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Abstract

The purpose of this study was to analyse how highly educated people with physical and/or sensor
disabilities (PwD) integrate in the information and communication technology (ICT) sector. The
approach was the experience of PwD. In stead of earlier single approach studies, the aim of the
study was to identify factors, which are influencing on ICT field study place selection, and which
are improving their employment and which factors push ahead them to carry on in the ICT field.
One of the interviewees summarized:

Don’t give the lead to others!
In general, ICT-sector work has been seen as work that does not require physical capability

from an employee, and usually the work is not physically demanding. Therefore, ICT sector work
can be consireded to be suitable for PWD employees.

This study was carried out by using a qualitative research method. It was an empirical study
that took into account elements of social research. The empirical material was based on 21 semi-
structured interviews involving eight women and thirteen men, and all of them had physical and/
or sensor disability. The interviewees were offered the opportunity to share their experiences as
freely as possible. The severity, age and work experience of the persons involved in the study
varied widely. All of the interviewees were Finnish citizens and at the time of the study they lived
in Finland, and all of the interviewees had been in ICT field or suited studies in tertiary level. They
had also been working or they were working in the ICT sector during the interviews.

The study showed that disability has a major impact on the choice of the place where ICT is
studied. The interviewees were well aware of the constraints caused by their injuries. The
interviewed persons had found workplaces easily in the ICT sector. However, a few interviewees
mentioned that disability had had a negative impact on individual job search processes. The study
also showed that people with disabilities are able to work independently in the ICT field and
integrate into the work community. Nearly all of the interviewees had a long career in the work of
their first employer and they had progressed well in the career.

The results of the dissertation are to encourage young people with disabilities to acquire higher
education and work life more actively than before, as well as their teachers and employers to pay
more attention to competence and eligibility than to disability. The encouragement of family and
individual teachers was also seen as a major factor in starting the university studies.

During the research, it was also found that factors relevant to employment include the networks
and know-how created during the studies. This study also challenges people responsible for
recruiting in companies to evaluate their own values and attitudes towards different people.

Keywords: employment, higher education, ICT-sector, people with disabilities (PWD),
social inclusion
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Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, kuinka korkeasti koulutetut fyysisesti vammai-
set tai aistivammaiset henkilöt integroituvat tieto- ja viestintäteknologia-alalle (ICT). Näkökul-
mana oli vammaisten oma kokemus. Aikaisempien yhden näkökulman tutkimusten sijaan tämä
tutkimus etsi tekijöitä, jotka vaikuttavat ICT-alan opiskelupaikan valintaan, edistävät vammais-
ten henkilöiden työllistymistä ja kannustavat heitä jatkamaan ICT-alalla. Yksi haastateltu tiivisti-
kin asian osuvasti seuraavasti:

Älä anna muille etumatkaa!
Yleisesti ICT-alan työn ei nähdä vaativan fyysisiä ominaisuuksia, eikä työ ole yleensä ruu-

miillisesti raskasta. ICT-alan työn voidaan katsoa soveltuvan hyvin henkilöille, joilla on rajoit-
teita vammoistaan johtuen.

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä. Kyseessä oli empiirinen tutki-
mus, jossa otettiin huomioon sosiaalitutkimuksen elementtejä. Tutkimusaineisto perustui 21
semi-strukturoituun haastatteluun, joihon osallistui kahdeksan naista ja 13 miestä. Haastateltavil-
le tarjottiin mahdollisuus kertoa kokemuksistaan mahdollisimman vapaasti. Tutkimukseen osal-
listuneiden henkilöiden vammojen vaikeusaste, ikä ja työkokemus vaihtelivat laajasti. Kaikki
haastatellut olivat suomalaisia, ja he olivat opiskelleet ICT-alaa korkeakouluissa sekä työsken-
nelleet tai työskentelivät tutkimuksen aikana ICT-alalla.

Tutkimus osoitti, että vammaisuus vaikuttaa merkittävästi ICT-alan opiskelupaikan valin-
taan. Haastateltavat tunnistivat hyvin vammoistaan johtuvat rajoitteet. Haastatellut työllistyivät
tutkimuksen perusteella hyvin ICT-alan työtehtäviin. Muutama haastateltava tosin mainitsi, että
vammaisuus oli vaikuttanut negatiivisesti yksittäisissä työpaikkahakuprosesseissa. Tutkimus
osoitti myös, että vammaiset henkilöt pystyvät työskentelemään ICT-alan työtehtävissä itsenäi-
sesti, ja että he integroituvat työyhteisöön. Lähes kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli pitkä
työura ensimmäisen työnantajansa palveluksessa, ja he olivat edenneet työuralla hyvin.

Väitöskirjan tulosten toivotaan rohkaisevan vammaisia nuoria hakeutumaan korkeakoulu-
opintoihin ja työelämään aikaisempaa aktiivisemmin sekä heidän opettajiaan ja työnantajiaan
kiinnittämään enemmän huomiota osaamiseen ja kelpoisuuteen kuin vammaisuuteen. Perheen ja
yksittäisten opettajien kannustus nähtiin tutkimuksessa myös korkeakouluopintojen aloittamisen
kannalta merkittäväksi tekijäksi.

Tutkimuksen yhteydessä havaittiin myös, että työllistymisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat
opiskelujen aikana luodut verkostot ja osaaminen. Tämä tutkimus haastaa myös yrityksissä rek-
rytoinneista vastaavia henkilöitä arvioimaan omia arvojaan ja asenteitaan erilaisia ihmisiä koh-
taan.

Asiasanat: ICT-ala, korkeakoulutus, sosiaalinen inkluusio, työllistyminen, vammaiset
henkilöt
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1 Johdanto 

Tämän väitöstutkimuksen tarkoituksena oli analysoida, kuinka fyysisesti 

vammaiset tai aistivammaiset henkilöt integroituvat tieto- ja viestintäteknologia-

alalle (ICT) heidän omasta näkökulmastaan katsottuna, kun he ovat suorittaneet 

ICT-alan tai sille soveltuvan korkeakoulutkinnon. Tutkimusongelmaa lähestyttiin 

analysoimalla ICT-alan opiskelupaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä siitä, miten 

vammaiset henkilöt työllistyvät ICT-alalle, ja sitä, mikä kannustaa heitä jatkamaan 

ICT-alan työssä. Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu tutkimuksen motivaatio, 

tutkimuksen tausta, tutkimusongelma ja -kysymykset sekä väitöskirjan rakenne. 

1.1 Motivaatio 

Fyysisesti vammaisten tai aistivammaisten henkilöiden ICT-alan 

korkeakoulutuksesta ja sen jälkeisestä ICT-alalle työllistymisestä useasta 

näkökulmasta ei vielä tutkimuksen tekoaikana ollut tieteellistä tutkimusta juurikaan 

olemassa (ks. esim. Abdelgawad, Snaprud, Krogstie & Brynn, 2012; Crawford, 

2012; Vidacek-Hains, Kirinic & Kovacic, 2011, jotka tekemäni 

kirjallisuuskatsauksen mukaan lähestyvät asiaa yhdestä näkökulmasta). Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena oli täyttää omalta osaltaan havaittua tutkimusaukkoa 

aihealueesta ja luoda uutta tietämystä korkeakoulutettujen vammaisten 

työllistymisestä ja työskentelystä ICT-alalla. 

Tämän tutkimuksen alkuperäinen motivaatio syntyi kesäkuussa 2012 luettuani 

Ylen Ajankohtaisen kakkosen toimittaja Tiina Merikannon artikkelin ’Pyörätuoli 

ei estä työntekoa – asenteet ja ennakkoluulot estävät’. Merikannon artikkelissa 

todettiin, että Suomessa on noin 30 000 vammaista ihmistä, jotka haluaisivat päästä 

töihin, mutta he eivät pääse (Merikanto, 2012). Tein keväällä 2013 gradun 

aiheesta ’Korkeasti koulutettujen vammaisten työllistyminen ICT-alalla’ (Mononen, 

2013), ja lähes heti valmistumiseni jälkeen päätin jatkaa aiheen tutkimista ohjaajani 

dosentti Raija Halosen kannustuksesta. Tutkimuksen motivaationa toimivat omalta 

osaltaan myös Newman, Browne-Yung, Raghavendra, Wood ja Grace (2016), jotka 

suosittelivat myöhemmiksi tutkimuksiksi eriarvoisuutta tukevien tekijöiden 

tunnistamista informaatioteknologian (IT) käytössä. He kannustivat tutkimaan 

aihetta erilaisten ihmisryhmien parissa, kuten eri ikäisten ja erilaisia vammoja 

omaavien henkilöiden keskuudessa. Tätä tutkimusta motivoivat osittain myös von 

Hellens, Trauth ja Fisher (2012), jotka korostivat ICT-alalla olevaa sukupuolten 

välistä epätasapainoa, joka on havaittavissa kaikilla opintotasoilla ja 
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monimuotoisuuden vähäisyytenä ICT-alan työntekijöiden keskuudessa. 

Sukupuolten väliset erot ICT-alan työvoimassa on tunnistettu jo aikaisemmin 

ongelmaksi (Adya & Kaiser, 2005, lainannut Ridley & Young, 2012; von Hellens, 

Nielsen, & Beekhuyzen, 2011). Tämän tietämyksen perusteella päätettiin lisätä 

tähän tutkimukseen myös naisten näkökulma. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös toimia motivoivana tekijänä työnantajien 

suuntaan, jotta he rohkaistuisivat näkemään vammaisten henkilöiden pätevyyden 

ja osaamisen työpaikan voimavarana sen sijaan, että kiinnittäisivät liikaa huomiota 

vain mahdollisiin rajoitteisiin. 

1.2 Tutkimuksen tausta 

Meager ja Hill (2005) esittivät, että vammaisuuden käsite on laaja eikä sille ole 

olemassa yhtä täydellistä määritelmää. Schlesingerin (2014) mukaan 

vammaisuuden käsite on muuttunut vuosikymmenten aikana. Enää vammaisuuden 

ei nähdä koskevan henkilön terveydellisiä rajoitteita, vaan se kattaa myös 

sosiaalisen ympäristön henkilön ympärillä. Kumpuvuori (2003) selitti tämän 

ajattelumuutoksen taustalla olevan Yhdistyneiden Kansakuntien eli YK:n roolin, 

joka on esimerkiksi asettanut kaksi vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta 

tärkeää ihmisoikeusinstrumenttia. Maailman terveysjärjestön eli WHO:n mukaan 

vammaisuus kattaa käsitteenä vammat, toiminnan ja osallistumisen rajoitteet. 

Vammoilla tarkoitetaan kehon toiminnan tai rakenteen ongelmia, jotka rajoittavat 

toimintojen tai tehtävien suorittamista. Osallistumisen rajoitteet ovat taas yksilön 

kokemia osallistumisen rajoitteita liittyen hänen elämäntilanteeseen. Vammaisuus 

ei ole pelkästään terveydellinen ongelma, vaan se on huomattavasti laajempi ilmiö, 

jossa on otettava huomioon myös ulkoiset ja sosiaaliset aspektit (WHO, n.d.). 

Vammaisten henkilöiden korkeakouluopiskeluihin (esim. Disabled World 

towards tomorrow, 2017; Turcotte, 2015; Vidacek-Hains, Kirinic & Kovacic, A. 

2011), työllistymiseen (esim.  Banks & Lawrence, 2006; Teittinen, 2009; Vidacek-

Hains ym., 2011.) ja ICT:n hyödyntämiseen ja käyttöön (esim. Drigas & Ioannidou, 

2013; Stendal, 2012; Singh, 2013; Wentz, Jaeger, & Lazar, 2011) liittyviä 

tutkimuksia on tehdyn kirjallisuuskatsauksen mukaan olemassa. Tiedetään myös, 

että korkeakouluopinnot parantavat vammaisten henkilöiden 

työllistymismahdollisuuksia, mutta ne eivät kuitenkaan aina takaa työllistymistä 

(esim. Baumberg, 2015; Noonan ym., 2004; Nosek, Hughes, Swedlund, Taylor & 

Swank, 2003; Turcotte, 2015). Vammaiset nuoret eivät myöskään hakeudu 

korkeakouluopintoihin, niin aktiivisesti kuin olisi mahdollista. Tätä ilmiötä 
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selitetään osittain esimerkiksi yhteiskunnan vähäisillä odotuksilla vammaisia 

henkilöitä kohtaan, sosiaalisilla rakenteilla ja ympäristöesteillä (Hanafin, Shevlin, 

Kenny & Mc Neela, 2007.) Suomi on kuitenkin sitoutunut tarjoamaan tasavertaiset 

mahdollisuudet koulutukseen vammaisille ja vammattomille, ja siten tukemaan 

heidän itsenäistymistään ja osallistumista yhteiskuntaan (STM, 2012). 

Trauth, Banks ja Lawrence (2006) havaitsivat, että vammaiset henkilöt 

soveltuvat paremmin ei-ruumiilliseen työhön. Joshi, Graham ja 

Nithithanatchinnapat (2015) osoittivat, että vammaiset henkilöt tunnistavat hyvin 

vammoistaan johtuvat rajoitteet ja sen, millaista työtä he ovat kykeneviä tekemään. 

Esimerkiksi Trauthin ja muiden (2015) mukaan ICT voi tarjota mahdollisuuksia 

työllistymiseen vammaisille henkilöille, koska ICT-alan työ ei ole useinkaan 

fyysisesti raskasta (de Hoyos ym., 2013). 

1.3 Tutkimusongelma ja -kysymykset 

Tutkimuksen tutkimusongelma kohdistui korkeasti koulutettujen fyysisesti 

vammaisten tai aistivammaisten työllistymiseen ICT-alalle ja työllistymistä 

edeltävään kouluttautumiseen sekä ICT-alalla jatkamiseen. Tutkimusongelmaan 

haettiin ratkaisua yhden päätutkimuskysymyksen ja kolmen avustavan 

kysymyksen avulla. 

Väitöstutkimuksessa tutkimuskysymyksenä oli seuraava: 

Kuinka korkeasti koulutetut vammaiset henkilöt integroituvat ICT-alalle? 

Tutkimusongelmaa lähestyttiin seuraavien avustavien kysymysten avulla: 

Mitkä tekijät vaikuttavat ICT-alan opiskelupaikan valintaan? 

Kuinka fyysisesti vammaiset tai aistivammaiset työllistyvät ICT-alalle? 

Mitkä tekijät kannustavat jatkamaan ICT-alalla? 

Tutkimuskysymyksiin haettiin vastauksia erillisissä osatutkimuksissa, ja 

vastaukset raportoitiin tieteellisillä foorumeilla. 

1.4 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä, ja 

siinä käytettiin narratiivista lähetymistapaa.  
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Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käytetään usein tutkittaessa sosiaalisia 

ilmiöitä (Myers, 1997).  Myers ja Avison (2002, s. 3-12) esittivät, että 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät on kehitetty yhteiskuntatieteiden tarpeisiin. 

Tutkittavan joukon koko ei tarvitse olla suuri, koska tilastollisia menetelmiä ei 

yleensä käytetä (Alasuutari, 2001, s. 39). Mintzbergin (1979, lainannut Eisenhardt, 

1989) mukaan tutkittavan joukon on oltava määritelty riittävän tarkasti. 

Tutkimuksessa on myös oltava riittävä otannan koko, jotta tutkimuskysymykseen 

voidaan vastata tehokkaasti (Marshall, 1996). Tuomen ja Sarajärven (2002, s. 73) 

mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen yleisimpiä käytettyjä 

aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelut, havannoinnit ja kyselyt.  

Tässä tutkimuksessa tutkimuskysymyksiin saatiin vastauksia tehtyjen 

semistrukturoitujen haastattelujen perusteella. Marshallin, Cardonin, Poddarin ja 

Fontenotin (2013) mukaan aiemman kirjallisuuden perusteella on vaikeaa määrätä 

tai ohjeistaa sitä, mikä on sopiva määrä haastateltavalle joukolle. Haastattelujen 

määrä vaihtelee yleensä suuresti jopa saman tutkimusmenetelmän sisällä. 

Kvalitatiivisessa menetelmässä puhutaan pienistä otannoista, kun haastateltavia on 

alle 20 ja suurista otannoista, kun haastateltavia on yli 40. (Marshall ym., 2013) 

Tutkimuksen empirisessä osuudessa haastateltiin 21:tä korkeasti koulutettua 

vammaista henkilöä, joilla oli fyysinen vamma tai aistivamma. Kaikki haastatellut 

henkilöt olivat Suomen kansalaisia ja he asuivat haastatteluhetkellä Suomessa. 

Kahdeksan haastatelluista henkilöistä oli naisia ja kolmetoista miehiä, ja heistä 

nuorin oli 26-vuotias ja vanhin 67-vuotias. Haastateltujen henkilöiden vammojen 

vaikeusaste vaihteli hyvin laajasti. Myös haastateltujen henkilöiden ICT-alan 

työkokemus vuosissa ja heidän opiskelutaustansa vaihteli laajasti.  

Tutkimuksen tuloksia analysoitiin hyödyntämällä induktiivista 

sisällönanalyysi-menetelmää. Krippendorfin (1989) mukaan induktiivisessa 

sisällönanalyysissä tutkija voi etsiä tutkimusdatasta esimerkiksi päättelyn ja 

koodauksen avulla yleisiä merkityksiä. Elo ja Kyngäs (2008) huomauttivat, että 

induktiivinen sisällönanalyysi on sopiva erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa 

ilmiötä on tutkittu vähän tai saatavilla oleva aikaisempi tietämys on sirpaleista.  

1.5 Väitöskirjan rakenne 

Väitöskirja koostuu viidestä luvusta, jotka ovat seuraavat: Johdanto, Tausta ja 

aiempi tutkimus, Tutkimuksen lähestymistapa, Alkuperäisjulkaisut sekä Pohdinta 

ja johtopäätökset. 
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Johdanto-luvussa esitellään lyhyesti tutkimuksen motivaatio, jonka jälkeen 

tehdään lyhyt katsaus tutkimuksen taustaan. Tämän jälkeen esitellään 

tutkimusongelma ja tutkimuskysymys apukysymyksineen. 

Luvussa 2 tehdään kattava kirjallisuuskatsaus korkeakoulutukseen Suomessa. 

Tämän jälkeen esitellään tieto- ja viestintäteknologiaa kansainvälisestä 

näkökulmasta. Erityisesti tässä luvussa keskitytään ohjelmistoalaan, ICT-alan 

koulutukseen ja työntekijöihin sekä lopuksi alan työllisyyteen ja kehitysnäkymiin. 

Samassa luvussa 2 analysoidaan vammaisuutta eri näkökulmista. 

Ensimmäisessä vaiheessa avataan vammaisuuden käsitettä ja sen muuttumista 

ajansaatossa. Tämän jälkeen tarjotaan katsaukset siitä, kuinka vammaiset henkilöt 

ovat sijoittuneet korkeakouluopintoihin ja työelämään. Lopuksi vielä tarkistellaan 

sitä, kuinka vammaiset henkilöt voivat hyödyntää ICT:tä jokapäiväisessä 

elämässään. 

Luvussa 3 esitetään tämän tutkimuksen lähestymistapa. Ensin esitellään 

tutkimusmenetelmä ja sen arviointi. Tämän jälkeen kuvataan, kuinka 

tutkimusmenetelmää on sovellettu tässä tutkimuksessa.     

Luvussa 4 ja sen alaluvuissa on esitelty erikseen kaikki viisi osajulkaisua, jotka 

liittyvät tähän väitöskirjaan. Alaluvuissa on kuvattu kunkin osajulkaisun 

tutkimusongelma ja -kysymykset. Tämän jälkeen osajulkaisusta on lyhyt 

tiivistelmä ja lopussa on raportoitu julkaisun tärkeimmät tulokset.  

Viimeisessä eli Pohdinta ja johtopäätökset -luvussa on ensin raportoitu tämän 

väitöskirjatutkimuksen tulokset. Tutkimusongelma on ratkaistu vastaamalla 

kolmeen esitettyyn apukysymykseen. Tämän jälkeen on raportoitu, kuinka tämän 

tutkimuksen pätevyyttä ja luotettavuutta on arvioitu. Luvussa 5 on myös kiinnitetty 

huomiota työnrajoituksiin ja mahdollisiin jatkotutkimusaiheisiin. Lopuksi on 

raportoitu vielä tämän työn teoreettiset ja käytännön vaikutukset. 

Väitöskirja perustuu Alkuperäisjulkaisut-luvussa esiteltyihin artikkeleihin (I, 

II, III, IV ja V). Artikkelissa I tutkittavana aiheena oli korkeastikoulutettujen 

vammaisten henkilöiden opiskelualan valintaan vaikuttavat tekijät. Artikkelissa II 

tutkittiin, kuinka korkeastikoulutetut vammaiset miehet olivat työllistyneet ja 

integroituneet ICT-alalle, ja artikkelissa III raportointiin, kuinka 

korkeastikoulutetut vammaiset naiset olivat työllistyneet ja integroituneet samalle 

alalle. Artikkelissa IV analysoitiin tekijöitä, jotka ovat motivoineet 

korkeastikoulutettuja vammaisia henkilöitä, kun he ovat valinneet ICT:n 

opiskelualakseen, ja myöhemmin, kun he ovat hakeutuneet ICT-alan töihin. 

Artikkelissa V tutkittiin, kuinka korkeasti koulutetuista vammaisista tulee 

työntekijöitä ICT-alalle, ja miten he sijoittuvat työelämässä. 
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Kuva 1 esittää, kuinka väitöskirjan tutkimusongelma on ratkaistu kolmen 

avustavan kysymyksen avulla.  

  

 

Kuva 1. Tutkimuskysymyksen ratkaiseminen. 

Apukysymyksiin on vastattu osatutkimuksien avulla, joiden tuloksena syntyi 

osajulkaisu. Osajulkaisuilla vastattiin tässä väitöskirjatutkimuksessa yhteen tai 

useampaan apukysymykseen. Käytännössä jokainen osajulkaisu oli kohdistettu 

tiettyyn tutkimuksen yhteen apukysymykseen. Apukysymykseen 1 vastattiin 

pääosin julkaisun I tuloksien perusteella, mutta siinä huomioitiin myös 

osajulkaisuissa II, III ja IV saadut tulokset. Apukysymykseen 2 vastattiin pääosin 

osajulkaisujen II ja III avulla, mutta vastauksen yhteydessä otettiin huomioon myös 

osajulkaisussa IV ja V raportoidut tulokset. Apukysymykseen 3 vastattiin 

osajulkaisujen IV ja V perusteella, mutta vastauksessa hyödynnettiin myös 

osajulkaisuissa II ja III saatuja tuloksia. 
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2 Tausta ja aiempi tutkimus 

Tässä luvussa kuvataan tausta ja aiempi tutkimus aiheeseen liittyen. Alaluvuissa 

esiteltävinä aiheina ovat korkeakoulutus Suomessa, tieto- ja viestintäteknologia 

sekä vammaisuus. Viimeisenä alalukuna esitellään tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys. 

2.1 Korkeakoulutus Suomessa 

Suomen koulujärjestelmä perustuu elinikäiselle oppimiselle, ja peruskoulutus on 

ollut ilmaista kaikille lapsille 1970-luvulta lähtien (Halinen, Koivula, Kyrö, Sarlin 

& Volmari, 2008; Jahnukainen, 2011; The Finnish National Board of Education, 

2016).   

Suomalaisen koulutusjärjestelmän tavoitteena on tarjota koulutusta kaikille 

kansalaisille tasapuolisesti. Koulutusjärjestelmän pääpainona on oppiminen eikä 

testaaminen. Yhtenäisiä testejä opiskelijoille ei ole, vaan opettajat ovat vastuussa 

opetettavista asioista opintosuunnitelman mukaisesti. Kuva 2 esittää Suomen 

koulutusjärjestelmän pääpiirteet väitöskirjan kirjoitushetkellä. (Finnish National 

Agency for Education, n.d.) 
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Kuva 2. Suomen koulutusjärjestelmä (Finnish National Agency for Education, n.d.). 

