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1 Johdanto 

 

Ihmisoikeuksia on alettu korostaa maailmanlaajuisesti 2000-luvulla, ja ihmisoikeuksien 

kunnioittaminen nousee myös vammaispolitiikan keskeiseksi lähtökohdaksi: vammais-

ten henkilöiden oikeuksiin liittyviin toimenpiteisiin on kiinnitetty enemmän huomiota ja 

oikeuksien tavoitteena on varmistaa vammaisten henkilöiden yhteiskunnallinen osalli-

suus ja yhdenvertaisuus. Kaikilla pitää olla mahdollisuus elää ja toimia yhdenvertaisesti 

ja sen takia yhteiskuntaa tulee kehittää niin, että kaikilla on siihen tasavertainen mah-

dollisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 20.) Yhteiskunnan rakenteelliset esteet 

ja asenteet rajoittavat vammaisten ihmisten osallisuutta, itsenäistä toimimista sekä it-

semääräämisoikeutta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 3.) Vallitsevien olosuhteiden 

parantamiseen on kehitetty vammaispoliittinen ohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa 

vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia sekä ihmisarvon kunnioittamista (Sosi-

aali- ja terveysministeriö 2010: 23–24).  

 

Pienestä pitäen ohjataan, opetetaan, tuetaan itsenäisiin ratkaisuihin. Vammaista lasta 

saatetaan helposti ylisuojella ja aliarvioida hänen oppimiskykyään, jolloin hänelle ei 

anneta mahdollisuutta oppia valintojen tekemistä samalla tavalla kuin vammattomalle. 

Tämä koskee yhtälailla aikuisia kehitysvammaisia. Autonomian kautta saadaan vapaut-

ta ja tällöin on myös vapaus tehdä virheitä. (Mehtäläinen – Taipale 2011: 117.) Kehi-

tysvammaisten itsemääräämisoikeutta voidaan parantaa ja kehittää eri tavoilla. Työn-

tekijöiden on tärkeää kunnioittaa jokaista ja nähdä myös kehitysvammaisen ihmisen 

mahdollinen potentiaalinen kyky tehdä päätöksiä ja ratkaisuja. Neuvontaan on velvolli-

suus erityisesti silloin, kun henkilöllä on vaikeus ymmärtää ja tehdä ratkaisuja itsenäi-

sesti. (Sivula 2010: 115.) 

 

Tämä monimuotoinen opinnäytetyö sisältää kaksi osaa: raportin ja oppaan. Yhteistyö-

kumppanina on Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus. Lähtökohtaisesti henkilöstö 

piti opasta tärkeänä sen konkreettisuuden ja yleisesti myös aiheen ajankohtaisuuden 

vuoksi. Oppaan tehtävänä on antaa itsemääräämisoikeudelle ja tuetulle päätöksenteol-

le enemmän painoarvoa ja kunnioitusta. Opinnäytetyön oppaan tavoitteena on tukea 

työntekijää tarjoamalla tietoa sekä erilaisia vaihtoehtoja soveltaa tuetun päätöksenteon 

menetelmiä Haavikon arjen eri tilanteissa. Opas ja siihen sisältyvä erillinen korttimate-
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riaali on konkreettisiin tilanteisiin soveltuva työväline, joka on sovellettavissa työn ar-

jessa nopeasti ja jonka avulla työntekijät pystyvät tukemaan asiakasta arjessa. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa esittelen ja määrittelen kehitysvammaisuutta ja vam-

maistyötä sekä kerron tarkemmin yhteistyökumppanini Haavikon opetus- ja aikuiskas-

vatuskeskuksen toiminnasta ja toimintaperiaatteista. Työn teoreettisena viitekehyksenä 

on käytetty tuettua päätöksentekoa sekä itsemääräämisoikeutta ja sen osatekijöitä: 

kompetenssia, autenttisuutta ja valtaa. Näiden lisäksi myös osallisuutta, vuorovaikutus-

ta sekä subjektiuden vahvistamista koskevat teoriat ovat keskeisiä kuvaamaan tuetun 

päätöksenteon prosessia. Raportin lopussa esitellään menetelmälliset lähtökohdat, 

tuotteen toteutusta sekä arvioidaan työn luotettavuutta ja onnistumista. Opinnäytetyö 

sisältää raportin lisäksi oppaan, joka sisältää yleistä tietoa tuetusta päätöksenteosta ja 

siihen liittyvistä huomioista työntekijän kannalta. Opas tarjoaa Haavikon arjen konkreet-

tisiin tilanteisiin vaihtoehtoisia tukimenetelmiä työntekijän avuksi. 
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2 Kehitysvammaisuus 

 

2.1 Kehitysvammaisuus 

 

Vammaisuutta määritellään toimintarajoitusten kautta: minkälaisia toimintakyvyn rajoi-

tuksia elinympäristö asettaa. Vammaisella ihmisellä on pysyviä tai pitkäaikaisia toimin-

tarajoituksia ja vaikea suoriutua elinympäristössä elämän arkipäiväisistä toiminnoista. 

(Malm – Matero – Repo – Talvela 2006: 9.) Kehitysvammaisuus määritellään älyk-

kyysosamäärän lisäksi adaptiivisen toiminnan tasolla. Adaptiiviseen toimintaan kuulu-

vat esimerkiksi omaa elämää koskevat valinnat. Kehitysvammaisuuden arvioinnissa ja 

tulevaisuuden suunnittelussa pitää ottaa huomioon henkilön voimavarat, tarvittavan 

tuen tarpeet ja tuen laajuus. Kehitysvammainen tarvitsee erilaista tukea päätöksente-

kotilanteissa ja valintatapahtumissa. (Mehtäläinen – Taipale 2011: 111.) 

 

Gunnar Kýlen on tutkinut kehitysvammaisten ymmärrystä ja todellisuuskäsitystä, joka 

on konkreettinen (Kýlen 1989: 8). Älyllisessä kehitysvammaisuudessa vamma kohdis-

tuu ymmärtämisen osa-alueeseen. Tällöin jo aikaisemmin opittujen asioiden hyödyn-

täminen, uudet tai muuttuneet tilanteet tai uusien asioiden oppiminen on hankalaa. 

Tämän takia virikkeet ja vaihtelevat kokemukset ovat olennaisia elementtejä, jotka vai-

kuttavat ajatteluun ja sen sisältöön. Ympäristön ärsykkeitä ja asioita tulee välittää sillä 

tavalla, miten kehitysvammainen pystyy vastaanottamaan viestit. (Kýlen 1989: 17–20.) 

Kuvallisia symboleja voidaan käyttää oppimisen tukena, mutta myös täydentämään tai 

tukemaan puhetta (Kaski – Manninen – Pihko 2012: 154). 

 

Maailman terveysjärjestö julkaisi vuonna 2001 vammaisuuteen ja toimintakykyyn liitty-

vän ICF-luokituksen (International Classification of Functioning, Disability and Health). 

Mallissa otetaan huomioon yksilö ja ympäristö. Tarkoituksena on tarkastella yksilön ja 

ympäristön ominaisia elementtejä ja rakentaa kuva siitä, miten ihminen selviytyy erilai-

sista toiminnoista. Yksilötekijät sisältävät elämäntilanteeseen ja taustaan liittyviä asioi-

ta. Näitä on ikä, sukupuoli, koulutus, sosiaalinen tausta, elämänkokemukset, luonne ja 

psyykkiset voimavarat. Ympäristötekijä on fyysinen ympäristö, johon kuuluu sosiaalinen 

ympäristö ja asennemaailma. (Stakes 2004: 16–17.) Mallin mukaan arvioidaan toimin-

takykyä, jolloin käytetään käsitteitä suorituskyky ja kapasiteetti. Suorituskyky määrittää 

sen, mitä tehdään toimintaympäristössä, jossa toimitaan. Kapasiteetti eli kyky kertoo, 
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mihin toimintaan kyetään sellaisessa ympäristössä, josta on poistettu rajoitteet. (Stakes 

2004: 15.) 

 

Malli sisältää aikaisempia malleja jäsennellymmän ja tarkemman kuvauksen toiminta-

kyvyn- ja ympäristön tekijöistä. Toimintakyky muodostuu kolmesta osasta. Ensimmäi-

nen sisältää kehon, rakenteen ja fysiologiset toiminnat. Toiseen kuuluu osallistuminen 

ja suoritukset. Kolmanteen sisältyy yhteiskunta ja sen kulttuuri sekä elinympäristö. Nä-

mä liittyvät itsenäiseen selviytymiseen elämässä sekä siihen, millaista apua kehitys-

vammainen henkilö tarvitsee. (Stakes 2004: 22.)  

 

2.2 Haavikko osana vammaistyön kenttää 

 

Vammaistyö on osa sosiaali- ja terveyspalveluita. Näin ollen se kattaa vammaisten 

sosiaalityön, työ- ja päivätoiminnan, ryhmäkodit, asumispalvelut, kuntoutus- ja terveys-

palvelut sekä tuetun työllistymisen ja koulutuksen palvelut. Haavikon opetus- ja aikuis-

kasvatuskeskus kuuluu tuetun koulutuksen palvelun piiriin. (Helsingin kaupunki 2014.)  

 

Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskus on Helsingin sosiaaliviraston alainen 21-

paikkainen opetusyksikkö koulunsa päättäneille kehitysvammaisille aikuisille. Haavikko 

järjesti aina kevääseen 2014 jatko-opetusta sekä peruskoulun päättäville nuorille että 

työssä käyville aikuisille. Syksyllä 2014 Haavikossa aloitettiin uudistettu koulutusohjel-

ma, joka tarjoaa valmentavaa opetusta yli 25-vuotiaille kehitysvammaisille.  

 

Opetus toteutetaan ryhmäopetuksena ja oppiminen pohjautuu toimivaan vuorovaiku-

tukseen ja kommunikaatioon. Haavikon toiminta-ajatuksena on tukea aikuiseksi kas-

vamista, jolloin korostetaan kasvua itsenäiseksi, vuorovaikutustaitoiseksi, empaattisek-

si sekä kuuntelevaksi aikuiseksi. Haavikossa valmennetaan opiskeluun, työhön, asu-

miseen, vapaa-aikaan sekä siihen, että opiskelijat oppisivat käyttämään erilaisia yh-

teiskunnan palveluja. Tietojen ja taitojen oppiminen pyritään kytkemään todelliseen 

arkeen ja sen erilaisiin tilanteisiin. (Helsingin kaupunki 2015.) 

 

Erityiskasvatus ymmärretään laaja-alaisena, johon kuuluu varhainen erityiskasvatus ja 

erityisopetus, mutta myös aikuiskasvatus ja arjen erityiskasvatus. Erityispedagogiikan 

ja erityiskasvatuksen avulla vastataan erityisiin tarpeisiin. Ne luovat mahdollisuuksia 

kehittää toimintamalleja, kuinka tukea kehitysvammaisen aikuisuutta. Aikuiskasvatuk-
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sessa painotetaan toiminnallisuutta. Tällöin opetetaan taitoja, joiden avulla voidaan 

osallistua yhteisöjen toimintaan ja valtaistua. (Mehtäläinen – Taipale 2011: 118–119.) 

Aikuiskasvatus mahdollistaa päivittäisten toimintojen harjoittelun ja tällä tavoin tukee 

itsenäistä asumista ja itsenäisten asioiden tekemistä ja hoitoa (Malm ym. 2006: 402).  

Haavikossa on käytössä myös erilaiset toiminnalliset menetelmät, jotka aktivoivat opis-

kelijoita ja samalla vahvistavat tietojen ja taitojen oppimista (Helsingin kaupunki 2015). 

 

2.3 Ajankohtaisuuden taustalla vammaispoliittinen ohjelma  

 

Työn taustalla on YK:n vammaisten ihmisten ihmissoikeussopimus, jonka tarkoituksena 

on turvata kaikille vammaisille henkilöille samat ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Tar-

koituksena on myös kunnioittaa vammaisten henkilöiden arvoa. Suomi on allekirjoitta-

nut YK:n yleissopimuksen vammaisten ihmisten oikeuksista. (Ihmisoikeudet.net 2013.) 

Tarkoitus on kunnioittaa itsemääräämisoikeutta ja yhdenvertaisuutta. Jotta yhteiskun-

taan osallistuminen ja osallisuus mahdollistuvat, täytyy olla vapaus tehdä valintoja. 

Kansainväliset ihmissoikeussopimukset edistävät vammaisten ihmisarvoa, oikeuksia ja 

niiden toteutumista lainsäädännössä, päätöksenteossa ja käytännössä. (Sivula 2010: 

110.) Yhteinen ja kokonaisvaltainen järjestelmä avun ja tuen saamiseksi helpottaisi 

erilaisten vaihtoehtojen ja yleisten palvelujen käytettävyyttä. Tuetun päätöksenteon 

avulla voidaan luoda kyseinen vaihtoehtoinen järjestelmä. (Sivula 2010: 111.) 

 

Vammaispoliittinen ohjelma vuosina 2010–2015 on Suomen hallituksen laatima ja esit-

tää ehdotuksia vammaisten ihmisten elinolojen parantamiseksi konkreettisten linjaus-

ten avulla. Ohjelman tavoitteena on toteuttaa vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus, 

osallisuus ja syrjinnän ehkäisy. Todellisuudessa vammaisilla ei ole täysivaltaisia oi-

keuksia, velvollisuuksia tai vapauksia. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 3.)   

 

Vammaispoliittisen ohjelman palvelujen kehittämiseen liittyviä periaatteita ovat itsenäi-

syys, oikeudet, osallisuus ja valinnanmahdollisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 

156.) Nämä periaatteet merkitsevät muutosta siinä, miten kehitysvammainen nähdään 

palveluiden asiakkaana sekä yhteiskunnan jäsenenä. Muutosten myötä erityisesti kehi-

tysvamma-alan lähityötä tekevät ohjaajat ja hoitajat kohtaavat työnkuvan ja asiakas-

suhteen muutoksia, joissa asiakkaan asemassa korostuvat oikeudet ja tasavertaisuus. 

Kun kehitysvammainen määritellään autonomiseksi toimijaksi, työntekijän ja kehitys-

vammaisen asiakkaan välinen valtasuhde muuttuu. Vesala mukailee Nikolas Rosen 
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(1992) ajatuksia, joiden mukaan kehitysvammaisen autonomisuus muodostuu vuoro-

vaikutuksessa ja muiden toimijoiden välisissä suhteissa. Lähityöntekijältä edellytetään 

siten aiempaa enemmän psykososiaalisia taitoja. Hänen pitäisi pyrkiä neuvomaan, 

ohjaamaan ja tarjoamaan tietoa, jotta pystyy tukemaan kehitysvammaisen asiakkaan 

omia päätöksiä. Työntekijään kohdistuu erilaisia odotuksia ja vaatimuksia kun työnteki-

jän ja kehitysvammaisen valtasuhde muuttuu, ja saattaa myös asettaa itsemääräämis-

oikeuden ja turvallisuuden keskenään ristiriitaisiksi työtä ohjaaviksi periaatteiksi. (Vesa-

la 2013.)  

 

Vammaispoliittisen ohjelman oikeudet ja autonomisen toimijuuden kehittämisperiaat-

teet edellyttävät Haavikon työntekijältä tietoista herkkyyttä oman työtavan toteuttami-

seen. Työntekijän tulee olla entistä tietoisempi siitä, että asiakkaalla on oikeus saada 

tarvitsemaansa tukea. Valtasuhteen muuttuminen voi taas heijastua tapaan antaa toi-

minnan ohjeistuksia eri tilanteissa. Työntekijän tulee tarkastella omaa työtapaansa, ja 

löytää tasapainoinen tapa toimia: kannustaa valintoihin sekä päätöksiin vuorovaikutuk-

sen kautta, mutta välttää liiallista ohjeistusta esimerkiksi oikeiden ja väärien valintojen 

välillä.  

