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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli valmistaa kehittämistyönä kahdelle aikui-

selle autismin kirjon henkilölle yksilölliset kommunikaatiokansiot, joihin sisältyi 

myös kommunikaatiopassit. He asuvat kehitysvammaisille ja autismin kirjon 

henkilöille suunnatussa ympärivuorokautisesti valvotussa palvelukodissa. Pal-

velukoti toimi tämän opinnäytetyön tilaajana.  

 

Kehittämistyönä toteutettava opinnäytetyö sisälsi tutkimuksen, jossa selvitin, 

kasvoiko autismin kirjon henkilöiden vuorovaikutustaitojen käyttö kommuni-

kaatiokansioiden avulla. Tutkimus koostui ennen kansioiden käyttöön ottoa ja 

sen jälkeen toteutettavasta havainnoinnista, joissa selvitin asiakkaiden käyttä-

mät puhetta korvaavien menetelmien käytön määrän. Vertailin havainnointitu-

loksia keskenään jälkimmäisen havainnoinnin jälkeen. Vertailun avulla tulok-

set saatiin numeraaliseen muotoon, josta havaittiin kommunikoinnin muutok-

set. Havainnointien lisäksi toteutin kirjallisen kyselyn palvelukodin ohjaajille. 

Selvitin ohjaajilta puolistrukturoidun kyselylomakkeen avulla, lisääntyikö hei-

dän mielestä asiakkaiden kommunikoinnin määrä kansioiden avulla. Kyselyn 

avulla kartoitin myös kommunikaatiokansion muita hyötyjä.   

 

Kehittämistyön tuotoksena valmistin kirjallisen malliohjeen kommunikaatiokan-

sion- ja passin valmistuksesta. Tuotos tuli työn tilaajalle. Palvelukodin lisäksi 

valmistusohje on käytettävissä myös muilla yksiköillä, jotka kuuluvat samaan 

organisaatioon. Kehittämistyön viimeisessä osuudessa toteutin tuotoksen arvi-

oinnin keräämällä palvelukodin ohjaajilta palautetta kirjallisen palautelomak-

keen avulla malliohjeen hyödyistä.  

 

Kehittämistyön hyödynsaajina olivat kaksi autismin kirjon henkilöä, joille val-

mistin kommunikaatiokansiot. Opinnäytetyön raportissa käytän heistä asiakas- 

nimikettä. Asiakas sanaa käyttämällä heidän anonyymius säilyy, eikä heidän 

henkilöllisyys paljastu opinnäytetyön raportissa. 

 

Opinnäytetyön idea sai alkunsa yhteydenotostani palvelukodin vastaavalle oh-

jaajalle. Olin myös kiinnostunut syventämään omaa oppimista autismin kir-

josta. Palvelukoti oli entuudestaan tuttu harjoittelun ja sijaisuuksien kautta. 

Harjoittelun aikana kiinnostukseni kommunikaatiomenetelmiä kohtaan kasvoi, 
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joten toin siellä esille halukkuuteni tehdä kehittämistyön kyseisestä aiheesta, 

jotta pääsisin opintojen loppuvaiheessa syventymään vaihtoehtoisiin kommu-

nikaatiomenetelmiin ja kommunikaation osa-alueisiin.  

 

Harjoittelun aikana tekemäni omat havainnot sekä henkilökunnan huomiot tar-

vittavista kehittämiskohteista liittyivät kahden asiakkaan kommunikoinnin ke-

hittämiseen. Yhteinen näkemys kehittämistarpeesta auttoi rajaamaan opinnäy-

tetyön aihetta ideavaiheessa. Työn tilaaja kertoi, että asiakkailla olisi tarve yk-

silöllisille kommunikaatiovälineille, joiden avulla he tulisivat ymmärretyksi 

myös palvelukodin ja toimintakeskuksen ulkopuolella. Tilaajan toiveena oli, 

että kansiot sisältäisivät kuvien lisäksi esittelytekstin asiakkaan kommunikoin-

titavoista.  

 

Kehittämistyöni aiheesta on tehty vähän tutkimuksia nimenomaan aikuisiin au-

tismin kirjon henkilöihin liittyen. Tämän takia ajattelin aiheen tarpeelliseksi ja 

sopivan haastavaksi. Tutkimusnäkökulmasta katsottuna koen työni toimivan 

hyvänä idealähteenä laajemmille tutkimuksille, jotka liittyvät autismin kirjoon 

sekä vaihtoehtoisiin kommunikointimenetelmiin. Tutkimuskohteenani on kaksi 

henkilöä, joten tutkimustiedon laajuus voi jäädä pieneksi. Jos aiheesta teh-

dään tulevaisuudessa laajempia tutkimuksia, voi työstäni hyödyntää myös tut-

kimuksen kestoa ja vertailla sen aikana tapahtuneita muutoksia. Tutkimuksen 

havainnointien alku- ja loppumittauksen väli oli 10 viikkoa, mikä on suhteelli-

sen lyhyt aika. Työssäni selvisi myös se, voiko kommunikointimenetelmien 

käyttö kasvaa niin lyhyessä ajassa.  

 

Myös oma kiinnostus opinnäytetyön aiheeseen, autismin kirjoon kasvoi huo-

mattuani aiheesta olevan erittäin vähän niin kansainvälistä kuin kotimaista tut-

kimustietoa, jonka kohteena olisi ollut nimenomaan aikuiset autismin kirjon 

henkilöt. Autismi- ja aspergerliiton (s.a.) tiedot kertovat, että tutkimusten mu-

kaan Suomessa on arviolta noin 55 000 autismin kirjon henkilöä, joista Mate-

ron mukaan  (2012a, 220) noin 5000 on autistisia. Näin ollen aiheesta olisi 

mahdollista tuottaa laajempaa kotimaista tutkimustietoa suurella osallistuja-

määrällä, sillä Suomessa puheen tuottamisen sijaan muita ilmaisukeinoja 

käyttää noin 20 000 henkilöä (Matero 2012b, 130).  
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Opinnäytetyön teoreettinen osuus koostuu autismin kirjosta, kommunikaati-

osta sekä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikaatiomenetelmistä, eli 

AAC-menetelmistä. Luvussa 2 avataan kehittämistyön hyödyn saajien, eli asi-

akkaiden taustaa, autismin kirjon häiriöitä. Asiakkaiden oikeat diagnoosit eivät 

ilmene raportista, mutta seuraavasta luvun avulla lukija saa kattavan kuvauk-

sen siitä, mitä kaikkea autismin kirjon häiriöt voivat sisältää. Kommunikaatio ja 

AAC-menetelmät liittyvät kehittämistyön tuotoksen valmistukseen sekä tutki-

mukseen, jossa käsitteet toimivat tutkimuskohteina.   

 

 

2 AUTISMIN KIRJO JA KUNTOUTUS 

Autismin kirjo sisältää useita neurobiologisia keskushermoston kehityshäiri-

öitä. Niitä ovat autismi, Rettin oireyhtymä, Aspergerin oireyhtymä, epätyypilli-

nen autismi sekä disintegratiivinen kehityshäiriö (Autismi- ja aspergerliitto 

s.a.). Tyypillisimmät, jo lapsuudessa havaittavat ominaispiirteet autismin kirjon 

henkilöillä ovat laaja-alaiset ongelmat   sosiaalisessa käyttäytymisessä: käyt-

täytymis-, kommunikointi- ja vuorovaikutustaidoissa. (Jäntti & Savinainen 

2018, 281). 

 

2.1 Autismin kirjon tunnistaminen   

Muita autismin kirjon häiriöiden tunnusmerkkejä ovat pään ja raajojen pakko-

liikkeet, tietyssä järjestyksessä tehtävät rutiinit, sekä myös näköön, kuuloon ja 

kosketukseen liittyvät aistiyliherkkyydet, joiden määrä ja laajuus vaihtelevat 

yksilöittäin. Piirteet voivat elämän aikana hävitä kokonaan tai voimistua suu-

riksi rajoitteiksi, johon autismin kirjon henkilö voi tarvita vahvaa tukea pärjätäk-

seen niiden kanssa. (Juhola 2018, 18.) Näiden piirteiden lisäksi Nylanderin 

mukaan (2010, 23)  autismin kirjon henkilöillä voi olla vaikeuksia sietää arjes-

saan struktuuristaan poikkeavia yllättäviä muutoksia, mikä voi aiheuttaa jous-

tamatonta ja haastavaa käytöstä.  

 

Autismin kirjon henkilöllä voi olla älyllinen kehitysvamma tai muu rinnakkais-

häiriö. Se voi lisätä henkilön hoidon ja tuen tarvetta ja kuormittaa omaisia hen-

kisesti ja psyykkisesti. Tuen tarpeen ollessa suuri, autismin kirjon henkilö voi 

tarvita kotona asumisen lisäksi henkilökohtaisen avustajan, joka on apuna päi-
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vittäisissä toiminnoissa. Jos avustajan tuoma apu ei riitä, voidaan autismin kir-

joon kuuluvalle henkilölle hakea asuinpaikkaa palvelukodista tai laitos-

hoidosta. (Huttunen 2016.)  

 

Tuen tarve voi johtua myös komorbiditeetista, eli muiden psyykkisten ja fyysis-

ten häiriöiden päällekkäisyydestä. Autismin kirjon henkilöillä se voi koostua 

masennuksesta, syömishäiriöistä, psykoosista, epilepsiasta tai kehitysvam-

maisuudesta. (Partanen 2010, 20.) 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten mukaan 

kehitysvammaisuuden esiintyvyys autismin kirjon häiriöissä on noin 30–50 % 

(Moilanen ym. 2012, 1454). Kaikki autismin kirjoon kuuluvat henkilöt eivät tar-

vitse laaja-alaista tukea, vaan tuen tarpeen ollessa vähäinen, itsenäinen asu-

minen, opiskelu sekä työssä käyminen ovat mahdollisia (Rannisto 2016). 

 

Koko maailman väestöstä noin kymmenellä prosentilla autismin kirjon henki-

löistä on savant-kyky, eli kehityshäiriöstä poikkeava älyllinen erityislahjakkuus. 

Taidot ovat yksilöllisiä ja ne voivat liittyä tarkkaan keskittymiskykyyn ja yksi-

tyiskohtien huomaamiseen tai tunnolliseen oikeudenmukaisuuden ja rehelli-

syyden noudattamiseen. (Juhola 2018, 11.) Nylander (2010, 36) mainitsee te-

oksessaan, että osa savant-kyvyn omaavista henkilöistä voi olla erittäin taita-

via epätavallisten asioiden tai päivämäärien muistamisessa valokuvamuistin 

avulla, mielikuvituksellisten ja innovatiivisten asioiden ideoinnissa sekä taiteen 

toteuttamisessa. 

 

2.2 Esiintyvyys ja diagnosointi  

Suomessa arvioidaan olevan autismin kirjon henkilöitä noin 54 000 (Autismi- 

ja aspergerliitto 2015). Diagnoosin saaneita autismin kirjon henkilöitä on koko 

maailman väestöstä noin 1–2 %, josta poikien osuus on tyttöjä suurempi 

(Jäntti & Savinainen 2018, 282–283). Pojilla autismin kirjon häiriöiden esiinty-

vyys tyttöihin verrattuna on noin 1,8–6,5 kertaa todennäköisempää (Johnson 

& Myers 2007, Mattila ym. 2011, Moilasen ym. 2012, 1453 mukaan). Diagnoo-

sien määrät saattavat vaihdella eri tutkimusten välillä. Tulosten vaihtuvuuteen 

vaikuttavat tutkittavien joukko, käytössä olevat tutkimusmenetelmät sekä kri-

teerit, joiden perusteella diagnoosi määritellään. (Fredriksson ym. 2018, 528.) 
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Neuropsykiatriselle autismin kirjon häiriön kehittymiselle ei ole tarkkaa syytä, 

mutta tutkimusten mukaan sen syntyyn vaikuttavat periytyvyyden lisäksi ras-

kausajan muutokset, joita ovat keskosuus, lapsen hapenpuute ja yllättävät in-

fektiot ja ympäristömyrkyt (Jäntti & Savinainen 2018, 282–283), sekä lapsen 

alipainoisuus syntymävaiheessa (National Institute of Mental Health 2018). Ju-

holan mukaan (2018, 12) kehityshäiriön syntymiseen vaikuttaa myös vanhem-

pien korkea ikä, erityisesti silloin, jos isä on yli 40-vuotias. Tilastojen mukaan 

autismin kirjon häiriö voi periytyä diagnoosin saaneelta lapselta seuraavalle si-

sarukselle lähes 20 %:n mahdollisuudella (Ozonoff ym. 2011, Moilasen ym. 

2012, 1453 mukaan).   

 

Autismin kirjon diagnoosin saamiseksi henkilön käyttäytymisessä tulee ilmetä 

normaalista poikkeavia piirteitä. Sosiaaliseen vuorovaikutuksen häiriöt liittyvät 

pysyviin vaikeuksiin huomioida toisen ihmisen ajatuksia sekä hallita omia tun-

teita ja sanatonta viestintää keskustelutilanteissa. Henkilöillä tulee olla myös 

hankaluuksia ihmissuhteiden ymmärtämisessä, muodostamisessa sekä niiden 

ylläpitämisessä. Diagnosoinnissa tarkkaillaan myös henkilön käyttäytymiseen, 

tekemiseen ja mielenkiintoihin liittyviä poikkeavuuksia. Toistuvuus ja kaava-

maisuus voivat näkyä puheen tuottamisessa tiettyjen sanontojen jatkuvana 

toistamisena. Motoriikan hallinnassa ja tavaroiden käytössä liikkeet ja toimin-

not tehdään aina samalla tavalla, rutiininomaisuutta noudattaen. Mielenkiinnon 

kohteet autismin kirjon henkilöillä ovat usein epätavallisia ja kaavamaisesti ra-

joittuneita tiettyihin asioihin. Heillä on voimakas ja yksipuolinen kiinnostus 

omiin harrastuksiin, minkä takia heillä voi olla hankaluuksia suvaita toisten ih-

misten kiinnostuksen kohteita. (Jäntti & Savinainen 2018, 282.) 

 

Näiden toimintojen lisäksi diagnosoinnissa havainnoidaan henkilön aisteihin 

liittyvää hyperaktiivisuutta tai normaalista poikkeavaa kiinnostusta tiettyihin 

ympäristöihin. Jotta diagnosointiin vaadittavat kriteerit täyttyvät, tulee osa piir-

teistä huomata jo henkilön varhaisessa kehitysvaiheessa. Tunnuspiirteiden 

heikentäessä toimintakykyä ja aiheuttaessa haittaa päivittäisissä toiminnoissa, 

voidaan henkilölle esitutkimusten jälkeen diagnosoida piirteisiin sopiva autis-

min kirjon häiriö. (Mts. 282.)  
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Suomessa autismin kirjon häiriöiden diagnosoinnissa käytetään mielen teorian 

näkökulmaa sekä ICD-10 häiriöluokitusta (Fredriksson 2018, 530). Mielen teo-

rian näkökulma perustuu sosiaalisen vuorovaikutuksen poikkeavuuksien tark-

kailuun. Käytännössä mielen teoria näkyy autismin kirjon henkilöillä vaikeu-

tena ymmärtää sääntöjä, joita sosiaalisessa kanssakäymisessä normaalisti 

noudatetaan. Keskustelutilanteissa toisen ihmisen tunteiden ja ajatuksien tul-

kinta on vaikeaa, minkä vuoksi autismin kirjon henkilö saattaa keskittyä aino-

astaan itseään kiinnostavien asioiden kertomiseen. Tunneherkkyyden puuttu-

minen voi näkyä suorapuheisuutena toista ihmistä kohtaan ajattelematta ollen-

kaan, miltä sanat toisesta ihmisestä tuntuvat. Myös toisten ihmisten tekemät 

virheet ja väärinkäsitykset voivat aiheuttaa henkilölle hämmennystä ja vai-

keutta hyväksyä yllättäen tapahtuneita muutoksia. Tämä johtuu siitä, että hen-

kilön on vaikea ymmärtää se, ettei muiden ihmisten tunteet ole samanlaisia 

kuin hänen. (Kerola ym. 2009, 39–42.)  

 

ICD-10 häiriöluokitus on yksi Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämäistä 

tautiluokitusjärjestelmistä (Autismi- ja aspergerliitto s.a.). Kyseisessä luokituk-

sessa diagnoosi määritetään lapsuuden laaja-alaiseksi kehityshäiriöksi, joista 

yleisimpiä ovat Aspergerin oireyhtymä, lapsuusiän autismi sekä epätyypillinen 

autismi. Diagnoosi määräytyy pääkriteerien esiintyvyyden ja voimakkuuden 

perusteella, joita ovat kommunikaation ja sosiaalisen vuorovaikutuksen poik-

keavuudet sekä kaavamainen käyttäytyminen. (Fredriksson 2018, 530.) 

 

Ensimmäisessä kappaleessa esitetyt viisi autismin kirjon diagnoosia pyritään 

tulevaisuudessa yhdistämään myös Euroopassa yhdeksi isoksi diagnoosiksi: 

”autismin kirjon häiriöksi”. Yhdysvalloissa nimike otettiin käyttöön jo vuonna 

2013. Syy siihen, miksi erillisistä diagnooseista halutaan luopua ja muuttaa se 

yhdeksi isoksi, johtuu neurobiologisten häiriöiden samankaltaisuudesta. Oirei-

den yhtäläisyydet ovat vaikeuttaneet pitkään diagnoosin määrittelyä, esimer-

kiksi Aspergerin oireyhtymän ja autismin välillä, koska niissä on paljon saman-

laisia tunnusmerkkejä. (Juhola 2018, 15.) Selkein ero näiden kahden tyypilli-

simmän häiriön välillä liittyy diagnosointiin. Autismiin kuuluva kehityksen vii-

västymä tapahtuu kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana, kun taas Asperge-

rin oireyhtymässä piirteet havaitaan vasta kouluiässä. (Jäntti & Savinainen 

2018, 282.)  
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Muutoksen myötä Suomessa otetaan käyttöön uusi ICD-11 häiriöluokitus 

aiemmin käytössä olleen ICD-10 tilalle. Siinä kaikki diagnoosit määritetään au-

tismi kirjon häiriöiksi. WHO:n mukaan muutos otetaan käyttöön Suomessa 

vuonna 2022. (Autismi- ja aspergerliitto s.a.)  

 

Diagnoosimuutoksen myötä autismin kirjon häiriön vaikeusaste jakautuu kol-

meen eri vaikeusasteeseen: vaikea, keskivaikea ja lievä. Niiden perusteella 

henkilölle arvioidaan tarvittavan tuen sisältö ja määrä. Vaikeimmassa tasossa 

henkilön toimintakyvyn ollessa heikko, puhutaan syvästä autismista. Vasta-

kohtana olevassa lievässä tasossa toimintakyvyn ollessa parempi, nimikkeenä 

on joko lievä autismi tai Aspergerin oireyhtymä. (Jäntti & Savinainen 2018, 

282.)  

 

2.3 Autismi ja epätyypillinen autismi 

Vaikka autismi voidaan diagnosoida jo varhaislapsuudessa 18 kuukauden 

iässä, saattaa ominaispiirteiden tunnistaminen tapahtua myöhemmin, tai vasta 

aikuisiällä. Autistisilla henkilöillä käyttäytymiseen liittyvät tunnuspiirteet vaihte-

levat yksilöllisesti. Toisilla henkilöillä autismiin liittyvät ominaisuudet ovat hel-

posti huomattavissa, toisilla niitä ei huomaa ollenkaan. Ikä, ympäristö, kasva-

tus sekä muut vuorovaikutustilanteissa olevat ihmiset voivat vaikuttaa autisti-

sen henkilön käyttäytymisen muuttumiseen, minkä takia varhainen diagno-

sointi voi olla hankalaa tai joskus jopa täysin mahdotonta. (Matero 2012a, 

221.) 

 

Autismia on vaikea diagnosoida myös sen takia, että henkilöllä voi olla saman-

aikaisesti myös muita neurologisia oireita (Matero 2012a, 221). Autismi- ja As-

pergerliiton (2006, 64)  mukaan tyypillisimmät fyysiset ja psyykkiset rinnak-

kaishäiriöt ovat masennus, ADHD sekä erilaiset pakko-oireet. Suomessa au-

tismin diagnoosin saaneita henkilöitä on noin 5000, joista noin 25 % on naisia 

loput miehiä (Matero 2012a, 220–221).  

 

Varhaislapsuudessa, viimeistään kolmanteen ikävuoteen mennessä, diagno-

soitua autismia kutsutaan varhaislapsuuden autismiksi tai lapsuusiän autis-

miksi. Kehitykseen liittyvät ongelmat näkyvät varhain sosiaalisessa vuorovai-

kutuksessa vaikeutena tunnistaa toisten ihmisten tunteita. Vastavuoroisesti 
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lapsi voi vältellä toisten ihmisten katsekontaktia ja olla kykenemätön jakamaan 

omia tunnetiloja toisille ihmisille puutteellisten emotionaalisten ja sosiaalisten 

taitojen takia. Kyseiset ominaisuudet saattavat vaikeuttaa myös kaverisuhtei-

den muodostamista saman ikäisten henkilöiden kanssa. (Jäntti & Savinainen 

2018, 283–284.) 

 

Kommunikoinnin häiriöt näkyvät lapsuusiässä rajoittuneena puheena. Puhe 

voi puuttua kokonaan, tai sen kehittyminen on viivästynyt muuhun ikätasoon 

verrattuna. Toisiin ihmisiin verrattuna autistisen henkilön puhe voi kuulostaa 

epänormaalilta tai se voi sisältää tiettyjen sanojen ja sanontojen toistamista 

keskustelutilanteesta riippumatta. Diagnosoinnissa huomioidaan myös kapea-

alaiset ja rajoittuneet toiminnot ja kiinnostuksen kohteet. (Mts. 283–284.)  

 

Aistihäiriöitä voi esiintyä seitsemässä eri perusaistijärjestelmässä, joihin kuulu-

vat näkö-, kuulo-, tunto-, keho-, haju-, maku- sekä tasapainoaistit (Partanen 

2010, 33–34).  Autismiin liittyvät aistihäiriöt saattavat vaikuttaa kaikilla aistialu-

eilla jo lapsuusiästä alkaen. Poikkeavat aistituntemukset näkyvät käyttäytymi-

sessä joko tiettyjen aistiärsykkeiden välttelynä tai niiden ylläpitämisenä. (Kan-

gas 2008, 50–51.) Aistiärsykkeet voivat johtua siitä, että henkilön aivoissa on 

poikkeavaa tai puutteellista aistien jäsentelyä sekä sensomotorisista poik-

keavuuksista. Usein autismin diagnoosin saaneilla henkilöillä vahvaan näkö-

aistiin liittyy taito hahmottaa visuaalisia yksityiskohtia. Nähdessään pieniä yk-

sityiskohtia, heille on tyypillistä tutkia tarkkaan ympäristöään haistamalla ja 

maistamalla erilaisia pintoja. (Matero 2012a, 220.)  

 

Muiden ihmisten aistituntemuksiin verrattuna autismin kirjon henkilöiden aisti-

tuntemusten erilaisuus voi näkyä esimerkiksi voimakkaina herkkyystiloina, al-

tistuttuaan kirkkaalle valolle tai korkeille äänille. Epämukavat aistiärsykkeet 

haittaavat keskittymiskykyä ja liian voimakkaina ne saattavat aiheuttaa autis-

min kirjon henkilössä haastavaa käytöstä, erityisesti silloin, jos he altistuvat är-

sykkeille liian pitkäksi aikaa. (Partanen 2010, 33–34.) Aistitoimintojen poik-

keavuudet ovat yleisiä, sillä tutkimusten mukaan niitä on yli 90 %:lla autismin 

diagnoosin saaneista henkilöistä (mts. 28).  

 

Autistisilla henkilöillä voi olla myös vaikeuksia toiminnan ohjaukseen liittyvissä 

toiminnoissa, mitkä johtuvat aiemmin esitetyistä toimintahäiriöistä (Partanen 
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2010, 36). He saattavat tarvita vahvaa ohjausta eri toimintojen aloittamisessa 

ja siitä siirtymisestä seuraavaan, koska muuten he saattavat jumittua yhteen 

asiaan pidemmäksi aikaa ymmärtämättä ajan kulumista (Kerola ym. 2009, 

116–117). Aistipoikkeavuuksien kuormittavuuden takia heidän keskittymiskyky 

ja tarkkaavaisuus voivat häiriintyä helposti päivittäisissä tilanteissa. Sentraali-

nen koherenssi, eli yksityiskohtiin takertuminen voi tuottaa hankaluuksia koko-

naisuuksien ja tekemiseen vaikuttavien olennaistekijöiden havaitsemisessa. 

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien ongelmien takia heillä on usein vai-

keuksia ympärillä olevien ihmisten toiminnan tulkitsemisessa ja ennakoin-

nissa, mikä voi kyseisissä tilanteissa hankaloittaa omien tavoitteiden saavutta-

vista. (Partanen 2010, 36–37.)  

 

Autismin ohella diagnoosiluokituksissa puhutaan samankaltaisesta häiriöstä, 

epätyypillisestä autismista. Toiselta nimeltään tunnettu laaja-alainen kehitys-

häiriö (84.1) eroaa autismista siten, että se diagnosoidaan tapauksissa, joissa 

henkilöllä on selkeää autismin kirjon käyttäytymistä, mutta häneltä puuttuu jo-

kin tietty tunnusmerkki diagnoosikriteereistä. (Autismi- ja aspergerliitto s.a.) 

Toinen eroavaisuus on se, että epätyypillinen autismi diagnosoidaan varhais-

lapsuuden jälkeen, vasta lähempänä kouluikää tai sen aikana (Castren & Kyl-

liäinen 2013, 570).  

 

2.4 Aspergerin oireyhtymä 

Aspergerin oireyhtymä diagnosoidaan henkilöille, joilla on vaikeuksia sosiaa-

listen tilanteiden ymmärtämisessä ja niissä toimimisessa. Asperger-henkilölle 

ominaista on tulkita sosiaaliset tilanteet kielellisten vaikeuksien takia eri tavalla 

kuin vastapuhujalle. Ongelmia tuottavat usein sanojen kirjaimellisen ja ku-

vaannollisen merkityksen ymmärtäminen. (Matero 2012a, 230–231.) 

 

Sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa Asperger-henkilöllä voi olla vaikeuksia 

ottaa kontaktia saman ikäisiin henkilöihin tai tulkita heidän ajatuksia ja tunteita. 

Kun toisen ihmisen tulkintoja on vaikea ymmärtää, voi Asperger-henkilö huo-

maamattaan vaikuttaa itsekkäältä ja välinpitämättömältä käyttäen tilanteeseen 

sopimatonta käytöstä tai kommunikointia. Vaikeudet toimia sosiaalisissa tilan-

teissa aiheuttavat Asperger-henkilöiden kohdalla usein väärin ymmärretyksi 
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tulemista, jonka takia he saattavat syrjäytyä muista ihmisistä ja kokea masen-

nusta tiedostaessaan erilaisuutensa muihin ihmisiin. (Mts. 230.) 

 

Asperger-henkilöille on myös tyypillistä kohdistaa mielenkiintonsa kapea-alai-

sesti tiettyihin asioihin, joihin heillä on hyvin yksiselitteiset näkemykset. Tämän 

takia heidän voi olla vaikea ymmärtää toisten ihmisten erilaisia tekemisiä tai 

näkemyksiä. Seurauksena väärinymmärretyksi tuleminen voi näkyä Asperger-

henkilön käyttäytymisessä toisten ihmisten syyllistämisenä sekä itsehalvek-

suntana. (Mts. 230.) 

 

Aspergerin oireyhtymä diagnosoidaan kouluiässä. Lasten diagnosoinnissa 

hyödynnetään seurantalomaketta, jonka avulla arvioidaan ongelmia, jotka liit-

tyvät kontaktin ottamiseen, kielen tuottamiseen, käyttäytymiseen sekä kapea-

alaisiin mielenkiinnon kohteisiin. Joskus piirteiden tunnistaminen voi olla vai-

keaa, jolloin diagnosointi tapahtuu vasta aikuisiällä. Myöhemmällä iällä tehty 

diagnoosi edellyttää perehtymistä henkilön aiempiin terveystietoihin, joissa 

kiinnitetään huomio lapsuusajan kehittymisen sekä käyttäytymisen ominais-

piirteiden tutkimiseen. (Mts. 232.) 

 

Tuhannesta lapsesta noin 3–4 henkilöllä todetaan Aspergerin oireyhtymä, 

joista poikien osuus on neljä kertaa suurempi tyttöihin verrattuna. Vanhem-

masta Asperger-väestöstä noin puolet pärjäävät elämässä pienten tukitoimien 

avulla. (Mts. 232.) Tarkkaa lukua diagnoosien määrästä ei tiedetä, mutta arvi-

ointien mukaan Aspergerin esiintyvyys on noin yksi sadasta (Huttunen 2017). 

 

Mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloitettu kuntoutus auttaa Asperger-

henkilöä saavuttamaan paremmat tulokset ja hallitsemaan oireyhtymästä joh-

tuvia puhe- ja käyttäytymisongelmia. Yksilöllisesti suunniteltava kuntoutus si-

sältää tiiviin moniammatillisen yhteistyön Asperger-henkilön tai lapsen, hänen 

vanhempien, terapeuttien, hoitajien sekä kasvatushenkilöstön kanssa. (Matero 

2012a, 232.)   

 

2.5 Rettin oireyhtymä 

Harvinainen neurologinen Rettin oireyhtymä aiheuttaa laajaa monivammai-

suutta varhaislapsuudessa (Rett ry s.a.). Vaikea-asteista kehitysvammaa 
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esiintyy sekä tytöillä ja pojilla, mutta pääosin tytöillä. Sen esiintyvyys maail-

man väestön tasolla on noin 1:10 000–15 000. Suomessa Rettin oireyhtymän 

diagnoosi arvioidaan olevan noin 50–100 ihmisellä. (Rintahaka & Viitapohja 

2002.) 

