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ABSTRACT 
 

Kontinen, Jonna.  
Tell through pictures and signs. Producing a material with pictures and support 
signs for a day care centre group.  
79 p., 5 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2015. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 
Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor on Social Services  
 
The aim of this thesis was to produce a support material for the day care centre 
Pellava in Tuusula. The material was supposed to combine pictures and 
support signs. The material is referred to as picture-support sign material in this 
thesis as no official term for this kinf of combined materials exists. The purpose 
of this material was to serve the needs of a variety of children in the day care 
centre group and to support the use of support signs alongside pictures. 
Furthermore this material was produced to be used for the directed small group 
activities in a communicative way and to help guide the action. The long term 
aim was to improve guidance of the action, interaction and communication 
between the children and adults in the group. 
 
The cooperation partner of working life was the day care centre Pellava in 
Tuusula. The supervisor of the thesis was the director of the day care centre. 
The target group of the product was the group’s kindergarten teacher and other 
educational members of the group. At the request of the supervisor of the 
thesis, the material was duplicated. The duplicate was given to another group. 
 
This thesis is functional. It includes a report and a product. The theoretical part 
of the report consists of the early childhood education and AAC methods: more 
specific information is introduced about support signing and picture 
communication.  
 
The product includes 17 different entireties to be used in different small group or 
group activities. Every entirety includes a frame with pictures and corresponding 
sign pictures and a page with detachable pictures. These were organized in 
folders. Tell through Pictures (Kerro Kuvin) picture program and picture tool by 
Papunet were used in producing the material. Because Tell through Pictures 
picture program is licensed and paid, the product could not be attached entirely.  
 
The kindergarten teachers evaluated the product after seven weeks of use. 
According to their evaluation the product was successful and the goals had 
been achieved. In addition, the material was delivered to a third group. For 
further research a similar material for transition situations could be produced.  
  
Keywords: early childhood education, early childhood special education, 
augmentative and alternative communication, AAC, functional Bachelor’s thesis 
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1 JOHDANTO  

 

 

Jokke sanoo 

Ennen osasin puhua vain vahingossa.  

Käskin kalaa katolle ja sille viileä kylpy auki.  

 

Nyt kun olen viisi ja kaverini mummu asuu Togossa  

Osaan sanoa ärrlän ja annoin kissalle nimeksi Nauki.  

  

- katkelma runosta ´5-vuotias muistelee´- 

Teksti: Katisa 2008 

Kuvat: Papunetin Kuvatyökalu i.a.   

 

Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista vapaasti mielipiteensä, hakea toisen ihmi-

sen huomiota ja olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Lapsen tulisi ikään, 

sukupuoleen ja syntyperään katsomatta saada nauttia täysipainoisesta ja hy-

västä elämästä oloissa, jotka takaavat ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja 

helpottavat lapsen aktiivista osallistumista yhteisönsä toimintaan. Nämä arvot 

vaikuttavat myös tämän opinnäytetyön taustalla. Varhaiskasvatuksen tavoittee-

na onkin antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatuk-

seen, kehittää lapsen vuorovaikutustaitoja, edistää lapsen toimimista vertais-

ryhmässä sekä varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua. Näiden tavoitteiden 

toteutuminen saattaa edellyttää varhaiskasvatuksessa puhetta tukevien ja kor-

vaavien kommunikointimenetelmien käyttöä. (Launonen 2002; Varhaiskasvatus-

laki 1973; Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus 1991.)  

 

Erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä (AAC) on ole-

massa paljon. Menetelmiä voidaan myös yhdistää ja soveltaa yksilöllisten tar-

peiden mukaan. Koska lapsiryhmässä lasten tuen tarpeet ja vahvuudet ovat 

usein hyvin toisistaan poikkeavia, ollaan helposti tilanteessa, jossa useiden me-

netelmien rinnakkainen käyttö on tarpeellista kommunikatiivisten edellytyksien 

luomiseksi kaikille. Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Halenius 2012; Koskinen & 

Sippola 2006; Pollari 2011) on käynyt ilmi, että AAC-materiaalien käytöstä päi-

väkodissa on ollut hyötyä, mutta niiden valmistaminen vie paljon aikaa, jota 
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työntekijöillä harvoin on riittävästi. Näistä syistä koin kuva-tukiviittoma-

materiaalin valmistamisen päiväkotiryhmän käyttöön tarpeelliseksi. (Huuhtanen 

2012d, 20–24; Pollari 2011, 16, 67; Rantala 2007, 20–21; von Tetzchner & Mar-

tinsen 2000, 44–46.) 

 

Koska tulevaan sosionomi (AMK) -tutkintooni sisältyy lastentarhanopettajan vir-

kakelpoisuus, edistää päiväkodissa käytettäväksi tarkoitetun materiaalin valmis-

taminen ammatillista kasvuani. Prosessin aikana perehdyn uudenlaisen kuva-

ohjelman käyttöön ja työstän materiaalin työkaluksi lastentarhanopettajalle ja 

muulle kasvatushenkilöstölle. Lisäksi tulen perehtyneeksi syvemmin päiväko-

deissa yhä enemmän käytettyihin AAC-menetelmiin erilaisten lähdemateriaalien 

kautta. 

 

Tuusulan Päiväkoti Pellavassa kaikissa lapsiryhmissä käytetään AAC-

menetelmiä, kuten kuvia ja tukiviittomia, kommunikoinnin ja toiminnan tukena. 

Tämän opinnäyteyön tavoitteena on valmistaa kuvia ja tukiviittomia yhdistävä 

materiaali Tuusulan kunnan Päiväkoti Pellavan lapsiryhmässä käytettäväksi. 

Tarkoituksena on, että materiaali toimisi sekä kommunikatiivisesti että toimin-

nanohjauksellisesti, tukisi viittomien käyttöä kuvien rinnalla ja olisi käytettävissä 

ohjatuissa pienryhmätoiminnoissa yleisemmin kaikkien lasten kanssa.  

 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen. Opinnäytetyö koostuu toiminnallisen 

osuuden lopputuloksena syntyneestä produktista (kuva-tukiviittoma-materiaali) 

sekä raportista. Raportin teoriaosuudessa käydään läpi viitekehystä varhais-

kasvatuksen sekä AAC-menetelmien kautta. Keskeisiä käsitteitä ovat varhais-

kasvatus ja AAC, eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi. AAC-

menetelmistä kuvataan tarkemmin tukiviittomia sekä kuvakommunikaatiota, joi-

ta on myös produktissa käytetty. Muut AAC-menetelmiin kuuluvat menetelmät 

käydään läpi vain luettelomaisesti. Lisäksi raportissa kuvataan produktin toimin-

taympäristö ja produktin valmistamisen prosessi. Arvioinnissa on kuvattu henki-

lökunnan edustajille tehdyn kyselyn tulokset.  

 

 

  



2 VARHAISKASVATUS 

 

 

2.1 Varhaiskasvatuksen perusteita 

 

Varhaiskasvatuspalveluja tarjoavat kaupungit, kunnat, järjestöt, seurakunnat 

sekä yksityiset palveluntuottajat. Palveluita järjestetään valtakunnallisten lin-

jausten mukaisesti. Keskeisimpiä varhaiskasvatuspalveluita ovat päiväkotitoi-

minta, perhepäivähoito sekä avoin toiminta. Varhaiskasvatus, esiopetus osana 

varhaiskasvatusta sekä perusopetus kouluissa muodostavat lapsen kehityksen 

kannalta johdonmukaisen jatkumon. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 11–12.) 

 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kas-

vatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu 

erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatusta annetaan päiväkodissa, perhepäi-

vähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena (Varhaiskasvatuslaki 1973). Var-

haiskasvatuslaki on parhaillaan muutoksessa. Laki lasten päivähoidosta on uu-

distunut varhaiskasvatuslaiksi (2015) ja astunut voimaan 1.8.2015. Tämä on 

kuitenkin vasta lakiuudistuksen ensimmäinen vaihe, ja vaikka lain nimi ja sisältö 

osittain ovat uudistuneet, on lain perässä edelleen vuosilukuna 1973, jolloin 

päivähoitolaki tuli voimaan. Varhaiskasvatuslaissa käytetään myös yhä käsitettä 

lasten päivähoito, jolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta. Lasten päivähoidon ylei-

nen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

Päivähoito on lapsiperheille suunnattua palvelua, joka mahdollistaa muun mu-

assa vanhempien työssäkäynnin tai opiskelun tarjoamalla lapsille hoitopaikan. 

(Varhaiskasvatuslaki 1973; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.)  

 

Varhaiskasvatusta ohjaavat useiden asiakirjojen ja dokumenttien sisältö, jota 

voidaan pitää varhaiskasvatuksen perusteena. Suomalainen varhaiskasvatus 

perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimukseen (1991), 

Suomen perustuslain perusoikeussäännöksiin (1999) sekä muuhun kansalli-

seen lainsäädäntöön. Lait ja asetukset normiohjaavat varhaiskasvatuksen laa-

tua. Varhaiskasvatuslaki (1973) ja asetus lastenpäivähoidosta (1973) luovat 
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edellytykset lasten päivähoidolle ja sen piirissä annettavalle varhaiskasvatuksel-

le sekä määrittävät toiminnan vähimmäisvaatimukset. Normiohjauksen tyypilli-

nen piirre on sen sitovuus. Normia tulee noudattaa ja noudattamatta jättämises-

tä seuraa sanktio. Asiakirjat puolestaan ohjaavat toimintaa välittämänsä infor-

maation tai tavoiteasettelun kautta, tällöin puhutaan informaatio-ohjauksesta. 

Asiakirjojen tavoitteena on ohjata varhaiskasvatusta tarjoamalla tietoa varhais-

kasvatuksen keskeisistä painopistealueista ja tavoitteista sekä varhaiskasva-

tuksen sisällöllisen kehittämisen suunnasta. (Adenius-Jokivuori, Eronen & 

Laakso 2014; Alila & Parrila 2004, 12–14; Alila 2004, 27–28; Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2002, 15–16.) 

 

Varhaiskasvatuksen ohjaus perustuu sekä valtakunnallisiin että kuntien omiin 

asiakirjoihin. Valtakunnallisesti ohjaus tapahtuu muun muassa lakien, asetus-

ten, varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetussuunnitelman mukaan. Valtio-

neuvoston hyväksymien varhaiskasvatuksen valtakunnallisten linjauksien poh-

jalta laadittu Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) ohjaa valtakunnal-

lisesti varhaiskasvatuksen sisältöä, laatua ja kuntien omien varhaiskasvatus-

suunnitelmien laatimista. (Adenius-Jokivuori, Eronen & Laakso 2014, 171–172; 

Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15–16; Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2005.) 

 

Kuntatasolla varhaiskasvatuksen ohjaus on monimuotoista ja asiakirjojen nimet 

voivat vaihdella kunnasta riippuen. Samalla tavalla kuin Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet (2005) ohjaavat valtakunnallisesti muun muassa varhaiskas-

vatuksen laatua ja sisältöä, ohjaa kunnan varhaiskasvatussuunnitelma varhais-

kasvatuksen laatua ja sisältöä kunnallisesti. Kunnan varhaiskasvatuksen suun-

nitelmassa on kirjattu muun muassa varhaiskasvatuksen arvot, kunnan varhais-

kasvatuksen järjestämisen keskeiset periaatteet sekä erityistä hoitoa ja kasva-

tusta tarvitsevien lasten hoidon järjestäminen. Lisäksi kunnan varhaiskasvatus-

suunnitelmasta löytyy tietoa varhaiskasvatusympäristöstä, kasvatuskumppa-

nuudesta, kielen merkityksestä varhaiskasvatuksessa, kasvattajan roolista var-

haiskasvatuksessa sekä verkostotyöskentelyn tavoitteet ja toteuttamistavat. 

Tässä työssä keskitytään arvojen ja toiminnan järjestämisen lisäksi produktin 

kannalta keskeisimpiin seikkoihin, kuten kielen merkitykseen varhaiskasvatuk-
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sessa, varhaiskasvatusympäristöön sekä kasvattajan rooliin varhaiskasvatuk-

sessa. Esimerkiksi kasvatuskumppanuus ja verkostotyöskentely jätetään käsit-

telemättä tarkemmin raportin rajallisuuden vuoksi, vaikkei kummankaan merki-

tystä varhaiskasvatuksessa voi kiistää. (Tuusulan kunta 2011; Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005, 44–45.) 

 

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lasten hyvinvointia mahdollisimman 

tasapuolisesti ja lasten etua ajatellen. Perusta varhaiskasvatukselle tulee kui-

tenkin kotoa ja kotikasvatuksesta. Päivähoito- ja varhaiskasvatuspalvelut tuke-

vat siis kotien kasvatustyötä. Olennaista toimivassa varhaiskasvatuksessa on 

lasten, vanhempien, päivähoidon ja muun varhaiskasvatushenkilöstön tekemä 

yhteistyö, verkostoituminen sekä kasvatuksellinen kumppanuus. Nähdään, että 

vastuu lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta on aina ensisijaisesti kodil-

la. Ammattitaitoinen varhaiskasvatushenkilöstö toimii vanhempien kumppanina 

ja auttaa lapsen kokonaisvaltaista kehittymistä yhdessä muiden yhteistyötaho-

jen kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 21, 72; Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 16, 32.) 

 

Kieli on ensisijainen tekijä vuorovaikutuksen ja kommunikaation alueilla ja se on 

suhteessa kaikkiin Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) mainittui-

hin orientaatioihin, kuten esimerkiksi matemaattiseen ja luonnontieteelliseen 

orientaatioon. Kieli on aina eräs oppimisen tärkeimmistä välineistä, välittyy se 

sitten puhutun tai puhetta tukevan tai korvaavan keinon avulla. Tämän johdosta 

kaikessa hoito-, kasvatus- ja opetustoiminnassa on käytettävä mahdollisimman 

hyvää ja selkeää kieltä. Tarpeen mukaan on käytettävä puhetta tukevia tai kor-

vaavia kommunikaatiomenetelmiä. Lapsi tarvitsee myös ohjausta kielen omak-

sumiseen ja sen käyttämiseen. Esimerkiksi uudet käsitteet on selitettävä lapsel-

le mahdollisimman tarkasti ja havainnollisesti. Se, että lapsi pääsee osallistu-

maan päiväkodin arkeen yhdessä toisten lasten ja kasvattajien kanssa, tukee 

parhaiten hänen mahdollisuuksiaan kielen kehitykseen. (Launonen 2004, 160; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 27–39.) 
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2.2 Tuetun varhaiskasvatuksen perusteita  

 

Tuettua varhaiskasvatusta määrittää Lapsen oikeuksien sopimus (1991), Var-

haiskasvatuslaki (1973) sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005). 

Lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen arvoista keskeisin on lapsen ih-

misarvo. Tähän perusarvoon liittyneenä sopimus kattaa neljä yleisperiaatetta, 

jotka ovat syrjintäkielto ja lasten tasa-arvoisen kohtelun vaatimus, lapsen etu, 

lapsen oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä lapsen mielipi-

teen huomioonottaminen. Myös henkisesti tai ruumiillisesti vammaisen lapsen 

tulisi saada nauttia täysipainoisesta ja hyvästä elämästä oloissa, jotka takaavat 

ihmisarvon, edistävät itseluottamusta ja helpottavat lapsen aktiivista osallistu-

mista yhteisönsä toimintaan. Lapselle on annettava tukea tarvittaessa. Tuki on 

suunniteltava varmistamaan vammaisen lapsen mahdollisuus muun muassa 

koulunkäyntiin, kuntoutuspalveluihin ja virkistystoimintaan siten, että lapsi so-

peutuu mahdollisimman hyvin häntä ympäröivään yhteiskuntaan. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2005, 12; Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen 

oikeuksien sopimus1991.)  

 

Varhaiskasvatuslain (1973) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on antaa 

kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen, tunnistaa 

lapsen yksilöllisen tuen tarve ja järjestää tarkoituksenmukaista tukea varhais-

kasvatuksessa tarpeen ilmettyä. Suomen perusoikeussäännöksistä, muusta 

oikeussääntelystä ja asiakirjainformaatiosta voidaan johtaa lapsen oikeuksia 

konkretisoivat varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet. Näitä ovat muun mu-

assa lapsen oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, oikeus 

tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti sekä oikeus 

saada tarvitsemaansa erityistä tukea. Kunnan käytettävissä on oltava lasten 

päivähoidossa esiintyvää tarvetta vastaava määrä erityislastentarhanopettajan 

palveluja. (Varhaiskasvatuslaki 1973; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 12.) 

 

Vuonna 2007 Suomessa julkaistiin Erityisopetuksen strategia, eli esi- ja perus-

opetuksen pitkän tähtäimen kehittämisstrategia, jossa esitettiin useita kehittä-

misehdotuksia erityistä tukea tarvitsevien lasten ja oppilaiden opetuksen järjes-
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tämiseksi. Erityisopetuksen strategian (2007) linjaukset huomioitiin muutoksina 

perusopetuslaissa (Laki perusopetuslain muuttamisesta 2010) sekä esi- ja pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa. Syksyllä 2011 opetussuunni-

telmamuutokset otettiin käyttöön esi- ja perusopetuksessa. Tavoitteena oli lisätä 

tukimuotojen suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja moniammatillista yhteistyötä. 

Muutosten myötä oppilaalle annetaan tukea kolmiportaisesti, jolloin tuki vahvis-

tuu portaalta toiselle siirryttäessä. Tuen kolme porrasta ovat yleinen tuki, tehos-

tettu tuki ja erityinen tuki. (Adenius-Jokivuori, Eronen & Laakso 2014, 184; Ope-

tushallitus 2010a; Opetushallitus 2010b; Opetusministeriö 2007.)  

 

Vaikka Varhaiskasvatuslaki (1973) määrittelee, että lapsen yksilöllinen tuen tar-

ve tulee tunnistaa ja järjestää riittävä tuki lapselle, ei varhaiskasvatuksessa ole-

ville alle esikouluikäisille lapsille kolmiportaisen tuen mallia ei ole säädetty to-

teutettavaksi laissa tai missään suosituksissa. Osa kunnista toteuttaa kuitenkin 

varhaiskasvatuksessakin tuen kolmiportaista mallia esi-opetuksen kolmiportai-

sen tuen mallia soveltaen (Opetushallitus 2010a, 20─24). Valtionhallinnon oh-

jaus ei suoranaisesti muodosta kolmiportaisen tuen toteuttamiselle alle esikou-

luikäisille lapsille varhaiskasvatuksessa mitään selkeitä ohjeita tai rajoituksia, 

joten kunnat voivat melko itsenäisesti tehdä päätöksiä strategiansa ja hyvinvoin-

ti- ja lapsipolitiikkansa edellyttämällä tavalla. (Huhtanen 2004, 100; Kuoppala 

2014, 1-2.)  

 

 

2.3 Tukea tarvitsevat lapset varhaiskasvatuksessa  

 

Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten perhe-, kulttuuri- sekä muut taustat 

ovat nykyään aiempaa monipuolisempia. Erityisvarhaiskasvatuksen tarve var-

haiskasvatuspalveluissa onkin kasvanut 2000-luvulla ja on nykyisin noin 8 % 

(Nurmilaakso & Välimäki 2011, 5). Tuen tarpeen taustalla voi olla krooninen 

sairaus tai vamma, kielellisen kehityksen erityisvaikeus, puheen kehityksen vii-

ve tai poikkeava puhe, sosiaalis-emotionaalinen vaikeus, CP-vamma, kehitys-

vamma, asperger, autistiset piirteet tai autismi, kehitysviive, tarkkaavaisuus-

häiriö sekä näkö- tai kuulovamma. Tuen tarve voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista ja 

se voi liittyä lapsen normaaliin kehitykseen. Tuen tarve voi syntyä myös tilan-
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teessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään 

tai kehitystään. Valtaosin erityisen tuen tarve liittyy kielellisen kehittymisen alu-

eeseen. Varhaiskasvatuksessa se näkyy puhumisen sekä kielen ymmärtämisen 

ongelmina. (Nurmilaakso & Välimäki 2011, 5; Pollari 2011, 4–5; Varhaiskasva-

tuslaki 1973; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 33–36.) 