 

Vammaispolitiikan linjauksen haasteista osallisuus ja osallistuminen ovat opinnäytetyön 

kannalta keskeisiä käsitteitä. Kehittämiskohteena on vammaisten osallisuus yhteiskun-

nassa ja sen poliittisessa päätöksenteossa sekä valtakunnallisella että kunnallisella 

tasolla. Kehitysvammaisten yhteisön jäsenyyttä ja osallistumista toimintaan pyritään 

vahvistamaan. Olennaisena haasteena on myös antaa tukea kehitysvammaisten pää-

töksentekoon ja heidän oikeuteensa saada ilmaista omaa tahtoa. Näin ollen jokaiselle 

kuuluva itsemääräämisoikeus on tavoiteltava asia myös heille, jotka asuvat laitoksessa 

tai ryhmäkodissa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 56–57.) Osana tähän kuuluvat 

myös itsemääräämisoikeuden säännökset rajoituksista ja sen vahvistamisesta sosiaali- 

ja terveyspalveluissa (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010: 59).  

 

Haavikon keskeisenä toiminta-ajatuksena on rohkaista kehitysvammaista kohti tasaver-

taista yhteisön jäsenyyttä aina osana suurempaa yhteiskuntaa. Tähän kuuluvat myös 

yhteiskunnan palvelut ja niissä asioiminen. Se voidaan nähdä myös syrjinnän ehkäisy-

nä, sillä kehitysvammaisia kannustetaan käyttämään yhteisiä palveluja, ja siten ole-

maan näkyvämpänä osana yhteiskuntaa. Mahdollisuuksien mukaan opetellaan esimer-

kiksi kulttuuri - ja vapaa-ajan palveluja sekä päivittäistavarakaupoissa asiointia. Näissä 
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tavoitteena on toteuttaa ja tehdä itsenäisiä valintoja ja ratkaisuja, jotka vahvistavat itse-

näisyyttä, omatoimisuutta ja valinnan vapautta.   

 

Hyödynsin opinnäytetyössäni myös Savon vammaisasuntosäätiöön vuonna 2014 teh-

tyä tuetun päätöksenteon opasta. Olen käyttänyt opasta lähteenä työssä, koska se 

liittyy oleellisesti tuettuun päätöksentekoon. Savon vammaisasuntosäätiö (Savas) on 

tehnyt tuetusta päätöksenteosta oppaan syksyllä 2014 (Savon vammaisasuntosäätiö 

2014). Opinnäytetyön oppaaseen sovellan lähinnä vammaisasuntosäätiön valmistamia 

kuvia, joita muokkasin osaksi opasta ja Haavikon arjen tilanteisiin sopivaksi.  

3 Tuettu päätöksenteko 

 

Vammaiset ihmiset tarvitsevat tuettua päätöksentekoa ja siihen liittyvää palvelua (Sivu-

la 2010: 116). Tuettu päätöksenteko tarkoittaa sitä, että kannustetaan, tuetaan, opete-

taan ja rohkaistaan tekemään omaan elämään liittyviä päätöksiä: Kaikilla ei ole val-

miuksia pitää kiinni omien oikeuksien toteutumisesta tai päättää niistä ilman apua. Asi-

oita päätetään toisen ihmisen puolesta, kun mahdollisuus päätöksenteon opetteluun 

puuttuu tai niitä ei ole. (Sivula 2010: 109.) 

 

Tavoitteena tuetussa päätöksentekojärjestelmässä on tukea kehitysvammaista arjessa. 

Tällaisia tilanteita ovat valintatilanteet, jotka voivat olla pieniä valintoja arjen keskellä. 

Valintatilanteiden lisäksi kyse on myös oikeuden toteutumisesta suuremmissa päätök-

sissä. Tukea voi antaa monella tavalla. Voidaan etsiä yhdessä vaihtoehtoja tai tarjota 

mahdollisia vaihtoehtoja. Voidaan myös jo miettiä mahdollisen ratkaisun tuottamia etuja 

ja haittoja. Tukea tulee myös tarvittaessa antaa päätöksen tekemiseen ja siihen liitty-

vien vaikeiden asioiden selvittämiseen. (Sivula 2012: 48.) Haavikossa arjen pieniä va-

lintoja ja päätöksiä on mahdollista tehdä tiedollisilla ja toiminnallisilla oppitunneilla, kah-

vi - ja ruokahetkillä, asiointikäynneillä, kuten kaupassa, kirjastossa tai kuntosalilla. Suu-

remmat päätökset voivat koskea kehitysvammaisen tulevaisuuden koulutus- tai työ-

paikkaa.  

 

Tuettua päätöksentekoa on viime vuosina kehitetty monissa eri maissa. Kehitysvam-

maisilla on puutteelliset tiedonkäsittelytaidot, jolloin tuettuun päätöksentekoon on tar-

vetta. Tiedonvastaanotto ja sisäistäminen sekä asioiden havaitseminen ovat hankalia 

uudessa tilanteessa. (Sivula, 2010: 109.)  
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3.1 Miten edistää mahdollisimman hyvää päätöksenteon toteutumista?  

 

Päätöksentekoon tarvitaan päättelytaitoa, harkintaa ja kykyä vastaanottaa tietoa sekä 

kykyä arvioida vaihtoehtoja. Päätöksentekijän kyky eli kompetenssi riippuu saatavilla 

olevasta tiedosta, jolloin tietoa täytyy olla riittävästi, jotta voi tehdä päätöksen. Tällöin 

päätöksentekijällä on oikeus tietoon. (Rauhala 1994: 81–82.) Tuetussa päätöksenteos-

sa selvitetään asian taustat, mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja niistä aiheutuvat seu-

raukset. Näiden selvitysten jälkeen on mahdollista, että henkilö päättää aidosti ja itse. 

(Sivula 2010: 117.) Tämä kuitenkin edellyttää, että henkilö saa riittävästi tukea päätök-

sentekoon esimerkiksi selkokielellä tai omalla kommunikaatiomenetelmällä (Bead-

leBrown – Jim 2012: 14). 

 

Kehitysvammaisten lasten lisäksi myös aikuiset kehitysvammaiset oppivat päivittäin 

uusia asioita erilaisissa tilanteissa. Oppiminen kuitenkin vaatii rohkaisua, vahvistusta ja 

virikkeitä. (Kaski 2012: 155.) Tuettuun päätöksen tekoon voi käyttää erilaisia välineitä, 

jotka ovat tietynlaisia virikkeitä. HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma antaa viitteitä siitä, minkälaista tukea tarvitaan. (Kaski 2012: 163.) 

Tästä voidaan päätellä, minkälaiset apuvälineet voisivat olla hyödyksi tuetussa päätök-

sen teossa. Päätöksentekoon vaaditaan tietoa, aikaa ja tarvittava oikeanlainen tuki 

(Sivula 2012: 54).  

 

3.2 Tuetun päätöksenteon järjestelmän kansainväliset eroavaisuudet 

 

Suomessa ei ole vielä tuettua päätöksentekojärjestelmää. Sen luominen on haastavaa, 

mutta tavoite olisi, että Suomi noudattaisi YK:n sopimuksia ja tavoitteita. (Sivula 2010: 

119.) Tuettua päätöksentekomallia pitäisi kehittää palveluna Suomen lainsäädännössä, 

jolloin tarvittaisiin uusi palvelumuoto. Palvelua tarvitsivat myös muut kuin he, jotka kuu-

luvat vammaispalveluiden piiriin. Tuetusta päätöksenteosta tulisi säätää yleislailla. Täl-

löin se tavoittaisi käyttäjät laajemmin. (Sivula: 2010: 115.) Vammaispalvelulain mukaan 

apua on oikeus saada arjen päivittäisiin toimintoihin kuten työhön, opiskeluun, yhteis-

kunnalliseen osallistumiseen tai harrastuksiin. Lain tulisi huomioida yhdenvertaisuuden 

nimissä myös ne, joilla on puutteita kognitiivisissa taidoissa. Apua tulisi saada omaan 

elämänhallintaan ja siihen liittyvään päätöksentekoon mahdollisimman itsenäisesti. 

(Sivula 2010: 118.)  
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Kanadassa järjestelmä on lakiin perustuva tuetun päätöksenteon malli, jossa täysi-

ikäinen voi solmia sopimuksen tukea antavan henkilön kanssa. Olennaista on, että 

vammainen määrää ja tukea antava henkilö mahdollistaa päätöksenteon, jolloin ote-

taan huomioon toiveet ja tarpeet. Avustettavan henkilön elämän päätöksiä helpottaa, 

kun hän tietää ja ymmärtää päätösvaihtoehdot sekä niiden seuraukset. Lontoossa puo-

lestaan Simon Cramp ja Simon Duffy ovat luoneet viranomaisille toimintamallin, jonka 

ajatuksena on se, että jokainen voi tehdä omaa elämäänsä koskevia päätöksiä, mikäli 

hänelle annetaan riittävästi aikaa, huomiota ja tukea. (Sivula 2010: 113–115.) 

4 Itsemääräämisoikeus  

 

Itsemääräävän henkilön pitää pystyä omakohtaiseen harkintaan ja tekemään ratkaisu-

ja. Henkilöllä tulee olla riittävästi tietoa esimerkiksi eri vaihtoehdoista ja niiden seurauk-

sista. Näiden lisäksi henkilöllä tulee olla tietynlaista valtaa vaikuttaa ympäröiviin olosuh-

teisiin, jolloin hän pystyy vaikuttamaan muiden toimintaan. Itsemääräämisoikeuden 

tehtävänä on turvata valtaa, jonka kautta esimerkiksi kehitysvammaisen tahtoma asia 

toteutuu. (Räikkä 1994: 8–9.) 

 

Itsemääräämisoikeudella tarkoitetaan oikeutta tehdä vapaasti omaan elämään liittyviä 

valintoja sekä päätöksiä ja toteuttaa niitä. Itsemääräämisoikeuden tarkoitus on taata 

mahdollisuus muodostaa mielipiteitä ja ilmaista omaa tahtoa. Mikäli toinen tekee pää-

töksen, itsemäärääminen ei toteudu. (Pietarinen 1994: 15.) Vapaudella kuvataan myös 

itsemääräämisoikeutta, jolla tarkoitetaan autonomiaa ja itsemääräämistä. Vapaa henki-

lö määrää itse itseään ja päättää asioista, jotka koskevat häntä itseään. Itsemääräävä 

ihminen ei aina ole kuitenkaan vapaa. (Räikkä 1994: 5–6.) Itsemäärääminen vaatii 

kompetenssia, autenttisuutta ja valtaa (Pietarinen 1994: 16).  

 

4.1 Kompetenssi 

 

Kompetenssiin kuuluu kykyjä, joita tarvitaan tilanteissa, jotka edellyttävät harkintaa ja 

toimintaa. Harkintaa vaativissa tilanteissa tarvitaan myös tietoja kyseisestä tilanteesta, 

joka mahdollistaa tietoisen toiminnanohjauksen. Kompetenssi tarkoittaa kykyä ohjata 

itseään ja tällöin pystytään ohjaamaan omaa toimintaa ja ajatuksia tilanteen vaatimalla 

tavalla: mitä ajattelee, mitä tahtoo ja haluaa tai kuinka toimia eri tilanteissa. On ole-
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massa yleisiä ja tilannekohtaisia kompetensseja. On olemassa ajattelun, tahdon ja toi-

minnan kompetenssi. Ajattelun tilannekompetenssi muodostuu siitä, että henkilöllä on 

riittävästi tilannetta koskevaa tietoa ja pystyy tiedon perusteella päätöksentekoon ja 

itsenäiseen harkintaan. Henkilö osaa arvioida, mikä on tilannekohtaisesti paras ratkai-

su. (Pietarinen 1994: 17–19.) Kompetenssi koskee harkintatapahtumaa (Pietarinen 

1994: 19). Kompetenssi on suhteellista, sillä jokaisen kyvyssä muodostaa käsityksiä 

todellisuudesta, tehdä päätöksiä ja toteuttaa niitä ovat jossain määrin puutteellisia. Tä-

män takia on vaikea rajata kompetenssin riittävyys, jolloin voitaisiin määritellä itsemää-

räävä henkilö. (Pietarinen 1994: 21–22.) 

 

Henkilön kykyä eli kompetenssia pitäisi myös arvioida aina tilannekohtaisesti. Erillisinä 

tulee arvioida myös yksilön yleistä kompetenssia eli kykyä toimia itsemääräävästi yli-

päätään sekä tilannekompetenssia eli itsemääräävyyttä yksittäisissä tilanteissa. On 

erityisen tärkeää tarkistaa tilannekompetenssi silloin, kun siinä ilmenee puutoksia. Täl-

löin tulee tarkistaa, johtuvatko ne esimerkiksi taustatekijöistä ja ovatko ne ylipäätään 

pysyviä tai tilannekohtaisia, jotka vaikuttavat vain sillä hetkellä kykyyn toimia itsemää-

räävästi. Yksittäisissä tilanteissa voi ilmetä tilannekohtaisia taustatekijöitä, jotka voivat 

vaikuttaa henkilön toimintaan ja tällöin tulee arvioida uudestaan henkilön kyky toimia 

itsemääräävästi.  Kompetenssia ei myöskään tule arvioida sen perusteella, ovatko rat-

kaisut tai valinnat vääriä tai oikeita. (Pietarinen 1994: 38–39.) Tämä voi ilmetä valintati-

lanteessa, jossa työntekijän mielestä olemassa olevista vaihtoehdoista toinen ratkaisu 

olisi parempi, mutta kehitysvammainen valitsee toisin. Työntekijä voi myös kohdata 

tilanteita, joissa asiakas pyrkii miellyttämään häntä ja valitsee vaihtoehdon, jonka olet-

taa työntekijän mielestä olevan toivottavampi. Näiden lisäksi myös monenlaiset tausta-

tekijät, kuten melu tai muiden mielipiteet voivat vaikuttaa kehitysvammaisen ajatteluun 

ja toimintaan.  

 

4.2 Autenttisuus 

 

Autenttisuus tarkoittaa itsenäisyyttä, riippumattomuutta ja omaehtoisuutta. Autenttinen 

henkilö pyrkii toimimaan itsenäisesti ja käyttämään omakohtaista harkintaa. Toiminta 

rakentuu tällöin omiin arvostuksiin, käsityksiin, ihanteisiin ja haluihin. Autenttisuuden 

vastakohta, epäautenttinen henkilö on kritiikitön ja seuraa esimerkiksi yhteisön tai ryh-

män käsityksiä ja toimii niiden mukaisesti. Henkilö saattaa myös vaihtaa käsityksiään 

toisten mielipiteiden mukaan. (Pietarinen 1994: 22.) Itsemääräävällä henkilöllä tahto ja 
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ajattelu ovat autenttisia. Tämä tarkoittaa, että halut, mielipiteet ja arvot ovat aidosti hä-

nen omiaan eivätkä ne ole muiden ihmisten ohjailtavissa. (Launis 1994: 52.) Autentti-

suuden kehittymistä voidaan estää esimerkiksi rajoittamalla mielipiteen ilmaisua (Pieta-

rinen 1994: 23). Yksilön tulisi myös antaa tehdä omia ratkaisuja, koska ilman mahdolli-

suuksia yksilölle ei koskaan anneta mahdollisuutta tehdä itseään koskevia ratkaisuja. 

Tällöin hänen kykynsä tehdä ratkaisuja ei voi harjaantua eikä autenttisuus pääse kehit-

tymään. (Pietarinen 1994: 39.) 

