiön tai tapahtuman kuvaaminen, tietynlaisen toiminnan ymmärtä-

minen ja teoreettisesti mielekkään kuvan antaminen jollekin ilmiölle (Tuomi & Sara-

järvi 2018, 98). Pidän merkillepantavana, että tarkastelemani kokemukset vakiotaksin ja 

Helsingin Matkapalvelun käytöstä olivat eri vammaryhmien edustajien kesken huomat-

tavan samanlaisia: kaikkien haastateltujen kuljetuspalvelukokemuksissa vaikeavammai-

set näyttäytyivät vakiotaksia käyttäessään riippumattomina toimijoina, jotka pystyivät 

kuljetuspalvelun mahdollistamana tekemään tärkeäksi kokemiaan asioita, osallistumaan 
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haluamallaan tavalla ja elämään monin tavoin antoisaa elämää, kun taas Matkapalvelun 

käytöstä kerrotuista kokemuksista oli mahdollista tehdä täysin päinvastainen johtopää-

tös.  

 

Tutkimuksen kannalta on olennaista, että tutkimukseen valikoituneilla ihmisillä on mah-

dollisimman paljon tietoa ja omakohtaista kokemusta tutkittavasta aiheesta. Tutkittavien 

valinnan tulee tästä johtuen olla tarkkaan harkittua ja tarkoituksenmukaista, eikä satun-

naista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98.) Rajasin jo tutkielman suunnitteluvaiheessa tark-

kaan, minkälaisia henkilöitä aion haastatella. Halusin tarkastella tässä tutkielmassa pel-

kästään helsinkiläisten vaikeavammaisten kuljetuspalvelukokemuksia ja toimijuuden ra-

kentumista niissä. Pidin tutkimuksen teon kannalta tärkeänä kriteerinä sitä, että haasta-

teltavikseni valikoituvilla henkilöillä on omakohtaista kokemusta sekä vakiotaksin että 

keskitetyn Matkapalvelu-järjestelmän käytöstä. Tutkielman ja sen tulosten kiinnosta-

vuuden kannalta katsoin olevan myös tärkeää, etten haastattele ainoastaan näkövammai-

sia tai liikuntarajoitteisia kuljetuspalveluasiakkaita, vaan että haastateltavat ovat toi-

siinsa verrattuna eri tavoin fyysisesti vammautuneita.  

 

Vaikka pyrin tutkielmaa tehdessäni mahdollisimman suureen objektiivisuuteen, analyy-

sin perusteella saamani tulokset ja niistä tekemäni johtopäätökset ovat kuitenkin viime 

kädessä tutkijan omaa tulkintaa. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 127) toteavat aineistolähtöi-

sen sisällönanalyysin olevan analyysimenetelmä, joka perustuu tutkijan itse tekemiin 

tulkintoihin ja päätelmiin. Objektiivisuudella tarkoitetaan, että tutkijan tutkimuksensa 

kohteista muodostamat mielipiteet eivät saa vaikuttaa tutkimuksen toteuttamiseen, vaan 

tutkijan tulee kertoa tarkastelun kohteena olevista asioista mahdollisimman neutraalisti 

(Mäkinen 2006, 29). Tätä periaatetta noudattaen pidin itseni tietoisesti etäällä vakiotak-

sin käyttöön ja Helsingin Matkapalveluun liittyvistä asioista, vaikka minulla oli kysei-

sistä kuljetuspalvelun järjestämistavoista etukäteen paljon tietoa ja omakohtaista koke-

musta. Objektiivisuuteen pyrkiessäni en myöskään antanut omien subjektiivisten asen-

teitteni vaikuttaa tutkimuksentekoon, vaan tarkastelin tutkimukseni kohteena olevaa ai-

hetta avoimesti ja uteliaasti perehtyessäni muiden vaikeavammaisten henkilöiden koke-

muksiin näiden käyttämistä palveluista. Lisäksi haastatteluja toteuttaessani pysyttelin 

neutraalina ja vältin kannanottoja, enkä halunnut haastateltavien tietävän mielipiteitäni 

puhutuista asioista, sillä olin kertonut heille olevani itsekin kuljetuspalveluiden käyttäjä. 
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Olli Mäkinen (2006, 29) toteaa, että tutkijana olevan henkilön tulee sulkeistaa itsensä ja 

tutkimuskohteen väliltä kaikki epäolennaiset tekijät pois. 