Korkeakoulututkintoja Suomessa voi suorittaa yliopistoissa ja 

ammattikorkeakouluissa. Yliopistoissa on pääsääntöisesti mahdollista suorittaa 

seuraavat tutkinnot:  

- alempi korkeakoulututkinto 

- ylempi korkeakoulututkinto 

- jatkotutkintona suoritettava lisensiaatin tutkinto  

- jatkotutkintona suoritettava tohtorin tutkinto (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, n.d.a) 

Tämän lisäksi yliopistoissa on mahdollista suorittaa erilaisia opintoalaan liittyviä 

erikoistumistutkintoja. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.a) 

Ammattikorkeakouluissa on mahdollista suorittaa joko perusmuotoinen 

ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Ylempi 

ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat laajentaa 

tai syventää erikoisalueensa osaamista. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.a) 
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Tätä väitöskirjaa kirjoitettaessa Suomessa oli 14 yliopistoa, jotka toimivat 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Näistä Aalto-yliopisto ja 

Tampereen teknillinen yliopisto olivat säätiölain mukaisia säätiöitä ja muut 

julkisoikeudellisia laitoksia. Tämän lisäksi Maanpuolutuskorkeakoulussa oli 

mahdollista suorittaa sotilasalan korkeakoulututkinto. Maanpuolustuskorkeakoulu 

oli puolustushallinnon alainen toimija. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, n.d.b) 

Kirjoitushetkellä Suomessa saattoi suorittaa ammattikorkeakoulututkinnon 23 

ammattikorkeakoulussa, jotka olivat Opetus- ja kulttuuriministeriön 

hallinnonalalla. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla oli yksi ammattikorkeakoulu ja 

sisäministeriön alaisuudessa toimi poliisiammattikorkeakoulu. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, n.d.c) 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECDiLibrary, 2016, s. 39) 

tutkimuksen mukaan suomalaisista 25–64-vuotiaista henkilöistä noin 42 prosenttia 

oli suorittanut jonkin korkea-asteen tutkinnon. Tämä oli hieman yli OECD-maiden 

keskitason, joka oli noin 37 prosenttia. Saman tutkimuksen mukaan eniten korkea-

asteen tutkinnon suorittaneita oli Kanadassa, Venäjällä ja Japanissa sekä vähiten 

Indonesiassa, Kiinassa ja Brasiliassa.  

Kivisen ja Hedmanin (2016) tutkimus osoitti, että Suomessa 45 prosenttia 

suorittaa korkekoulututkinnon 30 ikävuoteen mennessä. Heidän mukaansa 25 

prosenttia valmistuu ammattikorkeakouluista ja 20 prosenttia yliopistoista. Kivinen 

ja Hedman (2016) raportoivat myös, että korkeakoulututkinnon suorittaa naisista 

52 prosenttia ja miehistä 37 prosenttia. 

Suomessa suoritettiin vuonna 2015 yhteensä noin 32700 yliopistotutkintoa. 

Alempia korkeakoulututkintoja näistä oli 15200 ja ylempiä korkeakoulututkintoja 

15500. Lisensiaatin tutkintoja suoritettiin noin 100 ja tohtorintutkintoja 1900. 

Vuonna 2015 yliopistotutkinnon suorittaneista 68 prosenttia oli naisia ja miehiä 42 

prosenttia. Ulkomaalaisia yliopistotutkinnon suorittajista oli noin 6 prosenttia. 

Ulkomaalaiset suorittivat Suomessa erityisesti tohtorintutkintoja, joissa heidän 

osuutensa oli jo 21 prosenttia. Vuonna 2015 suoritettiin eniten yliopistotutkintoja 

kaupan- ja hallinnon alalla sekä humanistiselta ja opetusalalta. Tekniikan ja 

liikenteen alalta suoritettiin kolmanneksi eniten yliopistotutkintoja. (Tilastokeskus, 

2016b.) 

Vastaavasti Suomessa suoritettiin vuonna 2015 noin 26200 

ammattikorkeakoulututkintoa, tutkinnoista 2400 oli ylempiä ammattikorkea-

koulututkintoja. Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin vuonna 2015 eniten 

sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalta ja toiseksi eniten tekniikan ja liikenteen alalta. 

Kaikista vuonna 2015 suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista naiset 



suorittivat noin 61 prosenttia tutkinnoista ja miehet noin 39 prosenttia. 

(Tilastokeskus, 2016a.) 

Tilastokeskuksen (2013) mukaan vuonna 2010 korkeakoulututkinnon 

suorittaneiden työllisyysaste oli Suomessa 83,8 prosenttia. Työllisyysaste on 

kohonnut vuoden 2008 taantuman jälkeen etenkin alempien korkea-asteen 

tutkinnon suorittaneiden joukossa, joilla työllisyysaste heikkeni taantuman aikana 

väliaikaisesti. Tohtoreiden, ammattikorkeakoulututkinnon ja ylemmän 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyysaste on ollut 2010-luvun 

huipputasolla. 

Korkeasti koulutettujen työttömien osuus työvoimasta kasvoi vuodesta 2012 

voimakkaasti. Alemman korkeakoulun suorittaneiden työttömyys kasvoi vuoteen 

2012 verrattuna 29 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon tai 

tutkijakoulutuksen saaneiden 31 prosenttia. Tästä huolimatta näiden edellä 

mainittujen ryhmien työllisyys työikäisistä oli hyvälllä tasolla. (Tilastokeskus, 

2014.)   

Korkea-asteen koulutuksen saaneista työikäisistä (25–64-vuotiaista) 

suomalaisista henkilöistä töissä oli vuonna 2016 noin 82 prosenttia, joka on vain 

hieman alle OECD-maiden keskiarvon eli noin 84 prosenttia (OECDiLibrary, 2016, 

s. 96).

2.2 Tieto- ja viestintäteknologia 

ICT-sektorin yksikäsitteinen määrittely on ollut hankalaa ja sen määritelmä 

vaihtelee usein maittain, joten selkeää listaa ICT-sektorille kuuluvista aloista ei 

voida muodostaa (OECD, 2007). OECD (2007) on kuitenkin määritellyt ICT-

sektorin tarkoittavan seuraavaa: 

"ICT-sektoriin kuuluvan alan tulee pääsääntöisesti hyödyntää tai käyttää tieto- ja 

viestintätekniikkan menetelmiä elektorinisiin tarpeisiin, mukaan lukien 

tiedonlähetys ja näyttäminen." 

Drigas ja Ioannidou (2013) havaitsivat ICT:n käytön etuna olevan esimerkiksi 

opetuksessa rajatut kustannukset, säästöt ajassa ja työkustannuksissa, sekä parempi 

tarkkuus.  

Seuraavissa alaluvuissa esitellään lyhyesti seuraavia ICT-alaan liittyviä 

keskeisimpiä teemoja: ohjelmistoala, koulutus, työntekijät sekä työllisyys ja 

kehitysnäkymät. 
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2.2.1 Ohjelmistoala 

ICT-ala on nähnyt Suomessa suuria muutoksia olemassa olonsa aikana, mutta 

vuosituhannen alun ICT-buumin loppumisen jälkeen Suomi on edelleen 

maailmanlaajuisesti merkittävä tekijä IT-alalla (Nikulaisen & Pajarisen, 2013).  

ICT-ala ja siihen liittyneet alat ovat olleet vuodesta 1995 alkaen 2000-luvun 

alkuun asti Suomen nopeiten kasvanut sektori. Suomen talous nousi Nokian 

vetämän ICT-klusterin avulla 1990-luvun alun lamasta, jolloin Suomen ICT-

buumin katsotaan alkaneen. 2000-luvun alun jälkeen tapahtui kuitenkin nopea 

teknologinen käänne, ja Nokian johtama ICT-klusteri supistui nopeasti seuraavat 

kymmenen vuotta, ja sen merkitys on Suomen kansantaloudessa vähentynyt. ICT-

alalle Suomessa on kuitenkin alkanut syntyä uusia yrityksiä erityisesti 

ohjelmistoalalle (Teknologiateollisuus, n.d.). 

Ohjelmistoalaan voidaan katsoa kuuluvan seuraavat osa-alueet: 

ohjelmistotuotteet, asiakaskohtaiset ohjelmistot ja sulautetut ohjelmistot. 

Ohjelmistotuotteet sisältävät esimerkiksi pelit ja mobiilisovellukset, 

asiakaskohtaisilla ohjelmistoilla tarkoitetaan yrityskohtaisia IT-ohjelmistoja ja 

sulautetuilla ohjelmistoilla esimerkiksi puhelimien tai tablettien ohjelmistoja 

(Ahtela, 2016).  

ICT-alan hyödykkeiden suurimmat ulkomaanvientimaat olivat vuonna 2012 

Kiina, Yhdysvallat ja Korea. Suomi vei ulkomaille ICT-alan hyödykkeitä samana 

vuonna 2899 miljoonan Yhdysvaltain dollarin arvosta (OECD, 2017b).   

OECD:n (2017c) tilastojen mukaan Yhdysvallat, Uusi-Seelanti ja Sveitsi 

investoivat ICT:aan eniten vuonna 2010, Suomen ollessa tilaston viides noin 15,5 

prosentin osuudella. Tilasto paljastaa samalla, että Yhdysvaltojen investointien 

osuus oli kaksi kertaa Suomen osuutta suurempi. Investoinniksi määriteltiin koneet 

ja ohjelmistot, joita käytettin tuotantotehtävissä vähintään vuoden verran. (OECD, 

2017c) 

Suomen ohjelmisto- ja IT-palvelualan tulot kasvoivat vuonna 2014 yli 20 

prosenttia (Luoma, Kinnunen & Rönkkö, 2015). Kasvua Luoma ja muut (2015) 

selittivät seuraavilla tekijöillä: internetistä on tullut tehokas markkinointi ja 

jakelukanava, kuluttajakäyttäytyminen IT:hen ja ohjelmistoihin luo uusia 

mahdollisuuksia, sekä investoinnit kasvavaan yrittäjyyteen. 

2000-luvun alussa ohjelmistoalan kannattavuus laski lähes kaikilla alan 

suomalaisilla yrityksillä, mutta seuraavalla vuosikymmenellä yritykset olivat 

kannattavuudeltaan hyviä ja tilanne oli parantunut huomattavasti aiemmasta. 

(Metsä-Tokila, 2014). Luoma ja muut (2015) esittävät, että ohjelmistoala jakautuu 
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Suomessa kahteen erilaiseen liiketoimintamalliin eli internetin kautta tarjottaviin 

standartisoituihin ohjelmistoihin ja integrointiratkaisuihin, ja molemmissa palvelu 

näyttelee keskeistä osaa.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisilla ohjelmistoyrityksillä näyttää 

olevan erittäin korkeaa osaamista tietoturva-alalla, mobiilisovellusten 

rakentamisessa ja pelialalla (ks. esim. Metsä-Tokila, 2014). Myös Lapintie (2013) 

raportoi mobiilipelialan suuresta kasvusta Suomessa 2000-luvulta lähtien. 

2.2.2 Alan koulutus 

Hakkaraisen ja muiden (2000) tutkimus osoitti, että 32 prosenttia pojista ja 14 

prosenttia tytöistä tunsivat olevansa jollakin ICT:n osa-alueella parempia kuin 

heidän luokkatoverinsa. Tutkimukseen osallistui 11–18-vuotiaita lapsia. Tutkimus 

osoitti, että lapset olivat saaneet tukea vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan ICT:n 

käyttöön liittyvissä asioissa. 

Tietotekniikan opintoihin hakeutuvat yleensä henkilöt, jotka viettävät paljon 

aikaa tietoteknisten laitteiden parissa, ja luottavat omiin tietoteknisiin taitoihinsa. 

He ovat myös itsevarmoja tietokoneiden käytön kanssa. (Beyer, Rynes, Perrault, 

Hay & Haller, 2003)  

Konvalinan, Wilemanin ja Stephensin (1983) jo 1980-luvun alussa 

korkeakoulussa suoritetun tutkimuksen mukaan korkeakouluopiskelijoiden 

menestymiseen ensimmäisellä tietotekniikan kurssila oli suora yhteys oppilaan 

aikaisempaan matemaattiseen taustaan. Mikäli opiskelija oli suorittanut lukio-

opinnot hyvin, hänellä oli aikaisempaa kokemusta tietotekniikka opinnoista ja hän 

oli suorittanut matematiikan opintoja korkeakoulussa, niin sitä varmemmin hän 

läpäisi ensimmäisen tietotekniikan kurssin. 

Werner ja muut (2004) totesivat pariohjelmoinnista olevan huomattavaa 

hyötyä tietotekniikan opiskelussa. Pariohjelmointia tekevät opiskelijat ovat 

ohjelmoinnin aloituskursseilla muita varmempia, suorittavat kurssin paremmilla 

arvosanoilla ja jatkavat todennäköisemmin tietotekniikan jatkokursseille. Werner 

ja muut havaitsivat pariohjelmoinnin hyödyttävän kaikkia opiskelijoita, mutta 

erityisesti naisia menetelmä voi kannustaa jatkamaan tietotekniikan 

korkeakouluopintoihin. Kuitenkin Siannin ja Callahanin (2001) tutkimuksen 

perusteella naiset valitsevat tekniikan ja tietotekniikan opintoja mieluummin 

lääketieteiden opinnot.   

 ICT-alan opiskelupaikan valintaan vaikuttaa eniten luottamus omiin kykyihin 

ja odotukset tulevaa työllistymistä ja palkkatasoa kohtaan (Alexander ym.., 2011). 
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Varsin suuri määrä ICT-alan opiskelijoista keskeyttää opinnot. Keskeyttämisen 

syynä on usein heikko opiskelumotivaatio, joka vaikuttaa opiskelutuloksiin. 

Opiskelumotivaatioon vaikuttaa positiivisesti se, jos henkilö osaa ohjelmoida 

ennen opintojen aloittamista ja negatiivisesti se, jos henkilö työskentelee opintojen 

ohella. (Kori, Pedaste, Leijen & Tõnisson, 2016.) 

2.2.3 Työntekijät 

Ahtelan (2016) esittämän yleisen stereotypian mukaan Suomessa ohjelmistoalalla 

työskentelevät työntekijät ovat 25-vuotiaita nörttitaustan omaavia sinkkumiehiä. 

Hänen mukaansa tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan alalla työskentelee 

monen ikäisiä miehiä ja naisia ja sekä naimattomia että perheellisiä. ICT-alan 

työntekijät ovat kuitenkin hiukan muiden alojen työntekijöitä nuorempia. 

Clayton, Beekhuyzen ja Nielsen (2012) raportoivat, että naiset ovat ICT-alalla 

vähemmistö. Myös muut tutkijat ovat laajalti havainneet tämän saman ilmiön (esim. 

Adya & Kaiser, 2005, lainannut Ridley & Young, 2012; von Hellens ym., 2011). 

Siannin ja Callaghanin (2001) mukaan tämä johtuu siitä, että naiset hakeutuvat 

miehiä harvemmin ICT-alan opintojen pariin. Griffiths ja Moore (2010) selittivät 

naisten vähäisyyttä ICT-alalla muun muassa työelämän kuormittavuudella, pitkillä 

työpäivillä, perhe-elämän tuomilla muutoksilla ja alan asenneilmapiirillä naisia 

kohtaan. Esimerkiksi kun vanhempainvapaan jälkeen naiset palaavat takaisin ICT-

alalle, he voivat kokea, että ICT-ala on kehittynyt ja muuttunut heidän poissa 

ollessa. (Pantelini, 2012.) 

Byer ja muut (2003) kertoivat, että naiset hakeutuvat ICT-alan opintoihin 

harvemmin negatiivisten stereotypioiden ja matalan luottamuspulan takia. 2000-

luvun vaihteessa Pohjoismaissa naiset työllistyivät miehiä useammin ICT-alalla 

tuotantotehtäviin, kun taas miehet työllistyivät palvelutehtäviin (Statistics ICT in 

Nordic Countries, 2001).  

Ohjelmistoalan työntekijöille ominaisia piirteitä ovat esimerkiksi jatkuva 

osaamisen kehittäminen, start-up-henkisyys, yksilöllisyys, hyvän työyhteisön 

arvostus ja itsenäinen sekä joustava tiimityö. Ohjelmistoala on muista toimialoista 

poikkeava yrityskulttuuriltaan ja toimintatavoiltaan. Ohjelmistoalalle hakeutuu 

henkilöitä, joille alan arvot ja kulttuuri sopvat hyvin. (Ahtela, 2016.) 
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2.2.4 Työllisyys ja kehitysnäkymät 

Työmarkkinoita muuttavat jatkossa merkittävästi ICT:n kehitys sekä 

kansainvälisen kaupan luonteen ja väestörakenteen muutokset (Kauhanen, 2014). 

Teknologiateollisuuden (2016) mukaan tietotekniikka-ala työllisti vuonna 2015 

Suomessa 59300 henkilöä, ja yritysten liikevaihto Suomessa oli 11 miljardia euroa. 

Metsä-Tokilan (2014) tutkimus osoitti, että ohjelmistoalalla oli vuonna 2014 noin 

42000 työntekijää. OECD:n tilastot ovat osoittaneet, että Suomessa noin 6,5 

prosenttia työllisistä työskentelee ICT-alalla. Samasta tilastosta havaitaan OECD-

maiden keskiarvon olevan 3,7 prosenttia Kreikan ja Portugalin pitäessä perää noin 

alle 2 prosentin osuudella. (OECD, 2017a) 

Vuonna 2016 Suomen ylivoimaisesti suurimmat ICT-alan työllistäjät olivat 

henkilöstömäärältään Nokia, Tieto ja Microsoft Mobile. Seuraavaksi suurimmat 

ICT-alan työnantajat olivat Elisa, Teliasonera, CGI Suomi ja Fujitsu Finland. 

(Saarelainen, 2016.) Ohjelmistoalalla on jatkossakin tärkeä rooli Suomen talouden 

nostamisessa kasvuun. Kaikkien toimijoiden, niin yksityisellä kuin julkisellakin 

sektorilla, kannattaa pyrkiä tähän. (Metsä-Tokila, 2014.) 

ICT-alan tulevaisuuden muutosajurit tulevat jatkossa olemaan internetin nopea 

kasvu, digitalisoituminen ja rajattomat kommunikoinnin mahdollisuudet 

(Teknologiateollisuus, n.d.). Lehto ja Neittaanmäki (2014) osoittivat, että ICT-alan 

tulevaisuuden keskeisiä osa-alueita tulevat olemaan keinoäly, edistyksellinen 

tiedon varastointi, tietokoneistettu terveydenhuolto, etäopetus ja -oppiminen, 

elektroninen paperi, modulaariohjelmistot, neuraaliset verkot, optiset tietokoneet, 

älyagentit, virtuaalitodellisuuden sovellutukset ja kaikkialla läsnäoleva 

tietotekniikka. 

Asiakkaiden ostokäyttäytymisessä on myös tapahtumassa muutos. Asiakkaat 

eivät enää jatkossa sido omaa pääomaa kalliisiin laiteinvestointeihin, vaan he 

ostavat pääsyn niiden käyttöön mieluummin palveluna. Tämä mahdollistaa 

aikaisempaa paremmin sen, että asiakasyritykset voivat muuttaa liiketoimintansa 

suuntaa tarvittaessa joustavasti ja kustannustehokkaasti (Bosch, 2016.) Myös 

esimerkiksi liiketoiminnanhallinta-ohjelmistojen kehityksessä ollaan siirtymässä 

siihen, että ohjelmistojen avulla voidaan tehdä ennustavaa ja ohjailevaa analyysiä 

olemassa olevan datan perusteella, eikä enää vain keskitytä kuvamaan nykyistä 

tilannetta (Larson & Chang, 2016). Tuotekehitys on muuttumassa tulevaisuudessa 

enemmän asiakaslähtöiseksi ja asiakkaiden tarpeita pyritään selvittämään aiempaa 

tarkemmin. Aikaisemmin vallalla ollut teknologialähtöinen tuotekehitys on 

jäämässä taka-alalle. Ohjelmistotuotteiden koko, nopeus ja elinikä ovat myös 
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muuttumassa aikaisemmasta. Uusien ohjelmistotuotteiden markkinoille tulo on 

muuttunut ja nopeutunut entisestään. Uudet kuluttajille suunnatut 

ohjelmistotuotteet voivat saavuttaa esimerkiksi jopa miljoonan käyttäjän rajan 

päivässä. (Bosch, 2016.)  

Metsä-Tokila (2014) näki, että seuraavan 5-10 vuoden aikana Suomen 

ohjelmistoala tulee kasvamaan sekä Suomessa että kansainvälisesti. Metsä-Tokila 

(2014) kannustikin suomalaisia verkostoitumaan mahdollisimman laajasti ja 

monikerroksellisesti saavuttaakseen menestystä. Metsä-Tokila (2014) myös arvioi, 

että työntekijämäärä tulee kasvamaan ohjelmistoalalla huomattavasti seuraavina 

vuosina. Työnantajien on tulevaisuudessa huomioitava myös työntekijöiden 

liikkuvuus. Esimerkiksi Yhdysvaltain työvoimatilastojen (the U.S. Bureau of 

Labour Statistics) perusteella on todettu, että työntekijän odotetaan vaihtavan 

työpaikkaa keskimäärin noin 5 vuoden välein (the U.S. Bureau of Labour Statistics, 

lainannut McMahon, 2016, s. 215).  

Myös Böckerman, Kauhanen ja Maliranta (2012) totesivat, että ICT-ala tulee 

muuttamaan jatkossa maailmaa. Heidän mukaansa osa organisaatioissa olevista 

töistä katoaa ICT:n seurauksena ja henkilöt joutuvat kouluttautumaan uudelleen. 

He jatkoivat, että organisaatiot työllistävät myös jatkossa henkilöitä, mutta että 

näiden on hankittava laajasti eri osaamista.  

2.3 Vammaisuus 

Vammaisuus koskettaa useita henkilöitä, ja maailmassa arvioidaan olevan noin 650 

miljoonaa henkilöä, joilla on jonkin asteinen vamma. Tämä luku on noin 10 

prosenttia koko maailman väestöstä. OECD-maissa naisten vammaisuus on 

yleisempää kuin miesten. (Disabled World towards tomorrow, 2017). WHO arvioi 

vuonna 2011, että noin 15-19 prosentilla maailman aikuisista oli jonkin asteinen 

vamma (WHO, 2011, Lainannut Schur, Colella & Adya, 2016).  

Vammojen luokitteluun on olemassa useita menetelmiä ja ne vaihtelevat 

maittain. Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n (n.d.) mukaan 

vammat voidaan luokitella niiden haita-asteen mukaan seuraaviin luokkiin: 

– Lievä toiminnanvajaus  

– Keskivaikea toiminnanvajavuus 

– Vaikea toiminnanvajavuus 

– Erittäin vaikea toiminnanvajavuus. 
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Lievällä toiminnanvajauksella tarkoitetaan sitä, ettei sairaus vaikuta merkittävästi 

henkilön arkielämään, mutta sen olemassaolo havaitaan erityistilanteissa. 

Keskivaikea toiminnanvajavuus vaikuttaa henkilön arkeen jonkin verran ja vaatii 

jatkuvaa hoitoa. Vaikeaan toiminnanvajavuuteen liittyvä sairaus aiheuttaa 

henkilölle suurta rasitusta ja hän tarvitsee säännöllisesti apua. Erittäin vaikealla 

toiminnanvajaavuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö on lähes täysin riippuvainen 

toisen henkilön avusta päivittäisissä toimissaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 

n.d.) 