 

Lapsen tuen tarvetta arvioitaessa olennaista on tunnistaa ja määritellä lapsen 

yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja erilaisissa kasvatukselli-

sissa tilanteissa, sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen tarpeet. Päiväkodissa tai 

perhepäivähoidossa olevalle lapselle on laadittava henkilökohtainen varhais-

kasvatussuunnitelma lapsen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon toteuttamiseksi 

lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevalla tavalla sekä kirjattava toi-

menpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmaan kirjataan lapsen 

tarvitseman tuen tarve, tukitoimenpiteet ja niiden toteuttaminen. Erityistä tukea 

tarvitsevan lapsen suunnitelmassa kuvataan, miten lapsen yksilöllinen ohjaus ja 

varhaiskasvatus sovitetaan yhteen ja mitä muutoksia kasvatuksellisessa toimin-

nassa, fyysisessä ympäristössä sekä kasvatuskumppanuudessa toteutetaan. 

Muutostarpeita arvioitaessa kasvattajayhteisö tarkastelee toimintaansa ja mah-

dollisuuksiaan ohjata lasta. (Nurmilaakso & Välimäki 2011, 5; Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2005, 33–36; Varhaiskasvatuslaki 1973.) 

 

Varhaiskasvatuksessa olevat eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset saattavat 

myös tarvita tukea. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 39) mu-

kaan myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus tulee järjestää 

tavallisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä siten, että lapsi kuuluu lapsi-

ryhmään ja hänen sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Eri kieli- ja kult-

tuuritaustaisten lasten kanssa tulee huomioida, että he tarvitsevat erityistä jär-

jestelmällistä ohjausta kielen omaksumiseen ja käyttöön. Kielen ja sosiaalisten 

taitojen tukeminen arjen vuorovaikutustilanteissa on ensiarvoisen tärkeää. Ku-

vallisen materiaalin käyttö on yksi keino edistää kielen oppimista, selventää päi-

vän kulkua sekä tukea vuorovaikutusta. (Halenius 2012, 25; Kuusisto 2010, 60–

89; Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2009, 15; Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 39.) 
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2.4 Tuki varhaiskasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksessa lapsille voidaan antaa laadukasta hoitoa, kasvatusta ja 

opetusta sekä varhaista tai erityistä tukea. Heinämäki (2005) kuvaa tuen raken-

tumista varhaiskasvatuksessa kuviossa 1. 

 

 

KUVIO 1. Tuen kolmiportainen malli varhaiskasvatuksessa (Heinämäki 2005, 

10).  

 

Varhainen tuki kuuluu varhaiskasvatuksen perustehtävään. Se tarkoittaa sekä 

lapsen tukemista että mahdollisimman varhain käynnistyviä suunnitelmallisia 

tukitoimia. Varhaiseen tukeen liitetään ennaltaehkäisevä, lapsen kasvun ja kehi-

tyksen riskitekijöihin liittyvä näkökulma. Tukitoimien lähtökohtana on henkilöstön 

tekemä systemaattinen ja tietoinen lapsen havainnointi sekä vanhempien ha-

vainnot lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. Muokkaamalla päivittäistä 

fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista toimintaympäristöä tuki järjestetään osaksi 

lapsen arkea. (Adenius-Jokivuori, Eronen & Laakso 2014, 173; Kuoppala 2014, 

13–14; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.) 

 

Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa tarkoittaa tukea tarvitsevien lasten kasva-

tuksellisten ja kuntoutuksellisten tarpeiden huomioimista päivähoidossa. Tuki 

järjestetään mahdollisimman pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhtey-

dessä siten, että lapsi toimii ryhmän jäsenenä muiden lasten kanssa ja hänen 

sosiaalisia kontaktejaan ryhmässä tuetaan. Lapsen tarvitsema tuki aloitetaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Se ei aina tarkoita erillisiä toimenpitei-

tä vaan kyse on yksilöllisten tavoitteiden asettamisesta osana varhaiskasvatus-

ta, jolloin lapsen oppimisympäristö mukautetaan lapsen tarpeisiin. Päivähoidon 
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toiminnassa on jo itsessään kuntouttavia elementtejä, jotka tukevat kaikkien 

lasten kehitystä. Osana tuen järjestämistä näitä arjen kuntouttavia elementtejä 

vahvistetaan suunnitelmallisesti ja vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilös-

tön välistä yhteistyötä tehostetaan. Varhaiskasvatuksen arjen kuntouttavia ele-

menttejä ovat monipuolinen vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus, 

ryhmätoiminta sekä struktuuri eli ajan, paikan, ihmisten ja toiminnan säännölli-

syys, pysyvyys ja jäsentyneisyys. Päivittäistä kasvatustoimintaa mukautetaan 

eriyttämällä, perustaitojen harjaannuttamisella sekä lapsen itsetunnon vahvis-

tamisella. Tavallisen päiväkotiryhmän yhteydessä toteutettava erityinen tuki 

edellyttää koko työyhteisön vastuunottoa erityisen tuen antamisesta. (Adenius-

Jokivuori, Eronen & Laakso 2014, 173–174; Halenius 2012, 22; Heinämäki 

2004, 59; Kuoppala 2014, 14; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos i.a.; Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2005, 36.) 

 

Varhaiskasvatuksen tukitoimiin kuuluvat siis sekä kasvatuksellisen toiminnan 

mukauttaminen (esimerkiksi pienryhmätoiminta) että kuntoutuksellisten ele-

menttien suunnitelmallinen käyttö (esimerkiksi AAC-menetelmät). Kasvattajat 

voivat omalla tietotaidollaan ja pedagogisilla ratkaisuillaan tehdä paljon lapsen 

hyväksi. Nämä ammattilaiset voivat toiminnallaan edistää lasten kommunikointi-

taitoja, riippumattomuutta, itsenäisyyttä ja aktiivisuutta. Ajan, tilan ja sosiaalisen 

ympäristön strukturointi auttaa monia lapsia ennakoimaan tulevaa, rauhoittu-

maan ja toimimaan arjessa paremmin. Lapsen vahvuuksien tunnistaminen sekä 

yksilöllinen ohjaaminen ja opettaminen auttavat lasta selviytymään hänelle vai-

keissa tilanteissa. Luottamuksellinen, hyvään vuorovaikutussuhteeseen perus-

tuva, tavoitteellinen, yhteisiä sopimuksia noudattava ja pedagogisesti mietitty 

varhaiskasvatus on merkittävin osa lapsen jokapäiväistä kuntoutusta. Erilaisten 

menetelmien kuten tukiviittomien ja kuva- tai esinekommunikaation käyttöön 

kasvattajien tulisi saada tarvittaessa ohjausta varhaiskasvatuksen erityisopetta-

jalta. (Adenius-Jokivuori, Eronen & Laakso 2014, 174–175; Halenius 2012, 23; 

Kerola 2009, 175,183; Koskinen & Sippola 2006, 5–6,13; Launonen 2012, 32; 

Rautamies, Laakso & Poikonen 2011, 210–212; Tuusulan kunta 2011, 19–21; 

von Tetzchner & Martinsen 2000, 11.) 
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3 VARHAISKASVATUSIKÄISEN LAPSEN PUHETTA TUKEVA JA KORVAAVA 

KOMMUNIKOINTI  

 

 

3.1 Vuorovaikutus luo lapsen kommunikoinnin pohjan 

 

Ihmisten elämä ja heidän kokemuksensa omasta elämästään syntyvät vuoro-

vaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristön kanssa. Vain ihmisten tiedetään 

olevan tietoisia itse vuorovaikutuksestaan. Usein ihmisten välisestä vuorovaiku-

tuksesta puhuttaessa tarkoitetaan tietoista vuorovaikutusta eli viestintää, toisin 

sanoen kommunikointia. Suuri osa ihmistenkin välisestä vuorovaikutuksesta on 

kuitenkin tiedostamatonta. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2009, 9-10; Lau-

nonen 2013, 6; Överlund 2009, 20.) 

 

Ennen kuin lapsi voi alkaa kommunikoimaan aloitteellisesti ja aktiivisesti, hän 

tarvitsee runsaasti positiivisia vuorovaikutuskokemuksia. Kaikki tarvitsevat syn-

tymästään lähtien kokemuksia siitä, että on mukavaa ja hyödyllistä olla vuoro-

vaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Lapsen varhaiset, syntymästä lähtien 

kertyvät vuorovaikutuskokemukset luovat perustan myöhemmälle kommuni-

koinnille ja kielen kehitykselle. Tämä perusta on olennaisen tärkeä sekä nor-

maalisti kehittyville lapsille että sellaisille lapsille, joilla on erityisiä kehityksen 

riskitekijöitä. Mitä vakaampi tämä perusta on, sitä toimivamman järjestelmän 

sen päälle voi kehittää. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2009, 11–12; Launo-

nen 2009, 152–153; Launonen 2012, 32; Launonen 2013, 6, 44–46; Överlund 

2009, 20, 28–29.) 

 

Kielellä tarkoitetaan tässä yhteydessä perinteisesti kielenä pidettyjen järjestel-

mien, eli puhutun ja kirjoitetun kielen, lisäksi myös muita kommunikoinnin järjes-

telmiä, esimerkiksi viittomien käyttöä tai kuvallista ilmaisua. Kaikki kommuni-

kointi ei ole kuitenkaan kielellistä vaan ihmiset viestivät toisilleen monenlaisia 

asioita tietoisesti myös muiden keinojen kuten ilmeiden, eleiden ja äänenpaino-

jen avulla. Kaikki vuorovaikutus ei puolestaan ole tietoista kommunikointia vaan 

vuorovaikutuksessa välittyy valtavasti tietoa, jota osapuolet eivät tarkkaile tai 
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lähetä tietoisesti. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2009, 13; Launonen 2013, 

17–18.) 

 

Lähimmän varsinaisen vuorovaikutusympäristön muodostaa lapsen päivittäinen 

sosiaalinen lähiympäristö. Yleensä lähiympäristö käsittää aluksi vain oman äi-

din, sitten oman perheen ja myöhemmin myös sukulaiset ja perhe-tuttavat. 

Myöhemmin useimmille lapsille tärkeäksi lähiympäristöksi muodostuu päivähoi-

topaikka, sitten koulu ja ystäväpiiri. Päivähoitoryhmä onkin yksi varhaiskasva-

tusikäisen lapsen tärkeimmistä vuorovaikutusympäristöistä. Päivähoidossa lap-

sen sosiaalinen ympäristö muodostuu pääasiassa samanikäisistä lapsista, mut-

ta lapsiryhmä toimii ainakin jossain määrin aikuisten kasvatustavoitteiden eh-

doilla. Lisäksi päiväkodin varhaiskasvattajista tulee lapselle tärkeitä kodin ulko-

puolisia aikuiskontakteja. Vuorovaikutusympäristö laajenee kehityksen myötä 

kuitenkin eri tavalla eri kulttuureissa. Nykyään useimmilla suomalaislapsilla se 

laajenee jo varhain pikkulapsi-iässä kodin ulkopuoliseen päivähoitoon, kun mo-

nissa muissa länsimaissa kodin ulkopuolinen päivähoito on vielä paljon harvi-

naisempaa. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2009, 13–14; Launonen 2013, 

10–12; Pollari 2011, 7.) 

 

Vuorovaikutus on kaiken perusta. Kaikki ihmiset kykenevät vuorovaikutukseen 

ja ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa silloin, kun he ovat toistensa seurassa. 

Vuorovaikutus voi olla tietoista kommunikointia, mutta se ei ole sitä aina. Kom-

munikointi taas on aina vuorovaikutusta, vaikkakaan se ei ole aina kielellistä. 

Kielen käyttö on aina tietoista vuorovaikutusta eli kommunikointia, ja se voi pe-

rustua niin puheeseen, kirjoitettuun kieleen kuin erilaisiin puhetta tukeviin ja 

korvaaviin kommunikointimenetelmiinkin. (Launonen 2013, 17.) 

 

Kielelliset taidot tekevät mahdolliseksi tarkan ja monipuolisen kommunikoinnin, 

mutta kielelliset viestitkään eivät välittyisi, jos ihmisellä ei olisi jatkuvasti käytet-

tävissä niitä vuorovaikutustaitoja, jotka hän on kehittänyt ennen kielellisiä taito-

jaan. Vuorovaikutuksen kehitystä eteenpäin vievä voima syntyy vain aidosta 

kahdenvälisestä yhteydestä, johon molemmat osapuolet osallistuvat aktiivisesti 

omista lähtökohdistaan. On tärkeää muistaa, että juuri ne lapset, joilla on kehi-

tyksen riskitekijöitä, tarvitsevat muita lapsia enemmän ja tehostetummin sellai-
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sia ärsykkeitä, jotka houkuttelevat heitä vuorovaikutukseen ympäristönsä kans-

sa. Puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käyttö vähentää riskiä, että lapsi 

kehittyy niin sanotusti opitusti passiiviseksi eikä oivalla, että hän voi itse olla 

aloitteellinen kommunikoija. Koska lapsi, jolla on haasteita kommunikoinnis-

saan, omaksuu helposti passiivisen kommunikoijan roolin, on heti AAC-

menetelmien opettelun alussa syytä kiinnittää huomiota menetelmän kommuni-

katiiviseen käyttöön, eikä pelkkään mekaaniseen opetteluun. AAC-menetelmien 

käyttöä voidaan opettaa lapsille esimerkiksi sanallisen ja fyysisen ohjauksen 

muodossa sekä mallittamalla. (Koskinen & Sippola 2006, 39; Launonen 2009, 

153–154; Launonen 2012, 32; Pollari 2011, 55, 63; von Tetzchner & Martinsen 

2000, 108.) 

 

 

3.2 Lapsen tarve ja oikeus kommunikoida  

 

Tämän opinnäytetyön yhtenä lähtökohtana oli, että niin yksittäisellä lapsella kuin 

päiväkotiryhmälläkin on tiettyjä kommunikoinnin tarpeita ja oikeuksia, joiden 

toteutumista voidaan tarvittaessa tukea käyttämällä puhetta tukevia ja korvaavia 

kommunikointimenetelmiä. Yhdysvaltalainen yhdistys the National Joint Com-

mittee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities on jul-

kaissut vuonna 1992 Kommunikoinnin perustuslain kommunikoinnin tarjoamista 

mahdollisuuksista, joihin kaikilla ihmisillä tulisi olla oikeus. Lain mukaan jokaisel-

la lapsella riippumatta heidän mahdollisista vammoistaan on oikeus kommuni-

koinnilla vaikuttaa omaan elämäänsä. Kaikilla lapsilla on päivittäisissä vuorovai-

kutustilanteissa oikeus kommunikoinnin tarjoamiin mahdollisuuksiin. (Pollari 

2011, 9; The National Joint Committee for the Communication Needs of Per-

sons with Severe Disabilities 1992, 2–4.) 

 

Kommunikoinnin perustuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus pyytää ha-

luamiaan esineitä, toimintoja, tapahtumia ja ihmisiä sekä kieltäytyä asioista, joi-

ta ei halua. Hänen tulee saada ilmaista mieltymyksiään ja tunteitaan, valita tai 

kieltäytyä esitetyistä vaihtoehdoista ja saada vastaus kaikkeen ilmaisuunsa riip-

pumatta siitä, pystytäänkö toive täyttämään vai ei. Jokaisella lapsella on oikeus 

hakea toisen ihmisen huomiota ja olla vuorovaikutuksessa hänen kanssaan, 
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sekä pyytää ja saada tietoa päiväjärjestyksessä ja ympäristössä tapahtuvista 

muutoksista. Hänen tulee saada kuntoutusta kommunikointitaitojen vahvista-

miseksi ja hänellä on oikeus käyttää aina tarvitsemiaan puhetta tukevan ja kor-

vaavan kommunikoinnin välineitä, jotka toimivat asianmukaisesti. Lapsella on 

oikeus olla sellaisissa sosiaalisissa ympäristöissä, jotka tukevat hänen kommu-

nikointiaan täysivaltaisena kommunikointikumppanina ikätovereiden ja muiden 

ihmisten kanssa. Häntä tulee puhutella arvostaen, kohteliaasti ja suoraan ilman, 

että hänen puolestaan puhutaan tai että hänestä puhutaan kolmannessa per-

soonassa hänen läsnä ollessaan. Jokaisella lapsella on oikeus osallistua selke-

ään, merkitykselliseen, kulttuurillisesti ja kielellisesti tarkoituksenmukaiseen 

kommunikointiin. (Launonen 2002.) 

 

Kommunikoinnin perustuslaki edellyttää, että fyysinen ja sosiaalinen ympäristö 

huomioivat yksilön oikeuden ja tarpeen kommunikointiin. Ympäristön on tunnus-

tettava, sallittava ja edistettävä lasten kommunikoinnin mahdollisuuksia. Tämä 

edellyttää muun muassa yhteistyötä vanhempien ja eri ammattilaisten välillä. 

Kommunikaatiota edistävät terapeuttiset ja pedagogiset toimet on kytkettävä 

yksilön jokapäiväiseen kommunikointiympäristöön ja niiden tulee koskea kaikkia 

kommunikointikumppaneita. Opetuksen tulee tähdätä sosiaalisesti merkityksel-

liseen kommunikointiin ja kommunikointimenetelmien omaksumisen myötä tai-

tojen yleistymiseen. (Koskinen & Sippola 2006, 38; The National Joint Commit-

tee for the Communication Needs of Persons with Severe Disabilities 1992, 4–

6; von Tetzchner & Martinsen 2000, 146.) 

 

Jotta kommunikoinnin oikeudet voisivat toteutua, kommunikaation tukemisen 

tulisi tapahtua arki-elämän merkityksellisissä vuorovaikutustilanteissa ja puhetta 

tukeva ja korvaava kommunikointi pitäisi nähdä yhteisen kommunikoinnin muo-

tona. Kommunikaation tukemisen tulisi tarjota mahdollisuuksia sosiaalisten tai-

tojen oppimiseen, eikä tällöin pelkkä kommunikaatiomuotojen opettaminen riitä. 

Tarvitaan myös kommunikointitoimintojen opettamista luonnollisissa jokapäiväi-

sissä tilanteissa. Nykykäsityksen mukaan paras vuorovaikutustaitojen kuntou-

tusympäristö rakentuukin päivittäisten sosiaalisten kontaktien varaan, ei erillisiin 

kuntoutustilanteisiin. Kuntouttava arkiympäristö käsittää sekä lapsen läheiset 

että esimerkiksi päivähoidon sosiaaliset kontaktit. (Heinänen 2001, 22; Hildèn, 
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Merikoski & Launonen 2001, 113; Koskinen & Sippola 2006, 6, 38; Launonen 

2013, 162–163; Pulli 2001, 107; The National Joint Committee for the Commu-

nication Needs of Persons with Severe Disabilities 1992, 9; von Tetzchner & 

Martinsen 2000, 146.) 

 

 

3.3 Kommunikoinnin monet muodot  

 

Kommunikointikyky kehittyy lapselle aiemmin kuin kielellinen kyky (Huuhtanen 

2012d, 13). Kommunikointi muodostuu viesteistä, joita lähetetään ja vastaan-

otetaan. Viestien sisältö riippuu oleellisesti keskustelukumppaneiden käsite- ja 

kokemusmaailmasta. Kommunikoinnin sisällön suhteen emme tule koskaan 

valmiiksi, vaan kehitys jatkuu läpi elämän. Jotkut vanhat käsitteet voivat saada 

uutta sisältöä, ja opimme uusia käsitteitä jatkuvasti. Käsitteiden sisältö opitaan 

parhaiten tilanteissa, joissa käsitteitä käytetään. Näissä tilanteissa saattaa ilme-

tä myös väärinkäsityksiä. Ihmisillä voi olla keskenään aivan erilainen sisältö 

samalle käsitteelle tai toisaalta samalle asialle voi olla käytössä täysin eri sanat. 

(Huuhtanen 2012d, 13–14; Launonen 2013, 6.) 

 

Kommunikointi on vastavuoroista toimintaa. Molemmat osapuolet toimivat lähet-

täjinä ja vastaanottajina vuorotellen sekä yhtä aikaa. He ilmaisevat toisilleen 

ajatuksiaan, tunteitaan, tarpeitaan ja tietojaan, sekä vastavuoroisesti vastaanot-

tavat ja tulkitsevat toistensa ilmaisuja. Tällaisessa viestinnässä käytetään mo-

nenlaisia keinoja; sekä kielellisiä että ei-kielellisiä. Tästä johtuen jommankum-

man osapuolen haasteet viestin lähettämisessä tai vastaanottamisessa muo-

dostuvat yhteiseksi asiaksi.  Joudutaan pohtimaan, kuinka saada viesti välitty-

mään parhaalla mahdollisella tavalla. Tähän ei löydy ratkaisua vain muutokses-

ta omassa kommunikoinnissa. Paras ratkaisu löydetään miettimällä keinoja yh-

dessä ja etsimällä yhdessä uudenlaisen kommunikoinnin avaimia. (Huuhtanen 

2012d, 12; Launonen 2013, 6; Pollari 2011, 9.) 

