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ABSTRACT 

This thesis is a practice-based thesis, the purpose of which was to produce a material-based 

electronic guide for supporting the identity of a deaf-blind person in rehabilitation.  The objec-

tive was to increase the awareness of health and social care rehabilitation professionals re-

garding the effects the deaf-blindness and development of identity have on each other. The 

purpose and the objective support the development work, which is a continuing process to as-

sure improved quality. The finished thesis was presented to cooperating partners in Septem-

ber 2019. 

The knowledge base of the thesis consists of theory on deaf-blindness, rehabilitation and iden-

tity as well as themed areas regarding challenging children’s and youth’s individual rehabilita-

tion drafted by Kela. The themed areas serve in planning the structural content of individual 

rehabilitation. They include functioning in everyday life, physical activation and guidance, guid-

ance of cognitive functions, supporting interaction and communication, psycho-social guidance 

and counselling, early childhood education and schooling, information and counselling regard-

ing health-related matters, supporting the adjustment process, a program for parents and sib-
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of benefit to raise the topics of the sub-areas of identity and support of these in rehabilitation 

in order that the consideration of these matters should become more goal-oriented. The fol-

low-up plan is to spread awareness of the electronic guide to many Kela rehabilitation provid-

ers by distributing the link to the electronic guide. 
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JOHDANTO 

Kuurosokeus on moniaistivamma ja siihen liittyvä kuntoutus on marginaalisen pienen ryhmän 

tiedossa. Siksi on hyvä nostaa esiin myös tämän ryhmän olemassa oloa ja heidän tilannettaan 

kuntoutujina sekä oman identiteettinsä rakentajina. Tämä opinnäytetyö kuvaa aihealueittain 

kuurosokeutta, identiteettiä ja kuntoutuksen prosessia keskittyen identiteetin tukemiseen Ke-

lan vaativassa lasten ja nuorten yksilökuntoutuksessa teema-alueittain. 

Opinnäytetyön aihe on kuurosokean identiteetin tukeminen kuntoutuksessa. Ajankohtaisuu-

teen vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan uudistukset, joiden myötä myös monimutkainen ja pirs-

taleinen kuntoutusjärjestelmä tulee olemaan yhteiskunnan tarkastelun alla enemmän kuin en-

nen (Keränen.R, 2016, s. 23, 26).  

Tämä tarkastelu tulee koskemaan myös kuurosokeiden ja muiden vaativaa yksilökuntoutusta 

saavien kuntoutuspalveluita. Parhaillaan myös edunkuntaan on nostettu kansanedustajien toi-

mesta kirjallinen kysymys sisäkorvaistutteen saaneiden lasten ja nuorten nykytilanteesta ja tar-

peista (Eduskunta, 2019, KK 678/2018 vp) Nämä ajankohtaiset tapahtumat liittyvät tietoisen 

identiteetin kehittymisen mahdollistamiseen ja antavat painoarvoa myös tälle opinnäytetyölle. 

Aiheen ajankohtaisuus nousee myös omaelämänkerrallisesta Juhana Salosen (2017) ”Viiton 

olen olemassa” - kirjasta ja siitä esille tulevan kuuron identiteetin kehityskaaresta. Vaikka Ju-

hana ei olekaan kuurosokea vaan kuuro niin moni asia on yhteneväinen identiteetin rakentu-

misen kannalta. Lyhyitä kuurosokeiden elämänkertoja ja niihin liittyviä tarinoita identiteetin 

osalta löytyy myös Wetterstrandin toimittamasta (2011) ”Usher tuli taloon” kirjasta. 

Yhteistyökumppaninani toimii eräs kuurosokeiden lasten ja nuorten vaativaa yksilökuntoutusta 

järjestävä taho. Opinnäytetyö on oma ehdotukseni kehityskohteeksi ajankohtaisuuden vuoksi 

ja siksi sillä ei ole varsinaista tilaajaa. Yhteistyökumppani toimii aiheen hyväksyjänä ja kehitys-

työn työpaikkakohtaisena mahdollistajana. 

Tieto pohjautuu näyttöön perustuvaan aineistoon ja ajankohtaiseen kokemusperäiseen kirjalli-

suuteen sekä Kelan asettamiin lasten ja nuorten aistivammaisten vaativan kuntoutuksen palve-

lukuvauksen teemoihin. Olen saanut myös luvan käyttää Juhana Salosen luentomateriaalia viit-

tomakielen merkityksestä kuuron identiteetissä. Käytän opinnäytetyössä sanaa kumppani ku-

vaamaan kuurosokean kanssa vuorovaikutuksessa olevaa henkilöä. Henkilö voi olla täten kun-

toutuksen työntekijä, läheinen, avustaja tai jokin muu kuurosokean kanssa toimiva henkilö. 

Tavoitteena on tuottaa sähköinen opas ammattilaisille kuurosokean identiteetin tukemiseen 

kuntoutuksessa. Uskon tämän lisäävän myös omaa ammatillista toimintaani kuntoutuksessa ja 

muiden terveydenhuollon ammattilaisten kiinnostusta aiheeseen riippumatta työpaikasta. Toi-

von aiheen herättävän laajempaa keskustelua ja mielenkiintoa muissa aistivammojen kanssa 

työskentelevien tahojen parissa.  

Kuulonäkövamma aiheuttaa monia rajoituksia arjessa. Kuntoutukseen pääseminen tukee arjen 

selviytymistä. Kuntoutus tukee muun muassa kommunikaatiota, tiedonsaantia, osallisuutta, 

sosiaalisia suhteita ja liikkumista. (Wetterstrand, 2011, s. 33)  
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1 TYÖELÄMÄ KUMPPANUUS 

Työelämän kumppaniksi valikoitui eräs Kelan vaativaa moniammatillista yksilökuntoutusta tar-

joava taho. Työelämän edustajan kanssa allekirjoitetun opinnäytetyösopimuksen mukaisesti en 

nimeä enkä esittele tarkemmin työelämän kumppania.  

Työn on tarkoitus palvella myös muita kuntoutuksen työntekijöitä tällä ammattialalla ja siksi 

sitä ei ole profiloitu pelkästään työelämäkumppanin käyttöön. 

2 TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖN SUUNNITTELU, TOTEUTUS JA 

TIEDONHAKU 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on lähtenyt liikkeelle aiheen ajankohtaisuudesta. Työkoke-

muksen kautta on voitu huomioida myös työelämän tarve lisätä tietoutta identiteetin muotou-

tumisen ja kehittymisen tukemisesta kuntoutuksessa. Kelan palvelukuvaukset ja niiden sisältä-

mät teemat auttavat kuntoutuksen sisällön tuottamisessa, mutta mitään yhteen aihekokonai-

suuteen liittyvää opasta ei ole aiemmin ollut. Identiteetti liittyy vahvasti henkilön henkiseen, 

psyykkiseen, sosiaaliseen ja fyysiseen kehitykseen ja on siksi perusteltu kehityskohde kuntou-

tuksen näkökulmasta. 

Aiheesta on keskusteltu vaativaa Kelan yksilökuntoutusta tekevän työryhmän kanssa ja todettu 

aihe työyhteisöä kehittäväksi. Työyhteisön johtajan kanssa on tehty sopimus opinnäytetyön 

esittämisestä ja oppaan laatimisesta kuntoutuksen tueksi. 

Aiheen pohjana toimivat Kelan laatimat vaativan moniammatillisen yksilökuntoutuksen palve-

lukuvauksen teema-alueet. Aiheen kartoittaminen lähti liikkeelle lukemalla aikaisemmin jul-

kaistuja kuurojen ja kuurosokeiden identiteettiin liittyviä kirjoja ja artikkeleita sekä kuurojen 

kirjaston aiheeseen liittyvää materiaalia katsomalla. Muu lähdemateriaali liittyy kuntoutuk-

seen, identiteetin kehittymiseen ja kuurosokeuteen. Näitä luotettavia lähdemateriaalia yhdis-

tämällä on kirjoitettu teoriapohja ja luotu opas kuurosokean identiteetin tukemiseen kuntou-

tuksessa.  Opas on tehty sähköiseen muotoon, jotta se voitiin tallentaa yhteistyökumppanin 

tietokantoihin ja omaan julkiseen internet linkkiin. Opas on esitelty kuntoutumiskurssin työnte-

kijöille syyskuussa 2019. 