Seuraavissa alaluvuissa tehdään lyhyt katsaus vammaisuuteen eri 

näkökulmista. Ensin avataan vammaisuuden käsitteen moninaisuutta. Tämän 

jälkeen tarkastellaan vammaisten henkilöiden korkeakoulutusta ja sijoittumista 

työelämässä. Lopuksi esitetään vielä, kuinka vammaiset henkilöt voivat hyödyntää 

tieto- ja viestintäteknologiaa elämässään. 

2.3.1 Vammaisuuden käsite 

Meager ja Hill (2005) totesivat vammaisten henkilöiden työllistymistä tutkiessaan, 

että vammaisuuden käsite on varsin laaja ja moniulotteinen, ja että se määritellään 

eri tavalla tutkimuksesta ja lähteestä riippuen.  

WHO julkaisi 1980-luvulla kansainvälisen vammaisuutta koskevan 

luokituksen (the International Classification of Impairment, Disabilities, and 

Handicaps, lyhennettynä ICIDH), jonka mukaan vamma vaikuttaa myös yksilön 

toimimiseen sosiaalisessa elämässä (Williams, 2001). Vuonna 2001 WHO (2013) 

julkaisi luokituksen (the International Classification of Functioning, Disability and 

Health, lyhennettynä ICF), jossa toiminnot ja vammaisuus käsitteellistettiin 

terveysasioiden yhteyteen. Tässä yhteydessä yksilön toiminnot ja vammaisuus 

olivat tulosta henkilön terveydentilan ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta. 

Osallistumisen rajoitteet olivat yksilön kokemia osallistumisen rajoitteita liittyen 

hänen elämäntilanteeseensa.  Ennen 1970-lukua yksilön fyysiset sekä 

käyttäytymiseen ja ammatillisuuteen liittyvät rajoitteet ovat ehkäisseet vammaisten 

täyden osallistumisen yhteiskuntaan (Jongbloed ja Crichton, 1990). 

Vammaisuuden ja indentiteetin käsite on tunnistettu ei-poliittiseksi ja tiukasti 

kehon historiaan sidotuksi käsitteeksi, mutta se on linkittynyt ajansaatossa myös 

erilaisiin normaaliuden käsitteisiin. (Davis, 2001, s. 563) WHO:n (n.d.) mukaan 

vammaisuus kattaa käsitteenä vammat sekä toiminnan ja osallistumisen rajoitteet. 

Vammoilla tarkoitetaan kehon toiminnan tai rakenteen ongelmia, jotka rajoittavat 

toimintojen tai tehtävien suorittamista. Osallistumisen rajoitteet ovat yksilön 
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kokemia osallistumisen rajoitteita liittyen hänen elämäntilanteeseen. Vammaisuus 

ei ole pelkästään terveydellinen ongelma, vaan se on huomattavasti laajempi ilmiö, 

jossa on otettava huomioon myös ulkoiset ja sosiaaliset aspektit.  

Schlesinger (2014) toi tutkimuksessaan esiin 1900-luvun lopussa tapahtuneen 

siirtymän vammaiskäsitteen tulkinnassa. 1970-luvulla vammaisuutta ei enää nähty 

pelkästään lääketieteellisenä mallina, jolla selitetään henkilöillä olevia vammoja, 

vaan vammaisuuden nähtiin käsittävän laajemmin myös henkilöiden sosiaalisen 

ympäristön. Kumpuvuori (2003) selitti tutkimuksessaan 1970-luvun 

ajatteluilmapiirin muutoksen kehittyneen Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n 

avustuksella. Hän totesi YK:lla olleen merkittävä rooli vammaisten henkilöiden 

ihmisoikeuksien kehittymisessä, YK:n hyväksyessä yleiskokouksissaan kaksi 

vammaisten henkilöiden oikeuksien kannalta tärkeää ihmisoikeusinstrumenttia. 

Instrumentit olivat joulukuussa 1971 hyväksytty Kehitysvammaisten henkilöiden 

oikeuksia koskeva julistus ja neljä vuotta myöhemmin hyväksytty Vammaisten 

oikeuksien julistus. (Kumpuvuori, 2003.) 

2.3.2 Korkeakouluopiskelu 

Suomen valtio takaa vammaisille ja vammattomille lapsille tasavertaiset 

mahdollisuudet ja pääsyn kouluun. Koulutuksen avulla vammaiset lapset voivat 

myös itsenäistyä ja osallistua yhteiskuntaan (STM, 2012). Bourdieu (1986), 

Coleman (1988) ja Trainor (2008) osoittivat tutkimuksissaan, että vammaisten 

henkilöiden perheillä on suuri vaikutus siihen, että vammainen henkilö sulautuu 

osaksi yhteisöä. Stendal (2012) tosin osoitti myöhemmin tutkimuksessaan, että 

maittain on eroavaisuuksia siinä, kuinka vammaiset henkilöt otetaan osaksi 

yhteiskuntaa.  

Kautta aikojen koulutus on nähty mahdollisuutena, jonka avulla voidaan 

parantaa omaa sosiaalista asemaa, elintasoa ja mahdollisuuksia elämässä, 

riippumatta siitä, minkälainen henkilön tausta on (Lawrence-Brown, 2014, s. 33). 

Tästä johtuen olisi tärkeää kannustaa esimerkiksi vammaisia henkilöitä 

korkeakouluopintojen pariin. Ilman tukitoimia nuoret eivät välttämättä osaa 

hakeutua esimerkiksi ICT-alan opintojen pariin, vaikka heillä olisi ICT-alan 

harrastuneisuutta (Fuller, Kvasny, Trauth & Joshi, 2015). 

Tämän työn kirjoitushetkellä näytti vallalla olevan maailmanlaajuinen nouseva 

trendi, että yhä useampi vammainen nuori hakeutui korkeakouluopintojen pariin. 

Esimerkiksi Vidacek-Hains ja muut (2011) ja OECD raportoivat, että yhä usempi 

nuori vammainen henkilö haluaa päästä opiskelemaan korkeakouluun (Disabled 
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World towards tomorrow, 2017). Toisaalta Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, 

tiede- ja kulttuurijärjestö (UNESCO) totesi, että 90 prosenttia vammaisista lapsista 

ei saanut koulutusta lainkaan kehittyvissä maissa (Disabled World towards 

tomorrow, 2017). 

Vammaiset nuoret kokevat, että korkeakoulutuksen avulla he pystyvät 

itsenäiseen elämään ja täten parantamaan työllistymismahdollisuuksiaan.  

Vammaiset henkilöt myös osallistuvat aikaisempaa aktiivisemmin yhteiskunnan 

toimintoihin. Näitä positiivisia muutoksia selitetään tehdyillä lakimuutoksilla, 

ICT:n käytön yleistymisellä, muuttuneilla opetuskäytännöillä ja yhteiskunnan 

nousseilla odotuksilla vammaisia henkilöitä kohtaan. (Hadjikakou & Hartas 2008.) 

Myös Hanafin ja muut (2007) olivat tutkimuksessaan samoilla linjoilla. He 

totesivat, että vähäiset odotukset vammaisia nuoria kohtaan, sosiaaliset rakenteet 

ja ympäristöesteet ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, etteivät vammaiset henkilöt 

ole hakeutuneet korkeakouluopintoihin. 

Yhdysvaltalaisen vammaisasioita tilastoivan tutkimuslaitoksen (The 

Rehabilitation Research and Training Center on Disability Demographics and 

Statistics, lyhennettynä StatsRRTC) mukaan vuonna 2007 yhdysvaltalaisista 

vammaisista henkilöistä (18–34 vuotta) 15,5 prosenttia opiskeli korkeakoulussa, 

kun vastaava luku vammattomilla henkilöillä oli 25,1 prosenttia. (StatsRRTC, 2009, 

lainannut Vidacek-Hains ym., 2011). Esimerkiksi Kanadan osalta vuonna 2012 

vaikeavammaisista 25–64-vuotiaista henkilöistä 8,8 prosenttia oli suorittanut 

yliopistotutkinnon. Vastaava luku lievästi vammaisilla henkilöillä oli 17,6 

prosenttia ja vammattomilla 27 prosenttia (Statistics Canada, 2012, lainannut 

Turcotte, 2015).  

Turcotte (2015) raportoi, että sekä vammaiset että vammattomat naiset 

suorittavat hieman miehiä useammin korkeakoulututkinnon. Siannin ja 

Callaghanin (2001) mukaan miehet hakeutuivat opiskelemaan useammin 

tekniikkaa tai tietotekniikkaa kuin naiset. 

Wagnerin, Newmanin ja Javitzin (2014) tutkimus paljasti, että vanhempien tuki 

on merkittävin tekijä vammaisen lapsen korkeakouluopintojen kannalta, ja tämän 

jälkeen tuli vasta yhteiskunnalliset ja vammaan liittyvät tekijät. OECD (2005) 

osoitti yksittäisten opettajien olevan myös tärkeitä vaikuttajia oppilaan 

myöhemmän opiskelumenestyksen kannalta. Asbjørnslett ja Hemmingsson (2008) 

totesivat, että vammaisilla nuorilla on yhtäläiset mahdollisuudet opiskeluun ja 

opettajan kanssa keskusteluun kuin vammattomilla opiskelijoilla. 

Hyvän koulutuksen saaneet vammaiset henkilöt sijoittuvat usein joustavampiin 

töihin kuin vähemmän koulutetut henkilöt. Työn joustavuudella nähdään olevan 
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suuri merkitys erityisesti vammaisille työntekijöille. Hyvä koulutus myös parantaa 

vammaisten henkilöiden työllistymismahdollisuuksia, huolimatta heidän fyysistä 

rajoitteistaan. (Baumberg, 2015.) Turcotte (2015) oli samaa mieltä siitä, että 

korkeakoulutus vaikuttaa positiivisesti vammaisen henkilön työllistymiseen. Myös 

Nosek ja muut (2003) ovat osoittivat, että koulutuksella on suora vaikutus 

vammaisten naisten työllisyyteen. 

2.3.3 Työ 

Banks ja Lawrence (2006) toivat tutkimuksessaan esiin, että vammaiset henkilöt 

soveltuvat paremmin ei-ruumiilliseen työhön ja että he myös pystyvät 

työskentelemään työuran kannalta pidempään kyseisissä työtehtävissä. Trauth ja 

muut (2015) osoittivat, että vammaiset henkilöt tunnistavat hyvin rajoitteensa ja 

sen, millaista työtä he voivat tehdä rajoitteistaan huolimatta. Baumberg (2015) 

totesi työn joustavuudella olevan suuri merkitys vammaisten henkilöiden työssä. 

Koulutettujen henkilöiden työ on usein joustavampaa kuin vähemmän koulutetuilla. 

Myös Noonan ja muut (2004) havaitsivat, että koulutuksella on vaikutusta 

vammaisen henkilön työuran kehityksen kannalta. 

 Pelkkä korkeakoulututkinto ei kuitenkaan takaa vammaiselle henkilölle sitä, 

että työnantajat palkkaavat hänet. Tutkinnon lisäksi henkilön on myös 

suoriuduttava hyvin työtehtävistään vammoistaan huolimatta. (Baumberg, 2015.)  

Jo aiemmin Vidacek-Hains ja muut (2011) raportoivat, että vammaisten 

henkilöiden työllistyminen on vaikeaa, vaikka heillä olisi korkeakoulututkinto. 

On havaittu, että aikuisilla vammaisilla henkilöillä on vähemmän sosiaalista 

pääomaa kuin vammattomilla henkilöillä. Työssä olevilla vammaisilla henkilöillä 

sosiaalinen pääoma oli korkeampi kuín työssäkäymättömillä vammaisilla, ja 

ainoastaan vähän heikompi kuin heidän vammattomilla verrokeilla. (Brucker, 2015)  

Oksanen ja muut (2013) raportoivat, että yrityksen koko, työllisyysmallit ja 

työntekijärakenne vaikuttavat sosiaaliseen pääomaan työpaikalla.  

Työlainsäädäntö 

Monissa maissa lainsäädäntö tarjoaa suojaa ja oikeuksia vammaisille henkilöille 

työelämässä. Esimerkiksi Iso-Britanniassa vammaisuuden perusteella tapahtuva 

syrjintä on rangaistavaa (Banks & Lawrence, 2006). Ruotsin syrjintälaki 

(Discrimination Act 2008:567) takaa yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet 

henkilöille, huolimatta heidän sukupuolestaan, transsukupuolisesta identiteetistään 
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tai etnisestä taustastaan, uskonnollisuudestaan, vammaisuudestaan, seksuaalisesta 

suuntautumisestaan tai iästä. Suomen työsopimuslaissa (TSL 2:2.1 §) on mainittu 

vammaisuudesta muun muassa seuraavasti:  

Työnantaja ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa työntekijöitä eri 

asemaan iän, terveydentilan, vammaisuuden, kansallisen tai etnisen alkuperän, 

kansalaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen, kielen, uskonnon, mielipiteen, 

vakaumuksen, perhesuhteiden, ammattiyhdistystoiminnan, poliittisen 

toiminnan tai muun näihin verrattavan seikan vuoksi.  

Suomen työsopimuslaissa (TSL 2:2.4 §) on vielä tarkennettu syrjintäkieltoa 

seuraavasti:   

Työnantajan on noudatettava 1 momentissa säädettyä syrjintäkieltoa myös 

ottaessaan työntekijöitä työhön.  

Tämän perusteella voidaan todeta, että vähemmistöjen asema on Suomen 

työmarkkinoilla pääpiirteittäin hyvin suojattu. Lainsäädännön avulla yritetään 

tarjota kaikille työntekijöille ja -hakijoille tasavertaiset mahdollisuudet toimia 

työmarkkinoilla. Viime vuosikymmeninä on tutkittu myös sukupuolten välisiä 

palkkaeroja (Triventi, 2013) ja on havaittu, että Pohjoismaissa palkkaerot ovat 

kuitenkin varsin maltillisia verrattuna muihin Euroopan maihin. Palkkaeroja on 

selitetty esimerkiksi perhevapailla (Machová & Filipová, 2013). Toisaalta Murray 

(1994) esitti jo huomattavasti aikaisemmin, että vammaisten työntekijöiden palkka 

on pienempi kuin vammattomien.  

Työllisyys 

Tilastokeskuksen ja valtioneuvoston kanslian yhteisen Findikaattori (2017, 

työllisyysaste) -palvelun mukaan työllisyysaste Suomessa oli 67,3 prosenttia 

helmikuussa 2017. Työllisyysaste kuvaa työllisten osuutta 15–64-vuotiaiden 

joukossa.  

Suomessa ei ole saatavilla kattavaa tietoa vammaisten asemasta 

työmarkkinoilla, vaan tiedot joudutaan selvittämään eri lähteistä, mikäli halutaan 

saada tilastoja. Tiedot tulee koota muun muassa Kansaneläkelaitoksen 

työkyvyttömyyseläke-  ja vammaistukitilastoista, työministeriön  vajaakuntoisia  

työnhakijoita  koskevista  tiedoista  sekä  verohallituksen  invaliditeettiprosenttia  

koskevista  tilastoista.  (Linnakangas ym., 2006, lainannut Ekholm & Teittinen, 

2014.) 
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Oikeusministeriön (2016, s. 65) julkaiseman laajan tutkimuksen mukaan 

vammaisten henkilöiden työllistyminen on edelleen Suomessa vaikeaa. 

Oikeusministeriön tutkimasta joukosta (n=455) noin puolet henkilöistä (45,4 %) oli 

eläkkeellä ja ainoastaan 18,1 prosenttia oli palkkatyössä, ja 12,4 prosenttia heistä 

toimi yrittäjinä. Oikeusministeriön (2016, s. 17) tutkimasta joukosta 38,9 

prosentilla oli korkea-asteen koulutus, joten tämän perusteella voidaan olettaa, ettei 

näiden vammaisten henkilöiden heikko työmarkkina-asema johtunut ainoastaan 

alhaisesta koulutustasosta. Jo vuonna 2009 ainoastaan 15-20 prosenttia 

vammaisista henkilöistä oli palkkatyössä, kun vastaava luku vammattomien 

joukossa oli 70 prosenttia. Palkkatyössä olevien vammaisten henkilöiden osuus on 

pysynyt lähes muuttumattomana jo pitkään. (Teittinen, 2009.)  

Sosiaali- ja terveysministeriön VAMPO 2010-2015 -tutkimuksen mukaan 

vammaisten henkilöiden työllistyminen Suomessa kaikissa ikäryhmissä on 

vaikeampaa kuin vastaavilla vammattomilla henkilöillä. Työllistyminen suoraan tai 

yhteiskunnan tarjoamien apumallien avulla ei ollut onnistunut toivotulla tavalla. 

Erityisen vaikeaa vammaisille henkilöille oli ollut löytää ensimmäinen työpaikka. 

VAMPO 2010-2015 -tutkimuksen mukaan tämä voi johtaa pahimmassa 

tapauksessa siihen, että henkilöt syrjäytyvät työmarkkinoilta kokonaan. (STM, 

2012, s. 45-46.) 

Myös Norjassa työllistyminen on nähty haasteena. Esimerkiksi Abdelgawad, 

Snaprud, Krogstie ja Brynn (2012) raportoivat, että yhteiskunnan tarjoamat 

työllistämisen tukimallit vammaisille henkilöille eivät ole auttaneet Norjassa 

halutulla tavalla. Ruotsissa vammaisten henkilöiden on vaikea työllistyä ilman 

erityistoimia, mutta Ruotsissa on saavutettu hyviä tuloksia tukitoimien avulla, 

joskaan ihan kaikki tukitoimet eivät ole aina onnistuneet (Keijer & Breding, 2012). 

Iso-Britanniassa vammaiset henkilöt tarvitsevat työllistyäkseen tukimalleja, 

neuvontaa, opastusta ja urapalveluja (Vickerman & Blundell, 2010.) Tukimallien 

ja erilaisten toimien vaikuttavuutta vammaisten henkilöiden työllistymiseen ovat 

kuluneena vuosikymmenenä tutkineet useat eri tutkijat kuten esimerkiksi Chan, 

Strauser, Gervey ja Lee (2010) sekä Crawford (2012).    

Crawford (2012) ja Clayton ja muut (2012) raportoivat, että henkilöiden 

yksilölliset ominaisuudet, kuten esimerkiksi itseluottamus, vaikuttaa positiivisesti 

työllistymiseen. Somavia (2007) totesi, että kun vammaiset henkilöt löytävät työn, 

joka sopii heidän kyvyilleen, taidoilleen ja mielenkiinnolleen, he menestyvät työssä. 

Vammaisuus voidaan nähdä työnhakemisessa myös etuna: Esimerkiksi Alm 

Andreassen (2012) korosti, että vammaiset henkilöt voivat työllistyä hyvin terveys- 

ja sosiaalialan töihin, koska heillä on omakohtaista kokemusta vammaisuudesta, 



38 

mikä voidaan nähdä palkkaamisen kannalta tärkeänä tekijänä. Yritykset voivat 

myös luoda positiivista yrityskuvaa ja kantaa yhteiskuntavastuuta, kun he 

palkkaavat vammaisia henkilöitä töihin (Millington, Miller, Asner-Self & 

Linkowski, 2003). 

Työllistymisen vaikeudet 

Vammaisten henkilöiden vaikealle työllistymiselle on nähty olevan useita eri syitä, 

kuten esimerkiksi epäilykset työkyvystä ja sopeutumisesta työpaikalle (Alm 

Andreassen, 2012; McFarlin ym., 1991). Kitchin, Shirlow ja Shuttleworth (1998) 

tulkitsivat, että tietämättömyys ja esteettömyysongelmat olivat syynä alempaan 

työllistymiseen. Vamman vaikeuden ja sosiaalisten tekijöiden nähtiin myös 

vaikuttavan työllistymiseen (Smith & Twomey, 2002; Lindsay, 2011). Myös 

vammaisten henkilöiden alhaisella koulutustasolla on nähty olevan vaikutusta 

marginaaliseen asemaan työmarkkinoilla (Ali, Schur & Blanck, 2011; Smith & 

Twomey, 2002). Hartnett, Stuart, Thurman, Loy ja Batiste (2011) totesivat, että 

vammaiset työntekijät voivat tarvita työpaikoilla esimerkiksi muutoksia 

työaikatauluihin, erikoistyökaluja tai henkilökohtaisen avustajan. Nevalan, 

Pehkosen, Koskelan, Ruusuvuoren ja Anttilan (2014) tekemän laajan 

kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen mukaan vammaisten työntekijöiden kohdalla 

työpaikoilla voidaan tarvittaessa tehdä esimerkiksi seuraavia työolosuhteiden 

mukautuksia: työaikajärjestelyt, työn organisointi ja työympäristön järjestelyt, 

apuvälineet tai teknologiaratkaisut, toisen henkilön antama apu ja 

työmatkaliikkumisen ratkaisut. 

2.3.4 Tieto- ja viestintäteknologia 

ICT:n nähdään kokonaisuutena hyödyttävän vammaisia henkilöitä paljon. Useat 

tutkimukset ovat osoittaneet, että vammaiset henkilöt voivat nykyään hyödyntää 

ICT:tä esimerkiksi opiskelujensa yhteydessä, työllistymisessä, sekä sosiaalisessa ja 

yhteiskunnallisessa elämässä (Drigas & Ioannidou, 2013; Stendal, 2012; Singh, 

2013; Wentz ym., 2011.), kun tilanne ennen vuosituhannen vaihdetta oli toinen. 

Esimerkiksi Kaye (2000) raportoi, ettei vammaisilla henkilöillä ole ollut pääsyä 

kotonaan tietokoneelle tai internettiin yhtä laajasti kuin vammattomilla henkilöillä. 

Myös useissa myöhemmissä tutkimuksissa on tarkasteltu vammaisten 

henkilöiden tietokoneiden ja internetin käyttöä. On havaittu, että niiden 

hyödyntäminen ja käyttäminen vaihtelevat maittain ja myös vammaisen henkilön 
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koulutus- ja työtausta vaikuttaa tähän (Simpson, 2009; Stendal, 2012; Vicente & 

Lopez, 2010). Simpsonin (2009) ja Söderholmin (2009, lainannut Stendal 2012) 

mukaan rajoittunut pääsy tietokoneille ja internettiin voi luoda vammaisille 

henkilöille myös muita yhteiskuntaan osallistumisen rajoitteita. Newman ja muut 

(2016) raportoivat, että huolimatta internetin käytön lisääntymisestä, nuorilla 

vammmaisilla on vaikeuksia hyödyntää sitä vammoistaan johtuen. 

ICT voi tarjota mahdollisuuksia työllistymiseen vammaisille henkilöille (esim. 

Trauth ym., 2015), koska työ ei ole useinkaan fyysisesti vaativaa (esim.  Mononen 

& Halonen, 2014). Myös Banksin ja Lawrencen (2006) mukaan vammaiset 

henkilöt soveltuvat paremmin ei-ruumiilliseen työhön. ICT-alan työtä pidetään 

joustavana ja työympäristöä voidaan usein myös muokata helposti tarpeiden 

mukaan (de Hoyos ym., 2013). Baumbergin (2015) tutkimuksessa joustavuuden 

nähtiin olevan suuressa roolissa vammaisten henkilöiden työllistymisen kannalta, 

joten ICT:n voidaan nähdä soveltuvan hyvin vammaisille työntekijöille.  

2.4 Teoreettinen viitekehys 

Tässä alaluvussa tehdään yhteenveto luvussa 2 tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen ja 

sen pohjalta esitetään tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys.  

Luku 2.1 keskittyi koulutukseen. Elinikäinen oppiminen on Suomen 

koulujärjestelmän peruskiviä, ja koulujärjestelmää kehitetään edelleen (The 

Finnish National Board of Education, 2016). Kuvan 2 mukaisesti Suomen 

koulutusjärjestelmässä tunnistetaan viisi tasoa eli peruskoulu, lukio ja 

ammattikoulu, alempi korkeakoulututkinto ja ammattikorkeakoulututkinto, ylempi 

korkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto, ja ylimpänä 

tohtorintutkinto ja lisensiaatintutkinto. 