 

Kehitysvammainen tarvitsee Haavikossa työntekijän tukea ja tarpeeksi tietoa valinnois-

sa ja päätöksissä, ja samalla täytyy huomioida missä määrin kehitysvammainen pystyy 

valitsemaan ja tekemään itse. Jotta päästäisiin lähelle autenttisuutta, kannustetaan 

käytännön tilanteissa kehitysvammaista pohtimaan, mitä hän ajattelee ja mitä hän ha-

luaa. Haavikossa toimitaan ryhmässä, jolloin kehitysvammainen saattaa seurata ryh-

män jäsenten toimintaa tai vaihtaa käsityksiään muiden ryhmän jäsenten mielipiteiden 

mukaan, vaikka hän ei olisi aidosti sitä mieltä. Tällöin korostetaan, että kyse ei ole mui-

den mielipiteistä, vaan siitä mitä minä itse todellisuudessa haluan riippumatta siitä mitä 

muut tahtovat. Autenttisuuteen liittyy myös työntekijöiden valmiit ohjeistukset, jotka 

saattavat rajoittaa ja ohjailla kehitysvammaisten toimintaa. Valintojen maailma on myös 

usein jokseenkin rajallinen: annetaan vaihtoehtoja, joista valitaan. Tällöin jää huomioi-

matta täydellinen valinnanvapaus, mutta vaihtoehdot täytyy rajata, sillä resurssit eivät 

välttämättä aina anna mahdollisuutta toteuttaa joitakin vierailuja tai retkiä. Toisaalta 

rajallinen määrä vaihtoehtoja tekee valinnan helpommaksi. 

 

Vaihtoehdot ja kokemus valintojen tekemisestä antavat mahdollisuuden aitoon valin-

nanmahdollisuuteen, itsemääräämisoikeuteen ja itsenäisyyteen. Oleellista ovat kom-

munikaatiotavat, joilla voi ilmaista itseään ja saada oman äänen kuuluviin. Nämä edel-

lyttävät, että kannustetaan kokeilemaan uusia asioita ja ilmaisemaan, mitä haluaa. 

(Beadle-Brown – Mansell 2012: 14.)  

 

4.3 Valta  

 

Itsemäärääminen edellyttää valtaa, jolloin henkilö pystyy vaikuttamaan esimerkiksi ul-

koisiin tekijöihin ja olosuhteisiin tai muiden ihmisten tekoihin tai tahtoon. Itsemääräämi-

sen näkökulmasta tarkastellaan kahta vallan ilmenemistapaa, jotka ovat valta toimin-

nanvapauteen ja valta avunsaantiin. Henkilöllä on valtaa toimia vapaasti, kun tekoja ei 
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estetä tai häiritä. Tällöin toimintaa ei tehdä mahdottomaksi esimerkiksi ulkoisella es-

teellä. (Pietarinen 1994: 23–24.) 

 

Valta käsitteenä on moniulotteinen, ja englanninkielessä valta voidaan määritellä käsit-

teillä power to ja power over. Power to tarkoittaa kykyä saada aikaan jotakin ja power 

over tarkoittaa tietynlaista suhdetta, esimerkiksi hallintaa tai kontrollia. (Lukes 2005: 

34.) Steven Lukes on määritellyt valtaa, jolla on kolme ulottuvuutta: 1) pluralistinen eli 

yksiulotteinen 2) pluralistinen kritiikki 3) kolmiulotteinen on Lukesin itse määrittelemä 

vallan käsitys (Lukes 2005: 15). Esittelen ensimmäistä, yksiulotteista valtaa seuraavas-

sa kappaleessa, koska se kuvaa sekä näkyvää että näkymätöntä valtaa, joka voi ilmen-

tää työntekijän ja kehitysvammaisen suhdetta jopa tiedostamattomalla tavalla. 

 

Yksiulotteista valtaa on kuvannut Robert Dahl, jonka mukaan vallalla tarkoitetaan toimi-

joiden välistä suhdetta. Tällöin A aiheuttaa toimijassa B sellaista toimintaa, johon ei 

ryhtyisi ilman A:n vaikutusta. (Lukes 2005: 16.) Yksiulotteinen valta kohdistuu käyttäy-

tymiseen päätöksenteossa (Lukes 2005: 17,19). A:lla on myös kyky saada B tekemään 

jotakin. Dahl oli kiinnostunut näkyvästä vallasta, mutta hän tunnusti myös näkymättö-

män vallan olemassa olon. Tällä tarkoitetaan A:lla B:n olettaman potentiaalisen vallan 

määrän vaikutusta B:n toimintaan. Tällöin siis B:n toimintaan vaikuttaa hänen henkilö-

kohtainen olettamuksensa A:lla olevasta vallan määrästä. (Lukes 2005: 16.) Tässä 

tapauksessa näkymätöntä valtaa käyttävä olisi A eli työntekijä ja kehitysvammainen 

asiakas B. Työntekijä voi saada tiedostamattaan asiakkaan toimimaan jollakin tavalla 

esimerkiksi johdattelemalla tai puhumalla tietyllä tavalla. Asiakas voi hyvin kuvitella tai 

olettaa, että ohjaajalla on paljon valtaa. Tämä saa puolestaan kehitysvammaisen toi-

mimaan siten, miten hän olettaa tai luulee työntekijän hänen haluavan toimivan. (Lukes 

2005: 16–17.) A saa B:n haluamaan tietynlaisia asioita, joita A pitää toivottavina, jolloin 

esimerkiksi työntekijä saa kehitysvammaisen tekemään esimerkiksi sellaisia valintoja, 

jotka ovat oikeita ja toivottavia, jolloin kehitysvammainen ei saa mahdollisuutta tehdä 

aitoa valintaa tai mahdollisuutta valita väärin tai huonosti. 

5 Osallisuuden, vuorovaikutuksen ja subjektiuden tukemisen kautta pää-
töksiin 

 

Teoreettinen viitekehys sisältää osallisuuden ja subjektiuden tukemisen teoreettisen 

taustan, jotka tukevat yksilön tuettua päätöksentekoa sekä itsemääräämisoikeutta. 
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Tuetun päätöksenteon lähtökohtana on kommunikaatio, jonka avulla voidaan antaa 

tukea ja kannustaa kehitysvammaista ilmaisemaan itseään. 

 

5.1 Kommunikaatio ja vuorovaikutus 

 

Kommunikaation tulee olla vastavuoroista toimintaa (Huuhtanen 2012: 12). Se muo-

dostuu viesteistä, joita lähetetään ja vastaanotetaan. Kommunikointi tapahtuu usein 

puheen kautta, mutta puheilmaisu voi myös olla puutteellista tai puuttua kokonaan. 

(Huuhtanen 2012: 14-15.) Dialogi tarkoittaa vuoropuhelua, joka tulee sanoista dia ja 

logos (Mönkkönen  2002: 33). Dialoginen orientaatio määritellään kahden ihmisen väli-

sessä kommunikaatiossa vuorovaikutteiseksi kommunikaatioksi, jossa molemmat osa-

puolet vaikuttavat (Mönkkönen 2002: 56). Vuorovaikutus on väline, jolla kommunikoi-

daan asiakkaan kanssa (Leskelä 2006: 52). Tasavertaista, vastavuoroista vuorovaiku-

tusta tarvitaan päätöksenteon tukemiseen. Kun asiakas ja työntekijä kohtaavat, tärkein-

tä on vuorovaikutus. (Malm ym. 2006: 12.) 

 

Henkilökunnalla on oma roolinsa vastuunantajana ja ihmisoikeuksien toteutumisessa.  

Työntekijällä on vastuu siitä, että kehitysvammaisen toiveet ja valinnat otetaan huomi-

oon. Yksilökeskeinen elämänsuunnittelu on keskeinen väline ja apu, kun halutaan poh-

tia kehitysvammaisen omia tavoitteita ja unelmia. (Konola 2012: 5.) Kun kommunikoin-

nin kehitys on poikkeavaa, usein toimintarajoitteet estävät kykyä tehdä valintoja, vaikka 

siihen olisi mahdollisuus. Valitseminen edellyttää vähintään kahta vaihtoehtoa. Tavoit-

teena on, että kehitysvammainen ymmärtää omien valintojen merkityksen, jotka ote-

taan huomioon ja niitä arvostetaan. Henkilökunta tekee usein valinnan aikuisen kehi-

tysvammaisen puolesta. Tämä johtuu siitä, että ei ole antaa aikaa valitsemiseen, mutta 

myös siitä, ettei kehitysvammainen välttämättä osaa ilmaista itseään riittävän selkeästi. 

On tultava tietoisemmaksi siitä, että annetaan valinnan mahdollisuus. (Trygg 2010: 22–

23.) Tarkoitus olisi kannustaa itsenäiseen tekemiseen ja välttää puolesta tekemistä, 

jolloin annetaan yksilökeskeistä aktiivista tukea (Beadle-Brown – Mansell 2012: 19). 

Kommunikointitaidot kehittyvät, jos tarjotaan valinnanmahdollisuuksia henkilöä itseään 

kiinnostavissa asioissa. Pakottaminen valintatilanteissa ei kehitä kommunikaatiota. 

(Trygg 2010: 22–23.) 

 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä antaa kehitysvammaiselle tarpeeksi 

aikaa ilmaista itseään, eikä ohita vuorovaikutustilanteita vaan antaa niille mahdollisuu-
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den mahdollisimman usein. Työntekijän tulee myös painottaa kehitysvammaisen oman 

mielipiteen merkitystä, ja kertoa, että se otetaan huomioon. Työntekijällä tulee olla 

myös tilannetajua ja ymmärrystä siitä, jos tarvitaan puhetta tukevia menetelmiä tuke-

maan kommunikaatiota. 

 

5.2 Osallisuus ja osallistuminen 

 

Käsite inkluusio on peräisin Salamancan julistuksesta vuodelta 1994. Inkluusion myötä 

haluttiin korostaa yhteiskuntaa, joka on kaikille avoin vammasta tai sen asteesta riip-

pumatta. Hyvän elämän mahdollistaminen kehitysvammaisille vaatii mukaan ottamista 

eli inkluusiota. (Saloviita 2012.) Vuonna 2006 Valtionneuvoston vammaispoliittisessa 

selonteossa yksi keskeinen osa on oikeus osallisuuteen. Näin ollen tulee ottaa huomi-

oon henkilökohtaiset tarpeet, tunnistaa sekä ennakoida rajoittavat esteet ja mahdolli-

suuksien mukaan poistaa niitä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006.) 

 

Aikuisuuteen kuuluu itsemääräämisoikeuden lisäksi liittyminen erilaisiin yhteisöihin 

(Mehtäläinen – Taipale 2011: 117–118). Osallisuus on yksilön mukana oloa ja kiinnit-

tymistä yhteisöön (Väisäinen 2007: 172). Tällöin saavutetaan kokemus kuulumisesta 

johonkin ja mahdollisesti annetaan itsestämme jotakin yhteisön tavoitteiden saavutta-

miseksi (Mehtäläinen – Taipale 2011: 117–118). Osallisuuden kokemus Haavikossa 

mahdollisesti saavutetaan jo olemalla osana ryhmää, jossa toimintaan. Osallisuuden 

toteutuminen on kehitysvammaisen täysivaltaista mukaan ottamista, jossa oman toi-

minnan ja itseilmaisun kautta päästä kohti erilaisia toiminnan tavoitteita. Samalla anne-

taan kokemus siitä, että jokaisen mielipiteillä, valinnoilla ja päätöksillä on merkitystä. 

Haavikon toiminnan kautta opiskelijat pääsevät osalliseksi yhteiskuntaa, koska Haavi-

kon toimintaan liittyy yleisten ja erityispalveluiden käyttö ja tuntemus. 

 

5.3 Subjektiuden vahvistaminen 

 

Sosiaalipedagogisen näkökulman mukaan subjektius ja elämänhallinta toteutuvat ar-

jessa. Tällöin kohdataan erilaisia ongelmia ja kohdataan erilaisia kasvun- ja oppimis-

prosessitilanteita. (Mehtäläinen – Taipale 2011: 118.) Haavikon toiminta kytkeytyy ar-

keen, jolloin kehitysvammainen saa mahdollisuuden kehittää elämänhallintataitojen 
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osa-alueita, jotka vaativat harjoittelua ja toisaalta taas vahvistaa jo olemassa olevia 

elämänhallinnantaitoja.  

 

Subjektiivisuuden sekä itsemääräämisoikeuden tukeminen on toimintaa, joka auttaa 

asiakasta tiedostamaan omat tavoitteet ja mahdolliset ratkaisut. Jos työntekijä antaa 

valmiita toimintaohjeita tai ratkaisuja, asiakas ei ehdi havaitsemaan omaa osaamis-

taan. Asiakas voi tulla riippuvaiseksi työntekijän ohjeista, jolloin asiakas ei opi kohtaa-

maan ongelmanratkaisutilanteita. (Väisänen 2007: 181.) Kun työntekijät kannustavat 

yrittämään ensin itsenäiseen ajatteluun ja toimintaan, asiakas ei passivoidu. Mikäli ke-

hitysvammainen tottuu kuulemaan jo valmiiksi tehtyjä ratkaisuja, hän ei saa kokemusta 

valitsemisesta. 

 

Yhdessä toimiminen tukee itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan vahvistamista ja toimii 

ratkaisujen ja valintilanteissa tukijana ja mahdollistajana (Rostila 2001: 32–33). Kehi-

tysvammasta huolimatta voidaan vahvistaa realistista käsitystä omista taidoista ja 

mahdollisuuksista sekä myös tiedostaa vammaisuudesta aiheutuvia rajoituksia ja yhtä 

lailla tukea niitä valmiuksia, joita hän tarvitsee kussakin elinympäristössä. (Kaski 2012: 

173.) Subjektiuden tukeminen toteutuu Haavikon toiminnassa siten, että kehitysvam-

maisiin suhtaudutaan yksilöinä, joilla on erilaiset tiedot ja taidot, jotka heijastuvat hei-

dän ajatteluun ja toimintaan. Työntekijän tulee ottaa huomioon jokainen yksilönä ja 

havaita tuen tarpeet. Toinen kehitysvammainen saattaa toimia hyvin omatoimisesti 

siinä missä toinen tarvitsee tarkempaa ohjeistusta, jotta kykenee ajattelemaan ja toi-

mimaan tavoitteiden toteuttamiseksi.  

 

Kehitysvammaisille tulee antaa mahdollisuuksia tehdä itsenäisiä valintoja ja päätöksiä. 

Mahdollisuuksien ja vapaiden valintojen kautta annetaan vastuuta, jota opitaan mah-

dollisesti vähitellen ottamaan vastaan. Sanotaan, että elämä on valintojen maailma tai 

virheistä oppii. Valintojen ja itsenäisten päätösten kautta saadaan itseluottamusta ja 

ennen kaikkea kokemusta siitä, että minulla on mahdollisuus valita itse. Kaikki valinnat 

eivät välttämättä ole aina oikeita ja siksi valintojen kautta opitaan myös sietämään epä-

varmuutta, jos on valinnut väärin. Pienimmissä asioissa voi antaa toisen etsiä omia 

rajoja ja tehdä virheitä (Sivula 2012: 48). Tuki päätöksentekoon tulee antaa jokaiselle 

sopivalla tavalla, jolloin tulee ottaa huomioon tuettavan henkilön persoona sekä tilanne. 

Riskin ottaminen voi vahvistaa itseluottamusta, kannustaa itsenäistymiseen ja otta-
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maan vastuuta omasta elämästä. Vammaisten henkilöiden kanssa ei tarvitse välttää 

riskejä, vaikka niiden tulee kuitenkin olla hallinnassa. (Sivula 2012: 54.)  

 

Kehitysvammaisille saatetaan antaa valmiita ratkaisuja epähuomiossa liian nopeasti tai 

vastaavasti liian vähän aikaa sellaisilla oppitunneilla, jotka liittyvät tiedollisiin valmiuk-

siin, kuten matematiikan ja vieraan kielen soveltamiseen käytännössä. Tällöin kehitys-

vammainen voi tulla riippuvaiseksi työntekijästä, sillä hän saattaa olettaa jatkossakin 

saavan nopeasti vastauksia sellaiseen toimintaan, jossa kannustetaan pohtimaan en-

sin itsenäisesti. Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta on asioinnit, joissa riippuvuus voi 

heijastua toimintaan, jossa kehitysvammainen seuraa ohjaajaa esimerkiksi asiointien 

yhteydessä, jolloin itsenäinen toiminta estyy. Tällöin työntekijän tulee selvittää, miten 

tulisi toimia ja kannustaa jatkossa toimimaan itsenäisemmin. 