Tiedonhakua on tehty eri tietokannoista, joista kuvaus liitteessä numero 1. Tietokannoiksi vali-

koituivat Cinal, Google scholar, Hamk Finna/e-kirjat, Käypä hoito, Medic ja Theseus. Lisäksi tie-

toa on saatu asiantuntijajärjestöiltä ja niiden kirjoittamista oppaista sekä muusta manuaali-

sesta tiedonhausta. 

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE  
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Kuurosokean identiteetin tukemisesta kuntoutuksessa tai muissa sosiaali -  ja terveydenhuol-

lon yksiköissä ei löytynyt aikaisempia tutkimuksia. Asiaa on sivuttu esimerkiksi Kelan palveluku-

vauksien teemojen alla, mutta varsinaisesti sen sisältöä ei niissäkään ole avattu. Tämän opin-

näytetyön tavoite on lisätä terveyden-ja sosiaalihuollon kuntoutuksen ammattihenkilöiden tie-

toutta kuurosokeuden ja identiteetin kehityksen vaikutuksista toisiinsa. Tietouden lisääntymi-

sen myötä eri ammattihenkilöt voivat huomioida asian kuntoutuksen toiminnallisessa sekä tie-

dollisessa sisällössä. Tietoisuuden lisääntyessä he voivat tukea kuurosokean identiteetin muok-

kaantumista sekä tietoisen identiteetin kehittymistä entistä enemmän.   

Tarkoitus on tuottaa aineistoon perustuva sähköinen opas kuurosokean identiteetin tukemi-

sesta kuntoutuksessa. Tämä tavoite tukee kehittämistyötä, joka on jatkuva prosessi paremman 

laadun takaamiseksi.  Yhteistyökumppanin lisäksi opasta voidaan jakaa muille terveyden- tai 

sosiaalihuollon ammattihenkilöille, jotka työskentelevät kuntoutuksessa kuurosokeiden parissa 

tai ovat muuten aiheesta kiinnostuneita. Opinnäytetyö esitellään ensisijaisesti yhteistyökump-

panina toimivalle Kelan vaativaa yksilökuntoutusta kuurosokeille tarjoavalle taholle. 

4 KUUROSOKEUS 

Kuurosokeus on monimuotoinen kuulon – ja näönvamma. Kuurosokeat ovat kaikki yksilöitä 

vamman vaihtelevuuden, ominaisuuksien ja persoonallisuuksien mukaan. Monimuotoisuuteen 

vaikuttavat myös ympäristön ja toiminnanrajoitteiden erilaisuudet.  Kuurosokeus on aihe, 

jonka seurausten ymmärtäminen laajasti ja jatkuvana prosessina vaatii kumppaneilta paljon.( 

Rodbroe, Janssen, 2006, s. 9-10)Luvussa esitetyt määritelmät luovat perustaa kuurosokeuden 

monimuotoisuuden hahmottamiselle ja ymmärtämiselle. Luku kuvaa pääasiassa syntymästään 

kuurosokeuden ilmenemismuotoja. Aineistoa voi silti käyttää myös aikuisena kuurosokeutunei-

den kuntoutuksessa, siksi myös he ovat mainittuina tässä kappaleessa. 

Kuulonäkövammaa voi lähestyä niin lääketietteellistä kuin sosiokulttuurisesta näkökulmasta. 

Ensimmäinen lähestymistapa kiinnittää huomion vikaan kuulossa eli sairauteen ja on yleisempi 

tapa määrittää oireyhtymä. Sosiokulttuurinen tapa lähestyy asiaa kielellisesti, kulttuurisesti ja 

sosiaalisesti viittomakieliseen yhteisöön identifioituvan henkilön näkökulmasta. (Kiili, Pollari, 

2012, s. 27) 

Kuurosokeasta puhutaan silloin, kun henkilöllä on sekä kuulo- että näköaistin yhteisvamma        

(Wetterstrand, 2011, s. 41). Kuurosokean määritelmää on muokattu pohjoismaissa WHO:n 

ICF:n (toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus) mukaisesti. 

Tällöin kuurosokeus on määritelty erityiseksi toiminnan rajoitteeksi, joka kaksoisaistivamman 

vuoksi vaatii yhteiskunnalta vaativia ympäristö- ja palvelujärjestelyitä, jotta osallisuus ja suoriu-

tuminen mahdollistuisi.(Hassinen. 2009, s.8) 

Kuurosokeus voidaan määritellä näön ja kuulon yhteisvammaksi taulukoiden 1 ja 2 mukaisesti. 

Taulukko 1 on tarkemmin määritelty ja taulukko 2 antaa vapauden yhdistää kriteereissä näön 

ja kuulon haitat. Kuitenkin niin, että molempia aistivammoja on henkilöllä. 
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Näön aste Kuulon aste 

Täysin sokea tai näkee valon Ei kuuloa edes kuulolaitteen avulla 

Näön jäänteet toiminnallisessa käytössä Kuulon jäänteet toiminnallisessa käytössä 

Sokea Kuulon jäänteet toiminnallisessa käytössä 

Näönjäänteet toiminnallisessa käytössä Kuuro 

Taulukko 1. Kuurosokeuden määrittelyä.(Robroe.I & Janssen.M, 2006, s.27) 

Näön aste Kuulon aste 

Täysin sokea  

Paljon vaikeuksia nähdä  

Vähän vaikeuksia nähdä  

Normaali näkö apuvälineiden avulla  

 Kuuro 

 Keskivaikea kuulon alenema 

 Lievä kuulon alenema 

Taulukko 2. Kuurosokeuden määrittelyä. (McDonall & Cmar.J , 2018, s. 3)  

4.1 Syntymästä kuurosokeat 

Ne joilla toiminnan rajoite on ollut jo syntymästä alkaen tai ennen kielen kehittymistä kutsu-

taan syntymästään kuurosokeiksi (Rodbroe,Janssen, 2006, s. 11). Tässä luvussa esitellään vain 

muutama syntymästä kuurosokeutuvaan liittyvä tautiluokitus, mutta kuurosokeudetta aiheut-

tavien oireyhtymien ja sairauksien kirjo on paljon laajempi. 

Suomalaiseen tautiperintöön kuuluva Usherin oireyhtymä on Suomessa tavallisin kuurosokeu-

teen johtava oireyhtymä. Periytyvyys on peittyvää eli resessiivistä, joten oireyhtymän ilmene-

minen lapsella voi olla täysi yllätys terveille vanhemmille. Vuonna 2011 Suomen Kuurosokeat 

ry asiakkaista puolella oli tämä oireyhtymä. Ushereille on tavanomaista, että jo syntymästä on 

sisäkorvatyyppinen kuulovika ja kouluiässä huomataan kehittyvä silmän verkkokalvon rap-

peuma. Lisäksi oireyhtymään kuuluu jonkin asteinen tasapainoelintenhäiriö. Usher jaetaan kol-

meen eri tyyppiin USH 1, USH 2 ja USH 3 kuulon ja tasapainon ongelmien ilmenemisen mukai-

sesti. Taulukko 3 kuvaa Usherin oireyhtymän kuulon ja tasapainoelimen tilaa diagnostiikassa. 