 

Hyvän tieteellisen käytännön tärkeänä periaatteena on noudattaa tutkimusta toteutetta-

essa tiedeyhteisön yhteisesti hyväksyminä toimintatapoina olevaa rehellisyyttä sekä tu-

losten tallentamisessa ja esittämisessä, kuten myös tutkimusten ja niiden tulosten arvi-

oinnissa noudatettavaa huolellisuutta ja tarkkuutta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012, 6). Tavoitteeni on ollut toteuttaa tämä tutkielma läpinäkyvästi sen joka vaiheessa. 

Tästä johtuen olen esimerkiksi tutkimustuloksia esitellessäni tuonut jatkuvasti ilmi, 

minkälaisia toimijuuden modaliteetti-ilmaisuja haastattelemani vaikeavammaiset ovat 

kuljetuspalvelukokemuksistaan kertoessaan käyttäneet. Tämän lisäksi olen pyrkinyt ku-

vaamaan aineistoni analyysiä informatiivisesti ja kuvannut sen takia myös Atlas.ti-oh-

jelmalla työskentelemiseni eri vaiheet.  

 

Tutkimusta toteutettaessa käytettyjen tiedonhankintamenetelmien tulee olla tieteelliset 

kriteerit täyttäviä ja eettisesti kestäviä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Rau-

halan ja Virokannaksen (2011, 240) mukaan tiedonhankinnassa tulee kunnioittaa myös 

haastateltavien itsemääräämisoikeutta ja tutkimukseen osallistumisen tulee olla vapaa-

ehtoista. Tässä tutkielmassa haastattelemani henkilöt ottivat minuun vapaaehtoisesti yh-

teyttä saatuaan tiedon tutkimuksestani ja esittivät halukkuutensa osallistua siihen. Haas-

tattelun tarkoituksesta ja tilanteen kulusta antamani lyhyen informoinnin jälkeen tutkit-

tavat saivat puhua haastattelutilanteessa vapaasti tärkeäksi kokemistaan asioista keskey-

tyksettä lukuun ottamatta, että joidenkin kohdalla jouduin muistuttamaan haastattelun 

alussa kertomistani kysymyksistä. Pirkko-Liisa Rauhala ja Elina Virokannas (2011, 

241) toteavat, että haastateltavan itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa myös siten, 

että tutkittavalle tulee antaa oikeus keskeyttää halutessaan haastattelu. Noudatin tätä pe-

riaatetta sulkemalla haastattelutilanteessa nauhurin tutkittavan pyynnöstä, kun tämä ha-

lusi puhua asioista ilman niiden nauhoittamista.  

 

Katson tutkielmani olevan emansipatorinen. Kaikki haastateltavat kertoivat halunneensa 

osallistua tutkimukseeni, koska pitivät valitsemaani aihetta niin tärkeänä. Moni haasta-

teltava sanoi myös tuntuvan hyvältä, että vaikeavammaisten omista kokemuksista oltiin 

kiinnostuneita kuljetuspalveluja tutkittaessa. Colin Barnes (2003, 6, 12) näkee emansi-

patorisesta vammaistutkimuksesta olevan kyse silloin, kun tutkimuksella saatavista 
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tuloksista on vammaisille itselleen jollakin tavalla hyötyä. Pohjimmiltaan hän katsoo 

emansipatorisen tutkimuksen olevan myös voimauttavaa. Myös eettisesti kestävän sosi-

aalityön tutkimuksen keskeisenä ominaisuutena voidaan pitää sitä, että tutkimus on hyö-

dyllinen ja rakentava siihen osallistuville haastateltaville (Rauhala & Virokannas 2011, 

238). Toivonkin tutkimukseeni osallistuneiden vaikeavammaisten kokeneen, että heidän 

ajatuksensa ja kokemuksensa vammaisten sosiaalityön asiakkaille toteutettavista kulje-

tuspalvelun järjestämistavoista ovat tulleet kuulluiksi tässä tutkielmassa.  