 

Ihmiselle tyypillisin kommunikoinnin muoto on puhuminen. Puhe on paras ja 

yleisin normaalikuuloisten ihmisten kommunikointimuoto. Erilaisista syistä joh-

tuen puheilmaisu voi kuitenkin olla puutteellista tai puuttua kokonaan joko väli-
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aikaisesti tai pysyvästi. Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin avulla 

pyritään tällaisissa tapauksissa löytämään mahdollisuus viestien välittämiseen. 

(Huuhtanen 2012d, 15; Koskinen & Sippola 2006, 8; Launonen 2013, 7–8; von 

Tetzchner & Martinsen 2000, 13.) 

 

Puhetta korvaavaa kommunikointia (Alternative communication) käytetään sil-

loin, kun ihminen ei kommunikoinnissaan käytä puhetta. Useimmille tähän ryh-

mään kuuluville muut keinot kuin puhe tulevat olemaan pysyvä tapa kommuni-

koida. Puhetta tukeva kommunikointi (Augmentative communication) kuvaa tar-

vetta, joka syntyy, kun ihmisen puhe on niin epäselvää tai puutteellista, ettei 

viesti tule ymmärretyksi. Hän saattaa tarvita puhetta tukevaa keinoa siinä vai-

heessa, kun hän opettelee puhumaan tai hän tarvitsee sitä kommunikointinsa 

tueksi ja puheensa ymmärrettävyyden parantamiseksi. Tällöin esimerkiksi ku-

van tai tukiviittoman käyttö voi antaa vastaanottajalle arvokkaan avun viestin 

ymmärtämiseksi. Tähän ryhmään kuuluvat myös ne, joilla on väliaikainen tarve 

käyttää muuta keinoa kuin puhetta, esimerkiksi vieraskieliset lapset. (Huuhta-

nen 2012d, 15; Pollari 2011, 14–15; von Tetzchner & Martinsen 2000, 20.) 

 

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimenetelmien rinnalla käytetään 

myös puhetta. Käytettäessä puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointi mene-

telmiä tulisi lisäksi hyödyntää kaikkia mahdollisia luonnollisia kommunikointikei-

noja. AAC-menetelmien käyttö ei sulje pois minkään luonnollisen, henkilölle 

mahdollisen kommunikointikeinon käyttöä. Tällaisia kommunikoinnin oheiskei-

noja ovat esimerkiksi katse, katsekontakti, kehon asennot, toiminta, ilmeet, 

eleet, äännähdykset, nauru, itku, äänensävyt, puheen korostukset, sävelkulku ja 

tauot. Mitä useampia kommunikoinnin tasoja henkilö hallitsee, sitä enemmän 

hänellä on mahdollisuuksia onnistua kommunikoinnissa. Onnistuneeseen kom-

munikointiin tarvitaan sellainen sisältö ja muoto, jonka vastaanottaja osaa ja 

haluaa tulkita. Vuorovaikutuksellinen ja toimiva yhteys keskustelijoiden välille 

voi syntyä vain tätä kautta. (Cress & Marvin 2003, 255; Huuhtanen 2012b, 27; 

Huuhtanen 2012d, 15–18; Launonen 2013, 7–8; Pollari 2011, 16.) 

 

Totutusta poikkeavan kommunikoinnin hyväksyminen voi olla vaikeaa. Sujuvasti 

viestivän henkilön voi olla joskus vaikea eläytyä siihen, miltä tuntuu sellaisesta 
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ihmisestä, jolla on vaikeuksia kommunikoinnissa eikä riittävästi keinoja siihen. 

Haasteista riippumatta on oleellista, että tällaiseen henkilöön suhtaudutaan kai-

kissa tilanteissa aitona kommunikointikumppanina. On ehdottoman tärkeää, että 

hänen lähiympäristönsä kannustaa häntä vuorovaikutukseen ja hyväksyy ja 

rohkaisee häntä kommunikoimaan juuri niillä keinoilla, jotka ovat hänelle mah-

dollisia. (Huuhtanen 2012a, 55; Launonen 2013, 8.) 

 

 

3.4 AAC 

 

Käsite AAC tulee englanninkielisistä sanoista Augmentative and Alternative 

Communication, joka tarkoittaa puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia. 

Kansainvälisen AAC-menetelmää kuvaavan käsitteen rinnalla voidaan puhua 

myös vaihtoehtoisista kommunikaatiomenetelmistä. Nämä kaikki kolme termiä 

ovat rinnakkaiskäytössä Suomessa, ja todennäköisesti lyhyytensä ansiosta 

kansainvälinen yleiskäsite AAC on juurtunut myös suomalaiskäyttäjien suuhun. 

(Huuhtanen 2012d, 15; Huuhtanen 2012e 8; Koskinen & Sippola 2006, 5.) 

 

Tässä opinnäytetyössä päädyttiin käyttämään pääasiassa termiä AAC, koska 

se on lyhyt, helppolukuinen ja yleisesti käytössä oleva termi niin englanninkieli-

sissä kuin suomenkielisissäkin tutkimuksissa. Tekstin elävöittämisen vuoksi 

käytetään myös termiä puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi viitattaessa 

kyseiseen menetelmään. 

 

AAC-menetelmiä on useita erilaisia. Tässä työssä käsitellään lähemmin vain 

tukiviittomia sekä kuvakommunikaatiota, tarkemmin ottaen eräänlaisia WLS-

kuvastoon (Widgit Symbols) kuuluvia kuvia. Tähän rajaukseen on päädytty sik-

si, että produktissa on käytetty juuri edellä mainittuja menetelmiä. Muut AAC-

menetelmiin kuuluvat menetelmät käydään läpi vain luettelonomaisesti. 

 

Puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia tarvitaan, kun ihminen ei selviydy 

puheella tai viittomakielellä jokapäiväisessä vuorovaikutuksessaan (Launonen 

2004, 155). Lapsi voi tarvita AAC:tä tukemaan ja täydentämään puhetta tai kor-

vaamaan puuttuvaa puhetta, kun hänen kielen kehityksensä on viivästynyt tai 
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kun hänellä on jokin muu kehityksellinen tai hankittu kielihäiriö. Vaikka puhetta 

tukevia ja korvaavia keinoja on totuttu ajattelemaan ilmaisun välineinä, on nii-

den käyttö tärkeää myös puheen ymmärtämisen tukemisessa esimerkiksi afaa-

tikoilla, eri kieli- ja kulttuuritaustaisilla sekä tarkkaavuuden ongelmista kärsivillä 

lapsilla. Jos lapsen on vaikeaa ymmärtää muiden puhetta, on tärkeää hidastaa 

omaa puhetta, valita tuttuja ja keskeisiä sanoja, jaksottaa puhetta sekä antaa 

aikaa ymmärtämiseen. Puheen tukena on hyvä käyttää myös erilaisia AAC-

menetelmiä kuten kuvia, kuvaavia eleitä, osoittamista tai tukiviittomia. (Halenius 

2012, 24; Koskinen & Sippola 2006, 5,9; Launonen 2004, 155; Launonen 2013, 

49–50, 157; Pollari 2011, 4; Rautakoski 2012, 102; von Tetzchner & Martinsen 

2000, 13–15, 84–105.) 

 

AAC-menetelmät voidaan jakaa kahteen kategoriaan: ei-avusteisiin ja avustei-

siin. Ensimmäisenä mainittuja menetelmiä käyttäessään henkilö tuottaa kielelli-

set ilmaukset eli merkit itse. Toisena mainittuja menetelmiä käyttäessään henki-

lö valitsee merkit, sillä näissä kielellinen ilmaus eli merkit ovat fyysisesti ole-

massa käyttäjästä erillään. Esimerkiksi tukiviittomat ovat ei-avusteinen mene-

telmä, kun taas kuvien avulla kommunikointi katsotaan kuuluvaksi avusteiseen 

kommunikointiin. Sekä avusteiset että ei-avusteiset menetelmät ovat puhetta 

hitaampia ja vaativat sen vuoksi enemmän keskittymistä ja kärsivällisyyttä 

kommunikoinnin molemmilta osapuolilta. On tärkeää pitää kommunikoinnissa 

myönteinen ja kiireetön sävy. (Huuhtanen 2012d, 15, 22; Huuhtanen 2012e, 8; 

Johnston, McDonnell, Nelson & Magnavito 2003, 263; Rantala 2007, 20; von 

Tetzchner & Martinsen 2000, 21, 44.)  

 

Erilaisia puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointimenetelmiä voidaan myös 

yhdistää ja soveltaa yksilöllisten tarpeiden mukaan. Koska lapsiryhmässä lasten 

tuen tarpeet ja vahvuudet ovat usein hyvin toisistaan poikkeavia, ollaan helposti 

tilanteessa, jossa useiden menetelmien rinnakkainen käyttö on tarpeellista 

kommunikatiivisten edellytyksien luomiseksi kaikille. AAC-menetelmien valinnan 

tulisi tapahtua käyttäjän, lähiympäristön ja asiantuntijoiden yhteistyönä. Huolel-

linen havainnointi ja arviointi muodostavat pohjan, jolle puhetta tukeva ja kor-

vaava kommunikointi voi rakentua. Ei ole järkevää oppia jotain menetelmää sen 

itsensä vuoksi, vaan tarkoituksena on, että se palvelisi mahdollisimman hyvin 
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käyttäjänsä tarpeita. Tutkimukset ja kokemukset ovat osoittaneet, että paras 

keino AAC-menetelmien oppimiseen on käytännön tilanteissa tapahtuva opetus. 

Erilaisia menetelmiä kannattaa kokeilla. Ajan kuluessa nähdään, mikä tai millai-

nen yhdistelmä osoittautuu toimivaksi. Harvoin on olemassa vain yhtä ainoaa 

oikeaa menetelmää. Yksi menetelmä auttaa yhtä, toinen toista ja kolmannelle 

sopii menetelmien yhdistely. (Huuhtanen 2012d, 20–24; Launonen & Korpijaak-

ko-Huuhka 2009, 12; Pollari 2011, 16, 67; Rantala 2007, 20–21; von Tetzchner 

& Martinsen 2000, 44–46.) 

 

Puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen käyttöönotto ei ole aina 

ongelmatonta eikä ristiriidatonta. Aiemmin AAC-menetelmien käytön on epäilty 

vähentävän tai jopa estävän puheen kehitystä ja siksi kuulevien tai puhuvien 

lasten on pitänyt välttää niiden käyttöä. Niin käytännön kokemus kuin useat tut-

kimukset ovat kuitenkin osoittaneet nämä epäilyt turhiksi. Esimerkiksi DiCarlo, 

Striklin, Banajee ja Reid (2001) tutkivat viittomisen vaikutuksia puhekielen kehi-

tykseen.  Tutkimuksen mukaan viittominen ei haitannut kommunikointihäiriöis-

ten eikä muiden lasten kielen kehitystä. Millarin, Lightin ja Schlosserin (2006) 

tekemä meta-analyysi AAC-interventioiden vaikutuksista puheenoppimiseen 

puolestaan osoittaa, että AAC-interventiot näyttivät edistävän puheen oppimis-

ta. Yhteensä 89 prosentilla tämän tutkimuksen tapauksista puheentuotto oli li-

sääntynyt. AAC-menetelmien käytön on siis voitu todeta lisäävän puheyrityksiä 

ja puheen kehitystä. (Cress & Marvin 2003, 255–257; Huuhtanen 2012b, 28; 

Koskinen & Sippola 2006, 6, 14–15, 18–19; Schlosser & Wendt 2008.) 

 

Johnston, McDonnell, Nelson ja Magnavito (2003) opettivat kolmea päiväkoti-

ikäistä lasta käyttämään yksinkertaisia apuvälineitä kommunikoinnissaan. Inter-

vention seurauksena kahden lapsen puheilmaisut lisääntyivät, minkä lisäksi las-

ten osallistuminen päiväkodin toimintoihin lisääntyi. Ketosen, Salmen ja Tuovi-

sen (2001, 51) mukaan AAC tukee puheen omaksumista, koska se vähentää 

painetta puheen tuottoon ja auttaa lasta sanojen muistamisessa. Puhetta tuke-

vista menetelmistä on hyötyä lapselle myös sen jälkeen, kun hän on jo oppinut 

puhumaan. Viittomat tukevat nimeämistä, minkä lisäksi ne ohjaavat lasta suo-

men kielen mukaiseen lauseiden muodostamiseen. Kuvien ja viittomien käyttö 

voi auttaa lasta myös uusien käsitteiden harjoittelussa ja tukea puheen ymmär-
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tämistä. Lapsi hyötyy AAC-menetelmien käytöstä, vaikkei itse käyttäisi niitä. 

AAC-menetelmien käyttäminen sopiikin kaikille lapsille, oli heillä tuen tarpeita tai 

ei. (Huuhtanen 2012a, 49; Huuhtanen 2012b 27–28; Koskinen & Sippola 2006, 

87, 90–91.) 

 

Launosen ja Lehtihalmeen (2001, 5) mukaan viime vuosikymmeninä on kielen 

kehityksen ja kuntoutuksen näkökulmassa menty kohti pragmaattista ja yhtei-

söllistä suuntausta. Aiemmin mietittiin vain erilaisia AAC-menetelmiä, joilla voi-

taisiin tukea esimerkiksi puhevammaisen henkilön kommunikointia. Nykyään 

kielen kehitystä tarkastellaan yhä enemmän siitä näkökulmasta, miten kieli toi-

mii sosiaalisen vuorovaikutuksen välineenä. Kielenkehitys nähdään laajempana 

koko yhteisöä koskevana asiana. Ihmisen puhevamma tai vastaava haaste 

nähdään yhteisenä vuorovaikutuksen osatekijänä, eikä vain yksittäisen henkilön 

ongelmana. Vuorovaikutuksessa on aina vähintään kaksi osallistujaa, joille yh-

teisen viestimiskeinon löytäminen on tärkeää. Aikaisemman yksilö- ja vamma-

keskeisen ajattelun sijaan on nykyään alettu tarkastella koko kommunikointiym-

päristöä, sen vahvuuksia ja heikkouksia. Kommunikointi nähdään yhteisenä 

asiana, tapahtui se keinolla millä hyvänsä. Tästä syystä oli tarpeellista tarkastel-

la vuorovaikutusta ja kommunikointia hieman tarkemmin ennen varsinaisiin 

AAC-menetelmiin tutustumista. (Hildén, Merikoski & Launonen 2001, 113; 

Huuhtanen 2012e, 8–9; Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2009, 9; Launonen & 

Lehtihalmes 2001, 6-7; Launonen 2004, 160; Launonen 2009, 163; Pollari 

2011, 4–5; Pulli 2001, 107–108; von Tetzchner & Martinsen 2000, 10–11, 316.)  

 

 

3.5 Kuvatuki 

 

Puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä tukea tarvitsevan henkilön kanssa 

kommunikoidessa voidaan asioita ilmaista kuvilla. Kuvat voivat olla apuna ar-

jessa, vaikka puheen ymmärtäminen ja tuottaminen onnistuukin. Ilmaisun tuot-

taminen puheena tai viittomina voi helpottua kuvien avulla. Hyvä puoli kuvien 

käytössä on se, että ne pysyvät paikallaan tarvittavan ajan eivätkä häviä kuten 

puhe ja viittomat. Myös valintatilanteessa kuvat kaikista vaihtoehdoista ovat nä-

kyvillä, eikä niitä tarvitse kaivaa esiin muistista. Tilanteeseen valitut kuvat esi-
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merkiksi kuvataulut ja irtokuvat ovat eräänlainen valmis valikko, joka ohjaa ajat-

telua. Päiväkodeissa käytetään nykyisin paljon kuvia muun muassa ajan, pai-

kan, tilanteiden ja toiminnan jäsentämiseen sekä hahmottamisen apuna. Kuvilla 

kommunikoiminen on kuitenkin hitaampaa kuin puheella kommunikointi, joten 

se edellyttää kommunikoinnin molemmilta osapuolilta kärsivällisyyttä. Kuva-

kommunikoinnissa apuvälineitä joudutaan käyttämään aina. Haasteena on 

usein se, että apuvälineet esimerkiksi kuvataulut ja -taskut ovat eri paikassa 

kuin käyttäjä. Tässä suhteessa viittomat ovat helppokäyttöisempiä, kehomme 

kun on aina mukana. (Halenius 2012, 17; Huuhtanen 2012a, 49–50; Manninen 

2012, 108–109; Pollari 2011, 45–48, 50, 61–63; Rantala 2007, 22.) 

 

Kuvakommunikointimenetelmiä on useita ja ne poikkeavat osin toisistaan. Niillä 

on kuitenkin myös yhteisiä piirteitä ennen kaikkea kommunikointitavoissa. Von 

Tetzchner & Martinsen (2000) ovat käsitelleet kuvien ja graafisten merkkien 

käyttöä ja niillä kommunikoimisen erityispiirteitä teoksessaan. Tässä keskitytään 

kuitenkin vain eräänlaisten WLS-kuvaston (Widgit Symbols) Kerro Kuvin – ku-

vaohjelmalla tuotettujen kuvien käyttöön. Muut graafiset menetelmät on lyhyesti 

esitelty kappaleessa 3.6. 

 

Kaikkia mahdollisia oheiskommunikointikeinoja käytetään hyväksi myös kuvien 

avulla kommunikoitaessa. Kuvien kanssa samanaikaisesti puhutaan, äännel-

lään, ilmeillään ja eleillään. Huomiota kiinnitetään myös katsekontaktiin, katseen 

suuntaukseen, kehon asentoihin, hymyyn ja muihin ilmeisiin. Ympäristön tulisi 

rohkaista lasta kaikkien mahdollisten keinojen käyttämiseen kommunikoinnissa. 

(Huuhtanen 2012a, 49; Launonen 2013, 159; Pollari 2011, 16.) 

 

On tärkeää muistaa, että kuvien käytöllä on eri ihmisille eri funktioita. Kuvia voi-

daan käyttää ilmaisun välineenä, puheen ymmärtämisen tueksi tai käsitteiden 

harjoittamiseksi. Lisäksi niillä voi selkiyttää ajan kulkua tai saada kuvista struk-

tuuria tai ennakoitavuutta tilanteiden kaoottisuuteen. Kuvien käytöllä voidaan 

pyrkiä kielellisten ja ymmärtämistaitojen ohella tukemaan lapsen tarkkaavaisuu-

den ylläpitoa ja lisäämään itseohjautuvuutta. (Halenius 2012, 23; Huuhtanen 

2012a, 49; Kerola 2009, 175,183; Koskinen & Sippola 2006, 12, 17–18; Rantala 
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2007, 22; Rautamies, Laakso & Poikonen 2011, 210–212; von Tetzchner & 

Martinsen 2000, 165.) 

 

Ajan jäsentämistä, tilojen ja paikkojen hahmottamista sekä esineiden käyttötar-

koitusta voidaan selventää lisäämällä selkeitä kuvallisia merkkejä ympäristöön. 

Ne ovat sitä hyödyllisempiä mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Päiväkodeissa 

näkee kuvia käytettävän usein juuri näin. Esimerkiksi päivä- tai viikko-ohjelma 

kuvin tekee mahdolliseksi havainnollistaa mennyttä ja tulevaa. Lelulaatikoiden 

reunassa kuvat kyseessä olevista leluista (autot, palikat, barbit, eläimet) helpot-

tavat niiden löytämistä. Eteisestä löytyvät sään mukaiset vaatekuvat (tak-

ki/sadetakki, pipo/lippalakki jne.) helpottavat oikeiden vaatteiden löytymistä 

päälle oikeassa järjestyksessä. Käsienpesualtaan vierestä löytyvät pesua ku-

vaavat kuvat muun muassa muistuttavat saippuan käytöstä ja hanan sulkemi-

sesta. Nämä kuvat ovat samantapaista viestintää kuin julkiset opasteet ja lii-

kennemerkit. Niiden käyttö selkiyttää ympäristön jäsentämistä ja antaa turvalli-

suuden tunnetta. (Halenius 2012, 23, 37–38, 41, 43; Huuhtanen 2012a, 55–56; 

Kerola 2009, 175,183; Pollari 2011, 19–21, 45–46, 54; Rantala 2007, 20–22; 

Rautamies, Laakso & Poikonen 2011, 210–212;.) 