(Wetterstrand, 2011, s. 5, 7, 12, 15,17- 18, 21, 23) 

Oireyhtymä Kuulon aste Tasapainon taso 

USH 1 Vaikea huonokuuloisuus Vaikea tasapainoelimen vaurio 

USH 2 Keskivaikea huonokuuloisuus Normaali tasapainoelin, muut syyt 
huonossa tasapainossa 

USH 3 Etenevä kuulovamma Tasapainoelimen eritasoiset häiriöt 

Taulukko 3 Usherin oireyhtymä diagnostiikassa(Wetterstrand, 2011, s. 21, 23) 

Usheriin liittyvät näön muutokset alkavat jo ensimmäisen vuoden aikana hämäränäön huonon-

tumisena. Oireita harvoin huomataan ennen kolmen vuoden ikää. Hämäränäön heikentymisen 

lisäksi jo alkuvaiheessa toiminnallista haittaa aiheuttaa voimakas häikäistyminen päivänva-

lossa. Varsinaisen näkökentän kapenemista tapahtuu vasta myöhäisinä muutoksina yksilölli-

sesti. Niin sanottu putkinäkö voi pysähtyä useiksi vuosiksi ja näönheikentymisen nopeuden en-

nustaminen on mahdotonta. (Wetterstrand, 2011, s. 5, 7, 12, 15,17- 18, 21, 23) 
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Tanskassa on eniten pohjoismaista tehty tutkimuksia kuurosokeusalalla. Sieltä löytyy eniten 

vihurirokko-oireyhtymän (Rubeola) aiheuttamaa kuurosokeutta.( Robroe, Janssen, 2006, s. 25) 

Vihurirokko oireyhtymä on yksi yleisempi syy myös kansainvälisesti kuurosokeuteen. Tämä oi-

reyhtymä kantaa alkunsa jo sikiö aikaan, jolloin äidin sairastama vihurirokko raskauden aikana 

aiheuttaa oireyhtymän. Oireyhtymää ei välttämättä kuitenkaan huomata heti synnytyksen jäl-

keen. Ensimmäinen oire on usein toispuoleinen tai molemminpuolinen kuurous tai huonokuu-

loisuus. Oireen varhainen havaitseminen edesauttaa kommunikaation tukemista ja auttaa ha-

vaitsemaan mahdollisia liitännäisoireita varhaisessa vaiheessa. Liitännäisoireita voivat olla mik-

rokefalia, kaihi, silmän verkkokalvon poikkeavuudet ja sydänvika. (Newton.V, 2013, 92, 96-97) 

Edellä mainittujen lisäksi myös Charge assosisaatio on usein syynä kuurosokeuteen. Se on mo-

nimuotoinen sairaus, joka sisältää lääketieteellisiä, kehityksellisiä ja persoonallisia piirteitä. Sen 

aiheuttaa vähintään yksi geenivirhe (CHD7) joka säätelee muun muassa kurkun, nenän, näön ja 

kuulon alueiden kehittymistä. Siksi ainakin 90% tämän oireyhtymän kantajista kärsii jonkinas-

teisesta kuurosokeudesta syntymästään alkaen. Kommunikaation vaikeus hankaloittaa var-

haista vuorovaikutusta vanhempien kanssa. Kommunikaation vaikeuteen liittyy myös erilaista 

haastavaa käytöstä vaihtelevissa määrin riippuen lapsen persoonalisuudesta ja kehitysviiveistä. 

(Hartshorne, Hefner, Davenbort, Thelin, 2011, s. 10- 11, 23, 397, 402) 

Usein charge lapsella on paljon hengitys, sydän ja syömisongelmia ja siksi he joutuvat olemaan 

paljon sairaalassa ensimmäisinä elinvuosinaan. Oireyhtymä sisältää henkeä uhkaavia oireita, 

kuulon, näön ja tasapainon huonontumista, liman eritystä ja kasvojen liikuttamisen vaikeutta. 

Jo CHARGE nimi kertoo sen sisältämistä pääoireista. C = coloboma (silmässä oleva reikä), 

H=heart (sydänoireet), A = atresia of the choanae (takanenäontelon tukkeuma), R= retardation 

of grownt and development( viivästys kasvussa ja kehityksessä), G = genitourinary ( genitaali-

alueiden poikkeavuudet), E = ear anomalies and hearingloss (korvan ja kuulon poikkeavuudet). 

Useiden aistien poikkeavuudet haastavat charge potilaan elämää. Kuulon ja näön lisäksi poik-

keavuuksia on myös haju, maku, tunto ja tasapainoaisteissa. Näiden poikkeavuuksien ymmär-

täminen ja huomioiminen on lähtökohta Chargea sairastavan ihmisen kohtaamiseen. 

(Hartshorne, Hefner, Davenbort, Thelin, 2011, s. 10- 11, 23, 397, 402) 

Muita mainittavia kuurosokeuden syitä ovat muun muassa: keskosuus, aivokalvontulehdus, ha-

penpuute, mikrokefalia, sytomegalovirus ja enkefaliitti(aivokuume) Näiden liittännäissairauk-

sina on usein jokin silmiin kohdistuva oire tai sairaus. (Robroe, Janssen, 2006, s. 25 - 26) 

Vuonna 2012 on arvioitu, että Suomessa kuuroja tai huonokuuloisia lapsia ja nuoria olisi noin 

tuhat. Osa on jo syntymästään kuuroja tai huonokuuloisia ja osa on kuuroutunut myöhemmin 

lapsuudessaan. (Kiili, Pollari, 2012, s. 14) 

4.2 Aikuisena kuurosokeutuneet 

Ihminen voi menettää kuuloaan ja näköään normaalin vanhenemisen myötä tai erilaisten sai-

rauksien tai vammautumisen liitännäisoireina. Näköön liittyvät heikkenemiset johtuvat useim-

miten silmänpohjan ikärappeumasta. Lisäksi ilmenee väestössä glaukoomaa, diabeteksen ai-

heuttamaa retinopatiaa, verkkokalvon perinnöllisiä sairauksia, kaihia ja verkkokalvon laskimo 

tai valtimotukoksia. Kuulon tukena toimii usein näköaisti, joten sen heikentyessä myös kuulon 
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muutokset saatetaan havaita. Kuulon alenemaan johtaa usein vanhenemisprosessin aiheut-

tama ikäkuulo. Myös meluvammat ja korvasairaudet voivat aiheuttaa pysyviä kuulon alene-

mia.(Kivimäki, 2010, s. 3-5, 7, 10-11)  

Varsinkin ikääntyneiden yksinäisyyttä lisäävät näön ja kuulon heikentymät. Yleinen toiminta-

kyky alenee, tasapaino heikkenee ja sosiaaliset taidot heikentyvät. Myös masennusta on ilmoi-

tettu esiintyvän enemmän. Yksilöllinen kuntoutumistarve arvioidaan kuitenkin toimintakyvyn 

muutosten myötä. Muutosten vaikutusta arvioidaan mm kommunikaation, liikkumisen, sosiaa-

listen suhteiden ja päivittäisten toimintojen sujuvuuden suhteen. (Kivimäki, 2010, s.  12, 17)  

5 IDENTITEETTI 

Identiteetti koostuu monista eri osa-alueista. Se sisältää omia kiinnostuksen kohteita ja arvos-

tuksia.  Se on oma kokemus siitä millainen on, mitä osaa ja mihin uskoo. Yhtenä osana identi-

teettiä on sosiaalinen identiteetti, jossa koetaan ryhmään kuuluvuutta. Niin kuin yksilötasolla-

kin niin myös ryhmässä samaistutaan niihin joiden kaltaisia koetaan olevan tai halutaan olla. Se 

tuottaa me- henkeä, jota yksilö ei voi saavuttaa yksinään. Se vahvistuu, kun yksilö kokee pysty-

vänsä vaikuttamaan ja tulevansa kuulluksi.(Kuusela. S, 2015, s. 75) Identiteetin voi kuvata 

muuttuvaksi tai vakaaksi, se voi sisältää niin sosiaalisia piirteitä kuin henkilökohtaisiakin. Se voi 

olla muilta omaksuttu tai henkilökohtainen, itserakennettu ilmiö. (Marttinen. E, 2017, s.18) 

Identiteetin syntymisen tavoite on auttaa ymmärtämään sitä kuka itse on.  Identiteettiä voi siis 

kuvata omaksi tulkinnaksi itsestä ja samalla myös muiden tulkinnaksi, joka muuttuu ympäris-

tön mukana.  Elämän ennakoimattomuus altistaa muutoksille, jossa yksilön on oltava aktiivinen 

toimija oman tietoisen identiteetin työstämisessä. (Sinisalo-Juha, 2011, s. 9) 

Psykososiaalinen kehitysteoria jakaa identiteetin kolmeen osaan. Egoon eli sisäiseen mieliku-

vaan, persoonalliseen identiteettiin eli siihen mikä heijastuu muille sekä sosiaaliseen identi-

teettiin, joka kattaa roolit. (Salonen, 2018, luento) Monet kehitysteoriat sivuavat identiteetin 

syntymistä ja muokkaantumista. Mikään niistä ei voi olla täysin oikea, sillä yksilöllisiä kehitty-

miseen vaikuttavia sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä on paljon. (Slater & Bremmer, 2017, s. 70 , 74) 