 

 

5.3 Lopuksi 

 

Arjessa tapahtuvaa toimijuutta voidaan tarkastella monin tavoin. Koen tehneeni oikein 

valitessani Jyrki Jyrkämän (2008) toimijuuden modaliteettimallin vaikeavammaisten 

kuljetuspalvelukokemusten tarkastelemiseen, sillä toimijuuden jäsennystapana käyttä-

mäni Jyrkämän malli osoittautui varsin käytännölliseksi analyysin välineeksi: sitä käyt-

täen oli mahdollista tarkastella modaliteetteina olevien täytymisen, tuntemisen, halua-

misen, osaamisen, kykenemisen ja voimisen kautta, rakentuiko toimijuus vakiotaksia 

käytettäessä eri tavalla kuin Helsingin Matkapalvelun mahdollistamana. Teoreettis-me-

todologisena viitekehyksenä käyttämäni Jyrki Jyrkämän modaliteettimallin avulla oli 

kiinnostavaa havaita, että kuljetuspalvelun käyttöön liittyneistä käytännön tilanteista 

kerrottiin usein samanaikaisesti useita eri toimijuuden modaliteetteja sisältäviä ilmaisuja 

käyttäen. Esimerkkinä tästä voidaan pitää tilannetta, jossa haastateltava kertoo vakiotak-

siltaan saamansa palvelun tuntuvan turvalliselta, koska hän voi saada kuljettajalta apua 

yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti. Toisaalta samaan tilanteeseen liittyneiden koke-

musten sisältämistä useista modaliteetti-ilmaisuista johtuen aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin tekeminen oli ajoittain haastavaa, vaikka koen valitsemani analyysimene-

telmän olleen kokonaisuudessaan selkeä. Analyysin tekoa helpotti valtavasti se, että to-

teutin sen laadullisen tutkimuksen tekemiseen tarkoitettua Atlas.ti-ohjelmaa hyväksi 

käyttäen. Ohjelmassa pystyi esimerkiksi halutessaan tarkastelemaan vaivattomasti sa-

massa käyttöliittymänäkymässä sekä vakiotaksiin että Helsingin Matkapalveluun liitty-

vistä kokemuksista koodaamieni kuuden eri modaliteetin käyttökertoja.   

 

Pohdin haastatteluja tehdessäni sekä niissä kerrottuja kokemuksia analysoidessani, että 

kuljetuspalvelun järjestämistavan muuttuminen on ainakin haastattelemieni 



89 
 

vaikeavammaisten kohdalla vaikuttanut jokapäiväiseen elämään yllättävänkin moninai-

sin tavoin. Kaikki haastateltavat olivat vakiotaksia käyttäessään voineet kulkea halu-

amiinsa paikkoihin vaivattomasti, ja tuttujen kuljettajien kanssa oli ollut ongelmatonta 

sopia paluukyytien noutoajoista. Tutuilta kuljettajilta oli saatu apua kulkemiseen ja esi-

merkiksi asioimiseen, minkä lisäksi kuljettajiin luotettiin merkittävän paljon. Vakiotak-

sin käyttö oli selkeästi tukenut haastateltavieni toimijuutta, koska tuttua palveluntuotta-

jaa käyttäen nämä olivat voineet elää aktiivista arkea, työskennellä stressittömästi sekä 

osallistua vammaisuudestaan huolimatta helposti ja täysipainoisesti. Tuntuikin pahalta 

huomata, että Helsingin Matkapalveluun liittyneistä kokemuksista muodostui varsin 

päinvastainen käsitys. 

 

Helsingin Matkapalvelun käytön epäkohdiksi nimettiin haastatteluissa useimmiten se, 

että kuljetusten aikatauluissa oli jatkuvasti ongelmia, ja että auton saaminen haluama-

naan ajankohtana oli vaikeaa. Mielestäni on surullista, että Matkapalvelussa koetut on-

gelmat välttääkseen vaikeavammaiset vaarantavat terveytensä käyttämällä julkisia lii-

kennevälineitä, vaikka niillä matkustaminen tuottaisi näille kohtuuttomia vaikeuksia. 