6  Kehittämistehtävä  

 

Kehittämistehtävänä on koostaa opas, joka antaa tietoa ja välineitä tukemaan työnteki-

jää sekä kehitysvammaisen tuettua päätöksen tekoa ja itsemääräämisoikeutta. Kohde-

ryhmänä on Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksen henkilökunta, joille opas on 

tarkoitettu. Henkilökunta koostuu lähihoitajista, erityisopettajista sekä sosionomeista.   

  

Oppaan tehtävänä on antaa itsemääräämisoikeudelle ja tuetulle päätöksenteolle 

enemmän lisäarvoa ja kunnioitusta, jotta niille osattaisiin antaa arvoa tietoisesti käytän-

nön toiminnassa, jossa työntekijä ja kehitysvammainen olisivat tasa-arvoisempina jä-

seninä. Opinnäytetyön oppaan tavoitteena on tukea työntekijää Haavikon arjen tilan-

teissa ja tarjota lukijalle tietoa sekä erilaisia vaihtoehtoisia menetelmiä ja välineitä tu-

kemaan kehitysvammaisen omia valintoja, ratkaisuja sekä päätöksiä. Opas ja siihen 

sisältyvä erillinen korttimateriaali on konkreettisiin tilanteisiin soveltuva työväline, joka 

on sovellettavissa työn arjessa nopeasti. 

 

Lähtökohtaisesti henkilöstö piti opasta tärkeänä sen konkreettisuuden ja ajankohtai-

suuden vuoksi. Vammaisten oikeudet ja asema yhteiskunnassa ovat muuttumassa ja 

ovat osa itsemääräämisoikeutta. Itsemääräämisoikeutta tulee vahvistaa uuden lakiuu-

distuksen myötä. Lakiin tulee yleinen velvollisuus edistää asiakkaiden ja potilaiden it-

semääräämistä, mikä vaikuttaa henkilöstön työn suunniteluun ja toteutukseen (Sosiaa-

li- ja terveysministeriö 2014). 
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7  Menetelmälliset lähtökohdat 

 

Osallistamisessa otetaan mukaan kaikki ne henkilöt, joita asia koskee. Tässä tapauk-

sessa tarkoitetaan henkilökuntaa, joka osallistetaan mukaan tekemään opasta. Tavoit-

teena on sitouttaa henkilöstö toimintaan (Helin 1995: 21). Menetelmänä on käyttää 

osallistavaa tuplatiimi-menetelmää oppaan tekemiseen, jolloin työntekijät saavat itse 

vaikuttaa oppaan sisältöön. Tuplatiimissä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa tuomalla 

ilmi omat ajatukset ja osallistua ratkaisujen valintaan (Helin 1995: 23). Suunniteltujen 

tapaamisten tavoitteena on luoda työelämään hyödyllinen oppaan materiaali, joka tu-

kee työntekijää asiakkaan tuetussa päätöksenteossa ja työnteon apuvälineenä.  

 

7.1 Tuplatiimi 

 

Tuplatiimi on saanut alkunsa vuonna 1970 ja idea on peräisin Yhdysvalloista. Aluksi 

menetelmä on kulkenut nimellä tuumatalkoot ja vuonna 1992 kehitettiin malli AIR-

OPERA. Se on Kari Helinin ja Innotiimi Oy:n kehittämä menetelmä, jonka avulla voi-

daan ratkaista ongelmia ja luodaan uutta. (Kari Helin 1995: 29–30.) Menetelmässä 

yhdistyy yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely. Tuplatiimi soveltuu ideoiden keräämiseen, 

ryhmittelyyn ja arviointiin. Menetelmän avulla voidaan jakaa ja pistää ideat paremmuus-

järjestykseen. (Helin 1995: 192.) 

 

Tuplatiimi koostuu AIR ja OPERA – vaiheista. Päävaiheet koostuvat AIR – vaiheista: 

analyysi, ideat ja ratkaisut. Menetelmän luova ydin koostuu opera – vaiheista, joka on 

varsinainen menetelmä, jota olen käyttänyt. Operan vaiheet ovat omat ajatukset, parin 

kanssa pohtiminen, esittely, ristiinarvionti sekä aihealueiden rinnakkain ryhmittely. Pari-

työskentelyvaiheessa omat ideat esitellään parille, jonka jälkeen parit keskustelevat 

parhaimmista ideoista. (Helin 1995: 169–172.) Tämän jälkeen sopivimmat ideat koo-

taan. Ideoiden pohjalta käydään vielä tarkentavaa keskustelua oppaaseen liittyen.  

 

Opera:n taustateorioina ovat ideoivan ja arvioivan ajatteluvaiheiden erottaminen (Helin 

1995: 169). Jokainen voi olla luova, kun annetaan otolliset olosuhteet. Tällöin tulee 

erottaa ideointivaihe, jossa on mahdollisuus käyttää mielikuvitusta ja arviointivaihe, 

jonka pohjalla on tieto ja kokemus asiasta. Kritiikki saattaa estää uusia ajattelumalleja. 

Luovuuden esteistä on myös tietäminen, jolloin ei osata mennä totuuden ulkopuolelle, 
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sillä ajatellaan, että meillä on näihin asioihin jo jonkinlaisia ratkaisuja. (Helin 1995: 

151.) Ideointi ja arviointi ajoitetaan kahteen eri osaan (Helin 1995: 151–152). Toinen 

lähtökohta on sukellus sisäiseen maailmaan ja sieltä ulos. Tämän teorian oppi-isänä 

pidetään Jorma Heikkilää, joka on tehnyt tutkimustyötä luovuudesta. Tässä viitataan 

tuplatiimin ensimmäiseen vaiheeseen, jossa mietitään itsekseen. (Helin 1995: 169.) 

Menetelmän alkuperäisessä tavassa on tarkoitus miettiä muutaman minuutti, jonka 

aikana jokainen kokoaa omia ajatuksia asiasta (Helin 1995: 171). Tässä opinnäyte-

työssä aikaa on enemmän ensimmäiseen vaiheeseen työelämän olosuhteiden pakos-

ta. Oppaan kannalta ehkä jopa parempi, että ensimmäiseen vaiheeseen ei ole rajallista 

aikaa. Kolmas teoria on suora kritiikki, joka pyritään erottamaan ideoinnista. Tuplatii-

missä kritiikkiä ei käytetä vaan keskitytään positiivisiin vaihtoehtoihin ristiin arvioinnin 

avulla. (Helin 1995: 171.) 

 

Tuplatiimi-mallissa on vaihtoehtoja tuottava vaihe sekä niiden toimivuutta arvioiva vai-

he. Asian käsittely etenee systemaattisten vaiheiden läpi, jossa selkiytetään ensin on-

gelma, ja seuraavaksi etsitään vaihtoehtoja ja kolmannessa vaiheessa vaihtoehdot 

laitetaan paremmuusjärjestykseen. Tuloksena on siihen tilanteeseen paras ratkaisu. 

(Helin 1995: 22.) Tuplatiimi on tarkoitettu nopeaan ja tehokkaaseen toteutukseen, jossa 

aikaa on rajallisesti jokaiseen vaiheeseen (Helin 1995: 25).  

 

Tässä opinnäytetyössä tuplatiimiä ei toteutettu yhdellä kertaa vaan se jaettiin yhteensä 

viiteen tapaamiseen ajan käytön takia. Opinnäytetyön tuotokseen ei myöskään valittu 

vain parasta ratkaisua, vaan hyviä vaihtoehtoja. Menetelmä sopii ympäristöön, jossa 

henkilöillä on erilaiset taustat. Tässä tapauksessa taustat tarkoittavat esimerkiksi koulu-

tusta, sillä henkilöstö koostuu lähihoitajista, sosionomeista sekä erityisopettajista. Täl-

löin saadaan erilaisia näkökulmia ja yksittäisten henkilöiden näkemyksistä luodaan 

lopulta yhteisiä näkemyksiä. Ehtona on, että osallistujat ymmärtävät tuetun päätöksen-

teon käsitteen. Tuplatiimi edellyttää myös sitoutumista. Toiminnallisessa opinnäyte-

työssä on tarkoitus käyttää osallistavia menetelmiä ja ne antavat tietoa asian luonnolli-

sessa ympäristössä sekä tekijä- ja käyttäjälähtöisesti ja jopa reaaliajassa (Vilkka 2010: 

33). Tuplatiimi antaa jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa oppaaseen ja pitää jokaisen 

osallistujan tasavertaisena. Tavoitteena on yhteinen päämäärä, jolloin menetelmä 

myös sitouttaa ryhmän yhteiseen päätökseen ja tavoitteeseen.  
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7.2 Oppaan sisällön toteutus tuplatiimien keinoin 

 

Tapaamisia oli yhteensä viisi: aloitus, kolme tuplatiimitapaamista sekä koontikerta, joille 

on asetettu lähtökohdat ja tavoitteet. Aloituksessa käyn läpi oppaan lähtökohdat ja me-

netelmän ohjeet. Tuplatiimien tapaamisissa esittelen henkilöstön ajatuksia oppaan si-

sällöstä ja viimeisessä esitellään yhteenveto tuplatiimitapaamisista. Tavoitteena on 

koostaa oppaan materiaali. 

 

7.2.1 Ensimmäinen tapaaminen 

 

Toteutus aloitettiin Haavikossa ensimmäisellä tapaamisella syksyllä 2014, jolloin esitte-

lin menetelmän tarkoituksen, jonka pohjalta tapaamiset pidetään. Esittelin ja alustin 

opinnäytetyön aihetta ja siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Tarkoituksena oli muodos-

taa yhdessä tapaamisten tavoite: käyttökelpoinen ja konkreettinen opas työntekijöille, 

mikä vaatii työntekijöiltä itsenäisiä ajatuksia sekä yhteisiä ideoita, joita opas sisältäisi.  

 

Opasta sitoutuivat tekemään kuusi työntekijää. Ihanteellinen ryhmä tuplatiimille on 8–

12 henkilöä (Helin 1995: 29). Ennen varsinaista tuplatiimitapaamista työntekijät toteut-

tivat menetelmän ensimmäisen vaiheen, joka oli omien ehdotusten ja ajatuksien kirjoit-

taminen. Ajatuksia sai yhdistellä jo parin kanssa, mikäli mahdollista. Tämän vaiheen 

merkitys on se, että jokainen osallistuu prosessiin tasavertaisesti ja saa esittää omia 

ajatuksia vapaasti ilman kritiikkiä (Helin 1995: 175). Loin tuplatiimin taustalle teemat: 

”ulkoasu”, ”oppaan sisältö” ja ”tarkoitus”. Nämä jäsentävät niitä osa-alueita, joista opas 

koostuu ja helpottaa ehkä työntekijää jäsentämään omia ajatuksia liittyen oppaan sisäl-

löllisiin ja muodollisiin näkökohtiin. En eritellyt teemoja tarkemmin, sillä liian tarkat oh-

jeet ja näkökulmat saattaisivat ohjailla työntekijöiden ajatuksia ja ideoita oppaasta ja 

rajata jotain jopa pois. 

 

7.2.2 Paritapaamiset 

 

Parityöskentelyvaiheet toteutettiin kolmena erillisenä kertana kolmelle eri työparille. On 

tutkittu, että ideoiden tuottamiseen kahden hengen ryhmä eli tuplatiimi on ideaalinen. 

Kahden hengen ryhmässä on kaksi roolia: kuuntelija ja kertoja, jotka vaihtuivat, mikäli 

molemmilla on valmiiksi pohdittuja ajatuksia. Tässä asetelmassa ehdotusten kritisoimi-
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nen on harvinaista, mitä taas esimerkiksi kolmen hengen ryhmässä saattaa tapahtua 

helpommin. Työparit muodostuvat pääasiassa sillä periaatteella, että eri ammattiryhmät 

sekoittuvat. Olennaista on erottaa samanlaisia näkökulmia edustavat klikit (Helin 1995: 

180).  

 

Lähtökohdat ensimmäiselle tapaamiselle eivät toteutuneet tuplatiimimallin mukaisesti 

henkilöstön vähyyden vuoksi. Paikalla oli työntekijä, joka ei ollut ensimmäisessä ta-

paamisessa ja esimies, joka oli korvaamassa toista työntekijää, joka ei päässyt paikal-

le. Keskustelimme oppaan sisällöstä ennalta laadittujen kysymysten avulla. Ehdotuksia 

ei tullut niin paljon, että niistä olisi pitänyt rajata jotakin pois. Kaikki ideat lähtivät koonti-

kerran käsittelyyn. Tapaamisessa toteutui kuitenkin positiivinen vuorovaikutus, ja roolit 

kuuntelija ja keskustelija toteutuivat. Tavoite tässä tapaamisessa toteutuu osittain, sillä 

oppaaseen tuotiin ehdotuksia ja ajatuksia. Mikäli jäsenet olisivat saaneet ohjeet en-

simmäisestä tapaamisesta, olisiko itsenäinen ja myös yhteinen pohdinta ennen tupla-

tiimitapaamista tuonut esille jotakin muuta? Uskon, että lisäajan antaminen melko 

spontaanin keskustelun sijaan olisi antanut vielä lisää syvempiä ajatuksia ja ideoita. 

 

Tavoitteena toisessa tuplatiimissä oli saada toisenlaisia ideoita kuin ensimmäisessä 

tapaamisessa oppaan monipuolisuuden takaamiseksi. Lähtökohtana toisessa parita-

paamisessa tuplatiimi toteutui ihanteellisesti, koska parit olivat yhdistäneet jo omia aja-

tuksia ennen tapaamista. Tässä tuplatiimissä keskusteluun nousi keskustelumaton 

soveltaminen ja laajentaminen esimerkiksi tunteiden tunnistamisessa, säätelyssä ja 

käsittelyssä. Tämä käsittäisi vaihtoehtoisia kuvakortteja: perustunnekortit, kontekstikor-

tit, tilanteeseen liittyvät henkilöt sekä tunteen vahvuus mittarin. Mittari voisi olla esimer-

kiksi samanlainen kuin kipumittari (visual analog scale), mutta toimisi tunteen näyttämi-

sen mittarina. Nämä olisivat osana opas kansiota.  

 

Opas käsittäisi tilanteita keskustelumaton soveltamisesta esimerkiksi ristiriitatilantei-

den, tunteiden käsittelyn, tunnetaitojen oppimista ryhmässä, hojksin tavoitteiden, arvi-

oinnin ja niihin liittyneiden tunteiden sanoittamisen välineenä. Kortit apuvälineenä oh-

jaisivat asiakkaan valintaa tuetusti paremmin, osallistaisivat sekä tukisivat omatoimi-

suutta ja tällä tavalla tulisivat myös kuulluksi. Kaikki ideat lähtivät koontikäsittelyyn. 

Keskusteluun nousi teemoja myös tuettuun päätöksentekoon, valintaan ja valtaan liitty-

vistä yleisistä arjen huomioista ja ennen kaikkea niiden tiedostamisesta. Näistä esi-

merkkeinä kiire ja valta: miten ne vaikuttavat arjessa toimimiseen tai ajan antamiseen 
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tai miten huomioida vaihtoehtojen esittäminen. Nämä voisivat olla arkikielellä oppaassa 

tukemassa esimerkiksi uutta työntekijää tai opiskelijaa. Toinen tuplatiimi toteutui tavoit-

teen mukaisesti, sillä opas sai uusia näkökulmia ja sen sisältö laajeni ensimmäisestä 

tapaamisesta kohti konkreettisia näkökantoja. 

 

Kolmannessa paritapaamisessa tuplatiimi toteutui osittain, sillä parit olivat luoneet 

omia, mutta myös yhteisiä ajatuksia siitä, mitä opas sisältäisi. Tavoitteena oli saada 

vielä jotakin uutta tietoa tai asiaa, joka ei ollut ilmennyt aikaisemmissa tapaamisissa. 