Identiteetin kehittyminen 

Nuoruusiän vaiheeseen kuuluu itsensä määrittely monella osa-alueella ja siksi identiteetin kat-

sotaan alkavan ja päättyvän nuoruudessa. Kaikki nuoret eivät vielä nuoruudessaan saavuta 

identiteetin muodostumista, jolloin se hajaantuu ja identiteettityö jää keskeneräiseksi siirryttä-

essä varhaisaikuisuuteen. Kaikki kehitysvaiheet on silti saavutettavissa onnistuneesti myös 

myöhemmällä iällä, vaikka ne ensin häiriintyisivät. (Sinisalo-Juha. E, 2011, s. 5-8) 

Nuoruuden katsotaan sijoittuvan n 12- 22 vuoden ikään. Siihen kuuluu psyykkisiä, fyysisiä, kog-

nitiivisia ja psykososiaalisia muutoksia. Tärkeimmäksi kehitystehtäväksi on nostettu autono-

mian saavuttamisen. Kaikkien muutosten läpikäyminen luo pohjan minäkäsitykselle ja vertais-

ryhmien merkitys korostuu vuorovaikutustaitojen oppimisessa. Irtaantuminen ja autonomia 

voi olla haasteellista saavuttaa, jonkin vamman tai oireen yhteydessä. Avainasemaan nousee 
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mm. vanhempien kyky irrottautua lapsestaan, muu tuen saanti, ympäristön asenteet ja turval-

listen vuorovaikutussuhteiden olemassaolo. Myös oman vamman tai oireen hyväksyminen 

haasteineen ja vahvuuksineen on edellytys oman minäkuvan muodostumiselle. (Autti-Rämö, 

2016, s. 132- 133) 

5.1 Identiteetti kriisi 

Kun ihminen vammautuu, sairastuu tai sen toimintakyky heikkenee niin se merkitsee mene-

tystä jollakin tasolla (Autti- Rämö.I, 2016, s. 57). Haitan tai vamman pysyvyyden kohdalla kun-

toutuja joutuu työskentelemään oman identiteettinsä parissa, rakentaen kokonaan uuden mi-

nuuden(Kari, Niskanen, 2013, s. 9). Kuurosokeus on usein etenevä kuulon ja näon sairaus. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että henkilö joutuu elämänsä aikana läpikäymään useaan ot-

teeseen omaa muuttumisprosessiaan. Suuria haasteita tuo murrosiän läpikäymisen lisäksi ete-

nevän sairauden hyväksyminen osaksi itseään (Hassinen, 2009, s.32). Laukkarinen Veera (Wet-

terstrad, 2011, s. 68) kuvaa tunteitaan yksinäisyydeksi, jossa identiteetti häilyy kuuron ja huo-

nokuuloisen välillä.  

Vaikka etenemistä ei tapahtuisikaan, voi erilaisuus silti tuottaa haasteita elämässä. Salonen ku-

vaa kirjassaan (2018, s. 49) teini-ikäisiä tuntemuksiaan: ”Myöhemmin keväällä menetin elämän 

iloni ja mielenkiintoni kokonaan. Tunsin tuskaa sen vuoksi, etten tiennyt, mihin maailmaan 

kuuluin, ja kuka oikein olin”. 

Sopeutumisvaiheita akuutin sairastumisen tai vammautumisen yhteydessä voi tarkastella vai-

heittain etenevän prosessin mukaan. Prosessi etenee usein samansuuntaisesti kaikilla. A) En-

simmäisessä vaiheessa (järkytys/shokkivaihe) koetaan järkytyksen ja epätodellisuuden tunteita 

sekä ahdistusta ja pelkoa. Nämä tunteet ovat kuurosokeiden parissa samansuuntaisia riippu-

matta siitä milloin vamma todetaan. B) Puolustus/vetäytymisvaiheessa puolustaudutaan ja ha-

lutaan mahdollisesti kieltää vamman aiheuttamat rajoitteet tai koko vamman olemassa olo. 

Asiakas on silti aktiivinen oman terveyden tavoittelija. Erilaiset tutkimukset ja hoidot kiinnosta-

vat, koska päällimmäisenä toiveena on selättää oire tai vamma. Samaan aikaan kuitenkin har-

rastusten karsiminen lisääntyneiden näön ja kuulon haittojen kanssa alkaa ja myös ihmissuh-

teet saattavat kärsiä kommunikaatiovaikeuksien vuoksi. C) Hyväksymis- ja sopeutumisvaihee-

seen päästyään henkilö alkaa hyväksymään oiretta tai vammaansa. Hyväksyntä tuo kiinnostuk-

sen erilaisia tukitoimia ja kuntoutus kohtaan. Tässä vaiheessa pyritään tekemään myös asioita 

joista on haaveillut ennen kuin kuurosokeus etenee enemmän. Vertaistuki koetaan tärkeäksi ja 

tulevaisuus kiinnostaa. Viimeisessä sopeutumisvaiheessa henkilö on jo muuttanut elämäänsä 

omaan tilanteeseensa sopivaksi vammansa huomioiden. Itseluottamus ja tietoisuus oman elä-

mänsä asiantuntijuudesta lisääntyvät ja antavat mahdollisuuden uuden identiteetin omaksumi-

seen.(Kovanen, Mieletyinen, Västilä, 2012, s. 84- 89) 

6 KUNTOUTUS  
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Kuntoutumisen prosessiin sisältyy useita osa-alueita aina toimintakyvyn arvioinnista kuntou-

tuksen päättymiseen. Olen kuitenkin tähän opinnäytetyöhön valinnut prosessista keskeisim-

mät osa-alueet jotka toimivat työkaluina identiteetin tukemisessa kuntoutuksessa. Nämä tar-

kemmin avatut osa-alueet ovat tavoitteiden asettelu ja kuntouttava työote. 

Kuntoutusprosessi lähtee liikkeelle muutostarpeen havaitsemisesta. Muutostarpeet liittyvät 

joko henkiseen tai fyysiseen toimintakyvyn rajoittuneisuuteen tai osallistumisen heikentymi-

seen. Tarpeen voi havaita kuntoutuja itse, hänen läheisensä tai ammattilainen. Kuntoutumisen 

prosessi vaatii kuntoutujalta aktiivisuutta tavoitteiden saavuttamiseksi(Autti-Rämö, 2016, s. 

56- 57). Jos vamma tai haitta on pysyvä, niin kuntoutuja joutuu läpikäymään koko elämänsä 

uudessa valossa (Kari.O, Niskanen.T, 2013, s. 9). Kuntoutujalla voi olla useampia tavoitteita 

kuntoutukseen tullessa. Yleensä jo kuntoutukseen pääseminen vaatii lakisääteistä kuntoutus-

suunnitelmaa, joka sisältää asiakkaan laatimat tavoitteet.(Kuntoutusportti, 2019) Ihminen 

luontaisesti pyrkii asettamaan tavoitteita ja tekemään valintoja arjessaan. Omiin tavoitteisiin 

sitoutuminen rakentaa identiteettiä. (Marttinen. E, 2017, s. 8) 

Kuntoutuksessa tavoitteiden asetteluun liittyy vahvasti kohtaaminen. Kohtaamisessa pyritään 

saamaan esiin asiakkaan näkökulmat ja voimavarat, tuetaan asiakkaan aktiivisuutta ja määri-

tellään tavoitteita yhteisesti ja asiakaslähtöisesti. (Katisko, Kolkka, Vuokkila-Oikkonen, 2014, s. 