Ajattelen, että Matkapalvelu-järjestelmää kehitettäessä sekä kuljetuspalvelukäytäntöjä 

laajemmin uudistettaessa näiden ongelmien ratkaisemiseen tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Katson myös, että Matkapalvelu-järjestelmässä henkilöautoja ja inva-autoja käyt-

tävät vaikeavammaiset eivät ole palvelun sääntöjen suhteen toisiinsa nähden yhdenver-

taisessa asemassa, sillä inva-autoa käyttävät eivät voi saada halutessaan tolppalupaa, 

joka mahdollistaisi joustavan liikkumisen tarvittaessa nopeasti. Näkemykseni mukaan 

tämä parantaisi myös vaikeavammaisten toimijuutta. Koska Matkapalveluun liitetyt 

henkilöt olivat vähentäneet liikkumista sen vuoksi, että he katsoivat 30–40 minuutin 

odotusajan olevan liian pitkä, järjestelmää kehitettäessä odotusaikojen lyhentämiseen 

tähtääminen on mielestäni suositeltavaa.   

 

Tekemäni tutkimuksen perusteella koen toimijana toimimisen mahdollistumisen kan-

nalta olevan lisäksi tärkeää, että kuljetuspalveluasiakkaalla olisi jatkossa nykyistä suu-

rempi mahdollisuus saada irrotus Helsingin Matkapalvelusta ja oikeus tilata kuljetuspal-

velumatkansa itse valitsemaltaan palveluntuottajalta. Moni tutkimukseeni osallistunut 

vaikeavammainen kertoi haastatteluissa saaneensa irrotushakemukseensa sosiaalityön 

viranhaltijalta kielteisen päätöksen, vaikka hakemuksen liitteenä olleissa lääkärinlausun-

noissa oli todettu henkilön merkittävästi alentuneesta toimintakyvystä johtuen 
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tarvitsevan kuljetuspalvelun toteuttamista kuljetuspalveluasiakkaan hyvin tuntevan pal-

veluntuottajan toimesta. Ajattelen kuljetuspalvelukäytäntöjen kehittämisen olevan vält-

tämätöntä, jotta vaikeavammaisten liikkuminen mahdollistuu vammattomiin henkilöihin 

verrattuna nykyistä paremmin YK:n vammaissopimuksen (27/2016, 19 art.) sekä Suo-

men perustuslain (1999/731, 6.1 §, 9 §) edellyttämällä tavalla. Näen tämän tavoitteen 

olevan yhtä tärkeää myös vammaisten sosiaalityön toteutuksessa, koska vaikeavam-

maisten toimijuuden edellytysten parantamisen voi katsoa olevan sosiaalityön eettisten 

periaatteiden (Talentia 2017) mukaista.  

 

Vakiotaksin ja keskitetyn matkojen tilaus- ja välitysjärjestelmän käytön vaikutusta vai-

keavammaisen toimijuuteen olisi näkemykseni mukaan hyödyllistä kartoittaa suurem-

masta palvelunkäyttäjien joukosta joko Helsingin alueella tai koko maan kattavasti teh-

tävällä otantatutkimuksella, koska tähän tutkielmaan haastattelemieni henkilöiden määrä 

on niin pieni. Helsingin Matkapalvelun käytön vaikutusta vaikeavammaisten palvelun-

käyttäjien toimijuuteen olisi tärkeää tutkia uudelleen myös siksi, että kuljetuspalvelujen 

järjestämisessä ja hankinnassa on haastattelujeni teon jälkeen tehty 1.4.2019 alkaen 

muutoksia Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan valtuutuksella (Päivinen 2019c). 