Ideoina olivat yleinen tieto tuetusta päätöksenteosta ja Haavikon toiminnasta. Selkokie-

lenkäytön tärkeys, yleiset huomiot ja periaatteet käytännössä nousivat esiin tuetun pää-

töksenteon taustalla. Näitä ovat ajan antaminen, vaihtoehtojen tarjoaminen, kannusta-

minen, joilla pyritään tukemaan asiakkaan omaa valintaa. Tapaamisessa toivottiin me-

netelmiä tukemaan omaa ilmaisua, rohkeutta, tiedon vastaanottoa, päättelytaitoa, ole-

maan eri mieltä ja perustelemaan asioita. Tavoite toteutui, koska pari antoi vahvistusta 

ajatuksilleni, joita olin ajatellut hyvinä näkökulmina oppaassa.  

 

7.2.3 Koontikerta  

 

Koonti tapaamisessa 2.12 toteutetaan menetelmän kolme viimeistä vaihetta: esittely, 

ristiinarviointi sekä aiheiden ryhmittely. Tämän tapaamisen tavoitteena on koko ryhmän 

yhteinen koonti, jossa todetaan parhaimmat ja kehityskelpoisimmat ideat opasta varten 

sekä avataan keskustelun avulla mahdollisia mielipiteitä. 

 

Tapaaminen toteutui hieman eri tavalla kuin alkuperäinen tuplatiimin toteutus. Alkupe-

räisen mallin mukaan esittelyvaiheessa jokainen tuplatiimipari esittelee omat ehdotuk-

sensa sekä perustelee ne ilman muiden kriittistä arviointia (Helin 1995: 181). Tämän 

jälkeen paperilaput viedään taululle, jonka jälkeen ristiinarvioidaan ehdotukset. Jokai-

nen pienryhmä saa kannattaa x määrän ideoita ja yhtä omaansa. Valinnat merkitään 

papereihin plus-merkillä. Ristiinarvioinnissa vältetään ehdotusten suoraa kritisoimista, 

mutta toisaalta yhdistetään kritiikkiä ja ideointia sopivassa määrin. Ristiinarvioinnissa 

nostetaan esille hyviä ideoita kritisoimisen sijaan. (Helin 1995: 184–185.)  

 

Sovelsin menetelmää siten, että kävimme läpi keskustelun avulla nämä kolme viimeistä 

vaihetta. Esittelin koonnin tuplatiimien ehdotusten pohjalta ja ryhmittelin aiheet alkupe-

räisten kolmen teeman mukaisesti. Ryhmittelyn tarkoitus on selkeyttää tuloksia. Tavoit-
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teena on myös muodostaa kokonaiskuva työskentelyvaiheiden tuloksista. (Helin 1995: 

188.) Koonnissa kaikki ideat koottiin PowerPoint -taululle, jonka jälkeen ideoista ja nii-

den sisällöistä keskusteltiin, ja mahdollisia muutoksia sai tuoda vapaasti esiin. Työyh-

teisö vaikutti olevan melko yksimielinen, sillä kaikki ideat nähtiin tärkeinä ja tarpeellisina 

osina opasta. Sisällöllisiä ehdotuksia ei kertynyt loppuen lopuksi niin paljon kuin olisi 

voinut olettaa, jolloin varsinaista ristiinarviointia ei tarvinnut toteuttaa.  

 

Kuva oppaan sisällön selkeyttämiseksi. 
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7.3 Tuotteen toteutus 

 

Opinnäytetyön aihe nousee omasta kiinnostuksestani tuettuun päätöksentekoon kehi-

tysvammatyössä. Tällöin olin 2. harjoittelussa Haavikossa, jolloin harjoittelun ohjaajani 

ehdotti opinnäytetyön tekemistä Haavikkoon esimerkiksi oppaan muodossa. Oppaan 

sisällön tuotin yhteistyössä henkilöstön kanssa tuplatiimi menetelmän avulla, mikä il-

meni edellisestä luvusta. Tapaamisten jälkeen oppaan sisältö konkretisoitui, mikä sel-

keytti oppaan tekemistä.  

 

Kuvituksesta oli jo keskusteltu tuplatiimi-tapaamisten yhteydessä ja sain toteuttaa kuvi-

tuksen toistaiseksi niin kuin itse parhaaksi näin. Tuotteen kuvitus sekä tilanteiden ha-

vainnollistaminen tekstin keinoin toi suurta haastetta ja pohdin kuvituksen toteutusta-

paa pitkään, kunnes päädyin tekemään itse suurimman osan kuvista ottamalla mallia ja 

ideaa esimerkiksi Savasin projektin tuetusti päätöksentekoon projektin -kuvista (Savon 

vammaisasuntosäätiö 2014). Oppaaseen toivottiin reilua kuvitusta, koska kuvat ha-

vainnollistavat käytettäviä menetelmiä. Pelkkä teksti olisi ollut liian raskas luettavuuden 

kannalta. 

 

Opas alkaa johdannosta, jossa esittelen yhteistyökumppanin ja oppaan tarkoituksen 

osana opinnäytetyötä. Työstin opasta ensin kirjoittamalla tekstiksi kaiken, jonka jälkeen 

koostin ja tiivistin olennaisimman sisällön sellaiseen muotoon, joka on oppaalle sopiva 

ja hahmottuu lukijalle helpommin kuin pitkät tekstikappaleet. Tällä tavalla koostin en-

simmäisen kappaleen yleistä tietoa tuetusta päätöksenteosta ja itsemääräämisoikeu-

desta. Samalla tavalla etenivät myös käytännöt, joita Haavikon arjessa tulisi tiedostaa. 

Siitä loin ajatuskartan, sillä se on havainnollistavampi ja hahmottuu nopeasti lukijalle. 

Työntekijän tärkeä työväline on kommunikaatio ja sen takia he toivoivat erillistä kappa-

letta selkokielestä muistuttamaan sen tärkeydestä. Selkokielen periaatteet koostuvat 

oppaassa sekä puhutusta että kirjoitetusta kielestä. Työntekijöiden mukaan menetelmiä 

voisi käyttää laajemmin ja sen takia niiden soveltamista Haavikossa pidettiin tärkeänä. 

Oppaassa on ensin esitelty keskustelumatto, sosiaaliset tarinat ja erilaiset kuvalliset 

ohjeet, joihin liittyi Haavikon arjen tilanteet ja niitä havainnollistavat kuvat. Käytännön 

tilanteiden rajaus ja havainnollistamisen laajuus toivat haastetta, sillä todellinen tilanne 

ei mene välttämättä niin kuin oppaan esimerkki. Tämän takia päädyin hieman ylei-

semmälle tasolle konkreettisissa tilanteissa, jotta niitä voidaan soveltaa mahdollisim-

man moneen. Kolmen päämenetelmän jäljessä ovat muut menetelmät, jotka ovat pika-
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piirtäminen, draaman käyttö sekä karttatyöskentely. Oppaan loppupuolella on esitelty 

Haavikon arjen tilanteita, joihin tuetun päätöksenteon -projektin kortteja voisi käyttää. 

Kortit havainnollistaisivat tilanteita vuorovaikutuksen tukena. Kaikki nämä menetelmät 

tulivat ilmi tuplatiimi-koonnissa ja siksi ne ovat koostettu oppaaseen. Menetelmä tai 

työväline yhdistettynä konkreettiseen arkeen oli yhteistyökumppanin toive, sillä pelkäs-

tä luettelosta erilaisia menetelmiä ei olisi ollut hyötyä. 

 

Oppaaseen toivottiin myös erillistä, käytännössä käytettävää korttimateriaalia, jota voi 

soveltaa esimerkiksi tunteiden tunnistamiseen ja niiden käsittelyyn erilaisissa vuorovai-

kutustilanteissa sekä tuetun päätöksenteon tilanteissa. Koostin materiaalin niistä kuvis-

ta, joita työntekijät toivat ilmi tapaamisissa sekä kuvista, jotka tukevat päätöksentekoa 

tai joita voi käyttää Haavikossa sovelletusti arkeen. Tuetun päätöksenteon kortteihin on 

sovellettu Savon vammaisasuntosäätiön tuetusti päätöksentekoon -projektin korttiku-

via, mutta ne on tehty itse grafiikka-ohjelmalla (Savon vammaisasuntosäätiö 2014). 

Liitteenä olevan korttimateriaalin kuvat kokosin ja muokkasin papunet (Papunet 2014) -

sivuston kuvista. Kuvakortit tulostetaan, leikataan ja laminoidaan käyttöä varten. 

 

Opas haluttiin koostaa kansioon, jonka takia se on helposti saatavilla käytännön työs-

sä. Opas on tehty Word-tiedostolla, jotta se voidaan tulostaa ja koostaa kansioon. Ai-

noastaan verkossa tai tietokoneella oleva opas vaatisi lukijalta näyttöpäätteen ääressä 

olemista. Oppaan valkoinen pohjaväri, luettelomerkit, tekstin tumma väri ja melko pieni 

fontin koko ovat pelkistettyjä ja yksinkertaisia. Selkeä ulkonäkö helpottaa oppaan hah-

mottamista ja luettavuutta (Provianet 2014). Opasta ei ole tehty verkkoon, mutta sen on 

tarkoitus olla myös tietokoneella. Oppaan fontti on yksinkertainen eikä teksti ei ole ko-

vin suurta, koska opasta olisi muuten vaikeampi hahmottaa tai seurata. Oppaassa luet-

tavuuden kannalta tekstistä on otettu pois lähdeviitteet, sillä se voisi häiritä tai vaikeut-

taa oppaan lukemista. Oppaan lopussa on lähdeluettelo käytetyistä lähteistä ja kuvista. 

8 Työn arviointi 

 

Onnistuin valitsemaan ajankohtaisen opinnäytetyöaiheen, joka kiinnosti itseäni sekä 

palveli myös työelämän tarpeita. Kehittämistehtävänä oli koostaa opas, joka antaa tie-

toa ja välineitä tukemaan työntekijää ja kehitysvammaisen tuettua päätöksentekoa ja 

itsemääräämisoikeutta. Oppaan tehtävänä oli antaa itsemääräämisoikeudelle ja tuetul-

le päätöksenteolle enemmän lisäarvoa ja kunnioitusta, joka näkyisi käytännön toimin-
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nassa, jossa työntekijä ja kehitysvammainen olisivat tasa-arvoisempina jäseninä. Ta-

voitteena oli tukea työntekijää tarjoamalla tietoa sekä erilaisia vaihtoehtoja soveltaa 

tuetun päätöksenteon menetelmiä Haavikon arjen eri tilanteissa. Mielestäni onnistuin 

tavoitteessani, koska opas on konkreettinen ja tarjoaa työntekijälle mahdollisuuksia 

soveltaa erilaisia menetelmiä käytännön tilanteisiin. Kehittämistehtävä toteutui myös 

siten, että opas antaa tuetulle päätöksenteolle lisäarvoa, ja on muistuttamassa työnte-

kijää itsemääräämisen olemassa olosta. Opas tarjoaa työelämälle jotakin uutta, esi-

merkiksi oppaassa olevan korttimateriaalin, jota työelämätaholla ei ollut. 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys tuki oppaan tekemistä. Teoreettinen viitekehys 

tulee ilmi oppaan käytön arjessa ja nousevia teemoja ovat vuorovaikutus, osallistami-

nen ja osallisuus sekä subjektiuden tukeminen. Tuetun päätöksenteon ja itsemäärää-

misoikeuden taustalla on vuorovaikutus, jonka kautta ilmaistaan itseään. Vuorovaikutus 

on väline, jonka avulla voidaan ottaa mukaan asiakas päättämään omista asioista ja 

osallistaa hänet mukaan omista asioita päättämiseen. Menetelmien avulla ohjataan ja 

tuetaan kehitysvammaisen kykyä ajatella ja toimia erilaisissa tilanteissa. Tilanteista 

pyritään tekemään aitoja eli autenttisia, jolloin kannustetaan aidosti itsenäisiin valintoi-

hin ja päätöksiin. Itsemäärääminen edellyttää valtaa, joka säätelee kehitysvammaisen 

ja työntekijän keskinäistä dynamiikkaa ja jopa kehitysvammaisen ratkaisuja. Taustalla 

saattaa olla esimerkiksi Lukesin teoksessa esiteltyä näkymätöntä valtaa. 

 

Oppaan toteutuksen taustalla oli Kari Helinin tuplatiimi -menetelmä, jonka taustateoriat 

tukivat käytännön toimintaa. Teorian mukaan ideoiva ja arvioivan ajatteluvaiheiden 

erottaminen oli tärkeää, koska se antoi luovuudelle mahdollisuuden (Helin 1995: 169). 

Luovuuden este oli myös tietäminen, jolloin totuuden ulkopuolelle meneminen on vai-

keaa, koska ajatellaan, että olemassa oleviin ongelmiin on jo ratkaisuja. Ideointivai-

heessa tuplatiimien jäsenet käyttivät mielikuvitusta, ja saatiin luovia ideoita, joita olivat 

esimerkiksi tunteiden tunnistamisen mittari ja korttimateriaali sekä keskustelumattojen 

sovelluksia.  Ideointi ja arviointi jaettiin kahteen osaan, jonka takia myös tarpeeton kri-

tiikki ei ollut ideoiden esteenä. Toinen teorian lähtökohta oli sukellus sisäiseen maail-

maan ja sieltä ulos, jossa viitattiin vaiheeseen, jossa mietittiin itsekseen. Tässä opin-

näytetyössä olosuhteiden pakosta annettu lisäaika mahdollisesti vaikutti luoviin ideoi-

hin. Kolmas teoria on suora kritiikki, joka pyritään erottamaan ideoinnista. Tämän takia 

varsinaista kritiikkiä ei tullut koontivaiheessa, vaan kaikki ideat olivat tarpeellisia op-

paaseen.  
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Tuplatiimi koostui yhteensä viidestä tapaamisesta. Ensimmäisessä tapaamisessa esit-

telin tuplatiimin idean, ja alustin opinnäytetyöaihetta. Parityöskentelyvaiheet toteutettiin 

kolmena erillisenä kertana kolmelle eri työparille. Lähtökohdat ensimmäiselle pari ta-

paamiselle eivät toteutuneet tuplatiimimallin mukaisesti henkilöstön vähyyden vuoksi, 

mutta tavoite toteutui osittain, sillä oppaaseen saatiin ehdotuksia ja ajatuksia. Toisessa 

tuplatiimi tapaamisessa tavoitteena oli saada toisenlaisia ideoita kuin ensimmäisessä 

tapaamisessa oppaan monipuolisuuden takaamiseksi. Toinen tuplatiimi toteutui ihan-

teellisesti, koska parit olivat yhdistäneet jo omia ajatuksia ennen tapaamista. Tavoitteet 

toteutuivat myös, sillä opas sai uusia näkökulmia ja sen sisältö laajeni ensimmäisestä 

tapaamisesta kohti konkreettisia menetelmien sovellusten käyttötapoja. Kolmannessa 

paritapaamisessa tuplatiimi toteutui, sillä parit olivat luoneet omia, mutta myös yhteisiä 

ajatuksia siitä, mitä opas sisältäisi. Tavoitteena oli saada vielä jotakin uutta tietoa tai 

asiaa, joka ei ollut ilmennyt aikaisemmissa tapaamisissa. Tavoite toteutui, koska pari 

antoi vahvistusta niille asioille, joita olin ajatellut itsekin hyvinä näkökulmina oppaassa. 

Näitä olivat selkokieli ja pikapiirtäminen sekä draama, joka menetelmänä tukee erityi-

sesti rohkeutta ja omaa ilmaisua. Viimeinen tapaaminen oli ideoiden koonti, jonka ta-

voitteena oli tuplatiimitapaamisten ideoiden yhteenveto ja oppaan sisällön varmistami-

nen. 