41)Tavoitteiden asetteluun on hyvä tarvittaessa ottaa mukaan myös koko kuntoutujan lähiver-

kosto. Useammat näkökulmat auttavat kartoittamaan kokonaistilanteen ja tämä mahdollistaa 

mahdollisimmat hyvät lähtökohdat tavoitteille ja kuntoutuksen sisällölle.(Katisko, Kolkka, 

Vuokkila-Oikkonen, 2014, s. 51) Tavoitteet on tehty saavutettaviksi ja siksi niiden tulee olla rea-

listisia, toteuttamiskelpoisia ja käytännönläheisiä. Kuntoutujan sitoutuneisuus tavoitteisiin on 

ensiarvoisen tärkeää niiden toteutumisen kannalta. (Kari, Niskanen, 2013, s. 44) 

 

Kelan vaativan yksilökuntoutuksen palvelukuvauksen mukaan tavoitteet perustuvat ennakko-

kyselyyn ja verkostoneuvotteluun, lapsen tai nuoren kuntoutussuunnitelmaan sekä alkuvai-

heen haastatteluihin ja arviointeihin. Kuntoutukseen saapuu eri-ikäisiä, eri elämäntilanteissa 

olevia sekä eri voimavaroja omaavia kuntoutujia ja heidän perheitään. Nämä seikat tulee ottaa 

huomioon yksilöllisesti tavoitteita asettaessa. Yleisenä tavoitteena on kuntoutujan osallistumi-

sen ja suoriutumisen mahdollistaminen sekä aktiivisuuden lisääminen. (Kela, 2019, s. 5- 6)  

Kuntouttavaa työotetta voidaan havainnoida sekä asenne että toimintatavan näkökulmista. 

Asenteeseen kuuluu se, että kuntoutuja on aktiivisena osallisena päätöksenteossa ja muussa 

kuntoutuprosessin suunnittelussa. Toimintatapaa voidaan hahmottaa vaikka siten, että kun-

toutuja on itse aktiivinen toimija ja asiantuntija välttää puolesta tekemistä.(Autti- Rämö, 2016, 

s. 264.) Tavoitteena on aina toimintakyvyn parantaminen ja voimavarojen valjastaminen käyt-

töön (Kari, Niskanen, 2013, s. 9). 

Kuntouttava työote korostaa kuntoutujan ja ammattilaisen tasavertaista vuorovaikutusta. Se 

vaatii ammattilaiselta kykyä havainnoida kuntoutujan kuntoutumisvalmiutta, positiivisten voi-

mavarojen löytämistä, motivointia ja kannustusta. Kuntouttavaa työotteeseen lukeutuu myös 

suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus. Se on yhteistyötä, jossa varmistetaan tiedonkulku eri asi-

antuntijoiden kesken ja jossa kuntoutuja itse määrää etenemisen tahdin. (Autti-Rämö.I, 2016,s. 

265-267). 
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Kuntoutuksen sisällön ei tule olla vaan pelkkiä ammattilaisten suorittamia kuntoutustoimenpi-

teitä vaan sen pitää olla suunniteltu kokonaisuus. Tämän kokonaisuuden tulee perustua niin 

tutkimustiedon pohjalle kuin kokemuksiin ja kuntoutujan tavoiteisiin.( Autti- Rämö, 2016, s. 69 

) Muuttuvat olosuhteet tuovat tarpeen korvaavien ja uusien mahdollisuuksien etsimiselle. 

Tämä vaatii niin luopumista kuin uudelleen suuntaamistakin asioiden etenemiseksi. Kuntoutuk-

sen sisällön tulee tukea tätä prosessia. (Autti- Rämö.I, 2016, s.57) 

7 IDENTITEETIN TUKEMINEN KUNTOUTUKSESSA 

Koska identiteetin katsotaan kehittyvän pääosin nuoruudessa (Sinisalo-Juha, 2011, s. 7) niin 

keskityn lasten ja nuorten vaativan yksilökuntoutuksen sisältöön Kelan kuntoutuksen palvelu-

kuvauksen teemojen mukaisesti. Nämä palvelusisältöjen teema-alueet ovat sovellettavissa 

myös aikuisten kuntoutukseen ja muuhun kuurosokeiden kuntouttavaan toimintaan.  

Vaativan yksilökuntoutuksen asiakas suoriutuu päivittäisitä toiminnoistaan osittain omatoimi-

sesti. Vaihtelevissa määrin he tarvitsevat apua mm. fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen tai sosi-

aalisen toiminnan alueilla.(Kela, 2019, s. 8)   

Kela on on jakanut lapsen ja nuoren vaativan yksilökuntoutuksen seuraaviin teemoihin; arjessa 

toiminen, fyysinen aktivointi ja ohjaus, kognitiivisten toimintojen ohjaus ja harjoittaminen, 

vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ohjaus ja harjoittaminen,  psykososiaalinen ohjaus ja -

neuvonta, osallisuuden lisääminen arjessa, yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulun kanssa, ter-

veyteen liittyvien tietojen jakaminen, sopeutumisvaiheen tukeminen, vanhempien ja sisarus-

ten ohjelma.(Kela, 2019, s. 10- 12)   

Teemat on kuvattu aihealueittain ja niihin on liitetty tutkimus- ja kokemusperäistä tietoa lisää-

mään identiteetin kehittymiseen ja muotoutumiseen liittyviä seikkoja. Jokaisen teeman tuke-

minen liittyy vahvasti osallisuuden vahvistamiseen ja yksityiseen ja yhteisöllisen identiteetin 

tukemiseen. Nämä on avattu identiteetti luvussa keskeisiksi asioiksi identiteetin kehittymisessä 

ja muotoutumisessa.  

7.1 Arjessa toimiminen 

Arjessa toimimisen sisältöön kuuluu voimavarojen ja kokonaistilanteen kartoittamista laaja-

alaisesti. Yhdessä mietityt ratkaisut ja keinot auttavat lapsen tai nuoren osallisuutta mm har-

rastuksiin ja tukevat itsenäistä toimintakykyä. (Kela, 2019, s. 10 )Lapsen kuntoutuksen tulisi si-

sältää kasvun ja minäkuvan kehitystä. Lapsen tulisi kokea arjessaan osallisuutta ja yhteenkuu-

luvuutta. On tärkeää, että näihin löydetään keinoja, jotta myös aktiivisuutta voidaan lisätä ar-

jen toiminnoissa. Iän karttuessa on huomioitava, että vaikka nuori saisikin ratkaisuja, keinoja ja 

apuvälineitä ongelmiinsa niin ne eivät aina helpota identiteetin muotoutumisessa. Tietoisuus 

tulevasta voi horjuttaa identiteetin kehitystä ja oma minäkuva voi sisältää ristiriitaisesti niin 

terveen kuin vammaisen mielikuvia itsestä.(Aphonen, 2008, s. 112- 113, 178 ) 

Jotta arjessa toimiminen mahdollistuisi, tulisi kuurosokealle lapsella olla mahdollisuus tutustua 

maailmaan mahdollisimman paljon hajujen ja makujen sekä tuntoaistin avulla. Tämä tarkoittaa 
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myös arkisten asioiden esimerkiksi esineiden haistelua ja maistelua. Ilman sitä täysin kuuroso-

kea lapsi ei pysty hahmottamaan ympäristöään. Keholliset kontaktit edesauttavat yhteisten 

elämysten ja ymmärryksen luomista( Janssen.M & Rodbroe.I, 2011, s.15, 41- 42) 

7.2 Fyysinen aktivointi ja ohjaus 

Fyysiseen aktivointiin ja ohjaukseen kuuluu lukuisia fyysistä kuntoa huomioivia harjoitteita.  

Tasapainon ja vartalon liikkeen hallinnan harjoitukset, ergonomia, rentoutus ja liikkumistaidon-

harjoitteet ovat osa tätä kokonaisuutta. Harrastemahdollisuuksien kartoittaminen ja välitehtä-

vien sopiminen kuntoutusjaksojen väliin ovat tärkeitä. (Kela, 2019, s. 10 – 11) Liikkumisen vai-

keudet ovat kaksoisaistivammasta kärsiville tavallisia. Ympäristön ja oman kehon hahmottami-

nen voi olla virheellinen vääristyneiden aistiärsykkeiden johdosta. Vääristymiä tulee niin tasa-

paino, näkö kuin lihasaistien alueella. Fysioterapiaa tulisi olla suunnitellusti läpi elämän silloin, 

kun siihen on tarve muutosten johdosta. Liikunnallisen harrastuksen ja liikuntatunteihin osallis-

tuminen haasteista huolimatta on tärkeää oman liikkumistaidon kehittymisen ja ylläpitämisen 

vuoksi. Varsinkin joukkuepelit saattavat aiheuttaa useita väärinkäsityksiä ja vaaratilanteitakin. 