Tuomas Päivisen laatimassa, julkisesti saatavilla olevassa diaesityksessä todetaan, että 

lähtöajan mukaan tilatun inva-auton odotusaika on lyhennetty 30 minuuttiin eikä niissä 

matkustavien henkilöiden tarvitse istua pyörätuolissaan enää auton akselin päällä. Li-

säksi kuljettajien suomen ja ruotsin kielen taidon vaatimuksia on tiukennettu, ja kuljet-

tajien on aiempaa tarkemmin vastattava asiakkaastaan sekä huolehdittava tarvittaessa, 

että kuljetuspalveluasiakas luovutetaan oikealle vastaanottajalle. Näiden uudistusten li-

säksi Helsingin Matkapalvelua käyttävällä kuljetuspalveluasiakkaalla on ollut 1.4.2019 

alkaen oikeus ottaa kuljetuspalvelumatkoilleen mukaan saattajan lisäksi yksi seuralai-

nen sekä alle 12-vuotiaat lapsensa. (Päivinen 2019c.) Näkemykseni mukaan olisi mie-

lenkiintoista tutkia, ovatko toteutetut muutokset vaikuttaneet positiivisesti vaikeavam-

maisten toimijuuden rakentumiseen ja onko Helsingin Matkapalveluun suhtautuminen 

muuttunut aikaisempaa myönteisemmäksi. Yleisesti ottaen pidän erittäin tärkeänä sitä, 

että vaikeavammaisten kokemukset huomioidaan tulevaisuudessa useammin sosiaalitie-

teellisissä tutkimuksissa.  
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LIITEET 

 

 

Liite 1: Haastateltavien hankkimiseksi laadittu tutkielmasta kertova ilmoitusteksti 

 

Oletko saanut itse päättää aiemmin mitä taksia kuljetus-
palvelumatkoillasi käytät? Sinulla on mahdollisesti ollut 
vuosien ajan sama taksinkuljettaja, mutta nykyään Si-
nun on tilattava kaikki kuljetuspalvelumatkasi Helsingin 
Matkapalvelusta. Haluatko kertoa miten muutos on vai-
kuttanut arkeesi ja toimintamahdollisuuksiisi? 

 
Hei!  

 
Teen pro gradu -tutkielmaa helsinkiläisten vaikeavammaisten kokemuksista 
kuljetuspalveluissa toteutetuista muutoksista. Tutkimukseni tarkoitus on kar-
toittaa sitä, millä tavoin vaikeavammaisen jokapäiväiseen elämään on vaikut-
tanut se, että hänellä ei ole aiempaan tapaan enää oikeutta käyttää tuttua 
taksia tai kuljettajaa.  
 
Tutkimustani varten toivon saavani haastateltaviksi helsinkiläisiä vaikeavam-
maisia, joilla on ollut aiemmin oikeus käyttää haluamaansa taksia, mutta joilla 
ei vammaispalvelun päätöksellä ole enää lupa tehdä niin. Mikäli olet tällainen 
henkilö ja haluat tulla haastateltavakseni, niin olen erittäin kiitollinen, jos otat 
minuun yhteyttä sähköpostilla. Teen kaikki haastattelut joulu–tammikuussa. 
Haastattelen kaikki henkilöt kahden kesken kunkin kanssa sopimassani pai-
kassa. Noudatan tutkimuksessani haastateltavien henkilöllisyyden sekä mi-
nulle kerrottujen asioiden suhteen ehdotonta vaitioloa, eikä ketään voi tunnis-
taa lopullisesta tutkimusraportista.   
 
Toivottavasti haluat tulla mukaan tutkimukseeni! Minulta voi tarvittaessa ky-
syä lisätietoa tutkimuksestani sähköpostilla. Pro gradu -tutkielmaani ohjaa 
Helsingin yliopiston professori Maritta Törrönen.  
 
Ystävällisin terveisin 
 
Petri Huttunen 
sosiaalityön opiskelija 
 
sähköposti: petri.huttunen@helsinki.fi   

 
 



 
 

  
Liite 2: Tietoa tutkimuksesta ja suostumuksen anto haastatteluun 

 

 

 

 

TIETOA TUTKIMUKSESTA JA SUOSTUMUKSEN ANTO HAASTATTELUUN 
 
 
Petri Huttunen 
sähkoposti: petri.huttunen@helsinki.fi 
puh. 0407164819 
 

• Tämä haastattelu liittyy pro gradu -tutkielmaani, jossa tarkastelen helsinkiläisten 
kuljetuspalveluasiakkaiden kokemuksia vakiotaksikäytännön päättymisen ja Helsingin 
Matkapalveluun siirtymisen vaikutuksista asiakkaiden jokapäiväiseen elämään ja 
toimijuuteen siinä.  