Luvussa 2.2 esiteltiin ICT-sektorin teemoja eri näkökulmista kuten 

ohjelmistoala, ICT-alan koulutus, työllistyminen, alan työllisyys ja kehitysnäkymät. 

Luvussa korostettiin ICT-alan voimakasta muuttumista ja tämän kirjoittamisen 

hetkellä näkyvissä olevaa kasvua. 

Luvussa 2.3 avattiin vammaisuuden käsitettä sekä raportoitiin vammaisten 

opintoihin ja työhön liittyviä seikkoja. 

Kirjallisuuskatsauksen pohjalta muodostettiin viitekehys (kuva 3), johon 

sisältyvät käsitteet kuvaavat niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat vammaisten 

henkilöiden toimintaan ICT-alalla aikaisemman tutkimusaineiston ja tietämyksen 

perusteella.  
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Kuva 3. Tutkimuksen viitekehys. Kuva muokattu osajulkaisu IV kuvasta 1. 

Vammaisen henkilön toimimiseen ICT-alalla nähtiin vaikuttavan seuraavat tekijät:  

vammaisen henkilön identiteetti ja itsetunto (Davis, 2001; Asbjørnslett ym., 2014), 

sosiaalinen pääoma (Bourdieu, 1986; Brucker, 2015; Oksanen ym., 2013), 

sukupuoli (Clayton ym., 2012; von Hellens ym., 2011), fyysinen, sosiaalinen ja 

asenteellinen ympäristö (WHO, 2001), koulutus (Hakkarainen ym., 2000; 

Lawrence-Brown, 2014), mahdollisuudet (Hartnett ym., 2011; Lapintie, 2013) ja 

tasa-arvo (Fuller ym., 2015; Pantelini, 2012; von Hellens ym., 2011). 
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3 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tässä luvussa esitellään valittu tutkimuksen lähestymistapa. Esiteltävinä asioina 

ovat kvalitatiivisen tutkimuksen tyypilliset piirteet ja tutkimustulosten arviointi. 

Sen jälkeen raportoidaan tutkimuksen toteutus omissa alaluvuissaan. 

3.1 Tutkimusmenetelmien kuvaus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät on kehitetty yhteiskuntatieteiden tarpeisiin, 

ja niitä voidaan käyttää, kun tutkitaan sosiaalisia ilmiöitä, ja kun empiirinen 

aineisto sisältää esimerkiksi haastatteluja ja dokumentteja (Myers & Avison, 2002, 

s. 3-12; Myers, 1997).  Kvalitatiivinen tutkimus ei ole aina täysin objektiivista,  ja 

siinä kuvataan todellista elämää ja tutkimuskohdetta niin tarkasti ja laajasti kuin on 

mahdollista (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 161). Narratiivisen 

tutkimuksen lähestymistavan perusidea on pyrkiä ymmärtämään ihmisten elämää 

mahdollisimman syvällisesti, ja narratiivista tutkimusta tehtäessä on huomioitava 

erityisen tarkasti eettiset kysymykset. Tutkijan on myös oltava hyvin sensitiivinen, 

koska tutkittavat henkilöt saattavat kertoa hyvinkin herkkiä asioita elämäänsä 

liittyen.   (Riessman & Quinney, 2005, lainannut Larsson & Sjöblom, 2009.)  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavien henkilöiden määrä ei tarvitse 

välttämättä olla suuri, koska tilastollisia menetelmiä ei käytetä, eikä niiden käyttö 

ole usein edes mahdollista (Alasuutari, 2001, s. 39.). Mintzberg (1979, lainannut 

Eisenhardt, 1989) esitti, että tutkittavien määrää tärkeämpi asia on se, että tutkittava 

joukko on määritelty riittävän tarkasti. Marshall (1996) osoitti, että kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on kuitenkin oltava riittävä otannan koko, jotta 

tutkimuskysymykseen voidaan vastata tehokkaasti, joskin on vaikeaa määrittää tai 

antaa ohjeistusta oikeasta tutkimuksen haastattelujen näytekoosta (Marshall ja 

muut, 2013).  

Pfeifferin (1991) mukaan tarkasti rajatun tutkittavan joukon saavuttaminen voi 

osoittautua joskus myös haasteelliseksi. Tutkittavien saavuttamiseen voidaan 

hyödyntää lumipalloilmiötä, eli tutkittavat saattavat kertoa tehtävästä 

tutkimuksesta omissa verkostoissaan, ja tätä kautta tutkimukseen saadaan uusia 

tutkittavia mukaan (Penrod, Preston, Cain & Starks, 2003). Myös Noy (2008) on 

havainnut saman lumipalloilmiön. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen tekijälle sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, koska 

hänen on pystyttävä luomaan ja ylläpitämään suhteita tutkimustyön aikana 

(Walsham, 2006). Jo Strauss ja Corbin (1990) arvelivat, että kvalitatiivisen 
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tutkimuksen tekijät käyttävät mielellään omia kokemuksiaan hyväksi 

analysoidessaan tutkimusaineistoa. He jatkoivat, että kvalitatiivisen tutkimuksen 

tekijät ovat valmiita ottamaan vastaan myös kriittistä palautetta ja tutkimaan asioita 

eri näkökulmista. Tulkitsevan tutkimuksen tekijät työskentelevät mieluiten 

tutkimuskentällä, minkä voidaan katsoa osoittavan sitoutumista 

tutkimuskäytäntöihin, eivätkä he ole yleensä tutkittavasta aiheesta pelkästään 

täysin irrallisia tai välinpitämättömiä tarkkailijoita (Goldkuhl, 2012). 

Tutkimuksen tutkimusmenetelmä valitaan yleensä tutkimuskysymyksen, 

tutkimuksen tarkoituksen ja aiemmasta aiheesta olevan tietämyksen perusteella 

(Neuman, 2005; Venkatesh, Brown & Sullivan, 2016). Tuomen ja Sarajärven (2002, 

s. 73) mukaan haastattelut, havannoinnit ja kyselyt ovat käytetyimpiä 

tiedonkeruumenetelmiä kvalitatiivisessa tutkimuksessa, ja usein resurssit ja 

käytettävissä oleva aika määrää sen, mitä menetelmää tutkimuksessa käytetään. 

Tämän lisäksi Lamb ja Kling (2003) ovat esitelleet esimerkiksi semistrukturoidut 

haastattelut.  

Haastattelujen yhteydessä on ensiarvoisen tärkeää, että haastattelutilanne on 

tasavertainen, eli että sekä haastateltava että haastattelija tuntevat, että tilanne on 

luottamuksellinen ja oikeudenmukainen (Seidman, 1998, s. 92). Tuomi ja Sarajärvi 

(2002, s. 75) suosittelivat myös lähettämään haastateltavalle kysymykset etukäteen, 

jotta haastateltava voi tutustua kysymyksiin ennnen haastattelua. Cohen ja muut 

(2010) suosittelivat tutkijaa ottamaan huomioon myös eettiset asiat, kuten 

esimerkiksi pääsyoikeudet tutkimusaineistoon, henkilötietojen suojaamisen ja 

datan oikeellisuuden tarkistamisen.  

Suomen Henkilötietolain (HeTiL 2:8.1 §) on määritelty seuraavasti:  

Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan: 

1)rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella; 

Jäljempänä (HeTiL 2:8.2 §)  tarkennetaan määräyksiä vielä seuraavasti: 

Henkilötietojen luovuttaminen voi tapahtua 1 momentin 5 kohdan nojalla vain, 

jos henkilötiedon luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyksessä 

olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, että tarkoitus, johon tiedot 

luovutetaan, ei ole yhteensopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen 

kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän henkilötietojen tällaisesta 

luovuttamisesta. 
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Arkaluonteisten henkilötietojen ja henkilötunnuksen käsittelystä säädetään 3 

luvussa. Henkilötietojen käsittelystä erityisiä tarkoituksia varten säädetään 4 

luvussa. 

Monet sosiaalitieteen tutkimukset perustuvat semistrukturoitujen haastattelujen 

aineiston syvälliseen ymmärtämiseen. Harvat tutkijat kuitenkaan raportoivat tai 

keskustelevat siitä, kuinka luotettavaa heidän aineiston ymmärtämisensä on ollut 

varsinkaan siinä tapauksessa, kun aineiston on analysoinut ainoastaan yksi tutkija.  

(Campbell, Quincy, Osserman & Pedersen, 2013). Cambell ja muut (2013) esittivät 

tutkimuksessaan menetelmiä, joiden avulla voidaan varmistaa 

haastatteluaineistojen analysoinnin luotettavuus. He myös totesivat, että kahden 

analysoijan käyttäminen datan analysoimiseen ja heidän välinen vuoropuhelunsa 

voi lisätä analyysin luotettavuutta. Tutkijan valitessa analysointimenetelmää tulisi 

menetelmän kiinnostaa tutkijaa, olla johdonmukainen käytetyn 

tutkimusmenetelmän kanssa ja sovelluttava kerätyn tutkimusdatan analysointiin 

(Myers, 2009). Krippendorf (1989) totesi, että induktiivisessa sisällöanalyysissä 

tutkija voi etsiä tutkimusdatasta koodauksen ja päättelyn avulla yleisiä merkityksiä. 

Elon ja Kyngäksen (2008) mukaan induktiivinen sisällöanalyysi on sopiva 

erityisesti sellaisissa tilanteissa, jossa ilmiötä on tutkittu vähän tai saatavilla oleva 

aikaisempi tutkimusdata on hajanaista. 

3.2 Tutkimuksen arviointi 

Vaikka luotettavuutta ja pätevyyttä koskevia ongelmia on tutkittu perusteellisesti 

kokeellista ja muuta määrällistä tutkimusta tekevien tutkijoiden toimesta, niiden 

huomioiminen etnografien keskuudessa on jäänyt hajanaiseksi ja satunnaiseksi 

(LeCompte & Goetz, 1982). 

Klein ja Myers (1999) esittivät seitsemän periaatetta, joiden avulla voidaan 

arvioida tulkitsevaa tietojärjestelmätutkimusta. Heidän osoittamilleen periaatteille 

on olemassa kaksi lähtökohtaa. Ensimmäinen lähtökohta on ihmistutkimuksen 

käytännöt, ja toinen on ymmärrys olemassa olevasta ilmiöstä, jossa tutkitaan 

ihmisten todellisuutta heidän kokemuksiensa kautta.  

Periaatteet ovat seuraavat: 

1. Hermeneuttisen kehän perusperiaate: 
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Ihmisen ymmärrys rakentuu siten, että kiinnitetään vuorotellen huomio toisistaan 

riippuviin merkityksiin ja kokonaisuuteen, joka niistä muodostuu. Tämä 

ensimmäinen periaate toimii perustana kaikille seuraaville periaatteille.  

2. Keskinäisten yhteyksien tunnistamisen periaate: 

Tutkija pohtii kriittisesti tutkimuskohdettaan suhteessa sen sosiaaliseen ja 

historialliseen taustaan, jotta tavoiteltu yleisö voi nähdä, kuinka uusi tutkimus 

muuttaa aikaisempaa tilannetta.  

3. Tutkijan ja kohteen välisen vuorovaikutuksen periaate: 

Edellytetään kriittistä pohdintaa siitä, kuinka tutkijan tutkimusmateriaali on 

rakentunut sosiaalisessa kanssakäymisessä tutkijan ja tutkimukseen osallistuneiden 

välillä. 

4. Käsitteellistämisen ja yleistämisen periaate 

Datan tulkinnan paljastamat yksilölliset yksityiskohdat on pyrittävä suhteuttamaan 

kokonaisuuteen ja yleiseen hyödyntäen periaatteita 1 ja 2. Tavoitteena on kuvata 

yksilöä osana sosiaalista ympäristöä.  

5. Vuorovaikutteisen päättelyn periaate 

Vaaditaan herkkyyttä tunnistaa mahdolliset ristiriitatilanteet, joissa teoreettiset 

ennakkokäsitykset ohjaavat tutkimuksen suunnittelua ja tutkimustulosten 

löytämistä. On tunnistettava tulkinnan mahdollisuus ja suhteuttaa tulokset sen 

mukaan. 

6. Useiden tulkintojen periaate: 

Vaatii tutkijalta herkkyyttä huomata mahdolliset erilaiset tulkinnat samasta 

tapahtumaketjusta, kun kokija on eri henkilö. 

7.  Epäilyksen periaate: 

Vaaditaan herkkyyttä, että voidaan tunnistaa mahdolliset ennakkoasenteet ja 

systemaattiset vääristymät osallistujien kertomuksista.    

Straubin (1989) mukaan tutkimuksen mittausvälineiden validointi on 

ensiarvoisen tärkeä prosessi empiirisessä tutkumuksessa. Mittausongelmat voidaan 

ratkaista ainoastaan mittausvälineiden validointien avulla. Straub (1989) huomautti, 

että mittausvälineiden validoinnilla voi olla huomattava apu tutkijoille, kun he 
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vahvistavat tuloksiaan. Välineitä voidaan validoida esimerkiksi esi- ja pilottitestien 

avulla sekä erilaisten validointiproseduurien avulla. 

3.3 Tutkimusmenetelmän soveltaminen 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, ja siinä 

sovellettiin narratiivista lähestymistapaa (ks. Larsson & Sjöblom, 2009).  

Empiirinen tutkimusaineisto koostui 21 semi-strukturoidusta haastattelusta. 

Haastattelut suoritettiin neljässä erillisessä vaiheessa vuosina 2013–2015. 

Seuraavissa alaluvuissa on kuvattu tutkimukseen osallistuneet henkilöt, 

haastattelujen toteutus ja analyysi.  

3.3.1 Tutkimukseen osallistuneet henkilöt 

Haastatteluun osallistui kaikkiaan kahdeksan naista ja kolmetoista miestä, joilla oli 

fyysisiä tai aistivammoja. Kaikki haastatellut henkilöt olivat suomalaisia, ja heillä 

oli ICT-alaan liittyvä korkeakoulututkinto tai he olivat opiskelleet korkeakoulussa 

ICT-alaa. Haastateltavat olivat myös työskennelleet tai työskentelivät tutkimuksen 

tekemisen aikaan ICT-alalla.  

Taulukossa 1 esitetään lyhyt kuvaus haastatteluun osallistuneista henkilöistä. 

Vammojen kuvaukset ovat haastateltujen itse kertomia. Ei taulukossa 1 eikä 

tehdyissä osajulkaisuissakaan ole käytetty henkilöiden oikeita nimiä, koska 

tutkimuksessa käsitellyt aiheet olivat luottamuksellisia ja sensitiivisiä. 

Haastatteluun osallistujien yksityisyyttä haluttiin suojella myös osajulkaisujen 

yhteydessä kiinnittämällä erityistä huomiota siihen, ettei käytettyjen lainauksien 

yhteydessä voitu yhdistää tiettyjä henkilökuvauksia ja lainauksia tosiinsa. 
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Taulukko 1. Sukupuoli, ikä ja vamma.  

Sukupuoli   Ikä  Vamma 

Mies  26 Etenevä hermostoperäinen lihasheikkoumasairaus 

Mies  27 Synnynnäinen osittainen toispuolihalvaus 

Mies  31 Synnynnäinen oikean jalan amputaatio reiden yläosasta 

Mies  31 Syntymän jälkeinen sääriamputaatio 

Nainen  32 Lihasrappeumatauti 

Mies  34 CP-vamma 

Mies  35 Lyhytkasvuisuus 

Nainen  36 CP-vamma 

Nainen  39 MS-tauti 

Nainen  41 Dysmelia 

Mies  42 Kuulovamma 

Mies  44 Kuulovamma 

Mies  46 Syntymän jälkeinen alaraajahalvaus 

Mies  51 Näkövamma 

Mies  53 CP-vamma 

Nainen  56 Dysmelia 

Nainen  57 Lyhytkasvuisuus 

Mies  58 Neliraajahalvaus 

Mies  64 CP-vamma 

Nainen  65 Polion aiheuttama neliraajahalvaus 

Nainen  67 Syntymän jälkeinen jalan amputaatio polven yläpuolelta 

Taulukko 1 osoittaa, että haastateltujen henkilöiden ikä ja vammojen vaikeusaste 

vaihtelivat laajasti. Nuorin haastatelluista oli haastatteluhetkellä 26-vuotias ja 

iäkkäin 67-vuotias. Haastateltavien mediaani-ikä oli 42 vuotta. Haastateltavien 

henkilöiden vammat vaihtelivat aistivammoista amputaatioihin ja raajahalvauksiin. 

Taulukko 2 esittää tiivistetysti haastateltujen henkilöiden tietotekniikan 

harrastuneisuutta lapsuudessa ja nuoruudessa, ennen kuin he olivat aloittaneet ICT-

alan opintoja.  

Taulukko 2. Tietotekniikan harrastuneisuus lapsuudessa ja nuoruudessa. 

Tietotekniikka harrastuksena    Määrä 

Lapsuudessa tai nuoruudessa  15 

Ei kiinnostusta tietotekniikkaa kohtaan  3 

Tietotekniikkaa ei ollut saatavilla  3 

Yhteensä  21 
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Kuusi haastateltavaa oli syntynyt 1950-luvulla, joten heidän lapsuudessaan ei ollut 

mahdollista käyttää kotitietokoneita. Kolmella henkilöllä ei ollut lapsuudessa ja 

nuoruudessa kiinnostusta tietokoneita kohtaan, mutta kaikilla kiinnostus oli 

herännyt ICT-alan opintojen aikana. Muut 15 haastateltua henkilöä olivat 

käyttäneet tietotekniikkaa lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien. 

Taulukossa 3 on kuvattu haastateltujen henkilöiden koulutustaustat. 

Muutamalla haastatelluista henkilöistä oli useampi kuin yksi korkeakoulututkinto, 

ja muutamalla haastatellulla oli korkeakouluopinnot kesken. Taulukkoon 3 on 

kirjattu haastatteluhetkellä henkilöllä ollut ylin korkeakoulututkinto. Taulukosta 3 

nähdään, että haastatelluilla henkilöillä oli varsin korkea koulutustausta. Pian 

tehtyjen haastattelujen jälkeen vielä yksi haastatelluista henkilöistä väitteli 

tohtoriksi. 

Taulukko 3. Koulutustausta. 

Koulutustaso   Määrä 

Tohtorin tutkinto  3 

Ylempi korkeakoulututkinto  8 

Alempi korkeakoulututkinto  7 

Opinnot kesken  3 

Yhteensä  21 

Tutkimuksen toteutuksen aikaan haastatelluista 15 työskenteli kokoaikaisesti ICT-

alalla, kolme etsi työtä ja kolme oli ikäperusteisella eläkkeellä. Taulukossa 4 on 

kuvattu henkilöiden työnantajatyypit haastatteluhetkellä. Taulukosta 4 havaitaan, 

että suurin osa henkilöistä työskenteli yksityisellä sektorilla (n=8) tai yrittäjinä 

(n=2). Kolme henkilöä oli haastatteluhetkellä työttöminä, mutta kaksi heistä 

työllistyi pian haastattelun tekemisen jälkeen takaisin ICT-alan tehtäviin 

kokopäiväiseen työsuhteeseen yksityiselle sektorille. 

Taulukko 4. Haastateltujen työtilanne haastatteluhetkellä. 

Työnantajatyyppi    Määrä 

Yksityinen sektori tai yrittäjyys  10 

Julkinen sektori  4 

Rekisteröity yhdistys  1 

Ikä-perusteisella eläkkeellä    3 

Työttömänä    3 

Yhteensä    21 
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Haastateltujen henkilöiden ICT-alan työhistorian pituus vaihteli muutamasta 

vuodesta aina 39 vuoteen saakka. Suurimmalla osalla haastatelluilla oli ICT-alan 

työkemusta yli 10 vuotta. Taulukko 5 esittää tiivistetysti haastateltujen henkilöiden 

ICT-alan työkokemuksen vuosissa. 

Taulukko 5. Haastateltujen ICT-alan työkokemus vuosissa haastatteluhetkellä. 

ICT-alan työkokemus vuosissa   Määrä 

0–5  3 

6–10  4 

11–15  6 

16–20    2 

Yli 20    6 

Yhteensä    21 

Haastateltujen henkilöiden työtehtävät vaihtelivat myös erittäin laajasti 

toimitusjohtajasta tutkijaan ja testaajasta järjestelmäasiantuntijaan.  

3.3.2 Haastattelujen toteutus 

Ennen väitösopinto-oikeuden saamista Oulun yliopiston tutkijakoulusta (UniOGS) 

Oulun yliopiston ihmistieteiden eettiseltä toimikunnalta kysyttiin, tarvitseeko tämä 

suunniteltu tutkimus eettistä lupaa (ks. Cohen ym., 2010). Oulun yliopiston 

ihmistieteiden eettisestä toimikunnasta vastattiin lokakuussa 2013, ettei lupaa 

tarvita, mutta että sitä voitaisiin tarvittaessa hakea opintojen edetessä, mikäli 

eettinen lupa tarvittaisiin esimerkiksi myöhempien julkaisujen yhteydessä. 

Haastattelujen ensimmäinen vaihe sisälsi 21 kysymystä, jotka olivat 

pääsääntöisesti avoimia kysymyksiä. Aineiston keruun toisessa vaiheessa 17 

haastatellulta henkilöltä kysyttiin vielä neljä avointa lisäkysymystä. Ensimmäisen 

vaiheen kysymyksiin vastasi 21 henkilöä ja toisen vaiheen lisäkysymyksiin vastasi 

heistä 17 henkilöä. Taulukossa 6 on kuvattu ensimmäisen haastattelukierroksen 

haastatteluajankohdat sekä se, kenelle lähetettiin lisäkysymykset ja milloin.  
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Taulukko 6. Haastatteluajankohdat.  

Sukupuoli  Ikä     Haastattelu Lisäkysymykset lähetetty 10.12.2015 

Mies 26 12.04.2013 x 

Mies 27 08.04.2013 x 

Mies 31 15.04.2013 x 

Mies 31 18.04.2013 x 

Nainen 32 18.03.2015 x 

Mies 34 30.03.2013 x 

Mies 35 16.04.2013 x 

Nainen 36 26.09.2015 x 

Nainen 39 12.12.2014 x 

Nainen 41 20.10.2014 x 

Mies 42 09.12.2014  

Mies 44 11.12.2014  

Mies 46 11.04.2013 x 

Mies 51 10.04.2013 x 

Mies 53 20.04.2015  

Nainen 56 19.11.2014 x 

Nainen 57 31.03.2015 x 

Mies 58 16.04.2013 x 

Mies 64 10.12.2014  

Nainen 65 28.04.2015 x 

Nainen 67 30.09.2014 x 

Tutkimukseen etsittiin rajauksen mukaisia haastateltavia erilaisten kanavien kautta, 

kuten esimerkiksi vammaisjulkaisujen, sosiaalisen median ja omien sekä 

väitöstyönohjaajan verkostojen kautta. Tämän lisäksi yhteyttä otettiin 

haastattelujen tavoittamiseksi esimerkiksi erilaisiin vammaisjärjestöihin 

sähköpostitse. Vammaisjärjestöt eivät saaneet luovuttaa jäsenistään tietoja, mutta 

useat vammaisjärjestöt olivat valmiita kertomaan tehtävästä tutkimuksesta omissa 

tiedotuskanavissaan ja ohjasivat ottamaan yhteyttä muihin mahdollisiin tahoihin, 

joiden kautta haastateltavien löytäminen olisi ollut mahdollista.  Edellä mainittujen 

kanavien kautta löydettiin useimmat haastateltavat. Lisäksi haastatellut henkilöt 

jakoivat tietoa tekeillä olevasta tutkimuksesta tuttavilleen omissa verkostoissaan, 

ja sopivat haastateltavat ottivat itse yhteyttä tutkijaan. Tässä yhteydessä voidaan 

puhua pienen mittakaavan lumipallovaikutuksesta (ks. Penrod ja muut, 2003; Noy, 

2008). 