Tämän vuoksi on tärkeä löytää keinoja millä ilmaista muulle joukkueelle aikeensa ja kuinka 

muu joukkue voi kommunikoida puuttellisella aistijärjestelmällä toimivalle.( Wetterstrand, 

2011, s. 44- 46, 58) Oman kehon hyväksyminen ja minäkuvan muotoutuminen voi olla haas-

teellista murrosikäiselle nuorelle. Nuorella tulee kuitenkin olla oikeus valita häntä kiinnostavia 

aktiviteettia ja hänellä on lupa myös epäonnistua näissä valinnoissa. Kehitystä voi vaarantaa 

vaikeudet hyväksyä omia haasteitaan ja rajoituksiaan osaksi itseään. Nuoren kehityksen kan-

nalta on tärkeää, että on olemassa turvallisia aikuiskontakteja joiden kanssa puhua ja keksiä 

selviytymiskeinoja. ( Autti-Rämä, 2016, s. 133) 

7.3 Kognitiivisten toimintojen ohjaus ja harjoittaminen 

Kognitiivisten toimintojen ohjaukseen ja harjoittamiseen kuuluu oppimiseen liittyvien vah-

vuuksien ja rajoitteiden kartoitus sekä niihin liittyvien oppimistapojen harjoittelua. Harjoitte-

luun voi liittyä tarkkavaisuuden, käyttäytymisen ja sen hallinnan, ongelmanratkaisun ja muisti-

toimintojen harjoittelua. (Kela, 2019, s.11) Kognitiivisten kykyjen arviointia tarvitaan kuntou-

tuksessa varsinkin, jos toimintakyky on puutteellinen. Voi olla että henkilö kärsii toiminnan oh-

jauksen puutteesta, joka vaatii henkilöltä useita psyykkisiä prosesseja. Asia voi ilmetä henkilön 

haluttomuutena aloittaa toimintaa, impulsiivisuutena, juuttumisena tai jopa masennuksen kal-

taisina oireina.  Arviointi on suhteutettava aina henkilön omiin arjen tarpeisiin ja lähtökohtiin. 

Suppeita kognitiivisten toimintojen arviointeja voi tehdä toimintaterapeutti suunnitellakseen 

toiminnallisia sisältöjä kuntoutukseen. Mikäli henkilö tarvitsee laaja-alaisen arvion, niin sen te-

kee neuropsykologi tai asiaan perehtynyt psykologi. (Autti-Rämö, 2016, s. 219- 220) 

Lapsen kognitiiviset taidot muokkaantuvat koko ajan suhteessa itseensä ja ympäristöön. Uutta 

tietoa lisätään vanhaan ja samalla mukautetaan toimintaa uudeksi. Kognitiiviset taidot muok-

kaantuvat neljän vaiheen mukaisesti. Alle 2 vuotiaana lapsi oppii oman erillisyytensä muista 

ihmisistä. Ennen kouluikää 2- 7 vuotiaana lapsi oppii mm. miettimään ja ratkaisemaan ongel-

mia, ilmaisemaan itseään kielellisesti ja taiteellisesti sekä kysymään syy- seuraus suhteista. Tä-

män jälkeen jatkuu kehitys 7- 11 vuotiaana keskittymisen osa-alueille. Lapsi oppii mm hahmot-
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tamaan massaa ja painoa sekä looginen ajattelukyky kehittyy. viimeinen vaihe noin 11 vuoti-

aana kattaa abstraktin ajattelukyvyn, oivalluksen siitä, että ratkaisuvaihtoehtoja voi olla monia 

ja kaikkea ei pysty selittämään. (Slater & Bremner, 2017, s. 51- 54) Aktiivinen kosketus paran-

taa psykologista, emotionaalista ja kognitiivista taitoa. Se on osa kuurojen kulttuurista toimin-

tatapaa ja siksi myös tärkeä oppimisen ja kokemisen väylä. (Salonen.J, 2017, s. 156) 

7.4 Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ohjaus ja harjoittaminen 

Vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin ohjauksen ja harjoittamisen osa-alueella lapsi/nuori har-

joittaa monitahoisesti kommunikaation ja vuorovaikutuksen taitoja. Osa-alueeseen kuuluu 

vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, apuvälineitä, ohjausta vuorovaikutuksen kehittymi-

seen ja rohkaisua aloitteellisuuteen.(Kela, 2019, s. 11)Kaikkien ihmisten kehitykselle on tärkeää 

suhteet muiden ihmisten kanssa. Tämä seikka korostuu varsinkin kuurosokean kohdalla, kun 

mietitään kumppaneiden olevan tärkeimpiä tekijöitä hyvinvoinnin ja kehityksen kannalta. He 

tarvitsevat ympärilleen vuorovaikutuksellisesti ammattitaitoisia ja kuurosokeutta ymmärtäviä 

kumppaneita. Tapaavat he heitä sitten kotonaan, päiväkodeissa, kouluissa, töissä tai kuntou-

tuksessa. Kommunikatiivisen kehityksen tukeminen tulisi olla kaikkialla samansuuntaista, kehi-

tystä tukevaa. (Rodbroe, Janssen 2006, 19)  

Kuurosokean henkilön kommunikointitapa voi olla hyvin vaihteleva. Kommunikointi voi sujua 

puheella, taktiiliviittomilla, pistekirjoituksilla, sormiaakkosilla, kuvin tai kirjoittaen, haptiiseilla, 

pistekirjoituksen avulla tai viittomakielellä. Aistien heikentyessä kuurosokea on vaarassa jäädä 

informaation ulkopuolelle. Esimerkiksi sormitukset ja taktiiliviittomat ovat puheeseen ja vapaa-

seen tilaan viitottuun viittomakieleen niin paljon hitaampia, että osa aiemmista läheisistä ei 

enää kommunikoi laaja-alaisesti kuurosokean kanssa. Kosketuksen lisääntyminen yhteydenpi-

toon antaa mahdollisuuden hahmottaa maailmaa eri tavoin. Myös maku ja hajuaistien hyväksi-

käyttö tuntoaistin rinnalla edesauttaa ympäristön hahmottamisessa ja vuorovaikutuksen tuke-

misessa. (Hassinen, 2009, s. 11- 12) Kommunikaation eri mahdollisuuksia on hyvä pohtia lap-

sen näkökulmasta. Toisinaan vanhempien ja ammattilaisten näkemykset saattavat poiketa toi-

sistaan. Silloin lapsen edunmukaisuus on tärkeä selvittää monitahoisesti. (Kiili, Pollari, 2012, s. 

15) Monet tutkimukset kertovat kaksikielisyyden eduista. (Salonen, 2018) Kuitenkin sairaa-

loissa voi olla hoitotahon mielipide se, että kaksikielisyys on lapselle liian vaativaa. Myös kun-

nat voivat olla viittomakielen opetuksen vastaisia. Riippuen kuulovamman ilmenemisiästä, osa 

lapsista ei itse halua olla huonokuuloisia vaan pitävät kuulevan lapsen identiteetistä kiinni 

mahdollisimman pitkään. Ne perheet, jota omaksuvat viittomakielen yhdessä lapsen kanssa 

helpottavat lapsen arkea lasten kokemusten mukaan. Se, ettei enää kotona tarvitse pinnistellä 

kuulon kanssa niin kuin koulussa sekä tasavertaisuuden tunne ovat asioita joita lapset toivat 

esiin tärkeinä. (Kiili, Pollari, 2012, s. 34, 43, 53, 77) 

7.5 Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta 

Psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta kattavat elämänhallintaan liittyviä seikkoja laaja-alaisesti. 

Kuntoutuksessa pyritään tukemaan sairauteen liittyviä oireiden ymmärtämistä, elämäntilan-

teen kartoitusta ja tavoitteellisuutta. Murrosikään liittyvien tunteiden käsittely, kehitystä tu-

keva toiminta ja muutosten ymmärtäminen ja hyväksyntä on osa psykososiaalista ohjausta. 

Voimavarojen löytyminen ja psyykkisen tuen tarpeen arviointi sekä itsetunnon ja itseilmaisun 
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harjoittelun tukeminen on tärkeää. Myös perheen sisäistä vuorovaikusta pyritään lisäämään ja 

huomioidaan osallisuus myös muissa instansseissa. Ohjaukseen kuuluu myös oman vastuulli-

suuden ymmärtäminen kuntoutusprosessissa (Kela, 2019, s. 12). 