• Aineiston hankinta toteutetaan Helsingissä. Pro gradu -tutkielma on osa sosiaalityön 
pääaineopintojani Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. 

• Tutkimusaineistona ovat yksilöhaastatteluina vuonna 2019 kerättävät tiedot. 

• Lisätietoja tästä tutkimuksesta antaa Petri Huttunen, puh. 0407164819, 
petri.huttunen@helsinki.fi, sekä pro gradu -työskentelyä ohjaava Helsingin yliopiston 
professori Maritta Törrönen, puh. 0504151627, maritta.l.torronen@helsinki.fi. 

 
Olen saanut tietoa yllä mainitusta tutkimusprojektista ja sen tavoitteista. Minulle on luvattu, että 
tutkimuksessa antamiani tietoja käsitellään seuraavasti:   
 

1. Tutkimuksen empiiristä aineistoa säilytetään salasanan takana Petri Huttusen 
tietokoneella, jota vain hän itse voi käyttää.  

2. Aineistosta kirjatuille tekstitiedostoille luodaan anonyymit tunnisteet. Tutkimuksen 
osallistujien tunnistetiedot (nimi ja yhteystiedot) sekä aineiston ääninauhat hävitetään 
tutkimuksen valmistuttua. Aineistosta kirjattuja tekstitiedostoja käytetään vain Petri 
Huttusen pro gradu -tutkielmaa varten. 

3. Haastatteluja koskevassa raportoinnissa noudatetaan akateemisen kirjoittamisen 
käytänteitä tutkimukseen osallistuvien henkilöiden anonymiteetin suojaamiseksi.  

 
Tutkimuksella ei ole yhteyttä tutkimukseen osallistuvia henkilöitä koskevaan päätöksentekoon.  
Tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista, ja osallistujilla on oikeus milloin tahansa 
peruuttaa suostumuksensa ja lopettaa osallistumisensa. Samoin osallistujilla on oikeus olla 
vastaamatta mihin tahansa yksittäiseen kysymykseen tai aihepiiriin.  
 
 
*** 
 
 
     Ilmoitan halukkuuteni osallistua tutkimukseen sekä suostumukseni osallistumisestani syntyneen 
aineistomateriaalin käyttöön tutkimuksessa ja siihen liittyvässä pro gradu -tutkielmassa.   
 
 
_____________________                       _________________________________________ 
Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
(Sopimuksesta jää yksi kappale tutkimukseen osallistujalle ja yksi tutkijalle.) 



 
 
Liite 3: Luettelo yläkategorioista, alakategorioista ja alakategorioiden käyttökertojen määristä  

 

 

Yläkategoriat ja niiden 
teemat vakiotaksilla 
 

YKSILÖLLISEN ELÄMÄN 

MAHDOLLISTUMINEN  

harrastamisen mahdollistuminen 

(4) 

joustava noutoajoista sopiminen 

(6) 

työnteon mahdollistuminen (2) 

tasavertaisen osallistumisen 

mahdollistuminen (1) 

mielekkään elämän eläminen (2) 

asioinnin onnistuminen (8) 

poikkeusjärjestelyjen 

mahdollistuminen (1) 

aikataulujen määrittämisen 

mahdollisuus (1) 

aktiivisen liikkumisen 

mahdollistuminen (3) 

valinnanvapauden kokemus (1) 

spontaaniuden mahdollistuminen 

(4) 

vaivattoman kulkemisen 

mahdollistuminen (6) 

 

 

SOSIAALISEN ELÄMÄN 

MAHDOLLISTUMINEN  

 

läheisten tapaamisen 

onnistuminen (1) 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

mahdollistuminen (2) 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

lisääntyminen (1) 

 

 