 

Kaikki tuplatiimitapaamiset eivät sujuneet täysin suunnitelmien mukaan ja tämän takia 

pohdin omaa ohjeistustani, joka olisi voinut ehkä olla selkeämpi. Olisin voinut painottaa 

esimerkiksi yksilöllisten ideoiden yhdistämisen tärkeyttä, mikä toteutui täysin toisessa 

tuplatiimissä. Kaiken kaikkiaan tuplatiimi-menetelmä toimi kuitenkin kokonaisuutena 

hyvin, mikä näkyi ideoiden laadussa ja oppaan sisällössä. Tuplatiimi-tapaamisten jär-

jestelyjen poikkeuksista huolimatta tuplatiimien sisällölliset tavoitteet toteutuivat, sillä 

oppaaseen saatiin jokaisesta tapaamisesta erilaisia ehdotuksia ja koonnissa kaikki 

ehdotukset hyväksyttiin osaksi opasta.  

 

Tässä opinnäytetyössä esimerkiksi työntekijöiden haastattelu olisi voinut olla menetel-

mänä haastava vaihtoehto, sillä kysymysten asettelun dynamiikka olisi voinut antaa 

toisenlaisia vastauksia kuin esimerkiksi vapaa keskustelu. Haastattelu ei myöskään 

olisi antanut vastaajille aikaa miettiä niin paljon kuin tuplatiimi-menetelmän käyttö, sillä 

ensimmäisen tapaamisen jälkeen työntekijöillä oli montaa päivää miettiä ehdotuksia ja 

ideoita tuplatiimitapaamisia varten. Oppaan vahvuutena oli sen menetelmällinen toteu-
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tus, joka tehtiin yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Tuplatiimi-tapaamisten lopputulok-

sena oli toteutunut suurempi tavoite, joka oli opinnäytetyön tuetun päätöksenteon op-

paan materiaali.  

 

Oppaan sisällöllisiä vahvuuksia ovat konkreettiset esimerkit ja materiaalikortit, joita 

työntekijä voi soveltaa arkeen. Opas sisältää myös yleistä tietoa tuetusta päätöksente-

osta ja itsemääräämisoikeudesta sekä selkokielestä, jota olisi voinut vielä muokata 

konkreettisemmaksi ja lisätä käytännön tilanteita, joissa selkokieltä olisi voinut hyödyn-

tää. Valtaosa oppaan kuvista on tehty itse grafiikkaohjelmalla, ja kuvat onnistuivat 

omiin teknisiin taitoihini nähden odotettua paremmin, esimerkiksi keskustelumaton ku-

vat on suunniteltu itse ja tehty itse ilman erityisiä malleja. Oppaan tuetun päätöksente-

on kuvat on tehty itse ja kuvat on tarkoitettu soveltumaan Haavikon arjen tilanteisiin. 

Kuvien mallina on toiminut Savaksen projekti tuetusti päätöksentekoon (Savon vam-

maisasuntosäätiö  2014). Projektin kuvat on tarkoitettu tuettuun päätöksentekoon, jon-

ka takia ne ovat luotettava lähde. Opinnäytetyön oppaan lopussa on kuvapankki, joista 

suurin osa on myös tehty itse grafiikkaohjelmalla, ja mallia on otettu Papunetin kuvista. 

Papunet (papunet 2015) on sivustona myös luotettava lähde, koska sivuston kuvapan-

kin sisältämät kuvat on tarkoitettu kehitysvammaisille ja kehitysvammaisten kanssa 

työskenteleville. Muutoin oppaan ulkoasu, esimerkiksi fontti on selkeä ja yksinkertainen 

luettavuuden kannalta.  

 

Arvioni yhteistyöstä Haavikon kanssa oli prosessin aikana hyvää. Yhteistyö työelämä-

kumppanin kanssa on ollut mielestäni joustavaa ja työelämätaho oli myös osaltaan 

motivoitunut oppaaseen, sillä he halusivat vaikuttaa ja toteuttaa opasta osana tätä 

opinnäytetyötä. Henkilökunnan osallistuminen näkyy oppaan sisällössä ja näin ollen 

käytännössä tarpeessa, mihin opasta ja sen materiaalia todellisuudessa tarvitaan.  

 

Oppaan toteuttamisen loppuvaiheessa olen pyytänyt palautetta ja kommentteja op-

paasta sähköpostitse työntekijöiltä. Vaikka opas on edelleen työntekijöillä kierrossa, 

opasta on kommentoitu seuraavasti: 

  
 "Kaikki ovat kokeneet, että opas on juuri meille erityisen sopiva. Sen käyttö help-
 poa, tulee olemaan yksi työvälineemme arjessa. Selkeä ja helppolukuinen,  kuvia 
 riittävästi. 

 
Kaiken kaikkiaan siis palaute pelkkää positiivista kuten arvelinkin. Mitään varsi-
naista muokkaamista meidän mielestä ei tarvitse tehdä. 
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Tämän oppaan innoittamana myös yksi Haavikon tavoitteista tulee olemaan että 
erityisesti tarkennamme selkokielen käyttöä entisestään ja muitakin asioita (mm. 
sosiaaliset tarinat ) mitä oppaassa käsitellään. Haavikossa on jo pitkään kiinnitet-
ty huomiota erilaisiin kommunikaatiomenetelmiin ja tehty paljon töitä, jotta jokai-
selle opiskelijalle löydetään sopiva tapa kommunikoida, mutta nyt taas oikein eri-
tyisesti panostamme tähän." 

 

Kun on ollut säännöllisesti yhteydessä työelämätahoon, toteutetaan kohderyhmää pal-

veleva tuotos (Vilkka ja Airaksinen 2003: 63). Opas esitetään työelämässä, ja se tulee 

Haavikkoon käyttöön.  Ilman työelämätahon omaa osallistumista ja ideoita, opasta olisi 

ollut hankalampi toteuttaa. Kokonaisuuden kannalta yhteistyö, työntekijöiden osallistu-

minen ja kommentit ovat vaikuttaneet opinnäytetyöprosessiin positiivisesti. 

9   Pohdinta 

 

Opinnäytetyöprosessin kautta olen oppinut, että työssä käytettävä materiaali ja työväli-

neet vaativat kehittämistä. Kehittäminen edellyttää yhteistyötä, jotta kehitettävästä koh-

teesta tai tuotteesta on todellista hyötyä. Asiakastyössä tilanteeseen sopivat menetel-

mät ja työvälineet ovat erityisen tärkeitä silloin, kun asiakas tarvitsee erityistä tukea. 

Menetelmät voivat olla välttämättömiä asiakkaan ajattelun ja toiminnan selkeyttämisek-

si. 

 

Oppaan avulla voidaan selvittää ja purkaa tilanteita sekä tukea asiakkaan valintoja, 

päätöksiä ja kuulluksi tulemista. Oppaan testaamisesta käytännössä ja hyödynnettä-

vyydestä en ehdi saamaan palautetta, mutta oppaan hyödyllisyydestä voisi tehdä toi-

sen opinnäytetyön. Jatkossa voisi myös tutkia, auttaako opas kehitysvammaisen kuul-

luksi tulemista ja kuinka paljon oppaan materiaalin kautta pystytään tukemaan asiakas-

ta tuetussa päätöksenteossa. Oppaan soveltamista suoraan muuhun kehitysvamma-

työhön voi olla hankala yhdistää, koska opas on tarkoitettu Haavikon arkeen. Toisaalta 

oppaan tilanteet ovat melko yleistettäviä, minkä takia se voisi sopia laajemmin kehitys-

vammatyön kentälle.  

 

Saavutin mielestäni työn tavoitteet ja työn tuote saavutti konkreettisuutensa, mikä tulee 

ilmi kommenteista myös työelämän palautteen kautta; opas tulee olemaan yksi Haavi-

kon arjen työvälineistä. Opas tukee työntekijää asiakkaan tuetussa päätöksenteossa ja 

toimii työntekijän työn apuvälineenä. Opas tarjoaa työntekijälle tietoa sekä erilaisia 

vaihtoehtoisia välineitä tukemaan kehitysvammaisen omia valintoja, ratkaisuja sekä 
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päätöksiä. Koska kehitysvammaisten asema on muokkautumassa vammaispoliittisen 

ohjelman myötä, niin opas tuo työntekijälle työvälineitä myös muuttuvaan kehitysvam-

matyöhön tulevaisuudessa. Itsemäärääminen nähdään entistä tärkeämpänä ja jokaisel-

la kehitysvammaisella on oikeus tehdä valintoja, ratkaisuja ja päätöksiä. Kehitysvam-

maiset tarvitsevat yksilöllistä tukea ja työntekijän aitoa läsnäoloa sekä kannustusta. 

Riittävällä tuella kehitysvammaiset kykenevät tekemään mahdollisimman itsenäisiä 

päätöksiä haastavien ja vaikeidenkin kysymysten äärellä ja näin ollen elää mahdolli-

simman itsenäistä elämää. 
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1 Johdanto      

       

Kehitysvammaisten itsemääräämiseen tahdotaan kiinnittää huomiota entistä 

enemmän ja heidän asemaansa pyritään parantamaan myös yhteiskunnallisella 

tasolla kohti täysivaltaista jäsenyyttä. Kehitysvammaisten tuettu päätöksenteko 

ja itsemääräämisoikeus ovat olleet vahvasti esillä. Tämä opas pyrkii antamaan 

työntekijöille työkaluja ja välineitä siihen, kuinka tukea kehitysvammaisen asiak-

kaan päätöksentekoa, valintoja ja kuulluksi tulemista sekä osallisuutta Haavikon 

arjessa.  

 

Opas on tehty monimuotoisen opinnäytetyön osana vuonna 2015. Opas on tar-

koitettu Haavikon opetus- ja aikuiskasvatuskeskuksen työntekijöille ja on toteu-

tettu yhteistyössä henkilöstön kanssa. Oppaan on tarkoitus tarjota työvälineitä 

arkeen ja olla nopeasti saatavilla.  

 

Oppaassa on selvitetty lukijalle käsitteet tuettu päätöksenteko ja itsemääräämis-

oikeus. Opas tarjoaa tietoa siitä, mitä pitää tiedostaa tai havainnoida, jotta toi-

mitaan asiakkaan itsenäisten valintojen edun mukaisesti ja kuinka kirjoittaa ja 

puhua selkokieltä. Se sisältää myös tuetun päätöksenteon menetelmiä ja niiden 

sovelluksia Haavikon käytännön tilanteisiin esimerkkien avulla. Lopussa on link-

kejä, joista löytyy lisätietoa sekä materiaalia. Opas sisältää liitteen, joka koostuu 

kuvakorteista, jotka tukevat päätöksentekoa ja kuulluksi tulemista.  

 

 

 

 

 

 

 

Kiitokset yhteistyöstä Haavikon työntekijöille!  

Terkuin,  

Elina   
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2 Mitä on tuettu päätöksenteko ja itsemääräämisoikeus? 

 

Henkilökunnalla on oma roolinsa ihmisoikeuksien toteutumisessa. Näitä kehitys-

vammaisen oikeuksia ovat itsemääräämisoikeus ja oikeus omiin päätöksiin, jois-

sa tarvitaan tukea. Tässä kappaleessa selvitän lyhyesti, mitä itsemääräämisoikeus 

ja tuettu päätöksenteko sisältävät.  

  

Tuettu päätöksenteko tarkoittaa  

 

 kannustusta 

 tukea 

 opetusta  

 rohkaisemista  

 

omaan elämään liittyvissä päätöksissä: Kaikilla ei ole valmiuksia pitää kiinni 

omien oikeuksien toteutumisesta tai päättää niistä ilman apua. Kehitysvammai-

silla on puutteelliset tiedonkäsittelytaidot, jolloin tuettuun päätöksentekoon on 

tarvetta. Tiedonvastaanotto ja sen sisäistäminen sekä asioiden havaitseminen 

ovat hankalia uusissa tilanteessa. Kehitysvammaisten lasten lisäksi myös aikuiset 

kehitysvammaiset oppivat päivittäin uusia asioita erilaisissa tilanteissa. Oppimi-

nen kuitenkin vaatii rohkaisua, vahvistusta ja virikkeitä. 

 

Tavoitteena tuetussa päätöksenteossa on saada tukea arjessa. Tukea voi antaa 

monella tavalla ja eri tilanteissa. Apua voi tarjota eri päätöksentekovaiheessa: 

 

 valintatilanteissa, jotka voivat olla pieniä valintoja arjen keskellä 

 valintatilanteiden lisäksi se tarkoittaa myös oikeuden toteutumista suu-

remmissa päätöksissä 

 voidaan etsiä yhdessä vaihtoehtoja tai tarjota mahdollisia vaihtoehtoja.  

 voidaan myös jo miettiä mahdollisen ratkaisun tuottamia etuja ja haittoja.  

 tukea tulee myös tarvittaessa antaa päätöksen tekemiseen ja siihen liitty-

vien vaikeiden asioiden selvittämiseen.  
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Tuettuun päätöksentekoon voi käyttää erilaisia välineitä, jotka ovat tietynlaisia 

virikkeitä.  HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunni-

telma antaa viitteitä siitä, minkälaista tukea tarvitaan. Tästä voidaan päätellä, 

minkälaiset apuvälineet voisivat olla hyödyksi tuetussa päätöksenteossa. 

 

 

Miten voin edistää mahdollisimman hyvää päätöksenteon toteutumista? 

Vuorovaikutus on väline, jolla kommunikoidaan asiakkaan kanssa. Kun asiakas ja 

työntekijä kohtaavat, tärkeintä on vuorovaikutus. Tasavertaista, vuorovaikutusta 

tarvitaan päätöksenteon tukemiseen. Vammasta riippuen vuorovaikutus saattaa 

tarvita tukitoimia, jotta tämä mahdollistuu ja asiakas saa sanotuksi haluamansa 

sanoman.  

 

Päätöksentekoon tarvitaan 

 

 kykyä vastaanottaa tietoa 

 päättelytaitoa 

 harkintaa   

 tukea arvioimaan vaihtoehtoja  

 

Päätöksentekijän kyky (kompetenssi) riippuu saatavilla olevasta tiedosta, jota 

täytyy olla riittävästi, jotta voi tehdä päätöksen. Tällöin siis kompetenssin tärkeä 

tekijä on oikeus saada tietoa.  

 

Jotta päätöksiä voidaan tehdä, työntekijän täytyy selvittää asiakkaalle 

 

 asian taustat: mitä asia koskee 

 mahdolliset ratkaisuvaihtoehdot ja niistä aiheutuvat seuraukset.  

 valitsemisen ehdot, joka edellyttää ainakin kahta vaihtoehtoa 

 

Työntekijän täytyy huomioida mahdolliset puhetta tukevat menetelmät tai sel-

kokieli. Tärkeää on myös varmistaa, että henkilö saa tarpeeksi tukea työntekijän 

valitsemilla menetelmillä. Näiden selvitysten jälkeen on mahdollista, että henkilö 

päättää aidosti ja itse. Kun kommunikoinnin kehitys on poikkeavaa, usein toi-

mintarajoitteet estävät kykyä tehdä valintoja, vaikka siihen olisi mahdollisuus. 

Tavoitteena on, että kehitysvammainen ymmärtää, että hänen valinnalla on 

merkitystä ja arvoa ja se otetaan huomioon. 
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Itsemääräämisoikeus 

 

Itsemääräämisen tukeminen on yksi työntekijän toimintaa ohjaavista periaatteis-

ta.  

 

 Itsemääräämisoikeus tarkoittaa oikeutta tehdä vapaasti omaan elämään 

liittyviä valintoja ja päätöksiä ja toteuttaa niitä. 

 Itsemääräämisoikeuden tarkoitus on taata mahdollisuus muodostaa mie-

lipiteitä ja ilmaista omaa tahtoa. Mikäli toinen tekee päätöksen, itsemää-

rääminen ei toteudu.   

 Vuorovaikutus on osana itsemääräämisoikeutta: vuorovaikutuksen kautta 

ilmaistaan ajatuksia, mielipiteitä tai tunteita. 

 Vapaudella kuvataan myös itsemääräämisoikeutta, jolla tarkoitetaan au-

tonomiaa ja itsemääräämistä. Vapaa henkilö määrää itse itseään ja päät-

tää asioista, jotka koskevat itseään.  