Oman sairautensa hyväksymiseen nuori tarvitsee realistista tietoa ja tukea aikuiselta. Aikuisen 

tulisi kyetä ohjaamaan nuorta niin, että hän tunnistaa omat ominaisuutensa.  Oma erityisyys 

voi murrosiässä aiheuttaa voimakkaan kieltämisen tarpeen, vertailua muihin nuoriin ja negatii-

visia tunteita. Tällöin läheiset ja ystävät nousevat suurempaan merkitykseen kuntoutuksen 

kannalta. Epärealistinen käsitys itsestä vaikeuttaa opintoja ja tulevaisuuden suunnittelua. Siksi 

terveen itsetunnon ja hyväksymisen kautta tullut vahva identiteetti on tärkeä nuoren kehitys-

vaihe johon liittyy myös seksuaalisuuteen liittyvä käsitys itsestä. (Autti- Rämö, 2016, s. 132- 

133) Nuoruus haastaa monitahoisesti ihmistä. Samaan aikaan tapahtuu paljon muutoksia niin 

fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Vaikka kaikki tämä voi olla ahdistavaa niin nuoruus 

mahdollistaa myös itsenäistymisen ja ajatuksen omasta aikuisuudesta.(Slater, 2017, s. 604- 

605) 

7.6 Osallisuuden lisääminen arjessa 

Osallisuuden lisääminen arjessa kokonaisuudessa sisältää lapsen/nuoren ja hänen perheensä 

keinoja tukea osallisuutta arjessa. Kannustus harrastuksiin, sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin 

ja tukiverkkojen etsiminen on osa kokonaisuutta. Arkeen aktiivinen osallistuminen ja sosiaa-

lietuudet auttavat lisäämään keinoja osallisuuden vahvistamiseen. Sosiaalisia taitoja ja per-

heen sisäisiä toimintatapoja pyritään tukemaan niin, että osallisuus lisääntyisi. (Kela , 2019, s. 

12- 13)Kuurosokeuden toiminnalliset vaikutukset saattavat heikentää arjessa selviytymistä niin 

ettei kuurosokean muut voimavarat tule esiin. Älyllisen ja henkisen kapasiteetin vähäisempi 

esille tulo ja käyttö voi johtaa turhautumiseen ja esimerkiksi vahventuneeksi vaatimuksiksi ym-

päristöä kohtaan (Hassinen, 2009, s. 23)  

Osallisuutta katsotaan lisäävään tiedon saanti. Väistämättä tämä tarkoittaa myös oikean kom-

munikaatiotavan löytymistä. Tiedon saantiin vaikuttaa myös kyky lukea ja ymmärtää vallitse-

vaa kieltä. Lapsen ja nuoren aktiivisuutta tarvitaan paljon enemmän osallisuuden saavutta-

miseksi kuin näkevän/kuulevan lapsen kohdalla. Mitä pienempi lapsi on kyseessä sitä suurem-

maksi kasvaa vanhempien merkitys tiedon antajina. isommat lapset ja nuoret pääsevät taas 

paremmin osalliseksi eri asioihin tulkin avustuksella(Killi, Pollari, 2012, s. 69, 73)  

7.7 Varhaiskasvatus, koulunkäynti ja opiskelu 

Varhaiskasvatus, koulukäynti tai opiskelu sisältää verkostoyhteistyötä kuntoutuksen ja edellä 

mainittujen tahojen kanssa. Oppimisen tukeminen apuvälineiden tai avustajan avulla on hyvä 

kartoittaa viimeistään kuntoutuksessa. Oppimista mahdollistavien vahvuuksien löytäminen ja 

vaihtoehtoisten toimintatapojen kokeilu voi olla osa kuntoutusta. Kannustamista ja jaksamista 

tukevien keinojen löytäminen opintojen ja jatkosuunnitelmien turvaksi on tärkeää.(Kela, 2019, 

s. 13) Kuntoutumisen tukemisen kirjassa(Kari,2013, s. 87, 93) on asetettu tavoitteita opetuksen 

ja kuntoutuksen osalta. Tavoitteet sisältävät itsetunnon, sosiaalistentaitojen, orientaatiokyvyn, 

itsenäisen elämäntaitojen tukemisen, aistien ja apuvälineiden käytön sekä pistekirjoituksen lu-
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kemisen taidot ja tekniikat. Kuulovammaisen ohjaamisessa korostetaan sopivan kommunikaa-

tiotavan löytymistä, jossa usein on mukana tukiviittomat tai viittomakieli sekä kuulon apuväli-

neet. 

Nuorten kuntoutuksessa on havaittu, että tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan sitoutumista 

niin nuorelta, hänen perheeltä, koululta kuin sosiaali- ja kuntoutustyöntekijöiltä. Yhteinen nä-

kemys ja vastuunjako auttavat nuorta eteenpäin. (Autti- Rämö, 2016, s. 79) 

7.8 Tietoa ja ohjausta terveyteen ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa 

Tietoa ja ohjausta terveyteen liittyvissä asioissa ja ravitsemusohjauksessa läpikäydään osittain 

samoja asioita kuin psykososiaalisen tuen teemassa. Lapsen ja nuoren kannalta tärkeistä hyvin-

vointiin ja terveyteen liittyvistä seikoista keskustellaan ja annetaan tietoa. Liittyvät ne sitten 

murrosikään, elintapoihin, seksuaalisuuteen, kehon muutoksiin, terveelliseen ruokavalioon tai 

muuhun terveyteen liittyvään seikkaan.(Kela, 2019, s. 13- 14) Kiusaamista kuurosokea kohtaa 

ajoittain koulupolullaan. Pääsääntöisesti tiedon lisääminen kouluissa ja luokassa on vähentänyt 

kiusaamista.(Kiili, Pollari, 2010, s. 45). Ravitsemusneuvonta on tärkeä osa lapsen ja nuoren mi-

näkuvaa. Suomessa alakouluikäisistä 67% pojista ja 57% tytöistä eivät olleet tyytyväisiä ke-

hoonsa. Positiivinen minäkuvan synnyttämiseksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen ra-

vitsemustietouden avulla on tärkeää.(Laitinen, 2016, s. 10) 

7.9 Sopeutumisvaiheen tukeminen 

Sopeutumisvaiheen tukeminen voi liittyä sairauden tai vamman yleiseen muutostilanteeseen 

tai elämän siirtymätilanteeseen. Tässä osa-alueessa on tärkeä löytää kaikille osallisille voimava-

roja ja keinoja tukea henkilöä muutostilanteessa. Sopeutumiseen katsotaan myötävaikuttavan 

ryhmätyöskentely ja vertaistuki. Tukiverkostojen rakentaminen ja merkityksen ymmärtäminen 

koko perheelle on tärkeää. Oman asennoitumisen merkitystä pyritään tuomaan esiin ja tue-

taan aktivisuutta vaikuttaa fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin esteisiin.(Kela, 2019, s. 14) Usher 

tuli taloon kirjassa (Wetterstrand, 2011, s. 75) on Mattolan oma kirjoitus kokemuksesta ver-

taistuen alueella. Hän löysi tiensä kuurosokeiden pariin vasta 30 vuotiaana ja sai keinoja ja 

vinkkejä kuinka helpottaa elämäänsä. Hän pohtii, että kaikki olisi voinut olla helpompaa jo 

aiemmin vertaisten avulla, mutta toisaalta kokemukset ovat luoneet hänelle vahvan identitee-

tin ja sitä kautta tunteen olla jopa ylpeä kuulonäkövammastaan. 

Salosen luennossa (2018) tuodaan esiin myös ympäristön ja perheen merkitys viittomakielen ja 

kuurojen kulttuurin mahdollistamisella niin kuurolle, huonokuuloiselle kuin sisäkorvaistuttei-

selle henkilölle.  