PSYYKKISEN HYVINVOINNIN 

TOTEUTUMINEN  

 

informoituna olemisen kokemus 

(1) 

levollisuuden tunteiden 

kokeminen (1) 

stressitön palvelun käyttö (4) 

stressittömämpi ja kiireettömämpi 

arki (2) 

onnellinen palvelun kätevyydestä 

(1) 

onnellinen palvelun 

vaivattomuudesta (1) 

onnellinen tarpeiden 

huomioimisesta (1) 

onnellinen kuljettajan 

rehellisyydestä (1) 

uskallus lähtemiseen (1) 

arvostettuna oleminen (2) 

ongelmien selvittämisen helppous 

(1) 

turvallisuuden tunteen kokeminen 

(2) 

 

 

MATKUSTAMINEN JA FYYSINEN 

TURVALLISUUS 

 

matkustamisen fyysisen 

kuormittavuuden vähäisyys (1) 

kaluston sopivuus (1) 

kuljettajalta saatu oikeanlainen 

apu (1) 

 

 

 

 

PALVELUNTUOTTAJAN/KULJETTA

JAN MYÖNTEISET VAIKUTUKSET  

 

ilon tunteen kokeminen (1) 

luottamus kuljettajaan (7) 

palveluntuottajan myönteinen 

asenne (4) 

Yläkategoriat ja niiden 
teemat Matkapalvelussa 
 

TYÖNTEON VAIKEUTUMINEN  

läheiset työnteon mahdollistajina 

(1) 

asiakkaiden pakollinen karsiminen 

(1) 

työnteon estyminen (3) 

paluukyydin odottamisen 

pakollisuus (4) 

tavaroiden kuljettamisen vaikeus 

(1) 

työhön keskittymisen 

vaikeutuminen (2) 

työmatkojen itse järjestämisen 

tarve (3) 

työnteon kesken jättäminen (1) 

työvälineiden mukaanoton 

estyminen (1) 

avustajatuntien käyttämisen 

pakollisuus työmatkoilla (1) 

työskentelyaikataulujen etukäteen 

selvittämisen pakko (1) 

työstä myöhästyminen (1) 

 

 

LIIKKUMISEN 

HANKALOITUMINEN  

 

odottamisen pakollisuus (9) 

auton odottamisen 

hankaloituminen (3) 

aikataulujen paikkaansa 

pitämättömyys (7) 

aikataulujen toistuva 

uudelleenjärjestelyn tarve (1) 

asiakkaan heikko asema (1) 

ilmoitusvelvollisuuden 

lisääntyminen (1) 

kiireen lisääntyminen (3) 

palvelussa ilmenevä 

mielivaltaisuus (1) 

palvelun tarvelähtöisyyden 

puutteellisuus (3) 

tapahtumiin pääsyn estyminen (1) 

tilaustapahtumien tallentamisen 

tarve (1) 

varuillaan olon velvoite (3) 

valinnanvapauden puuttuminen 

palvelussa (14) 

tolppalupien saannin ehdollisuus 

(1) 

järjestelmän armoilla oleminen (7) 

matkojen pitkittyminen (2) 

näkövamman hankaloittama 

palvelun käyttö (1) 

opiskelun hankaloituminen (1) 

palvelun positiivisuuden 

puuttuminen (1) 

kokemus palvelun laadun 

puuttumisesta (1) 

yksityisyyden säilyttämisen 

puutteellisuus (1) 

 

 

 

 

 

SPONTAANIUDEN 

VAIKEUTUMINEN  

 

spontaaniuden puuttuminen (3) 

pysähdysten toteutumisen 

epävarmuus (1) 

suunnitelmallisuuden pakollisuus 

(5) 

pikamatojen harkittu säästäminen 

(1) 

ajan varaamisen välttämättömyys 

(1) 

spontaanien tapaamisten 

mahdottomuus (1) 

 

 

SOSIAALISEN ELÄMÄN 

KAPEUTUMINEN  

 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

rajoittuminen (1) 

yksinolemiseen totuttautuminen 

(1) 

lähdön harkitseminen (1) 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

hankaloituminen (3) 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kapeutuminen (4) 

sosiaalisen vuorovaikutuksen 

vähentyminen (5) 

vanhempien tapaamisen 

estyminen (1) 

järjestelmän vankina oleminen (1) 

vanhempien tapaamisen 

vaikeutuminen (1) 

sosiaalisten kontaktien 

puuttuminen (1) 

sosiaalisten kontaktien 

välttäminen (1) 

paluun suunnittelun hankaluus (1) 

sosiaalisen elämän rajoittuminen 

(1) 