 

Vauvaiän jälkeen lapsen normaali kehitys alkaa hidastua ja viimeistään kolme 

vuotiaana kehitys taantuu kokonaan, minkä seurauksena osa opituista moto-

riikka- ja kommunikointitaidoista heikentyvät tai katoavat kokonaan. Taantuma 

kestää noin neljä vuotiaaksi asti. Sen jälkeen taantuma- ja kehityskausia tulee 

lievemmissä muodoissa jaksoittain. (Mt.) 

 

Rettin oireyhtymän tunnusmerkkejä ovat varhaislapsuudessa tapahtuvan kehi-

tyksen hidastumisen myötä kävelykyvyn heikentyminen, sekä puheen tuotta-

misen ja käsien hallinnan vaikeudet (mt.). Noin neljän vuoden ikäisenä Rett-

lapselle voi tulla lisää sairauksia ja oireita, joista tyypillisimpiä ovat epilepsia, 

jäsenten jäykistyminen, skolioosi sekä erilaiset käsimaneerit (Tuki- ja osaa-

miskeskus Eskoo s.a.). WHO:n (1993) mukaan vakavan kehitystaantuman 

vuoksi myös lapsen pään kasvaminen hidastuu, joten myöhemmällä iällä diag-

noosin saaneiden päät ovat pienempiä muihin saman ikäisiin verrattuna (Moi-

lanen ym. 2012, 1455).  

 

Diagnoosin saaneet henkilöt tarvitsevat jatkuvaa ja säännöllistä kuntoutusta 

ylläpitääkseen toimintakykyä. Kuntoutusmenetelmissä voidaan hyödyntää toi-

minta- ja musiikkiterapiaa sekä fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisessä erilaisia 

apuvälineitä. Rett-lapsilla puheen tuottaminen on usein vähäistä, joten sen 

apuna voidaan käyttää erilaisia kuvakortteja tai tietokoneohjelmia. Oppivelvol-

lisuuden Rett-lapset voivat omien kykyjensä mukaan suorittaa joko yleisope-

tuksessa henkilökohtaisen avustajan avulla tai pienemmässä erityisluokassa, 

jotta he saavat jatkuvasti tarvittavaa tukea. Jotta oppimisen tukeminen jatkuu 

peruskoulun jälkeen, he voivat osallistua valmentavaan koulutukseen, missä 

harjoitellaan itsenäistymiseen ja työelämään vaadittavia taitoja. (Rintahaka & 

Viitapohja 2002.) 
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2.6 Disintegratiivinen kehityshäiriö 

Disintegratiivinen kehityshäiriö tunnetaan myös nimellä Hellerin tauti. Kehitys-

häiriö todetaan lapsen ollessa noin 3–4-vuotias. Hellerin taudissa tapahtuu 

myös lapsen kehityksen taantuminen, mutta se on erilainen kuin Rettin oireyh-

tymässä. (Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo s.a.) 

 

Varhaislapsuuden aikana lapsen kehityksessä tapahtuu noin vuoden pituinen 

kokonaisvaltainen taantuminen. Sen aikana kaikki opitut taidot heikentyvät tai 

katoavat kokonaan. Taantumisen jälkeen taidot eivät enää palaudu ennalleen 

tai kehity paremmaksi. (Mt.) 

 

Taantuman aikana lapsella katoaa tai heikentyy kokonaan kommunikointi- ja 

vuorovaikutustaidot sekä motoristen taitojen ylläpitäminen. Myös virtsarakon 

ja suoliston hallinta menetetään. Muutoksen myötä lapsen levottomuus ja yli-

vilkkaus lisääntyvät, minkä jälkeen taantuma päättyy. Taantumia ei enää tule, 

mutta lapsen käyttäytyminen jää lopullisesti autismin kaltaiseksi. (Mt.) 

 

2.7 Hoito- ja kuntoutusmenetelmät 

Autismin kirjon häiriöiden hoitoon ei ole varsinaista lääkitystä, mutta useim-

milla, noin 80 % diagnoosin saaneista henkilöistä on rinnakkaishäiriöitä, joihin 

tarvitaan lääkinnällistä hoitoa. Näitä voivat olla erilaiset ahdistus-, tarkkaavai-

suus-, ylivilkkaus sekä unihäiriöt. Erilaisista kuntoutusmenetelmistä toimivia ja 

tunnetuimpia ovat olleet TEACCH-ohjelma, neuropsykiatrinen valmennus 

sekä erilaiset yksilö- ja ryhmäterapiat. Kuntoutusta tarvitaan myös kommuni-

koinnin ylläpidossa, jos henkilöllä on puheen tuottamiseen liittyviä häiriöitä. 

(Jäntti & Savinainen 2018, 295.)  

 

Tärkeimmät tavoitteet autismin kirjon henkilöiden kuntoutumisessa painottuvat 

toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukemiseen. Vuorovaikutustaitojen, tuntei-

den käsittelyn, sekä omatoimisuuden laaja-alainen harjoittelu arjen eri osa-

alueilla edistävät sosiaalisten tilanteiden hallitsemista. Nämä taidot tukevat 

myöhemmin henkilön itsenäistymiseen vaadittavien taitojen oppimista. (Mts. 

295.)   
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TEACHH (Treatment and education of Autistic and other Communication han-

dicapped Children) -kuntoutusohjelma sai alkunsa Yhdysvaltalaisen Eric 

Schoplerin toteuttamasta projektista vuonna 1972. Myöhemmin projekti muu-

tettiin autismin kirjon asiakkaiden kuntoutusohjelmaksi. Vieläkin käytössä ole-

vasta kuntoutusohjelmasta vastaa nykyään Gary Mesibov, joka tunnetaan Yh-

dysvalloissa merkittävänä henkilönä autisminkuntoutuksen keinojen edistämi-

sessä. (Schopler ym. 1980, Kerolan ym. 2009, 338–339 mukaan.)    

 

TEACHH-ohjelman päätavoitteita ovat itsenäisen työskentelyn ja omatoimi-

suuden mallin opettaminen lapsille. Malleja käyttämällä lapsille mahdolliste-

taan strukturoitu opetus yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Opetustilanteissa 

hyödynnetään runsaasti kuvakommunikointia, jotta lapsi oppii ymmärtämään 

ohjauksen tavoitteet ja kehittämään samalla omaa kommunikointia. (Mts. 338–

339.) Strukturoidut opetustilanteet sisältävät useiden taitojen harjoittelua. Nii-

den oppimisessa hyödynnetään suunniteltuja aikatauluja, visuaalista sel-

keyttä, siirtymätilanteita sekä itsenäistä työskentelyä tukevia toimintamalleja. 

(Autismi- ja aspergerliitto s.a.) Samoja menetelmiä käytetään paljon myös 

puhe- ja toimintaterapiassa (Fredriksson ym. 2018, 549). 

 

Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea henkilön elämänhallin-

nan taitoja, sekä löytää ja vahvistaa hänen yksilöllisiä voimavaroja. Keskei-

sessä roolissa ovat myös vuorovaikutus- ja tunnetaitojen vahvistaminen, joi-

den avulla edistetään terveen itsetunnon rakentumista ja arjen sujumiseen 

vaadittavia taitoja. Toiselta nimeltään kutsuttu Nepsy-valmennus on suunnattu 

henkilöille, joilla on toiminnan ohjauksen vaikeuksia tai jokin neuropsykiatrinen 

häiriö. (Aivoliitto s.a.) Asiakasryhmä voi koostua lapsista, nuorista sekä aikui-

sista (Merikratos s.a.). Autismin kirjon häiriön sijaan valmennuksen tarve voi 

johtua myös mielenterveys- ja päihdeongelmista, ylivilkkaus- ja puhehäiriöistä 

sekä oppimisvaikeuksista. (Debora s.a.)  

 

Ohjauksellisena kuntoutusmenetelmänä toteutettava Nepsy-valmennus tapah-

tuu asiakkaan omassa toimintaympäristössä, joita voivat olla koulu, koti tai 

harrastusympäristö yhdessä neuropsykiatrisen valmentajan kanssa. Valmen-

tajan tehtävä on antaa asiakkaalle tukea ja neuvoja etukäteen sovittujen ta-

voitteiden saavuttamiseksi, sekä ohjeistaa häntä hallitsemaan itsenäisesti eri-
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tyisvaikeuksien tuomia haasteita arjen tilanteissa. Hän voi osallistua myös asi-

akkaan muihin tapaamisiin, joissa yhteistyö tapahtuu muiden viranomaisten 

kanssa. Vastavuoroiseen vuorovaikutukseen perustuva Nepsy-valmennus 

kestää siihen asti, kunnes asiakas saavuttaa valmennuksen alussa asetta-

mansa tavoitteet. (Aivoliitto s.a.) 

 

Varhaisessa vaiheessa aloitettu autismin kirjon henkilöiden kuntoutus kestää 

lapsuus- ja nuoruusiän kehitysvaiheisiin asti. Pitkäkestoinen kuntoutus jatkuu 

tarvittaessa vielä aikuisiällä tarpeiden mukaan. Lasten kuntoutuksessa tär-

keimmät harjoiteltavat alueet ovat tunneilmaisu-, kommunikaatio- sekä sosiaa-

liset taidot. Yhtä tärkeää pienen lapsen kuntoutuksessa on leikkitaitojen har-

joittaminen, sillä kaikkia edellä mainittuja taitoja voidaan harjoitella leikkien 

avulla. (Fredriksson 2018, 533.) 

 

Jotta autismin kirjon henkilöiden kuntoutusprosessi saadaan suunniteltua yksi-

lölliset tarpeet huomioiden mahdollisimman toimivaksi asiakkaalle itselleen, ta-

voitteen saavuttamista edesauttavina tekijöinä ovat mahdollisimman varhai-

nen diagnosointi ja tiivis yhteistyö asiakkaan, omaisten sekä käytössä olevien 

yhteistyö tahojen kanssa. Kun lapsen toimintakyvyssä havaittavat autismin kir-

jon piirteet tunnistetaan ja diagnosoidaan ajoissa, hänelle saadaan suunnitel-

tua toimivat kuntoutusmenetelmät ja ammattihenkilöt sen mukaan, millä osa-

alueilla tukea tarvitaan eniten. Ajoissa aloitettu yhteistyö lapsen, hänen van-

hempien, päiväkodin, koulun sekä kuntoutuksen ammattihenkilöstön kanssa 

helpottaa löytämään lapselle sopivimmat kuntoutusmenetelmät ja muokkaa-

maan niitä tarpeen mukaan elämän eri ikävaiheissa. Kuntoutuksen suunnitte-

luvaiheessa on tärkeää huomioida lapsen henkilökohtaiset tarpeet, sillä autis-

min kirjon oireyhtymän laaja-alaisuuden takia oireet ja käyttäytymispiirteet 

ovat voimakkuuksiltaan jokaisella erilaisia, minkä takia kaikille ei sovi sama 

kuntoutus tai hoitomenetelmä. (Jäntti & Savinainen 2018, 295.) 

 

Toimintakyvyn tukemisessa tulee jo suunnitteluvaiheessa ottaa huomioon 

seuraavia tekijöitä: ympäristön vaikutus, henkilön sen hetkinen tieto- ja taito-

taso sekä käyttäytymiseen vaikuttavat neurobiologiset ominaisuudet. Niiden 

huomiointi on tärkeää, jotta saadaan järjestettyä tarvittava tuen määrä sekä 

suunniteltua sellainen kuntoutus, jossa voidaan hyödyntää omia vahvuuksia ja 

osaamista. Tavoitteiden tulee henkilölle realistisia ja yksinkertaisia, sellaisia, 
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joihin on riittävästi voimavaroja ja osaamista. Jotta motivaatio ja kiinnostus 

harjoittelua kohtaan on jatkuvaa, tulee harjoitteiden olla henkilölle mielekkäitä 

ja sellaisia, joista hän ymmärtää niiden merkitykset ja vaikutukset itsessään. 

Uusien taitojen oppimista pystytään tehostamaan myös huomioimalla henkilön 

ympäristö, jota voidaan tarvittaessa muokata aistiystävällisemmäksi poista-

malla haittatekijöitä tai tarvittaessa opettaa henkilölle keinoja ärsykkeiden sie-

tämiseen. (Partanen 2010, 51–53.)  

 

Kuntoutuksen sisältämien tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttaa moni asia. 

Varhaisen diagnosoinnin ja sopivien kuntoutusmenetelmien lisäksi olennaista 

on pitää kuntoutuksen kohteiden määrä maltillisena. Harjoiteltavia asioita on 

hyvä olla enintään 2–3 kerrallaan. Uusia asioita opetellaan vasta, kun aiem-

mat tavoitteet on saavutettu. Kuntoutettavan henkilön motivaatiota on hyvä 

edistää monipuolisesti erityisesti kuntoutuksen alkuvaiheessa. Konkreettisten 

palkkioiden lisäksi tärkeässä roolissa ovat myös suullinen kannustus ja pa-

laute sekä aistimukavuuksien ja lempiasioiden hyödyntäminen harjoittelussa. 

(Fredriksson 2018, 534.) 

 

 

3 VUOROVAIKUTUS JA KOMMUNIKAATIO 

3.1 Sosiaalinen vuorovaikutus  

Kauppila (2006, 19) määrittelee teoksessaan sosiaalisen vuorovaikutuksen 

olevan kahden tai useamman ihmisen kanssa käytävää keskustelua vaihtele-

vissa ympäristöissä. Ylläpitääkseen sosiaalista vuorovaikutusta, vaaditaan ih-

misiltä sosiaalisia suhteita, eli sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuuluvia erilai-

sia piirteitä. Niihin kuuluvat myös vuorovaikutustaidot, joilla tarkoitetaan vuoro-

vaikutuksen eri muotoja, joiden avulla ihminen ylläpitää tietoisesti vastavuoroi-

sia vuorovaikutustilanteita. Vuorovaikutustaitoihin kuuluvat keskustelutaitojen 

lisäksi esiintymis-, empatia-, viestintä-, sekä yhteistyötaidot. (Mts. 24.)  

 

Klemolan ja Talvion mukaan (2017, 12) vuorovaikutus on tasavertaista silloin, 

kun kumpikin osapuoli on tullut toisten ihmisten huomioimaksi ja saanut il-

maistua haluamansa asian muille keskustelutilanteessa. Kahden tai useam-

man ihmisen välinen vuorovaikutus tapahtuu sanallisen ja sanattoman viestin-

nän avulla, joista koostuu käsite kommunikaatio. Sanallinen viestintä tarkoittaa 
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asioiden esittämistä puheella tai muilla apukeinoilla, kun taas sanaton vies-

tintä koostuu eleistä ja ilmeistä. (Kauppila 2006, 19–20.) 

 

3.2 Kommunikaation toteutuminen  

Vuorovaikutuksellinen yhteys kahden ihmisen välille luodaan kommunikaation 

avulla. Kommunikaatio toteutuu silloin, kun molemmat osapuolet ymmärtävät 

toistensa kieltä, eli kommunikaation välinettä. Sanallisen ja sanattoman vies-

tinnän ohella kommunikaatioon sisältyy myös tuotettujen viestien ymmärtämi-

nen vuorovaikutustilanteissa. (Nivarpää-Hukki ym. 2012, 9.)  

 

Ala-Kihniä (2012, 5) kirjoittaa teoksessaan, että Suomen perustus-, ja yhden-

vertaisuuslain, Euroopan ihmisjulistuksen, YK:n vammaisten henkilöiden oi-

keuksia koskevan julistuksen sekä ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuk-

sen mukaan jokaisella ihmisellä on subjektiivinen oikeus kommunikointiin. Yh-

dysvaltalainen The National Joint Committee for the Communication Needs of 

Persons with Severe Disabilities (NJC) julkaisi vuonna 1992 kommunikoinnin 

perustuslain (Communication Bill of Rights), jossa määritellään päivittäiseen 

elämään kuuluvia kommunikointimahdollisuuksia. Niitä ovat: 

 

Kaikilla ihmisillä on oikeus pyytää haluamiaan asioita ja toimintoja, il-

maista mieltymyksiään ja tunteitaan, valita tarjotuista vaihtoehdoista, 

pyytää ja saada tietoa päiväjärjestyksessä ja ympäristössä tapahtuvista 

muutoksista, saada kuntoutusta kommunikointitaitojen vahvistamiseksi, 

saada vastaus kaikkeen ilmaisuunsa riippumatta siitä, pystytäänkö toive 

toteuttamaan vai ei, hakea toisen ihmisen huomiota ja olla vuorovaiku-

tuksessa hänen kanssaan, osallistua selkeään, merkitykselliseen ja tar-

koituksenmukaiseen kommunikointiin sekä käyttää aina tarvitsemiaan 

puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin ja muun apuvälinetekno-

logian palveluja ja välineitä, jotka toimivat aina asianmukaisesti. (Brady 

ym. 2016.) 

 

3.3 Kommunikaation osa-alueet 

Tässä luvussa avataan kommunikaation sisältöä. Nivarpää-Hukin ym. (2012) 

kehittämä tarkastelumalli "kommunikaation kolmio" (kuva 1) sisältää onnistu-
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neeseen kommunikaation vaadittavat perustaidot. Vaikka menetelmää on hyö-

dynnetty erityisesti autismikuntoutuksessa kommunikoinnin ja vuorovaikutus-

taitojen tukemisessa, soveltuu se kenelle tahansa riippumatta henkilön diag-

noosista tai iästä. (Mts. 6.) 

 

 

 Kuva 1. Kommunikaation kolmion tarkastelumalli (Nivarpää-Hukki ym. 2012) 

 

Kommunikaatiotaitoja ylläpidetään kommunikaation kolmioon kuuluvien sivu-

jen avulla. Kolmio koostuu kommunikaation välineistä, kielen käyttötarkoituk-

sesta sekä kommunikaation kulmakivistä, joita ovat kohdentaminen, aloitteelli-

suus ja sinnikkyys. Jokaisen sivun yksilöllinen käyttö vaikuttaa toisiinsa, jotka 

yhdessä vaikuttavat keskellä vallitsevan motivaation ylläpitoon sekä kommuni-

koinnin toimivuuteen. (Mts. 13.) 

 

Kolmion ensimmäisellä sivulla oleva kommunikaation välineet sisältävät käsit-

teenä kaikki itseilmaisuun ja viestien vastaanottoon kehitetyt symboliset me-

netelmät. Puheen lisäksi ilmaisukeinoina voidaan käyttää viittomia ja eleitä. 

Niihin kuuluvat myös graafiset menetelmät sisältäen erilaiset kuvaohjelmat. 

(Mts. 45.)  
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Kommunikaatioväline valikoidaan henkilölle aina yksilöllisten tarpeiden ja sopi-

vuuden perusteella. Tärkein kriteeri valinnassa on henkilön taito käyttää väli-

nettä itsenäisessä ja aloitteellisessa kommunikoinnissa. Välineen käyttöä tu-

lee arvioida jatkuvasti, jotta sen sopivuus huomataan ajoissa. Arvioinnissa tu-

lee huomioida myös kommunikaatioympäristön vaikutukset välineen sopivuu-

teen. Kommunikaatioväline tulee olla sellainen, jonka tuottamat sanat ja asiat 

mahdollisimman moni ymmärtää vuorovaikutustilanteissa. Erityisesti viittomien 

kohdalla on oleellista varmistaa myös muiden ympäristössä olevien ihmisten 

taito käyttää ja tulkita niitä. (Mts. 45–46.) 

 

Jos kommunikaation väline ei toimi vuorovaikutustilanteissa odotusten mukai-

sesti, sitä ei pidä muokata tai vaihtaa liian aikaisin. Kommunikaation ongelmia 

tutkiessa välineen toimivuus ei aina ole ainoa syy. Välineen sopivuuden sijaan 

ongelmat voivat johtua motivaation tai yksittäisen kommunikaation kulmakiven 

puutteellisuudesta, eli niiden säännöllinen tarkastelu on tärkeää. (Mts. 45–46.)  

 

Kolmion toinen sivu rakentuu kielen käyttötarkoituksista. Ne koostuvat useista 

tavoista käyttää kieltä erilaisissa asiayhteyksissä. Tavat vaihtelevat sen mu-

kaan, miten kieltä käytetään erilaisten asioiden ilmaisussa tai vastaanotettujen 

viestien ymmärtämisessä. (Mts. 13.)  

 

 

Kuva 2. Kielen käyttötarkoitukset (Nivarpää-Hukki ym. 2012) 
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Kielen käyttötarkoitukset jakautuvat ydintaitoihin ja muihin kommunikaation 

käyttötarkoituksiin (kuva 2). Ydintaidot jakautuvat ekspressiivisen kielen, eli 

viestin tuottamisen taitoihin sekä reseptiivisen kielen taitoihin, joilla tarkoite-

taan viestien vastaanottamista (Frost & Bond 2002, mts. 28 mukaan).  Ydintai-

tojen käytön osaaminen on tärkeää, koska ilman niitä ihminen ei kykene ilmai-

semaan itseään tai ymmärtämään muita ihmisiä.  Jotta ihminen oppii käyttä-

mään monipuolisesti myös kielen muita käyttötarkoituksia, täytyy ensin osata 

käyttää ydintaitoihin kuuluvia osia. (Mts. 26–28.) 

 

Kolmion kolmannella sivulla olevat kommunikaation kulmakivet koostuvat 

aloitteellisuudesta, sinnikkyydestä sekä kommunikaation kohdentamisesta. 

Kommunikaation kohdentamisella tarkoitetaan viestien tietoista suuntaamista 

vastakuulijalle. (Mts. 13–14.) Aloitteellisuus tarkoittaa taitoa tuottaa omat aja-

tuksensa kuulluksi toiselle henkilölle (mts. 18). Sinnikkyyden kulmakivi voi-

daan tulkita onnistuneeksi silloin, kun henkilö löytää keinon saada vastakuuli-

jan huomion itseensä, jotta haluamansa viesti menee perille kuulijalle asti 

(mts. 20).  

 

Kolmen kulmakiven avulla voidaan tarkastella, kuinka tehokkaasti ja itsenäi-

sesti henkilö kommunikoi. Kommunikaation ydintaitojen osaamista tarkastel-

laan tutkimalla henkilön jokaista kommunikaation osa-alueiden ja käytettyjen 

menetelmien omatoimista hallintaa. Jos kommunikoinnin epäonnistumiseen 

johtuvaa syytä ei löydetä, pyritään kommunikointiyrityksiä korjaamaan usein 

toisten ihmisten tuottamien apuvihjeiden avulla. Autismin kirjon henkilö voi 

jäädä riippuvaiseksi apuvihjeistä, mikä estää itsenäisen kommunikoinnin kehit-

tämisen. Kun yksittäinen puutteellinen osatekijä löydetään kulmakivien tarkas-

telun avulla, osataan henkilölle valikoida oikeat opetus- ja terapiamenetelmät 

edistääkseen nimenomaan hänen itsenäistä kommunikointia. (Mts. 13.) 

 

Viimeinen kommunikaation kolmioon kuuluva osa on keskellä vallitseva moti-

vaatio. Se vaikuttaa jokaisen kolmion sivulla olevan osan toimivuuteen.  Moti-

vaation avulla ihminen sitoutuu toimintoihin sekä ylläpitää ja kehittää siihen 

tarvittavia taitoja. Mitä enemmän henkilöllä on motivaatiota, eli halua asioiden 

toteuttamiseen, sitä helpommin hän kykenee saavuttamaan tavoitteensa. 
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Jotta motivaatio saadaan riittävän korkealle, täytyy tulevan toiminnan olla sel-

laista, josta voi henkilö voi saada onnistumisen kokemuksia ja tuntea sen mie-

leiseksi. (Mts. 48.) 

 

Motivaatio koostuu kolmesta eri osasta, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. Vuo-

rovaikutustaitojen kehittämiseen tarvitaan kaikkia motivaation osia, joita ovat 

fysiologinen, ulkoinen ja sisäinen motivaatio. Fysiologinen motivaatio on toi-

mintaa, joka alkaa kehon tuottamalla aloitteella. Aloite voi olla janon tunne, 

josta seuraa toimintana veden juominen. Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan 

ylimääräistä palkintoa, jolla pyritään ylläpitämään henkilön motivaatio korke-

alla koko toiminnan aikana. Kun tavoitteellinen toiminta on suoritettu, saa hen-

kilö onnistumisen merkiksi palkinnon itselleen. Sisäisellä motivaatiolla tarkoite-

taan ihmisen henkilökohtaista halua ja kiinnostusta asioiden tekemiseen, jotka 

saavuttavat positiivisia tunteita onnistumisien, osaamisen ja valmiiksi saami-

sen avulla. (Mts. 48–49.)  

 

3.4 Vuorovaikutustilanteiden haasteet autismin kirjon henkilöillä 

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja kommunikointiin liittyvät ongelmat autismin 

kirjon henkilöllä voivat johtua vaikeudesta käyttää useita aisteja samanaikai-

sesti. Kun useat aistit vastaanottavat yhtäaikaisesti tietoja, ne keskittyvät aino-

astaan yhteen aistiin kerrallaan, minkä takia heiltä voi jäädä osa ympärillä ta-

pahtuvista asioista huomioimatta. Eri aistien välittämien tietojen käsittely ja yh-

distely samanaikaisesti tuottaa autismin kirjon henkilölle haastetta, joka saat-

taa näkyä keskustelutilanteissa katsekontaktin välttelynä tai aiemmin käytyjen 

asioiden unohtamisena. (Autismi- ja Aspergerliitto 2006, 68.)  

 

Autismin kirjon henkilöillä voi olla laaja-alaisia vaikeuksia tulkita toisten ihmis-

ten kommunikointia, johon sisältyy puheen lisäksi kehon kieli ja tunteet. Osalla 

henkilöistä voi olla prosopagnosia, eli kasvosokeus. He voivat unohtaa nope-

asti sellaisten henkilöiden kasvot, joiden kanssa he ovat keskustelleet aiem-

min useita kertoja. (Mts. 33.) 

 

Kommunikoinnin ongelmat autismin kirjon henkilöillä liittyvät puheen tuottami-

sen ja kielen hallinnan vaikeuksiin. Sikiöajan muutokset ja varhaislapsuudessa 

tapahtuneet kehitysviivästymät voivat johtaa siihen, että puheen tuottaminen 
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puuttuu joko kokonaan tai osittain. Puhe voi sisältää epätavallista sanojen 

toistamista tai rajoittunutta sanavaraston käyttöä, jotka poikkeavat normaalista 

sovitusta kommunikoinnista. (Jäntti & Savinainen 2018, 283.)  

 

3.5 Haastava käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa 

Joskus vuorovaikutustilanteissa autismin kirjon henkilöllä ei ole riittävästi tai-

toa käyttää puhetta tai vaihtoehtoista kommunikointimenetelmiä itsensä ilmai-

suun. Silloin hän voi alkaa käyttäytyä haastavasti. (Kerola & Sipilä 2017, 86.) 

Nivarpää-Hukin ym. mukaan (2012, 28) suurin osa haastavan käyttäytymisen 

tilanteista johtuu kommunikaation ydintaitojen puutteista. Haastavaa käyttäyty-

mistä voi ilmetä myös silloin, kun henkilö ei ymmärrä keskustelukumppaninsa 

puhetta (Kerola & Sipilä 2017, 86). 

 

Huomatessaan oman kommunikointinsa riittämättömäksi, ihminen voi kokea 

sen tuomat haasteet kuormittaviksi ja voimavaransa heikoiksi. Liiallinen kuor-

mitus nostaa negatiivisen stressin tasoa. Ongelmien kasaantuessa henkilö 

purkaa kuormituksen aggressiivisena eli haastavana käytöksenä. (Kivinummi 

& Alatupa 2016, 272.) 

 

Haastava käyttäytyminen voi purkaantua joko itseensä tai ympärillä oleviin ih-

misiin (mts. 272). Autismin kirjon henkilöllä se voi tarkoittaa lyömistä, potki-

mista tai huutamista. Se voi ilmetä myös muilla tavoilla, mitkä voidaan luoki-

tella haastavaksi käyttäytymiseksi pyrkiessään saamaan toisten ihmisten huo-

mio itseensä. (Kerola & Sipilä 2017, 86).  

 

 

4 AAC ELI PUHETTA TUKEVAT JA KORVAAVAT MENETELMÄT 

Ihmiset keskustelevat vuorovaikutustilanteissa enimmäkseen puheen avulla, 

koska alkujaan se on ollut heidän ensisijainen kommunikointitapa. Kaikki ihmi-

set eivät kykene tuottamaan puhetta. Silloin he kommunikoivat puheen sijaan 

kommunikaation apuvälineiden avulla. (Nivarpää-Hukki ym. 2012, 45.)  
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4.1 AAC-menetelmien käyttötarkoitukset  

Kommunikoinnin apuvälineistä puhuttaessa käytetään nimeä puhetta tukeva 

ja korvaava kommunikaatio eli AAC. Käännös tulee englannin kielen sanoista 

"Augmentative and alternative communication". Seuraavissa kappaleissa ava-

taan AAC-menetelmien tärkeimmät käsitteet, joita ovat puhetta tukevat mene-

telmät, puhetta korvaavat menetelmät, avusteinen kommunikointi, ei-avustei-

nen kommunikointi, toisen avusta riippuva kommunikointi, sekä itsenäinen 

kommunikointi. (Matero 2012b, 131–132). 

 

Puhetta tukevaa kommunikointia käytetään puheen tuottamisen tukena. Sillä 

edistetään ja täydennetään puutteellista puheilmaisun taitoa. Sen toinen tar-

koitus on toimia korvaavana kommunikoinnin menetelmänä, jos puheen tuot-

taminen vaikeutuu. (Tetzchner & Martinsen 2000, 20.)  