Vertaistoiminnalla on todettu olevan suuri merkitys lapselle jolla on jokin vamma. Vertaissuh-

teet auttavat lapsen itsetuntemuksen ja itsetunnon kehittymisessä. Tuen on katsottu olevan 

tärkeää niin lapsuudessa kuin aikuistumisen kynnykselläkin. Myös perheen ja ympäristön tuki 

on koettu merkitykselliseksi identiteetin muotoutumisessa. (Killi, Pollari, 2012, s. 24, 47) 
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7.10 Vanhempien ohjelma 

Vanhempien ohjelma sisältää perheen arjen kartoitusta. Vanhempia tuetaan ja kannustetaan 

ohjaamaan lastaan myönteisesti ja ohjataan löytämään arkea tukevia toimintamalleja. Kuntou-

tuksessa on mahdollisuus tutustua tai saada tietoa apuvälineistä ja ergonomisista tavoista toi-

mia. Myös vanhempien keskinäinen vuorovaikutus, omien voimavarojen löytäminen, tukiver-

kostojen ja fyysisen kunnon merkitys on osa kuntoutusta.(Kela, 2019, s. 14) 

Kuurosokeus haastaa miettimään myös kodin toimintaympäristöä uudelleen. On hyvä miettiä 

valaistukseen, kontrasteihin, äänimaailmaan, liikkumistilaan ja tavaroiden paikkoihin liittyviä 

seikkoja. Usein kuurosokeus vaatii ympäristöltään muutostöitä, jotta arki sujuisi helpom-

min.(Hassinen, 2009, s. 23) Vanhemmilla ei ole aina suunnitelmaa kuinka kommunikoida kuu-

rosokean kanssa. Siksi onkin tuotava esiin keinoja joilla vanhemmat voivat johdonmukaisesti 

tukea lapsensa ilmaisuja. Ilmaisut voivat olla ääniä, eleitä, sanoja, viittomia, asentoja tai näiden 

sekoitus. (Souriau.J ym, 2011, s. 65-66, 69) 

7.11 Sisarusten ohjelma 

Sisarusten ohjelmaan kuuluu sisarussuhteen läpikäymistä ikätasoisesti. Sisaruksille on tärkeää 

oman identiteetin ja myönteisen itsetunnon vahvistaminen, erilaisuuden hyväksymisen merki-

tyksen ymmärtäminen sekä sisarussuhteen tukeminen esimerkiksi kommunikaatiomenetel-

mien keinoin. (Kela, 2019, s. 15) 

Mikäli perheessä on erityinen lapsi niin perheen dynamiikka on erilainen kuin terveiden lasten 

perheessä. Syyllisyys ja katkeruus voivat olla tunteita, joita sisarukset eivät aina pue sanoiksi. 

(Autti-Rämö, 2016, s. 136) Nuoret saattavat murehtia ja tehdä epäsuotuisia tavoitteita, jotka 

näkyvät koulu-uupumuksena ja huonona itsetuntona. Siksi myönteistenhenkilökohtaisten ta-

voitteiden tavoittelu auttaa positiivisen identiteetin kehittymisessä. (Marttinen, 2017, s. 8) 

7.12 Muuta huomioitavaa identiteetin tukemisessa kuntoutuksessa 

Kuntoutus on laaja-alaista ja sitä on hyvä tarkastella Kelan asettamien teemojen lisäksi myös 

alla mainittujen aivojen kuormittumisen ja Deaf gain ilmiön näkökulmasta. 

Muisti on kompensaatio aistivammoille, mutta samalla se kuormittaa aivoja. Kuurosokea jou-

tuu käyttämään muistiaan enemmän kuin näkevä/kuuleva oppiakseen uusia asioita. Myös sosi-

aaliset suhteet moninaisuutensa vuoksi ovat kuurosokeille haastavia ja aiheuttavat lisääntynyt 

kuormitusta aivoille. Liika kuormitus aiheuttaa stressiä ja vireystilan laskua. (Wetterstrand, 

2011, s. 36) Onkin tärkeää, että kuurosokean kumppani herkistyy lukemaan kuurosokeaa ja hä-

nen antamia ilmaisujaan. Ilmaisut oppimisesta ja tai kyllästymisestä voi olla kehollisia ilmaisuja. 

Mikäli kumppani ei näitä huomaa voi kuurosokea kokea turhautumista ja vuorovaikutus lop-

puu. (Souriau.J, Robroe.I, Janssen.M, 2011, s. 41) 

Deaf gain ilmiö tuo esiin kuurouden tuomia hyötyjä. Sitä on tarkasteltu kognitiivisen, kulttuuri-

sen ja luovan monimuotoisuuden näkökulmista. Kuurous tuo mukanaan luovempia tapoja op-

pia ja hahmottaa maailmaa. Tällaisessa muihin aisteihin enemmän huomiota kiinnittävässä op-

pimistavassa olisi hyötyä myös kuuleville oppijoille. Luovaa moninaisuutta tuo esiin esimerkiksi 
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viitottu runous, joka luonnostaan ilmentää visuaalisuutta ja elävyyttä- taitoa, jota puhuva ru-

nonlausuja joutuu opettelemaan erikseen. Kulttuurinen näkökulma tuo esiin kuurojen help-

pouden kommunikoida ympäri maailmaa muiden kuurojen kanssa. Vaikka viittomisto ei ole 

sama niin yhteneväisyys löytyy ja yhteinen kommunikaatiokeino on helpompi löytää kuin pu-

huvien keskuudessa kahden vieraan kielen välille. (Salonen.J, 2017, s. 153- 158) 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Pohdinnan haluan aloittaa jo sairaus- ja vamma sana käyttämisestä, jota olen joutunut aineis-

ton perusteella toistuvasti käyttämään. Molemmat sanat ovat kuitenkin mielestäni vahvoja ja 

jollain tapaa leimaavia. Käytössä oleva sana saattaa vaikuttaa identiteetin muokkaantumiseen 

negatiivisella tavalla.  Kuurosokeudesta voisi ehkä mieluummin käyttää sanoja erityispiirre tai 

rajoite. Lempeämmät sanat antavat erilaisen mielikuvan ja tuovat enemmän voimavarakeskei-

syyttä tilanteisiin. Haettaessa yhteiskunnan tukia ja muita lakiin perustuvia etuisuuksia sairau-

desta ja vammasta puhuminen ja kirjaaminen ovat silti tärkeitä. Näin säilytetään kuurosokean 

oikeudet ja mahdollisuudet myös kuntoutukseen.  

Kuurosokean identiteettiin vaikuttaa mahdollisesti edelleen joiltain osin niin sanottu rotuhygie-

nian vaikutus 1920- 1969. Tällöin oli vielä valalla ajatus, että kuurosokeat eivät saa muun mu-

assa mennä keskenään naimisiin ja viittomakieli ei ollut sallittua. Osa kielsi oman identiteet-

tinsä ja häpesi kieltään. Tällä hetkellä viittomakielinen yhteisö on jälleen muutoksessa. Viitto-

makielen käyttäjämäärä kasvaa, mutta samaan aikaan muun muassa sisäkorvaistutteet ja sen 

myötä kuulon käyttö lisääntyy(Kiili, Pollari, 2012, s. 28, 85). Muutokset muokkaavat niin yksilön 

kuin yhteisön identiteettiä.  

Aihealueena kuurosokeiden identiteetin tukeminen on mielestäni tärkeä, sillä siitä on entuu-

destaan vain vähän kirjallisuutta ja tietoa. Työantajakumppanina toimiva taho arvioi oppaan 

asiantuntevaksi ja se koettiin yhdistävän hyvin käytännön ja teorian. Työyhteistyökumppanin 

mielestä oppaan tietoutta voisi jakaa myös suoraan kuntoutujille. Käyttöönottoa tukee oppaan 

perustuminen Kelan jo valmiiksi määrittelemiin teema-alueisiin, jotka työyhteisökumppanille 

olivat entuudestaan tuttuja. 

Jatkosuunnitelmana on levittää sähköisen oppaan tietoutta myös muille kuurosokeiden Kelan 

kuntoutusta tarjoaville tahoille jakamalla linkkiä oppaaseen. Kenttä on pieni, joten yhteyden-

otot ovat helppoja ja uskon yhteistyön onnistuvan hyvin. Käyttöönottoa tukee oppaan perustu-

minen Kelan jo valmiiksi määrittelemiin teema-alueisiin. Toivon oppaan lisäävän myös kehittä-

mistyötä muissa kuin kuntoutuksen alueella, sillä identiteetin tukeminen koskee kaikkia kuuro-

sokeiden kanssa toimivia tahoja. Nämä tahot tarvitsisivat oman oppaan tukemaan tätä näkö-

kulmaa työssään ja se voisi olla uusi kehittämiskohde tulevaisuudessa. 
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