 

 

PSYYKKINEN KUORMITTUMINEN  

 

unettomuudesta kärsiminen (1) 

kohtuuttomuuden tunteen 

kokeminen (1) 

epätietoisuuden lisääntyminen (1) 

vihaisuuden tunteen kokeminen 

(1) 

paniikkioireiden tulo (1) 

epävarmuuden tunteen 

lisääntyminen (1) 

turhautumisen tunteminen (1) 

epäluottamus palvelun sääntöihin 

(2) 

palvelun käytöstä aiheutunut 

stressi (13) 

epäluottamus palvelun 

toimivuuteen (1) 

psyykkisen voinnin 

heikkeneminen (3) 

painajaismainen kokemus 

palvelusta (1) 

masennuksesta huolestuminen (1) 

myöhästymisen jännittäminen (2) 

 

 

LIIKKUMISEN 

MAHDOLLISTUMINEN  

 

järjestelmään kuulumattomalla 

taksilla matkustaminen (1) 

julkisiin liikennevälineisiin 

turvautuminen (6) 

auton hankinnan harkitseminen 

(1) 

auton saantiin luottaminen (2) 

matkustaminen asiakasprofiilin 

mahdollistamana (1) 

metro spontaanin liikkumisen 

mahdollistajana (1) 

työmatkojen hyödyntäminen 

vapaa-ajalla (1) 

tolppalupien saanti (1) 

joustavamman palvelun saanti (1) 

avustajaan turvautumisen pakko 

(1) 

aikataulun noudattamisen 

vaatiminen (1) 

yksilöllisen palvelun saanti (1) 

 

 

FYYSISEN TOIMINTAKYVYN 

KUORMITTUMINEN  

 

kykenemättömyys palvelun 

käyttöön (2) 

terveyden vaarantaminen (2) 

matkustamisesta aiheutunut kipu 

(4) 

 

ASIOINNIN VAIKEUTUMINEN  

 

asioinnin pakollinen 

keskittäminen (1) 

asioimisen välttäminen (1) 

asiointi vanhempien avulla (2) 

asioinnin yllättävä 

mahdollistuminen (1) 

kyydin saannin hankaluus (1) 

 

 

AKTIIVISUUDEN VÄHENTYMINEN  

 

matkustamisen rajoittuminen (1) 

vaikuttamis- ja vapaaehtoistyön 

jättäminen (1) 

kuljetusten tilaamisen välttäminen 

(1) 

kotiin pääsyn epävarmuus (1) 

yhdistystoimintaan osallistumisen 

lopettaminen (1) 

palvelun käytön hankaluus (1) 

palvelun käytön välttäminen (7) 

harrastusten jättäminen (1) 

harrastamisen vähentyminen (2) 

tärkeistä asioista luopuminen (1) 

uskalluksen puuttuminen (2) 

liikkumisen vähentyminen (4) 

 

 

KULJETTAJAN TOIMINNAN 

HAASTEET 

 

ei luottamusta kuljettajiin (3) 

vaihtorahojen saannin 

epävarmuus (1) 

jatkuvan tavoitettavissa olon 

mahdottomuus (1) 

tiedon saannin puutteellisuus (1) 

kuljettajista aiheutunut pelko (5) 

kuljettajien vastenmielisyys (1) 

kuljettajien mitätöivä käytös (1) 

kuljettajan neuvomisen 

välttämättömyys (5) 

riittämätön avunsaanti 

kuljettajalta (9) 

kuljettajan kielitaidon 

puutteellisuus (3) 

kuljettajien ylisuorittava käytös 

(2) 

kuljettajan epäasiallinen käytös (2) 

hyvän palvelun saannin 

epävarmuus (1) 

 

(* teemojen 

käyttökertojen lukumäärä 

ilmoitettu suluissa) 