 

Silloin kun ihminen ei kommunikoi puheella, vaan muiden keinojen avulla, käy-

tetään puhetta korvaavia menetelmiä. Pääluokat menetelmissä ovat graafiset, 

manuaaliset ja kosketeltavat merkit. Graafisiin kuuluu kuvien avulla valmistetut 

merkit ja manuaalisiin erilaiset viittomat. Kosketeltaviin sisältyy erityisesti nä-

kövammaisille suunnatut puusta tai muovista erilaisilla muodoilla valmistetut 

merkit. (Mts. 21.)  

 

Avusteinen ja ei-avusteinen kommunikointi jakautuvat sen perustella, miten 

kommunikointi tuotetaan vuorovaikutustilanteessa. Ei-avusteinen kommuni-

kointi tarkoittaa kaikkia niitä kommunikointimenetelmiä, joissa henkilö tuottaa 

itse kielelliset ilmaukset ilman toisten apua. Silloin henkilön kommunikointime-

netelmiä voivat olla viittomat sekä esine-, ja elekommunikointi. Avusteisessa 

kommunikoinnissa henkilö valitsee kommunikoitavan asian vaihtoehdoista, 

jotka ovat valmiiksi kommunikointivälineellä - esimerkiksi puhelaitteella tai ku-

vakansiossa. (Mts. 21.)  

 

Itsenäinen ja toisen avusta riippuva kommunikointi jakautuvat sen perusteella, 

miten käytössä olevaa kommunikointimenetelmää käytetään ja mikä on toisen 

henkilön osuus vuorovaikutustilanteissa. Itsenäisessä kommunikoinnissa hen-

kilö tuottaa asian itsenäisesti alusta loppuun muodostaen kokonaisia lauseita 

tai asiayhteyksiä apuvälineen avulla. Toisen avusta riippuva kommunikointi 
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vaatii vastahenkilöltä taidon tulkita asiakokonaisuus yksittäisten merkkien, ku-

vien tai viittomien perusteella, joita toinen henkilö käyttää kommunikointitilan-

teissa. (Mts. 21.)  

 

4.2 Kuvakommunikointi 

Kuvakommunikaatiossa kommunikointi tapahtuu kuvasymbolien avulla. Kuvia 

käytetään asioiden ilmaisemisessa ja havainnollistamisessa puheen ja sanat-

toman keskustelun ohella. Puhehäiriöisen henkilön kanssa käytettävä kuva-

kommunikointi puheen tuottamisen apuna vaatii taidon ymmärtää yhteyden 

esitettävän kuvan ja asian välillä. Kokemusten ja toistojen avulla henkilö ym-

märtää kuvien tarkoittavan tiettyjä asioita. (Laine 2017.) 

 

Kuvien avulla voidaan ilmaista yksittäisiä sanoja ja lyhyitä lauseita. Enemmistö 

kuvista ilmaisee substantiiveja, eli niissä on selkeä kuva esitetystä asiasta tai 

paikasta värillisenä tai mustavalkoisena. Vuosien varrella kuvien käyttö on 

kasvanut jatkuvasti, minkä myötä niitä on valmistettu ilmaisemaan myös muita 

sanaluokkia, esimerkiksi verbejä ja adjektiiveja. (Trygg 2010, 48.)  

 

Kuvia voidaan käyttää kommunikoinnin tukemisen lisäksi myös asioiden jä-

sentämisen ja muistin ylläpitämisen apua. Kun puheen ohella käytetään kuvia, 

asiat konkretisoituvat paremmin ja henkilö ymmärtää selkeästi, missä järjes-

tyksessä tulevat toiminnot tehdään. Kuvien avulla voidaan käydä läpi myös 

menneitä ja tulevia asioita, jos lähimuistissa on ongelmia. (Mts. 57.) 

 

Kommunikoinnin tukena käytettävät kuvat voivat olla valmistettu joko piirros- 

tai valokuvista. Asia, mitä kuvalla halutaan ilmaista, tulee olla mahdollisimman 

selkeästi kuvitettu, jotta asiayhteys on ymmärrettävissä. Valokuvien avulla 

henkilö voi ymmärtää käsiteltävät asiat paremmin silloin, kun ne sisältävät 

symbolin, joka on hänelle henkilökohtaisesti tärkeä, esimerkiksi kuva omasta 

huoneesta tai sisaruksesta. (Mts. 54.) 

 

Kuvakommunikointia varten on valmistettu useita kuvapankkeja, jotka sisältä-

vät tuhansia valmiiksi piirrettyjä kuvia. Tunnetuimmat ovat mustavalkoisia ku-

via sisältävä Piktogrammijärjestelmä sekä värillisiä ja värittömiä kuvia sisäl-

tävä PCS-kuvakokoelma. Kuvaohjelmien sisältöä voidaan käyttää käytännön 
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tilanteissa konkreettisten paperikuvien avulla tai digitaalisten kommunikointi-

välineiden avulla. PCS-kuvien käyttöön tarvitaan Boardmaker-ohjelma, joka 

täytyy ladata tietokoneelle ennen käyttöön ottoa. Kehitysvammaliiton ylläpi-

tämä Papunet-sivusto sisältää ilmaisen kuvatyökalu-sovelluksen, jonka avulla 

kuvien valmistaminen onnistuu ilman ladattavia ohjelmia valmiiden kuvakirjas-

tojen avulla. (Mts. 47–49.)   

 

4.3 Ele- ja esinekommunikointi 

Elekommunikointi koostuu tietoisesta eleiden ja kehonkielen käytöstä. Erilai-

sissa käyttäytymistilanteissa muodostuvien eleiden ja kehonkielen avulla voi-

daan korvata sanallista viestintää vuorovaikutustilanteissa. Eleistä muodos-

tuva kommunikointi kehittyy ajan myötä henkilöille, jotka eivät pysty tuotta-

maan ollenkaan puhetta. (Papunet 2018a.) 

 

Kehonkielestä ja eleistä koostuva kommunikointi voi sisältää myös tietoista 

koskettamista vuorovaikutustilanteissa. Siitä käytetään nimeä sosiaalishapti-

nen kommunikaatio. Tietoinen kosketus vastakumppaniin tai erilaisten eleiden 

käyttö voi tarkoittaa tunnetilojen, käyttäytymisen tai ympäristöstä aiheutuvien 

reaktioiden ilmaisemista. (Mt.)  

 

Esinekommunikaatiossa tietylle esineelle luodaan tarkka merkitys, jota käyte-

tään aina samassa tilanteissa. Esine symboloi asiaa tai toimintaa. Sitä voidaan 

käyttää tulevien tapahtumien ennakoimisessa tai yksittäisten tarpeiden pyytä-

misessä. (Huuhtanen 2011, 58.)  

 

Kommunikoinnissa käytettävien esineiden muodoilla, koostumuksella ja väreillä 

on merkitystä, koska yksilöllisistä taidoista riippuen sitä voidaan katselun lisäksi 

tunnustella ja haistella. Esineiden tilalla voidaan hyödyntää myös erilaisia ma-

teriaaleja, esimerkiksi hiekkaa tai kangaspaloja. Eri materiaalien käyttö perus-

tuu tuntoaistin ylläpitämiseen. (Papunet 2015.) 

 

Esinetyypit voivat vaihdella eri käyttömerkityksissä. Juomista pyydettäessä voi-

daan käyttää lasin ojentamista, mikä tarkoittaa todellisen esineen käyttämistä. 



31 

Todellista esinettä ei aina tarvita, vaan esineen sijaan voidaan käyttää pienois-

mallia tai kuvaa, mitkä symbolisoivat käyttötarkoituksia, esimerkiksi leikkiautolla 

voidaan viestiä kouluun lähtemisestä tai pienellä kumiankalla kylpemistä. (Mt.) 

 

4.4 Tukiviittomat 

Ei-avusteisiin AAC-menetelmiin kuuluvat tukiviittomat ovat viittomankielestä 

erotettu oma kieli, jossa puheen ohella viitotaan ainoastaan lauseiden pääsa-

nat. Tukiviittomia käytetään henkilöillä, joilla on vaikeuksia puheen kuulemi-

sessa, ymmärtämisessä tai tuottamisessa. Puheen ohella käytettävät tukiviit-

tomat auttavat ymmärtämään tuotettua puhetta, sekä myös parantamaan asi-

oiden muistamista ja keskittymiskykyä kuuntelemisessa. Tukiviittomien avulla 

ihminen voi jakaa kokemuksiaan, ilmaista itseään ja omia tarpeita, sekä toimia 

kysyjän ja vastaajan roolissa keskustelutilanteissa. (Koivu 2018.)  

 

Puheen tuottamisen lisäksi tukiviittomat voivat edistää myös ilmaisutaitojen ja 

motoriikan kehitystä. Vuorovaikutustilanteissa opitut uudet asiat tukiviittomien 

avulla kehittävät kognitiivisia taitoja. Uuden oppiminen voi kasvattaa henkilöi-

den itsetuntoa- ja varmuutta. Niiden myötä myös haastavat tilanteet esimer-

kiksi autismin kirjon henkilöillä voivat vähentyä, joka mahdollistaa itsenäisyy-

den lisääntymisen. (Mt.) 

 

Tukiviittomien lisäksi muita viittomiin kuuluvia kommunikointimenetelmiä ovat 

viittomakieli ja viitottu puhe (Ala-Kihniä 2012, 9). Viittomakieli sisältää oman 

kieliopin lauserakenteineen ja sanajärjestyksineen, joka on erilainen puhut-

tuun kieleen verrattuna. Jokaisessa maassa on oma viittomakieli, mikä on mu-

kautunut puhutun ja kirjoitetun kielen sekä muiden maiden viittomakielien poh-

jalta. (Tetzchner & Martinsen 2000, 22.) Viitottu puhe koostuu sanojen lausu-

misesta joko ääneen tai äänettömästi huulia liikuttamalla, jossa samanaikai-

sesti puheen päälle viitotaan sanat oikeaa sanajärjestystä noudattaen (Ala-

Kihniä 2012, 9).   

 

4.5 Kommunikaatiokansio 

Kommunikaatiokansio on henkilökohtainen kommunikointiväline. Se valmiste-

taan yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Kansio koostuu henkilön ymmärtämistä 
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kuvista, joita osoittamalla hän voi ilmaista itseään toisille ihmisille tai vastapu-

huja kertoa hänelle asioita ymmärrettävällä tavalla. (Papunet 2018b.) 

 

Keskustelutilanteessa kuvaa osoitetaan silloin, kun siihen liittyvää asiayhteyttä 

käydään läpi. Kansion kuvat voivat olla kiinteitä tai irrotettavia, jolloin ne laite-

taan oikeassa järjestyksessä joko tarranauhaan tai ojennetaan vastapuhujalle. 

Jos henkilö ei kykene oma-aloitteiseen kommunikointiin, voi vastapuhuja 

avustaa häntä selaamalla kansiosta oikeat sivut näkyväksi ja lukea ääneen tai 

osoittaa aiheeseen kuuluvat vaihtoehdot. (Mt.) 

 

Kansioiden sisältö ja ominaisuudet määräytyvät sen mukaan, millä tasolla 

henkilön kommunikointitaidot ovat. Irtokuva- ja avainsanakansiot sisältävät ku-

via, joiden avulla voidaan kommunikoida aihepiiriltään rajatuista ja suuntaa 

antavista aiheista. Lausekansio tai laaja kansio taas sopivat henkilölle silloin, 

kun hän osaa kertoa asiayhteyksiä muodostamalla lauseita yksittäisistä sa-

noista tai käyttämällä ilmaisuissaan monipuolisia lauserakenteita ja huomioi-

malla kieliopin sisällön. (Mt.)  

 

4.6 Kommunikaatiopassi 

Kommunikoinnin tukemiseksi henkilölle voidaan valmistaa kommunikaa-

tiopassi, josta ilmenee hänen käyttämät keinot itseilmaisuun ja kommunikoin-

tiin. Se sisältää myös ohjeet, miten henkilölle tulee kommunikoida ymmärrettä-

västi ja huomioitavat seikat vuorovaikutustilanteissa. Passiin voidaan koota 

myös neuvot, miten kommunikointia voidaan tehostaa mahdollisissa ongelma-

tilanteissa. Se sopii tilanteisiin, joissa vastapuhuja ei ole ennen tavannut hen-

kilöä, eikä tiedä vielä, miten hänelle kommunikoidaan. Kommunikaatiopassi 

antaa kattavan perehdytyksen henkilön taidoista ja ohjeistuksen oikeanlaisiin 

keskustelun aloitteisiin. (Hokkanen & Szegda 2009, 14)  

 

Kommunikaatiopassin valmistusprosessissa ovat mukana valmistajan lisäksi 

henkilö, jolle passi tulee, sekä hänen läheisensä. Näin passiin saadaan laitet-

tua kaikki tarvittavat tiedot. Passin saajalla on oikeus vaikuttaa passin ulkonä-

köön ja sisältöön, jos hänen toimintakyky mahdollistaa omien näkemyksien 

esittämisen. (Papunet 2019.) 
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Passi voidaan valmistaa kirjallisena laminoiduksi kortiksi tai vihkoksi. Tekstin 

lisäksi siinä voi olla myös kuvia. Digitaalinen versio voi koostua tekstin ohella 

videoista ja äänitteistä, jotka voidaan tallentaa käytettäväksi muistitikulle, cd-

levylle tai henkilön omalle digitaaliselle kommunikointilaitteelle. (Mt.)  

 

 

5 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 

5.1 Kehittämistutkimuksen sisältö 

Kehittämistutkimuksena toteutettava opinnäytetyö sisältää aina kaksi erillistä 

työosuutta: kehittämistyön ja tutkimuksen. Kehittämistyön tavoitteena on vas-

tata työn tilaajan tarpeeseen parantamalla tai tuomalla muutosta heidän toi-

mintaansa. Tavoite pyritään toteuttamaan tuottamalla uusia palveluita, tuot-

teita tai toimintoja. (Kananen 2012, 19–20.)  

 

Kehittämistyön tavoitteena oli valmistaa kahdelle aikuiselle autismin kirjon 

henkilölle kommunikaatiokansiot, joihin sisältyy myös kommunikaatiopassit. 

Kansioiden päätavoitteena oli lisätä asiakkaiden toivotun kommunikoinnin 

määrää. Tavoitteen avulla pyrittiin edistämään heidän vuorovaikutustaitojen 

kehittymistä. 

 

Kehittämistyöhön sisältyy tuotoksen valmistaminen, joka tulee työn tilaajalle. 

Tuotokseen tiivistetään kehittämistyössä tuotettua uutta tietoa. Se valmiste-

taan työntekijöiden käyttöön, jota he pystyvät hyödyntämään omassa työs-

sään. (Salonen 2013, 25.) 

 

Jotta myös työn tilaajalle, eli palvelukodin ohjaajille, jäi käytettäväksi konkreet-

tinen tuotos kehittämistyöstä, valmistin heille kirjallisen malliohjeen. Se sisäl-

tää selkeät ohjeet kommunikaatiokansion ja kommunikaatiopassin valmistami-

sesta. Malliohjeen avulla ohjaajat saavat vinkkejä, miten he voivat jatkossa 

valmistaa muille autismin kirjon asiakkaille kansion tai passin, joilla voidaan tu-

kea heidän kommunikointia.  

 

Dokumentoin tuotoksen arvioinnin palvelukodin ohjaajille tehdyn palautelo-

makkeen avulla. Kirjallisella palautelomakkeella selvitin ohjaajien näkemykset 

tuotoksen toimivuudesta ja hyödyistä. Toimivuuden selvittämisessä ohjaajat 
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arvioivat tuotoksen ja sen sisältämän tekstin ulkonäköä sekä materiaalin sisäl-

töä ja kokoa.  

 

Kehittämistyöhön liittyvän tutkimuksen avulla saadaan tuotettua uutta tietoa ja 

ylläpidettyä tieteen kehittymistä. Tutkimuksessa voidaan ongelman ratkaise-

miseksi käyttää määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen sekä laadullisen eli 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmiä. Käytettävät menetelmät ja niiden sisäl-

lön valinta määräytyvät kehittämistutkimuksen sisällön, tavoitteiden ja tutki-

muskysymyksen perusteella. (Kananen 2012, 21, 26.) 

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa tutkin, lisääntyikö valmistamieni kommu-

nikaatiokansioiden avulla kahden aikuisen autismin kirjon henkilön kommuni-

kointimenetelmien käyttö. Tutkimuksen toteuttamisessa käytin laadullista ja 

määrällistä tutkimusotetta. Kahden menetelmän avulla sain riittävästi tutkimus-

aineistoa. Tutkimuksen toteutus ja tulokset esitellään tarkemmin luvussa 7.  

 

5.2 Kehittämistutkimuksen tarkoitus, tausta ja tavoitteet 

Kehittämistyön tarkoituksena oli kommunikaatiokansioiden- ja passien valmis-

tuksen lisäksi kehittää malliohje, jonka avulla palvelukodin ohjaajat pystyisivät 

jatkossa itse valmistamaan kansioita ja passeja asiakkaiden tarpeiden mukai-

sesti. Työhön sisältyneen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, lisääntyikö 

asiakkaiden kommunikointi kansioiden avulla. Kehittämistyön aihe on tärkeä, 

koska sen päätavoitteena oli tukea kahden autismin kirjon henkilön kommuni-

kointia. Toisin sanoen valmistin asiakkaille apuvälineet, joiden avulla voidaan 

edistää heidän toimintakykyä ja lisätä kommunikoinnin määrää. Kumpikaan 

asiakkaista ei kykene itse tuottamaan puhetta, vaan he molemmat kommuni-

koivat AAC-menetelmien avulla.  

 

Ideointivaihe tapahtui palvelukodilla, jossa esitin opinnäytetyöni ohjaajalle nä-

kökulman, voisivatko apuvälineet toimia myös uusille työntekijöille perehdytys-

materiaalina asiakkaiden kommunikointiin liittyvissä asioissa. Siten kansioista 

hyötyisi asiakkaiden lisäksi myös heidän kanssaan työskentelevät ohjaajat. 

Uusille työntekijöille AAC-menetelmät voivat olla entuudestaan tuntemattomia, 

joten kansioiden avulla heillä on mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan työ-
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päivien aikana yhdessä asiakkaan kanssa. Vaikka pidempi aikaisille työnteki-

jöille järjestetään koulutuksia AAC-menetelmiin liittyen, pystyvät nyt myös ly-

hytaikaiset sijaiset harjoittamaan osaamistaan.  

 

Tekemäni tuotos, eli kirjallinen malliohje tulee tarpeelliseksi palvelukodille. 

Tuotoksen avulla työntekijät pystyvät tarvittaessa suunnittelemaan ja valmista-

maan kommunikaatiopassini kansion tai ilman ulkopuolisen henkilön apua. 

Heidän kynnys niiden valmistamiseen voi madaltua, kun heidän ei tarvitse et-

siä erikseen kummankin apuvälineen valmistusohjeita, vaan molemmat löyty-

vät valmiina yhdestä malliohjeesta. Ohjaajat pystyvät hyödyntämään mallioh-

jetta myös uusien työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdyttämisessä.  

 

Ohjaajien työ palvelukodissa sisältää asiakkaiden ohjaamista päivittäisissä toi-

minnoissa. Työvuoron aikana yhdellä työntekijällä on vastuulla monta asia-

kasta, eli suurin osa työajasta kuluu heidän ohjaamiseen ja kirjausten tekoon. 

Koska työaika ja resurssit ovat rajalliset, työn tilaajalla ei ole ollut mahdolli-

suutta tuottaa asiakkaille parempia kommunikointimahdollisuuksia tai kirjallista 

materiaalia henkilökunnan käytettäväksi. Tällä kehittämistyöllä työn tilaaja sai 

hyödynnettyä sekä henkilöstön että kahden asiakkaan tarpeita, jotka molem-

mat liittyvät kommunikoinnin tukemiseen.  

 

Tutkimuksen avulla sain selville, pystyttiinkö kansioiden avulla lisäämään asi-

akkaiden toivotun kommunikoinnin määrää. Tuloksista voitiin vertailla myös 

se, kehittyikö jonkin AAC-menetelmän käyttö enemmän kuin toisen ja millaisia 

eroja ohjaajien näkemyksissä oli. Lopuksi pystyin myös tekemään johtopää-

töksen, voiko kommunikointi kehittyä vielä autismin kirjon henkilöillä vielä ai-

kuisiällä suhteellisen lyhyessä ajassa tutkimuksen aikana. Kyselyn avulla sain 

myös selville ohjaajien näkemykset kommunikaatiokansioiden muista hyö-

dyistä.  

 

5.3 Aiheeseen liittyvät tutkimukset 

Vaikka Suomessa on paljon AAC-menetelmien avulla kommunikoivia ihmisiä, 

on aiheesta tehty vähän kotimaisia tutkimuksia. Lähestulkoon kaikissa tutki-

muksissa käsiteltiin joko lasten tai nuorten autismin kirjon henkilöiden vuoro-

vaikutustaitojen ja kielen kehitystä. Sen takia halusin omassa opinnäytetyössä 
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keskittyä aikuisiin autismin kirjon henkilöihin. Aikuisiin autismin kirjon henkilöi-

hin painottuvia tutkimuksia tai kehittämistöitä voisi olla enemmän tarjolla. Jos 

heidän käyttäytymis- ja kommunikointiongelmia tutkittaisiin enemmän, pystyt-

täisiin tukimenetelmiä kehittämään, mikä mahdollisesti lisäisi heidän vuorovai-

kutustaitoja ja sosiaalista osallisuutta vielä vanhemmalla iällä.  

 

Katri Leppänen on tutkinut erityispedagogiikan proseminaaritutkielmassaan 

AAC-menetelmien käyttöä päiväkoti-ikäisten lasten parissa Hyvinkäällä sijait-

sevassa päiväkodissa. Pääpaino tutkimuksessa oli työntekijöiden kokemukset 

AAC-menetelmiä sisältävien koulutusten vaikutuksista omaan työotteeseen. 

Haastatteluiden ja kyselyn avulla tehty tutkimus kuitenkin osoitti AAC-menetel-

mien lisänneen vuorovaikutustaitoja niillä lapsilla, jotka olivat integroiduissa 

erityisryhmissä. Erityisen tuen lapsiryhmien vuorovaikutustaitojen kasvami-

seen on tutkimuksen mukaan vaikuttanut henkilökunnan oma osaaminen 

AAC-menetelmien käytöstä. Ne työntekijät, joilla oli laajaa osaamista ja tunte-

musta AAC-menetelmien käytöstä, työskentelivät erityisryhmissä. (Leppänen 

2007, 45–46.) 

 

Heli Järvinen käsitteli Pro gradu -tutkielmassaan aihetta ”Autismiopetuksen 

henkilöstön kokemuksia puhetta tukevien ja korvaavien keinojen käytöstä”. 

Haastateltavana kohderyhmänä toimi Helsingissä sijaitsevien peruskoulujen 

autismiopetuksen luokissa ja iltapäiväryhmissä työskentelevät opetusalan am-

mattilaiset, joihin kuului erityisluokanopettajia, koulunkäyntiavustajia sekä yksi 

iltapäivätoiminnan ohjaaja. Puolistrukturoituun yksilöhaastatteluun osallistui 

yhdeksän ammattilaista. (Järvinen 2017, 28.) 

 

Tutkimustulosten mukaan AAC-menetelmät vaikuttivat myönteisesti oppilaiden 

ja opettajien väliseen viestintään. Oppilaiden sosiaaliset ja itsenäisyyteen liitty-

vät taidot kehittyivät hyödyntämällä puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä. 

Oppilaiden suhtautuminen AAC-menetelmiin oli myönteistä, mikä ammattihen-

kilöstön mukaan kehitti heidän vuorovaikutustaitoja ja lisäsi osallisuutta. Me-

netelmien avulla oppilaiden tunteiden ja mielipiteiden ilmaisu sekä valintojen 

tekeminen kasvoivat. (Mts. 56.) 
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Tutkimuksessa ollut vastaajaryhmä oli käyttänyt AAC-menetelmistä eniten ku-

vakommunikointia, sillä osalla oppilaista oli henkilökohtaisia kommunikaatio-

kansioita, jotka sisälsivät kuvia. Ongelmatilanteissa toimivimpana menetel-

mänä mainittiin pikapiirtäminen, mikä mahdollisti syy-seuraussuhteiden ha-

vainnollistamisen oppilaille. Haastateltavien mukaan eniten AAC-menetelmistä 

hyötyivät alakouluikäiset. Yläkouluikäisillä hyödyt jäivät vähäisemmäksi, sillä 

he kommunikoivat pääsääntöisesti puheella ja heidän toimintakykyä ylläpitä-

vät taidot olivat hyvin kehittyneellä tasolla. (Mts. 57–58.) 

 

Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että AAC-menetelmillä on ollut myöntei-

siä vaikutuksia eri kommunikaatiohäiriöiden tukemisessa. Menetelmien vaiku-

tukset ovat näkyneet erityisesti koulunkäyntiin liittyvissä oppimistilanteissa. 

(Mitchell 2018, 268.) Yhdysvaltalaiset autismin kirjon häiriöihin erikoistuneet 

professorit Richard Simpson ja Jennifer Ganz käsittelivät artikkelissaan aiem-

min tehtyjä tapaustutkimuksia, joissa tutkittiin AAC-menetelmien käytön vaiku-

tuksia autismin kirjon henkilöillä. Tutkimuksista ilmeni, että erityisesti PCS-ku-

vakommunikoinnin ja puhelaitteiden avulla saatiin parhaimmat tulokset kom-

munikoinnin kehittymisessä, mikä vaikutti myönteisesti henkilöiden sosiaali-

sessa käyttäytymisessä ja haastavan käyttäytymisen vähentymisenä. (Ganz & 

Simpson 2004, 395–405.) 

 

5.4 Aikataulu  

Opinnäytetyöprosessi alkoi joulukuussa 2017, kun otin yhteyttä työn tilaajaan 

ja kysyin sen tarpeita opinnäytetyölle, jonka aihe liittyisi autismin kirjoon ja 

kommunikointiin. Tein samaan aikaan sijaisuuksia kyseiseen paikkaan, joten 

ideointi palvelukodin ohjaajan kanssa lähti heti liikkeelle hyvässä yhteistyössä. 

Tammikuussa 2018 sovimme kehittämistyön aiheen, eli kommunikaatiokansi-

oiden valmistuksen. Ideapaperi aiheesta hyväksyttiin saman kuukauden lo-

pussa. Opinnäytetyön suunnitelman esitin koulun tiistai seminaarissa maalis-

kuussa 2018, mihin mennessä myös tutkimuksen aihe oli päätetty.  

 

Saatuani tutkimusluvan työn tilaajalta huhtikuussa 2018, toimitin sen jälkeen 

saatekirjeen (liite 1) opinnäytetyön sisällöstä palvelukodille. Samaan aikaan 

kysyin tutkimukseen osallistuvien autismin kirjon henkilöiden omaisilta luvan 
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tutkimuksen toteutukselle, koska asiakkaiden rajoittuneiden sosiaalisten taito-

jen takia heiltä ei olisi saanut luotettavaa vastausta. Toisen asiakkaan omai-

selta pyysin luvan kirjallisesti (liite 2). Vastakohtaisesti toisen luvan pyysin kir-

jallisesti sekä suullisesti, sillä omainen kävi säännöllisesti palvelukodilla asiak-

kaan luona. 

 

Keväällä 2018 suunnittelin ja valmistin kommunikaatiokansiot autismin kirjon 

asiakkaille sekä tutkimukseen kuuluvan havainnointilomakkeen, jolla keräsin 

tietoa kommunikoinnin määrän kasvusta. Kesäkuun alussa 2018 toteutin en-

simmäiset havainnoinnit, minkä jälkeen asiakkaat saivat kansiot käyttöönsä. 

Samaan aikaan valmistin tutkimukseen kuuluvan kyselylomakkeen, jonka to-

teutin palvelukodin ohjaajille elokuussa.  

 

Kehittämistyön tuotoksen, eli kommunikaatiokansion ja passin valmistusoh-

jeen suunnittelu alkoi kesällä heti sen jälkeen, kun olin tehnyt kommunikaatio-

kansioihin viimeiset muokkaukset niiden käyttöön oton jälkeen. Tuotos valmis-

tui syyskuussa 2018, minkä jälkeen palvelukodin ohjaajat saivat sen käyt-

töönsä. Sen jälkeen keräsin ohjaajilta palautetta tuotoksesta paperilomak-

keella, joka toimii osana tuotoksen arviointia.  

 

Toiminnallisten osuuksien jälkeen jäljelle jäi opinnäytetyön tutkimusaineiston 

analysointi ja raportin kirjoitus. Sen teko ajoittui syksyn 2018 ja alkutalven 

2019 välille. Teorian keruu ja raportin suunnittelu alkoivat jo keväällä 2018. Al-

kuperäinen suunnitelman mukaan opinnäytetyön raportti oli tarkoitus saada 

valmiiksi syksyllä 2018 heti toiminnallisten osuuksien jälkeen syys-lokakuussa. 

Aikataulun venymiseen vaikutti kuitenkin se, että samaan aikaan opinnäyte-

työprosessin aikana tein alan sijaisuuksia.  