 

Rantalan (2007) tutkimuksen havaintojen mukaan päiväkodin erilaisissa toimin-

tatilanteissa aikuiset eivät aina olleet aktiivisia kuvien käyttäjiä lasten kanssa. 

Lisäksi mainintoja kuvien käytöstä vuorovaikutus- ja keskustelutilanteissa oli 

vähän. Myös Pollarin (2011) tutkimuksessa todettiin, että havainnot kuvien käyt-

tämisestä aidon, aktiivisen ja tasavertaisen kommunikoinnin ja vuorovaikutuk-

sen tukena olivat hyvin vähäisiä. Produktia valmistaessa haluttiin kiinnittää 

huomiota, että luotu materiaali toimisi sekä toiminnanohjauksellisesti että kom-

munikatiivisesti. Kumpaakin tarkoitusta palvelevaa käyttöä varten valittiin kuva-

tauluihin kuviksi niin verbejä, substantiiveja kuin kysymyssanakuviakin. Joihin-

kin tauluihin liitettiin erilaisia tunnekuvia tunteista kommunikoinnin tueksi. Viit-

tomakuvien lisääminen kuvamateriaaliin muistuttaa aikuista niiden aktiivisesta 

käytöstä, jolloin kuvataulua ei unohdeta seinälle esimerkiksi toimintatuokion 

ajaksi. Toimintatuokioihin valmistettuihin kuvatauluihin (liite 4) liitettiin perään 

irrotettavat kuvat (liite 5).  
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Kuvien käyttö kommunikoinnissa on vaivatonta ja niiden käytön voi aloittaa itse-

näisesti odottamatta asiantuntijan opastusta eri vaiheisiin. Asiantuntijaa tarvi-

taan luomaan luonnollisesti alkaneisiin kommunikaatiokeinoihin uusia ideoita ja 

liittämään kommunikointikeinot ennen kaikkea kielen vastavuoroiseen käyttöön. 

(Huuhtanen 2012d, 23.) 

 

 

3.6 Tukiviittomat 

 

Tukiviittomisella tarkoitetaan viittomakielen viittomamerkkien käyttöä siten, että 

niillä tuetaan samanaikaista puhumista ja puheen tapailua. Yksittäiset viittomat 

lainataan siis viittomakielestä, mutta viittomakieleen liittyvät säännöt ja raken-

teelliset seikat jäävät pois. Lauseen avainasemassa olevat viittomat esiintyvät 

lausejärjestyksessä puhekielen mukaisina. Viittomat ovat olleet ensimmäinen ja 

edelleen valtaapitävin AAC-menetelmä Suomessa (Huuhtanen 2012b, 27; Lau-

nonen 2013, 158; Pollari 2011, 16; von Tetzchner & Martinsen 2000, 40). Tämä 

on loogista, sillä kehomme, eleemme ja ilmeemme kulkevat aina mukanamme. 

Jos näiden käytölle ei ole esteitä, ne toimivat luonnollisina kommunikointiväli-

neinä myös viittomisessa. Viittomiseen ei myöskään tarvita apuvälineitä, ky-

seessä olevat ilmaisukeinon merkit tuotetaan itse. (Huuhtanen 2012b, 27–28; 

Koskinen & Sippola 2006, 11; Rantala 2007, 20.) 

 

Kuten aiemmin todettiin, AAC-menetelmien käyttöönotto ei ole aina ristiriidaton-

ta. Tämä näkyy erityisen selvästi tukiviittomien käytössä. Etenkin aiemmin ni-

menomaisesti viittomien käytön epäiltiin vähentävän tai jopa estävän puheen 

kehitystä ja siksi kuulevien lasten piti välttää niiden käyttöä. Nykyäänkin vastaa-

vanlaisia ennakkoluuloja on olemassa. Tällaiset epäilyt on kuitenkin osoitettu 

turhiksi useiden tutkimusten sekä käytännön kokemusten myötä. Niin viittomien 

kuin muidenkin AAC-menetelmien käytön on voitu todeta päinvastoin lisäävän 

puheyrityksiä ja puheen kehitystä. (Cress & Marvin 2003, 255–257; DiCarlo ym. 

2001; Huuhtanen 2012b, 28; Johnston ym. 2003; Ketonen, Salmi & Tuovinen 

2001, 51; Ketonen ym. 2003, 184–185; Koskinen & Sippola 2006, 6, 14–15, 18–

19; Launonen 2013, 159; Millar, Light & Schlosser 2006; Pollari 2011, 15.) 
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Tukiviittomia käytettäessä on tärkeää muistaa, että niiden rinnalla käytetään 

aina puhetta. Samanaikainen puhuminen ja viittominen voi toisaalta edistää pu-

heen kehitystä, toisaalta se helpottaa puheviestin ymmärtämistä. Viittominen 

toimii lasten kanssa myös pysäyttävänä elementtinä. Lastentarhanopettajan, 

vanhemman, hoitajan tai terapeutin on usein vaikea muistaa puhua tarpeeksi 

yksinkertaisesti ja selkeästi. Kun hän liittää puheeseensa käsitteitä selventävät 

ja tukevat viittomat, hän yleensä vaistomaisesti hidastaa puherytmiään, lyhen-

tää lauserakenteitaan, yksinkertaistaa sanomaansa sekä korostaa vaistomai-

sesti hieman keskeisiä sanoja, jotka hän sekä puhuu että viittoo. Lisäksi käsien 

liike on fyysisesti konkreettista, mikä kiinnittää lapsen huomion ja suuntaa hä-

nen tarkkaavuuttaan. Yksinkertaisen selkeistä ja pilkotuista ohjeista hyötyvät 

kielellistä tukea tarvitsevat, tarkkaavaisuudessa tukea tarvitsevat ja myös muut 

pienet lapset. Tukiviittomat voivat lisätä ja selkiyttää kuulevienkin lasten kom-

munikointia sekä helpottaa lasten kannalta puheen ymmärrettävyyttä. (Huuhta-

nen 2012b, 28; Koskinen & Sippola 2006, 15; Launonen 2012, 37; Pollari 2011, 

16–17.) 

 

Tukiviittomia on vaikea opetella itsenäisesti kirjojen ja kuvien pohjalta. Erityis-

opettaja, puheterapeutti tai joku muu viittomia hallitseva tarvitaan yleensä näyt-

tämään viittoma ensimmäisen kerran. Koska viittomat perustuvat liikkeeseen ja 

tilankäyttöön, niitä on vaikea esittää kaksiulotteisina kuvina. Viittomakuvat voi-

vat toimia myös muistin tukena, kun ne on kerran nähty ja mielellään myös itse 

kokeiltu. Lisäksi kuvia käytetään muistuttamaan viittomien käytöstä. Juuri näistä 

syistä johtuen valmistetussa materiaalissa löytyy jokaisen kuvan alta sitä vas-

taava viittomakuva (liite 4). Ryhmässä työskentelevillä kasvattajilla on aiempaa 

tietotaitoa tukiviittomisesta ja tarpeen vaatiessa mahdollisuus tarkistaa viitto-

mien muotoa varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. Tässä produktissa viittoma-

kuvien on tarkoitus toimia kasvattajille eräänlaisena muistilappuna eri viittomis-

ta, ja tätä kautta rohkaista ja motivoida kaikkia kasvattajia viittomien aktiiviseen 

käyttöön. Todellisiin tuloksiin viittomakommunikoinnissa tullaan vasta, kun ym-

päristö on mukana niiden käytössä ja viittomien opettelu tapahtuu käytännön 

tilanteissa. (Huuhtanen 2012b, 29.) 
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Voidakseen ymmärtää lapsen käyttämiä tukiviittomia tai antaakseen hänelle 

asianmukaista mallia viittomien käytössä, ei tarvitse hallita viittomakieltä kaikki-

ne sääntöineen. Alkuun tukiviittominen on useimmiten yksiviittomista. Niin kut-

sutussa yksiviittomisessa puhuja viittoo puhutun ilmauksensa keskeisimmän 

asian, niin sanotun avainsanan. Viittomien alkeet ja kiinteä yhteys erityisopetta-

jaan tai puheterapeuttiin riittävät usein varsin pitkälle. (Huuhtanen 2012d, 23; 

Launonen 2012, 37.) 

 

 

3.7 Muut menetelmät 

 

On olemassa muitakin avusteisia AAC-menetelmiä kuin aiemmin käsitellyt 

WLS–kuvat. Puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä tukea tarvitsevan hen-

kilön kanssa kommunikoidessa voidaan asioita ilmaista myös esineillä tai muilla 

kuin aiemmin käsitellyillä graafisilla merkeillä. Muita graafisia merkkejä ovat piir-

retyt kuvat, valokuvat, lehdistä leikatut kuvat, bliss–symbolit, kirjoitetut sanat, 

PCS–kuvat ja piktogrammit. Erilaisia helposti ymmärrettäviä kuvia on nykyään 

hyvin saatavilla ja ne ovat muokattavissa. Esimerkiksi Papunetissä 

(www.papunet.net) on kuvapankki, jota voi hyödyntää ilmaiseksi. Esineet ja ku-

vat voivat olla apuna arjessa, vaikka puheen ymmärtäminen ja tuottaminen on-

nistuu. Niiden hyvänä puolena on se, että ne pysyvät paikallaan tarvittavan 

ajan. (Huuhtanen 2012a, 49; Huuhtanen 2012c, 58–59; Launonen 2013, 7; 

Rantala 2007, 20; von Tetzchner & Martinsen 2000, 20–38.) 

 

Tietokoneiden yleistyessä erilaisten kuvapankkien määrä on kasvanut. Näitä 

erilaisia kuvamateriaaleja sisältäviä ohjelmia on sisällytetty moniin tietokoneoh-

jelmiin ja joitakin kuvapankkeja saa esimerkiksi cd-levyinä. Myös internetissä on 

tarjolla monenlaisia kuvia, joista osaa voi ladata omalle koneelle maksutta. Tois-

ten ottamia tai tekemiä kuvia käyttäessä kannattaa aina tarkistaa kuvien teki-

jänoikeudet. Ilmaisista kuvapankeista mainittiin jo edellä Papunetin verkkosivuil-

la hyvin toimiva kuvapankki, josta on saatavilla muun muassa Mulberry- ja Scle-

ra-kuvakokoelmien kuvia. Internetin kuvapankit eivät kuitenkaan tarjoa yhtä laa-

jaa sanastoa ja muokkausmahdollisuuksia kuin kaupalliset kuvapankit ja kuva- 

tai symbolityökalut, eivätkä siksi sovellu ainoaksi välineeksi kommunikointimate-
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riaalin päivittämiseen. Papunetin verkkosivuilla esitellään myös muita erilaisia 

kuvapankkeja ja kuvakokoelmia. Kansainvälisesti kuvakommunikoinnissa käyte-

tään paljon PCS-kuvamateriaalia (Picture Communication Symbols), joka on 

myös Suomessa varsin yleisesti käytetty maksullinen kuvapankki. Tätä kuva-

pankkia päivittää ja sen oikeudet omistaa Mayer-Johnson. (Huuhtanen 2012c, 

61–62; Kehitysvammaliitto ry i.a.b; Koskinen & Sippola 2006, 10; Launonen 

2013, 7,158; Pollari 2011, 16; Rantala 2007, 20; von Tetzchner & Martinsen 

2000, 31, 40.) 

 

Koska puhutut ja viitotut kielet käyttävät eri tuottamis- ja vastaanottokanavia, on 

näitä teknisesti mahdollista käyttää päällekkäin. Esimerkiksi viitottu puhe on 

kommunikointimenetelmä, jossa puhutaan ääneen, tai muodostaen huulilla sa-

noja ilman ääntä, puhutun kielen sanajärjestyksen mukaisesti ja samanaikaises-

ti tuotetaan viittomia sanojen päälle. Sormiaakkosviestintä on huuliltaluvun tu-

kimenetelmä, jossa käytetään viittomakielen sormiaakkosia viittoen aina puhu-

tun sanan alkukirjain. Ei-avusteiseen kommunikointiin lasketaan viittomien li-

säksi kuuluvan morsetus ja esimerkiksi silmänräpäytysten käyttö ja osoittami-

nen kommunikatiivisena keinona. (Lappi & Malm 2012b, 47; von Tetzchner & 

Martinsen 2000, 21–23.) 

 

Viittomakieltä ei varsinaisesti lasketa kuuluvaksi puhetta tukevien ja korvaavien 

kommunikointimenetelmien joukkoon, koska se on puhuttujen kielten kaltainen 

luonnollinen kieli ja kuulovammaisten ihmisten äidinkieli. Viittomakieliä – joita 

jokaisella maalla yleensä vähintään yksi – ei kukaan ole keksinyt vaan ne ovat 

kehittyneet kuulovammaisten henkilöiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa. 

Viittomakieli on mainittu tässä kuitenkin siksi, että tukiviittomien käyttö perustuu 

pitkälti samoihin periaatteisiin kuin viittomakieli. Viittomakielen kielellisiä sääntö-

jä ja rakenteita ei puhetta tukevassa ja korvaavassa viittomisessa sen sijaan 

käytetä vaan kielellinen pohja tulee suomen kielestä.  (Huuhtanen 2012e, 8; 

Lappi & Malm 2012a, 40–41; von Tetzchner & Martinsen 2000, 22.) 

 

Kaikkien AAC-menetelmien käyttö vaikuttaa rinnalla käytettävään puheeseen 

tavoilla, jotka helpottavat lapsen kannalta puheen ymmärrettävyyttä. Menetel-

män käyttö vaatii yleensä erityistä keskittymistä etenkin alkuvaiheessa. Mene-
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telmiä käytettäessä kiinnitetään enemmän huomiota ilmaisuun; sitä suunnitel-

laan ja tarkkaillaan enemmän kuin pelkästään puhuttaessa. Tästä seuraa, että 

puhe on usein hitaampaa ja käytetään lyhyempiä, rakenteeltaan yksinkertai-

sempia ilmauksia kuin tavallisesti. Usein automaattisesti korostetaan niitä sano-

ja, jotka sekä puhutaan että viitotaan tai osoitetaan merkkitaulusta tai -

kansiosta. Yleensä myös luonnollisesti pidetään tauko ennen ja jälkeen viitotun 

tai osoitetun sanan, mikä korostaa lapselle puhutun sanan ja AAC-keinolla il-

maistun merkin yhteyttä. Kaikki nämä seikat helpottavat lasta puhutun viestin 

ymmärtämisessä. (Launonen 2013, 159.) 
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 

 

Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen toiminnallinen opinnäytetyö, joka 

koostuu produktista ja raportista. Produktin työelämäyhteistyötahona oli Tuusu-

lan Päiväkoti Pellava. Päiväkoti Pellavassa on käytetty jo aiemmin vaihtoehtoi-

sia kommunikaatiomenetelmiä kommunikoinnin sekä toiminnan tukena. Erään 

ryhmän toiveena oli saada kuvia ja viittomia yhdistävä kansio, joka palvelisi 

ryhmän lasten erilaisia tarpeita, tukisi viittomien käyttöä kuvien rinnalla ja olisi 

käytettävissä ohjatuissa pienryhmätoiminnoissa yleisesti kaikkien kanssa. Toi-

veena oli saada materiaali, jossa yhdistyisivät sekä kommunikatiiviset että toi-

minnanohjaukselliset ulottuvuudet. 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli asiakaslähtöisesti suunnitella ja valmistaa 

kuva-tukiviittoma-materiaali työvälineeksi päiväkodin erilaisiin pienryhmä- ja 

toimintatuokioihin. Tarkoituksena oli tukea kuvien ja tukiviittomien rinnakkaista 

käyttöä sekä luoda materiaali, jota voi käyttää kommunikatiivisesti ja toiminnan-

ohjauksellisesti. Pitkäaikaisena tavoitteena on toiminnanohjauksen, vuorovaiku-

tuksen ja kommunikaation paraneminen ryhmän lasten ja aikuisten välillä.  
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5 KUVA-TUKIVIITTOMA-MATERIAALIN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA AR-

VIOINTI 

 

 

5.1 Tuusulan kunnan varhaiskasvatus toimintaympäristönä  

 

Tuusulan kunnassa varhaiskasvatuspalveluiden arvot lähtevät lapsen oikeudes-

ta turvalliseen, hyvään lapsuuteen. Lapsella on oikeus saada tasa-arvoista koh-

telua, lapsen etu tulee huomioida ja lapselle tulee suoda mahdollisuus täysipai-

noiseen kehittymiseen. Lapsen edun mukaista on luonnollisesti erilaisten kom-

munikaatiomenetelmien tarjoaminen niitä tarvitseville ja mahdollisimman tasa-

arvoisen vuorovaikutuksen luominen. (Tuusulan kunta 2011, 5, 10.) 

 

Tuusulan kunnan päivähoidossa olevista lapsista tuetun varhaiskasvatuksen 

piirissä on noin 14 %. Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, 

tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tar-

ve voi liittyä lapsen normaaliin kehitykseen. Tuusulassa tuettu varhaiskasvatus 

on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja sitä toteutetaan eräänlaisen 

kolmiportaisen mallin mukaan. Tuusulassa tuettuun varhaiskasvatukseen kuu-

luvat yleinen tuki (erityislastentarhanopettajan seuranta), tehostettu tuki ja eri-

tyinen tuki. Varhaiskasvatuksen tehostetusta ja erityisestä tuesta käytetään 

termiä erityisvarhaiskasvatus. Jokaiselle tehostettua tukea tarvitsevalle lapselle 

tulee lakisääteisesti (Varhaiskasvatuslaki § 7a) laatia kuntoutussuunnitelma, 

joka tehdään yhdessä vanhempien ja asiantuntijoiden kanssa. Tuusulassa kun-

toutussuunnitelman nimi on Lapsen vasu, tehostetun tuen toiminta- ja ohjaus-

suunnitelma. (Opetushallitus i.a.; Tuusulan kunta i.a.; Tuusulan kunta 2011, 18–

19; Varhaiskasvatuslaki 1973.)  

 

Tuusulan kunnassa erityistä tukea tarvitsevat lapset pyritään sijoittamaan päi-

vähoitoon niin kutsutun integraatioperiaatteen mukaisesti. Paikka on yleensä 

lapsen omassa lähiympäristössä ja lapsen tarvitsema tuki järjestetään sinne. 

Integraation keskeisenä tavoitteena on kaikkien ihmisten tasa-arvoinen ja täysi-

valtainen osallisuus ympäröivän yhteisön toiminnoissa. Tällöin myös yhteisö 

mukautuu yksilön tarpeisiin. Jotta esimerkiksi kommunikoinnissa tai tarkkaavai-
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suudessa kuvista ja viittomista tukea saava lapsi voi toimia ryhmässä tasa-

arvoisesti, tulee koko ryhmän käyttää näitä menetelmiä. Kasvatus- ja opetus-

käytännöissä siirtyminen kohti integraatiota onkin johtanut puhetta tukevan ja 

korvaavan kommunikoinnin käytön laajenemiseen niin sanottuihin normaaleihin 

ympäristöihin (von Tetzchner & Martinsen 2000, 11).  Pedagogisilla ratkaisuilla, 

toteutettavilla menetelmillä, ja riittävillä tukitoimilla taataan mahdollisuus osallis-

tumiseen ja oppimiseen yksilöllisesti. Kasvattajat voivat omalla tietotaidollaan ja 

pedagogisilla ratkaisuillaan tehdä paljon lapsen hyväksi. Ajan, tilan ja sosiaali-

sen ympäristön strukturointi auttaa monia lapsia ennakoimaan tulevaa, rauhoit-

tumaan ja toimimaan arjessa paremmin. Erilaisten menetelmien, kuten tukiviit-

tomien ja kuva- tai esinekommunikaation, käyttöön kasvattajat saavat tarvitta-

essa ohjausta varhaiskasvatuksen erityisopettajalta. (Pollari 2011, 4–5; Tuusu-

lan kunta 2011, 18–21; von Tetzchner & Martinsen 2000, 11.) 