Tutkimusaineiston kokoamisessa oli haasteita, koska sopivia haastateltavia oli 

erittäin vaikea tavoittaa ja löytää. Tämän lisäksi oli selvitettävä, minkä kanavien 
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kautta voitaisiin saavuttaa potentiaalisia haastateltavia. Työnantajatkaan eivät saa 

Suomen henkilötietolain mukaan luovuttaa tietoja työntekijöistään ilman heidän 

suostumustaan. 

Edellä mainituista kielloista johtuen tutkimukseen ei voitu etsiä suoraan 

vammaisia työntekijöitä työnantajien tai erilaisten vammaisjärjestöjen kautta. 

Sopivien haastateltavien vaikea tavoitettavuus johtui osittain myös siitä, että 

Suomessa oli tutkimuksen toteutuksen aikaan varsin rajallinen määrä tutkimuksen 

rajaukseen sopivia henkilöitä. Taulukossa 7 on esitetty haastatteluajankohdat 

kuukausi- ja vuositasolla ja se, mitä kautta haastateltavia yritettiin löytää tehtyyn 

tutkimukseen.  

Taulukko 7. Aineistonkeruun aikataulu.  

Ajankohta  Tehdyt toimet 

07–12/2012 Kirjallisuuskatsaus ja haastattelulomakkeen tekeminen sekä testaus 

01–06/2013 Haastateltavien hankinta: omat ja väitöstyönohjaan verkostot 

Haastateltu: 9 miestä 

07–12/2013 – 

01–06/2014 Lisähaastateltavien hankinta: Invalidiliitto ja Dysmelia Facebook-sivuille ilmoitus 

07–12/2014 Lisähaastateltavien hankinta:  

SNAry ja Suomen Vammaistutkimuksen Seura ry:n Facebook-sivuille ilmoitus;  

Sähköpostiyhteydenotto: Vates, Lihastautiliitto, CP-liitto, Kynnys ry, Ottobock; 

Kuulutukset: 

CP-lehti 5/2015 (julkaistu 12/2014); 

Turun yliopiston vammaisten opiskelijoiden sähköpostilista 

Haastattelut: 4 naista ja 3 miestä 

01–06/2015 Lisähaastateltavien hankinta:  

Oulun yliopiston sisäinen kuulutus 

Haastattelut: 3 naista ja 1 mies 

07–12/2015 Haastattelut: 1 nainen 

Lisäkysymykset lähetetty 17 haastateltavalle 10.12.2015 ja vastaukset vastaanotettu 

tämän jälkeen. 

Tutkimukseen sisältyneet haastattelut tehtiin vuosina 2013–2015 välisenä aikana 

kuten taulukosta 7 on nähtävissä. Haastattelut jakaantuivat usealle vuodelle, koska 

sopivien haastateltavien löytäminen osoittautui odotettua haasteellisemmaksi. 

Tämä johtui osittain haastatteluun soveltuvien henkilöiden vähäisestä määrästä ja 

osittain myös siitä, että vammaisista työntekijöistä ei ole saatavilla erillisiä 

rekistereitä. 
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Tutkimuksen haastattelukysymykset (Liitteet A ja B) perustuivat tehtyyn 

kirjallisuuskatsaukseen. Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymykset (Liite A) 

lähetettiin haastateltaville sähköpostitse etukäteen ennen varsinaisia haastatteluja, 

jotta haastateltujen henkilöiden oli mahdollista tutustua kysymyksiin ennen 

haastattelua (ks. Tuomi & Sarajärvi, 2002). 

Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymykset olivat pääsääntöisesti avoimia 

kysymyksiä, jonka avulla tavoiteltiin sitä, että haastateltavat ilmaisivat ajatuksiaan 

mahdollisimman laajasti. Ennen ensimmäisen vaiheen haastattelukysymysten 

lähettämistä haastattelukysymykset testattiin kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä 

vaiheessa kysymyksen testattiin kahden testihenkilön avulla, joiden kanssa 

keskusteltiin kysymyksien sisällöstä, asettelusta ja järjestyksestä. Tämän vaiheen 

jälkeen haastattelukysymykset pilotoitiin vielä yhden haastateltavan kanssa, ja hän 

kommentoi haastattelukysymyksien olleen loogisia ja selkeitä. Tässä yhteydessä 

päätettiin kuitenkin lisätä vielä kaksi uutta kysymystä, jotka olivat:  

1. Harrastitteko tietotekniikkaa ennen opintojen aloittamista, jos kyllä niin miten?   

2. Kuinka hyödynnätte tietotekniikkaa vapaa-ajalla, jos kyllä niin miten? 

Haastattelukysymyksille tehtiin ennen niiden lähetystä haastatteltaville kattava 

tarkistus, jonka avulla saatii karsittua pois päällekkäisiä kysymyksiä ja kysymysten 

järjestys oikeaksi sekä lisättyä muutama tärkeä puuttunut kysymys. 

Ensimmäisen vaiheen haastattelukysymyksiin vastasivat kaikki 21 

tutkimuksessa mukana ollutta henkilöä. Haastattelukysymykset liittyivät muun 

muassa haastateltujen henkilöiden vammaisuuden vaikutukseen opiskelupaikan 

valinnassa tai työelämässä sekä ICT-alan harrastuneisuuteen. Ensimmäisen vaiheen 

haastattelut suoritettiin pääosin kasvokkain tai Skypen välityksellä, mutta kaksi 

henkilöä halusi vastata kysymyksiin kirjallisesti. Haastateltaville annettiin myös 

mahdollisuus olla vastaamatta joihinkin tietyihin haastattelukysymyksiin, mikäli 

he eivät halunneet vastata näihin. Kukaan haastatelluista henkilöistä ei kuitenkaan 

käyttänyt tätä mahdollisuutta.  

Toisen vaiheen haastattelukysymykset (Liite B) lähetettiin sähköpostilla 17 

haastatellulle henkilölle, ja niihin saatiin myös vastaukset sähköpostilla. Toisessa 

vaiheessa avoimia kysymyksiä oli neljä, ja kysymykset liittyivät pääasiassa 

haastateltujen henkilöiden varhaisiin kouluvuosiin. Toisen vaiheen 

tutkimuskysymyksille ei tehty erillistä testiä ennen niiden lähettämistä, koska 

kysymykset päätettiin yhdessä tutkimusryhmän Mononen, Halonen ja Häyrynen 

kanssa. Tutkimusryhmä päätti kysymyksien asettelusta ja järjestyksestä yhdessä. 
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Toisen vaiheen haastattelukysymyksiin vastasi 17 tutkimuksessa mukana ollutta 

henkilöä. Vaiheen kaksi vastaajista kahdeksan oli naisia ja yhdeksän miehiä. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruumenetelmänä haastatteluja, 

koska tutkittavaa aihetta oli tutkittu tätä ennen varsin vähän ja esitettyjen 

haastattelukysymysten vastaukset olivat osittain hyvinkin henkilökohtaisia (ks. 

Seidman, 1998). Tämän lisäksi tutkimuksen yhteydessä haluttiin saada vastauksia 

arkoihin ja vaikeisiin aiheisiin. Tutkimuksen tekijällä on fyysisiä vammoja ja 

aistivamma, joten tämä saattoi osaltaan vaikuttaa siihen, että asioista voitiin puhua 

avoimesti ja suoraan haastateltavien kanssa. Skype-haastattelujen yhteydessä 

haastattelija kertoi omista vammoistaan ennen haastattelua. Haastattelujen jälkeen 

haastateltavien oli mahdollista keskustella asioista avoimesti haastattelijan kanssa, 

mikäli he niin halusivat.      

Ensimmäisen vaiheen haastattelut olivat kestoltaan noin 30-45 minuuttia ja 

kaikki haastattelut nauhoitettiin. Tämän jälkeen vastaukset purettiin 

tekstitiedostoihin. Ennen haastattelua haastateltavilta kysyttiin lupa nauhoituksiin. 

Pääosa haastatteluista tehtiin kasvotusten ja osa Skypen välityksellä internet-

puheluna. Kaksi haastateltavaa halusi vastata kysymyksiin kirjallisesti. Toisessa 

vaiheessa kaikki henkilöt vastasivat haastattelukysymyksiin kirjallisesti. 

Haastatelluille henkilöille luvattiin ennen haastattelua, ettei heidän 

henkilötietojaan paljasteta missään tutkimuksen tekovaiheessa tai sen jälkeen. 

Haastateltavien kanssa myös sovittiin, että heidän henkilötiedonsa ovat ainoastaan 

tutkijan ja väitöskirjan ohjaajan tiedossa. Haastatelluille myös luvattiin, ettei 

ensimmäisessä vaiheessa tehtyjä haastattelunauhoja tai kirjallisten sähköisten 

vastausten alkuperäisiä kopioita saa kuunnella tai lukea kukaan muu kuin 

väitöskirjan tekijä ja sen ohjaaja. Väitöskirjan tekijällä ja ohjaajalla on myös omat 

kopiot näistä haastatteluista. Toisen vaiheen yhteydessä toimittiin samalla tavalla, 

eli alkuperäiset sähköiset kirjalliset vastaukset henkilötietoineen olivat vain 

väitöskirjan tekijän ja ohjaajan käytössä. 

3.3.3 Analyysi 

Haastatteluista saatua aineistoa tarkasteltiin mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

löytämään tämän avulla dataa, joita ei aiempien tutkimusten perusteella ollut 

havaittu (ks. Elo & Kyngäs, 2008; Myers, 2009). 

Tutkimuksen analysointi tehtiin useissa eri vaiheissa vuosina 2013-2017. 

Analysointia jaksotti tutkimuksen tekemisen aikana se, miten saatiin hankittua 
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sopivia haastateltavia lisää, ja toisaalta se, miten tutkimuksen julkaisutoiminta 

suunniteltiin. Kuva 4 esittää tutkimuksen analysoinnin vaiheet.   

 

 

Kuva 4. Analysoinnin vaiheet. Kuva muokattu osajulkaisu IV kuvasta 2. 

Analysointi toteutettiin käyttämällä induktiivista lähestymistapaa, jossa 

muodostettiin yleistyksiä yksittäisistä vastausjoukoista (ks. Krippendorf, 1989). 

Aineiston analyysissa hyödynnettiin myös aineistolähtöistä sisällöanalyysiä, jossa 

tutkimusainestoa tarkasteltiin yksittäisten vastauksien kautta ja tunnistettiin 

vastauksista yhteisiä ja erottavia tekijöitä ja näin muodostettiin tiivistettyjä 

yleistyksiä ja tätä kautta luomaan uutta tietämystä. 

Analysoinnin alkuvaiheessa purettiin haastattelunauhat ja yksittäisistä 

haastatteluista poimittiin niiden keskeiset sanomat kutakin haastattelukysymystä 

kohden. Tämän jälkeen analysoitiin yksittäisten haastattelukysymyksien vastausten 

yhteisiä piirteitä sekä eroavaisuuksia Excel-taulukkoon. Muodostettua Excel-

taulukkoa iteroitiin useita kertoja ja saatuja vastauksia yksinkertaistettiin, jotta 

niistä saatiin lopulta esiin niiden keskeiset sanomat. Taulukossa 8 on esimerkki, 

kuinka tehtiin aineistonanalysointia osajulkaisun IV yhteydessä. Ensimmäisessä 

vaiheessa haastattelujen vastaukset purettiin, tämän jälkeen alkuperäisistä 

vastauksista muodostettiin pelkistetyt ilmaukset ja viimeisessä vaiheessa 

edellisestä vielä pelkistetyt tulkinnat.     
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Taulukko 8. Esimerkki osajulkaisun IV data-analysoinnista. 

Alkuperäinen lause Pelkistetty ilmaisu Tulkinta 

Tunnen olleeni etuoikeutettu ja 

tavallaan minulla on ollut onnea, 

että valmistuin alalle, jossa oli 

paljon töitä tarjolla kun valmistuin. 

[...] ja sitten minulla oli onnea kun 

sain ensimmäisen työpaikan 

helposti, ja sitten kun sain 

työkokemusta, niin se on tavallaan 

suojellut minua vuosien aikana 

[…] työkokemuksen saaminen on 

tärkeää, koska se kannattalee 

sinua jatkossa. 

–Tunne siitä, että on etuoikeutettu 

–Tunne, että on ollut onnekas 

siinä, että on valmistunut alalle, 

jossa oli paljon avoimia 

työpaikkoja 

–Tunne onnekkuudesta, kun on 

saanut ensimmäisen työpaikan 

–Tunne, että työkokemus suojelee 

Työkokemus kannattalee sinua 

–Tunne, että on etuoikeutettu ja 

onnekas 

–Hyvä työllisyystilanne ICT-alalla 

helpotti työnsaantia 

–Ajoitus ja sopiva ala 

valmistumishetkellä helpotti 

työnsaantia 

–Tunne onnekkuudesta, muuttui 

työkokemuksen karttumisen 

myötä itsevarmuudeksi 

[...] vaikka minulla asiat ovatkin 

menneet hyvin, ymmärrän sen, 

että nyt jos haluaisin mennä 

muualle töihin, voisi se olla hyvin 

vaikeaa, koska vammattomillakin 

ihmisillä on nyt vaikeaa löytää 

töitä […] kilpailu (työpaikoista) on 

nyt niin rankkaa, joten 

ennakkoluulot saattaisivat 

vaikuttaa (valintaan), mikäli ei olisi 

sitten niin, että (työ)haastattelijalla 

olisi lähipiirissä jotakin (vammaista 

henkilö), koska ihmiset pelkäävät 

vammaisuutta, koska se ei ole 

tuttua heille, vaikkei sen pitäisi 

vaikuttaa. 

–Ymmärrys siitä, että 

työllistyminen on vaikeaa 

–Työtilanne ICT-alalla muuttuu 

-Kilpailu avoimista työpaikoista on 

kovaa 

–Ennakkoluuloilla voi olla 

vaikutusta palkkaamiseen 

–Vammaisten tunteminen 

vähäntää ennakkoluuloja 

–Vammaisuus pelottaa, mikäli se 

ole tuttua 

–Vammaisuuden ei pitäisi 

vaikuttaa työhönottamiseen 

 

–Kilpailu avoimista työpaikoista on 

kovaa, eteenkin silloin kun ei ole 

buumia. Työnsaanti vammaisena 

henkilönä on vaikeaa. 

–Työhaastattelijan 

elämänkokemuksella on 

vaikutusta, kun hän palkkaa 

vammaisen henkilön töihin. 

Muutamien peruskysymysten kohdalla vastauksista tehtiin vain yksinkertaiset 

listaukset Excel-taulukkoon. Tätä menetelmää käytettiin esimerkiksi 

analysoitaessa haastateltujen ikää, koulutusta, työkokemusta ja työtehtäviä. 

Edellä kuvatun menetelmän avulla tulosten raportointi osajulkaisuihin I, II, III, 

IV ja V helpottui ja nopeutui huomattavasti. Analysointivaiheita oli kaiken 

kaikkiaan viisi, ja jokaisen näiden lopputuloksena syntyi uusi osajulkaisu. 

Osajulkaisujen suunnitteluvaiheessa päätettiin aluksi, mitä aiheita haluttiin 

käsitellä kyseessä olevassa osajulkaisussa. Tämän perusteella valittiin aiheeseen 
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liittyvät haastattelukysymykset (ks. liite A ja B) ja niiden vastaukset 

tutkimusaineistosta, jotka raportoitiin tämän jälkeen kyseiseen osajulkaisuun.  

Tutkimuksen tekemisen yhteydessä kaikki osajulkaisuiden kirjoittajat 

osallistuivat osaltaan aineiston analysointiin ja kääntämiseen. Tällä varmistettiin, 

ettei analysoinnin ja datakäännösten yhteydessä englanniksi kadoteta 

merkityksellistä tietoa.  Analysointivaiheiden yhteydessä aineisto oli kuitenkin 

purettu väitöskirjan tekijän toimesta siten, ettei aineistossa ollut enää nähtävissä 

haastateltujen henkilöiden yhteystietoja, opiskelu- ja työpaikkoja, paikkakuntia tai 

muita sellaisia tietoja, joista heidät olisi voinut tunnistaa, kuten tutkimukseen 

osallistuneiden haastateltavien kanssa oli ennen haastatteluja sovittu.  
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4 Alkuperäisjulkaisut 

Empiirisestä tutkimuksesta saadut tulokset raportoitiin julkaistavaksi 

tietojenkäsittelytieteiden alan kansainvälisillä foorumeilla. Seuraavissa alaluvuissa 

kuvataan julkaistujen artikkelien keskeisimmät asiat ja tulokset artikkelikohtaisesti. 

Artikkelit I ja II on julkaistu tutkimusartikkeleina tietojenkäsittelytieteiden alan 

kansainvälisissä konferensseissa, ja ne ovat käyneet läpi vertaisarviointiprosessin. 

Artikkeli III on julkaistu tietojenkäsittelytieteiden alan tieteellisessä 

aikakauslehdessä, ja myös se on käynyt läpi vertaisarviointiprosessin. Artikkeli IV 

oli tätä kirjoitettaessa vielä vertaisarviointiprosessissa ja artikkeli V oli painossa. 

Artikkelia IV lukuunottamatta osajulkaisut ovat Julkaisufoorumin (JUFO) 

tieteellisen julkaisutoiminnan laadunarviointia tukevan luokitujärjestelmän 1-3 

mukaisia julkaisuja (Julkaisufoorumi, n.d.). 

Tämän väitöskirjan tekijä on ollut ensimmäisenä kirjoittajana kaikissa edellä 

mainituissa osajulkaisuissa. Väitöskirjan kirjoittaja on tehnyt alustavan 

kirjallisuuskatsauksen aiheeseen liittyen, jonka avulla hän on muodostanut 

tutkimuksen tutkimuskysymykset ja myös semistrukturoitujen haastattelujen 

haastattelukysymykset (Liite A). Lisäkysymykset (Liite B), johon haastateltavat 

ovat vastanneet sähköpostitse, ovat tutkimusryhmän (Mononen, Halonen ja 

Häyrynen) yhdessä päättämät. Väitöskirjantekijä on tehnyt kaikki tutkimuksen 

haastattelut. Väitöskirjan kirjoittaja ohjaajineen on hankkinut tutkimukseen 

haastateltavat.  

Artikkelit II ja III väitöskirjantekijä on suunnitellut ja toteuttanut empiirisen 

aineiston pohjalta yhdessä Halosen kanssa.  

Artikkeleissa I, IV ja V Häyrynen on osallistunut aineiston analyysiin Monosen 

kanssa ja muut osat on tehty yhdessä koko tutkimusryhmän kanssa. 

4.1 Artikkeli I: Factors Influencing PWD’s Choice of Study in the 

ICT Field 

Artikkeli julkaistiin Americas Conference on Information Systems -konferenssissa 

vuonna 2016. Artikkelin otsikko voidaan muotoilla suomeksi ’Vammaisen 

henkilön ICT-alan opintojen valitsemiseen vaikuttavat tekijät’.  

Tämän osajulkaisun tutkimuskysymyksenä oli: Mitkä tekijät vaikuttavat, kun 

vammainen henkilö valitsee ICT:n opiskelualakseen? 

Tämän osajulkaisu voidaan tiivistää seuraavasti: Artikkelin I yhteydessä 

tutkittiin tekijöitä, jotka vaikuttivat, kun vammainen henkilö valitsee ICT:n 
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opiskelualakseen. Aiheen tutkiminen oli tärkeää, koska aiempaa tutkimustietoa 

aiheesta ei juurikaan ollut ja yhä useampi vammainen henkilö on kiinnostunut ICT-

alan korkeakouluopinnoista.  

Artikkelin yhteydessä haastateltiin 17 suomalaista henkilöä, joilla oli joko fyysinen 

vamma tai aistivamma. Haastatelluista yhdeksän oli miehiä ja kahdeksan naisia.  

Haastateltavien ikä ja vammojen vaikeusaste vaihtelivat laajasti. Haastatelluilla 

henkilöillä oli korkeakoulututkinto tai -opintoja ICT-alalta ja he työskentelivät tai 

olivat työskennelleet ICT-alan työtehtävissä 

Haastatteluaineisto hankittiin vuosina 2013–2015 kolmessa erillisessä 

vaiheessa. Henkilöiden haastattelut (vaihe I ja II) tehtiin kasvotusten tai Skypen 

kautta internet puheluna. Kaikki nämä haastattelut nauhoitettiin. Vaiheessa I ja II 

käytettiin haastattelukysymyksinä liitteessä A olevia kysymyksiä, jotka perustuivat 

aiemmmin tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. Kysymykset toimitettiin 

haastateltaville etukäteen, jotta he pystyivät valmistautumaan haastatteluun ja 

miettimään asioita etukäteen. Kolmannessa vaiheessa toimitettiin haastateltaville 

henkilöille liitteen B mukaiset lisäkysymykset sähköpostilla ja niihin saatiin 

vastaukset heiltä sähköpostitse.       

Tehdyn osajulkaisun tutkimustulokset osoittivat, että vammaisten henkilöiden 

opiskelu- ja työmenestykseen vaikuttavat eniten seuraavat tekijät. Alla esiteltyjen 

tekijöiden alle on lisätty esimerkin omaisesti suoria lainauksia haastatteluista:  

1. Vamma nähdään osana persoonallisuutta, ei heikkoutena 

Vaikka sinulla on vamma, voit menestyä työelämässä. Sinun tulee pitää itseäsi 

tasa-arvoisena muihin verrattuna ja sinun ei pidä hävetä vammojasi. 

Vamma pitäisi pystyä kääntämään työelämässä eduksi ja tuoda vammaisuutta 

esiin positiivisessa valossa. 

2. Sopiva ja mielenkiintoinen ammatinvalinta 

Minulla oli vapaus ja vastuu hoitaa opintoni, [...]. Tunsin että vanhempani 

luottivat minuun ja että he ajattelivat, että osaan hoitaa omat asiani.  

3. Hyvä itsetuntemus  

Sinun pitää tavoitella unelmiasi! Käytännön asiat kuten sopiva asunto, 

henkilökohtaiset avustajat kyllä järjestyvät, mikäli olet päättäväinen. 
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En ole saanut mitään erikoistukea. Oli selvää, että menen yliopistoon ja 

minulla oli myös itsellä motivaatiota siihen. Opintoneuvoja auttoi minua 

ainoastaan tekemään valinnan laki ja tekniikan opintojen väliltä. 

4. Opiskelumenestys  

Heillä oli positiivinen asenne ja eivätkä he epäilleet kykyjäni, koska olin 

erinomainen teoreettisissa opinnoissa. 

Mielestä kaikki ihmiset koulussa ja minä mukaanlukien pitivät jatko-opintojani 

itsestään selvänä. 

Mielestäni lukio oli ainoa vaihtoehto minulle ja isosiskolleni -positiivisessa 

mielessä. Olimme hyviä koulussa ja lukio oli meille luonnollinen valinta. 

Vanhempieni mielestä oli itsestään selvää, että jatkan lukioon ja myös koulu 

tuki tätä. 

Tutkimuksen yhteydessä löydettiin yhteensä 13 eri tekijää, jotka vaikuttivat 

opiskelu- ja työmenestykseen. Tekijät jaoteltiin taulukon 9 mukaisiin yhdistelmä-, 

sisäisiin ja ulkoisiin luokkiin.  

Taulukko 9. Vammaisen henkilön opiskelu- ja työmenestykseen vaikuttavat tekijät. 