 

Seuraavissa luvuissa 6 ja 7 kerrotaan kehittämistutkimuksen toiminnallisista 

vaiheista. Käytännön toteutukset sisältävät sekä kehittämistyön, että tutkimuk-

sen käytännön työvaiheet. Kehittämistyön vaiheita olivat kansioiden, passien, 

tuotoksen ja sen palautelomakkeen valmistus. Tutkimuksen toiminnalliset vai-

heet olivat havainnointien ja kyselyiden toteutukset.  
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6 KEHITTÄMISTYÖN SISÄLTÖ 

Palvelukodin henkilöstön toiveesta päätin toteuttaa kahdelle autismin kirjon 

asiakkaalle kommunikaatiokansiot, joihin yhdistettiin myös kommunikaatiopas-

sit. Toisin sanoen vuorovaikutustaitojen tukemisen lisäksi kommunikaatiokan-

siot toimisivat myös perehdytysoppaina asiakkaan kanssa keskusteleville ja 

työskenteleville työntekijöille, perheenjäsenille, sekä muille henkilöille. Kansi-

oihin kuuluneet kommunikaatiopassit sisälsivät selkeät ohjeet, miten asiakkai-

den kanssa tulisi kommunikoida, jotta vuorovaikutus olisi molemmin puoleista. 

Kansioiden avulla helpotetaan erityisesti asiakkaiden vuorovaikutustilanteita, 

joissa toinen osapuoli ei tunne asiakasta kovin hyvin.  

 

Realistinen esimerkki kansion hyödyistä voisi olla sellainen, jos asiakas jou-

tuisi keskellä yötä sairaalaan. Palvelukodin yövuoroissa työskennellään yksin, 

joten ohjaaja ei pysty lähtemään asiakkaan tueksi. Kyseisessä tilanteessa 

kansio toimisi asiakkaan ja lääkärihenkilöstön välisenä kommunikointiväli-

neenä. 

 

6.1 Kehittämismenetelmän esittely  

Opinnäytetyön kehittämismenetelmänä käytin tuotekehitysprosessia. Jokisen 

(2010, 9) mukaan tuotekehityksellä tarkoitetaan toimintaa, jossa pyritään ke-

hittämään ja valmistamaan uusi tuote, tai parantamaan jo käytössä olevaa 

tuotetta. Tuotekehityksen työvaiheet koostuvat tuotteen kokonaissuunnittelun 

osista, joita ovat ideointi, suunnittelu, toteutus ja arviointi (Kajaanin ammatti-

korkeakoulu s.a.)  

 

Ideointi on tuotekehityksen ensimmäinen työvaihe, jossa tuotteen suunnittelijat 

ja tekijät tuovat esille näkökulmia ja ratkaisumalleja uuden tuotteen luo-

miseksi. Jotta ideointi voidaan aloittaa, tarvitaan konkreettinen ongelma, jota 

halutaan parantaa tai ratkaista tuotekehityksen avulla. Ongelman ilmenemis-

muodot tulee myös selvittää ideoinnin aikana, jotta uuden tuotteen käyttötar-

koitus ja kohderyhmä on tekijöiden tiedossa. Jo alkuvaiheessa ideoinnissa tu-

lee huomioida työn tilaajan tarpeet ja sisällyttää ne valmistettavaan tuottee-

seen. (Kajaanin ammattikorkeakoulu s.a.) 
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Ennen suunnitteluvaiheeseen siirtymistä on tärkeää määrittää myös tuotteen 

päätarkoitus (mt.). Kummankin kommunikaatiokansion tarkoituksena on toimia 

kommunikointivälineenä kahdella autismin kirjon henkilöllä. Tuotoksen eli 

kommunikaatiokansion- ja passin valmistusohjeen tarkoituksena on toimia oh-

jaajien perehdytysvälineenä, josta he näkevät tärkeimmät työvaiheet valmista-

essaan kansiota tai passia.  

 

Tuotekehityksen suunnitelmavaihe sisältää tuotteen sisällön ja valmistustavan 

rajaamisen sellaiseksi, että tuote voidaan valmistaa käytössä olevien resurs-

sien, aikataulujen ja kustannusten mukaisesti. Sisällön määrittelyssä hahmo-

tellaan tuotteen muotoiluun ja ulkonäköön liittyvät asiat, joihin sisältyy myös 

tuotteen nimeäminen. Seuraava työosuus on tuotteen valmistaminen, mikä to-

teutetaan ennalta tehdyn suunnitelman mukaisesti. (Mts.)  

 

Viimeisenä työvaiheena on tuotteen arviointi. Sen avulla voidaan tarkastella 

tuotekehityksen onnistumista, hyötyjä sekä tavoitteiden toteutumista. Arvioin-

nilla voidaan selvittää myös korjausta vaativat seikat, joita kehittämällä tuot-

teesta saadaan entistä parempi alkuperäiseen versioon verrattuna. Tuotteen 

arviointi voidaan toteuttaa keräämällä palautetta kohderyhmältä, eli henkilöiltä, 

joiden käytettäväksi tuote alun perin kehitettiin. (Mts.)   

 

6.2 Kehittämistyön suunnittelu 

Kommunikaatiokansioiden- ja passien suunnittelu alkoi maaliskuussa 2018 

heti suunnitelmaesityksen jälkeen yhdessä kahden palvelukodin ohjaajan 

kanssa. He toimivat myös tämän opinnäytetyön ohjaajina. Kaikki suunnittelu-

palaverit ja tarvittavat korjaukset tein heidän ohjauksen mukaisesti kehittämis-

työn prosessin aikana. Toteutin yhtä aikaa sekä kansioiden, että kommunikaa-

tiopassien suunnittelun.   

 

Kansioiden sisältö ja rakenne poikkesivat toisistaan johtuen asiakkaiden erilai-

sista kommunikointitavoista ja tarpeista. Asiakas A, jolle valmistettiin kansio A, 

kommunikoi tukiviittomien sekä hieman kuvien ja eleiden avulla. Kansio B val-

mistettiin asiakkaalle, jonka kommunikointi on vähäisempää. Hän käyttää ele-, 
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esine-, sekä kuvakommunikointia. Kuitenkin kommunikaatiopassit ovat raken-

teeltaan samanlaiset ja ne ovat kummassakin kansiossa ensimmäisellä si-

vulla.  

 

Ensimmäisessä palaverissa kartoitimme ohjaajien kanssa asiakkaiden tarpeita 

kansioiden sisällön suhteen. Asiakkaat eivät osallistuneet suunnitteluun, 

koska heidän toimintakykynsä ei ollut riittävää omien toiveiden kertomiseen 

kansioihin liittyvistä asioista. Sen vuoksi toteutimme suunnittelua siten, että 

pyrimme pohtimaan sisältöä asiakkaiden näkökulmista. Kummallakin ohjaa-

jalla oli monen vuoden työkokemus kyseisistä asiakkaista, joten he tiesivät 

tarkkaan, mitä kaikkea asiakkaat osasivat ilmaista itse ja millaisissa tilanteissa 

tarvitsivat tukea.  

 

6.2.1 Asiakas A:n kommunikaatiokansion suunnittelu  

Kansio A suunniteltiin asiakkaalle, joka kommunikoi pääasiassa tukiviittomilla. 

Niiden tukena hän käyttää joskus kuvakommunikointia. Asiakkaan tarve kom-

munikoinnin tukemiseen liittyy aktiivisuuden lisäämiseen. Vaikka asiakas ym-

märtää puhetta ja osaa paljon tukiviittomia, hän ei käytä niistä läheskään kaik-

kia vuorovaikutustilanteissa.  

 

Ohjaajien mukaan ongelmana oli usein se, että asiakas A:n motivaatio tukiviit-

tomien käytölle oli vähäistä, jos hänen kanssaan kommunikoiva työntekijä ei 

käyttänyt viittomia puheen ohella. Tehdessäni sijaisuuksia palvelukodilla ja toi-

mintakeskuksella huomasin, etteivät läheskään kaikki ohjaajat käyttäneet tuki-

viittomia. Keskusteltuani heidän kanssaan aiheesta, tuli ilmi, että työntekijöi-

den viittomistaidoissa oli eroavaisuuksia. Syy saattoi johtua siitä, etteivät uu-

det työntekijät tai pitkäaikaiset sijaiset olleet saaneet riittävästi koulutusta tuki-

viittomien käytöstä, tai heillä ei ollut niiden käytöstä aiempaa kokemusta. 

 

Koska ohjaajien viittomistaidoissa oli eroja, ehdotin palaverissa, voisiko kansio 

A koostua piirroskuvista ja viittomakuvista, jolloin se toimisi asiakkaan ja työn-

tekijän yhteisenä kommunikointivälineenä. Tällöin myös sijaisilla olisi mahdolli-

suus oppia tukiviittomia ja harjoittaa niiden käyttöä asiakkaan kanssa. Samalla 

asiakas A voisi innostua enemmän viittomaan, kun työntekijätkin rohkaistuisi-

vat niiden harjoittelussa. Kuvien osuus liittyi enemmän asiakkaan tarpeisiin. 
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Asiakkaan näkökulmaa ajatellen kuvat mahdollistivat hänelle helpomman kei-

non kommunikoinnin aloitteisiin, jos hän kokee, ettei hän tule ymmärretyksi tu-

kiviittomien avulla tai halua käyttää niitä. Kuvilla voidaan saada myös helpom-

min vastaus asiakkaalta, kun kysymyksiä voidaan täsmentää kuvitetuilla vas-

tausvaihtoehdoilla.  

 

Ehdotukseni sopi opinnäytetyön ohjaajilleni, joten kansio A:ta alettiin suunnit-

telemaan siten, että se sisältäisi viittoma- ja piirroskuvia. Kävimme ohjaajien 

kanssa ensin läpi tärkeimmät asiat, joita asiakas A osasi viittoa ja jotka pitäisi 

olla kansiossa. Asiakas kävi arkipäivisin autismin kirjon henkilöille suunna-

tussa toimintakeskuksessa, joten kysyin myös siellä työskenteleviltä ohjaajilta, 

mitkä tukiviittomat ovat päivätoiminnan näkökulmasta tärkeimpiä asiakkaan 

päivittäisessä kommunikoinnissa. Kartoittamalla sekä palvelukodin ja toiminta-

keskuksen ohjaajien näkemykset, pystyin suunnittelemaan kansion sel-

laiseksi, että se palvelisi mahdollisimman monipuolisesti eri paikoissa sekä 

asiakasta ja hänen kanssaan kommunikoivia ihmisiä.  

 

Suunnitteluvaiheessa olin yhteydessä myös asiakkaan puheterapeuttiin, joka 

ohjeisti rakentamaan kansion sisällön siten, että jokaisella kategorialla olisi 

oma aukeama, joissa toiselle puolelle tulee työntekijöille suunnatut viittomaku-

vat ja toiselle asiakkaan käyttämät kuvat. Koska suunnitteluvaiheessa ei ollut 

tarkkaa tietoa, mikä järjestys kategorioille olisi toimivin, puheterapeutti ohjeisti 

valmistamaan sivut aluksi muovitaskuihin laminoinnin sijaan. Muovitaskut 

mahdollistivat kategorioiden järjestyksen muuttamisen myöhemmässä vai-

heessa sekä uusien sivujen valmistamisen, jos kuvia olisi tarvinnut muokata 

tai lisätä jatkossa. 

 

Kun asiakas A:n osaamat viittomat saatiin listattua, erottelin niistä tärkeimmät 

ja jaoin ne tarkempiin kategorioihin. Sisältö oli tarkoitus valmistaa A6-kokoi-

seen kansioon, jotta sen käyttö ja kuljettaminen olisi helppoa. Koska kansio 

tuli olemaan kooltaan pieni, täytyi kategorioiden sisältö ja sanojen määrä 

suunnitella siten, että saman aiheen kuvat mahtuivat yhdelle sivulle, mutta 

myös siten, ettei kuvien laatu menisi liian epätarkaksi.  

 

Rajattuani kansio A:n kategoriat ja niihin sisältyvät sanat, suunnittelin niiden 

järjestyksen. Yhdessä opinnäytetyön ohjaajien kanssa asettelimme kategoriat 
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sen perusteella, mitä asioita asiakas A kommunikoi eniten. Samalla idealla ja-

oimme kategorioiden sisällön, eli eniten käytössä olevat sanat tulivat sivujen 

alkuun ja harvemmin kommunikoitavat sivun loppuun.  

 

6.2.2 Asiakas B:n kommunikaatiokansion suunnittelu 

Kansio B tuli asiakkaalle, joka kommunikoi puheen sijaan eleillä, esineillä sekä 

yhdellä kuvalla. Vaikka asiakas B kommunikoi monen eri menetelmän avulla, 

hänen kommunikointinsa oli rajoittuneempaa asiakas A:n kommunikointiin ver-

rattuna. Suunnitteluvaiheessa päätimme ohjaajien kanssa, että kansio B val-

mistetaan sen takia sisällöltään erilaiseksi kansioon A verrattuna. 

 

Kysymyksiin asiakas B vastaa kahdella eri eleellä. Toiveiden esittäminen 

koostuu yhteensä seitsemästä eri asiasta, joita hän pyytää yhdellä piirrosku-

valla, eleellä tai esineillä. Suurin osa hänen toiveiden ilmaisuista toteutuu siis 

esinekommunikoinnin avulla. 

 

Ongelmana asiakas B:n kommunikoinnissa oli ollut se, ettei piirroskuva ole 

aina ollut hänellä saatavissa juuri niissä tilanteissa, kun hän olisi sitä tarvinnut. 

Silloin asiakas B ei ole pystynyt ilmaisemaan toivettansa keskustelukumppa-

nille, minkä seurauksena asiakas on saattanut käyttäytyä haastavasti. Ilmeni, 

että joskus asiakas B:n kanssa toimivat henkilöt ovat myös saattaneet tehdä 

hänen puolesta asioita, vaikka hän olisi kyennyt ilmaisemaan tarpeensa esi-

neiden avulla. Jos työntekijä ohjaa liikaa omalla toiminnalla asiakasta, ei se 

tue asiakasta oma-aloitteiseen kommunikointiin. Jotta työntekijä pystyy kan-

nustamaan asiakasta toivottuihin kommunikoinnin aloitteisiin, tulisi hänellä olla 

ohjaajien mukaan tietoa asiakkaan kommunikointitaidoista.   

 

Asiakas B:n kansio suunniteltiin asiakkaan näkökulmasta siten, että siihen val-

mistetaan laminoitu piirroskuva, jolla hän pystyy ilmaisemaan itseään aina sil-

loin kun tarvitsee. Kun kansiossa on irrotettava kuva tarranauhaan kiinnitet-

tynä, säilyy se asiakkaalla aina mukana ilman, että sitä tarvitsee erikseen et-

siä. Jotta asiakas B:n kanssa työskentelevät henkilöt pystyisivät tukemaan 

häntä kommunikoinnin aloitteissa, ehdotin palvelukodin ohjaajille, että valmis-

taisin kansioon esittelyt niistä asioista, joita asiakas B osaa itse esittää erilai-

sissa vuorovaikutustilanteissa. Kun selityksiin lisätään kuvat, saisivat myös 
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uudet työntekijät konkreettisemman käsityksen asiakkaan taidoista. Lisäksi 

sovimme, että kansiossa kerrotaan kuvien avulla myös ne asiat, joiden ilmai-

sua asiakas mahdollisesti vielä harjoittelee.  

 

Kansio B:n materiaali tuli siis koostumaan suurimmaksi osaksi kommunikaa-

tiopassin sisällöstä. Kansion alkuun suunniteltiin sivu, jossa on virallinen kom-

munikaatiopassi, joka on rakenteeltaan samanlainen, kuin asiakas A:n kansi-

ossa. Seuraavalle aukeamalle tulisi kuvat asioista, joita asiakas osasi ilmaista 

joko eleillä, kuvilla tai esineillä. Kuvien viereen tuli tekstit, joissa selitettiin ky-

seinen kommunikointitilanne. Kansion loppuun viimeiselle aukeamalle, sekä 

sivulle että takakanteen suunniteltiin tarranauhat, joissa asiakas pystyy säilyt-

tämään piirroskuvaa. Ehdotin, että tarranauhaa laitetaan aukeamalle reilusti, 

jotta sinne mahtuu tarvittaessa myös muita kuvia, jos asiakkaan kuvakommu-

nikointia laajennetaan jatkossa.  

 

Kun kansio B:n sisältö oli selvillä, suunnittelin alustavat esittelytekstit kuviin, 

jotka koostuivat kommunikointitilanteista. Jaoin kuvat yhdelle aukeamalle kah-

den eri otsikon alle: "osaan ilmaista nämä asiat" ja "näiden asioiden ilmaisua 

harjoittelen vielä". Ennen kuin siirryin suunnittelusta valmistusprosessiin, kävin 

kuvatekstit vielä läpi ohjaajien kanssa ja tein niihin tarvittavat muokkaukset.  

 

6.2.3 Kommunikaatiopassien suunnittelu  

Kommunikaatiopassien suunnittelua edelsi aiheeseen tutustuminen teorian 

kautta. Etsin myös internetistä malleja aiemmin valmistetuista kommunikaa-

tiopasseista. Tarkistelin niissä erityisesti fonttien ulkonäköä ja kielen raken-

netta, eli miten ja missä muodossa asiakkaan kommunikointiin liittyvät perus-

tiedot on ilmaistu toisen henkilön kirjoittamana.  

 

Valmistamiini kommunikaatiopasseihin suunnittelin ensin asiakkaan kommuni-

kointiin liittyvät asiat, jotka ovat tärkeää olla toisten ihmisten tiedossa. Niitä 

asioita olivat: käytössä olevat kommunikointimenetelmät, millaista kommuni-

kointia asiakas ymmärtää, kommunikoinnissa huomioon otettavat seikat, sekä 

ilmaisukeinot kyllä ja ei vastauksiin. Passin loppuun suunnittelin kohdat, joissa 

kerrotaan ne asiat, mistä asiakkaat tulevat iloisiksi tai hermostuneiksi. Niiden 
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lisäksi suunnittelin vielä kohdat, joissa kerrotaan, miten asiakkaat käyttäytyvät 

olleessaan hermostuneita tai iloisia.  

 

Kun passien runko oli valmis, aloin täyttämään sen sisältöä asiakkaiden näkö-

kulmasta katsottuna. Olin työskennellyt jonkin verran kummankin asiakkaan 

kanssa, joten sain tehtyä sisällön lähestulkoon kokonaan omien havaintojeni 

pohjalta. Puuttuvat kohdat sain täydennettyä opinnäytetyön ohjaajien avulla. 

Heidän näkökulmat auttoivat tekemään täydennyksiä erityisesti niihin kohtiin, 

joissa listattiin asiakkaita hermostuttavat asiat sekä haastavan käyttäytymisen 

muodot.  

 

Sain ohjaajilta myös selkeät tiedot pienistä yksityiskohdista, joita keskustelu-

kumppanin tulisi huomioida kommunikoidessaan asiakkaiden kanssa. Ne liit-

tyivät kärsivällisyyden ja rauhallisuuden huomiointiin. Listasimme yhdessä 

myös keinoja, miten keskustelukumppani voisi kannustaa asiakkaita itsenäi-

seen kommunikointiin. 

 

6.3 Asiakas A:n kommunikaatiokansion valmistus 

Kommunikaatiokansioiden tekeminen koostui kuvamateriaalien valmistami-

sesta, tekstien muotoilusta sekä sivujen järjestelystä ja päällystämisestä. Pal-

velukoti kustansi työstä aiheutuneet rahalliset kulut. Ne koostuivat kahdesta 

A6-kansiosta sekä samankokoisista muovitaskuista.  

 

 

Kuva 3. Asiakas A:n kommunikaatiokansion aukeama "kuukaudet" 
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Asiakas A:n kommunikaatiokansioon valmistin alkuperäisen suunnitelman mu-

kaan kommunikaatiopassi- sivun lisäksi yhteensä 22 sivua eli 11 aukeamaa, 

joiden sivut koostuivat asiakkaan käyttämistä sanoista kuvitetussa muodossa. 

Ensimmäiset kuusi aukeamaa olivat rakenteeltaan sellaiset, että jokaisella au-

keamalla oli kuvitettuna yksi kategoria: vasemmalla sivulla työntekijöiden viit-

tomakuvat ja oikealla sivulla asiakkaan piirros- ja valokuvat (kuva 3 ja 4). Lo-

put viisi aukeamaa koostuivat sivuista, joilla oli ainoastaan viittomakuvia ja nii-

den hyödyntäminen oli suunnattu työntekijöiden käyttöön. Viittoma- sekä piir-

ros- ja valokuvista koostuvien aukeamien kategoriat olivat ruoka ja juoma, hy-

gienia, harrastukset, paikat, tunteet, sekä kuukaudet ja vuodenajat. Viittoma-

kuvista koostuneiden yksittäisten sivujen kategoriat olivat viikonpäivät, värit, 

adjektiivit, sää, pukeutuminen, kommentit, verbit, kysymyssanat sekä aakko-

set.  

 

 

Kuva 4. Asiakas A:n kansion aukeama "ruoka ja juoma" 

 

Valmistin kansio A:n sivut Papunetin kehittämän kuvasovelluksen (Papunet 

s.a.) avulla. Sovelluksessa kuvat liitettiin valmiille kuvapohjalle, minkä kokoa 

pystyi muokata kuvien määrän mukaan. Jotta A6-kokoisessa kansiossa kuvat 

eivät menneet liian pieniksi, kuvien määrä valmistamillani sivuilla oli 3x4 tai 

3x5. Tekstin paikan asettelin jokaisella sivulla kuvien alle.  

 

Osa kansio A:n kuvista on otettu suoraan kuvasovelluksen galleriasta, jossa 

on valmiina erilaisia kuvatyyppejä. Otin sieltä suurimman osan kansion viitto-

makuvista ja muutaman piirroskuvan hygienia-aukeamalle. Läheskään kaikkia 
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piirroskuvia ei ollut kuvagalleriassa. Puuttuvia piirroskuvia oli käytössä palve-

lukodilla ja toimintakeskuksessa laminoituina, joten otin siellä niistä valokuvat, 

siirsin tietokoneelle ja lisäsin valmiille kuvapohjalle. Samalla tekniikalla valmis-

tin osan valokuvista, jos niistä oli valmiit laminoidut versiot palvelukodilla tai 

toimintakeskuksella.  

 

 

Kuva 5. Kuvankaappaus asiakas A:n kansion sivusta "harrastukset" 

 

Suurimman osan kansion muista valokuvista valmistin kokonaan itse.  Kuva-

sin tarvittavat esineet ja tilanteet ja siirsin ne tietokoneelle. Lopuksi rajasin ku-

vat sopivan kokoiseksi. Osa viittomakuvista on tehty samalla tavalla, koska 

kaikkia kuvia ei löytynyt kuvasovelluksesta. Niissä hyödynsin asiakasta sekä 

palvelukodin ja toimintakeskuksen henkilökuntaa, jotka toimivat malleina viitto-

makuvissa (kuva 5 ja 6). Ottamani kuvat viittomatilanteista vaativat rajauksen 

lisäksi myös valotuksen korjaamista, jotta kuvan laatu oli tarpeeksi selkeä.  

 

Kun kuvasivut olivat valmiit, tulostin ne palvelukodilla ja lajittelin kansioon 

muovitaskuihin. Kesäkuun 2018 alussa tekemien havainnointien jälkeen kan-

sio annettiin asiakas A:n käyttöön. Myöhemmin loppukesällä opinnäytetyön 

ohjaajien palautteen pohjalta muokkasin myöhemmin kansiota vielä siten, että 

tein sinne lisää kategorioita, joiden tarve ilmeni vasta myöhemmin. Erottelin 

myös aiemmin yhdistämäni kaksi kategoriaa omille sivuille ja lisäsin yhdelle 

aukeamalle viittomakuvien lisäksi piirroskuvat. Muokkausten jälkeen kansioon 

tuli seitsemän uutta sivua, eli kokonaisuudessaan sen laajuus oli 29 sivua. En-

simmäiset kahdeksan aukeamaa sisälsi yhdistelmät viittoma-, sekä piirros- ja 

valokuvista, johon oli lisätty uusi kategoria: terveys. Loput 13 sivua koostuivat 
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viittomakuvista, joista osaan alkuperäisiin kategorioihin lisäsin uusia viittomia. 

Uudet aihealueet viittomasivuilla olivat ihmiset, vuorokaudenajat, ja numerot.   

 

 

Kuva 6. Kansio A:n sivu "kommentit". Kuvaa on sumennettu asiakkaan anonyymiuden suojaa-

miseksi.  

 

Jätin tiettyihin kategorioihin tarkoituksella tyhjiä ruutuja, jotta työntekijät pystyi-

vät lisäämään tarvittaessa uusia kuvia kansioon (kuva 6). Koin sen myöhem-

min olleen järkevää, sillä syksyllä tehdessäni sijaisuuksia palvelukodilla, huo-

masin kansiossa täydennystä tyhjien ruutujen tilalla. Kuulin, että ohjaajat olivat 

laittaneet kansion etukanteen muistilapun, johon he kirjoittivat listan asiakas 

A:n toivomista kuvista. Kun lista oli heti kansion alussa, muistivat ohjaajat ky-

syä työn ohessa myös asiakas A:n toiveita uusista kuvista. Listan avulla asia-

kas sai kolme itselleen tärkeää asiaa kuvitettuna harrastukset- kategoriaan.   

 

6.4 Asiakas B:n kommunikaatiokansion valmistus  

Kansio B koostui kommunikaatiopassin lisäksi kahdesta aukeamasta. Ensim-

mäisen aukeaman vasemmalla sivulla on esittelyt kuvilla ja teksteillä asioista, 

jotka asiakas osaa ilmaista eleillä ja esineillä. Oikealla sivulla on ne asiat, joi-

den ilmaisua asiakas vielä harjoittelee. (Kuva 7.) Takakannen sisäpuolella on 

tarranauha, johon on kiinnitetty tarralla laminoitu piirroskuva, jota asiakas käyt-

tää kommunikoidessaan.  
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Kuva 7. Kansio B:n aukeamat. Kuva on muokattu epäselväksi asiakkaan anonyymiuden säi-

lyttämiseksi.  

 

Kansio B:n tekemisen aloitin kuvien valmistuksella, eli valokuvasin vuorovai-

kutustilanteet, joissa asiakas kommunikoi käyttämillään eleillä, esineillä sekä 

kuvalla. Otin kuvat palvelukodilla sekä toimintakeskuksella, sillä asiakas B 

käytti joitakin ilmaisuja ainoastaan toisessa paikassa. Työvuorossa olleet oh-

jaajat auttoivat kommunikointitilanteiden lavastuksessa. Ohjaaja esimerkiksi 

esitti asiakkaalle kysymyksiä, joihin asiakas vastasi käyttämiensä kommuni-

kointimenetelmien avulla. Osan tilanteista sain kuvattua siten, että asiakas 

osoitti vastauksensa suoraan minulle.  

 

Kun sain otettua tarvittavat kuvat, valmistin kansion sivut tietokoneella Word- 

kirjoitusohjelmalla. Tein sivuille taulukon, johon tuli kaksi saraketta. Ensimmäi-

seen sarakkeeseen tuli kuva ja siihen liittyvä otsikko. Toiseen sarakkeeseen 

tein tarkemman kuvauksen kyseisestä kommunikointitilanteesta. Jotta taulukot 

sisältöineen mahtuivat A6-kokoisille sivuille, täytyi teksti ja kuvat muokata tar-

peeksi pieniksi. Kuvien pakkaus ja fontin pienentäminen vaati erityistä tark-

kuutta, sillä ne meinasivat mennä epätarkaksi kokoa muuttaessa. Kun sivut 

olivat valmiit, tulostin ne ja laitoin kansioon muovitaskuihin. Lopuksi laitoin 

kansion takakanteen tarranauhaa ja siihen asiakkaan käyttämän laminoidun 

piirroskuvan. Asiakas B sai kansion käyttöönsä samaan aikaan kuin asiakas 

A, eli kesäkuun 2018 alussa tehtyjen havainnointien jälkeen.   

 

Kansio B:n oltua kesän ajan asiakas B:n käytössä, lisäsin ohjaajien toiveesta 

siihen vielä toisen aukeaman. Siihen lisäsin esittelyt uusista kommunikointiti-

lanteista, joita asiakas B oli alkanut harjoittelemaan kesän aikana. Uusia kom-

munikointitilanteita oli kolme, joten tein aukeamalle valmiiksi tyhjiä sarakkeita, 
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joita ohjaajat voivat täydentää silloin, jos asiakkaan kommunikointiin otetaan 

lisää uusia esineitä tai hänen käytöksessä huomataan uusia eleitä, joita hän 

käyttää samoissa tilanteissa. Lisäysten jälkeen viimeisenä muokkauksena la-

minoin kansio B:n sivut, jotta ne pysyvät paremmin ehjänä asiakkaan käy-

tössä.  

 

6.5 Kommunikaatiopassien valmistus  

Valmistin kummankin asiakkaan kommunikaatiopassin Word-kirjoitusohjel-

malla. Kirjoitin puhtaaksi esittelytekstit, joita olin suunnitellut etukäteen val-

miiksi kenttäpäiväkirjaan. Suunnittelin tekstit opinnäytetyön ohjaajien kanssa 

käymien palaverien pohjalta.  

 

Tekstin asettelussa jouduin kiinnittämään huomiota siihen, että fontti oli tar-

peeksi suuri, jotta se oli helposti luettavissa A6-kokoiselta sivulta. Teksti ei kui-

tenkaan saanut olla liian iso, sillä muuten koko sisältö ei olisi mahtunut yhdelle 

sivulle. Pienen sivukoon takia tekstinkäsittely sisälsi myös rivivälien ja luettelo-

merkkien asettelua useaan otteeseen, jotta tekstirivien väli ja rivien pituus 

saatiin sopivaksi.  