 

Tuusulassa tuetun varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa sovi-

tetaan yhteen aina lapsen yksilölliset tarpeet ja henkilökunnan osaaminen. Tuki-

toimia ovat konsultoivan tai alueellisen erityislastentarhanopettajan ja muiden 

asiantuntijoiden, esimerkiksi terapeutin, psykologin tai perheneuvolan työnteki-

jän konsultaatio, kasvattajien työnohjaus ja koulutus. Tarvittaessa lapsi voi saa-

da avustajan. Myös lapsiryhmän koon pienentäminen on mahdollista. Koska 

lapsi viettää suuren osan valveillaoloajastaan päivähoidossa, on tärkeää, että 

varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kiinteästi mukana varhaiskuntoutuksessa. 

Heidän tulee sitoutua tarvittaessa käyttämään AAC-keinoja lapsen kanssa 

kommunikoidessaan ja tukemaan näin lapsen kommunikoinnin kehitystä arki-

päivän vuorovaikutustilanteiden yhteydessä. (Launonen 2012, 35; Tuusulan 

kunta 2011, 20.) 

 

Tuusulassa niiden lasten, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi tai ruotsi, 

osuus on alle 1 %. Suurimmat kieliryhmät ovat eesti ja venäjä. Tuusulassa 

myös eri kieli- ja kulttuuritaustaisten lasten varhaiskasvatus järjestetään tavallis-

ten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä lähellä lapsen kotia. Lapsen liittymis-

tä ryhmään ja hänen sosiaalisia kontaktejaan tuetaan tavoitteellisesti ja suunni-

telmallisesti. Eri kieli- ja kulttuuritaustaiset lapset tarvitsevat erityistä järjestel-

mällistä ohjausta kielen omaksumiseen ja käyttöön. Tuusulassa lapsi, joka ei 
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osaa suomen kieltä, on ryhmässä kahden lapsen paikalla ensimmäisen vuoden 

ajan. Aluksi tarvitaan muun muassa kuva- ja esinekommunikaatiota, jonka käyt-

tämiseen kasvattajat saavat tarvittaessa ohjausta keltolta. Vanhempien kanssa 

käydään lapsen vasu-keskustelu, jossa keskustellaan perheen kulttuurista, ta-

voista ja toiveista sekä annetaan tietoa suomalaisen varhaiskasvatuksen käy-

tänteistä sekä kielen oppimiseen liittyvistä asioista. Tarvittaessa keskusteluissa 

käytetään tulkkia. Tuusulassa on käytössä Suomi toisena kielenä -

opetussuunnitelma varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Lisäksi lapselle teh-

dään henkilökohtainen kielenoppimissuunnitelma. Jos lapsella on muuta kehi-

tykseen liittyvää pulmaa, tehdään toiminta- ja ohjaussuunnitelma ja hän saa 

tarvitsemansa tukipalvelut. (Tuusulan kunta 2011, 21; Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 39.) 

 

 

5.2 Päiväkoti Pellava työelämäyhteistyötahona 

 

Opinnäytetyön työelämäyhteistyötahona oli Tuusulan kunnan Päiväkoti Pellava. 

Produktin toimeksiantaja oli Päiväkoti Pellavan johtaja. Perehdytystä ryhmän 

toiveista ja ryhmässä aiemmin käytössä olleesta materiaalista antoi ryhmässä 

työskentelevä varhaiskasvatuksen erityisopettaja VEO (ennen ELTO). Asiak-

kaana voitaneen siis pitää tätä kyseistä erityisopettajaa. Produktin kohderyh-

mänä ovat ryhmän lastentarhanopettaja sekä muu kasvatushenkilökunta. Hyö-

dyn saajina ovat lisäksi lapset, joiden kanssa materiaalia käytetään. (Diakonia-

ammattikorkeakoulu 2010, 30–33; Vilkka & Airaksinen 2003, 9, 65, 83.) 

 

Päiväkoti Pellava on Tuusulan kunnan päiväkoti, joka tarjoaa hoitopaikan 146 

lapselle. Osa hoitopaikoista on varattu kehityksessään erityistä tukea tarvitsevil-

le lapsille. Hoitoryhmiä Päiväkoti Pellavassa on kahdeksan. Pellavan toiminta-

kausitiedote pohjautuu Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. (Päi-

väkoti Pellava i.a.a; Päiväkoti Pellava i.a.b.) 

 

Tuusulan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman (2011) mukaan varhaiskasva-

tuksella edistetään lapsen myönteistä minä -käsitystä, lapsen ilmaisu- ja vuoro-

vaikutustaitoja sekä ajattelun kehitystä. Kasvattaja tuo arjen tilanteisiin opetuk-
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sen ulottuvuuden. Lapsen ja kasvattajan väliset vuorovaikutustilanteet ovat tär-

keitä kasvun ja oppimisen tilanteita. Tämän vuoksi lapsen ja kasvattajan väli-

seen vuorovaikutukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kasvattajan tehtä-

vänä on toiminnan suunnitteleminen ja toteuttaminen sekä ympäristön rakenta-

minen siten, että hoito, kasvatus ja opetus toteutuvat kokonaisuutena. Toimin-

taa suunnitellessaan kasvattajan ja kasvatusyhteisön tulee jatkuvasti pohtia, 

mitä lapsi tarvitsee ja miten lapsi voi hyvin. Tietoinen ja tavoitteellinen kasvatus 

ja opetus merkitsevät kasvattajalle ja kasvatusyhteisölle valintojen tekemistä. 

Päiväkoti Pellavassa näitä tietoisia valintoja ovat esimerkiksi kuvien ja tukiviit-

tomien käyttäminen lapsiryhmissä sekä toiminnan toteuttaminen pienryhmissä. 

Päiväkoti Pellavan henkilökunnan sitoutuminen työhön välittyy näiden valintojen 

kautta. (Tuusulan kunta 2011, 10–11.) 

 

Lapsi toimii vuorovaikutuksessa sekä ympäristön että ihmisten kanssa. Tuusu-

lan kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan hyvä varhaiskasvatusympä-

ristö muun muassa kannustaa lapsia ilmaisemaan itseään, on monipuolinen ja 

joustava, antaa mahdollisuuden toimia pienissä ryhmissä, joissa jokaisella on 

tilaisuus osallistua vuorovaikutukseen ja keskusteluun, luo edellytykset lasten ja 

kasvattajien väliselle hyvälle vuorovaikutukselle ja ottaa huomioon lasten hyvin-

vointiin liittyvät asiat. Koska itseilmaisun ja vuorovaikutuksen merkitystä koros-

tetaan näin paljon Tuusulan varhaiskasvatussuunnitelmassa, tuntuu luonnolli-

selta, että Päiväkoti Pellavassa on päätetty panostaa vaihtoehtoisten kommuni-

kaatiomenetelmien opetteluun ja käyttöön. (Tuusulan kunta 2011, 12.) 

 

Päiväkoti Pellavassa on kaikissa ryhmissä käytössä vaihtoehtoisia kommuni-

kaatiomenetelmiä (AAC) kommunikoinnin sekä toiminnan tukena. Kuvia ja tuki-

viittomia käytetään sekä monikulttuuristen ja erilaisten erityislasten, että tavallis-

ten lasten kanssa erilaisissa tilanteissa. Ryhmässä, johon materiaali valmistet-

tiin, AAC-menetelmistä on ollut aiemmin käytössä muun muassa tukiviittomat, 

kuvat ja nopea piirtäminen. Toiminnan tukena ovat olleet esimerkiksi leikkikuvat, 

päiväjärjestyskuvat (kalenteri), joitain kuvitettuja lauluja ja loruja sekä useita 

vuosia aiemmin lastentarhanopettajan ja avustajan yhdessä kokoama kuvien ja 

tukiviittomien yhdistelmäkansio. Kansiossa oleva materiaali on kuitenkin aikoi-

naan koottu vain yhden erityislapsen henkilökohtaiseen käyttöön ja lisäksi kan-
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sio on kulunut, se ei siis enää palvele tarkoitustaan. Päiväkodille oli myös tullut 

käyttöön uusi kuvaohjelma ”Kerro kuvin”. Ryhmän toiveena oli saada uusi kuvia 

ja tukiviittomia yhdistävä materiaali, joka palvelisi ryhmän erilaisten lasten erilai-

sia tarpeita, tukisi viittomien käyttöä kuvien rinnalla ja olisi käytettävissä ohja-

tuissa pienryhmätoiminnoissa yleisemmin kaikkien kanssa. Toiveena oli saada 

materiaali, jossa yhdistyisivät sekä kommunikatiiviset että toiminnanohjaukselli-

set ulottuvuudet. 

 

 

5.3 Kuva-tukiviittoma-materiaalin valmistamisessa käytetyt kuvapankit ja mate-

riaalit 

 

Kuvallisen materiaalin käyttö toiminnan jäsentämisessä ja kielenkehityksen tu-

kemisessa tavallisissakin lapsiryhmissä on lisääntynyt uusien tarpeiden ja tie-

don myötä. Tietokoneiden ja erilaisten kuvaohjelmien lisääntymisen myötä on 

kuvallisten materiaalien tekninen valmistus helpottunut huomattavasti. Erilaiset 

kuvapankkiohjelmat, kuvakirjastot ja kuvatyökalut toimivat luonnollisesti kätevä-

nä apuvälineenä, kun rakennetaan ja päivitetään kommunikointimateriaalia, ku-

ten kommunikointikansioita ja -ohjelmia. (Halenius 2012, 7; Huuhtanen 2012a, 

52; Kehitysvammaliitto ry i.a.b; Merikoski 2012, 123.) 

 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa käytännönläheinen materiaali, 

jossa kuvia ja tukiviittomia käytetään rinnakkain. Materiaalin oli tarkoitus toimia 

päiväkodin pienryhmä- ja ryhmätilanteissa sekä toiminnanohjauksellisena että 

kommunikatiivisena työkaluna ja tukea viittomien käyttöä kuvien rinnalla. Mate-

riaalin valmistuksessa käytettiin kuvien osalta Kerro kuvin – kuvaohjelmaa ja 

viittomakuvien osalta Papunetin kuvatyökalua. Kuvataulujen muotoon haettiin 

ideoita kommunikointikansioista, sillä haluttiin materiaalin tukevan toiminnanoh-

jauksen lisäksi myös kommunikatiivista käyttöä.  

 

Tässä opinnäyteyössä on myös mainittu aiheeseen liittyviä tärkeimpiä verkkosi-

vuja ja yhteystietoja, joista on mahdollisuus hankkia uusinta tietoa. Erityisen 

tärkeässä roolissa toimivat Papunetin ja Tikoteekin verkkosivustot, joista löytyy 

muun muassa lisätietoa laajoista kommunikointikansioista. Kirjat päivittyvät aina 
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verkkosivuja hitaammin ja siksi on tärkeää tarkistaa kirjasta saatujen tietojen 

paikkansapitävyys (Huuhtanen 2012e, 9). 

 

Erilaisia kuvakommunikointikansioita on valmistettu jo pitkään. Tikoteekki on 

maamme johtava asiantuntija erilaisten kommunikointikansioiden valmistami-

sessa. Uudentyyppiset, laajat, toiminnalliset ja dynaamiset kansiot alkoivat 

yleistyä Suomessa 2000-luvulla. Aiemmin kuvat luokiteltiin tyypillisesti sana-

luokittain tai aihepiireittäin. Nykyisissä kansioissa painotetaan niiden toimivuut-

ta. Kansiosta halutaan mahdollisimman toimiva kommunikoinnin väline ja sa-

malle sivulle tai aukeamalle sijoitetaan sanoja eri sanaluokista, vaikka tietynlai-

nen kategoria-ajattelu pohjalla näkyykin. Merkittävää nykyisten kansioiden käy-

tössä on myös se, että vuorovaikutuskumppani osallistuu kansion käyttöön 

osoittamalla oman viestinsä kuvat. Jotta kuvat voivat olla luonnollinen tapa vies-

tiä lasten keskuudessa, on aikuisten mallinnettava niiden käyttöä. Molemmat 

käyttävät kansiota siis samalla tavalla. Nämä molemmat toimintaperiaatteet si-

sällytettiin myös opinnäytetyössä valmistettavaan kuva-tukiviittoma-materiaaliin. 

(Huuhtanen 2012a, 52; Koskinen & Sippola 2006, 6; Merikoski 2012, 123–124; 

von Tetzchner & Martinsen 2000, 316.) 

 

Kuvapankki on tietokanta, johon on koottu kuvamateriaalia. Internetin kuvapan-

keista voi ladata kuvia omalle koneelle käyttöön. Tällainen kuvapankki on esi-

merkiksi Papunetin kuvapankki. Internetin kuvapankit eivät tarjoa yhtä laajaa 

sanastoa ja muokkausmahdollisuuksia kuin kaupalliset kuvapankit ja kuva- tai 

symbolityökalut, eivätkä siksi sovellu ainoaksi välineeksi kommunikointimateri-

aalin päivittämiseen. Kaupallisia kuvapankkiohjelmia ovat esimerkiksi PCS-

kuvat, piktogrammit ja WLS-kuvat. Kuvatyökaluohjelmat sisältävät kuvapankin 

lisäksi myös ominaisuuksia, joiden avulla kommunikointikansion tai -taulun ra-

kentaminen ja päivittäminen on sujuvaa. Kuvatyökaluohjelmia ovat esimerkiksi 

Boardmaker, Symbolikirjoitus 2000, Kartantekijä ja Kerro kuvin. (Kehitysvam-

maliitto ry i.a.b) 

 

Kuvamateriaalin valmistamisessa käytettiin päiväkodin uutta kuvaohjelmaa, 

Kerro kuvin, joka käyttää WLS-kuvastoa (Widgit Symbols). Kerro kuvin ohjel-

mistoon kuuluu muun muassa yli 8 000 värillistä WLS-kuvasymbolia sekä lisäksi 
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noin 1 500 piirroskuvaa. Ohjelman mukana toimitettava sanasto sisältää noin 

130 000 sanaa. Lisäksi kuvapankkia täydennetään jatkuvasti. Kaikki kuvat ovat 

skaalattavissa portaattomasti ja väritettävissä uudelleen. Symbolien, kuvien ja 

tekstin asettelu on täysin vapaata. Kaikki yleisimmät kuvatiedostot sopivat sel-

laisenaan ohjelman kanssa käytettäväksi. WLS-symbolit ja työkaluohjelmat tuot-

taa englantilainen Widgit Software. Kerro kuvin -kuvaohjelman jälleenmyyjänä 

Suomessa toimii Comp-Aid Oy. Koska Kerro kuvin -kuvaohjelma on maksulli-

nen ja lisenssin alainen, ei produktin sisältöä kokonaisuudessaan voinut liittää 

raporttiin. Sen sijaan toimintatuokioiden otsikoista tehtiin lista (liite 3), jota käy-

tettiin apuna produktia kuvatessa. Lisäksi Comp-Aid Oy:n luvalla työhön liitettiin 

esimerkit sekä kuvataulusta (liite 4) että sitä vastaavasta irtokuvasivusta (liite 5). 

(Comp-Aid Oy i.a.; Kehitysvammaliitto ry i.a.a.)  

 

Viittomakuvien valmistamisessa käytettiin Papunetin kuvatyökalua. Papunetin 

kuvatyökalu on ilmainen kuvapankki- ja työkaluohjelma, jolla voi tehdä tulostet-

tavia kuvallisia materiaaleja. Kuvatyökalussa ja kuvapankissa on 2 000 viitto-

makuvaa. Työkaluun voi myös tuoda omia viittomakuvia, esimerkiksi kameralla 

itse otettuja kuvia tai valmiita kuvia suviviittomista (Suomalaisen viittomakielen 

verkkosanakirja - Suvi; suvi.viittomat.net). Kuvatyökalussa voi muuttaa sivupoh-

jan, kuvien ja kuvatekstien asetuksia sekä lisätä omia tekstejä. Tämä mahdollis-

taa valmiin viittomakuvan puuttuessa oikean käsimuodon hakemisen toisesta 

viittomasta, kuvan uudelleen nimeämisen ja tulostuksen jälkeen kuvan uudel-

leen nuolittamisen tarkoituksenmukaisesti. Valmiit sivupohjat voi tulostaa, ja ne 

voi tallentaa joko omalle koneelle tai Papunetin palvelimelle. Papunetin kuva-

pankin ja kuvatyökalun kuvat on lisensoitu ”Nimeä-Epäkaupallinen-JaaSamoin”-

lisenssillä. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvien käyttö kaupallisiin tarkoituksiin, esi-

merkiksi myytävissä painetuissa tuotteissa, on kielletty. Epäkaupallisissa tarkoi-

tuksissa kuvia saa käyttää ja jakaa, kunhan kuvien alkuperäinen lähde on mai-

nittu. Viittomakuvien alkuperäinen lähde on Papunetin kuvapankki. (Kehitys-

vammaliitto ry i.a.c)  
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5.4 Työskentelyprosessin suunnitelma 

 

Aiemman työkokemuksen kautta AAC-menetelmät olivat olleet minulle jo hie-

man tuttuja. Maaliskuussa 2015 aloin tutustua AAC-menetelmiä koskevaan ai-

neistoon tarkemmin. Lisäksi kartoitin alustavasti Tuusulan Päiväkoti Pellavasta 

mahdollista tarvetta tämäntyyppiselle materiaalille. Samanaikaisesti selvitin ti-

lannetta oman kouluni kanssa. Haastetta prosessiin toi, että olin edelleen pois-

saolevana koulusta ja minun piti hakea jatkoaikaa opintojeni loppuun suoritta-

miseen. Tästä syystä minulla ei myöskään tässä vaiheessa ollut vielä opinnäy-

teyön ohjaajaa, vaan aloitin opinnäytetyöni valmistamisen itsenäisesti.  

 

Toukokuussa, ennen produktin valmistamista, olin yhteydessä päiväkodin johta-

jaan ja sovimme tapaamisen päiväkodille kesäkuun alkuun. Tässä vaiheessa 

opinnäytetyöni tavoitteeksi muodostui materiaalin valmistaminen Päiväkoti Pel-

lavan lapsiryhmässä käytettäväksi, ja opinnäytetyön tekemisen edellytykset tun-

tuivat pikkuhiljaa aukeavan. Kesäkuun alun tapaamisessa päiväkodin johtajan 

kanssa produktin valmistamisen suunnittelu alkoi ja teimme sopimuksen opin-

näyteyhteistyöstä. Lisäksi kävimme läpi produktion hankesuunnitelman ja so-

vimme käytännön asiat.   

 

Koneiden käytöstä sovimme, että kaikki talossa olevat koneet, tietokoneet, tu-

lostimet, kopio- ja laminointikoneet olivat käytössäni produktin valmistamista 

varten. Tietokoneelle minulle ei haettu omia tunnuksia, vaan alueellinen var-

haiskasvatuksen erityisopettaja avasi aina tietokoneen. Päiväkodin johtaja lupa-

si huolehtia kaikista materiaalihankinnoista ja mahdollisista lisähankinnoista, 

joita produktin valmistaminen edellytti, liittyen esimerkiksi tulostukseen, kopioin-

tiin, laminointiin, papereihin, musteisiin, laminointitaskuihin, tarranauhoihin sekä 

kansioihin. Arkisin klo 8–21 minulla oli mahdollisuus varata päiväkodilta rauhal-

lista työskentelytilaa alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan työhuo-

neen vierestä.  

 

Kesäkuun alussa päiväkotikäynnillä tapasin myös ryhmässä työskentelevän 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan (VEO) sekä alueellisen varhaiskasvatuksen 

erityisopettajan. Ryhmässä työskentelevän varhaiskasvatuksen erityisopettajan 
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kanssa puhuimme alustavasti produktista ja sovimme keskusteluajan seuraa-

valle viikolle. Alueellisen varhaiskasvatuksen erityisopettajan kanssa kävimme 

läpi produktin suunnitelmaa ja sovimme kuvaohjelman perehdytysajasta. 