Vaikutus Yhdistelmätekijät Sisäiset tekijät Ulkoiset tekijät 

Erityinen Vamma osana persoonallisuutta, ei 

heikkous 

Sopiva ja mielenkiintoinen 

ammatinvalinta 

Hyvä itsetuntemus 

Opiskelumenestys 

 

 

Korkea  Sosiaaliset ja 

verkostoitumistaidot 

Omien asioiden hoitokyky ja 

itsenäisyys 

Perheen tuki 

Yksittäisten 

opettajien 

antama tuki 

 

Keskitaso  ICT-harrastuneisuus 

Kyky luoda ystävyyssuhteita 

Osallistavat 

kouluasetukset 

 

Matala   Yhteiskunnan 

tuki 

Opinto-ohjaus 
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Tutkimus osoitti löydettyjen tekijöiden lisäksi, että haastatellut henkilöt tunnistivat 

fyysiset rajoitteensa hyvin, ja tämä vaikutti merkittävästi heidän opiskelualan 

valintaansa.  

4.2 Artikkeli II: Educated People with Disabilities in the ICT Field 

Artikkeli julkaistiin Americas Conference on Information Systems -konferenssissa 

vuonna 2014. Suomeksi artikkelin otsikko voidaan kirjoittaa ’Koulutetut 

vammaiset henkilöt ICT-alalla’.  

Tämän osajulkaisun tutkimusongelmana oli, löytävätkö korkeasti koulutetut 

vammaiset henkilöt töitä ICT-alalta.  

Tutkimuskysymykseen vastattiin kolmen apukysymyksen avulla: Kuinka 

vammaisuus vaikuttaa ICT-alan valintaan? Kuinka vammaisuus vaikuttaaa 

työllistymiseen? Kuinka vammaisuus vaikuttaa ICT-alalla? 

Tämän osajulkaisun tutkimus voidaan tiivistää seuraavasti: Artikkelin II 

yhteydessä tutkittiin, työllistyvätkö korkeasti koulutetut vammaiset henkilöt ICT-

alalle sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet alalle sopivan korkeakoulututkinnon. 

Artikkelin II yhteydessä myös tutkittiin, onko vammaisuus vaikuttanut 

opiskelualan valintaan ja kuinka haastateltavat kokivat, että heidän 

vammaisuutensa on vaikuttanut työyhteisöön.   

Aiheen tutkiminen oli tärkeää, koska aiheesta ei tutkimuksen tekemisen aikana 

ollut vielä riittävästi tietämystä ja oli tiedossa, että on paljon vammaisia henkilöitä, 

jotka ovat valmistuneet ICT-alalle, mutta he ovat työttöminä.  

Tämän artikkelin yhteydessä haastateltiin yhdeksää suomalaista miestä, joilla oli 

joko fyysinen vamma tai aistivamma. Haastateltavien ikä vaihteli 26 vuodesta 58 

vuoteen. Haastateltujen vammojen vaikeusaste vaihteli myös laajasti. Kaikilla 

haastatelluilla henkilöillä oli korkeakoulututkinto tai -opintoja ICT-alalta, ja he 

työskentelivät tai olivat työskennelleet ICT-alan työtehtävissä. ICT-alan 

työkokemus vaihteli alle viidestä vuodesta yli 20 vuoteen. Haastateltavien 

työtehtävät myös vaihtelivat laajasti testaajasta toimitusjohtajaan. 

Haastatteluaineisto hankittiin keväällä 2013. Henkilöiden haastattelut tehtiin 

kasvotusten tai Skypen kautta internet-puheluna, ja kaikki haastattelut nauhoitettiin. 

Haastattelukysymyksinä käytettiin liitteessä A olevia kysymyksiä, jotka 

perustuivat aiemmmin tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. Kysymykset toimitettiin 

haastateltaville etukäteen, jotta he pystyisivät valmistautumaan haastatteluun ja 

miettimään asioita etukäteen.  
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Tämän osajulkaisun tutkimus osoitti, että vammaisuudella oli opiskelualan 

valintaan merkittävä vaikutus. Kahdeksan yhdeksästä haastateltavasta koki, että he 

voisivat työskennellä ICT-alalla vammoistaan huolimatta, koska työ ei ole 

fyysisesti raskasta. 

Tutkimus myös osoitti, että korkeasti koulutetut vammaiset voivat työllistyä 

hyvin ICT-alalle korkeakouluopintojen jälkeen. Kuusi haastateltavaa kertoi, ettei 

heillä ollut ongelmia työllistyä ja osa heistä oli työllistynyt jopa jo ennen 

valmistumista. Kolme haastateltavaa koki, että vammaisuudella oli ollut 

negatiivista vaikutusta työllistymiseen valmistumisen jälkeen, joissakin 

yksittäisissä työhaastatteluissa. Esimerkiksi yksi haastatelluista kertoi 

seuraavanlaisen kokemuksen: 

Hain kahdesti samaa työpaikkaa. Ensimmäisellä kerralla mainitsin vammmani 

työpaikkahakemuksessa ja en saanut mitään vastausta. Toisella kerralla en 

maininnut hakemuksessa vammojani ja he kutsuivat minut haastatteluun. 

Haastateltavat näkivät, että heidän opiskeluaikana luomilla sosiaalisilla 

verkostoillaan oli suurin vaikutus työllistymiseen heti valmistumisen jälkeen. Yksi 

haastateltava totesi seuraavasti: 

Vammaisen henkilön tulisi rakentaa työmarkkina-arvoaan jo opiskelujen 

aikana ja luoda verkostoja opiskelukavereihin.[...], koska tulevaisuudessa tulet 

työskentelemään heidän kanssa. 

Valmistumisen aikaan ajoittunut 2000-luvun ICT-buumin nähtiin myös 

vaikuttaneen positiivisesti nopeaan työllistymiseen.  

Tutkimuksen perusteella havaittiin, että vammaisuudella ei nähty olevan 

negatiivista vaikutusta työpaikalla vammaisten omasta mielestä. Kaksi 

haastateltavaa kertoi, että vammaisuudella on ollut enemminkin positiivista 

vaikutusta työpaikalla ja he kokivat, että heitä arvostetaan työpaikalla, koska he 

pystyvät työskentelemään vammoistaan huolimatta. He kertoivat haastatteluissa 

seuraavaasti: 

Työkaverit voivat kunnioittaa minua enemmän, koska pystyn toimimaan tässä 

maailmassa ja näen oman vammani positiivisessa valossa. 

Ulkomaan työmatkoilla ihmiset tulevat puhumaan avoimesti, koska olen 

erilainen ja he ilmeisesti muistavat minut paremmin vammoistani johtuen. 

Seitsemän haastateltavista näki, ettei vammaisuudella ollut mitään vaikutusta 

työpaikalla. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin myös, että lähes kaikki 
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haastateltavat pystyivät työskentelemään itsenäisesti työpaikalla, eivätkä he 

tarvinneet apua työtehtäviin liittyvissä asioissa. Muutama henkilö tarvitsi apua 

työpaikalla esimerkiksi ruokailujen yhteydessä tarjottimen kantamiseen, tai mikäli 

jokin tarvittava asia oli työpaikalla korkealla ja he eivät siihen ylettyneet. 

4.3 Artikkeli III: Educated Physically Disabled Women in the ICT 

Sector 

Artikkeli julkaistiin vuonna 2017 International Journal of Information Systems and 

Social Change -lehden 8. vuosikerran 4. numerossa. Osajulkaisun suomenkielinen 

otsikko voidaan kirjoittaa seuraavasti: ’Koulutetut fyyisesti vammaiset naiset ICT-

sektorilla’.  

Osajulkaisun tutkimuskysymys oli: Kuinka korkeasti koulutetut vammaiset 

naiset kokevat työllistyvänsä ICT-alalle?  

Tutkimuskysymykseen vastattiin kolmen apukysymyksen avulla: Kuinka 

vammaisuus vaikuttaa ICT-alan valintaan? Kuinka vammaisuus vaikuttaaa 

työllistymiseen? Kuinka vammaisuus vaikuttaa ICT-alalla? 

Tässä osuudessa oli tarkoituksena tutkia, työllistyvätkö korkeasti koulutetut 

vammaiset naiset ICT-alalle sen jälkeen, kun he ovat suorittaneet alalle sopivan 

korkeakoulututkinnon. Tässä yhteydessä myös tutkittiin, onko vammaisuus 

vaikuttanut opiskelualan valintaan ja kuinka haastateltavat kokivat heidän 

vammaisuutensa vaikuttaneen työympäristöön. Artikkelissa II haastateltavana oli 

yhdeksän miestä, joten tähän artikkeliin haastateltiin vain naisia.   

Aiheen tutkiminen oli tärkeää, koska korkeasti koulutettujen vammaisten 

naisten hakeutumisesta ja työskentelystä ICT-alalle ei ollut tarjolla tutkimustietoa. 

Tämän artikkelin yhteydessä haastateltiin kahdeksaa suomalaista naista, joilla oli 

fyysinen vamma. Haastateltujen henkilöiden vammojen vaikeusaste vaihteli laajasti.  

Haastateltavien ikäjakauma oli suuri (32 vuodesta 67 vuoteen). Kaikilla 

haastatelluilla henkilöillä oli korkeakoulututkinto tai -opintoja ICT-alalta, osalla 

naisista oli jopa useita korkeakoulututkintoja. Kahdella haastatellulla henkilöllä oli 

tohtorintutkinto ja kolmas valmistui tohtoriksi pian tehdyn haastattelun jälkeen. 

Kaikki haastatellut   työskentelivät tai olivat työskennelleet ICT-alan työtehtävissä. 

ICT-alan työkokemus vaihteli haastatelluilla noin kuudesta vuodesta 39 vuoteen. 

Myös haastateltavien työtehtävät myös vaihtelivat laajasti graafisesta 

suunnittelijasta tutkijaan ja kehityspäällikköön. 

Haastatteluaineisto hankittiin vuosien 2014–2015 aikana. Henkilöiden 

haastattelut tehtiin kasvotusten tai Skypen kautta internet-puheluna, ja kaikki 
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haastattelut nauhoitettiin. Haastattelukysymyksinä käytettiin liitteessä A olevia 

kysymyksiä, jotka perustuivat aiemmmin tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. 

Kysymykset toimitettiin haastateltaville etukäteen, jotta he pystyivät 

valmistautumaan haastatteluun ja miettimään asioita etukäteen.  

Osajulkaisun tutkimustulokset osoittivat, että vammaisuudella oli melko suuri 

vaikutus haastateltujen henkilöiden opiskelualan valintaan, mutta heillä oli ollut 

lapsuudessa myös muita haaveammatteja. Ainoastaan kaksi kahdeksasta sanoi, 

ettei vammaisuus vaikuttanut heillä opintoalan valintaan millään tavalla. Neljä 

haastateltavaa sanoi, että he valitsivat ICT-alan sen takia, että työ ei ole fyysisesti 

vaativaa ja he voisivat työskennellä alalla vammoistaan huolimatta. Haastatellut 

naiset tunnistivat siis hyvin vammoistaan johtuvat fyysiset rajoitteet. 

Tutkimus osoitti, että vammaiset korkeasti koulutetut naiset työllistyvät hyvin 

ICT-alalle.  Vammaisuudella oli tosin ollut negatiivinen vaikutus työllistymiseen 

yhden haastateltavan kohdalla. Muut haastateltavat kertoivat, että he olivat saaneet 

töitä melko helposti valmistumisen jälkeen, ja jotkut heistä jopa jo ennen 

valmistumistaan. Kaksi haastateltavaa mainitsivat esimerkiksi seuraavasti 

haastattelujen yhteydessä: 

Kun aloitin etsimään työpaikkaa, minulla oli kaksi työpaikkaa jo ensimmäisenä 

päivänä, ja minulla oli vaikeuksia valita niiden väliltä. 

Valmistumisen jälkeen en ole ollut päivääkään ilman työpaikkaa. 

Haastateltavat mainitsivat hyvän työllistymisen johtuneen osittain valmistumisen 

aikaan olleesta hyvästä työllistymistilanteesta ICT-alalla, ja osa haastateltavista 

myös mainitsi olleensa ”onnekas”, kun työllistyi niin helposti. He myös mainitsivat, 

ettei kaikilla vammaisilla työllistyminen ole varmasti yhtä helppoa. Ensimmäisen 

työpaikan saanti nähtiin merkittävänä tekijänä koko työuran kannalta. 

Haastateltavat kertoivat esimerkiksi seuraavasti: 

Olin erittäin onnekas ja olen monesti miettinyt jälkeenpäin, että mikäli en olisi 

saanut nykyistä työtäni, voisi olla haastavaa löyttää töitä. Vaikka minä olen 

ollut onnekas, tiedostan sen, että vammaisella henkilöllä pitää olla korkeampi 

koulutus kuin vammattomalla, jotta hän saa saman tasoisen työpaikan. 

Ajattelen myös, että työnantajat vaativat enemmän vammaisilta työntekijöiltä 

kuin vammattomilta.   

Kun saat ensimmäisen mahdollisuuden (työpaikan), seuraavalla kerralla se on 

jo paljon helpompaa. Aikaisemmin vammaiset valmistuivat epärealistisiin 
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ammateihin. Minun mielestä on helpompaa saada töitä, jos olet valinnut 

sopivimman koulutusalan. 

Tutkimus osoitti myös, ettei vammaisuudella ollut negatiivista vaikutusta 

työpaikalla. Muutama haastateltava koki, että heidän vammaisuudellaan on ollut 

jopa positiivinen vaikutus työpaikoilla. Yksi haastateltavista totesi, että hänellä voi 

olla etua vammaisuudesta, koska asiakkailla voi olla helpompi lähestyä häntä ja 

luoda häneen välittömät suhteet. Muutama haastateltava tosin mainitsi, että 

työpaikoilla voi olla alussa ennakkoluuloja heidän vammoistaan johtuen, mutta kun 

tutustaan paremmin, vammaisen henkilön rajoitteet unohtuvat. Moni haastateltava 

toi esille, että vammoista on hyvä puhua työpaikalla avoimesti, jolloin 

kanssaihmisillä on helpompi suhtautua heidän vanmmoihin. Lähes kaikki 

haastatellut henkilöt pystyivät työskentelemään itsenäisesti. Ainoastaan yksi 

haastatelluista tarvitsi avustajaa työpaikalla, mutta apu rajoittui muihin kuin 

työasioihin. Osa haastateltavista käytti työssään apuvälineitä, mutta tämäkin 

rajoittui suurelta osin lähinnä ergonomisiin työvälineisiin. Työssään käyttämistä 

apuvälineistä haastateltavat kertoivat  esimerkiksi seuraavasti: 

Käytän tietokoneeni hiirtä väärinpäin.  

Käytän puheentunnistus-ohjelmaa kirjoittamiseen. 

Sain juuri moottoroidun oven työhuoneeseeni, vaikkei se ollut täysin 

välttämätön. 

Analyysin perusteella tunnistettiin kuusi ylemmän tason menestystekijää  

(ks. kuva 5), jotka vaikuttavat vammaisen naisen työelämään. 
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Kuva 5. Vammaisten naisten työelämän menestystekijät. Kuva muokattu  osajulkaisu III 

kuvasta 1. 

Kuvasta 5 havaitaan, että tärkein menestystekijä on yksilön ominaisuudet, joka luo 

pohjan menestykselle työelämässä. Yksilön on myös tunnistettava omat fyysiset 

rajoitteet ja se, mihin hän on kykenevä fyysisistä rajoitteistaan huolimatta. Näiden 

asioiden tunnistaminen helpottaa myöhemmin henkilöä valitsemaan itselleen 

sopivan opiskelualan ja myöhemmin ammatin. Seuraava tärkeä menestystekijä on 

työllisyys ja sen jälkeen työpaikalla tapahtuva ammatillinen kasvu, joka suojaa 

myöhemmin työelämässä. 

4.4 Artikkeli IV: Pushing Ahead: Educated People with Disabilities 

in the ICT Field in Finland 

Artikkeli lähetettiin vuonna 2016 julkaistavaksi Information Systems Journal -

lehden Social Inclusion -erikoisnumerossa. Osajulkaisun otsikko voidaan 
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muotoilla suomeksi ’Asenteella eteenpäin: Koulutetut vammaiset henkilöt ICT-

alalla Suomessa’.  

Osajulkaisun tutkimuskysymyksenä oli: Minkälaiset tekijät kannustavat 

vammaisia henkilöitä ICT-alalle?  

Tutkimuskysymykseen vastattiin kolmen apukysymyksen avulla: Mitkä tekijät 

vaikuttavat vammaisen henkilön ammatinvalintaan? Mitkä tekijät parantavat 

vammaisten työllistymistä valmistumisen jälkeen? Mitkä tekijät mahdollistavat 

vammaisen henkilön onnistuneen työuran? 

Osajulkaisu voidaan tiivistää seuraavasti: Artikkelissa IV raportoitiin tekijöitä, 

jotka kannustavat vammaisia henkilöitä ICT-alalle. Tarkemmin sanottuna, 

tutkimuksessa haettiin tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat vammaisten 

henkilöiden ammatinvalintaan ja mitkä tekijät parantavat heidän 

mahdollisuuksiaan työllistyä heti valmistumisen jälkeen. Tämän lisäksi tutkittiin, 

mitkä tekijät mahdollistavat onnistuneen työuran vammaiselle henkilölle. 

Vammaisten henkilöiden siirtymävaiheesta opiskelijasta työelämään oli varsin 

vähän tutkimustietoa saatavilla, joten tämän tutkimuksen tarkoituksena oli täyttää 

olemassa olevaa tutkimusaukkoa. 

Tämä tutkimus perustui 21 suomalaisen henkilön haastatteluun, ja kaikilla heillä 

oli joko fyysinen vamma tai aistivamma tai molemmat. Haastatelluista 13 oli miehiä 

ja kahdeksan naisia.  Haastateltavien ikä ja vammojen vaikeusaste vaihtelivat 

laajasti. Haastatelluilla henkilöillä oli myös korkeakoulututkinto tai -opintoja ICT-

alalta ja he työskentelivät tai olivat työskennelleet ICT-alan työtehtävissä. 

Haastatteluaineisto hankittiin vuosien 2013–2015 aikana neljässä erillisessä 

vaiheessa. Ensin haastateltiin 9 miestä ja tämän jälkeen 8 naista, minkä jälkeen 

heille lähetettiin lisäkysymykset sähköpostitse (liite B). Lopuksi haastateltiin vielä 

neljää uutta miestä peruskysymysten osalta (liite A). Henkilöiden haastattelut 

tehtiin peruskysymysten (liite A) osalta kasvotusten tai Skypen kautta internet-

puheluna, paria poikkeusta lukuun ottamatta. Muutama henkilö vastasi kyselyyn 

sähköpostilla. Kysymykset toimitettiin haastateltaville etukäteen, jotta he pystyivät 

valmistautumaan haastatteluun ja miettimään asioita etukäteen. 

Kaikki nämä haastattelut nauhoitettiin ja sähköpostivastaukset arkistoitiin. 

Lisäkysymykset lähetettiin sähköpostilla ja niihin saatiin vastaukset sähköpostin 

kautta. 

Osajulkaisun tutkimuksen yhteydessä tunnistettiin seuraavat kolme tekijää, 

jotka vaikuttavat ICT-alan valintaan vammaisilla henkilöillä: He tunnistivat omat 

fyysiset rajoitteensa, heillä oli mielenkiintoa ICT-alan työhön ja heillä oli tai oli 

ollut ICT:hen liittyviä harrastuksia.  
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Haastatellut henkilöt siis tunnistivat omat fyysiset rajoitteensa ja valitsivat 

ammatin, jossa fyysistä rajoitteista ei ollut haittaa. Eräs haastateltava totesi 

haastattelun yhteydessä seuraavasti: 

Tiesin jo lapsena etten voisi tehdä mitään fyysistä työtä. 

ICT-ala nähtiin sopivana, koska työ ei ollut fyysisesti raskasta. Useilla 

haastatelluilla oli myös kiinnostusta tietokoneita kohtaan lapsuuden harrastuksen 

kautta ja tämä oli vaikuttanut myöhemmin ammatinvalintaan. 

Tutkimuksen perusteella seuraavat tekijät paransivat vammaisten henkilöiden 

työllistymistä heti valmistumisen jälkeen: verkostot, kompetenssi ja kansallinen 

ICT-buumi valmistumisen aikaan. Haastateltujen sosiaaliset verkostot vaikuttivat 

merkittävästi heidän työllistymiseensä. Myös kompetensilla eli ammatillisella 

osaamisella ja mahdollisilla liikeideoilla nähtiin olevan suuri merkitys 

työllistymisen kannalta. Moni haastatelluista oli valmistunut 2000-luvun alussa, 

jolloin Nokia nostatti ICT-buumia Suomessa, ja tämän nähtiin olleen myös tärkeä 

tekijä työllistymisen kannalta ICT-alalle. Haastateltavien henkilöiden 

työkokemuksen pituus ja laajuus valmistumishetkellä vaihteli laajasti.  

Tutkimuksen yhteydessä löydettiin myös neljä tekijää, jotka ovat 

mahdollistaneet vammaisille henkilöille menestyksekkään työuran nopeasti 

muuttuvalla ja kehittyvällä ICT-alalla. Menestystekijät olivat sitoutuminen, kova 

työ, aktiivinen rooli ja avoimuus. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että 

haastateltavat olivat hyvin sitoutuneita työnantajiinsa. Moni heistä oli 

työskennellyt samalla työnantajalla pitkään eri tehtävissä, ja he olivat myös 

erikoistuneet joihinkin tietyihin erityisasiantuntijuutta vaativiin töihin. 

Haastateltujen avoimuus vammojensa kanssa ja heidän ottamansa aktiivinen rooli 

auttoi heitä integroitumaan työyhteisöön. Eräs haastateltava kertoi seuraavanlaisen 

esimerkin: 

Nykyään ihmiset tietävät kuinka toimia. Esimerkiksi kokouksissa he siirtävät 

tuolin pois pöydän edestä, jotta pääsen pyörätuolilla pöydän ääreen. 

Nämä tekijät auttoivat heitä myös minimoimaan mahdollisia ennakkoluuloja ja 

vähentämään negatiivisia asenteita vammaisia kohtaan. Yksi haastatelluista totesi 

seuraavasti mahdollisista ennakkoluuloista työpaikalla: 

Minun työnimikkeeni suojaa minua ennakkoluuloilta. 
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Tämän tutkimuksen yhteydessä täydennettiin myös luvussa 4.3 esitettyä työelämän 

menestystekijöiden viitekehystä (kuva 5) tunnistamalla lisää menestystekijöitä 

kuvan 6 mukaisesti. 

 

 

Kuva 6. Uusi viitekehys työelämän menestystekijöille. Kuva muokattu osajulkaisu IV 

kuvasta 3. 

Kuvassa 6 tuodaan esille viitekehyksen kolmelle uloimmalle kehälle tunnistetut 13 

uutta menestystekijää, jotka korostuivat haastatteluaineistosta kertoen 

ammatinvalinnasta, työllistymisestä toivotulle alalle ja ammatillisesta kasvusta 

valitulla alalla.  
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4.5 Artikkeli V: When Competence Matters: Professionals with 

Disabilities in the ICT Sector 

Artikkeli lähetettiin julkaistavaksi The 51st Hawaii International Conference on 

System Sciences (HICSS-51) -konferenssissa tammikuussa 2018. Osajulkaisun 

otsikko voidaan kirjoittaa suomeksi ’Kun osaaminen merkitsee – vammaiset 

ammattilaiset ICT-alalla’.  

Osajulkaisun tutkimuskysymyksiä oli kaksi: ’Onko olemassa 

onnistumistekijöitä, jotka johtavat onnistuneeseen työllistymiseen heti 

valmistumisen jälkeen?’  ja ’Mitä työmahdollisuuksia ICT-ala voi tarjota 

vammaiselle henkilölle?’ 

Tutkimuskysymyksiin vastattiin seuraavien apukysymysten avulla: Mitkä ovat 

menestystekijöitä, jotka johtavat työllistymiseen heti valmistumisen jälkeen? Mitä 

mahdollisia työsuuntautumisia vammaisten henkilöiden työurilla voi olla? 