 

Kun kommunikaatiopassit olivat valmiit, tulostin ne ja laitoin muovitaskuihin 

asiakkaiden kansioihin (kuva 8). Myöhemmin pyysin niistä palautetta toiselta 

opinnäytetyön ohjaajalta. Huomasimme molemmat, että teksti näytti kokonaan 

isoilla kirjaimilla kirjoitettuna hieman sekavalta, joten muokkasin kummankin 

passin fontin pieniksi kirjaimiksi lukuun ottamatta lauseiden ensimmäisten sa-

nojen alkukirjaimia. Muokkasin myös asiakas B:n kansiota täydentämällä sii-

hen hänen lempiasioita. Tein myös muutoksia muutamaan lauserakenteeseen 

sekä korjasin pari huolimattomuusvirhettä, jotka minulta oli jäänyt huomaa-

matta. Kun päivitetyt versiot olivat valmiit, tulostin ne puhtaaksi ja laitoin takai-

sin asiakkaiden kansioihin. Asiakas B:n sivujen laminoinnin yhteydessä lami-

noin myös hänen kommunikaatiopassinsa, jotta se säilyi paremmin ehjänä hä-

nen käytössään.  
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Kuva 8. Asiakas A:n kommunikaatiopassi kommunikaatiokansion muovitaskussa.  

 

Kun kommunikaatiokansiot ja niiden sisältämät passit olivat kokonaan valmiit, 

kopioin tietokoneella tekemäni materiaalit muistitikulle. Annoin muistitikun pal-

velukodille käyttöön, jotta he pystyvät tarvittaessa hyödyntämään tekemiäni 

materiaaleja omassa työssään. Jos esimerkiksi asiakkaan kommunikointitai-

toihin tulee muutoksia, työntekijät pystyvät päivittämään kommunikaatiopassin 

tietoja suoraan muistitikulta löytyvälle tekstipohjalle.  

 

6.6 Kehittämistyön tuotoksen valmistus ja arviointi 

Tuotoksen valmistus 

 

Kehittämistyön viimeinen osuus koostui tuotoksen valmistamisesta, joka oli 

kommunikaatiokansion ja kommunikaatiopassin valmistusohje (liite 3). Se si-

sältää työntekijöille selkeät ohjeet kommunikaatiokansion ja passin valmistus-

vaiheista. Tuotos sisältää tiivistyksen asioista, joiden huomioimisen huomasin 

olleen tärkeää kansioiden ja passien valmistuksessa. Ohjeet on tehty omien 
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havaintojeni pohjalta, joista kirjoitin muistiinpanoja kansioiden ja passien val-

mistuksen aikana. Ohjeisiin on laitettu myös valmiit tiedot Papunetin internetsi-

vuista, joiden kautta työntekijät voivat hyödyntää valmista pohjaa kommuni-

kaatiopassin valmistuksessa tai kuvatyösovellusta kommunikaatiokansion val-

mistuksessa.  

 

Tuotos on kaksipuolinen A4-kokoinen paperi, eli kansion ja passin valmistus-

ohjeet ovat eri puolilla. Ohjeet sisältävät aluksi perustietoa, mitä kommunikaa-

tiokansiolla ja kommunikaatiopassilla tarkoitetaan. Perustietojen jälkeen kom-

munikaatiopassin valmistusohjeessa kerrotaan ne asiat, joita passiin tulisi lait-

taa henkilön kommunikoinnista. Sen jälkeen ohjeen loppuosa sisältää passin 

suunnitteluun ja valmistukseen liittyviä ohjeistuksia. Kommunikaatiokansion 

valmistusohjeessa perustietojen jälkeen on listattu tärkeimmät asiat suunnitte-

luun ja valmistukseen liittyen. Loppuun on laitettu vielä maininta kansion käyt-

töön ottoon liittyvistä ohjeista. Ohjeiden alareuna sisältää kuvia erilaisista 

kommunikaatiopasseista ja kommunikaatiokansioista.  

 

Valmistin tuotoksen Word-ohjelmalla kirjottamalla ensin ohjeet puhtaaksi. Sen 

jälkeen asettelin kuvat kummankin sivun alareunaan. Kun teksti oli valmis, 

muokkasin fontin ja reunojen värit. Viimeiseksi tarkistin luettelomerkkien pai-

kat.  

 

Ennen lopullisen version luovuttamista tein tuotokseen pieniä korjauksia opin-

näytetyön ohjaajalta saadun palautteen pohjalta. Tuotoksen ulkonäköä paran-

nettiin muokkaamalla fontin väriä, kokoa ja muotoa selkeämmäksi. Tiivistin 

tuotoksen tekstiä, jotta sain suurennettua alareunassa olleet kuvat. Korjasin 

myös tekstissä olleet virheet, jotka liittyivät lauserakenteiden muokkaamiseen. 

Kun korjaukset oli tehty, laminoin lopuksi tuotokseen kuuluneet kaksi A4 pape-

ria yhdeksi kaksipuoleiseksi kappaleeksi, minkä jälkeen luovutin sen palvelu-

kodille käytettäväksi.  

 

Tuotoksen arviointi 

 

Tuotoksen arviointia varten toteutin palvelukodin ohjaajille kirjallisen palaute-

kyselyn (liite 4), jossa kartoitin heidän näkemyksiä malliohjeen onnistumisesta. 
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Valmistin kirjallisen palautelomakkeen heti sen jälkeen, kun valmis tuotos luo-

vutettiin palvelukodille. Ennen palautteen keruuta kysyin palvelukodin ohjaa-

jilta henkilökohtaisesti, haluavatko he osallistua siihen. Kysyin osallistujiksi 

niitä ohjaajia, jotka työskentelivät palvelukodilla pääsääntöisesti autismiyksi-

kön puolella, koska he tiesivät tekemästäni opinnäytetyöstä ja osallistuivat 

myös tutkimusosuuden kyselyyn. Lomakkeet täytettiin anonyymisti, joten osal-

listujien henkilöllisyys pysyi salassa. 

 

Viidestä ohjaajasta kolme vastasi palautekyselyyn syys- ja lokakuun 2018 väli-

senä aikana. Palautteessa pyydettiin vastaamaan jokaiseen, yhteensä kah-

deksaan kysymykseen, joista kaikki olivat avoimia. Kaikkiin muihin kohtiin oli 

kirjoitettu vastaukset, paitsi yksi vastaajista oli jättänyt seitsemännen kysymyk-

sen tyhjäksi, missä kysyin, voiko malliohjetta hyödyntää ohjaajien työssä 

muilla keinoilla. 

 

Kysyttäessä malliohjeen ulkoasusta, ohjaajien mukaan materiaalia pidettiin 

kestävänä ja toimivana ratkaisuna. Vaikka tuotosta pidettiin pääosin selkeänä 

ja helposti luettavana, yhdessä palautteessa oli maininta, että teksti olisi voi-

nut olla suuremmalla fontilla. Ohjaajien mielestä malliohjeesta löytyi kaikki tar-

vittava tieto, eikä siitä puuttunut mitään oleellista tietoa.  

 

Kehitysideoita malliohjeen valmistuksesta tuli kaksi. Palautteen perusteella 

tuotoksen alareunassa olleiden esimerkkikuvien laatu olisi voinut olla selke-

ämpi. Yksi ohjaajista ehdotti tekstin tiivistämistä, jotta malliohjeen teksti olisi 

lyhyempää ja helpommin luettavaa. 

 

Palautteet sisälsivät useita hyötynäkökulmia tuotoksen käytölle. Malliohjeen 

avulla ohjaajat pystyvät jatkossa tekemään asiakkaille kommunikaatiopassit ja 

kansiot samaa ohjetta hyödyntäen, joista voi katsoa neuvoja myös kuvien val-

mistukseen. Kun jatkossa passit valmistetaan ohjeen mukaisesti, helpottuu nii-

den käyttö, kun ne ovat rakenteeltaan samankaltaiset. Ohjaajat voivat tarvitta-

essa varmistaa ohjeista, että he ovat muistaneet tehdä kaikki oleelliset asiat 

kansion tai passin valmistusprosessissa.  

 

helppoa tarkastaa eri työvaiheet ohjeesta tai opastaa ensikertalaista 
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passit saadaan tehtyä saman kaavan mukaan, mikä helpottaa käyttöä 

 

Eräs ohjaajista kirjoitti, että tuotoksen avulla voidaan helpottaa asiakkaan 

kanssa kommunikointia. Jatkokysymyksessä jokainen ohjaaja koki, että he 

voisivat tarvittaessa hyödyntää tuotosta autismin kirjon henkilöiden kommuni-

koinnin tukemisessa ja lisäämisessä. Palautteen lopussa viimeisenä hyöty-

vinkkinä mainittiin, että tuotosta voisi mainostaa palvelukodin ulkopuolelle or-

ganisaation muihin yksiköihin. 

 

 

7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Kehittämistutkimuksen, eli kehittämistyön tutkimuksen tavoitteena on saavut-

taa haluttu muutos kehittämällä työn tilaajalle uusia menetelmiä tai tuotteita, 

joilla voidaan parantaa heidän toimintaa. Muutoksen lisäksi kehittämistutki-

mukseen sisältyy ongelman poistaminen. Kehittämistutkimus eroaa perintei-

sistä laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta siten, että jälkimmäisiin sisäl-

tyy aiheeseen liittyvän ongelman analysointia, syiden etsintää ja ratkaisun 

esittämistä. Yhdistelmätutkimukseksi luokiteltavassa kehittämistutkimuksessa 

tutkimuksen kohteena tulee olla se asia tai toiminto, jota on tarkoitus kehittää 

ja mihin voidaan vaikuttaa. (Kananen 2015, 39-40, 48.)  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteina olivat kaksi autismin kirjon henki-

löä ja heille valmistamani kommunikaatiokansiot. Kehittämistyön tavoitteena 

oli saada muutos asiakkaiden toivotun kommunikoinnin määrässä, eli lisätä 

puhetta korvaavien menetelmien käyttöä kansioiden avulla. Ongelman poista-

minen kehittämistyössä oli saada vähennettyä asiakkaiden haastavaa käyttäy-

tymistä vuorovaikutustilanteissa. Kommunikaatiokansioiden avulla asiakkaat 

tulevat paremmin ymmärretyiksi, minkä seurauksena heidän ei tarvitse käyt-

täytyä haastavasti saadakseen muiden huomiota. Tekemäni tutkimuksen 

avulla sain selvitettyä, saavutettiinko kehittämistyön tavoite ja ongelman pois-

taminen, eli toivotun kommunikoinnin määrän kasvaminen ja haastavan käyt-

täytymisen vähentäminen vuorovaikutustilanteissa.  

 

7.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen lähestymistavat 
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Jotta pystyin tutkimuksen avulla selvittämään, onnistuiko kehittämistyön pää-

tavoite, rajasin tutkimusongelman seuraavanlaiseksi: Kasvoiko asiakkaiden 

puhetta korvaavien menetelmien käyttö kommunikaatiokansioiden avulla? 

Jotta sain ratkaistua tutkimusongelman, muokkasin tutkimuskysymykset sellai-

seen muotoon, joiden avulla kommunikoinnissa tapahtuneet muutokset sai 

eroteltua tarkemmin. Yksi tutkimuskysymyksistä muun muassa oli: lisääntyikö 

asiakkaiden toivotun kommunikoinnin määrä kommunikaatiokansion käyttöön 

oton jälkeen? Osa tutkimuskysymyksistä muotoiltiin sellaiseen muotoon, johon 

saatiin selkeä vastaus, joko kyllä tai ei. Vertailemalla vastauksia tulokset esi-

tettiin numeraalisessa muodossa, josta saatiin selville, toteutuiko kehittämis-

työn päätavoite.  

 

Kehittämistutkimuksessa voidaan yhdistää sekä kvalitatiivisen ja kvantitatiivi-

sen tutkimuksen käyttö (Kananen 2015, 39). Kehittämistutkimuksessa käytet-

tävät lähestymistavat, eli laadullisen ja määrällisen tutkimuksen käyttö valikoi-

tuvat sen perusteella, mitä kehittämistyössä kehitetään ja mitkä ovat työn ta-

voitteet (Kananen 2012, 26).  

 

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen avulla tutkittavasta ilmiöstä voidaan 

saada syvällistä tietoa selvittämällä sen rakennetta ja ymmärtämään siihen 

vaikuttavia muuttujia. Trochim ja Donelly (2008) ovat esitelleet tutkimustilan-

teet, joihin kvalitatiivisen tutkimuksen käyttö soveltuu parhaiten. Heidän mu-

kaan tutkimusta voidaan käyttää silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä ei ole aiem-

pia tutkimuksia. Silloin ilmiöstä saadaan syvätietoa ja siitä saadaan tuotettua 

uusia teorioita ja hypoteeseja. Tutkimusta käytetään myös silloin kun tutkimus-

kohteen kuvauksesta halutaan mahdollisimman kattava sekä tilanteissa, 

joissa hyödynnetään triangulaatiota. (Kananen 2012, 29.) Triangulaatio tar-

koittaa samassa tutkimuksessa eri tutkimusmenetelmien, teorioiden ja tieto-

lähteiden yhtäaikaista käyttöä. Usean tutkimusotteen hyödyntäminen auttaa 

täydentämään yksittäisten menetelmien puutteita, mikä kokonaisuudessaan 

lisää tutkimustulosten luotettavuutta. (Kananen 2017, 172.) 

 

Kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta käytetään silloin, kun tutkittavasta il-

miöstä halutaan mitata sen vaikutuksia ja tapahtuneita muutoksia. Kun vaiku-

tukset ja muutokset saadaan tutkimuksessa selville, tulokset tiivistetään nu-
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meraaliseen muotoon, jotta ne voidaan analysoida matemaattisten menetel-

mien avulla tilastoiksi. (Ronkainen ym. 2014, 83-84.) Määrällinen tutkimus 

eroaa laadullisesta tutkimuksesta siten, että tutkimusilmiöstä ja sen sisällöstä 

on ymmärrys, eli aiheesta on aiemmin tuotettu teoriatietoa (Kananen 2017, 

44). 

 

Jotta saadaan selville kehittämistyön aikana tapahtuneet muutokset, täytyy 

tutkimuksen lähestymistavat olla sellaiset, joista muutokset saadaan mitattua 

ja muokattua vertailutuloksiksi. Kehittämistutkimusta voidaan verrata osittain 

kokeelliseen tutkimukseen, sillä tutkimusasetelmat ovat molemmissa saman-

kaltaiset. Kummassakin tutkimuksessa tavoitellaan muutosta ja sen selvittä-

miseksi vaikutuksia mitataan ennen tavoiteltua muutosta ja sen jälkeen (Kana-

nen 2012, 27.) Tässä opinnäytetyössä hyödynsin kumpaakin, eli laadullista ja 

määrällistä tutkimusta. 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla sain tehtyä tutkimuksen alkumittauksen, eli sel-

vitettyä autismin kirjon henkilöiden kommunikoinnin määrän ennen kansioiden 

käyttöön ottoa. Toistamalla tutkimuksen uudestaan kansioiden käyttöön oton 

jälkeen, sain tehtyä loppumittauksen. Vertailemalla alku- ja loppumittauksen 

tuloksia, pystyin selvittämään, millaisia muutoksia asiakkaiden kommunikoin-

nissa oli tapahtunut.  

 

Määrällisen tutkimuksen avulla sain laajennettua tutkimusaineiston sisältöä, 

mikä lisää tutkimustulosten luotettavuutta. Tutkimuksen avulla sain selvitettyä 

päätavoitteiden saavuttamisen lisäksi myös mahdolliset syyt, miksei pääta-

voite toteutunut. Lisäksi kartoitin tutkimuksen avulla kansioiden muut mahdolli-

set hyödyt asiakkaiden kommunikoinnin tukemisen lisäksi. Käyttämällä kahta 

erilaista tutkimusotetta sain selvitettyä päätavoitteiden onnistumisen sekä ke-

hittämistyön muut hyödyt, joiden tulosten avulla saan monipuolista aineistoa 

myös koko kehittämistyön arviointia varten.  
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7.2 Aineistonkeruumenetelmien valinta  

Tutkimusongelman ja tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi tarvitaan riittävä 

määrä tutkimusaineistoa. Aineiston kokoamiseen käytetään erilaisia aineiston-

keruumenetelmiä. Ne valikoituvat tutkimuksen lähestymistavan perusteella. 

(Kananen 2017, 67.)  

 

Aineistonkeruumenetelmät jakautuvat kahteen alaluokkaan: sekundääri- ja pri-

määriaineistoihin. Sekundääriaineistolla tarkoitetaan jo olemassa olevia doku-

mentteja, jotka voivat olla kirjojen, tutkimusten, tilastojen ja muistioiden muo-

dossa. Dokumenttiaineistoja käytetään sellaisenaan, eli niitä ei analysoida 

erikseen. Primääriaineistoa tuotetaan tiettyä tutkimusta varten ja tulosten saa-

miseksi aineistoa käsitellään analyysimenetelmillä. Laadullisessa tutkimuk-

sessa primääriaineiston tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelu ja havain-

nointi, kun taas määrällisessä tutkimuksessa käytetään kyselyä. (Mts. 67, 82.) 

Seuraavissa kappaleissa esittelen kehittämistutkimuksessa käyttämäni aineis-

tonkeruumenetelmät, joita olivat havainnointi ja kysely.  

 

Havainnointi 

 

Vaikka havainnointi luokitellaan laadullisen tutkimuksen menetelmäksi, sitä 

voidaan käyttää aineistonkeruumenetelmänä myös määrällisessä tutkimuk-

sessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa havainnointia käytetään silloin, kun 

tutkimuskohteesta ja sen sisällöstä halutaan laskea tarkat määrät ja tilastoida 

ne vertailutulosten muotoon. (Mts. 83.) Kun havainnoidaan määriä, tutkijalla 

tulee olla tiedossa tutkimuskohteen sisältö ennen havainnoinnin suorittamista. 

Havainnoitavana oleva tutkimuskohde sekä havainnoinnissa käytettävät käsit-

teet tulee sisäistää teoriatiedon avulla. (Vilkka 2018, 161.)  

 

Havainnointi toteutetaan havainnointipäiväkirjaa täyttämällä, johon tulokset 

dokumentoidaan. Aineistonkeruun dokumentointi ja sen keston määrittäminen 

on edellytys tieteellisen tutkimuksen kriteerien täyttymiselle. Havainnointipäi-

väkirjan rakenne määräytyy sen perusteella, onko havainnointi strukturoitua 

vai yleisluontoista. Strukturoidussa havainnoinnissa havainnoinnin sisältö on 

määritelty tarkasti etukäteen, eli tulokset voidaan kirjata valmiille havainnointi-
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lomakkeelle. Kun havainnoinnin kohde on tarkasti tiedossa, voidaan lomak-

keen sisältö valmistaa myös strukturoiduksi, eli havainnointi toteutetaan lo-

makkeen mukaisessa järjestyksessä. Vastakohtaisesti strukturoimattomassa 

havainnoinnissa havainnointikohteena on uusi ilmiö, jonka sisältöä ei tiedetä 

etukäteen. Silloin havainnointitilanne tulee kirjata mahdollisimman tarkasti 

konkreettisen päiväkirjan muotoon, jotta siitä voidaan jälkikäteen tehdä uusia 

johtopäätöksiä ja teorioita. (Kananen 2017, 85.)  

 

Havainnoinnin muoto valitaan sillä perusteella, miten tutkittavasta ilmiöstä 

saadaan luotettavin aineisto ja se, halutaanko havainnointitilanteen tai tutkijan 

roolin vaikuttavan tutkimuskohteen käyttäytymiseen. Havainnointimuotoja on 

yhteensä viisi, joista ainoastaan teknisessä havainnoinnissa tutkija ei ole osal-

lisena havainnointitilanteessa. Teknisessä havainnoinnissa havainnointiai-

neisto voidaan kerätä internetin tai videotallenteiden avulla. (Kananen 2015, 

78-79.)  

 

Kun tutkija osallistuu havainnointitilanteeseen, hän voi tehdä osallistuvaa, 

osallistavaa, suoraa tai piilohavainnointia. Osallistuvassa havainnoinnissa tut-

kija osallistuu tutkimuskohteen toimintaan, jotta hän oppii ymmärtämään tutkit-

tavaa ilmiötä. Tutkimuskohteena olevalta yhteisöltä edellytetään tutkijan ja hä-

nen tutkimuksensa hyväksyminen, jotta havainnointi voidaan tehdä luottamuk-

sellisesti noudattaen tutkimuksen luotettavuutta. Osallistavassa havainnoin-

nissa tutkija pyrkii toiminnallaan tuottamaan tutkimuskohteena olevalle yhtei-

sölle keinoja uusien asioiden ja käytäntöjen oppimiseen, jolla tavoitellaan pit-

käkestoista tai pysyvää muutosta yhteisön toiminnassa. (Kananen 2017, 84-

85.) Sekä osallistuvassa, että myös osallistavassa havainnoinnissa tutkijan 

osallistumisella saattaa olla vaikutusta havainnointituloksiin (Kananen 2012, 

mts. 84 mukaan).  

 

Suorassa havainnoinnissa tutkija havainnoi tutkimuskohteena olevaa yhteisöä 

ulkopuolisena henkilönä. Yhteisön tiedostaessa tutkijan havainnointiaikeet hei-

dän käyttäytymisensä voi muuttua, mikä voi kyseenalaistaa havainnointitulos-

ten luotettavuutta. Viimeisenä mainittu piilohavainnointi toteutetaan siten, että 

tutkimuskohde ei tiedä olevansa tutkijan havainnoitavana, vaikka he olisivat 

samassa tilassa. Eettisestä näkökulmasta kyseenalaistetun piilohavainnoinnin 
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hyödyt piilevät siinä, ettei tutkijan läsnäolo vaikuta havainnointituloksiin. (Mts. 

84.) 

 

Kysely 

 

Kysely luokitellaan määrällisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi, 

mutta sitä voidaan hyödyntää myös laadullisessa tutkimuksessa. Strukturoitua 

kyselyä käytetään mielipiteiden ja määrien mittaamisessa. Mielipiteiden ke-

ruussa kyselyä käytetään haastattelun sijaan erityisesti silloin, kun vastauksia 

halutaan suurelta osallistujamäärältä ja silloin, kun tutkijalla on etukäteen tie-

dossa kysymykset, joihin hän haluaa vastaukset. Kysymysten avulla voidaan 

kuvailla tutkimuskohteen sisältöä ja selvittää siihen liittyviä taustoja, sekä ym-

märtää niiden välisiä vaikutuksia. Vastauksia voidaan kuvailla ja niistä voidaan 

tehdä vertailuja laskemalla vastaukset ja vastausvaihtoehdot määrälliseen 

muotoon. (Mts. 93-94.) 

 

Kysely toteutetaan siten, että vastaukset kerätään lomakkeelle, joka valmiste-

taan etukäteen. Se voi sisältää strukturoituja kysymyksiä, eli niihin on laitettu 

valmiit vastausvaihtoehdot. Toisena vaihtoehtona kyselyyn voidaan laittaa 

avoimia kysymyksiä, joihin osallistuja vastaa omin sanoin. (Ronkainen ym. 

2014, 113–114.) Kyselyn valmistaminen edellyttää perusteellista teoriatietoon 

tutustumista tutkittavaan ilmiöön liittyen. Teorioiden ja mallien avulla tutkija 

saa käsityksen tutkimuskohteesta, mikä auttaa muotoilemaan kysymykset 

mahdollisimman tarkasti. (Kananen 2015, 96.) 

 

Erilaisia kyselyn tiedonkeruumuotoja ovat posti-, puhelin-, verkko sekä henki-

lökohtainen kysely (Kananen 2015, 97). Henkilökohtainen kysely toteutetaan 

haastattelun tavoin, eli tutkija esittää suullisesti lomakkeen avulla valmiit kysy-

mykset ja mahdolliset vastausvaihtoehdot, joihin osallistuja vastaa joko omin 

sanoin tai valmiilla vaihtoehdoilla. Kyselytilanteessa tutkija voi tarkkailla sa-

malla osallistujan käyttäytymistä ja hyödyntää siitä muodostuneita havaintoja 

tutkimusaineiston analysointivaiheessa. Jos osallistujia on paljon, täytyy ai-

neistonkeruuta varten olla useita haastattelijoita, sillä muuten vastausten ke-

rääminen on ajallisesti työlästä. (Valli 2018, 100.)  
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Posti- eli kirjekyselyssä tutkija liittää kyselylomakkeeseen vastaus- ja palau-

tusohjeet, joiden avulla osallistuja täyttää kyselyn itsenäisesti. Kirjekyselyssä 

tutkija ei ole paikalla osallistujan vastatessa siihen. Osallistuja voi täyttää ky-

selyn silloin, kun se hänelle sopii ilman kiirettä. Silloin osallistuja saa pohtia 

kysymyksiä ja vastauksia omassa rauhassa. Lisäksi vastauksia voi tarkastella 

ennen kyselyn palauttamista, mikä lisää tulosten luotettavuutta. Valmis kysely 

laitetaan kirjekuoreen ja se toimitetaan tutkijalle hänen antamien ohjeiden mu-

kaisesti. (Valli 2018, 96-97.) Jos kirjekyselynä toteutettava tutkimus koostuu 

suuresta osallistujamäärästä, sen toteuttaminen voi tulla kalliiksi taloudelli-

sesta näkökulmasta, jossa kulut muodostuvat maksetuista palautuskuorista 

(Kananen 2015, 98).  

 

Edellä mainittuihin tiedonkeruumenetelmiin verrattuna nopeampana pidetään 

puhelinkyselyä, jossa tutkija esittää lomakkeella olevat kysymykset puheli-

mitse osallistujalle. Tutkija tallentaa vastaukset puhelun aikana tietokantaan, 

mikä nopeuttaa vastausten analysointia. Puhelinkyselyssä tulee kuitenkin huo-

mioida työvoimakustannukset sekä kysymysten tarkka muotoilu, sillä osallistu-

jan täytyy ymmärtää ne puheen välityksellä. (Mts. 98.)  

 

Sähköpostin tai internetin välityksellä toteutettavaa verkkokyselyä pidetään ta-

loudellisimpana vaihtoehtona. Osallistuja kirjoittaa vastaukset sähköiselle lo-

makkeelle, minkä tutkija saa käytettäväkseen valmiina tiedostona. Aineistoa ei 

tarvitse syöttää erikseen tietokoneelle vaan se voidaan ottaa heti analysoita-

vaksi, mikä vähentää lyöntivirheiden muodostumista. Verkkokyselyn sopi-

vuutta kohderyhmälle tulee miettiä etukäteen. Vastausprosentti voi jäädä al-

haiseksi, jos kohderyhmä kokee tietokoneella tehtävän kyselyn epämiellyttä-

väksi tai liian vaikeaksi omien tietoteknisten taitojen vuoksi. (Valli 2018, 101–

102.) 

 

Jotta sain kerättyä tutkimusta varten riittävästi aineistoa ja analysoitua niistä 

luotettavat tulokset, käytin tiedonkeruumenetelminä havainnointia ja kyselyä. 

Kahden menetelmän käyttö auttoi saamaan riittävästi tutkimusaineistoa, joka 

auttoi selvittämään, saavutettiinko kehittämistyön tavoite eli autismin kirjon 

henkilöiden toivotun kommunikoinnin määrän lisääminen kommunikaatiokan-

sioiden avulla. Kahden menetelmän käyttö auttoi muodostamaan kokonaisku-
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vaa kansioiden vaikutuksista. Yhden menetelmän käyttö olisi jättänyt tutkimus-

tulokset liian suppeaksi. Havainnointi- ja kyselytulokset sain muotoiltua nume-

raaliseen muotoon, joista sain analysoitua muutokset määrällisiksi tilastoiksi. 

Kyselyn avulla sain myös kartoitettua ohjaajien mielipiteitä kommunikaatiokan-

sioiden muista hyödyistä sekä mahdollisia syitä sille, miksei kehittämistyön ta-

voite toteutunut.  

 

Kyselyn sijaan olisin voinut käyttää toisena aineistonkeruumenetelmänä haas-

tattelua. Päädyin toteuttamaan kyselyn, koska ajattelin sen olevan vaivatto-

mampi vaihtoehto siihen osallistuneille ohjaajille. Palvelukodin autismiyksi-

kössä työskentelee yhdessä vuorossa aina kaksi ohjaajaa. Jos olisin haasta-

tellut ohjaajia yksitellen työvuoron aikana, työvuorossa ollut toinen ohjaaja olisi 

jäänyt yksin asiakkaiden kanssa, mikä olisi aiheuttanut turvallisuusriskin. Jos 

haastattelun aikana asiakkaiden keskuudessa olisi syntynyt haastavaa käyt-

täytymistä, se olisi saattanut aiheuttaa toiselle vuorossa olleelle ohjaajalle 

vaaratilanteita, kun haastattelussa ollut toinen ohjaaja ei olisi ehtinyt välittö-

mästi apuun hälytyksestä huolimatta.  

 

Vaihtoehtoisesti jos haastattelutilanteet olisi pidetty autismiyksikön yleisissä ti-

loissa, olisi se vaikuttanut haastattelujen anonyymiuteen. Ohjaajan keskittymi-

nen haastattelutilanteessa olisi saattanut olla myös kyseenalainen, sillä asiak-

kaat olisivat todennäköisesti keskeyttäneet jatkuvasti kyselytilanteen kerto-

malla omia tarpeita ja vaatien ohjaajan huomiota. Kirjekyselyn toteuttaminen 

valikoitui myös sen takia toimivaksi keinoksi, ettei minun tarvinnut olla paikalla 

ohjaajien vastatessa siihen. Tiesin myös tarkkaan, mitä asioita halusin ohjaa-

jilta kysyä tutkimuskohteeseen liittyen, joten puolistrukturoitu kysely avoimilla 

ja suljetuilla kysymyksillä tuntui järkevältä.  