 
Tietoa ryhmän toiveista ja käytössä olleesta materiaalista antoi sekä ennen 

produktin valmistamista että sen aikana ryhmässä työskentelevä 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Keskusteluissa mietimme produktiin 

valittavia toimintatuokioita, niiden aiheita, sisältöä ja luonnetta. Lisäksi kävimme 

läpi joitain niihin tarvittavia kuvia ja viittomia. VEO:n toiveena oli saada 

materiaalia nimenomaisesti ohjattuihin pienryhmätuokioihin, sillä ryhmässä ei 

ollut näihin yhteneväistä materiaalia. Yhdessä kävimme läpi, millaisia tuokioita 

tämän ryhmän toiminnassa on säännöllisesti. Mietimme myös mikä näiden 

tuokioiden struktuurissa on keskeistä. Esimerkiksi musiikkituokioilla on aina 

samat alku- ja loppulaulut ja sisäjumpassa on aina aloituksena kannustuspiiri. 

Keskustelimme myös poikkeuksellisemmista tilanteista ja tapahtumista 

päiväkodin arjessa, jotka voivat olla lapsille jännittäviä. Tällaisia tapahtumia ovat 

esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat, kirjastoretki, isovanhempien päivä, valokuvaus 

ja vappujuhlat. Mietimme, että näihin tilanteisiin materiaalista voisi saada tukea 

sekä tapahtumien jäsentämiseen että tunteiden käsittelyyn. Käytyjen 

keskustelujen pohjalta päädyimme valitsemaan materiaaliin lopulliset 17 eri 

tuokiota (liite 3).  

 

Keskusteluissa nousi esille myös kysymykset materiaalin muodosta ja sen 

toimivuudesta sekä toiminnanohjauksellisesti että kommunikatiivisesti. Ehdotin 

VEO:lle eräänlaisia kommunikatiivisia tauluja, joissa yhdistyisivät kuvat ja 

viittomat sekä lisäksi niihin kuuluvia irtokuvia, joita voisi käyttää 

toiminnanohjauksen tukemisessa. Ehdotin myös, että valmistetun materiaalin 

voisi järjestää säilytystä ja käyttöä varten kansioihin. VEO oli tyytyväinen 

ehdotuksiini muotoa koskien, ja päätimme että aloitan materiaalin valmistuksen 

tältä pohjalta. Totesimme myös sen kuinka tärkeää olisi, että materiaalia voisi 

käyttää niin kommunikoinnin kuin toiminnanohjauksen tukemiseen. 

Poikkeuksellisesti Tontun Aarrearkku -tauluun on valittu kuitenkin vain 

toiminnanohjausta tukevat kuvat ja viittomat. Tähän päädyimme siksi, että 
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Tontun Aarrearkku -tuokiot ovat nimenomaisesti toiminnanohjauksen taitoja 

harjoittavia, eikä näihin tuokioihin ollut olemassa kuvia valmiina.  

 

Kesäkuun alussa alueellinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja perehdytti 

päiväkodin uuden kuvaohjelman (Kerro kuvin) käyttöön. Hän toimi myös koko 

produktin valmistamisen ajan sekä teknisenä että pedagogisena tukena.  

 

 

5.5 Kuva-tukiviittoma-materiaalin valmistaminen 

 

Produktin valmistamisen ajan pidin työpäiväkirjaa (Kontinen 2015), jotta tapah-

tumiin oli helpompi palata myöhemmin. Tämän työpäiväkirjan pohjalta muotoilin 

Produktin aikajanan (liite 1), johon on koottu produktin valmistamisen keskeiset 

päivämäärät ja tapahtumat. 

 

Yleisten toimintaperiaatteiden sopimisen ja alustavan kuvaohjelmaan 

perehtymisen jälkeen aloitin työskentelyn Kerro kuvin -kuvaohjelman parissa. 

Työstin materiaalia taulu kerrallaan. Ensin valitsin ja muokkasin tekemääni A4 -

kokoiseen pohjaan sopivat kuvat ja sanat. Järjestelin kuvat ja valitsin kuvien 

taustavärit tukemaan Tikoteekin ja puheterapeuttien käyttämiä malleja ja 

väripohjia. Näiden mukaan tauluissa on esimerkiksi kysymyssanat valkoisella 

pohjalla vasemmassa laidassa, subjektit ovat sinisellä pohjalla ja predikaatit 

punaisella pohjalla. Tähän ratkaisuun päädyin siitä syystä, että jos jollain 

lapsella olisi käytössään henkilökohtaista AAC-materiaalia, valmistamani 

materiaali tukisi myös niiden käyttöä. Haastena oli keksiä oikeat hakusanat 

sopivien kuvien löytämiseksi sekä kuvien ja tekstien muokkaaminen. Varsinkin 

suurennokset ja pienennökset toimivat usein epäloogisesti. Koska ohjelmisto oli 

kaikille päiväkodissa uusi, ei kukaan osannut neuvoa näissä ongelmissa, vaan 

ohjelmiston käyttöä opeteltiin yhdessäkin yritys-erehdys-tekniikkaa käyttäen. 

 

Kuvapohjan muodostamisen jälkeen aloitin viittomakuvien hakemisen ja 

tekemisen Papunetin kuvatyökalua käyttäen. Koska viittomien oli tarkoitus 

toimia puheen ja kuvien käytön tukena, yritin löytää ja valita riittävän 

yksinkertaiset ja kuvaavat viittomakuvat. Valmistamassani materiaalissa 
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esimerkiksi viikonpäivä viitotaan päivä, musiikkituokiolla alkulaulu viitotaan alku, 

laululeikki viitotaan leikki ja loppulaulu viitotaan loppu. Valtaosa käytetyistä 

viittomakuvista onkin yksiosaisia. Viittomakuvien tekemisessä haasteena oli 

joidenkin viittomakuvien löytäminen. Papunetin lisäksi käytin suviviittomia 

viittomien hakuun. Tarpeen vaatiessa tein viittomakuvia itse Papunetin 

kuvatyökalua apuna käyttäen. Tällöin hain jonkin toisen viittoman kuvan, jossa 

oli oikea käsimuoto. Tämän jälkeen korjasin tekstin, ja tulostamisen jälkeen 

nuolitin kuvan oikeaa viittomaa vastaavalla tavalla.  

 

Kun olin tulostanut viittomakuvat, yhdistin viittomakuvan sitä vastaavan WLS-

kuvan alle, lisäsin pohjaan otsikon ja oikeaan alakulmaan kieltomuotokuvan. 

Näin A4-kokoinen pohja oli valmis (liite 4). Näitä pohjia tein yhteensä 17 

erilaista (liite 3). A4-kokoinen pohja tuntui pienryhmätilanteissa käytettäväksi 

mielestäni liian pieneltä ja kysyinkin muutamalta päiväkodin kasvatushenkilöltä 

heidän mielipidettään asiaan. Lisäksi keskustelin asiasta alueellisen VEO:n 

kanssa. Päädyin suurentamaan pohjat A3-kokoisiksi. Lisäksi kopioin Kalenteri-

pohjan kahteen kertaan, jotta materiaalin käyttö olisi mahdollista kahdessa 

pienryhmässä yhtä aikaa. Tämän jälkeen laminoin kaikki pohjat. Laminoin myös 

jokaista taulua varten tyhjän valkoisen A3-paperin, joka toimii irtokuvien 

kiinnitysalustana. Lisäksi muutamia laminoituja valkoisia pohjia tarvitaan 

irtokuvien käyttämistä varten. 

 

Seuraavaksi aloitin irtokuvien työstämisen. Tein jokaiseen tauluun niihin liittyvät 

irtokuvat Kerro kuvin -kuvaohjelmalla. Ensin valitsin ja muokkasin tekemääni 

A4-kokoiseen pohjaan oikeat kuvat ja sanat riittävän suurina ja tulostin ne.  

Tämän jälkeen leikkasin kuvat irrallisiksi, laminoin ne ja leikkasin laminoidut 

kuvat irti toisistaan. Kaikki taulussa olevat kuvat tein irtokuvina vähintään 

kerran, ja lisäksi tuokiosta riippuen joitain kuvia useampia kappaleita. 

Esimerkiksi musiikkituokiolle tein useampia soittaa, laulaa, laulu ja laululeikki-

kuvia (liite 5). Kun kaikki irtokuvat olivat valmiina, kiinnitin ne kaksipuolista 

tarranauhaa käyttäen yksitellen valkoisiin laminoituihin A3 -pohjiin. Lisäksi 

kiinnitin muutamiin tyhjiin pohjiin tarranauhan pehmeää puolta riveinä irtokuvien 

käyttöä varten. 
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Lopuksi järjestin materiaalin kansioihin niin, että jokaista kuva-viittoma-taulua 

(liite 4) seuraa sitä vastaavat irtokuvat (liite 5) omalla sivullaan. Lisäksi kansion 

alussa on aina pari pehmeällä tarranauhalla rivitettyä tyhjää pohjaa irtokuvien 

käyttöä varten.  

 

Materiaalin valmistamisen tapahtui pääosin päiväkodin tiloissa, sillä 

kuvaohjelmaa oli mahdollista käyttää vain siellä. Työskentely tapahtui kesä-

heinäkuussa 2015. Produktin valmistamisen aikaan myös toinen ryhmä 

kiinnostui materiaalista, ja toimeksiantajan pyynnöstä materiaali valmistettiin 

kahtena kappaleena. Materiaalit valmistuivat heinäkuussa ja aikaa produktin 

valmistamiseen kului reilusti yli 200 tuntia. 

 

Elokuussa esittelin produktin päiväkodilla ja jätin materiaalit kahden sovitun 

ryhmän käyttöön. Produktin esittelyä seurasivat lastentarhanopettajat ja avusta-

jat niistä kahdesta ryhmästä, joille materiaali oli tulossa käyttöön. Lisäksi esitte-

lyä seurasi kasvatushenkilöstöä kolmannestakin ryhmästä sekä alueellisen var-

haiskasvatuksen erityisopettajan sijainen. Esittelyn lopuksi sovimme, että toimi-

tan arviointikyselyn materiaalista kahdelle sitä käyttäneelle lastentarhanopetta-

jalle syyskuun loppupuolella. 

 

Elokuussa sain myös koululta opinnäytetyölleni ohjaajan ja tätä myötä aloin 

saada tukea opinnäytetyöprosessiini. Produktin valmistamisen jälkeen aloitin 

syvemmän perehtymisen aiheeseen liittyvään aineistoon, hahmottelin arviointi-

lomaketta ja aloitin varsinaisen raportin kirjoittamisen. 

 

 

5.6 Kuvaus kuva-tukiviittoma materiaalista 

 

Kuva-viittoma-materiaali on tarkoitettu käytettäväksi opetus- ja ohjaustilanteis-

sa. Varhaiskasvatustoiminnassa opetusta ja ohjausta nivotaan luonnollisesti 

kaikkeen toimintaan, mutta tässä opetus- ja ohjaustilanteilla tarkoitetaan niin 

sanottuja tuokiotilanteita, jotka ovat luonteeltaan opetus- ja ohjauspainotteisia. 

Materiaaliin on valittu sisältöä pienryhmissä tapahtuviin aamupiireihin, pienryh-

mätuokioihin, leikin valintaan sekä ruokailuun liittyen. Tavallisesta päiväkotitoi-
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minnasta materiaalin ulkopuolelle jäi vapaa leikki, siirtymätilanteet, ulkoilu, päi-

väuniaika sekä perushoitotilanteet. 

 

Kuva-viittoma-materiaali koostuu seitsemästätoista erilaisesta pienryhmä- ja 

ryhmätilanteisiin tarkoitetusta kokonaisuudesta (liite 3). Jokaiseen kokonaisuu-

teen kuuluu laminoitu, A3-kokoinen, kuvia ja niitä vastaavia viittomia sisältävä 

taulu (liite 4) sekä irtokuvasivu (liite 5). Irtokuvasivulla on yksittäin laminoituna ja 

tarroitettuna kaikki taulun kuvat, sekä tuokion tarpeen mukaan joitain kuvia use-

ampana kappaleena. Taulut ja irtokuvasivut on rei’itetty ja järjestetty kansioon. 

Kansion alussa ovat tyhjät, laminoidut ja tarroitetut pohjat irtokuvien käyttöä var-

ten. 

 

Kuva-viittoma-tauluihin olen järjestellyt kuvat ja valinnut kuvien taustavärit tu-

kemaan Tikoteekin ja puheterapeuttien käyttämiä malleja ja väripohjia. Yhdessä 

taulussa oleva sanasto on siis luokiteltu lauseenjäsenittäin ja erotettu toisistaan 

taustavärillä. Vasemmasta laidasta lukien on valkoisella pohjalla kysymyssanat, 

sinisellä pohjalla tekijät (subjektit), punaisella pohjalla tekemiset (predikaatit), 

vihreällä pohjalla kuvailevat sanat (adjektiivit ym.) ja keltaisella pohjalla tekemi-

sen kohteet (objektit). Poikkeuksena tähän on Kalenteri-taulussa olevat viikon-

päiväkuvat, jotka eivät ole keltaisella pohjalla, vaan noudattavat myös Tikotee-

kin ja puheterapeuttien käyttämiä viikonpäivien väripohjia; maanantai vihreä, 

tiistai sininen, keskiviikko valkoinen, torstai ruskea ja perjantai keltainen. Lisäksi 

jokaisen taulun vasemmassa alakulmassa on kieltomuoto ja oikeassa alakul-

massa KYLLÄ ja EI -vaihtoehdot, nämä kaikki ovat valkoisella pohjalla. Selkey-

den takia tauluissa olevissa kuvissa on teksti alalaidassa, viittomakuvissa teksti 

on ylälaidassa. 

 

 

5.7 Kuva-tukiviittoma-materiaalin arviointi  

 

Kuva-viittoma-materiaalin oltua käytössä ryhmissä seitsemän viikkoa, ryhmien 

lastentarhanopettajat arvioivat sitä arviointilomaketta käyttäen. Lomaketta oli 

koekäytetty ja siitä oli saatu palautetta esimerkiksi kieliasusta, jäsentelystä ja 
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ymmärrettävyydestä. Lopulliseen arviointilomakkeeseen tein korjauksia saadun 

palautteen perusteella.  

 

Toimitin arviointilomakkeen (liite 2) sähköpostitse lastentarhanopettajille. Vas-

tausaikaa oli viikko, mutta molemmat arvioinnit eivät palautuneet aivan ajallaan. 

Arviointilomakkeen kysymykset käsittelivät yleisten käyttöä koskevien kysymys-

ten lisäksi yksittäisiä kuva-viittoma-tauluja, kuten Kalenteria, Sisäjumppaa tai 

Musiikkia, näiden taulujen ja niitä vastaavien irtokuvien kokonaisuutta sekä ku-

va-viittoma-materiaalia kokonaisuutena. Vaikka arviointilomake oli suunnattu 

ohjaavan opettajan ohjeiden mukaisesti vain lastentarhanopettajille, halusin liit-

tää lomakkeeseen muutaman kysymyksen myös materiaalin muista mahdolli-

sista käyttäjistä. 

 

Pyrin pitämään arvioinnin riittävän yksinkertaisena, että siihen vastaaminen olisi 

mahdollisimman vaivatonta ja arvioinnit palautuisivat minulle mahdollisimman 

nopeasti. Monissa kysymyksissä on tämän takia vastausvaihtoehdot monivalin-

tana. Lisäksi halusin kuitenkin antaa arvioijille mahdollisuuden kertoa kokemuk-

sistaan tarkemmin, joten lisäsin monivalintakysymysten perään tilaa avoimille 

vastauksille. 

 

Itse arvioin produktia jatkuvasti koko produktin valmistamisen ajan. Kirjasin työ-

päiväkirjaan minua mietityttäneitä asioita ja keskustelin niistä päiväkodin kasva-

tushenkilöstön kanssa, sekä suunnitelluissa tapaamisissa että sattumanvarai-

sissa kohtaamisissa päiväkodin henkilökunnan tiloissa. Jotkin keskustelut vah-

vistivat näkemystäni joistain produktiin liittyvistä seikoista, toiset eivät. Esimer-

kiksi taulujen kokoa pohtiessani päätin suurentaa taulut A3-kokoisiksi saamieni 

palautteiden perusteella. Produktin osalta oma jatkuva arviointini ja pohdiskeluni 

näkyvätkin produktin lopullisessa muodossa ja sisällössä. Tein produktin, johon 

olen tyytyväinen. 
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6 ARVIOINNIN TULOKSET  

 

 

Kuva-tukiviittoma-materiaalia arvioi kaksi lastentarhanopettajaa, joilla materiaali 

oli ollut käytössä. Toinen arvioija oli ryhmässä työskentelevä varhaiskasvatuk-

sen erityisopettaja (VEO). Tämän VEO:n toiveista materiaalia lähdettiin valmis-

tamaan. Toinen arvioija oli toisen lapsiryhmän lastentarhanopettaja. Molemmat 

olivat käyttäneet valmistamaani kuva-tukiviittoma-materiaalia, tosin lastentar-

hanopettaja selvästi useammin kuin VEO. Lastentarhanopettaja oli käyttänyt 

ryhmässä materiaalia useamman kerran viikossa, Kalenteri-materiaalia jopa 

päivittäin. VEO oli käyttänyt materiaalia harvemmin kuin kerran viikossa. Mo-

lemmissa ryhmissä myös avustajat olivat käyttäneet materiaalia, vaikkakin har-

vemmin kuin lastentarhanopettajat. Avustajat olivat käyttäneet materiaalia har-

vemmin kuin kerran viikossa. 

 

Molemmissa arvioinneissa materiaali arvioitiin käytännön työhön soveltuvaksi. 

A3-koko, kuva-tukiviittomataulut ja kansiosäilytys koettiin hyviksi esimerkiksi 

aamupiiritilanteissa, ja materiaalin irtokuvat koettiin melko kattaviksi. Lisäksi 

mainittiin, että A3-koko oli säilytyksen kannalta toimiva. Toisessa ryhmässä ko-

ettiin, että metsäretkelle A3-kokoinen taulu oli liian iso otettavaksi mukaan ja 

ryhmässä oli metsäretkillä käytetty pienempää alustaa mutta otettu käytettävät 

irtokuvat tästä materiaalista. Toisessa ryhmässä oli käytetty myös toiminnan 

ohjauksessa ja strukturoinnissa A4-kokoista tarrapohjaa irtokuville. 

 

”Tuokio-otsikoita” oli 17 (liite 3), joista toisessa arvioinnissa kaikkiaan 16:n arvi-

oitiin vastanneen arjen toimintatuokioista nousseeseen tarpeeseen. Vain Leikin 

valinta -materiaalin lisäksi he olivat käyttäneet ryhmän omaa leikkikarttaa. Toi-

nen arviointi oli hieman kriittisempi, vaikkakin silti hyvin positiivinen. Yhdeksän 

”otsikon” seitsemästätoista katsottiin vastaavan ryhmästä lähtevään tarpee-

seen. Myös tässä ryhmässä oli leikinvalinnassa käytetty ryhmän omaa leikki-

karttaa ja musiikkituokioilla oli käytetty kuva-tukiviittomamateriaalin sijasta pika-

piirrosta toiminnan tukena. Esikoululaisten kanssa materiaalia ei ollut käytetty, 

joten Eskarituokio-materiaalin ei katsottu vastaavan toimintatuokioista lähtevään 

tarpeeseen. Näiden lisäksi VEO arvioi, että viisi muuta ”otsikkoa” ei vastannut 
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toimintatuokioista lähtevään tarpeeseen. Näitä olivat Tontun aarrearkku, Valo-

kuvaus, Kirjasto, Vappu sekä Isovanhempien päivä. Näihin kaikkiin kuitenkin 

mainittiin syyksi, ettei heillä ollut ollut ryhmässä kyseisiä tuokioita kuluneen seit-

semän viikon aikana. 

 

Molemmissa arvioinneissa arvioitiin kaikkien näiden 17 tuokion sisällön (kuvien, 

viittomien ja irtokuvien) vastaavan tuokioilla tarvittavia kuvia ja viittomia. Erityi-

sesti Kalenteri-, Askartelu-, Eskari-, Synttäri- ja Valokuvaus-kokonaisuuksien 

osalta sisältöä kehuttiin hyväksi ja monipuoliseksi. 

(Eskari) Monipuoliset hyvät kuvat. 
  
(Askartelu) Monipuolinen materiaali. 
 
(Synttärit) Ihanat kuvat, meidän tarpeeseen hyvät. 
 
(Valokuvaus) Auttaa varmasti valokuvaustilanteessa. 
 
Vaikka kaikkia kuvia ei olla vielä tarvittu, kun ko. toimintaa ei vielä 
ole ollut, niin kuvat vastaa suurimmaksi osaksi tarvetta. 