Tässä osatutkimuksessa analysoitiin tekijöitä onnistuneen työllistymisen 

edeltäjänä, heti vammaisen henkilön korkeakoulusta valmistumisen jälkeen. 

Tämän lisäksi analysoitiin, mitä työmahdollisuuksia ICT-ala voi tarjota 

vammaiselle henkilölle. Vammaisten henkilöiden siirtymävaiheesta 

korkeakouluopiskelijasta työelämään oli varsin vähän tutkimustietoa saatavilla, 

joten tämän tutkimuksen tarkoituksena oli täyttää olemassa olevaa tutkimusaukkoa. 

Tämän artikkelin yhteydessä haastateltiin 21 suomalaista henkilöä, joilla oli joko 

fyysinen vamma tai aistivamma. Haastatelluista 13 oli miehiä ja kahdeksan naisia.  

Haastateltavien ikä ja vammojen vaikeusaste vaihtelivat laajasti. Haastatelluilla 

henkilöillä oli myös korkeakoulututkinto tai -opintoja ICT-alalta ja he 

työskentelivät tai olivat työskennelleet ICT-alan työtehtävissä. 

Haastatteluaineisto hankittiin vuosien 2013–2015 aikana kolmessa erillisessä 

vaiheessa. Ensin haastateltiin 9 miestä, tämän jälkeen 8 naista ja lopuksi vielä 4 

miestä. Henkilöiden haastattelut tehtiin kasvotusten tai Skypen kautta internet-

puheluna, lukuun ottamatta paria poikkeusta. Muutama henkilö vastasi kyselyyn 

sähköpostilla. Kaikki nämä haastattelut nauhoitettiin ja sähköpostivastaukset 

arkistoitiin. Kaikissa vaiheissa käytettiin haastattelukysymyksinä liitteessä A 

olevia kysymyksiä, jotka perustuivat aiemmmin tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. 

Kysymykset toimitettiin haastateltaville etukäteen, jotta he pystyivät 

valmistautumaan haastatteluun ja miettimään asioita etukäteen.  

Osajulkaisun tutkimus paljasti, että työllistyäkseen opintojen jälkeen 

vammaisella henkilöllä on tärkeä olla kahtalaista kompetenssia: Hänen on oltava 
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kyvykäs luomaan verkostoja ja hänellä on oltava myös teknistä kompetenssia. 

Haastatellut totesivat haastattelujen yhteydessä muun muassa seuraavasti: 

Minulla ei ollut vaikeuksia saada työtä, koska lähes kaikki kurssikaverini olivat 

menneet työskentelemään samalle työnantajalle. Ystäväni pyysivät minua 

hakemaan töihin heille ja kaikki siellä tiesivät vammoistani. 

Oli helppoa saada töitä, koska olin hyvin tunnettu persoona yliopistolla. 

Ystäväni kertoi minulle heillä avoimena olevasta työpaikasta ja pyysi minua 

lähettämään hakemuksen. Tämän minua pyydettiin työpaikkahaastatteluun. 

Tein kouluprojektin opintojen aikana yritykseen. Projektin jälkeen he kysyivät 

minua kesätöihin ja sen jälkeen töihin.  

Opintojen aikana sinun tulisi jo miettiä mitä haluat töissä tehdä. Seuraatko 

massaa vai haluatko tehdä jotain muuta? Mikäli seuraat massaa, sinun tulee 

olla yhtä hyvä kuin muut ovat. Voit kompensoida mahdollisia rajoitteitasi, sillä 

että hakeudut 

tehtäviin, joissa ei ole yhtä paljon ammattilaisia. 

Kuvassa 7 on esitetty vammaisen henkilön työuran aloituksen kannalta merkittävät 

tekijät. 
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Kuva 7. Työuran aloittamisen kannalta merkittävät tekijät. Kuva muokattu osajulkaisu V 

kuvasta 3. 

Tutkimuksen yhteydessä pystyttiin myös luokittelemaan viisi erilaista 

suuntautumismahdollisuutta, joita ICT-ala voi tarjota vammaisille henkilöille. 

Kuvan 7 mukaisesti suuntautumismahdollisuuksia olivat seuraavat: noviisit, 

tekniset, tutkijat, urapolku ja yrittäjät. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, ettei 

vammoilla tai sukupuolella ollut vaikutusta siihen, minkä suuntautumisen 

vammaiset henkilöt valitsivat ICT-alalla.  
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Kuva 8. Vammaiset henkilöt ICT-alalla ja heidän työsuuntautuneisuutensa. Kuva 

muokattu osajulkaisu V kuvasta 2. 

Kuva 8 esittää löydetyt suuntautumismahdollisuudet ja työtehtävät, joita 

suuntautumismahdollisuudet pitivät sisällään. Haastateltavien kertomista 

työnkuvista ja tehtävistä esimerkiksi järjestelmäasiantuntija ja myyntipalvelija 

luokittuivat noviiseiksi. Kun taas urapolkusuuntautuminen sisälsi tehtäviä kuten 

tuoteomistaja, T&K päällikkö tai vanhempi projektipäällikkö. 
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5 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tässä luvussa vastataan väitöskirjan alussa esitettyyn tutkimuskysymykseen: 

Kuinka korkeasti koulutetut vammaiset henkilöt integroituvat ICT-alalle? 

Tutkimuskysymys ratkaistiin käyttämällä apukysymyksiin saatuja vastauksia (ks. 

kuva 1 luvussa 1.5).  

Luvuissa 5.1-5.3 vastataan tutkimuskysymyksiin. Luvussa 5.4 raportoidaan 

tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi, seuraavaksi luvussa 5.5 

esitetään työn rajoitukset ja luvussa 5.6 ehdotetaan jatkotutkimusaiheita. 

Viimeisessä alaluvussa 5.7 esitetään, kuinka tämän tutkimuksen tuloksia voidaan 

tulevaisuudessa hyödyntää teoriassa ja käytännössä. 

5.1 Apukysymys 1: Mitkä tekijät vaikuttavat ICT-alan 

opiskelupaikan valintaan? 

Ensimmäiseen apukysymykseen vastattiin osittain osajulkaisujen II, III, IV 

yhteydessä, mutta kattavimmin asiaa tarkasteltiin osajulkaisun I yhteydessä. 

Osajulkaisun I yhteydessä tehdyn tutkimuksen perusteella löydettiin 13 tekijää (ks. 

taulukko 9), jotka vaikuttivat ICT-alan opiskelupaikan valintaan. Nämä tekijät 

jaettiin tutkimuksen yhteydessä kolmeen erilliseen ryhmään: sisäiset, ulkoiset ja 

yhdistelmätekijät.  

Sisäisiin tekijöihin kuului vammaisen henkilön persoonalliset piirteet, joiden 

nähtiin olevan opiskelu- ja työmenestyksen kannalta merkityksellisiä. Ulkoisiin 

tekijöihin sisältyi tekijät, jotka vaikuttivat vammaisen henkilön elämään, kuten 

esimerkiksi ympäristö, perhe ja muut ihmiset. Yhdistelmätekijöissä oli niin 

sisäisten kuin ulkoistenkin tekijöiden ominaisuuksia. 

Vaikuttavat tekijät jaoteltiin 4 eri kategoriaan niiden vaikuttavuuden mukaan, 

jotka olivat huomattava, korkea, keskitaso ja vähäinen. Seuraavassa on esitelty 

vaikuttavat tekijät kategorioiden mukaisesti. 

Huomattava: 

Vamma osana persoonallisuutta, ei heikkous: Haastateltavat tai heidän 

lähipiirinsä eivät nähneet vammaisuutta merkittävänä ongelmana. Vammainen 

henkilö ei nähnyt vammaisuuttaan heikkoutena, vaan osana persoonaa. 

Sopiva ja mielenkiintoinen ammatinvalinta: Oli todella tärkeää, että 

vammaisen henkilön alavalinta perustui hänen omaan mielenkiintonsa. Vammaiset 
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ottivat myös huomioon heidän omat fyysiset rajoitteensa, kun he valitsevat 

ammattia. Oli merkittävää, että kaikki haastatellut tunnistivat todella hyvin omat 

rajoitteensa. Oli myös huomattavaa, että läheiset henkilöt olivat tukeneet henkilöitä 

heidän päätöksissään. 

Hyvä itsetuntemus: Hyvä itsetuntemus oli tärkeä osa haastateltavien 

persoonaa. He olivat itsevarmoja ja luottivat omiin kykyihinsä. He pitivät 

itsestäänselvänä, että he hankkivat korkean koulutuksen ja hyvän sekä sopivan 

ammatin. Vammaisten henkilöiden perheet uskoivat myös vammaisten lastensa 

kykyihin. 

Opiskelumenestys: Lähes kaikki haastatellut olivat menestyneet opinnoissa 

hyvin. Mikäli heillä oli ollut tarvetta tuelle opiskelujensa yhteydessä, he olivat sitä 

saaneet. Muutamat heistä olivat saaneet loistavia arvosanoja ja stpendejä 

opintomenestyksestään peruskoulussa ja tämän jälkeen. 

Korkea: 

Sosiaaliset ja verkostoitumistaidot: Haastateltavat näkivät nämä taidot erityisen 

tärkeinä menestystekijöinä opiskeluissa ja työssä. Hyvien sosiaalisten taitojen 

avulla heillä oli mahdollista luoda verkostoja, jotka auttoivat heitä opiskelujen ja 

työelämän aikana. Moni heistä oli aloittanut verkostoitumisen jo lapsena erilaisten 

harrastusten kautta. He kokivat, että tämä oli yksi merkittävin syy työllistymiseen 

valmistumisen jälkeen. Haastatellut verkostoituivat muiden opiskelijoiden, 

työntekijöiden ja työnantajien kanssa opintojen aikana. Oli myös huomattavaa, että 

vammaisten henkilöiden perheet olivat kannustaneet lapsiaan verkostoitumaan.  

Omien asioiden hoitokyky ja itsenäisyys: Tämän tutkimuksen haastatellut 

olivat hyvin itsenäisiä. Kaikki hoitivat omat päivittäiset toimensa itse ja yksi heistä 

kertoi jopa auttavansa iäkkäitä vanhempiaan heidän päivittäisissä askareissaan. 

Perheen tuki: Perheen ja sisarusten antama tuki oli hyvin selvää. 

Haastateltavien perheet olivat kannustaneet heitä hankkimaan korkean koulutuksen 

ja hyvän ammatin. Vanhemmat olivat myös tarjonneet rahallista apua, esimerkiksi 

hankkimalla tietokoneen tai muita työvälineitä. Sisarukset olivat myös 

kannustaneet haastateltuja kokeilemaan erilaisia asioita, ja he olivat toimineet myös 

roolimalleina vammaisille sisaruksilleen. 

Yksittäisten opettajien antama tuki: Yksittäisten opettajien tuen nähtiin olleen 

erittäin tärkeää. Yksittäiset opettajat olivat kannustaneet haastateltuja jatkamaan 

opintoja. Haastateltavat muistivat yksittäisiä kannustuslauseita, joita opettajat 

olivat sanoneet heille.  
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Keskitaso: 

ICT-harrastuneisuus: ICT oli ollut jollakin tavalla harrastus haastateltavien 

lapsuudessa. He olivat käyttäneet tietokoneita esimerkiksi pelaamiseen, 

tekstinkäsittelyyn, piirtämiseen tai jopa koodaamiseen. 

Kyky luoda ystävyyssuhteita: Haastateltavat näkivät tämän tärkeänä 

opiskelujen kannalta. Haastateltavat olivat esimerkiksi tehneet läksyjä yhdessä 

luokkakavereidensa kanssa. 

Osallistavat kouluasetukset: Koulun tuki sisälsi esimerkiksi viikottaisen 

matematiikan tukiopetuksen ennen lukio-opintoja. Tämän lisäksi myös 

esteettömyysasiat oli huomioitu kouluissa. Kouluavustajia oli saatavilla, mikäli 

heille oli tarvetta. Koulun ei kuitenkaan nähty tukeneen merkittävästi jatko-

opintoja.  

Vähäinen: 

Yhteiskunnan tuki: Yhteiskunnan tarjoamat tuet kuten esimerkiksi 

henkilökohtaiset avustajat, kuljetuspalvelut ja ympäristön esteettömyystekijät 

mainittiin, mutta niillä ei nähty olevan opiskelujen kannalta suurta merkitystä. 

Haastateltavat epäilivät, että esimerkiksi työnantajilla ei ole riittävästi tietoa 

yhteiskunnan tarjoamista tukimalleista. Yksi haastateltavista totesi esimerkiksi 

seuraavasti yhteiskunnan tukimalleihin liittyen:  

Tilanne on se, etteivät yritykset, vammaiset tai työvoimatoimisto tiedä 

riittävästi näistä tukimalleista. 

Opinto-ohjaus: Opinto-ohjauksella nähtiin olevan vain pieni vaikutus vammaisen 

henkilön opiskeluihin. Vaikka haastatelluille oli ollut tarjolla opinto-ohjausta, he 

olivat ottaneet sitä vastaan vähän tai ei ollenkaan. 

5.2 Apukysymys 2: Kuinka fyysisesti vammaiset tai aistivammaiset 

työllistyvät ICT-alalle? 

Tähän apukysymykseen vastattiin osajulkaisujen II, III, IV ja V yhteydessä.  

Osajulkaisun II ja III yhteydessä havaittiin, että vammat olivat vaikuttaneet 

haitallisesti yhteensä neljän henkilön työllistymiseen 17 henkilöstä, heti 

valmistumisen jälkeen. Negatiiviset vaikutukset olivat tulleet esiin esimerkiksi 

yksittäisten työhaastattelujen yhteydessä. Osajulkaisujen II ja III yhteydessä 



76 

haastatellut 13 henkilöä raportoi, että he olivat löytäneet helposti työpaikan 

valmistumisen jälkeen ja osa heistä jo jopa ennen valmistumista. Useat haastatellut 

kokivat, että heidän hyvä työllistymisensä oli johtunut osittain valmistumisen 

aikaan olleesta ICT-buumista. Useat naishaastateltavat mainitsivat myös 

olleensa ”onnekkaita” työllistyessään heti valmistumisen jälkeen. Nämä naiset 

totesivat, etteivät varmasti kaikki vammaiset henkilöt ole olleet yhtä onnekkkaita 

työllistymisen suhteen kuin he olivat olleet. Näihin osatutkimuksiin osallistuneet 

miehet kokivat, että heidän opintojen aikana luomansa sosiaaliset verkostot muihin 

opiskelijoihin, työntekijöihin ja työnantajiin auttoivat heitä yksittäisistä tekijöistä 

eniten työllistymisessä. Naishaastateltavat kokivat, että ensimmäisen työpaikan 

saaminen valmistumisen jälkeen näytteli merkittävää roolia koko heidän työuransa 

kannalta. Ensimmäisessä työpaikassa heillä oli mahdollisuus rakentaa omaa 

ammattitaitoa, ja tämä tuli auttamaan myöhemmin heitä, kun hakivat uusia 

työpaikkoja. Osatutkimukset II ja III osoittivat, että vammaiset henkilöt 

työllistyivät ICT-alalle hyvin, vaikka he voivat kohdata negatiivisia asenteita 

esimerkiksi yksittäisten työhaastattelujen yhteydessä.  

Osajulkaisun IV yhteydessä havaittiin, että haastateltujen (n=21) työkokemus 

vaihteli merkittävästi korkeakoulusta valmistumisen aikaan. Osa haastatelluista oli 

työskennellyt opintojen aikana erilaisissa töissä, ja osalla oli hyvin vähän 

työkokemusta ennen valmistumista. Osatutkimuksien IV ja V yhteydessä havaittiin, 

että työllistymiseen olivat vaikuttaneet eniten omat sosiaaliset verkostot, 

osaaminen ja sekä kansallinen ICT-buumi valmistumisen aikaan. Sosiaalisia 

verkostoja oli luotu opintojen aikana opiskelukavereihin ja työharjoittelujen kautta 

työkavereihin ja työnantajiin. Työharjoitteluiden yhteydessä haastateltavilla oli 

mahdollisuus näyttää osaamistaan työnantajalle. Työnantajilla oli myös ollut 

mahdollisuus nähdä, kuinka henkilö sopeutuu työyhteisöön ja minkälaisen 

työpanoksen vammainen henkilö voi tarjota työnantajalle. Tämän lisäksi 

työnantajat pystyivät arvioimaan harjoittelun aikana, kuinka henkilön vammasta 

aiheutumat rajoitteet vaikuttavat työn tekemiseen. Harjoitteluiden yhteydessä myös 

muiden työntekijöiden mahdolliset ennakkoluulot vammaista työntekijää kohtaan 

saattoivat vähentyä, kun he näkivät vammaisten suoriutuvan työstä. Osaamisella 

oli tutkimuksen mukaan myös merkittävä vaikutus työllistymiseen. Osaaminen 

saattoi koostua osajulkaisun IV mukaan ammatillisista taidoista tai mahdollisista 

liikeideoista. Moni haastateltava oli valmistunut 2000-luvun vaihteessa, jolloin 

Suomessa oli Nokian vetämä ICT-buumi. Haastateltavat kokivat, että tämä ICT-

alalla ollut buumi oli vaikuttanut merkittävästi heidän työllistymiseensä. 

Osajulkaisun V yhteydessä havaittiin, että osaamista voi olla kahdenlaista eli 
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teknistä osaamista, jolla täytetään työpaikan odottamat tekniset vaatimukset 

henkilölle, mutta että osaaminen voi olla myös kyvykkyyttä luoda verkostoja. 

5.3 Apukysymys 3: Mitkä tekijät kannustavat jatkamaan ICT-alalla? 

Tähän kysymykseen vastattiin osittain osajulkaisujen II, III, IV ja V yhteydessä, 

mutta kattavimmin asiaa tarkasteltiin artikkeleissa IV ja V. Osajulkaisun IV 

yhteydessä tehdyn tutkimuksen perusteella löydettiin 4 tekijää (ks. kuva 6), jotka 

vaikuttivat vammaisen henkilön työmenestykseen ICT-alalla. Osajulkaisun V 

tuloksena löydettiin 5 eri suuntautumismahdollisuutta, joita ICT-ala voi tarjota 

vammaiselle henkilölle (ks. kuva 7). 

Osajulkaisujen II ja III tuloksista havaittiin, että henkilöiden vammoilla ei ollut 

merkittävää negatiivista vaikutusta työskentelyssä ICT-alalla. Suurin osa 

haastateltavista koki, ettei vammoilla ole ollut vaikutusta työpaikoilla. Osa 

haastateltavista kertoi, että vammat olivat saattaneet vaikuttaa alussa muiden 

työntekijöiden ja asiakkaiden asenteisiin, mutta kun he olivat itse olleet avoimia 

rajoitteistaan ja vammoistaan, olivat mahdolliset ennakkoluulot kadonneet. Osa 

haastateltavista koki, että vammoista on saattanut olla jopa apua ICT-alalla. He 

mainitsivat, että välittömien suhteiden luominen asiakkaiden kanssa oli onnistunut 

helpommin. Myös osa työkavereista on saattanut arvostaa heitä enemmän heidän 

ponnistelujensa ansiosta vammoista huolimatta. Lähes kaikki haastateltavat 

pystyivät työskentelemään itsenäisesti, ja mikäli he tarvitsivat työpaikalla apua, 

rajoittui se työtehtävien ulkopuolisiin asioihin, kuten esimerkiksi ruokailussa 

avustamiseen tai korkealla olevien tavaroiden kurkottamiseen. Tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt tarvitsivat joitakin apuvälineitä tai muutoksia työpaikoilla, 

kuten esimerkiksi moottoroituja ovia tai erikoishiiriä. Pääsääntöisesti muutokset ja 

apuvälineet liittyivät työergonomiaan. 

Osajulkaisun IV tutkimustuloksista nousi esiin menestystekijöitä, jotka 

auttoivat vammaisia työntekijöitä saavuttamaan menestystä ICT-alan työtehtävissä. 

Nämä tekijät ovat työntekijän sitoutuminen, kova työ, aktiivinen rooli ja avoimuus. 

Haastatellut olivat sitoutuneita työnantajiinsa, ja moni heistä oli työskennellyt 

saman työnantajan palveluksessa eri työtehtävissä heti koulusta valmistumisen 

jälkeen. Työuran aikana he olivat erikoistuneet johonkin tiettyyn tehtävään. 

Haastateltujen oma aktiivinen rooli ja avoimuus oli myös auttanut heitä 

integroitumaan työyhteisöön. Nämä edellä mainitut tekijät olivat myös vähentäneet 

mahdollisia ennakkoluuloja ja negatiivisia asenteita heitä kohtaan. 
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Osajulkaisun V tuloksena löydettiin 5 eri suuntautumismahdollisuutta, joita 

ICT-ala voi tarjota vammaiselle henkilölle. Löydetyt suuntautumismahdollisuudet 

olivat: noviisit, tekniset, ura, tutkijat, yrittäjät.  

Noviisit olivat juuri valmistuneita, ja heillä oli alan työkokemusta noin 2 vuotta. 

He työskentelivät ns. sisäänottotehtävissä, eikä heille ollut vielä kirkastunut 

ajatusta siitä, minkälaisiin tehtäviin he haluavat työuralla suuntautua.  

Teknisesti orientoituneilla henkilöillä oli vähintään viiden vuoden työkokemus 

ICT-alalta, ja he olivat esimerkiksi sovellusasiantuntijoita, 

ohjelmistosuunnittelijoita tai graafisia suunnittelijoita. Heidän opintotaustansa 

vaihteli tohtorin tutkinnosta keskeneräisiin opintoihin. Heidän työnsä oli pääosin 

teknistä, ja he olivat keskittyneet rakentamaan osaamista jollakin tietyllä 

erikoisosaamisen osa-alueella. Heidän työuransa eteneminen oli lähinnä 

horisontaalista. 

Uraorientoituneilla henkilöillä oli työkokemusta 10 vuotta tai enemmän. 

Heidän työnkuvansa olivat esimerkiksi tuoteomistaja, vanhempi projektipäällikkö, 

kehityspäällikkö tai asiakaspalvelupäällikkö. Heidän opintotaustansa vaihteli 

tohtorin tutkinnosta ammattikorkeakoulututkintoon. Heidän työuransa oli edennyt 

pääsääntöisesti vertikaalisessa suunnassa. 

Tutkimusorientoituneilla henkilöillä oli ICT-alan työkokemusta 6 vuotta tai 

enemmän. Näille tutkijoille oli ominaista se, että he yhdistivät opintonsa, 

tutkimuksen ja työn. 

Yrittäjäorientoituneille oli ominaista se, että he olivat aloittaneet työuransa 

teknisissä tehtävissä. He olivat edenneet työuran aikana vertikaalisessa suunnassa 

ulkoisen työnantajan palveluksessa, ennen oman yrityksen perustamista. 

Haastatteluhetkellä he toimivat yrittäjinä. 

Kaikki haastatellut henkilöt työskentelivät tai olivat työskennelleet 

kokopäivätyössä. Suurin osa haastatelluista oli suuntautunut työurallaan teknisiin 

tehtäviin. Tutkimuksen yhteydessä havaittiin, että ICT-ala tarjoaa laajasti 

mahdollisuuksia vammaisille henkilöille heidän vammoistaan huolimatta. 

5.4 Tutkimuksen pätevyyden ja luotettavuuden arviointi 

Tehtyä tutkimusta arvioitiin Kleinin ja Myersin (1999) esittelemien seitsemän 

periaatteen avulla: 

Hermeneuttisen kehän perusperiaatteen mukaan tutkimuksessa 

tutkimusongelma oli jaettu seuraaviin teemoihin: 
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– Mitkä tekijät vaikuttavat ICT-opiskelupaikan valintaan 

– Kuinka fyysisesti vammaiset tai aistivammaiset työllistyvät ICT-alalle 

– Mitkä tekijät kannustavat jatkamaan ICT-alalla 

Tutkimusongelman ratkaisun yhteydessä analysoitiin ensin yksittäisiä teemoja eri 

näkökulmista. Sen jälkeen teemat yhdistettiin yhdeksi kokonaisuudeksi, jotta 

tutkittavan aiheen kokonaiskuva selkiytyi. Tämän jälkeen aihetta käsiteltiin taas 

teemoittain, joiden perusteella tehtiin osajulkaisuja. 