 Itsemäärääminen vaatii kompetenssia eli kykyä sekä aitoa tilannetta 
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3 Mitä on hyvä tiedostaa käytännössä, jotta tuettu päätöksenteko 

toteutuu? 

 

Miten työntekijänä voit tukea kehitysvammaista elämään omien valintojen ja 

toiveiden mukaisesti? Miten kannustat häntä valitsemaan ja päättämään otta-

malla huomioon henkilökohtaiset toiveet? Työtä ohjaavien periaatteiden taustal-

la täytyy muistaa työssä oleva vastuu esimerkiksi turvallisuudesta. Nämä ovat 

työn toimintamallin kysymyksiä, joiden avulla työntekijä voi pohtia, toimiiko 

pääosin asiakkaan itsemääräämisoikeuden parhaaksi. Jos asioita päätetään toi-

sen ihmisen puolesta, mahdollisuus päätöksenteon opetteluun puuttuu tai niitä 

ei ole.  
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4 Selkokieli ja vuorovaikutus 

 

Tässä osiossa on teoriaa kommunikaatiosta, puhutusta ja kirjoitetusta selkokie-

lestä, mutta vuorovaikutusta oppii todellisissa käytännön tilanteissa. Selkokieltä 

voi harjoitella, kun perehtyy asiaan ja kehittää omaa havaintokykyään käytännön 

tilanteissa ja tiedostaa toimintaansa. Selkokieli on oma kielimuoto, joka on hyö-

dyllinen erityisryhmille. Selkokielessä tekstin sisältö, sanasto sekä rakenne on 

muokattu yleiskieltä ymmärrettävämmäksi. Selkokielistä vuorovaikutusta tarvi-

taan, kun toisen keskustelijan kieli- tai kommunikointitaito on huomattavasti 

heikompi kuin toisen.  

 

Vuorovaikutukseen liittyviä periaatteita 

 

Tässä on erityisesti kehitysvammaisille suunnattuja vuorovaikutuksen periaattei-

ta, joiden avulla voisi vähentää vuorovaikutuksessa ilmeneviä ongelmatilanteita.  

 

 Ilmaise, jos tulet väärinymmärretyksi. 

 Ymmärtämisvaikeudet ovat yhteisiä ongelmia: Ongelmatilanteessa ky-

sy ja tarkista, mitä keskustelukumppani tarkoittaa. 

 Tiedosta oma toiminta keskustelutilanteessa: työntekijän toiminnalla 

ja vuorovaikutuksella on vaikutusta tilanteen ja keskustelun kulkuun. 

 Onko kummallakin osapuolella mahdollisuus vaikuttaa keskustelun 

kulkuun?  

 Kysymykset voivat auttaa keskustelemaan aiheista, joiden oletetaan 

kehitysvammaisen ihmisen kiinnostavan.  

 

4.1 Selkokielen kirjoitusohjeet 

 

Selkokielen kirjoittamisessa tulee huomioida samat ohjeet kuin yleiskielessä. 

Selkokielen kirjoittamisessa noudatetaan suomen kielen periaatteita. Tavoittee-

na on teksti, jota lukija ymmärtää. Tieto on ymmärrettävästi esitetty ja ilmaistu. 
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 Valitse aihe 

Jos tekstiä käytetään opetuksessa, aihe määräytyy opetettavan asian ta-

voitteen ja aiheen mukaan. Suuntaa teksti rajatulle lukijaryhmälle. 

 Mieti kenelle teksti on suunnattu 

Aikuisille kirjoitettaessa käytä aikuisten kieltä, vaikka asia olisikin hel-

pommin ilmastava lasten kielen kautta. 

 Korvaa vaikeat sanat tutuilla sanoilla.  

Toisaalta jos teksti tai puhe sisältää outoja, vierasperäisiä sanoja, kuulijan 

kieli rikastuu. 

 Muuta näkökulma lukijan näkökulmaksi.  

Suosi sinä -muotoa. Esimerkiksi: ”Jos haluat lisää tietoa asiasta, mene lä-

himpään kirjastoon” vs. ”Lisää tietoa asiasta saa kirjastosta”. 

 Mieti asioiden esittämisjärjestys.  

Miten esimerkiksi opittavasta asiasta tulee looginen ja helposti avautuva. 

 Käsittele tärkeintä asiaa ensimmäisenä  

Mitä haluat kuulijan tai lukijan oppivan, muistavan tai omaksuvan. Tällais-

ta asiaa jäsentää kärjellään seisova kolmio, jolloin olennaisimmat asiat 

ovat ylimpänä. Jos tekstiä ei jaksa lukea loppuun asti, tällöin mitään olen-

naista tietoa ei jää lukematta.  

 Pyri selittämään tai konkretisoimaan abstraktiosanat  

Abstrakteilta sanoilta ei täysin voi välttyä, sillä niitä esiintyy väistämättä.   

 Kielikuvat ja sanonnat voivat olla hankalia tulkita.  

Kielikuvia tai moni merkityksellisiä sanoja voi korvata tutuilla ilmauksilla ja 

väärinymmärryksen mahdollisuus vähenee.  

 Konkreettisuus on selkokielen ydin.  

Tällöin abstrakteja ilmaisuja tulisi välttää ja käyttää enemmän esimerkke-

jä. Asian voi kiinnittää johonkin aikaan ja paikkaan. Esimerkkien vaara on, 

että lukija samaistaa ilmiön vain käytettyyn esimerkkiin eikä pysty yleis-

tämään sitä.  

 Ohjeista myönteisesti.  

”Mene suojatien yli”. Tämä jää paremmin mieleen kuin kielteiset ohjeis-

tukset.  

 Kannattaa käyttää lyhyitä lauseita.  

Yhdessä lauseessa kerrotaan vain yksi tärkeä asia.  

Kannattaa myös suosia suoraa sanajärjestystä, koska se on helpompi 

hahmottaa etenkin tekstissä. 

 Tekstin lisäksi on kannattavaa olla kuva tukena.   

Niiden avulla ymmärtää enemmän, mikäli kuva on selkeä ja osana tekstiä.  
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4.2 Selkokieli ja vuorovaikutus 

 

Puhuttuun kieleen voidaan soveltaa selkokielen periaatteita. Vuorovaikutustilan-

teet ovat nopeasti vaihtuvia, jolloin aina ei voi välttää tai suosia tiettyjä selkokie-

len periaatteita. Kielenkäytön yksityiskohtiin ei kannata jumittua joka tilanteessa 

vaan muistaa ne vuorovaikutuksen taustalla. Selkokielisen vuorovaikutuksen ta-

voitteena on helpottaa vuorovaikutukseen osallistumista ja molemmin puolista 

ymmärrystä. Tässä on ohjeita, jotka on kerätty selkokieli ja vuorovaikutus -

projektista.  

 

Yleisiä ohjeita selkokielen käyttäjälle 

 

Puhu yhdestä asiasta kerrallaan 

 Tämä on olennaisimpia selkopuheen sääntöjä. 

 Pilko asiat erillisiksi kokonaisuuksiksi: monimutkaista tai uutta tie-

toa on helpompi ottaa vastaan.  

 Keskustelutilanteessa anna mahdollisuus osoittaa ymmärtämistä ja 

esittää lisäkysymyksiä.  

 Osaavamman keskustelijan tehtävä on arvioida, miten selkokieltä 

tarvitseva keskustelukumppani on pystynyt ymmärtämään ja seu-

raamaan keskustelun kulkua sekä mitä pitäisi ehkä korostaa tai 

selventää. 

 

Puhu lyhyesti  

 kun selkeytät toimintaa 

 jos annat ohjeita tai tiedotat tärkeistä asioista 

 ja pyri jäsentämään asia itsellesi ennen selittämistä.  

 

Käytä ikätasolle sopivaa kieltä 

 

Ajan ja paikan tai syy-seuraussuhteiden selkiyttäminen 

 Konkretisoi esimerkiksi kulkuohjeet: ajankulkua tai paikkojen sijain-

tia voi olla vaikea hahmottaa. 

 Varmista ymmärrys. 
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Pyydä mielipiteitä ja tee tarkistuskysymyksiä 

 

 Avoimet kysymykset eivät rajoita vastausta etukäteen. Esim. ”Mitä 

haluat oppia?” ”Missä olet hyvä”?  

 Hankalassa kysymyksessä tarjoa vaihtoehtoja. Rajaa vaihtoehtojen 

määrä, koska muuten tilanne menee liian vaikeaksi vastaajalle. 

 Jos vaihtoehtokysymys on vaikea, rajaa vastausvaihtoehdot: kyllä 

tai ei.  

 Keskustelija voi myös varmistaa, ymmärsikö oikein. Valmis tulkinta 

saattaa kuitenkin ohjata vastaajaa ja sanomaan myöntävästi. Epä-

varma ihminen haluaa miellyttää, ja siksi hän on vastannut myön-

tävästi.  Mikäli näin käy, kysy eri tavalla samaa asiaa.  

 

Ohjeita sanavalinnoista 

Käytä tuttua, arkipäiväistä puhekieltä 

 

Selitä vaikeat ja abstraktit sanat 

 Korvaa mieluummin sanat toisella vastineella. Tällainen on esimer-

kiksi Informaatio  Tieto. Abstrakteista sanoista esimerkiksi yh-

teiskunnan voi selittää kertomalla, mitä yhteiskuntaan kuuluu ja 

miten yhteiskunta vaikuttaa ihmisen elämään. 

 

Korosta ydinsanoja 

 Jos keskustelukumppanin on vaikea erottaa tärkeää tietoa puhees-

ta.   

 

Käytä kiertoilmauksia tarvittaessa 

 Selkokielen käyttäjä tarvitsee aikaa prosessoida ymmärtääkseen. 

 Vaikeiden asioiden toistaminen helpottaa ymmärtämistä. 

 

Ohjeista rakenteista 

 

Rytmi ja sävelkulku 

 Selkopuheessa pitkät tauot voivat olla hyviä, jolloin selkokieltä tar-

vitseva pysyy mukana keskustelussa ja hänellä on aikaa miettiä.  

 Puhu riittävän hitaasti.  
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Käytä puhetta tukevia keinoja 

 Puheen lisäksi kannattaa käyttää puhetta tukevia keinoja. Erityi-

sesti vaikeiden aiheiden tai sanojen yhteydessä puhetta tukevat 

keinot ovat hyödyllisiä.   
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Tuetun päätöksenteon menetelmät ja ohjeet 

 

Tuettuun päätöksentekoon voidaan soveltaa menetelmiä. Seuraavissa luvuissa 

on esitelty erilaisia menetelmiä, kuten keskustelumatto, sosiaaliset tarinat, kart-

tatyöskentely sekä erilaisia kuvatyökaluja. Näitä on sovellettu Haavikon arkeen ja 

tilanteisiin, joita työntekijä voi soveltaa työssään. Menetelmien avulla kehitys-

vammainen saa tarvittaessa tukea päätöksiin, valintoihin ja kuulluksi tulemiseen. 

5 Keskustelumatto  

 

Keskustelumatto (talking-mats) on menetelmä, joka on kehitetty Stirlingin yli-

opistossa Skotlannissa vuonna 1989. Keskustelumaton avulla voidaan tukea mie-

lipiteen ilmaisemista, ylläpitää keskustelua, suorittaa kyselyjä tai haastatteluja.  

 

Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi, kun käsitellään henkilön omaan elä-

mään liittyviä asioita, tuetaan henkilön päätöksentekoa, suunnitellaan tulevia 

tapahtumia, määritellään tavoitteita ja arvioidaan niitä.  

 

Menetelmään kuuluu asiakortteja, aihekortteja ja mielipidekortteja joko kuvina 

tai teksteinä tai molemmat yhdistettynä. Matto sopii myös hyvin kommunikoivil-

le puheen tueksi tai pienryhmätoimintaan.  

 

Maton alareunaan asetetaan kortti, joka kuvaa koko keskustelun aihepiiriä.  

 

 Keskustelun kuluessa asiakortteja käydään läpi yksi kerrallaan 

ja haastateltava asettaa ne asteikolle mielipiteensä mukaisesti. 

 Suosi avoimia kysymyksiä valitsemastanne teemasta yksi aihe kerrallaan 
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 Yksinkertaisimmillaan janan kaksi vastakohtaa voivat olla kielteinen ja 

myönteinen maton kummassakin ylälaidassa, tarvittaessa keskellä neut-

raali.  

 

 

Miten keskustelumattoa voi soveltaa arkeen? 

Haavikossa keskustelumattoa voi käyttää apuna tukemaan asiakkaan osallisuut-

ta, kuulluksi tulemista ja omia valintoja. Keskustelumatto helpottaa myös kehi-

tysvammaisen tiedon vastaanottoa.  

 

1. Erilaiset konfliktit ja niihin liittyvät tunteet 

 

Haavikossa tai sen ulkopuolella voi tulla arjen konflikti- tai ristiriitatilanteita. Eri-

laiset ristiriitatilanteet voivat aiheuttaa tunteita, joiden tunnistaminen ja käsittely 

voi olla kehitysvammaiselle vaikeaa. Näin ollen keskustelumatto voi toimia apu-

na tilanteisiin liittyvien tunteiden tunnistamisessa. Keskustelumaton avulla voi-

daan selvittää tunteiden lisäksi myös tilannetta ja sen tekijöitä kokonaisuutena. 
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 Tunteiden käsittelyssä ja niiden tunnistamisessa ensin on selvitettävä kes-

kustelun aihe eli aihekortti: Minkä asian tai tilanteen tunteita käsitellään.  

 Kysy avoimia kysymyksiä asiaan tai tilanteeseen liittyen. Niitä voivat olla 

esimerkiksi, miltä sinusta tämä tilanne X tuntuu? Onko se vaikea? Onko se 

helppo?   

 Maton käyttäjä asettaa minä -kortin aina sen hymiön kohdalle, joka kuvaa 

parhaiten hänen tunteitaan.    

 

Vaihtoehtoinen tapa tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn käyttää keskuste-

lumattoa on hyödyntää värisuoraa ja erillisiä tunnetila-kortteja. 

 

 

 
 

 Työntekijä voi kysyä avoimia kysymyksiä ja avata tilannetta. 

 Kysymyksen jälkeen maton käyttäjä valitsee kortin, joka kuvaa parhaiten 

hänen mielialaansa, tunnettaan tai kokemustaan tilanteesta/asiasta. 

 Kortti asetetaan värijanalle siihen kohtaan, (paljon-vähän) joka kuvastaa 

käyttäjän tunnetilaa.  
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2. Erilaisten konflikti- tai riitatilanteiden selvittäminen korttimateriaalin avulla  
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3. Oppitunneilla, esimerkiksi tunnekasvatuksessa ja tunteisiin liittyvät sosiaaliset 

taidot tai yksilöohjauksessa 

 

 Korttien avulla voi opetella tunnistamaan omia tunteita erilaisissa  

vuorovaikutustilanteissa.  

 Mitä tunteita erilaiset tilanteet voivat aiheuttaa? 

 Miten tunteita voi näyttää tai miten niitä voi säädellä erilaisissa sosiaali-

sissa tilanteissa, ja miten sietää omia pelkoja tai toisten negatiivisia tun-

teita. 

 Korttien avulla voi myös opetella empatiaa, jolloin asetutaan toisen ihmi-

sen asemaan ja mietitään, miltä toisesta voi tuntua esimerkiksi konfliktiti-

lanteessa.  