 

Kalenteri-materiaalia kerrottiin käytettävän usein aamupiirin ”pilkkomiseen”, toi-

sessa ryhmässä jopa päivittäin. Jumpan, askartelun, musiikin ja metsäretken 

osalta materiaali tuntui vastaavan nimenomaisesti toiminnanohjauksen tukemi-

seen ja strukturoinnin tarpeeseen. Aamupala-, lounas- ja välipala-materiaalit 

taas olivat vastanneet kommunikoinnin tukemisen tarpeeseen. 

Saa selkeästi esiin jumpan kulun.  
 
Jumpan strukturointiin.  
 
(Askartelu-materiaalia) Käytetään toiminnan ohjaukseen.  
 
Helppo rakentaa musiikkituokio kuvilla. 
 
(Metsäretki) Käytetään strukturointiin ja orientointiin. 
 
(Aamupala, lounas ja välipala) Käytetään kommunikointiin. 

 

Vaikka kaikkien tuokioiden sisällön katsottiin vastaavan toimintatuokioista lähte-

vään tarpeeseen, löytyi kommenteista Satuhetki-materiaalin kuviin liittyviä toi-

veita. Molemmat ryhmät toivoivat Satuhetkeen enemmän tunnekuvia. Toisessa 
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ryhmässä olikin lisänä käytetty ryhmän omia tunnekuvia. Toisessa ryhmässä oli 

käytetty ryhmässä aiemmin olleita kuvia lisänä ruokailuhetkillä. 

(Satuhetki) Tunnekuvia olisi voinut olla enemmän. 
 
Tunnekuvia tässä (satuhetki) olisimme kaivanneet. 
 
Tosiaan tunnekuvia voisi kansioon laittaa enemmän, mutta meiltä 
löytyy niitä omastakin takaa. 
 
(Aamupala, lounas ja välipala) Käytetty omia kuvia lisänä. 

 

Kun arvioijia pyydettiin antamaan arvosana 1–5 (jossa 1 heikoin ja 5 paras ar-

vosana) kullekin kuva-tukiviittoma-taulun ja irtokuvien kokonaisuudelle, olivat 

tulokset aiempien kommenttien kanssa yhteneväiset. Kuten aiemmin mainittiin, 

toisessa ryhmässä ei ollut käytetty kahdeksaa (Musiikki, Tontun aarrearkku, 

Eskari, Leikin valinta, Valokuvaus, Kirjasto, Vappu ja Isovanhempien päivä) 

seitsemästätoista kokonaisuudesta, joten näistä ei ollut arviointia. Toisessa 

ryhmässä yhtä lukuun ottamatta kaikki näistä vastaavista kokonaisuuksista oli 

arvioitu arvosanalla 5. Näistä vain Vappu-materiaali sai toiselta ryhmältä arvo-

sanan 4. Lopuista yhdeksästä kokonaisuudesta, jotka molemmat ryhmät arvioi-

vat, arvosanojen keskiarvot jakautuivat selkeästi kahtia. Viisi kokonaisuutta (Ka-

lenteri, Jumppa, Askartelu, Metsäretki ja Synttärit) sai keskiarvoksi 5 ja neljä 

kokonaisuutta (Aamupala, Lounas, Välipala ja Satuhetki) sai keskiarvoksi 3,5. 

 

Toisessa arvioinnissa kuva-tukiviittoma-materiaalin käytön oli katsottu helpotta-

neen toiminnan ohjausta, toisessa ei. Perusteluna toiminnan ohjauksen helpot-

tamiseen oli kirjattu, että kuvat ja viittomat ovat nopeasti saatavilla aihekokonai-

suuksien mukaan. Syyksi siihen, miksi kuva-tukiviittoma-materiaali ei ollut hel-

pottanut toiminnanohjausta, oli kirjattu, että kasvattajat olivat osanneet jo suu-

rimman osan viittomista. 

 

Toisessa arvioinnissa oli nähty kuva-tukiviittoma-materiaalin käytön paranta-

neen vuorovaikutusta sekä kommunikaatiota ryhmän lasten ja aikuisten välillä. 

Materiaalin sanottiin tukevan muun ryhmän ja tukea tarvitsevan lapsen välistä 

vuorovaikutusta ja pysäyttävän lapset katsomaan kuvaa ja harjoittamaan tuki-

viittomia. Lisäksi mainittiin, että lapset käyttävät omassa leikissäänkin viittomia. 
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Toisessa arvioinnissa todettiin, ettei vuorovaikutuksen ja kommunikaation osalta 

pystytä vielä arvioimaan materiaalin todellisia vaikutuksia. Tämä siksi, että lapsi, 

joka ryhmässä eniten tarvitsi tätä materiaalia, oli ollut jonkin verran poissa päi-

väkodista. Viittomien kuitenkin mainittiin omalta osaltaan lisänneen tarkkaavai-

suutta. 

 

Kokonaisarvosanaksi kuva-tukiviittoma-materiaalille asteikolla 1–5 toinen arvioi-

ja antoi arvosanan 4 ja toinen 5. Materiaalin todettiin olevan laaja ja kattava se-

kä helpottavan arkea, sillä kuvat ja viittomat ovat aihekokonaisuuksina valmiina 

käyttöön. Materiaaliin kaivattiin lisää tunnekuvia sekä ruoka-ainekuvia. Jatkoke-

hittelyideana esitettiin vastaavanlaisen materiaalin valmistamista siirtymätilan-

teisiin, missä käytettäisiin omantoiminnan ohjauksen kuvia. 

 

Molemmat arvioijista olivat tyytyväisiä kuva-tukiviittoma-materiaaliin ja näkivät 

niin itsensä kuin muidenkin ryhmän kasvattajien jatkossa käyttävän sitä. Lisäksi 

mainittiin, että materiaali oli laitettu eteenpäin kolmanteen lapsiryhmään. 

Aivan mahtava työ! 
 
Upea kokonaisuus, auttaa arjessa selviytymisessä! 
 
Kaikki käyttävät varmasti tilanteissa, joissa toiminnanohjauksen ja 
strukturoinnin kannalta tarpeellista. Ja kun ryhmässä taas lapsi, jo-
ka tarvitsee niin myös kommunikointiin. 
 
Materiaali laitettu eteenpäin jo toiseen ryhmään, jossa kova tarve. 
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7 POHDINTA 

 

 

7.1 Eettisyys  

 

Opinnäytetyön eettisyyden pohjana on ihmisten kunnioittaminen, osallisuuden 

vahvistaminen ja tasa-arvoinen vuorovaikutus. Nämä kaikki arvot vaikuttivat 

vahvasti opinnäytetyöni taustalla ja näkyvät niin produktissa kuin kirjallisessa 

osuudessakin. Opinnäytetyöni aiheen valinnan voi jo sanoa osoittavan eettistä 

asennoitumista. Tapa, jolla opinnäytetyöntekijä suhtautuu työhönsä, kehittämis-

kohteeseensa tai produktiinsa sekä kohderyhmäänsä, on osa opinnäytetyöpro-

sessin eettisyyttä. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 

 

Sopimusten noudattaminen on opinnäytetyöntekijän velvollisuus esimerkiksi 

salassapitovelvollisuuden, sovittujen aikataulujen ja opinnäytetyön sisällön osal-

ta. Opinnäytetyötä varten kirjoitettiin yhteistyösopimus Tuusulan Päiväkoti Pel-

lavan johtajan kanssa, ja siihen liitettiin mukaan produktin hankesuunnitelma, 

josta ilmenivät yksityiskohtaisemmat sopimukset. Tuusulan kunnan varhaiskas-

vatuspäälliköltä selvitettiin, saako opinnäytetyössä mainita sekä kunnan että 

yhteistyöpäiväkodin nimet vai haluaako kunta tai päiväkoti pysyä nimettömänä. 

Tuusulan kunnalle sopi, että niin siitä kuin Päiväkoti Pellavasta puhutaan nimel-

lä ja niitä esitellään opinnäytetyössä viitekehyksenkin puitteissa. Opinnäytetyötä 

tehdessä on pyritty ottamaan niin kunnan kuin päiväkodinkin toiveita huomioon 

ja pitäydytty sovituissa aikatauluissa. 

 

Ennen esitarkastusvaihetta opinnäytetyöni kirjallisen osuus toimitettiin Tuusulan 

kunnan varhaiskasvatuspäällikölle. Hän luki työtäni ja kommentoi muutamia 

kohtia, esimerkiksi koskien Tuusulan kunnan kolmiportaisen tuen mallia sekä 

Tuusulan kunnan nimen käyttämistä otsikossa. Lisäksi työ lähetettiin esitarkas-

tusvaiheessa luettavaksi Päiväkoti Pellavan johtajalle, joka sai mahdollisuuden 

lukea ja kommentoida sisältöä ennen työn julkistamista. Opinnäytetyötä muo-

kattiin yhteistyötahojen näkemysten mukaan. 
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Työssäni oli tärkeää ottaa huomioon käyttämieni ohjelmistojen tekijänoikeudet. 

Produktin valmistamisessa käytettiin Kerro kuvin -kuvaohjelmaa sekä Papunetin 

kuvatyökalua. Papunetin kuvapankin materiaalia saa käyttää epäkaupallisiin 

tarkoituksiin, jollainen tämä opinnäytetyö on. Kerro kuvin -kuvaohjelman käyt-

töön Päiväkoti Pellavalla oli maksettu lisenssi, joten myös sitä käytettiin materi-

aalin valmistuksessa. Kerro Kuvin -kuvaohjelman ollessa maksullinen ja lisen-

soitu, ei valmistamaani produktia voinut kokonaisuudessaan liittää opinnäyte-

työn raporttiosuuteen. Raporttiosuuden liitteistä löytyy kuitenkin lista tuokioiden 

otsikoista selventämään produktin kuvausta. Lisäksi Comp-Aid Oy:n luvalla työ-

hön liitettiin esimerkki sekä taulusta (liite 4) että sitä vastaavasta irtokuvasivusta 

(liite 5). Näin ollen Kerro kuvin -kuvaohjelmalla tehtyjen kuvien määräksi tuli 70, 

eikä se ylittänyt Comp-Aid Oy:n asettamaa 100 kuvan rajaa. Liitteiden alalaitaan 

merkittiin tekijänoikeutta koskevat merkinnät Comp-Aid Oy:n ohjeiden mukai-

sesti. 

 

Lastentarhanopettajan ammattietiikka -asiakirjassa (2005) käsitellään lastentar-

hanopettajien työn ammattieettisiä arvoja. Näitä arvoja ovat vapaus, totuudelli-

suus, oikeudenmukaisuus sekä ihmisarvo. Ammattieettisten perusteiden mu-

kaan lastentarhanopettajan on otettava lasten yksilölliset tarpeet huomioon se-

kä toimittava heitä kohtaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Lastentarhanopet-

taja on vastuussa omasta ammatillisesta kehityksestään, jotta hän voi ylläpitää 

työyhteisönsä pedagogista asiantuntijuutta sekä toimia varhaiskasvatuksen asi-

antuntijana yhteiskunnassa. Sosiaalialan ammattilaisen tulee ymmärtää ja hy-

väksyä ihmisoikeudet, jotka ovat täysin riippumattomia ja puolustaa niitä kaikis-

sa tilanteissa. (Arki, arvot, elämä, etiikka - Sosiaalialan ammattilaisen eettiset 

ohjeet 2013; Lastentarhanopettajaliitto 2005, 4-7.) 

 

Olen pyrkinyt koko opinnäytetyöprosessin ajan ottamaan huomioon sosiaalialan 

ammattieettiset ohjeet, lastentarhanopettajan ammattieettiset näkökulmat sekä 

tutkimus- ja kehittämistoiminnan eettiset periaatteet (Arki, arvot, elämä, etiikka - 

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet 2013; Diakonia-ammattikorkeakoulu 

2010; Lastentarhanopettajaliitto 2005). Opinnäytetyöni eettisinä lähtökohtina 

ovat olleet muun muassa lasten tasa-arvoinen kohtaaminen ja kohtelu. Opin-

näytetyön tavoitteena olikin kehittää monipuolinen materiaali, jonka käyttäminen 
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edesauttaisi kaikkien lasten tasa-arvoisuutta ja osallisuutta päiväkodin toimin-

nallisissa tuokioissa taitoihin ja kykyihin katsomatta.  

 

 

7.2 Luotettavuus 

 

Opinnäytetyön luotettavuus ja eettinen asenne ilmenee myös tiedonhankinnasta 

ja siitä, kuinka prosessista ja sen tuloksista puhutaan. Kriittinen asenne tarjottua 

tietoa ja vallitsevia asenteita kohtaan peilaa eettisyyttä ja lisää opinnäyteyön 

luotettavuutta. Opiskelijan etiikkaan liittyy olennaisesti lähdekritiikki. Kriittisyys 

lähteitä kohtaan on opiskelijan moraalinen velvollisuus, sillä tiedon luotettavuus 

ja soveltuvuus on tarkistettava. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 

 

Tässä opinnäytetyössä on hyödynnetty monipuolisesti ajankohtaista aiheeseen 

liittyvää luotettavaa lähdekirjallisuutta. Lisäksi ensimmäisen käden lähteiksi et-

sittiin muutama vanhempi teos, jotka mainittiin useammassa uudemmassa läh-

demateriaalissa. Nämä vanhemmat lähteet auttoivat rakentamaan ja täydentä-

mään teoriapohjaa. Lisäksi käytettiin kokoelmateoksia, joissa useissa on samo-

jen asiantuntijoiden kirjoituksia. Koska sisällöt ovat teksteissä olleet monipuoli-

sia ja ne ovat täydentäneet toisiaan, hyödynnettiin useita saman kirjoittajan 

tekstejä. Näiden lähteiden lisäksi on käytetty laajasti sekä suomenkielistä että 

englanninkielistä aiheeseen liittyvää lähdekirjallisuutta. Useissa kohdissa etsit-

tiin vastaavaa tietoa useista eri lähdeteoksista, mikä vahvisti tiedon paikkansa-

pitävyyttä ja luotettavuutta. 

 

Kaikkiin opinnäytetyön vaiheisiin liittyy eettisiä valintoja ja eettisten kysymysten 

asettelun tulee näkyä jokaisessa opinnäytetyön vaiheessa. Opinnäytetyöltä 

edellytetään kokonaisuudessaan läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. Kaikessa tutki-

mus-, kehittämis- ja innovaatiotyössä, kuten opinnäytetyössä, tehdään rajauk-

sia, joiden perustelu ja selittäminen ovat edellytyksiä eettisesti korkeatasoiselle 

ja luotettavalle työlle. Tässä opinnäytetyössä produktin sisältö perustettiin opin-

näytetyön aiheen teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi rajauksia tehdessä pyrit-

tiin aina tuomaan avoimesti esille, milloin oli kyse tehdystä rajauksesta ja minkä 

takia. (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 11–12.) 
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Asiakaslähtöisyyden ollessa opinnäyteyön lähtökohtana, ei opinnäytetyössä 

produktin osalta voida pyrkiä objektiivisuuteen tai yleistettävyyteen. Produktin 

arviointiin objektiivisuutta tuo kuitenkin materiaalista tehty koekäytetty ja muo-

kattu arviointikysely (liite 2). Lisäksi produktin työstämisen ajan pidetty työpäi-

väkirja (Kontinen 2015), sen pohjalta luotu produktin aikajana (liite 1) ja proses-

sin tarkka kuvaus luvussa 5 lisäävät tämän opinnäytetyön luotettavuutta. Läh-

deaineiston monipuolinen käyttäminen ja kriittinen ote tuovat puolestaan objek-

tiivisuutta ja yleistettävyyttä opinnäytetyön raporttiosuuteen.  

 

 

7.3 Ammatillinen kasvu 

 

Sosiaalialan koulutusohjelman, sosionomi (AMK)-tutkinnon ammatilliset kompe-

tenssit jaetaan sosiaalialan eettiseen osaamiseen ja palvelujärjestelmäosaami-

seen, asiakastyön osaamiseen, kriittiseen ja osallistavaan yhteiskuntaosaami-

seen, tutkimukselliseen kehittämisosaamiseen sekä johtamisosaamiseen (Sosi-

aalialan ammattikorkeakouluverkosto 2010, 2–3). Koen tämän opinnäytetyön 

vahvistaneen sosiaalialan eettistä osaamistani, kriittistä ja osallistavaa yhteis-

kuntaosaamistani sekä tutkimuksellista kehittämisosaamistani. Mielestäni opin-

näytetyöni osoittaa, että olen sisäistänyt sosiaalialan ammattieettiset arvot ja 

periaatteet. Olen pyrkinyt huomioimaan ammattietiikan sekä koko opinnäyte-

työssäni että sen produkti -osuudessa. Olen raportissa pyrkinyt tuomaan esille 

yksilöiden ainutkertaisuuden ja valmistamani materiaalin avulla pyrkinyt edistä-

mään lasten välistä tasa-arvoa. 

 

Työelämälähtöisen opinnäytetyön hyvä puoli on se, että pääsin peilaamaan tie-

tojani ja taitojani tämänhetkiseen työelämään ja sen tarpeisiin (Vilkka & Airaksi-

nen 2003, 17). Koska suorittamaani sosionomi(AMK) -tutkintoon kuuluu lisäksi 

lastentarhaopettajan virkakelpoisuus, oli työelämälähtöisen opinnäytetyön te-

keminen ammatillisen kasvuni takia erittäin hyödyllistä. Työelämästä saatu 

opinnäytetyöaihe tuki ammatillista kasvuani. Prosessin aikana perehdyin uuden-

laisen kuvaohjelman käyttöön ja työstin materiaalin työkaluksi lastentarhanopet-

tajalle ja muulle kasvatushenkilöstölle.  
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Materiaalin työstämisen yhteydessä jouduin miettimään valittujen toimintatuoki-

oiden sanoista, kuvista ja tukiviittomista ne, joilla on kuhunkin tuokioon oleelli-

sinta merkitystä ja sisältöä. Tässä yhteydessä tulin pohtineeksi ja jäsentäneeksi 

mielessäni erilaisten päiväkodin arjessa olevien tuokioiden sisältöä, rakennetta 

ja struktuuria. Miettimisen arvoista on, kuinka moni päiväkodin päivittäisistä ti-

lanteista on ennakoitavissa ja tätä kautta oikeaa materiaalia valittavissa, ja 

kuinka paljon muutoksia päiväkodin arjessa voi ylipäätään ennakoida. Työsken-

nellessäni pohdin myös eri symbolien merkitystä eri tilanteissa ja jouduin teke-

mään valintoja lähinnä oman aiemman työkokemukseni ja käytännön kokemus-

ten pohjalta. Lisäksi perehdyin syvemmin päiväkodin arjessa yhä tärkeämmäksi 

nähtyihin pedagogisiin työkaluihin, AAC-menetelmiin, niin produktin valmistami-

sen kuin erilaisten lähdemateriaalienkin kautta. 

 

Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen näkyy opinnäytetyössäni siinä, että har-

joitin jatkuvasti reflektiivistä, tutkivaa ja kehittävää työotetta. Hyödynsin työssäni 

aiempaa käytännön osaamistani ja laajensin tietopohjaani uudella teoriatiedolla. 

Oman innovatiivisuuteni, teoriatietoni ja kokemusteni kautta tuotin omaa materi-

aalia sosiaali- ja kasvatusalalla hyödynnettäväksi. (vrt. Sosiaalialan ammattikor-

keakouluverkosto 2010, 2-3.) 

 

 

7.4 Prosessin tavoitteiden arviointia 

 

Produktin työelämätahona oli Päiväkoti Pellava. Työelämälähtöisen opinnäyte-

työn tekeminen oli perusteltua, koska sen avulla pystyin näyttämään osaamis-

tani laajemmin ja mahdollisesti herättämään työelämän kiinnostuksen itseeni 

(Vilkka & Airaksinen 2003, 16). Produktin ensisijaisena asiakkaana voidaan pi-

tää sen ryhmän varhaiskasvatuksen erityisopettajaa, jonka tarpeista produktia 

lähdettiin suunnittelemaan. Toinen asiakas oli lastentarhanopettaja, jolle mate-

riaali myös toimeksiantajan pyynnöstä valmistettiin. Produktin kohderyhmä oli-

vat siis nämä kaksi lastentarhanopettajaa sekä näiden ryhmien muu kasvatus-

henkilökunta. Hyödyn saajina olivat lisäksi ryhmien lapset, joiden kanssa mate-

riaalia käytetään. Onnistunut produkti on suoraan sovellettavissa työelämään. 
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Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena tulisi olla asiakaslähtöinen prosessi, 

josta tuotoksena syntyy mahdollisimman käytännönläheinen materiaali (Vilkka & 

Airaksinen 2003, 10).  Prosessini tavoitteena olikin asiakaslähtöisesti suunnitel-

la ja tuottaa käytännöllinen, käyttäjäystävällinen, laaja kuva-tukiviittoma-

materiaalipaketti käytettäväksi erilaisissa pienryhmä- ja toimintatuokioissa sekä 

kommunikatiivisesti että toiminnanohjauksellisesti.  