 

7.3 Asiakas A:n ja B:n kommunikoinnin määrän havainnointi 

Ennen valmiiden kommunikaatiokansioiden luovuttamista kahdelle autismin 

kirjon asiakkaalle toteutin tutkimuksen alkumittauksen. Havainnoin heidän 

kommunikoinnin muotoja ja niiden määrää havainnointilomakkeen avulla (liite 

5). Sama havainnointi tehtiin uudestaan elokuussa 2018, kun kansiot olivat ol-

leet asiakkaiden käytössä 10 viikkoa. Vertailin loppumittauksen havainnointitu-

loksia kesäkuun alussa tehtyihin havainnointeihin. 
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Erottelin lomakkeeseen havainnoitavat tilanteet seuraavilla pääotsikoilla: toi-

vottu vuorovaikutus ja ei-toivottu vuorovaikutus. Toivottu vuorovaikutus on ja-

oteltu asiakkaiden käyttämien puhetta korvaavien menetelmien perusteella. 

Kommunikointitilanteet jaettiin myös sen mukaan, kertooko asiakas asiansa 

käyttämillään kommunikointimenetelmillä ja vastaako hän myös kysymyksiin 

niiden avulla. Ei-toivottu kommunikointi sisältää haastavan käyttäytymisen 

muodot, joita asiakkaat käyttävät vuorovaikutustilanteissa toivotun kommuni-

koin sijaan. Asiakas A:n ja asiakas B:n havainnointilomakkeet ovat rakenteel-

taan samat, mutta niissä erotellut kommunikointimenetelmät ja haastavan 

käyttäytymisen muodot poikkeavat, koska he eivät kommunikoi samalla ta-

valla. Ennen ensimmäisten havainnointien toteuttamista varmistin palveluko-

din vastaavalta ohjaajalta, että lomakkeet sisältävät toivotun ja ei toivotun 

kommunikoinnin oikeat muodot.  

 

Kesäkuun alussa ja elokuun puolessa välissä 2018 tekemäni havainnoinnit oli-

vat kestoltaan samanpituiset. Kumpaakin asiakasta havainnoin molemmilla 

jaksoilla yhteensä kaksi päivää, neljä tuntia kerrallaan, joista toinen havain-

nointikerta oli palvelukodilla ja toinen toimintakeskuksella. Kaikki havainnoinnit 

tehtiin päivätoiminnan aikana klo 9–13 välillä. Silloin heidän kommunikointinsa 

oli aktiivisimmillaan, kun he tekivät ohjaajan kanssa heidän toimintakykyään 

ylläpitäviä toimintoja päivätoiminnassa, mikä mahdollisti saamaan runsaasti 

havainnointiaineistoa.  

 

Jos havainnoinnit olisi tehty päivätoiminnan sijaan iltapäivällä palvelukodilla, 

kommunikoinnin määrä olisi todennäköisesti ollut vähäisempää. Palvelukoti 

merkitsee asiakkaille kotia, jossa heillä on oikeus viettää aikaa haluamallaan 

tavalla. Jos havainnoinnin aikana asiakas olisi halunnut viettää suurimman 

osan ajasta yksin omassa huoneessaan, kommunikoinnin aloitteita ei olisi tul-

lut juuri lainkaan.  

 

Asiakas A:n havainnointi oli tarkoitus toteuttaa toimintakeskuksella maanan-

taina ja palvelukodilla perjantaina. Alkumittauksessa havainnoinnit toteutettiin 

kyseisinä päivinä. Loppumittauksessa perjantain havainnointipäivä peruuntui 

poikkeussyistä. Viimeisen havainnoinnin toteuttamiselle oli ainoastaan yksi 
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vaihtoehto, joten tein sen poikkeuksellisesti seuraavana päivänä palveluko-

dilla, eli lauantaina. Viimeinen havainnointi oli tehtävä mahdollisimman nope-

asti, jotta kummallakin asiakkaalla havainnointien alku- ja loppumittausten väli 

pysyi 10 viikossa.  

 

Asiakas B:n havainnointi tapahtui toimintakeskuksella torstaina ja palveluko-

dilla perjantaina. Havainnointipäivät toteutuivat suunnitelman mukaisesti alku- 

ja loppumittauksessa. Vaikka kummankin asiakkaan palvelukodilla tehdyt ha-

vainnoinnit tehtiin perjantaisin, niitä ei tehty samana päivänä, vaan kahden vii-

kon sisällä toisistaan.  

 

Asiakkaiden päivätoiminta tapahtui maanantaista torstaihin toimintakeskuk-

sella ja perjantaisin palvelukodilla kotipäivän muodossa. Halusin havainnoida 

asiakkaita kummassakin paikassa, jotta näin, kuinka paljon kommunikoinnin 

määrä vaihtelee eri paikoissa. Asiakkaiden päivätoiminnan kesto oli noin 4–5 

tuntia, joten päädyin rajaamaan havainnoinnin keston neljään tuntiin. Havain-

nointi alkoi hetkestä, jolloin asiakkaat saapuivat toimintakeskukselle tai koti-

päivänä heräämiseen jälkeen tulivat aamupalalle.   

 

Asiakkaiden kommunikointitilanteiden havainnointi tapahtui yhdistellen piiloha-

vainnoinnin ja osallistuvan havainnoinnin piirteitä. Tarkkailin kummankin asi-

akkaan kommunikointia siten, että olin näköyhteydessä heihin koko havain-

noinnin aikana, jotta pystyin laskemaan kommunikoinnin määrät. Jos ympärillä 

oli samaan aikaan paljon muita ihmisiä, pyrin olemaan samassa huoneessa, 

mutta tarpeeksi etäällä asiakkaasta esittäen osallistuvani yhteiseen toimin-

taan, ettei läsnäoloni herättänyt hänessä huomiota. Jos asiakas teki ohjaajan 

kanssa kahdestaan toimintoja pienessä tilassa, johon en pystynyt olemaan 

näköyhteydessä riittävän kaukaa ja huomaamatta, silloin ohjaaja laski pyyn-

nöstäni asiakkaan ilmaisemat kommunikoinnin määrät ja ilmoitti ne heti tilan-

teen jälkeen minulle. En kokenut läsnäoloni muutenkaan vaikuttaneen asiak-

kaiden käyttäytymiseen havainnointitilanteissa, sillä olin heille entuudestaan 

tuttu aiempien sijaisuuksien ja harjoittelujen kautta.  

 

Vaikkei kumpikaan asiakkaista tiennyt olevansa havainnoinnin kohteena, koen 

piilohavainnoinnin olleen eettisesti oikein. Olin aiemmin saanut heidän omai-

silta ja työn tilaajilta luvan kehittämistutkimuksen toteuttamiselle. Palvelukodin 
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ja toimintakeskuksen ohjaajat olivat tietoisia havainnoinnista ja sen sisällöstä, 

eikä sen toteuttamisesta aiheutunut kenellekään haittaa .  

 

7.4 Kyselyn toteutus  

Tutkimuksen loppumittausta varten toteutin havainnointien lisäksi palvelukodin 

ohjaajille kirjekyselyn. Kyselyn avulla selvitin, oliko heidän mielestä asiakkai-

den kommunikoinnissa tapahtunut muutoksia kommunikaatiokansioiden käyt-

töön oton jälkeen. Kehittämistyön kokonaisarviointia varten kartoitin ohjaajilta 

myös kansioiden muita hyötyjä.  

 

Kyselyn osallistujajoukko koostui niistä ohjaajista, jotka työskentelivät palvelu-

kodilla pääsääntöisesti autismiyksikössä. Osallistujamäärän rajaamisella pyrin 

ylläpitämään vastausten luotettavuutta, kun kyselyyn osallistui ne ohjaajat, 

jotka olivat työskennelleet eniten tutkimuskohteena olleiden asiakkaiden 

kanssa. Jos kyselyyn olisi osallistunut myös palvelukodin toisen yksikön oh-

jaajat, olisi heidän voinut olla vaikea antaa luotettavia näkemyksiä, kun heidän 

työnsä painottuu vaikeavammaisten asiakkaiden ohjaamiseen, vaikkakin osa 

heistä tekee satunnaisia vuoroja autismiyksikössä. 

 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitukseni oli toteuttaa kysely myös toi-

mintakeskuksen ohjaajille, jotta olisin saanut enemmän analysoitavia vastauk-

sia. Päädyin rajaamaan osallistujajoukon ainoastaan palvelukodin ohjaajiin. 

Vaikka toimintakeskuksen ohjaajilla on myös monen vuoden kokemus asiak-

kaista, heidän vastauksensa eivät olisi olleet välttämättä yhtä luotettavia. Olet-

tamukseni perustuu siihen, että toimintakeskuksessa käy päivittäin yhteensä 

noin 20 asiakasta ja henkilökohtaisia ohjaajia lukuun ottamatta yhdellä ryhmä-

ohjaajalla on samanaikaisesti kahdesta kolmeen asiakasta ohjattavana. Tutki-

muskohteena olleet kaksi asiakasta ovat ryhmäohjaajan ohjattavana, mikä tar-

koittaa sitä, ettei ohjaaja pysty huomioimaan jatkuvasti kaikkia asiakkaita yhtä 

aikaa. Ohjaaja työskentelee asiakkaiden kanssa 2–3 viikkoa kerrallaan, minkä 

jälkeen hänen ohjausryhmä vaihtuu.  

 

Tutkimuksen ajankohta, tarkennettuna 10 viikon jakso, jolloin kansiot olivat 

asiakkaiden käytössä, sattui kesäkuukausille, jonka aikana toimintakeskus oli 

kiinni kaksi viikkoa. Ennen ja jälkeen toimintakeskuksen kiinnioloa ajoittui 
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myös vakituisten ohjaajien kesälomat, jolloin heidän tilalla työskenteli ke-

säsijaisia. Jos vakituiset toimintakeskuksen ohjaajat olisivat osallistuneet ky-

selyyn, osalla vastaajista olisi ollut pitkä aika siitä, kun tutkimuskohteena olleet 

asiakkaat olivat olleet heidän ohjattavana. Jos tutkimus olisi toteutettu esimer-

kiksi syys-joulukuun tai tammi-toukokuun välisenä aikana, olisi toimintakes-

kuksen ohjaajille ehtinyt kertyä selkeämpiä havaintoja asiakkaiden kommuni-

koinnin muutoksista.  

 

Kysely toteutettiin palvelukodin ohjaajille elo-syyskuun aikana havainnointien 

jälkeen. Ennen toteutusta jo hyvissä ajoin kesällä kysyin jokaiselta ohjaajalta 

henkilökohtaisesti, haluaisiko hän osallistua kyselyyn. Tämän lisäksi laitoin oh-

jaajille sähköisen tietojärjestelmän kautta viestiä, missä kerroin tarkemmin ky-

selyn sisällöstä. Samalla pyysin jokaiselta vielä varmistuksen halukkuudesta 

osallistua kyselyyn. Sähköisen tietojärjestelmän avulla ohjaajat tekevät kir-

jauksia ja ovat yhteyksissä toisiin ohjaajiin työhön liittyvissä asioissa silloin, 

kun he ovat eri vuoroissa. Minulla oli myös tunnukset tietojärjestelmään, koska 

olin tehnyt aiemmin sijaisuuksia ja sillä hetkellä työskentelin konsernin muissa 

yksiköissä. Ennen kyselyn toteutusta varmistin palvelukodin vastaavalta oh-

jaajalta luvan siihen, että saan pitää yhteyttä osallistujiin kyselyyn liittyen tieto-

järjestelmän viestipalvelun kautta.   

 

Toimitin jokaiselle ohjaajalle kirjekuoren, jossa oli kyselylomakkeiden lisäksi 

vastausohje ja palautuskuori. Laitoin kirjekuoret palvelukodilla heidän henkilö-

kohtaisiin lokeroihin. Sen jälkeen laitoin osallistujille viestiä asiakastietojärjes-

telmän kautta, jossa kerroin toimittaneeni heille kyselyt. Viesti sisälsi kertaal-

leen vielä vastausohjeet, jotka löytyivät myös kyseisestä kirjekuoresta. Ohjaa-

jilla oli kolme viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Ohjeistin heitä laittamaan valmiit, 

nimettöminä täytetyt kyselylomakkeet palautuskuoriin. Nimettömät palautus-

kuoret palautettiin suljettuina palvelukodille jättämääni isoon kirjekuoreen, 

mikä toimi palautuslokerona. Pyysin ohjeessa ohjaajia lopuksi ilmoittamaan 

minulle vielä sähköisellä viestillä, kun he olivat palauttaneet kyselyn. Näin pys-

tyin listaamaan kyselyyn vastanneet ohjaajat. Vastaajien kesken suoritin pie-

nen arvonnan tutkimuksen jälkeen, minkä avulla yritin motivoida ohjaajia kyse-

lyn täyttämiseen, jotta vastausprosentti olisi mahdollisimman korkea.  
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Ohjaajat saivat täytettäväksi kaksi kyselylomaketta (liite 6). Asiakas A:n ja 

asiakas B:n kommunikointiin liittyvät kysymykset oli jaoteltu erikseen omille 

vastauslomakkeille. Kummassakin lomakkeessa oli kuusi kysymystä, joissa 

viidessä kohdassa kysyttiin asiakkaan kommunikoinnissa tapahtuneita muu-

toksia ja niihin vaikuttaneita syitä. Viimeisessä kysymyksessä kartoitettiin 

kommunikaatiokansion muita hyötyjä. Avoimia kysymyksiä oli neljä. Kahdessa 

kysymyksessä oli valmiit vastausvaihtoehdot, joissa selvitettiin, lisääntyikö asi-

akkaiden toivottu ja ei-toivottu kommunikointi.  

 

 

8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa esittelen havainnointi- ja kyselyaineistojen tulokset ja niistä teh-

dyt johtopäätökset, lisääntyikö asiakkaiden toivottu kommunikointi eli puhetta 

korvaavien menetelmien käyttö. Havainnointitulosten esittelyssä tuon esille 

myös mahdollisia tekijöitä, jotka saattoivat vaikuttaa tuloksiin. Tekijöillä tarkoi-

tan havainnointitilanteissa tekemiäni muita havainnointeja sellaisista asioista, 

joita en suunnitellut etukäteen huomioivani, mutta koen niillä olleen vaikutusta 

asiakkaiden kommunikointitilanteisiin. Kyselytuloksista selvisi ohjaajien näke-

mykset asiakkaiden kommunikoinnin kehittymisestä sekä kansioiden muista 

hyödyistä. Kyselyyn osallistui seitsemän ohjaajaa, joista kuusi vastasi siihen.  

 

8.1 Havainnointitulosten vertailu 

Laskiessani havainnointitilanteissa kummankin asiakkaan toivottua ja ei-toivot-

tua kommunikointia, kirjasin kommunikointitilanteet havainnointilomakkeelle 

pystyviivoilla. Havainnointien päätyttyä laskin kommunikointitilanteiden koko-

naismäärät ja merkitsin tulokset numeroina lomakkeelle. Jotta sain vertailtua 

kommunikoinnissa tapahtuneet muutokset, tein kummankin asiakkaan toivo-

tun ja ei-toivotun kommunikoinnin alku- ja loppumittauksista erilliset taulukot 

ristiintaulukointia hyödyntäen. Taulukoissa olevat numerot ilmaisevat kommu-

nikointitilanteiden määriä kyseisellä havainnointikerralla.  

 

Ristiintaulukoinnissa tutkimustulokset muotoillaan taulukoksi, jossa tarkastel-

laan tutkittavan asian kokonaistuloksia ja vertaillaan niihin vaikuttaneiden kah-

den muuttujan merkitystä. Kun taulukon tulokset tulkitaan sanalliseen muo-

toon, käydään ensin läpi taulukon oikeassa reunassa olevat kokonaismäärät. 
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Sen jälkeen taulukosta vertaillaan pysty- ja vaakasarakkeiden eroavaisuuksia, 

joihin on jaoteltu selitettävät ja selittävät muuttujat. Vertailulla saadaan selville 

muuttujien välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä, jotka voivat vaikuttaa kokonaistulok-

siin. (Kananen 2012, 139-140.) 

 

Toivotun kommunikoinnin taulukoissa selitettävät muuttujat on jaettu sen mu-

kaan, millä AAC-menetelmällä asiakas kertoo asian toiselle henkilölle tai vas-

taa kysymykseen. Selittävät muuttujat ovat palvelukoti ja toimintakeskus. Ei-

toivotussa kommunikoinnissa selitettävät havainnointitilanteet on jaoteltu si-

ten, miten asiakas ilmaisee haastavaa käytöstä vuorovaikutustilanteissa toivo-

tun kommunikoinnin sijaan. Taulukoista nähdään toivotun ja ei-toivotun kom-

munikoinnin muutokset oikean reunan sarakkeessa. Kommunikointitilanteet 

on ilmaistu taulukossa alkuperäisinä lukuina. Viimeisessä sarakkeessa alku-

peräisen luvun perässä oleva prosenttiluku kertoo kyseisen kommunikointiti-

lanteen osuuden toivotun kommunikoinnin kokonaismäärästä. Taulukoissa 

keltaisella näkyvät numerot esittävät havainnointikertojen kommunikointitilan-

teiden kokonaismääriä, joita vertailemalla selviää kehittämistyön tavoitteen to-

teutuminen, eli asiakkaiden toivotun kommunikoinnin määrän kasvaminen.  

  

8.1.1 Asiakas A:n havainnointitulokset 

Tässä luvussa esittelen asiakas A:n havainnointitulokset. Alkuun esittelen toi-

votun kommunikoinnin alku- ja loppumittauksen tulokset erikseen. Sen jälkeen 

vertailen niitä keskenään ja esittelen lopulliset tulokset. Viimeisessä kappa-

leessa, ennen ei toivotun kommunikoinnin tuloksia käydään läpi mahdollisia 

tekijöitä, mitkä saattoivat vaikuttaa asiakas A:n havainnointituloksiin. 
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Taulukko 1 ja 2. Asiakas A:n toivotun kommunikoinnin alku- ja loppumittauksen tulokset. 

ASIAKAS A 
TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (ALKUMITTAUS) 

 

Palvelu-
koti 

 

Toimintakes-
kus 

 

Alkumittaus 
yhteensä 

Asian kertominen viittomilla 26  9     35 (63%) 

Asian kertominen eleellä 5  2       7 (13%)  

Vastaaminen viittomilla 3 9     12 (21%) 

Vastaaminen eleellä 1 1     2 (3%) 

Toivottu kommunikointi yhteensä 35 21      56 

 

ASIAKAS A 
TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (LOPPUMITTAUS) 

 
Palvelu-

koti 

 
Toimintakes-

kus 

 
Loppumittaus 

yhteensä 

Asian kertominen viittomilla 4 2       6 (14%) 

Asian kertominen eleellä 0 0       0  
Asian kertominen kansiolla 0 0       0 
Vastaaminen viittomilla 5 21     26 (60%) 

Vastaaminen eleellä 7 4     11 (26%) 

Vastaaminen kansiolla 0 0       0 

Toivottu kommunikointi yhteensä 16 27      43 

 

Toivotun kommunikoinnin alkumittauksessa asiakas A kommunikoi yhteensä 

56 kertaa. Asiakas käytti kommunikointitilanteissa eniten viittomia, joiden pro-

senttiosuus kommunikointitilanteiden kokonaismäärästä oli 84 %. Loput 16 % 

koostui eleiden käytöstä. Havainnointipaikkoja tarkastellessa toivottua kom-

munikointia tapahtui enemmän palvelukodilla (63 %) verrattuna toimintakes-

kukseen (37 %). (Taulukko 1.) 

 

Loppumittauksessa toivotun kommunikoinnin kokonaismäärä oli yhteensä 43 

kappaletta. Viittomien osuus kokonaismäärästä oli 74 % ja eleiden 26 %. 

Kommunikaatiokansiota asiakas A ei käyttänyt havainnointien aikana ollen-

kaan. Toivottua kommunikointia tapahtui alkumittauksen tuloksista poiketen 

enemmän toimintakeskuksella (63 %) kuin palvelukodilla (37 %). (Taulukko 2.) 

 

Vertailemalla alku- ja loppumittauksen kokonaismääriä, voidaan todeta, ettei 

asiakas A:n toivotun kommunikoinnin määrä kasvanut havainnointitulosten pe-

rusteella. Loppumittauksessa kommunikoinnin kokonaismäärä laski 24%. Tau-

lukoita tarkastellessa huomaa, että kommunikoinnin määrän lasku näkyi eni-

ten niiden havainnointitulosten välillä, jotka oli tehty palvelukodilla. Kokonais-

määrän laskun huomaa myös siitä, ettei loppumittauksessa kommunikointia 

tapahtunut ollenkaan kommunikaatiokansiolla. (Taulukko 1 ja 2.) Loppumit-

tauksessa kummallakin havainnointikerralla huomasin, etteivät asiakkaan 
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kanssa toimineet ohjaajatkaan käyttäneet kansiota kumpanakaan päivänä, 

vaikka he tiesivät siitä ja sen sisällöstä.  

 

Loppumittauksessa palvelukodilla tehty havainnointi siirtyi poikkeuksellisesti 

perjantaista lauantaille, mikä saattoi vaikuttaa siihen, että tulosten perusteella 

kommunikoinnin määrä oli huomattavasti vähäisempää kuin alkumittauksessa. 

Lauantai oli asiakkaan vapaapäivä, eli silloin hänellä ei ollut päivätoimintaa. 

Tämä tarkoitti sitä, että asiakas A vietti aikaansa palvelukodilla haluamallaan 

tavalla, eikä hänellä ollut kyseisenä päivänä samoja toiminnallisia tehtäviä, 

joita hän teki normaalisti perjantaisin päivätoiminnan aikana. Toisin sanoen 

lauantaina asiakas ei ollut yhtä paljon vuorovaikutuksessa ohjaajan kanssa, 

minkä takia kommunikointitilanteet saattoivat jäädä vähemmälle. 

Taulukko 3 ja 4. Asiakas A:n ei-toivotun kommunikoinnin alku- ja loppumittauksen tulokset. 

ASIAKAS A 
EI-TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (ALKUMITTAUS) 

 
Palvelu-

koti 

 
Toimintakes-

kus 

 
Alkumittaus 

yhteensä 

 

Ei vastaa kysymykseen 1 0   1 (7%)  
Huutaminen toivotun kommunikoinnin sijaan 12 0   12 (86%)  
Lyöminen toivotun kommunikoinnin sijaan 1 0   1 (7%)  
Potkiminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0     0   

Ei-toivottu kommunikointi yhteensä 14 0    14  

     

ASIAKAS A 

EI-TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (LOPPUMITTAUS) 
 

Palvelu-

koti 

 
Toimintakes-

kus 

 
Loppumit-

taus yh-
teensä 

Ei vastaa kysymykseen 2 5      7 (88%) 
Huutaminen toivotun kommunikoinnin sijaan 1 0      1 (12%) 
Lyöminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0      0 
Potkiminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0      0 

Ei-toivottu kommunikointi yhteensä 3 5      8 

 

Alkumittauksessa asiakas A:lla ei-toivottua kommunikointia oli yhteensä 14 

kertaa, joista suurin osa oli huutamista toivotun kommunikoinnin sijaan (86 %). 

Huutamisen lisäksi alkumittauksessa ilmeni lyömistä (7 %) sekä tilanteita, 

joissa asiakas ei vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin ollenkaan (7 %). 

Toimintakeskuksessa ei-toivottua kommunikointia ei ollut lainkaan, vaan kaikki 

ilmeni palvelukodilla. (Taulukko 3.) 
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Loppumittauksessa ei-toivottua kommunikointia oli yhteensä 8 kertaa. Eniten 

sitä ilmeni siten, että asiakas A jätti vastaamatta hänelle esitettyihin kysymyk-

siin. Sen lisäksi havainnointien aikana ilmeni ainoastaan yhden kerran huuta-

mista. Taulukoiden kokonaismääriä vertaillessa ei toivotun kommunikoinnin 

määrä väheni melkein puolella (43 %) alkumittauksen jälkeen (taulukko 3 ja 

4.). Kaikkia taulukoita tarkastellessa voidaan huomata, että jos asiakas oli ha-

vainnointikerralla käyttänyt paljon toivottua kommunikointia, silloin myös ei toi-

votun kommunikointia ilmeni enemmän.  

 

8.1.2 Asiakas B: n havainnointitulokset 

Seuraavissa kappaleissa esittelen asiakas B:n havainnointitulokset. Tulokset 

esitellään samassa järjestyksessä, kuin asiakas A:n kohdalla. Asiakas B:n 

kohdalla havainnointituloksille ei löytynyt yksittäisiä syitä, joten sen sijaan vii-

meisessä kappaleessa nostetaan esille loppumittauksessa tapahtuneita mer-

kittäviä muutoksia.   

Taulukko 5 ja 6. Asiakas B:n toivotun kommunikoinnin alku- ja loppumittauksen tulokset. 

ASIAKAS B 

TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (ALKUMITTAUS) 

 

Palvelukoti 

 

Toimintakes-
kus 

 

Alkumittaus 
yhteensä 

Asian kertominen eleellä 4 2      6 (26%) 
Asian kertominen esineellä 2 2      4 (18%) 
Asian kertominen kuvalla 1 5      6 (26%) 
Vastaaminen eleellä 6 0      6 (26%) 
Vastaaminen kuvalla 0 1       1 (4%) 
Vastaaminen esineellä 0 0       0 

Toivottu kommunikointi yhteensä 13 10      23 

 

ASIAKAS B 
TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (LOPPUMITTAUS) 

 

Palvelukoti 

 

Toimintakes-
kus 

 

Loppumittaus 
yhteensä 

Asian kertominen eleellä 6 2      8 (35%) 
Asian kertominen esineellä 3 2      5 (22%) 
Asian kertominen kuvalla 0 0       0  
Asian kertominen kansiosta löytyvällä kuvalla 1 2      3 (13%) 
Vastaaminen eleellä 4 0      4 (17%) 
Vastaaminen kuvalla 0 0       0 
Vastaaminen esineellä 2 0       2 (9%) 
Vastaaminen kansiosta löytyvällä kuvalla 0 1       1 (4%) 

Toivottu kommunikointi yhteensä 16 7      23 

 

Asiakas B:n toivotun kommunikoinnin määrä oli alkumittauksessa yhteensä 23 

kappaletta. Eniten hänen kommunikointi koostui eleillä vastaamisesta (26 %) 
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sekä asian kertomisesta kuvien (26 %) ja eleiden (26 %) avulla. Toivottu kom-

munikointi jakautui havainnointipaikkojen välillä siten, että sitä oli palveluko-

dilla hieman enemmän (57 %) kuin toimintakeskuksella (43 %). (Taulukko 5.) 

Loppumittauksessa toivotun kommunikoinnin määrä oli myös 23 kappaletta. 

Hänen toivottu kommunikointi ei kasvanut, mutta ei myöskään laskenut, 

vaikka loppumittauksessa palvelukodilla tapahtunut kommunikointi oli kasva-

nut 23 % ja toimintakeskuksessa laskenut 30 %. Myös loppumittauksessa 

kommunikointia tapahtui enemmän palvelukodilla kuin toimintakeskuksessa. 

(Taulukko 6.) 

Vaikkei toivotun kommunikoinnin kokonaismäärässä tapahtunut muutosta, voi-

daan tuloksista havaita yksi tärkeä muutos. Sekä palvelukodilla että toiminta-

keskuksella asiakas B hyödynsi vuorovaikutustilanteissa kommunikaatiokan-

siotaan. Kansiossa olleen irtokuvan avulla hän kertoi asioita ohjaajalle sen si-

jaan, että hän olisi ensin etsinyt saman irtokuvan muualta. Myös vastaami-

seen hän käytti kansiota kerran toimintakeskuksella. (Taulukko 6.) 

Taulukko 7 ja 8. Asiakas B:n ei-toivotun kommunikoinnin alku- ja loppumittauksen tulokset. 

ASIAKAS B 
EI-TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (ALKUMITTAUS) 

 

Palvelu-
koti 

 

Toiminta-
keskus 

 

Alkumittaus 
yhteensä 

Ei vastaa kysymykseen 0 1     1 (17%) 
Huutaminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0      0 
Töniminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0      0 
Tavaroiden heittäminen toivotun kommunikoinnin si-
jaan 

0 5      5 (83%) 

Ei-toivottu kommunikointi yhteensä 0 6      6 

 

ASIAKAS B 
EI-TOIVOTTU KOMMUNIKOINTI (LOPPUMITTAUS) 

 
Palvelu-

koti 

 
Toiminta-

keskus 

 
Loppumit-
taus yh-

teensä 

Ei vastaa kysymykseen 1 1      2 (33%) 

Huutaminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0      0 
Töniminen toivotun kommunikoinnin sijaan 0 0      0 
Tavaroiden heittäminen toivotun kommunikoinnin si-
jaan 

1 3      4 (67%) 

Ei-toivottu kommunikointi yhteensä 2 4      6 

 

Asiakas B:llä ei-toivotun kommunikoinnin kokonaismäärä alku- ja loppumit-

tauksessa pysyi samana. Molemmissa mittauksissa ei-toivottua kommunikoin-

tia oli yhteensä kuusi kappaletta. Ei-toivottu kommunikointi ilmeni molemmissa 

mittauksissa siten, että toivotun kommunikoinnin sijaan asiakas B heitti tava-

roita tai jätti vastaamatta hänelle esitettyihin kysymyksiin. (Taulukko 7 ja 8.) 
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8.2 Kyselyn tulokset 

Kysely toimitettiin yhteensä seitsemälle palvelukodin työntekijälle. Vastaus-

ajan päätyttyä työntekijöistä yhteensä kuusi oli palauttanut kyselyn. Vastaus-

prosentti oli 86 %.  