 

4. Hojksissa  

 

Hojks eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Kehi-

tysvammaisen voi olla vaikea ilmaista ajatuksia tai tunteita tuleviin tavoitteisiin 

tai esimerkiksi niiden itsearviointiin liittyen. Hojksissa laaditut tavoitteet ja niitä 

koskevat ajatukset ja tunteet voi olla helpompi ilmaista keskustelumaton tun-

nemittarin avulla. Keskustelumattoa voi soveltaa myös arvioimaan omaa onnis-

tumista hojksiin liittyvissä tavoitteissa. 
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5. Valinta - ja päätöksentekotilanteet keskustelumaton avulla 

 

Haavikossa pyritään kannustaman itsenäiseen toimintaan, jolloin myös kannus-

tetaan itsenäisiin valintoihin ja päätöksiin. Erilaisia valinta- ja päätöksentekotilan-

teita arjessa on opetustilanteisiin liittyvät valinnat ja päätökset. Näitä ovat esi-

merkiksi oma itsearviointi. Miten kehitysvammainen arvioi omaa toimintaa? Mis-

sä hän onnistuu omasta mielestään ja missä asioissa pitäisi vielä parantaa? Kes-

kustelumaton avulla voidaan arvioida esimerkiksi 

 

 Viestintä- ja vuorovaikutustaitoja 

 Tiedollisia valmiuksia kuten vieraankielen tai matematiikan osaa-

mista 

 Päivittäisiä arkielämän taitoja, kuten kodinhoitoa, ajankäyttöä tai 

ruoanlaittoa. 

 Arjen asioinnit ja toiminta Haavikon ulkopuolella. Näitä ovat esi-

merkiksi kaupassa tai kirjastossa asiointi- tai kuntosalikäynnit. Tä-

hän liittyy myös itsenäinen opettelu ja liikkuminen julkisilla kulku-

neuvoilla.  

 Vapaa-ajan viettoa ja siihen liittyvää itsenäistä toimintaa 

 Työelämän valmiuksia ja tulevaisuutta: mitä haluan Haavikon jäl-

keen? 
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6 Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu 

 

Sosiaaliset tarinat rakentuvat sanoilla täydennetyistä kuvasarjakorteista. Mene-

telmä sopii henkilöille, joiden on vaikea seurata sosiaalisia tilanteita, ymmärtää 

vain puhuttua kommunikointia tai jotka tarvitsevat kirjoitettuja ohjeita muista-

miseen. Sosiaaliset tarinat ovat yksilöllisiä ja tietylle ihmiselle suunniteltuja, ja 

perustuvat tilanteisiin, joita henkilö ei hallitse. Tarinat kirjoitetaan minä -

muotoon. Korttien kautta ennakoidaan ja selkiytetään tilanteita, jolloin ne toimi-

vat myös uusien ja jännittävien tilanteiden jäsentäjinä. Kuvin esitetyt tarinat 

hyödyntävät useampaa aistikanavaa, jolloin myös muistaminen paranee ja tieto 

on käytettävissä ennen kuin varsinainen vaikea tilanne tulee eteen. Sopivan ku-

van valitsemisessa otetaan huomioon henkilö ikä, hänen ymmärtämänsä kieli, 

oppimisen taso ja sen erityispiirteet. Tavoitteena on, että tarina vähitellen muo-

vautuu henkilön omaksi ajatteluksi. Jokaisesta tilanteesta on kaksi versiota: pää-

henkilön versio ja ympäristön versio ja siksi tarinat sisältävät erityyppisiä lauseita 

kuvaamaan ympäristön ja päähenkilön ajattelua. 

 

Tarinoiden tulee sisältää 

 kuvailevia, kertovia lauseita, jotka kuvailevat ja antavat taustatietoa tilan-

teesta.  

 lauseita, jotka kuvaavat muiden ihmisten reaktioita. Mitä muut näkevät, 

kuulevat ja ajattelevat tilanteessa? 

 lauseita, jotka kuvailevat, miten kehitysvammaisen tulee käyttäytyä tilan-

teen edellyttämällä tavalla. 

 loppulauseita, joiden tulee olla positiivisia ja ne antavat ratkaisuehdotuk-

sia, joiden avulla voi oppia hallitsemaan tilannetta. 

 

Sarjakuvitettu keskustelu 

 

Sarjakuvitettu keskustelu sopii kaiken ikäisille, ja siinä käsitellään kahden tai use-

amman henkilön välisiä vuorovaikutustilanteita. Sarjakuvitettu keskustelu on 

hyvä sijoittaa ajallisesti niin, että se on lähellä todellista tilannetta. Kuvasarjoja 

käytetään usein purkamaan yllättäviä tilanteita, jotka tapahtuivat juuri äsken.  
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Kuvasarjaa käytetään 

 

 tunnistamaan ja tulkitsemaan tunteita, sanoja ja tekoja 

 kuvaamaan vaikeita abstrakteja tilanteita tai käyttäytymistä 

 kuvaamaan mennyttä ja tulevaa 

 selkeyttämään tulevia tapahtumia  

 hahmottamaan nopeasti menevän tilanteen niin, että se ymmärre-

tään kuvasarjan keinoin. 

 

Sosiaalisia tarinoita ja sarjakuvitettua keskustelua voidaan käyttää Haavikon ar-

jessa 

 

1. Erilaisten tilanteiden ja uudenlaisen toiminnan ennakointi  

 

 Uusien tilanteiden jäsentämisessä ja hahmottamisessa, esimerkiksi vierai-

lut. 

 Arjen asioiden opettelussa, kuten ruoanlaitossa tai muissa kodinhoidolli-

sissa töissä. 

 Yhteiskunnan palvelujen käyttäminen ja asiointikäyntien hahmottaminen. 

  Tilanteeseen ja paikkaan sopivan käytöksen harjoittelu. 

 Työelämätaitojen opetteluun, esimerkiksi työhaastatteluun valmistautu-

minen. 

 

2. Vuorovaikutustilanteet sekä tunteiden tunnistus ja käsittely 

 

 selvittämään ja käsittelemään yllättäviä tunnereaktiota. 

 perustelemaan tai selittämään odottamatonta käytöstä oppitunnilla tai 

Haavikon ulkopuolella. 

 

3. Tilanteiden läpikäyminen ja arviointi 

 

Jos esimerkiksi asiointikäynti ei mennyt toivotulla tavalla, käydään tilanne läpi 

sarjakuvitetun tarinan avulla selvittämällä: 
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 Mitä kävi ja miksi? 

 Miten tilanteen olisi todellisuudessa pitänyt mennä tai olisi suotavaa? 

 

Sosiaalisen tarinan käyttö ja esimerkkitilanne, jossa joku aikuisopiskeli-

joista puhuu kirjastossa liian kuuluvalla äänellä. 

 

 

Kirjastossa ei saa huutaa. 

 

                  Kuvio 1.                  Kuvio 2.  Kuvio 3. 

 

 

 

 

Kirjastossa keskustelu on OK tai sallittua. 

 

                  

        Kuvio 4.  Kuvio 5. 
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7 Erilaiset kuvalliset ohjeet 

 

Kuvalliset ohjeet tarkoittavat kuvakommunikointia. Kuvat voivat olla valokuvia, 

lehdistä otettuja tai piirrettyjä. Kuvia voi myös tulostaa Papunetin 

(www.papunet.fi) kuvapankista. 

 

7.1 Piktogrammit 

 

Piktogrammit ovat mustavalkoisia kuvia (The Pictogram Ideogram Communica-

tion), joita suomessa kutsutaan PIC-kuviksi. Ne ovat helposti ymmärrettäviä, sillä 

Maharajin (1982) mukaan suurin osa ihmisistä tunnistaa ilman erillistä opettelua 

melkein kaikki kuvat, joita on noin 350 kappaletta. Piktogrammikuvat soveltuvat 

tällöin erilaisille käyttäjille, ja usein kommunikointi aloitetaan käyttämällä pikto-

grammeja. Piktogrammeja voi käyttää tilannekuvina tai niiden avulla voidaan 

nimetä asioita. Piktogrammit ovat pääasiassa substantiiveja sekä verbejä ja ku-

vaavat asioita, esiniteitä tai paikkoja. Piktogrammien käytössä ei ole selkeitä 

sääntöjä, miten kuvilla muodostetaan lauseita. 

 

 
    Kuvio: Papunet.net, Sclera 

7.2 PCS-kuvat 

 

Kansainvälisesti tunnettu kuvamateriaali on myös Suomessa mahdollisesti yksi 

suosituimpia kuvapankkeja. PCS (Picture communication symbols) kuvat ovat 

sekä värillisiä että mustavalkoisia ja ovat muokattavissa tietokoneella. Kuvia on 

mahdollista saada myös liikkuvina animaatiokuvina, joita pystyy ostamaan. 

Suomenkielisiä kuvia on saatavilla noin 9000 erilaista.  

 

http://www.papunet.fi/
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7.3 Kommunikointikansio 

 

Kuvakansio on yksi kommunikoinnin välineistä, joita on valmistettu jo pitkään. 

Laajan kommunikointikansion yksi olennaisimmista ominaisuuksista on sen toi-

mivuus, jolloin samalle aukeamalle laitetaan saman teeman sanoja. Mallittami-

sen avulla vuorovaikutuskumppani osallistuu kansion käyttöön samalla tavalla 

kuin varsinainen käyttäjä: osoittaa kuvia, joiden avulla haluaa välittää viestin. 

Mallittamisen avulla annetaan esimerkki lauseen rakentamisesta sekä tuetaan 

kielellistä kehitä.  

 

 

 Kuvio: Papunet.net, Elina Vanninen 
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8 Muut menetelmät  

 

Muita menetelmiä edellisten lisäksi ovat pikapiirtäminen, draama sekä kartta-

työskentely. Näiden avulla voidaan tukea omaa ilmaisua ja rohkeutta sekä tarvit-

taessa ne selkiyttävät tilanteita ja kuulluksi tulemista. 

 

8.1 Pikapiirtäminen  

 

Pikapiirtämistä voidaan käyttää tilanteissa, kun ei löydy sopivia kuvia tai symbo-

leja kuvaamaan tilannetta. Kuvia piirretään keskustelun kuluessa. Pikapiirtämi-

sessä kuvan esteettisyys ei ole tärkeintä. Olennaisempaa on käyttää kuvaa esi-

merkiksi havainnollistaen tilannetta puheen tukena. Menetelmä sopii myös ai-

kuisille henkilöille, jos puheen tuottaminen on vaikeaa, jolloin vuorovaikutus-

kumppani piirtää kuvia ja puhevammainen osoittaa kuvaa, joka kuvastaa hänen 

ajatusta. Piirtämistä jatketaan niin kauan, 

kunnes on saatu selville puhevammaisen 

henkilön asia.  

 

Haavikossa pikapiirtämistä voidaan käyttää 

 

 Tukemaan puhetta, kun selkiytetään 

abstrakteja asioita tai tilanteita, kuten 

 ihmissuhteita: miten ottaa kon-

taktia toiseen ihmiseen? 

 ajankäsitystä: mitä tarkoittaa 

"kohta" tai "pian" tai "vartti"? 

 sanontoja: mitä tarkoittaa  

"katsotaan?" 

 Selittää vaikeita tilanteita, kuten sairauksia tai tapaturmia. 

 

 Yllättävissä tilanteissa 

 Ryhmä- tai paritehtävissä 

 Kun ei löydy sopivia kuvia tai symboleita tukemaan puhetta  

 Tukemaan oppituntien sisältöä esimerkiksi vieraissa kielissä tai arjen  

matematiikassa tai sosiaalisten- ja vuorovaikutustaitojen oppimisessa. 
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8.2 Draama 

 

Draaman avulla kannustetaan ilmaisemaan itseään, esiintymään ja olemaan en-

nen kaikkea rohkea. Osallistavan draaman kautta käsitellään rajattuja, yksittäisiä 

aiheita ja tilanteita. Osallistavan draaman kautta voidaan käsitellä paitsi tärkeitä 

aiheita, myös tunteita. Usein rakennetaan fiktiivinen tarina, jonka kehittämiseen 

kaikki osallistuvat. Draaman tekemiseen kannattaa tehdä draamasopimus, jossa 

selvitetään, mitä ollaan tekemässä ja kauan tarinaa tehdään ja kuinka paljon ku-

kin haluaa osallistua. Tällöin luodaan turvallisuuden tunnetta. Ohjaajan innostu-

neisuudella on merkitystä, kuinka esityksen tekeminen lähtee käyntiin. Draamaa 

voi soveltaa Haavikossa samoihin tilanteisiin kuin sosiaalisia tarinoita tai keskus-

telumaton sovelluksia. 

8.3 Karttatyöskentely 

 

 Valintoja, ratkaisuja ja päätöksiä voidaan tukea myös karttatyöskentelyn 

avulla.  

 Tavoite on selvittää, mitä kehitysvammainen ajattelee omaan elämään 

liittyvistä asioista, toiveista ja valinnoista. 

 Karttoja voidaan työstää esimerkiksi  

 

 toiveista 

 peloista ja huolista 

 paikoista, joissa käy 

 vapaa-ajasta 

 palveluista ja tuen tarpeista 

 sosiaalisista suhteista 
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9 Osallistu korttien avulla 

 

Päätöksentekoon ja kommunikaatioon voidaan antaa tukea kuvien avulla. Nämä 

kortit auttavat tiedon vastaanottoa, päättelytaitoa, olemaan eri mieltä tai ku-

vaamaan omaa ajatusta ja näin ollen myös perustella valintaansa erilaisissa Haa-

vikon arjen tilanteissa. Näitä kortteja voi yhdistää esimerkiksi keskustelumaton 

käytön yhteyteen tai käyttää kortteja sosiaalisina - ja sarjakuvitettuina tarinoina 

tai sosiaalisten tarinoiden tukena tai pelkästään yksittäisinä kuvina. Korttien 

kautta kehitysvammainen pääsee osalliseksi, ja voi helpottaa hänen ymmärrys-

tään, osallistumistaan tai kuulluksi tulemistaan Haavikossa. 

 

Jos ei uskalla sanoa ääneen, kuva kertoo enemmän kuin minun tuhat sanaa... 

 
 

 
 

Tilanteet  

 

 Tukee mielipiteen ilmaisua yksilökeskusteluissa tai oppitunneilla ja erilai-

sissa ryhmissä.  

 Äänestämisessä 

 Voi soveltaa Hojksiin 
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Mitä, missä, milloin? 

 

Tilanteet 

 Havainnollistamaan tätä hetkeä tai tulevia tilanteita 

 Selkeyttämään toimintaa paikoissa, joissa on sopivaa käyttäytyä tai tehdä 

kontekstiin sopivalla tavalla 

 

Pieniä valintoja, joilla on väliä. 

 

 

 Joskus voi jäädä epäselväksi, mitä kukakin haluaa 

 Tukee valintatilanteita, päätöksentekoa 
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Työ- ja vapaa-aika 

      

 Tulevaisuuden suunnitteluun: mitä haluan? Mitä en halua? 
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Mitä minä voin tarvita, mutta en osaa ilmaista? 

 

 

 

 Oppitunneilla ja ryhmässä tukemassa kommunikointia 

 Valintojen tukemisessa, tiedon haku ja sen tarjoaminen 

 pienien ja isojen valintojen päätökset esimerkiksi, kun kyse on  

tulevaisuudesta, tai asioinneista kaupassa, kirjastossa, kuntosalilla 

 Päätösten tekeminen asioinneilla. 
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10 Linkkejä ja lisätietoa sekä materiaalia 

 

Artikkeleita itsemääräämisoikeudesta  

http://www.aspasaatio.fi/suuntaaja/suuntaaja-32013 

 

Minun suunnitelmani oman elämän suunnitteluun 

http://papunet.net/materiaalia/minun-suunnitelmani 

 

Näin minä pärjään - julkaisu avun ja tuen tarpeen arviointiin 

http://www.kvps.fi/blogit/ajankohtaista/nain-mina-parjaan-julkaisu-avun-ja-

tuen-tarpeen-arviointiin 

 

Näin minä pärjään - julkaisu selkokielisenä versiona 

http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Blogi/Nain-mina-parjaan.pdf 

 

Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu 

Andersson Birgitta 2006. Sosiaaliset tarinat ja sarjakuvitettu keskustelu. Ensim-

mäinen painos. Jyväskylä: Haukkaranta. 

Ulla Heikura-Pulkkinen ja Sari Kujanpää 2006. Sosiaaliset kuvatarinat. Jyväskylä: 

Haukkaranta. 

 

Tuettu päätöksenteko   

http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-

jarjestamisprosessi/tuettu-paatoksenteko 

Vammaispalvelujen käsikirja  

http://www.thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja 
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