Keskinäisten yhteyksien tunnistamisen periaatteen mukaan havaittiin, että 

historian saatossa tapahtunut tietoteknistyminen on tarjonnnut vammaisille 

henkilöille huomattavan paljon uusia mahdollisuuksia työelämässä. Vammaisten 

henkilöiden koulutusmahdollisuudet ovat myös parantuneet ajan myötä, ja yhä 

useampi heistä hakeutuu opiskelemaan korkeakouluihin.  Tässä tutkimuksessa 

havaittiin tekijöitä, joiden avulla vammainen henkilö voi parantaa opiskelu- ja 

työmahdollisuuksiaan. Tehty tutkimus tarjoaa vammaisille henkilöille ja heidän 

lähipiirilleen tietoa, kuinka vammaisen henkilön on mahdollista saavuttaa 

menestystä opiskelu- ja työelämässä.  Aikaisemmin oli tarjolla vain vähän, jos 

lainkaan, tutkimustietoa kyseisistä tekijöistä tai ainakaan näiden kombinaatioista.  

Tutkijan ja kohteen välisen vuorovaikutuksen periaatteen mukaan aineistoa on 

analysoitu kolmen tutkijan toimesta. Väitöskirjan tekijä on tehnyt haastattelut yksin, 

mutta haastatteluaineisto löytyy myös väitöstyön ohjaajalta. Haastateltavat ovat 

myös tulleet tietoisiksi haastattelijan omista vammoista, mikä on voinut osaltaan 

helpottaa heitä kertomaan haastattelujen yhteydessä sensitiivisiä asioita itsestään. 

Käsitteellistämisen ja yleistämisen periaatteen mukaisesti 

haastatteluaineistosta on poimittu yksittäisiä lainauksia kokonaisuuden joukosta, 

joiden avulla on saatu kuvattua vallalla olevaa mielipidettä tutkittavaan aiheeseen 

liittyen. Tämän avulla annettiin mahdollisimman todenmukainen kuva tutkittavasta 

asiasta. 

Vuorovaikutteisen päättelyn periaatteen mukaisesti tutkimuksen tekemisen 

yhteydessä kiinnitettiin huomiota siihen, ettei haastattelutilanteissa annettu 

aiemman tietämyksen ohjata vastaajien vastaamista tai vastausten myöhempää 

tulkintaa. 

Useiden tulkintojen periaatteen mukaan tämän tutkimuksen yhteydessä kolme 

henkilöä on tulkinnut saatuja vastauksia, joiden perusteella on tehty yhteiset 

tulkinnat. Haastattelukysymykset on myös testattu, jonka avulla varmennettiin se, 

että kysymykset tulisivat ymmärretyksi samalla tavalla.  
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Epäilyksen periaate on huomioitu siten, että aineistoa on analysoitu kolmen 

tutkijan toimesta. Tämän lisäksi tutkimuksen yhteydessä on haastateltu 21 henkilöä, 

joten mahdolliset ennakkoasenteet ja vääristymät olisivat nähtävissä aineistossa. 

Haastateltujen henkilöiden mielipiteet vaihtelivat esimerkiksi siinä, vaikuttaako 

vammaisuus työllistymiseen. Ennakkoasenteita varmasti myös laski se, että 

haastattelija oli itse vammainen. Tämä saattoi vaikuttaa esimerkiksi siihen, että 

asioista puhuttiin suoraan.  

Straubin (1989) mukaan mittausvälineiden validointi on tärkeää, joten tämän 

empiirisen tutkimuksen yhteydessä on testattu ensin tutkimuksen 

haastattelukysymykset ja myöhemmin niiden siirrettävyys. Haastattelukysymykset 

testattiin ennen varsinaisia haastatteluja kahden testihenkilön avulla. Testihenkilöt 

kommentoivat tutkijalle kysymysten loogisuutta ja niiden järjestystä. Tämän avulla 

saatiin esimerkiksi poistettua haastattelukysymyksistä päällekkäisyyksiä ja 

kysymykset saatiin loogiseen järjestykseen. Tämän jälkeen haastattelukysymykset 

pilotoitiin haastattelemalla vielä yhtä henkilöä. Haastatellun mielestä 

haastattelukysymykset olivat selkeitä ja loogisia, joten tämän jälkeen ne voitiin 

lähettää varsinaisille haastateltaville.  

Empiirinen aineisto on kerätty vuosien 2013–2015 aikana. Vaiheessa I vuonna 

2013 haastateltiin yhdeksää miestä, joilta kysyttiin 21 kysymystä liittyen heidän 

vammoihinsa, opiskeluihin ja työhön. Kaikki kysymykset perustuivat ennen 

haastatteluja tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen. Seuraavissa myöhemmin tehdyissä 

vaiheissa haastateltiin kahdeksaa naista ja neljää uutta miestä. Heidän 

haastattelujensa yhteydessä käytettiin samoja haastattelukysymyksiä kuin 

ensimmäisessä vaiheessa yhdeksän miehen kohdalla. Tämä prosessi on esitetty 

kuvassa 4 (luku 3.3.3) tarkemmin.  

Tehty tutkimus on riippumaton, jäljitettävissä ja tarkistettavissa tarvittaessa. 

Kaikki tutkimuksen yhteydessä tehdyt haastattelut on nauhoitettu ja kirjalliset 

vastaukset arkistoitu. Haastattelunauhoista ja kirjallisista vastauksista on tehty 

empiirisen tutkimuksen yhteydessä kahdet kopiot. Väitöskirjan tekijällä ja 

ohjaajalla on omat kopiot haastatteluista. Kopioiden avulla tutkimusaineistoon 

voidaan tehdä tarkistuksia tarvittaessa. Tutkimus voidaan tarvittaessa myös 

vahventaa myöhemmin oikeaksi ottamalla yhteyttä haastateluihin osallistuneisiin 

henkilöihin. Väitöskirjan tekijällä ja ohjaajalla on tallennettuna haastateltujen 

henkilöiden yhteystiedot. 

Osajulkaisujen luotettavuuden arviointia toteutettiin seuraavasti: 

Tutkimuksen laatua ja luotettavuutta on arvioitu kaksivaiheisesti artikkelien I ja II 

yhteydessä. Artikkelit on julkaistu Americas Conference on Information Systems 
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(AMCIS) -konferensseissa vuosina 2014 ja 2016. Vuonna 2014 artikkeli I on 

julkaistu ‘Socio-technical issues and social inclusion (SIGSI)’ -juonteessa ja 

vuonna 2016 artikkeli II ‘Inclusion of Differently-Abled in Information Society 

(SIGSTISI)’ -juonteessa. Artikkelit on vertaisarvioitu ensimmäisessä vaiheessa 

siten, ettei kirjoittajien henkilöllisyyttä ole paljastettu arviointien yhteydessä. 

Toisessa vaiheessa editoreilta ja vertaisarvioitsijoilta saatujen palautteiden 

perusteella on tehty tarvittavat korjaukset artikkeleihin, ja ne on lähetetty uudelleen 

arvioitavaksi. Uudelleenarviointivaiheessa editoreilla on ollut mahdollisuus päättää, 

ettei artikkeleita julkaista, mikäli tehdyt korjaukset eivät ole olleet riittäviä. 

Julkaisemispäätös on tehty uudelleenarvioinin jälkeen.  Julkaisupäätöksen jälkeen 

artikkelit on esitelty konferenssissa, ja ne on julkaistu konferenssin brosyyrissa. 

AMCIS-konferenssi on luokiteltu vuosina 2014 ja 2016 JUFO-tasolle 1. 

Artikkeli III on julkaistu vuonna 2017 ’International Journal of Information 

Systems and Social Change (IJISSC)’ -lehdessä sen neljännessä numerossa. 

Artikkeli III on arviotu ensimmäisessä vaiheessa vertaisarvioitsijoiden ja lehden 

editorin toimesta, joiden palautteiden perusteella artikkeliin tehtiin muutoksia. 

Hyväksyttyään tehdyt muutokset lehden editori hyväksyi artikkelin julkaistavaksi. 

Tämä lehti on luokiteltu vuonna 2017 JUFO-tasolle 1. 

Artikkeli IV lähetettiin vuonna 2016 julkaistavaksi ’Information Systems 

Journal (ISJ)’ -lehden ’Social Inclusion’ -erikoisnumerossa. Ensimmäisessä 

vaiheessa käsikirjoitus on arvioitu kolmen vastuullisen editorin kesken, minkä 

jälkeen siihen tehtiin ehdotetut muutokset, ja artikkeli lähetettiin ensimmäiseen 

varsinaiseen arviointiin. Väitöskirjaa kirjoitettaessa varsinainen arviointikierros oli 

vielä kesken. ISJ -lehti oli vuonna 2017 luokiteltu JUFO-tasolle 3. 

Artikkeli V lähetettiin esitettäväksi vuonna 2018 ‘Hawaii International 

Conference on System Sciences 2018 (HICSS)’ -konferenssissa, ja sen ‘Social-

Technical Issues in Organizational Information Technologies’ -minijuonteessa. 

Artikkeli V on arvioitu ennen sen julkaisua samojen periaatteiden mukaisesti kuin 

artikkelit I ja II AMCIS-konferenssien yhteydessä. HICSS -konferenssi on 

luokiteltu tätä kirjoitettaessa JUFO-tasolle I eli ’perustasolle’. 

5.5 Työn rajoitukset 

Tämän tutkimuksen rajoitteena on ollut se, että siinä on kuultu vain vammaisten 

työntekijöiden ääntä ja se, että näkökulmana on ollut vammaisten henkilöiden 

näkökulma. Tutkimuksen alkuvaiheessa päätettiin kuitenkin rajata aineisto siten, 
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että haastateltavina on ainoastaan vammaisia työntekijöitä, eikä heidän 

työnantajiaan tai heidän kanssaan työskenteleviä vammattomia työntekijöitä. 

Tutkimuksen toisena rajoiteena voidaan pitää sitä, että tutkimus tehtiin 

ainoastaan suomalaisille Suomessa asuville vammaisille henkilöille ja 

haastateltujen henkilöiden määrä on ollut varsin rajallinen. Rajauksen mukaisia 

henkilöitä on Suomessa kuitenkin vähän ja heidän kaikkien tavoittaminen on 

erityisen vaikeaa, koska Suomessa ei rekisteröidä työntekijöiden vammoja, eivätkä 

yhdistykset ja työnantajat saa Suomen henkilötietolain mukaan luovuttaa 

työntekijöidensä tai jäseniensä sensitiivisiä tietoja eteenpäin. Tutkimuksen 

vahvuutena voidaan pitää haastateltavien hyvin erilaisia koulutus- ja työtaustoja, ja 

sitä, että ikäjakauma oli suuri ja että heidän vammansa vaihtelivat laajalti. 

Molemmat sukupuolet olivat hyvin edustettuna tutkimuksessa. Haastateltavien 

henkilöiden lukumäärä ei mahdollistanut kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän 

käyttöä.  

Käytetty kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ja valittu metodologia voidaan 

nähdä myös tämän tutkimuksen rajoitteena. Haastattelut olivat vuorovaikutteisia 

tilanteita, joissa tutkija ja haastateltava ovat luoneet luottamuksellisen 

keskustelusuhteen. Koskaan ei voida olla varmoja siitä, kuinka luottamuksellisesti 

ja avoimesti haastateltavat puhuvat asioistaan. Tässä tutkimuksessa on huomiotava 

se, että keskusteltavat asiat ovat olleet hyvin sensitiivisiä ja joistakin aiheista 

haastateltujen on saattanut olla vaikea puhua. Toisaalta haastattelijalla 

(tutkimuksen tekijällä) on itsellään fyysisiä vammoja ja aistivamma, mikä on 

mahdollistanut haastattelutilanteesta avoimen ja luottamuksellisen. 

Tutkimuksen rajoitteena voidaan nähdä olevan myös se, että kaikki haastatellut 

henkilöt olivat työllistyneet kokopäivätyöhön varsin helposti heti valmistumisen 

jälkeen. Tutkimuksen tekemisen yhteydessä ei onnistuttu tavoittamaan sellaisia 

henkilöitä, joille työllistyminen olisi ollut erityisen vaikeaa heti ICT-alalle 

valmistumisen jälkeen. Tämä ongelma taas voi johtua siitä, että henkilöt, joilla on 

työllistyminen onnistunut hyvin, voivat ottaa aktiivisemmin osaa tällaisiin 

tutkimuksiin, kuin sellaiset henkilöt, jotka ovat kohdanneet haasteita työllistymisen 

yhteydessä. Tästä johtuen voi olla mahdollista, että tutkimus antaa liian positiivisen 

kuvan vammaisten henkilöiden työllistymisestä ICT-alalle. Tämän takia 

laajemman tutkimuksen tekeminen aiheesta on toivottavaa. 
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5.6 Jatkotutkimukset 

Tulevissa jatkotutkimuksissa voidaan tutkia, kuinka tästä tutkimuksesta saadut 

tutkimustulokset poikkeavat laajemmassa mittakaavassa, esimerkiksi 

pohjoismaisessa vertailussa. Tällaisesta jatkotutkimuksesta saatuja 

tutkimustuloksia voitaisiin verrata myös kehittyviin maihin, joissa vammaisten 

asema ei ole vielä yhtä hyvä kuin Suomessa. Saatujen tulosten avulla voitaisiin 

keskittyä kehittämään kehitysmaissa vammaisten asemaa.  

Väitöstutkimuksen näkökulmana on ollut vammaisten henkilöiden näkökulma.  

Arvokasta olisi saada kuuluville myös ICT-alan työnantajien näkökulma, sekä 

myös vammaisten työntekijöiden kanssa alalla työskentelevien työntekijöiden ääni. 

Tutkimuksessa voitaisiin analysoida, kuinka ICT-alan yritykset suhtautuvat 

vammaisiin työntekijöihin ja millaiset odotukset heillä on vammaisia työntekijöitä 

kohtaan. Olisi myös tärkeää kuulla vammaisten henkilöiden kanssa työskentelevien 

työntekijöiden kokemuksia siitä, miten he kokevat vammaisen henkilön 

työkaverina ja mitkä tekijät he näkevät olevan tärkeimpiä, jotta vammainen henkilö 

integroituu työyhteisöön mahdollisimman helposti. Tutkimus voitaisiin toteuttaa 

tapaustutkimuksena, ja siinä voisi olla mukana kansainvälistä ICT-alan ja muiden 

alojen toimijoita.    

Jatkotutkimuksissa voitaisiin myös tutkia, kuinka vammaiset henkilöt 

menestyvät ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opinnoissaan. Tämän lisäksi 

voitaisiin tutkia, tarvitsevatko vammaiset henkilöt paremman koulutuksen ja 

pidemmän työkokemuksen saavuttaakseen samantasoisen työtehtävän kuin heidän 

vammattomat verrokkinsa. Jatkotutkimuksissa voitaisiin selvittää myös sitä, 

kuinka vammaisten henkilöiden palkka kehittyy työuran aikana verrokkiryhmään 

verrattuna. Tähän liittyviä tutkimuksia on jo olemassa joitakin, mutta lisää 

tutkimustietoa tarvitaan. 

Jatkotutkimuksessa voitaisiin myös selvittää tarkemmin tässä tutkimuksessa 

havaittua ongelmaa, eli milloin vammasta tulisi kertoa ja miten, kun ollaan 

hakeutumassa uuden työnantajan palvelukseen. Tätä asiaa olisi hyvä tarkastella 

vammaisen työnhakijan näkökulmasta, mutta myös työnantajien näkökulmasta. 

Olisi mielenkiintoista kuulla, missä vaiheessa työnantajat haluaisivat kuulla 

mahdollisista vammoista ja kuinka he haluaisivat asian tuotavan esiin.  
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5.7 Työn teoreettiset ja käytännön vaikutukset 

Teoreettisesta näkökulmasta katsottuna tässä tutkimuksessa esitettiin lukuisia eri 

tekijöitä, jotka parantavat vammaisten henkilöiden korkeakouluopiskelu- ja 

työllistymismahdollisuuksia. Ensimmäisessä vaiheessa löydetyt 13 tekijää 

jaoteltiin sisäisiin, ulkoisiin ja yhdistelmätekijöihin (ks. taulukko 9). Tutkimuksen 

edetessä viitekehys tarkentui ja laajeni kattamaan myös vammaisena henkilönä 

työelämässä toimimisen. Tässä vaiheessa viitekehyksessä oli kuusi erillistä tasoa, 

eli ’yksilön ominaisuudet’, ’tunnista omat rajoitteesi’, ’valitse sopiva 

opiskeluala’, ’valitse sopiva ammatti’, ’työllistyminen’ sekä ’ammatillinen ja 

asenteellinen kasvu’. Kahdelle uloimmalla tasolla tunnistettiin seitsemän uutta 

vaikuttavaa tekijää (ks. kuva 6). 

Tutkimus paljasti myös joitakin sukupuolten välisiä yhteisiä ja erottavia 

tekijöitä, jotka tarjoavat jatkotutkimusten kannalta mielenkiintoisia teoreettisia 

näkökulmia.  Sukupuolten välillä ei ollut suuria eroavaisuuksia tietotekniikan 

harrastuneisuudessa ennen ICT-alan opintojen aloittamista. Tutkimuksen 

yhteydessä havaittiin, että naiset työskentelivät useammin julkisella sektorilla ja 

miehet yksityisellä sektorilla tai yrittäjinä. Naiset kokivat olleensa työuran 

alussa ”onnekkaita” saadessaan ensimmäisen työpaikan, kun taas miehet eivät 

tällaisesta maininneet. Tässä tutkimuksessa tutkittava joukko (n=21) oli varsin 

rajallinen, joten sukupuolierojen vertailu tilastollisesti ei ollut mahdollista.  

Monet tutkimuksessa mukana olleet henkilöt olivat kiinnostuneet ICT-alasta 

harrastuksensa kautta (ks. taulukko 2). Tutkimustulosten perusteella vanhemmat ja 

alaluokkien opettajat voisivat tulevaisuudessa tarjota vammaisille lapsille 

monipuolisia mahdollisuuksia tutustua tietoteknisiin laitteisiin, koska 

tietotekniikasta voi muodostua myöhemmin heille ammatti.  

Perheen ja yksittäisten opettajien kannustus nähtiin tutkimuksessa myös 

korkeakouluopintojen aloittamisen kannalta merkittävänä tekijänä.  Näiden 

tulosten perusteella perheen ja opettajien tulee kannustaa vammaisia nuoria 

hakeutumaan korkeakouluopintojen pariin ja suorittamaan korkeakoulututkinnon. 

Tutkimuksen yhteydessä myös havaittiin, että työllistymisen kannalta tärkeitä 

tekijöitä ovat opiskelujen aikana luodut verkostot ja osaaminen. Tämän 

tutkimuksen perusteella vammaisia henkilöitä kannustetaan opiskelujen aikana 

osallistumaan erilaisiin opiskelijatapahtumiin, jossa he voivat tutustua muihin 

opiskelijoihin, koska myöhemmin heidän urapolkunsa voivat kohdata työelämässä.  

Väitöskirjan tulosten toivotaan rohkaisevan myös työnantajia palkkaamaan 

aikaisempaa aktiivisemmin vammaisia henkilöitä heidän pätevyytensä ja 
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osaamisensa perusteella vammoista huolimatta. Tutkimuksen mukaan haastatellut 

henkilöt menestyivät hyvin työelämässä ja useilla heillä oli pitkät ja 

menestyksekkäät työurat työpaikoissa, joissa he olivat aloittaneet työt 

valmistumisen jälkeen. Tähän tutkimukseen osallistuneilla henkilöillä lähes 

kaikilla työllistyminen oli onnistunut hyvin korkeakouluopintojen jälkeen.  

Tämän tutkimuksen toivotaan haastavan myös laajemmin yrityksissä 

rekrytoinneista vastaavat henkilöt arvioimaan omia arvojaan ja asenteita erilaisia 

ihmisiä kohtaan ja näkemään osaamisen ja potentiaalin, jonka vammainen henkilö 

voi tuoda organisaatioon mukanaan.  

Tämän tutkimuksen viimeisenä ohjeena vammaisille nuorille toimii hyvin 

yhden tutkimuksessa mukana olleen henkilön ohjeistus:  

Älä anna muille etumatkaa! 
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Liite A. Haastattelukysymykset  

1. Nimi:  

  

2. Ikä:   

  

3. Sähköposti ja puhelinnumero:   

  

4. Vammanne ja kuinka se vaikuttaa liikuntakykyyn?   

  

5. Vaikuttiko vammanne koulutuspaikan valinnassa, jos kyllä niin miten?   

  

6. Harrastitteko tietotekniikka ennen opintojen aloittamista, jos kyllä niin miten?   

  

7. Koulutus:   

  

8. Työkokemuksenne ennen valmistumistanne?   

  

9. Huomasitteko vaikuttiko vammaisuutenne ensimmäisen työpaikan saamisessa   

valmistumisen jälkeen, jos kyllä niin miten?   

  

10. Työllistyittekö valmistumisenne jälkeen mielestänne helposti vammastanne 

huolimatta?   

  

11. Vaikuttiko vammaisuutenne seuraavien työpaikkojen hakemisen yhteydessä?  

  

A. Kerroitteko vammoistanne ennen työhaastattelua?   

  

B. Miten olette tuoneet esiin vammanne työhaastattelujen yhteydessä?   

  

C. Oletteko huomanneet, että vammaisuutenne olisi vaikuttanut haastattelijaan      

jollakin tavalla?   

  

D. Kuinka suhtaudutte yhteiskunnan tarjoamiin vammaisten tukityöllistämisen  

malleihin, esim. palkkatuki, työhön valmentajan tuki, työolosuhteiden  

järjestelytuki(muutokset työpaikalla, esteettömyys jne.)?   
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12. Miten saitte nykyisen työpaikkanne(avoinhakemus, tuttava työpaikalla tai 

pyydettiin jne.)?   

  

13. Nykyinen tai viimeisin työnantajanne ja tehtävä:   

  

14. Työkokemuksenne vuosissa ICT-alalla:   

  

15. Työuranne aikaiset työtehtävät ICT-alalla:   

  

16. Työelämään siirtymisen jälkeinen muu mahdollinen kouluttautumisenne:   

  

17. Vaikuttiko vammaisuutenne siihen, kuinka työyhteisö suhtautui teihin 

työntekijänä:   

  

A. Alussa:   

  

B. Nykyisin:   

  

18. Tarvitsetteko työpaikalla apua tai apuvälineitä vammastanne johtuen, jos kyllä 

niin millaista?   

  

19. Koetteko, että vammaisuudella on ollut vaikutusta työelämässä, jos kyllä niin 

millaista(esim. ennakkoluuloja)?   

  

20. Kuinka hyödynnätte tietotekniikkaa vapaa-ajalla, jos kyllä niin miten?   

  

21. Mitä muuta minun kannattaisi tuoda mielestänne esille vammaisuuden 

vaikutuksesta työllistymiseen? 
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Liite B. Lisähaastattelukysymykset 

 

1. Miten koit perheen tuen perusopintojen (peruskoulu, kansakoulu) jälkeen? 

Anna esimerkkejä.  

 

2. Miten kuvailisit oman peruskoulun/kansakoulun suhtautumista 

kouluttatumiseen?  

 

3. Kannustettiinko aikaisempien opintojen yhteyssä sinua jatko-opintoihin ja 

miten (esim. opettajat, opot, luokkakaverit, kaverit tms.)  

 

4. Mitä muuta haluaisit tuoda esille kouluttautumiseen ja työllistymiseen liittyen? 
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