 

Asiakaslähtöisyys toteutui produktissani kiitettävästi alkuperäisen asiakkaan, 

ryhmässä työskentelevän varhaiskasvatuksen erityisopettajan, kanssa käytyjen 

keskustelujen ja pohdintojen kautta. Saadun arvioinnin perusteella valmistamani 

materiaali vastasi tämän VEO:n ryhmän tarvetta ja se oli otettu ryhmässä käyt-

töön. Materiaalin valmistaminen toisena kappaleena toisessa ryhmässä käytet-

täväksi, keskustelematta tämän ryhmän lastentarhanopettajan kanssa tarpeista 

ja toiveista, heikentää produktin asiakaslähtöisyyttä kokonaisuuden kannalta. 

 

Erityisen mielenkiintoista oli, että vaikka produkti suunniteltiin nimenomaisesti 

yhdessä ryhmässä käytettäväksi, arvioinnin mukaan sen muoto, sisältö ja käy-

tettävyys vastasivat hyvin molempien ryhmien tarpeita. Materiaalin käytännölli-

syys ja käyttäjäystävällisyys tulivat esille molemmissa arvioinneissa.  Huomioi-

tavaa on myös, että se ryhmä, jonka toiveita ei ennen materiaalin valmistamista 

kartoitettu, oli ottanut materiaalin huomattavasti aktiivisempaan käyttöön. Tä-

män ryhmän lastentarhanopettaja arvioi materiaalin vastaavan ryhmän tarpeita 

paremmin kuin toisen ryhmän VEO. 

 

Tarkoituksena oli myös, että materiaali toimisi sekä kommunikatiivisesti että 

toiminnanohjauksellisesti. Pitkäaikaisena tavoitteena oli toiminnanohjauksen, 

vuorovaikutuksen ja kommunikaation paraneminen ryhmän lasten ja aikuisten 

välillä. Vaikka materiaalin suunnittelussa huomioitiin kommunikatiivisuutta tuke-

vat seikat, tutkimuksen teon aikana nousi kysymys siitä, käytetäänkö ryhmissä 

materiaalia kommunikatiivisesti ja tulevatko pitkäaikaiset tavoitteet koskaan nä-

kyviin. Koska lapsilla näyttää tapahtuvan oma-aloitteista mallioppimista (esi-

merkiksi Pollari 2011, 64–65), on tärkeää, että aikuiset käyttäisivät AAC:tä 

mahdollisimman paljon kaikissa tilanteissa. Henkilökunnan tulisi muistaa mah-
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dollistaa mallioppiminen myös opetus- ja ohjaustilanteiden, toisin sanoen tuo-

kiotilanteiden, ulkopuolella. Jos päiväkodissa tuetaan enemmän lapsia aktiivi-

siksi AAC:n käyttäjiksi, lasten menetelmien käyttö lisää koko ryhmän AAC:n 

hallintaa ja sitä kautta yhteistä kommunikointia.  

 

Ryhmän opetus- ja ohjaustilanteet tarjoavat monia mahdollisuuksia AAC:n käy-

tön tukemiseen ja sitä kautta myös lasten kielellisen kehityksen tukemiseen. 

Tehdyssä arvioinnissa kävi kuitenkin ilmi, että ryhmässä jossa materiaali oli 

otettu aktiivisemmin käyttöön, ollaan jo lähestymässä AAC:n käyttöä aitona yh-

teisen kommunikoinnin muotona, sillä AAC:tä eivät käyttäneet vain aikuiset. 

Myös lapset käyttivät kuvia ja tukiviittomia ja he viittoivat keskinäisissä leikkiti-

lanteissa. Pitkäaikaisten tavoitteiden toteutumisen arviointi muutoin on mahdo-

tonta näin lyhyen ajanjakson jälkeen.  

 

AAC voi näkyä ryhmän toiminnassa kommunikatiivisessa mielessä varsinaisten 

menetelmien käytön lisäksi muillakin tavoilla. Opetus- ja ohjaustilanteissa voi 

esiintyä sellaista AAC:n käyttöä, joka edistää kommunikaatiota ja vuorovaiku-

tusta, vaikka tilanteet olisivatkin hyvin aikuisjohtoisia. Ryhmässä voidaan esi-

merkiksi kommentoida kuvia ja viittomia, ja keskustella niistä. Lasten spontaani 

kommentointi kuvista ja viittomista osoittaa, että lapset ovat kiinnostuneita 

AAC:stä ja kiinnittävät niiden käyttöön huomiota, vaikka eivät itse käyttäisikään 

menetelmiä aktiivisesti omassa kommunikoinnissaan. (Pollari 2011, 50–51, 66.) 

 

 

7.5 Kehittämisideat 

 

Tässä opinnäyteyössä kuva-tuki-viittoma-materiaalin arviointi oli hieman sup-

pea. Ryhmien kasvatushenkilöstölle voisikin tehdä vastaavanlaisen arvioinnin 

toimintakauden päättyessä, että nähtäisiin ovatko materiaalit tulleet ryhmissä 

kaikkien ryhmän aikuisten käyttöön, ja onko materiaalin käyttö ollut pitkäkestois-

ta. Myöhemmässä arvioinnissa olisi mielenkiintoista paneutua nimenomaisesti 

pidempiaikaisten tavoitteiden arviointiin, kuten toiminnanohjauksen, vuorovaiku-

tuksen ja kommunikaation paranemisen ryhmän lasten ja aikuisten välillä. Täs-

sä arvioinnissa voisi myös ottaa enemmän huomioon lasten roolin materiaalin 
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käyttäjinä ja kerätä arviointia myös heiltä, sillä silloin niin kutsuttu opetteluvaihe 

olisi jo ohi. 

 

Kehittämisideana on mainittava myös palautteestakin saatu toive vastaavanlai-

sen materiaalin valmistamisesta esimerkiksi arjen siirtymätilanteisiin. Jatkossa 

olisi hienoa valmistaa materiaalia käytettäväksi esimerkiksi tässä materiaalissa 

ulkopuolelle jääneisiin vapaan leikin tilanteisiin (eri leikkeihin omat leikkitaulun-

sa), ohjattuihin laululeikkeihin (kuvittaa ja viitoittaa kansiollinen lauluja), siirtymä-

tilanteisiin (oman toiminnan ohjauksen tueksi), ulkoiluun (ulkoleikeistä omat tau-

lunsa) sekä muihin perushoitotilanteisiin (päiväuniaika, wc -käynnit jne.). Esi-

merkiksi leikkitaulujen suunnittelua voisi tehdä yhdessä ryhmän lasten kanssa. 

 

 

7.6 Yhteenveto 

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 53) kriteerien mukaan produktini huomioarvoa koh-

deryhmässä voidaan pitää hyvänä. Arviointien perusteella yleisesti kiitosta sai-

vat niin materiaalin muoto ja selkeys (taulut oli aihekokonaisuuksittain järjestetty 

kansioihin), sisällön monipuolisuus (17 erilaista aihekokonaisuutta) sekä mate-

riaalin käytettävyys. Materiaalia voidaan pitää houkuttelevana, kun molemmissa 

arvioinneissa nähtiin jatkossa arvioijan lisäksi materiaalia käyttämässä joku 

muukin ryhmän kasvatushenkilökunnasta. Lisäksi mainittiin muiden ryhmien 

kiinnostus materiaalia kohtaan.  

 

Arviointia mietittäessä on syytä muistaa, että tulokset ovat vain yksittäisiä nä-

kemyksiä ja käyttökokemuksia luodusta materiaalista. Materiaalin työstämisen 

pohjalla oli nimenomaisesti toisen ryhmän lastentarhanopettajan kertomat toi-

veet ja tarpeet. Materiaalin toimimista muissa ryhmissä ei voida ennustaa, vaik-

ka toisestakin ryhmästä saatu arviointi oli positiivista ja myös muut päiväkodin 

ryhmät olivat osoittaneet kiinnostusta materiaalia kohtaan. Mielestäni tällaisen 

materiaalin käytettävyyden keskeisenä ehtona on toimiva ja aktiivinen kommu-

nikaatio asiakkaan kanssa sekä suunnittelu- että toteutusvaiheessa. Materiaalin 

käytön laajuuteen ja luonteeseen vaikuttaa ryhmän rakenne sekä se, millaisia 
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yksilöllisiä tuen tarpeita ryhmässä on. Lisäksi käyttöön vaikuttavat varmasti 

työntekijöiden motivaatio, taidot ja asenteet AAC:ta koskien. 

 

Suunnitteluvaiheessa pidin suurimpana riskinä tiukkaa aikataulua. Tähän vai-

kutti henkilökohtaisen tilanteen lisäksi päiväkodin poikkeukselliset aikataulut ja 

siellä työskentelyn mahdollisuudet, sekä mahdollisuudet saada perehdytystä 

henkilökunnan loma-aikana. Vaikka aikataulu oli tiukka, päiväkoti jousti päivit-

täisten työskentelyaikojen kanssa. Ohjausta ja perehdytystä oli tarjolla tarvitta-

essa kesäloma-ajasta riippumatta ja produkti valmistui suunnitellussa aikatau-

lussa. 

 

Vilkan ja Airaksisen (2003, 18) mukaan toimeksiannetussa opinnäytetyössä 

piilee vaara, että opinnäytetyö laajenee mittavammaksi kuin opinnäytetyölle 

ammattikorkeakoulun asettamat opintoviikkomäärät edellyttäisivät. Näin kävi 

myös tässä opinnäyteyössä. Vaikka produkti valmistui aikataulussa, työskente-

lypäivät päiväkodilla olivat pitkiä ja pelkästään produktin valmistamiseen käytet-

tyjä työskentelytunteja kertyi reilusti yli 200. Kun huomasin produktin laajentu-

neen työmäärältään liikaa, minulla olisi ollut mahdollisuus rajata produktia pie-

nemmäksi. En kuitenkaan halunnut karsia sisällön laajuudesta ja päätin työstää 

materiaalin alkuperäisten suunnitelmien mukaan, kuitenkin suunnitellun aikatau-

lun puitteissa. 

 

Erittäin suurena riskinä pidin niin produktin kuin koko opinnäyteyön onnistumis-

ta, sillä lähdin suunnittelemaan ja toteuttamaan työtäni itsenäisesti. Onneksi 

sain tukea opinnäytetyöprosessiin koulun opinto-ohjaajalta ennen produktin 

valmistamisen aloittamista. Hän varmisti, että olin perehtynyt riittävästi aihealu-

eeseen, että tein tarvittavat suunnitelmat ja sopimukset työelämäyhteistyötahon 

kanssa ja että dokumentoin produktin valmistamista riittävästi. Lisäksi hän huo-

lehti, että sain itselleni opinnäyteyön ohjaajan heti elokuussa, ja pääsin näin 

opinnäyteyön ohjauksen ja tuen piiriin. Koen, että huomattavista riskeistä huo-

limatta sekä produktini että opinnäyteyöni kokonaisuudessaan ovat onnistunei-

ta. 
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Esitarkastusvaiheessa Papunet kiinnostui opinnäytetyöstäni. Opinnäyteyön 

valmistumisen jälkeen he tulevat julkaisemaan sivuillaan opinnäyteyöni tiivis-

telmän sekä linkin Theseus -tietokantaan, josta työ on julkaisun jälkeen löydet-

tävissä kokonaisuudessaan. Tämän lisäksi Keravan kaupungin varhaiskasva-

tuksen erityisopettajat ovat ilmaisseet mielenkiintonsa opinnäytetyötäni kohtaan. 

Heille tullaan järjestämään erillinen esittelytilaisuus joulu-tammikuun aikana. 

 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut monivaiheinen ja kasvattava kokemus 

monessa mielessä. Tekemällä työelämälähtöisen opinnäytetyön päiväkodilla 

sain luotua suhteita työelämään. Lisäksi pääsin kokeilemaan ja kehittämään 

omia taitojani työelämän kehittämisessä ja harjoittamaan omaa innovatiivisuut-

tani.  

 

Tahdon päättää opinnäytetyöni Launosen (2013, 168) sanoihin:  

Kun vuorovaikutuksen toimivuus nostetaan elämänlaadun kes-
keiseksi kriteeriksi, tulee myös mahdolliseksi puhua ihmisten väli-
sestä tasa-arvosta ja tarkastella sitä kriittisesti, vaikka tarkastelun 
kohteena olevien ihmisten taidot eivät olisikaan tasavertaiset. Yksit-
täisen ihmisen ja hänen yhteisönsä toimiva vuorovaikutus ei ole 
”kuntoutustulos”, vaan yhteisön pyrkimys hyvään vuorovaikutuk-
seen kuvastaa sitä arvoa, jonka yhteisö jäsenilleen ihmisinä antaa. 
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LIITE 2: Arviointilomake 

 

KUVA-VIITTOMA-MATERIAALIN ARVIOINTI 
 

 

Tässä kyselyssä on tarkoitus arvioida Jonna Kontisen opinnäytetyön produktina valmistamaa 

kuva-viittoma-materiaalia, joka on ollut teillä ryhmässä käytössä 10.8.2015 alkaen (materiaali 

luovutettu ryhmälle 6.8.2015). Arvioinnin suorittaa ryhmän lastentarhanopettaja/VEO, kuten 

aiemmin oli sovittu. Arviointi tullaan kirjoittamaan auki opinnäytetyön raporttiosuuteen.  

 

 

Arviointikysymykset käsittelevät niin yksittäisiä kuva-viittoma-tauluja (esimerkiksi kalenteri, 

jumppa jne.), taulujen ja irtokuvien yhdistelmää (esimerkiksi kalenteri, jumppa jne.) kuin kuva-

viittoma-materiaalia kokonaisuutena. Luethan siis kysymykset huolella  

 

 

Tulosta arviointilomake, ja täytä se käsin. Palautteen annettuasi pyydän sinua ystävällisesti pos-

tittamaan sen minulle osoitteeseen: 

Jonna Kontinen 

os. ________________ 

 

 

Pyydän vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pikaisesti, kuitenkin viimeistään to 24.9.2015 

mennessä. Jos sinulla on kysymyksiä täyttämiseen, palautukseen, tai mihin tahansa liittyen, voit 

ottaa yhteyttä minuun 

sähköpostitse: _______________tai  

puhelimitse: _______________ 

 

Syksyisin terveisin, 

Jonna Kontinen  
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KUVA-VIITTOMA-MATERIAALIN ARVIOINTI 

 
 
Pvm. __________________________ 

Ammatti: _______________________ 

 

 
1. Oletko käyttänyt kuva-viittoma-materiaalia? 

□ Päivittäin 

□ Muutaman kerran viikossa 

□ Kerran viikossa 

□ Harvemmin 

□ En lainkaan 
 
 
2. Onko joku muu ryhmäsi aikuisista käyttänyt materiaalia lasten kanssa? 

□ Kyllä, kuka/ketkä (ammatti) ________________________________________________________ 

□ Ei 

□ En tiedä 
 
 
3. Kuinka usein muut ryhmäsi aikuiset ovat käyttäneet materiaalia? 

□ Päivittäin 

□ Muutaman kerran viikossa 

□ Kerran viikossa 

□ Harvemmin 

□ En tiedä 
 
 
4. Onko materiaali ollut käytännön työhön soveltuva (A3 koko, kuva-viittoma-taulut, tyhjät tarrapohjat, 
irtokuvat, kansiosäilytys jne.)? 

□ Kyllä, miksi 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

□ Ei, miksi 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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5. Mitkä kuva-viittoma-taulujen ”otsikot” ovat vastanneet arjen toimintatuokioista lähtevään tarpeeseen? 
Mitkä eivät? Miksi? (Jatka tarvittaessa paperin toiselle puolelle) 
 

  

On 
vastannut 

Ei ole 
vastannut Miksi? 

Kalenteri 

       

Jumppa 

       

Askartelu 

       

Musiikki 

       

Tontun aarrearkku 

       

Eskari 

       

Leikinvalinta 

       

Metsäretki 

       

Aamupala 

       

Lounas 

       

Välipala 

       

Satuhetki 

       

Synttärit 

       

Valokuvaus 

       

Kirjasto 

       

Vappu 

       

Isovanhempien pv. 
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6. Ovatko näiden edellä mainittujen taulujen otsikoiden ”sisällöt” (kuvat, viittomat, irtokuvat) vastanneet 
tuokioilla tarvittavia kuvia ja viittomia? Miksi? (Jatka tarvittaessa paperin toiselle puolelle) 
 

  

On 
vastannut 

Ei ole 
vastannut Miksi? 

Kalenteri 

       

Jumppa 

       

Askartelu 

       

Musiikki 

       

Tontun aarrearkku 

       

Eskari 

       

Leikinvalinta 

       

Metsäretki 

       

Aamupala 

       

Lounas 

       

Välipala 

       

Satuhetki 

       

Synttärit 

       

Valokuvaus 

       

Kirjasto 

       

Vappu 

       

Isovanhempien pv. 
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7. Minkä arvosanan (1-5) antaisit kullekin kuva-viittoma-taulun ja irtokuvien kokonaisuudelle?  
(1 on heikoin ja 5 on paras arvosana) 
 
  1 2 3 4 5 En ole käyttänyt taulua 

Kalenteri             

Jumppa             

Askartelu             

Musiikki             

Tontun aarrearkku             

Eskari             

Leikinvalinta             

Metsäretki             

Aamupala             

Lounas             

Välipala             

Satuhetki             

Synttärit             

Valokuvaus             

Kirjasto             

Vappu             

Isovanhempien pv.             

 
 
8. Onko kuva-viittoma-materiaalin käyttö helpottanut toiminnanohjausta? 

□ Kyllä, miten 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

□ Ei, miksi 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
9. Onko kuva-viittoma-materiaalin käyttö parantanut vuorovaikutusta tai kommunikaatiota ryhmän lasten 
ja aikuisten välillä? 

□ Kyllä vuorovaikutusta, miten 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

□ Kyllä kommunikaatiota, miten 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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□ Ei kumpaakaan, miksi 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
10. Minkä arvosanan (1-5) antaisit koko materiaalille? Miksi? 
(1 on heikoin ja 5 on paras arvosana) 
 

1 □  2 □  3 □  4 □  5 □ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
11. Mitä olisit kaivannut materiaaliin lisää? Jatkokehittelyideoita? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
12. Näetkö itsesi ja/tai muiden ryhmäsi aikuisten käyttävän materiaalia jatkossa? 

□ Kyllä, kenen ______________________________________________________________________ 

□ En 
 
 
 
13. Ruusuja ja risuja, sana on vapaa ☺ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

KIITOKSET ARVIOINTIIN VASTAAMISESTA!!!!! 
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LIITE 3: Kuva-viittoma-taulujen otsikot 

 

KUVA-VIITTOMA-TAULUJEN OTSIKOT 

 

Kalenteri 

Sisäjumppa 

Askartelu 

Musiikki 

Tontun Aarrearkku 

Eskari 

Leikin valinta 

Metsäretki 

Aamupala 

Lounas 

Välipala 

Satuhetki 

Syntymäpäiväjuhlat 

Valokuvaus 

Kirjasto 

Vappujuhlat 

Isovanhempien päivä 
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LIITE 4: Esimerkki taulusta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvat: Widgit Symbols (c) Widgit Software 2015. Yhteystiedot ja kuvien myynti Suomessa: Comp-Aid Oy, www.compaid.fi, info@compaid.fi 

Viittomakuvat: Papunetin kuvapankki, www.papunet.net 
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LIITE 5: Esimerkki irtokuvasivusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Kuvat: Widgit Symbols (c) Widgit Software 2015. Yhteystiedot ja kuvien myynti Suomessa: Comp-Aid Oy, www.compaid.fi, info@compaid.fi 