 

Vaikka kyselylomaketta käytetään pääsääntöisesti määrällisessä tutkimuk-

sessa, voidaan vastausten analysoinnissa hyödyntää tilasto-ohjelmien lisäksi 

laadullisen tutkimuksen menetelmää, teemoittelua (Valli 2018, 114). Teemoit-

telulla tarkoitetaan tutkimusaineistosta löytyvien samankaltaisten yhtäläisyyk-

sien yhdistämistä omaksi aihealueeksi. Teemoittelua voidaan käyttää myös 

silloin, kun tutkimusaineiston sisältä halutaan löytää eroavaisuuksia, jotka voi-

daan jakaa omiin kategorioihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

  

Avoimien kysymysten kohdalla käytin vastausten analysoinnissa teemoittelua. 

Erottelin avoimista kysymyksistä samankaltaiset vastaukset saman aihealu-

een alle. Koska vastaukset oli valmiiksi kirjoitettu kyselylomakkeille, tekstiä ei 

tarvinnut erikseen litteroida. 

 

Suljettujen kysymysten vastaukset esitän suorina jakaumina. Kanasen (2012, 

137) mukaan suorilla jakaumilla tarkoitetaan eri vastausvaihtoehtojen osuuk-

sien esittämistä taulukkomuodossa. Kyseisen menetelmän avulla sain selkeät 

tulkinnat suljettujen kysymysten vastauksista, kun laskin vastausten määrät eri 

vaihtoehtojen kohdalla. Taulukoimalla suljettujen kysymysten vastaukset, näh-

dään selkeästi ohjaajien mielipiteet tutkimuksen päätavoitteen toteutumisesta, 

eli siitä, kasvoiko asiakkaiden AAC-menetelmien käyttö kansioiden avulla. 

 

8.2.1 Asiakas A: n kommunikoinnin muutokset 

Ensimmäisessä kysymyksessä selvitin, oliko asiakas A:n AAC-menetelmien 

käyttö lisääntynyt kommunikaatiokansion käyttöön oton jälkeen. Yksi ohjaa-

jista vastasi ”kyllä”. Kolmen ohjaajan mielestä menetelmien käyttö ei ollut li-

sääntynyt ja kaksi ei osannut sanoa vastausta. Yhden ohjaajan mukaan asia-

kas A:n kommunikointi oli kasvanut siten, että hän oli kahdenkeskisissä vuoro-

vaikutustilanteissa tehnyt kommunikoinnin aloitteitta kansion avulla.  
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Huoneessaan kansiota vilkuili ja osoitti sieltä hänelle tuttuja ja ehkä tykkää-

mien asioiden kuvia. Ei sen pitempiä keskusteluita ole saatu aikaiseksi. Joten 

hieman lisääntynyt. 

 

Vaikka kolmas kysymys oli jäänyt kahdelta vastaajalta tyhjäksi, ilmeni kol-

mesta muusta lomakkeesta erilaisia näkemyksiä, miksei AAC-menetelmien 

käyttö kasvanut kansion avulla. Kolmannen kysymyksen vastauksien tee-

moina olivat ohjaajien ja asiakkaan motivaatio sekä ohjaajan omat viittomistai-

dot. Vastauksista selvisi, etteivät ohjaajat olleet ottaneet kansiota aktiiviseen 

käyttöön asiakkaan kanssa, minkä vuoksi sen käyttö oli jäänyt vähäiseksi ar-

jen tilanteissa. Myös asiakkaan oma motivaatio ei ollut tarpeeksi korkealla, 

mikä oli näkynyt yleisesti vireystilan heikentymisenä. Yhdessä vastauksessa 

muutosta ei ollut havaittavissa sen perusteella, että asiakkaan viittomien 

käyttö oli ollut aktiivista kyseisen ohjaajan kanssa jo ennen kansion valmistu-

mista. 

 

Omat taitoni työntekijänä viittomissa ovat hyvät ja asiakas kommunikoi kans-

sani viittomilla jo ennen kansiota suhteellisen aktiivisesti. 

 

Neljännessä kysymyksessä selvitin, oliko asiakas A:n ei-toivottu kommuni-

kointi kasvanut kansion käyttöön oton jälkeen. Kaikissa lomakkeissa oli ympy-

röity ei-vastaukset. Koska kukaan ei vastannut kyllä, oli kaikissa lomakkeissa 

seuraava jatko kysymys jätetty tyhjäksi. Siinä pyydettiin kertomaan, millaisissa 

tilanteissa asiakkaan ei-toivottu kommunikointi oli kasvanut ohjaajien mielestä.  

 

8.2.2 Asiakas B: n kommunikoinnin muutokset  

Ohjaajilta kysyttiin asiakas B:n kommunikoinnin muutoksista samat kysymyk-

set kuin asiakas A:n kohdalla. Yksi vastaajista oli sitä mieltä, ettei aac-mene-

telmien käyttö ollut lisääntynyt kansioiden avulla. Kahden ohjaajan mukaan 

esineiden käyttö oli kasvanut. Toisessa vastauksessa oli kerrottu esimerkkejä 

kyseisistä esineistä. Molemmat vastaajat mainitsivat jatkokysymyksessä asia-

kas B:n käyttäneen esineitä aiempaa useammin kommunikoinnin välineenä. 

Kolme ohjaajaa ei osannut sanoa, oliko kasvua tapahtunut. 

 

Asiakas käyttää aktiivisemmin mielestäni ainakin esinekommunikointia.  
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Koska ensimmäiseen kysymykseen ainoastaan yksi ohjaaja oli vastannut ”ei”, 

oli hän myös ainoa, joka oli vastannut kolmanteen kysymykseen. Siinä kysyt-

tiin mahdollisia syitä, miksei asiakas B:n toivottu kommunikointi kasvanut kan-

sion avulla. Ohjaajan mukaan palvelukodin henkilökunta tuntee asiakkaan ja 

hänen kommunikointitapansa niin hyvin, etteivät he ole tarvinneet kansiota 

omassa työssään.  

 

Asiakkaan eleet ja kommunikointitavat olleet jo entuudestaan tuttuja henkilö-

kunnalle joten kansio jäi vähäiselle käytölle.  

 

Neljännen kysymyksen vastaukset jakautuivat kahtia. Puolet vastaajista oli 

sitä mieltä, että asiakkaan ei-toivottu vuorovaikutus ei ollut kasvanut kansion 

käyttöön oton jälkeen. Lopuista lomakkeista oli ympyröity en osaa sanoa- va-

linta. Koska kenenkään ohjaajan mielestä ei-toivottu kommunikointi ei ollut 

kasvanut, kaikissa lomakkeissa oli jäänyt viides jatkokysymys tyhjäksi.  

 

8.2.3 Kommunikaatiokansioiden muut hyödyt 

Kummankin kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä kartoitin ohjaajien 

näkemyksiä kommunikaatiokansioiden muita hyötyjä. Asiakas A:n lomak-

keessa viisi ohjaajaa vastasi kysymykseen. Asiakas B:n lomakkeessa vas-

tauksia oli neljä, eli kaksi ohjaajaa oli jättänyt kokonaan vastaamatta kysymyk-

seen.  

 

Vastausten perusteella asiakas A:n kommunikaatiokansion muut hyödyt liittyi-

vät toisten ihmisten perehdyttämiseen sekä asiakkaan vapaa-ajan ja arjen 

viettotapojen aktivointiin. Kolmen ohjaajan vastuksissa mainittiin, että kansion 

avulla ihmiset voivat tutustua ja oppia tuntemaan asiakasta, jos he eivät ole 

aiemmin tavanneet. Yhdessä vastauksessa kerrottiin kansion auttavan myös 

vuorovaikutustilanteiden luomisessa. Kahdessa vastauksessa tuotiin esille, 

että kansion avulla asiakkaan vapaa-ajan sisältöä voidaan monipuolistaa. Kun 

asiakkaalla on kansiossa useita vaihtoehtoja valmiiksi kuvitettuna eri harras-

tuksista, voi uusia ideoita tulla helpommin, mikä myös yhden ohjaajan mukaan 

voi lisätä asiakkaan aktiivisuutta arjen toiminnoissa.   
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Oppia tuntemaan asiakasta paremmin, kun näkee esim. hänen tärkeitä asioita 

(harrastukset yms.).  

 

Asiakkaan verkostossa uusien ihmisten (perhe, suku, työntekijät…) perehdyt-

tämisessä, kontaktin luomisessa. 

 

Asiakas voi saada uusia ideoita, mitä voi tehdä vapaa-ajallaan. 

 

Myös asiakas B:n kommunikaatiokansiota voidaan kolmen ohjaajan mukaan 

käyttää hyödyksi uusien ihmisten perehdyttämisessä. Kansion avulla uudet ih-

miset voidaan tutustuttaa asiakas B:n asioihin. Yhdestä vastauksesta ilmeni, 

että kansion avulla asiakas B voi saada omat toiveensa helpommin esille, 

mikä voi lisätä osallisuuden tunnetta.  

 

Perehdyttämisen väline, asiakas saa kokemuksia kuulluksi/ ”näkyväksi” tule-

misesta, saa positiivista huomiota.  

 

Edellä mainittujen mielipiteiden lisäksi vastauksista ilmeni vielä kaksi muuta 

hyötynäkökulmaa. Kuten asiakas A:n vastauksissa tuli ilmi, myös asiakas B:n 

kansiolla voidaan erään ohjaajan mukaan saada vapaa-ajan viettoa monipuo-

lisemmaksi. Ohjaajan mukaan se voi vaikuttaa positiivisesti asiakas B:n ar-

keen lisäämällä yleistä aktiivisuutta.   

 

8.3 Johtopäätökset   

Tulosten perusteella kummankaan asiakkaan AAC-menetelmien käyttö ei kas-

vanut kommunikaatiokansioiden avulla. Kuvassa 9 näkyy vastausten jakautu-

minen kyselyn ensimmäisissä kysymyksissä, joissa kysyttiin, oliko asiakkaiden 

AAC-menetelmien käyttö eli toivottu kommunikointi kasvanut kommunikaatio-

kansioiden avulla. Asiakas A:lla kyllä-vastausten osuus kokonaismäärästä oli 

17 % ja asiakas B:llä 33 %. Loput osuudet koostuivat joko ”ei” tai ”en osaa sa-

noa” vastauksista. Jos kyllä vastauksia olisi ollut kummankin asiakkaan koh-

dalla eniten, silloin toivotussa kommunikoinnissa olisi voitu todeta tapahtu-

neen kasvua.  
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Kuva 9. Ohjaajien vastausten jakautuminen kehittämistyön tavoitteen toteutumisesta. 

 

Myöskään havainnointitulosten perusteella kehittämistyön tavoitetta ei saavu-

tettu. Kuvassa 10 näkyy toivotun kommunikoinnin kokonaismäärät alku- ja lop-

pumittauksessa. Niitä vertailemalla huomaa, ettei toivotun kommunikoinnin 

kasvua tapahtunut loppumittaukseen mennessä. Asiakas A:n AAC-menetel-

mien käyttö oli loppumittauksessa laskenut, kun taas asiakas B:n toivotun 

kommunikoinnin määrä pysyi samana alkumittaukseen verrattuna.  

 

Kuva 10. Havainnointitulokset kehittämistyön tavoitteen toteutumisesta. 

 

Huolimatta siitä, ettei kehittämistyön päätavoitetta saavutettu, saatiin kyselyn 

avulla esille yksittäisiä seikkoja, joita huomioimalla tavoite on mahdollista saa-

vuttaa myöhemmin. Tuloksista ilmeni, ettei palvelukodilla pitkään työskennel-

leiden ohjaajien oma-aloitteisuus kansion hyödyntämiselle ollut kovin suurta. 

1

2

3

1

2

3

ASIAKAS A ASIAKAS B

Kasvoiko asiakas A:n ja B:n toivottu 
kommunikointi kommunikaatiokansioiden 

avulla?

Kyllä Ei En osaa sanoa

56

23

43

23

ASIAKAS A ASIAKAS B

Asiakas A:n ja B:n toivotun kommunikoinnin 
kokonaismäärät ennen ja jälkeen 

kommunikaatiokansioiden käyttöön ottoa

Alkumittaus Loppumittaus
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Kuitenkin kansion muiksi mahdollisiksi hyödyiksi lueteltiin asiakkaiden arjen 

aktivointi ja vapaa-ajan vieton monipuolistaminen.  

 

Jos jatkossa ohjaajat hyödyntäisivät kansioita kahden keskisissä kommuni-

kointitilanteissa asiakkaiden kanssa kysymällä ja ehdottamalla heille erilaisia 

tekemisiä vapaa-ajalla, voi asiakas aktivoitua myös itse ehdottamaan vapaa-

ajan tekemistä kansion avulla tai käytössä olevilla esineillä. Kun asiakas alkaa 

tuomaan asioita useammin esille, lisää se välittömästi käytössä olevien aac-

menetelmien käyttöä sekä yleistä aktiivisuutta. Mitä useammin asiakas tuo toi-

veitaan esille, hänen kuulluksi tuleminen ja osallisuus kasvavat.  

 

Monen ohjaajan mielestä kansioita voidaan käyttää uusien ihmisten perehdyt-

tämisessä. Kansiolla voidaan säästää ohjaajien aikaa, kun uudet työntekijät 

voivat tutustua itsenäisesti asiakkaan kommunikointitapoihin kansion avulla. 

Kommunikaatiopassia lukemalla uudet työntekijät saavat tiedon myös asioista, 

jotka voivat ärsyttää asiakasta. Passissa on myös kerrottu haastavan käyttäy-

tymisen eli ei toivotun kommunikoinnin muodot, mikä auttaa uusia ihmisiä ti-

lanteiden ennakoinnissa, kun he työskentelevät asiakkaiden kanssa.   

 

 

9 POHDINTA 

9.1 Opinnäytetyön hyödyt 

Pohtiessani opinnäytetyön onnistumisia, koen sen olevan sisällöltään sellai-

nen, mitä voidaan hyödyntää monissa eri käyttötarkoituksissa. Kehittämistyöni 

ansiosta kaksi autismin kirjon aikuista saivat yksilölliset kommunikaatiokansiot 

avuksi erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, joita myös ohjaajat voivat hyödyntää 

työssään. Myös ohjaajat saivat käyttöönsä oman malliohjeen kommunikaatio-

kansion ja kommunikaatiopassin valmistuksesta, mitä he voivat hyödyntää 

omassa työssään kyseisten tuotteiden valmistuksessa tai esimerkiksi uusien 

työntekijöiden perehdyttämisessä. Tuotos löytyy myös tämän työn liitteistä, eli 

se on myös tätä raporttia lukevien käytettävissä.  

 

Työn teoriaosuudessa on kattavasti tietoa autismin kirjosta, sekä siihen kuulu-

vista kaikista kehityshäiriöistä ja ilmenemismuodoista. Teoriaa kirjoittaessa 

huomasin, ettei kaikista kehityshäiriöistä ollut tietoa samassa tietolähteessä, 
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vaan jokaisesta piti etsiä erikseen tietoa. Lukija saa myös selville, millaisia 

muutoksia autismin kirjon diagnosoinnissa tapahtuu lähivuosien aikana.  

 

Vaikka tämän kehittämistyön päätavoite ei toteutunut, koen käyttämieni tutki-

musmenetelmien olleen sellaiset, joita voisi hyödyntää jatkossa muissa aihee-

seen liittyvissä tutkimuksissa. Havainnointilomakkeessa oli jaoteltu yleisimmät 

kommunikointitilanteet, joita autismin kirjon henkilöiden vuorovaikutustilan-

teissa useimmiten tapahtuu. Jos lomaketta käytetään tulevaisuudessa, siihen 

on helppo muokata kommunikoinnin muodot sen tutkittavan henkilön perus-

teella. Itse koin tutkimuksen aikana lomakkeen käytön toimivaksi, niin havain-

nointivaiheessa kuin sen jälkeen aineistonkäsittelyssä.    

 

9.2 Opinnäytetyöprosessin toteutuminen 

Huolimatta siitä, ettei tutkimuksessa saavutettu työn päätavoitetta, olen tyyty-

väinen opinnäytetyöprosessin kokonaisuuteen. Vaikka itse raportin valmistu-

minen viivästyi alkuperäisestä aikataulusta, sain kaikki muut työhön liittyvät 

vaiheet toteutettua suunnitelman mukaisesti ajallaan. Lisäksi koen onnistu-

neeni oman oppimisen lisäämisessä. Erityisesti teoreettisen viitekehyksen kir-

joittaminen kerrytti itselleni paljon sellaista tietoa autismin kirjosta ja kommuni-

koinnista, jota en aiemmin tiennyt. Uuden tiedon oppiminen lisäsi omaa kiin-

nostusta aihetta kohtaan entisestään työn edetessä.  

 

Henkilökohtaisesti työni tärkeimpänä vaiheena pidin kommunikaatiokansioi-

den valmistamista. Tein ne kahdelle asiakkaalle, joilla kummallakin oli hyvin 

yksilölliset, toisistaan poikkeavat tavat kommunikoida. Koin kansioiden ja 

niissä olleiden kommunikaatiopassien valmistuksen erittäin vastuulliseksi teh-

täväksi. Se vaati minulta perusteellista perehtymistä asiakkaiden kommuni-

kointitaitoihin, jotta kansioihin saatiin kaikki tarvittava sisältö. Halusin kansi-

oista mahdollisimman kattavat, jotta asiakkaat sekä heidän kanssa toimivat 

henkilöt voisivat käyttää niitä monipuolisesti erilaisissa vuorovaikutustilan-

teissa. Kuva- ja tekstimateriaalin kerääminen sekä kansion sivujen valmistami-

nen oli opinnäytetyön työläimpiä vaiheita. Niiden tekeminen opetti minulle tark-

kaavaisuutta ja yksilökohtien huomioimista, joita pystyin hallitsemaan huomat-

tavasti paremmin valmistaessani kehittämistyön tuotosta.  
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Myös tuotoksen, eli kommunikaatiokansion- ja passin valmistusohje onnistui 

odotusten mukaisesti. Sain tiivistettyä siihen tärkeimmät asiat, joiden huomioi-

minen oli mielestäni erittäin tärkeää kansioiden ja passien valmistuksessa. 

Tuotoksesta tuli kooltaan ja ulkonäöltään helppokäyttöinen, vaikkakin palaut-

teen perusteella sitä olisi voitu tiivistää lyhyemmäksi. Palautteesta huolimatta 

tuotos on sisällöltään monipuolinen, josta voi saada paljon myös uutta tietoa.  

 

Kokonaisuudessaan suoriuduin kehittämistyöstä suunnitelmani mukaisesti. 

Kansioiden ja tuotoksen valmistaminen eteni tuotekehityksen vaiheiden mu-

kaisesti. Tein yhteistyötä palvelukodin kanssa tuotekehityksen jokaisessa vai-

heessa. Ideointi ja suunnittelu tapahtui yhdessä opinnäytetyön ohjaajien 

kanssa. Toteutusvaiheessa myös palvelukodin muut ohjaajat auttoivat kuva-

materiaalin keruussa lavastamalla kommunikointitilanteita, joihin myös kumpi-

kin autismin kirjon asiakas osallistui, jotta sain otettua kansioihin tarvittavat ku-

vat. Ohjaajat osallistuivat myös arviointiosuuteen, kun he vastasivat kirjallisesti 

kyselyyn sekä antoivat palautetta tuotoksen onnistumisista.  

 

Yksi onnistumisen kohde opinnäytetyön prosessin aikana oli oma aktiivinen 

yhteydenpito työn ohjaajiin, jotka työskentelivät palvelukodilla. Kehittämistyön 

aikaan pyrin pitämään heidät ajan tasalla työn eri vaiheista. Kansioiden ja tuo-

toksen sisällön suunnittelussa kartoitin paljon heidän näkemyksiä, jotta osasin 

tehdä tarvittavat muutokset. Pyrin odottamaan ensin heidän mielipiteitä ennen 

eteenpäin siirtymistä, jotta sain tehtyä kehittämistyön vaiheet mahdollisimman 

laadukkaasti ilman ylimääräisiä huolimattomuusvirheitä.  

 

Myös yhteydenpito kyselyyn osallistuneisiin työntekijöihin oli mielestäni onnis-

tunut. Sähköisen tietojärjestelmän kautta pystyin olemaan yhteyksissä jokai-

seen osallistujaan henkilökohtaisesti ja kertomaan heille kattavat ohjeet kyse-

lyn vastaamista varten. He pystyivät kysymään myös minulta neuvoa mahdol-

lisissa ongelmatilanteissa. Sähköisen tietojärjestelmän lisäksi kävin ennen ky-

selyn toteuttamista useaan otteeseen palvelukodilla, jotta sain kysyttyä kaikilta 

osallistujilta vielä erikseen halukkuutensa osallistua tutkimukseen. Uskon, että 

aktiivinen yhteydenpito ohjaajiin auttoi saamaan runsaan määrään palautet-

tuja kyselyitä, minkä ansiosta vastausprosenttikin oli korkea.  
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Opinnäytetyöprosessin onnistumisesta huolimatta huomasin jälkikäteen teh-

neeni pienen virheen, mikä liittyi kyselyn sisältämiin kysymyksiin. Kehittämis-

työssä pyritään poistamaan ongelmia (Kananen 2015, 39), mikä tässä työssä 

tarkoitti asiakkaiden haastavan käyttäytymisen vähentämistä vuorovaikutusti-

lanteissa. Kyselyssä kysyin ohjaajilta, oliko heidän mielestä asiakkaiden haas-

tava käyttäytyminen eli ei-toivottu kommunikointi kasvanut. Sen sijaan minun 

olisi pitänyt lisätä ylimääräinen kysymys tai muotoilla aiempi kysymys siten, 

että olisin selvittänyt ohjaajilta, oliko haastava käyttäytyminen vähentynyt kan-

sioiden avulla. Kysymyksen muotoa muuttamalla olisin saanut havainnointitu-

loksille luotettavuutta, jossa vertailin asiakkaiden haastavan käyttäytymisen 

määrän vähentymistä alku- ja loppumittauksen välillä.  

 

9.3 Kehittämistyön tavoitteen täyttyminen     

Tässä luvussa pohdin mahdollisia syitä, miksei kehittämistyön päätavoite to-

teutunut. Koen siihen olevan monia perusteluja, miksei tutkimuskohteena ollei-

den autismin kirjon henkilöiden kommunikointi kasvanut tutkimuksen aikana. 

Osa syistä on sellaisia, joihin en itse tutkijan roolissa olisi voinut vaikuttaa. 

 

Asiakas A:n havainnointituloksissa huomasin selkeän muutoksen, kun loppu-

mittauksessa havainnointipäivä muuttui poikkeuksellisesti perjantaista lauan-

taiksi. Omien aikataulujeni takia en pystynyt toteuttamaan havainnointia esi-

merkiksi seuraavan viikon perjantaina, joten se oli pakko tehdä mahdollisim-

man nopeasti, jotta sain tarvittavan tutkimusaineiston vertailua varten. Jälkikä-

teen mietittynä olisin voinut jo kehittämistutkimuksen suunnitteluvaiheessa va-

rautua mahdollisiin muutoksiin varaamalla ylimääräistä aikaa havainnointeja 

varten mahdollisten muutosten varalle.  

 

Lisäksi jäin pohtimaan tutkimuksen jälkeen, olisiko asiakkaiden havainnointei-

hin pitänyt tehdä pieniä muutoksia. Havainnointien alku- ja loppumittausten 

väli oli 10 viikkoa, minkä aikana asiakkailla ja ohjaajilla oli aikaa tutustua kan-

sioihin ja ottaa ne hyötykäyttöön. Asiakas B:n havainnoinneissa ilmeni, että 

hän oli alkanut käyttää kansiota kommunikoinnin välineenä loppumittauk-

sessa. Asiakas A:lla havainnointien perusteella kehittymistä ei tapahtunut yhtä 

paljon, vaikka kyselyssä yksi ohjaajista kirjoitti, että asiakas oli hänen kans-

saan muodostanut pieniä keskustelutilanteita osoittamalla kansiosta hänelle 
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mieluisia kuvia. Jos loppumittaus ja kysely olisi tehty myöhemmin, esimerkiksi 

3–4 kuukauden kuluttua kansioiden käyttöön otosta, olisi asiakas A ehtinyt ot-

taa kansion paremmin käyttöön. Koska kyselyssä ilmeni useita en osaa sa-

noa- vastauksia asiakkaiden kommunikoinnin muutoksista, olisi myös ohjaa-

jien näkemykset saattaneet olla selkeämpiä.  

 

Toiseksi mietin havainnoinneissa sitä, oliko kaksi havainnointipäivää alku- ja 

loppumittauksessa riittävä määrä selvittämään asiakkaiden kommunikoinnissa 

tapahtuneet muutokset. Kyselyssä ilmeni, että asiakas A:n sen hetkinen vi-

reystila oli saattanut vaikuttaa siihen, miksei hänen kommunikoinnissa tapah-

tunut yhtä paljon muutosta kuin asiakas B:n kohdalla. Vireystilan heikentymi-

nen saattoi vaikuttaa osittain myös havainnointituloksiin loppumittauksessa. 

Jos olisin havainnoinut asiakkaita kahden päivän sijasta viisi päivää, olisi tu-

loksista saattanut havaita tarkemmin kommunikoinnissa tapahtuneet muutok-

set. Pidemmällä havainnoinnilla olisin saanut myös selville, kuinka paljon asi-

akkaiden kommunikoinnin määrä vaihtelee yksittäisten päivien perusteella.  

 

Toisaalta asiakkaiden vireystilan muutokset saattoivat johtua monista syistä, 

joita voi olla hankala selvittää ja ennakoida. Vaikka havainnointijaksoa olisi pi-

dennetty, siitä huolimatta kommunikointi ei välttämättä olisi kasvanut. Tehdes-

säni sijaisuuksia palvelukodilla ja toimintakeskuksella huomasin, että yleisesti 

ottaen autismin kirjon asiakkaiden vireystila voi vaihdella paljon jo yksittäisten 

päivien välillä tai pidemmillä ajanjaksoilla. Keskustellessani ohjaajien kanssa 

aiheesta, siihen voi vaikuttaa esimerkiksi lääkemuutokset, ohjaajien vaihtumi-

nen tai muut arjessa tapahtuvat pienet muutokset, jotka vaikuttavat struktuurin 

muuttumiseen.  

 

Havainnointien aikana huomasin, ettei asiakkaiden kanssa työskennellyt aina 

sama ohjaaja. Jokaisella ohjaajalla on omanlaisensa tyyli ohjata ja taito käyt-

tää asiakkaiden kommunikointimenetelmiä, mikä saattoi vaikuttaa myöntei-

sesti havainnointituloksiin ainakin asiakas A:n kohdalla. Kuten taulukoista huo-

maa, loppumittauksessa asiakas A:n viittominen vastaamistilanteissa oli huo-

mattavasti runsaampaa, kuin alkumittauksessa. Viittomien käytön kasvuun oli 

saattanut vaikuttaa se, että loppumittauksessa asiakas A:lle oli esitetty enem-

män kysymyksiä, kuin alkumittauksessa. Tämä taas voidaan perustella sillä, 

että loppumittauksessa työskennellyt ohjaaja käytti huomattavasti enemmän 
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viittomia puheen olla verrattuna ohjaajan, joka työskenteli asiakas A:n kanssa 

alkumittauksessa. 

 

Ohjaajien vaihtuminen näkyi havainnoinneissa myös erilaisina ohjaustyyleinä, 

mikä taas saattoi vaikuttaa negatiivisella tavalla asiakkaiden kommunikoinnin 

määrissä. Paljastamatta havainnointipaikkaa, asiakasta tai muita tarkempia 

tietoja, joissakin havainnoinneissa ohjaaja saattoi toimia asiakkaan puolesta 

tai hän keskusteli asiakkaalle siten, ettei asiakas tehnyt itse kommunikoinnin 

aloitteita niin paljon, mitä hän olisi kyennyt tekemään. Ohjaajilla oli havainnoin-

tien aikana samanaikaisesti 2-3 asiakasta ohjattavana, mikä saattoi vaikuttaa 

siihen, ettei asiakas A tai B saanut välttämättä riittävästi huomiota ohjaajalta. 

Jos ohjaaja olisi ollut jatkuvasti asiakkaan käytettävissä, olisi kommunikointiti-

lanteita saattanut olla enemmän sekä alku- että loppumittauksessa.  

 

Kyselyssä tuli esille, etteivät ohjaajat olleet kovin aktiivisia kansioiden käy-

tössä tutkimuksen aikana. Se saattoi myös vaikuttaa siihen, ettei asiakkaiden 

kommunikointi kasvanut. Riippuen asiakkaiden omasta motivaatiosta, heidän 

kommunikointi olisi voinut mahdollisesti kasvaa, jos myös ohjaajat olisivat ol-

leet aktiivisempia kansioiden käytössä ja näyttäneet esimerkkiä niiden käy-

tössä. Toisaalta on myös ymmärrettävää, ettei osa ohjaajista kokenut kansioi-

den käyttöä tarpeelliseksi, jos heillä oli jo monen vuoden kokemus asiakkaista 

ja he osasivat kommunikoida heidän kanssaan käytössä olleiden kommuni-

kointimenetelmien avulla. 

 

9.4 Luotettavuus ja eettisyys 

Opinnäytetyön luotettavuuden pohdinta koostuu reliabiliteetin, eli tutkimustu-

losten pysyvyyden sekä validiteetin, oikeiden asioiden tutkimisen tarkastelusta 

(Kananen 2012, 164). Kehittämistutkimuksessa reliabiliteetin toteutuminen on 

usein kuitenkin mahdotonta, sillä määrälliseen tutkimukseen verrattuna kehit-

tämistutkimuksen tavoitteena on saada aikaan toivottu muutos (mts. 168). Jos 

tekisin tutkimuksen uudestaan, eli asiakkaiden kommunikointitilanteiden ha-

vainnoinnit ja ohjaajien kyselyt kommunikoinnin muutoksista, tulokset eroaisi-

vat todennäköisesti alkuperäisistä, mikä olisi työn tavoitteiden kannalta odotet-

tua.  
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Validiteetin näkökulmasta tarkasteltuna onnistuin tässä kehittämistyössä mit-

tareiden, eli havainnointi- ja kyselytulosten avulla tekemään johtopäätöksen 

kehittämistyön tavoitteen toteutumisesta. Mittareina toimineet havainnointitu-

lokset sisälsivät tarkat erottelut kummankin asiakkaan kommunikoinnin muo-

doista ja kokonaismääristä. Kyselyn päätavoitteena oli selvittää ohjaajien nä-

kemykset asiakkaiden kommunikoinnin muutoksista. Sain myös ne selville, 

mikä auttoi tekemään lopulliset johtopäätökset päätavoitteen saavuttamisesta.  

 

Luotettavuuteen, eli opinnäytetyön laatuun vaikuttaa myös koko prosessin ai-

kana perusteellisesti tehty dokumentointi (Kananen 2012, 164-165). Tämä nä-

kyy raportissa siten, että esittelin ja perustelin työn vaiheet mahdollisimman 

selkeästi ja monipuolisesti. Kehittämistyön aikana, esimerkiksi kommunikaa-

tiokansioiden sekä tuotoksen suunnittelussa ja valmistuksessa tein erilliseen 

päiväkirjaan tiivistelmän keskusteluista, joita kävin opinnäytetyön ohjaajien 

kanssa. Tiivistelmät sisälsivät tärkeimmät asiat keskusteluista, jotka liittyivät 

usein niihin asioihin, joita minun tuli huomioida kansioiden ja tuotoksen valmis-

tamisessa.  

 

Kirjoitin päiväkirjaan myös muun muassa myös havainnointien aikana tekemät 

muut huomiot luvussa 9.3 esitetyistä mahdollisista syistä, miksei kehittämis-

työn tavoite toteutunut. Päiväkirjan avulla sain kirjoitettua kattavasti kehittä-

mistyön eri vaiheista ja siihen sisältyneistä tärkeistä yksityiskohdista. Doku-

mentointia tukee myös se, että opinnäytetyön prosessin aikana käytin erilaisia 

kirjallisia lomakkeita, esimerkiksi tuotoksen arvioinnissa ja tutkimusaineiston 

keruussa, joiden avulla pystyn todistamaan tekemäni vaiheet ja niistä tehdyt 

johtopäätökset aidoiksi.  

 

Tavoitteenani oli huomioida kehittämistutkimuksen eettisyys koko prosessin 

ajan. Tutkimusluvan saamisen lisäksi kysyin kummankin autismin kirjon asiak-

kaan omaisilta luvan kansioiden valmistukselle ja havainnointien toteuttami-

selle, toiselle suullisena ja toiselle kirjallisena. Kirjallinen lupa löytyy raportin 

liitteistä, josta on peitetty kohdat, missä näkyy asiakkaan nimi tai asioita, joista 

hän olisi tunnistettavissa. Lisäksi kysyin ohjaajilta kirjallisesti ja suullisesti, ha-

luavatko he osallistua kyselyyn. Koska kysyin kirjallisen suostumukset sähköi-

sen tietojärjestelmän kautta, ei niistä ole versiota raportin liitetiedostoissa. Ha-
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vainnoinnit toteutin siten, ettei niistä aiheutunut haittaa asiakkaille eikä myös-

kään silloin työvuorossa olleille ohjaajille. Myös opinnäytetyön prosessin ai-

kana kertyneet tutkimusaineistot ja muut materiaalit tuhotaan työn valmistut-

tua. 

 

Pidin kehittämistutkimuksen aikana huolen myös siitä, ettei siihen osallistunei-

den asiakkaiden tai ohjaajien henkilöllisyys paljastunut. Sen takia raportissa ei 

kerrota työn tilaajan virallista nimeä. Havainnointi- ja kyselylomakkeissa sekä 

raportissa käytän kahdesta autismin kirjon henkilöstä asiakas A ja asiakas B 

nimiä. Anonyymiuden suojaamiseksi osa tämän raportin kuvista on tarkoituk-

sella epätarkkoja, ettei asiakkaita voida tunnistaa niistä. Ohjaajat täyttivät ky-

selyn nimettöminä, joten itsekään en saanut tietää, mitä kukin oli lomakkee-

seen vastannut.  

 

9.5 Jatkotutkimusehdotukset  

Opinnäytetyöni aihe oli mielestäni sellainen, josta saisi tehtyä jatkotutkimuksia 

sekä kehittämistyön että myös tutkimuksen aiheeseen liittyen. Tässä kehittä-

mistutkimuksessa pääaiheena oli kommunikaatiokansioiden vaikutusten tutki-

minen kahden autismin kirjon asiakkaan kommunikoinnin muutoksiin liittyen. 

Kansioissa oli myös kattavat kommunikaatiopassit, joiden vaikutusten selvittä-

minen jäi tässä työssä pois aiheen rajaamisen vuoksi. Jatkotutkimuksessa 

voisi selvittää, millaisia vaikutuksia kommunikaatiopassilla saadaan sitä käyt-

tävän henkilön osallisuudessa tai vuorovaikutustaitojen vahvistamisessa. 

Passi voi toimia myös perehdytysvälineenä asiakkaan kanssa työskenteleville 

henkilöille. Kehittämistyönä voisi olla myös työntekijöiden kokemusten selvittä-

minen kommunikaatiopassin merkityksestä silloin, jos palvelukoti tai toiminta-

keskus on vasta avattu tai sinne on tullut uusia asiakkaita, joita henkilökunta ei 

ole tuntenut aiemmin.  

 

Kyselytuloksista ilmeni, että ohjaajien passiivinen kansioiden käyttö oli saatta-

nut olla yhtenä syynä siihen, miksei asiakkaiden kommunikointi kasvanut. Ai-

heeseen liittyen kehittämistyönä voisi valmistaa oppaan, jossa kerrottaisiin oh-

jaajilta vaadittavia ohjaustyylejä ja työotetta, joita tarvitaan sellaisen henkilön 

ohjaamisessa, joka ei pysty itse tuottamaan puhetta. Oppaassa voisi olla 

myös vinkkejä, miten ohjaaja pystyisi kehittämään itse omaa ohjaustyyliään ja 
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ylläpitämään motivaatiota uusien asioiden oppimiselle. Oppaan materiaalia 

voisi kerätä haastattelemalla pitkään työskennelleiltä puheterapeuteilta. Tuo-

toksen arviointia varten oppaan käyttäjiltä voisi kerätä palautetta joko haastat-

telun tai kyselyn avulla.   

 

Opinnäytetyöni tutkimuskohteena ollut asiakasjoukko oli suhteellisen suppea. 

Jotta todella saataisiin selville, voiko autismin kirjon henkilöiden kommunikointi 

kasvaa vielä aikuisiällä, voisi aiheesta tehdä laajemman tutkimuksen. Tutki-

muksen toteuttamiselle tulisi olla riittävästi aikaa, jotta aineistoa saataisiin tar-

peeksi. Pitkällä aikavälillä toteutettu tutkimus mahdollistaisi tekemään alku- ja 

loppumittauksen lisäksi välihavainnointeja ja pidentämään niiden kestoa. Jos 

tutkimus toteutettaisiin usean tekijän voimin, voisi autismin kirjon henkilöitä 

olla tutkimuskohteena useita kymmeniä tai enemmän. Suuri tutkimusjoukko 

mahdollistaisi selvittämään, onko jollakin tietyllä puhetta korvaavalla menetel-

mällä paremmat vaikutukset kommunikoinnin tukemisessa. Lisäksi voitaisiin 

selvittää, onko autismin kirjon henkilöillä tiettyä ikävaihetta, milloin kommuni-

kointi ei enää kehity tai se alkaa heikentymään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

LÄHTEET 

Ala-Kihniä, P. 2012. Kommunikaation tukeminen. Autismisäätiö. Haaste-hank-

keen julkaisuja 2/12.  

 

Aivoliitto. s.a. Neuropsykiatrinen valmennus. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.aivoliitto.fi/nuortentalo/avopalvelut/neuropsykiatrinen-valmennus/ 

[viitattu 2.11.2018].  

 

Autismi (F84.0). Autismi- ja aspergerliitto. s.a. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo/autismi [viitattu 12.10.2018]. 

 

Autismi- ja aspergerliitto. 2006. Autismi ja Aspergerin oireyhtymä. Toimintara-

joite- miten se vaikuttaa elämääsi? 3. painos. Helsinki: Autismi- ja Asperger-

liitto ry.  

 

Autismikirjo- mistä on kysymys? Autismi- ja aspergerliitto. s.a. WWW-doku-

mentti. Saatavissa: https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo [viitattu 25.7.2018]. 

 

Autismikirjon diagnosointi muuttuu. Autismi- ja aspergerliitto. s.a. WWW-doku-

mentti. Saatavissa: https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo/diagnosointi/diag-

noosimuutos [viitattu 8.1.2019]. 

 

Brady, N., Bruce, S., Goldman, A., Erickson, K., Mineo, B., Ogletree, B., Paul, 

D., Romski, M., Sevcik, R., Siegel, E., Schoonover, J., Snell, M., Sylvester, L. 

& Wilkinson, K. 2016. Communication Services and Supports for Individuals 

with Severe Disabilities: Guidance for Assessment and Intervention. National 

Center for Biotechnology Information. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/arti-

cles/PMC4770561/?fbclid=IwAR2UkNAwiWeIAX-

wFWUc7G5iJITTzp1pHRcqIEGpe667HgiNdgTXGzMvZF8M [viitattu 

13.4.2019].    

 

Castren, M. & Kylliäinen, A. 2013. Autistisen käyttäytymisen monitekijäinen 

tausta. Suomen lääkärilehti 8/2013 vsk 68. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.aivoliitto.fi/nuortentalo/avopalvelut/neuropsykiatrinen-valmennus/
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo/autismi
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo/diagnosointi/diagnoosimuutos
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo/diagnosointi/diagnoosimuutos
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770561/?fbclid=IwAR2UkNAwiWeIAXwFWUc7G5iJITTzp1pHRcqIEGpe667HgiNdgTXGzMvZF8M
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770561/?fbclid=IwAR2UkNAwiWeIAXwFWUc7G5iJITTzp1pHRcqIEGpe667HgiNdgTXGzMvZF8M
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770561/?fbclid=IwAR2UkNAwiWeIAXwFWUc7G5iJITTzp1pHRcqIEGpe667HgiNdgTXGzMvZF8M


87 

https://tuhat.helsinki.fi/portal/files/114830686/SLL82013_569.pdf [viitattu 

12.10.2018]. 

 

Debora. s.a. Neuropsykiatrinen valmennus. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://debora.fi/palvelut/vammaisille-ihmisille/neuropsykiatrinen-valmennus/ 

[viitattu 15.11.2018].  

 

Eleilmaisu ja olemuskieli viestinnässä. Papunet. 2018a.  WWW-dokumentti. 

Saatavissa: http://papunet.net/tietoa/eleilmaisu-ja-olemuskieli-viestinnassa 

[viitattu 27.1.2019]. 

 

Esineet kommunikoinnissa. Papunet. 2015.  WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://papunet.net/tietoa/esineet-kommunikoinnissa [viitattu 23.1.2019]. 

 

Fredriksson, J., Kumpulainen, K. & Timonen, T. 2018. Lasten ja nuorten autis-

mikirjon häiriöt. Teoksessa Fredriksson, J., Koskinen, M., Ranta, K. & Tuo-

misto, M. (toim.) Lasten ja nuorten kognitiiviset ja käyttäytymisterapiat. Hel-

sinki: Duodecim, 527-548.  

 

Ganz, J. & Simpson, R. 2004. Effects on Communicative Requesting and 

Speech Development of the Picture Exchange Communication System in Chil-

dren with Characteristics of Autism. Journal of Autism and Developmental Dis-

orders 34, 395-409. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://www.re-

searchgate.net/profile/Jennifer_Ganz/publication/8264843 [viitattu 23.1.2019]. 

 

Hokkanen, E. & Szegda, D. 2009. Apua arkeen ja aistihäiriöihin. Ohjeita ja ko-

kemuksia erityistä tukea tarvitsevan lapsen kasvattamisesta. 4. painos. Hel-

sinki: Kehitysvammaliitto.  

 

Huttunen, M. 2017. Aspergerin oireyhtymä. Terveyskirjasto. WWW-doku-

mentti. Päivitetty 10.9.2017. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveys-

kirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00354 [viitattu 3.10.2018].  

 

Huttunen, M. 2016. Autismi. Terveyskirjasto. WWW-dokumentti. Päivitetty 

17.10.2016. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskir-

jasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355 [viitattu 22.9.2018]. 

https://tuhat.helsinki.fi/portal/files/114830686/SLL82013_569.pdf
https://debora.fi/palvelut/vammaisille-ihmisille/neuropsykiatrinen-valmennus/
http://papunet.net/tietoa/eleilmaisu-ja-olemuskieli-viestinnassa
http://papunet.net/tietoa/esineet-kommunikoinnissa
https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Ganz/publication/8264843
https://www.researchgate.net/profile/Jennifer_Ganz/publication/8264843
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00354
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00354
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355


88 

Huuhtanen, K. 2011. Puhetta tukevat ja korvaavat kommunikointimenetelmät 

Suomessa. 3. painos. Kehitysvammaliitto.  

 

Joka sadas meistä on autismin kirjolla- tietoa ikääntymisestä autismin kirjolla 

sosiaali- ja terveysalalle. 2015. Autismi- ja aspergerliitto. PDF-dokumentti. 

Saatavissa: https://www.autismiliitto.fi/files/1589/23_4_2015_opaslehti-

nen_ika_ja_autismi_a5_docx.pdf [viitattu 26.7.2018].  

 

Jokinen, T. 2010. Tuotekehitys. Aalto- yliopisto teknillinen korkeakoulu. PDF-

dokumentti. Saatavissa: http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526033204.pdf 

[viitattu 12.4.2019].  

 

Juhola, E. 2018. Autismin muuttuvat kasvot- Autismisäätiö 20 vuotta. Helsinki: 

Into kustannus. 

 

Jäntti, E. & Savinainen, R. 2018. Nepsyt- Erityistä elämää. Hämeenlinna: Ka-

risto Oy.  

 

Järvinen, H. 2017. Autismiopetuksen henkilöstön kokemuksia puhetta tuke-

vien ja korvaavien keinojen käytöstä. Helsingin yliopisto. Logopedia. Pro 

gradu -tutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: https://helda.hel-

sinki.fi/bitstream/handle/10138/191265/Jarvinen%20Heli%20Marjukka.pdf?se-

quence=2 [viitattu 4.3.2018]. 

 

Kananen, J. 2015. Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön opas. Mi-

ten kirjoitan kehittämistutkimuksen vaihe vaiheelta. Jyväskylän ammattikor-

keakoulun julkaisuja -sarja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

 

Kananen, J. 2012. Kehittämistutkimus opinnäytetyönä. Kehittämistutkimuksen 

kirjoittamisen käytännön opas. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -

sarja. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

 

Kananen, J. 2017. Laadullinen tutkimus pro graduna ja opinnäytetyönä. Jy-

väskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja -sarja. Jyväskylä: Jyväskylän am-

mattikorkeakoulu.  

 

https://www.autismiliitto.fi/files/1589/23_4_2015_opaslehtinen_ika_ja_autismi_a5_docx.pdf
https://www.autismiliitto.fi/files/1589/23_4_2015_opaslehtinen_ika_ja_autismi_a5_docx.pdf
http://lib.tkk.fi/Reports/2010/isbn9789526033204.pdf
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/191265/Jarvinen%20Heli%20Marjukka.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/191265/Jarvinen%20Heli%20Marjukka.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/191265/Jarvinen%20Heli%20Marjukka.pdf?sequence=2


89 

Kangas, S. 2008. Sateenvarjon alla- Etnografinen tutkimus autististen lasten 

vuorovaikutuksesta ja leikistä. Lapin yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta. 

Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto.  

 

Kauppila, R. 2006. Vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot. Vuorovaikutusopas 

opettajille ja opiskelijoille. 2. painos. Jyväskylä: PS-kustannus 

 

Kerola, K., Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. Jy-

väskylä: PS-Kustannus.  

 

Kerola, K. & Sipilä, A-K. 2017. Haastava käyttäytyminen – muutoksen mahdol-

lisuus. Valteri: Valteri-koulu.  

 

Kivinummi, J. & Alatupa, S. 2016. Kun ei suju. Selviytymisopas haastaviin 

asiakastilanteisiin. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Klemola, U. & Talvio, M. Toimiva vuorovaikutus. Jyväskylä: PS-kustannus.  

 

Koivu, J. 2018. Mitä viittomat ovat? Joensuun seudun viittomaopetus.  WWW-

dokumentti. Saatavissa: http://www.viittomaopetus.fi/?t=Tukiviittomat [viitattu 

22.1.2019]. 

 

Kommunikointikansio. Papunet. 2018b. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://papunet.net/tietoa/kommunikointikansio [viitattu 27.1.2019]. 

 

Laine, K. 2017. Kuvat kommunikoinnissa. Papunet. Tietoa kommunikoinnista. 

WWW-dokumentti. Saatavissa: http://papunet.net/tietoa/kuvat-kommunikoin-

nissa [viitattu 3.3.2018]. 

 

Leppänen, R. 2007. Kartoitus AAC-menetelmien käytöstä Hyvinkään päivähoi-

dossa- Koulutuksen merkitys. Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tie-

dekunta. Proseminaaritutkielma. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://papu-

net.net/svenska/fileadmin/muut/opinnaytteet/riitta_leppanen.pdf [viitattu 

4.3.2018].  

 

http://www.viittomaopetus.fi/?t=Tukiviittomat
http://papunet.net/tietoa/kommunikointikansio
http://papunet.net/svenska/fileadmin/muut/opinnaytteet/riitta_leppanen.pdf
http://papunet.net/svenska/fileadmin/muut/opinnaytteet/riitta_leppanen.pdf


90 

Materiaalia kommunikoinnin tukemiseen- Kommunikointipassi. Papunet. 2019. 

WWW-dokumentti. Päivitetty 21.2.2019. Saatavissa: http://papunet.net/materi-

aalia/kommunikaatiopassi [viitattu 31.3.2019]. 

 

Matero, M. 2012a. Autismi. Teoksessa Malm, M., Matero, M., Repo, M. & Tal-

vela, E. Esteistä mahdollisuuksiin- vammaistyön perusteet. 1.-3. painos. Hel-

sinki: Sanoma Pro Oy, 219-235.  

 

Matero, M. 2012b. Kielelliset häiriöt ja AAC. Teoksessa Malm, M., Matero, M., 

Repo, M. & Talvela, E. Esteistä mahdollisuuksiin- vammaistyön perusteet. 1.-

3. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy, 130-164.  

 

Merikratos Oy. s.a. Neuropsykiatrinen valmennus. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://www.merikratos.fi/perhepalvelut/neuropsykiatrinen-valmennus 

[viitattu 2.11.2018]. 

 

Mitchell, D. 2018. 27 tutkitusti toimivaa tapaa opettaa. Jyväskylä: PS-Kustan-

nus.  

 

Moilanen, I., Mattila, M-L., Loukusa, S. & Kielinen, M. 2012. Autismikirjon häi-

riöt lapsilla ja nuorilla. Duodecim. PDF-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395 [viitattu 11.10.2018]. 

 

National Institute of Mental Health. 2018. Autism Spectrum Disorder. WWW-

dokumentti. Saatavissa: https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spect-

rum-disorders-asd/index.shtml [viitattu 22.1.2019]. 

 

Nivarpää-Hukki, E., Tanskanen, H. & Tarpila, S. 2012. Kommunikaation kol-

mio ja kulmakivet- Kommunikaation ydintaidot ja niiden arviointi. Helsinki: Er-

weko Oy.  

 

Nylander, L. 2010. Autismin kirjo aikuisiällä- kysymyksiä ja vastauksia. Au-

tismi- ja Aspergerliitto ry. Vantaa: Autismi- ja Aspergerliitto.  

 

Papunetin kuvatyökalu. Papunet. s.a. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://kuvatyokalu.papunet.net/#/muokkaa/402021 [viitattu 5.2.2019].  

http://papunet.net/materiaalia/kommunikaatiopassi
http://papunet.net/materiaalia/kommunikaatiopassi
https://www.merikratos.fi/perhepalvelut/neuropsykiatrinen-valmennus
https://ksamk-my.sharepoint.com/personal/olipe003_edu_xamk_fi/Documents/Opinnäytetyösalkku/:%20https:/www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395
https://ksamk-my.sharepoint.com/personal/olipe003_edu_xamk_fi/Documents/Opinnäytetyösalkku/:%20https:/www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo10395
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/index.shtml
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/autism-spectrum-disorders-asd/index.shtml
https://kuvatyokalu.papunet.net/#/muokkaa/402021


91 

 

Partanen, K. 2010. Voimaa autismin kirjon kuntoutukseen. Helsinki: PS-kus-

tannus.  

 

Rannisto, T. 2016. Autismi on neurologinen häiriö, jonka oireet muuttuvat elä-

mänkaaren mukaan. Mediaplanet kansanterveys. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: http://www.kansanterveys.fi/neurologiset/autismi-on-neuropsykiatrinen-

hairio-jonka-oireet-muuttuvat-elamankaaren-mukaan [viitattu 22.9.2018]. 

 

Rett ry. s.a. Rettin oireyhtymä. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

http://www.aure.fi/rettin-oireyhtyma/ [viitattu 11.10.2018]. 

 

Rintahaka, J. & Viitapohja, K. 2002. Harvinainen neurologinen monivammai-

suus- Rett-oireyhtymä. Rinnekoti-Säätiö- Kv-tietopankki. WWW-dokumentti. 

Päivitetty 15.5.2017. Saatavissa: http://www.kvtietopankki.fi/oireyhtymat/r/rett-

oireyhtyma [viitattu 11.10.2018]. 

 

Ronkainen, S., Pehkonen, L., Lindblom-Ylänne, S. & Paavilainen, E. 2014. 

Tutkimuksen voimasanat. 1.-3. painos. Helsinki: WSOYpro Oy. 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. 2006. Teemoittelu. KvaliMOTV- 

Menetelmäopetuksen tietovaranto. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_4.html [viitattu 15.3.2019]. 

 

Salonen, K. 2013. Näkökulmia tutkimukselliseen ja toiminnalliseen opinnäyte-

työhön – opas opiskelijoille, opettajille ja TKI-henkilöstölle. Turun ammattikor-

keakoulun puheenvuoroja 72. PDF-dokumentti. Saatavissa: http://julkaisut.tur-

kuamk.fi/isbn9789522163738.pdf [viitattu 7.2.2019].  

 

TEACHH. Autismi- ja aspergerliitto. s.a. WWW-dokumentti. Saatavissa: 

https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo_ja_ikaantyminen/materiaalipankki/kom-

munikaation_ja_vuorovaikutuksen_tueksi/teacch [viitattu 16.11.2018]. 

 

Tetzchner, S. & Martinsen H. 2000. Johdatus puhetta tukevaan ja korvaavaan 

kommunikointiin. 2.painos. Helsinki: Kehitysvammaliitto ry. 

 

http://www.kansanterveys.fi/neurologiset/autismi-on-neuropsykiatrinen-hairio-jonka-oireet-muuttuvat-elamankaaren-mukaan
http://www.kansanterveys.fi/neurologiset/autismi-on-neuropsykiatrinen-hairio-jonka-oireet-muuttuvat-elamankaaren-mukaan
http://www.aure.fi/rettin-oireyhtyma/
http://www.kvtietopankki.fi/oireyhtymat/r/rett-oireyhtyma
http://www.kvtietopankki.fi/oireyhtymat/r/rett-oireyhtyma
https://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_3_4.html
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163738.pdf
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522163738.pdf
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo_ja_ikaantyminen/materiaalipankki/kommunikaation_ja_vuorovaikutuksen_tueksi/teacch
https://www.autismiliitto.fi/autismikirjo_ja_ikaantyminen/materiaalipankki/kommunikaation_ja_vuorovaikutuksen_tueksi/teacch


92 

Trygg, B. 2010. Graafinen kommunikointi. Esineet, kuvat ja symbolit puhetta 

tukevassa ja korvaavassa kommunikoinnissa. Kehitysvammaliitto ry.  

 

Tuki- ja osaamiskeskus Eskoo. s.a. Autismin kirjo. WWW-dokumentti. Saata-

vissa: https://www.eskoo.fi/osaaminen/hankkeet/autismin-kirjon-palveluoh-

jaus/autismin-kirjo.html [viitattu 11.10.2018]. 

 

Tuotteen kokonaissuunnittelu ja ideointi. Kajaanin ammattikorkeakoulu. s.a.   

WWW-dokumentti. Saatavissa: https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnayte-

tyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteen-ko-

konaissuunnittelu-ja-ideointi [viitattu 12.4.2019].  

 

Tuotteistusprosessin päävaiheet. Kajaanin ammattikorkeakoulu. s.a. WWW-

dokumentti. Saatavissa: https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teo-

reettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteistusprosessin-paa-

vaiheet  [viitattu 13.4.2019].   

 

Valli, R. 2018. Aineistonkeruu kyselylomakkeella. Teoksessa Valli, R. (toim.) 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja aineistonkeruu: virikkeitä 

aloittelevalle tutkijalle. 5. painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 92-116. 

 

Vilkka, H. 2018. Havainnot ja havainnointimenetelmät tutkimuksessa. Teok-

sessa Valli, R. (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Metodin valinta ja ai-

neistonkeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 5. painos. Jyväskylä: PS-kus-

tannus, 165-173.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eskoo.fi/osaaminen/hankkeet/autismin-kirjon-palveluohjaus/autismin-kirjo.html
https://www.eskoo.fi/osaaminen/hankkeet/autismin-kirjon-palveluohjaus/autismin-kirjo.html
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteen-kokonaissuunnittelu-ja-ideointi
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteen-kokonaissuunnittelu-ja-ideointi
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteen-kokonaissuunnittelu-ja-ideointi
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteistusprosessin-paavaiheet?refreshTree=0&contentId=71b4ab8e-5f21-4649-b161-b63f12625b59#Tuotteen%20suunnittelu%20ja%20valmistaminen
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteistusprosessin-paavaiheet?refreshTree=0&contentId=71b4ab8e-5f21-4649-b161-b63f12625b59#Tuotteen%20suunnittelu%20ja%20valmistaminen
https://www.kamk.fi/fi/opari/Opinnaytetyopakki/Teoreettinen-materiaali/Tukimateriaali/Tuotteistaminen/Tuotteistusprosessin-paavaiheet?refreshTree=0&contentId=71b4ab8e-5f21-4649-b161-b63f12625b59#Tuotteen%20suunnittelu%20ja%20valmistaminen


93 

Liite 1 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

Liite 2 

                       

10.4.2018 Mikkeli 

 

Hei Hennan kotiväki!     

 

Olen kolmannen vuoden sosionomiopiskelija Kaakkois-Suomen ammattikorkeakou-

lusta. Suoritin syksyllä 2017 7 viikon harjoittelun Oksakujan palvelukodilla ja nyt ke-

väällä 10 viikon harjoittelun Katajamäen toimintakeskuksella. Olen tehnyt molempiin 

yksiköihin syksystä lähtien myös sijaisuuksia. Olen päässyt tutustumaan myös Hen-

naan ja työskennellyt hänen kanssa. 

 

Teen opinnäytetyöni Oksakujan palvelukodille. Opinnäytetyössä teen kahdelle asiak-

kaalle kommunikaatiokansiot, mitkä sisältävät myös kommunikaatiopassit.  Toinen 

kansioista tulee Hennalle. Hänen kansio sisältäisi sekä kuvitettuja ja viitottuja kuvia. 

Kansioon tulee useita eri kategorioita. Alustava suunnitelma kansiosta näkyy tämän 

viestin lopussa. Suunnitelmassa olevat kysymysmerkit ovat sellaisia kohtia, joihin 

teen vielä täydennyksiä. Kansioiden valmistuksen jälkeen opinnäytetyön tutkimus-

osuudessa tutkin, voiko kommunikaatiokansioilla lisätä autismin kirjon henkilöiden 

kommunikointia. Tutkimus toteutetaan havainnoimalla asiakkaita kommunikointia ja 

haastattelemalla Oksakujan palvelukodin työntekijöitä.  

 

Kysyisin vielä erikseen, sopiiko teille, että teen Hennalle kansion ja toteutan hänen 

kommunikointinsa havainnoinnit? Hennan henkilöllisyys ei paljastu opinnäytetyössä, 

kaikki tehdään anonyymisti.  

 

Suunnittelin, että kansiossa olisi kuvia henkilöistä, esim. työntekijöistä ja perheenjäse-

nistä. Saako kansioon valmistaa kuvia Hennan perheenjäsenistä siten, että heidän kas-

vot olisivat kuvissa? Jos ei, niin kansio sisältäisi kuvat ainoastaan perheenjäsenten ni-

miviittomista. Jos myönnätte luvan laittaa kansioon perheenjäsenten kuvia, niin pys-

tyisittekö ottamaan kuvia nyt Hennan kotilomilla esimerkiksi hänen kameralla, josta 

ne voitaisiin siirtää Oksakujan palvelukodin tietokoneelle ja siellä valmistaa pieniksi 

kuviksi? Vaihtoehtoisesti jos teiltä löytyy jo valmiita kuvia, niin voisitteko lähettää 

niitä palvelukodin tai Hennan sähköpostiin? Tai laittaa muistitikulle, josta pystyisin 

ottamaan ne käyttöön kansion valmistukseen?  

 

Jos teille herää kysyttävää tulevasta kommunikaatiokansiosta ja opinnäytetyöstäni, 

olen tavoitettavissa sähköpostilla liljapettinen3@gmail.com tai puhelimitse 

0405398722.  

 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Lilja Pettinen 
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