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1 Johdanto 

Elämme palveluyhteiskunnassa, jossa vuorovaikutus- ja sosiaalisten taitojen 

osaaminen ovat nousseet entistä tärkeämmäksi menestystekijäksi. Vuorovaikutus- ja 

sosiaaliset taidot ovat merkityksillisissä arjen tilanteissa opittavia taitoja.  Kuten 

Kauppila (2005, 13) toteaa, lapsimäärän vähentyminen perheissä on johtanut siihen, 

että sosiaaliset vertaistilanteet on usein etsittävä kodin ulkopuolelta. Päiväkodit, kou-

lut ja harrastusryhmät ovat merkittäviä sosiaalisten taitojen harjoittelupaikkoja. 

Myönteiset vuorovaikutustilanteet tuovat ystävyyttä, auttavat koulusuorituksissa, 

muovaavat nuoren persoonallisuutta sekä lisäävät osallisuutta ja myönteisiä asen-

teita. Suurin osa sosiaalisista taidoista ja käytösnormeista opitaan havainnoimalla 

toisten käytöstä. Lapsi, jonka näköaistilta saatava tieto on puutteellista, joutuu kehit-

tämään kompensoivia tekniikoita näiden havaintojen tekemiseen ja tarvitsee tässä 

usein aluksi aikuisen tukea.  

Näkövammaisten liiton kuntoutuskeskuksen epävirallinen arvio on, että Suomessa 

syntyy noin 70-100 näkövammaista lasta vuosittain (Ojamo, 2016, 17). Näkövam-

maisten liitto järjestää näkövammaisille ja heidän lähiomaisille sopeutumisvalmen-

nusta, kuntoutuskursseja, tiedotusta seskä edunvalvontaa. Lisäksi lähes kaikissa suu-

rimmissa sairaaloissa on näkövammaisten kuntoutusohjausta, joka on osa lääkinnäl-

listä kuntoutusta ja tukee perheitä heti diagnosoinnista lähtien (Terveydenhuoltolaki 

1326/2010, 29§). Kuntoutusohjauksessa elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltai-

sesti ja yksi keskeinen osa-alue on sosiaalisen toimintakyvyn edistäminen (Holma, 

2003, 7).   

Perusopetuslain mukaan kaikki Suomessa asuvat lapset ovat oppivelvollisia ja jokai-

sella on oikeus saada opetusta turvallisessa oppimisympäristössä (POL 628/1998, 

25§, 29§, 30§). Perusopetuslakia uudistettiin vuonna 2010 ja Suomessa otettiin käyt-

töön kolmiportainen tuki erityisopetuksen ja yleisopetuksen kaksoisjärjestelmän si-

jaan. Uudistus nojaa inkluusioajatukseen, jonka mukaan vammaisilla lapsilla tulee 

olla yhtäläinen mahdollisuus osallistua täysin yleisopetukseen (Celeste, 2006, 3). In-



4 
 

 

klusiivisen kasvatusjärjestelmän onnistumisen yksi keskeinen kriteeri on Kuorelah-

den, Lappalaisen ja Viitalan (2012, 277) mukaan lasten ja nuorten kokemus yhteisöön 

kuulumisesta tasavertaisena jäsenenä. Poikkeus (2008, 130) korostaa havaintoja siitä, 

että hyljeksinnän kokeminen lapsuudessa on hälyttävän usein yhteydessä sosiaalisiin 

pulmiin nuoruus- ja aikuisiässä esim. koulutuksen keskeytymiseen ja mielenterveys-

ongelmiin.  

Yleisesti näkövammaisten parissa työskentelevät ovat havainneet, että näkövam-

maisten saama opiskelun tuki lähikoulussa on hyvällä tasolla, mutta monen nuoren 

sosiaaliset taidot ja sosiaaliset suhteet ovat ikätasoistaan jäljessä (esim. Poussu-Olli, 

1999, 85). Taustalla on usein sekä yksilöön, että ympäristöön liittyviä tekijöitä. Tämän 

opinnäytetyön avulla halutaan tutkia sosiaalisen tasa-arvon toteutumista sokeiden 

nuorten arjessa. Kuinka sokeus vaikuttaa sosiaaliseen kompetenssiin, kuinka lapsen 

sosiaalisten taitojen kehittymistä tuetaan, mikä merkitys on ympäristöllä ja ovatko 

asenteet integraation ja inkluusion myötä muuttuneet.  

2 Sosiaalinen kompetenssi 

Sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien taitojen yhtenäinen määrittely on 

haastavaa. Ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyy aina osapuolten sosiaaliset 

taidot, mutta vuorovaikutustilanteiden syntyyn vaikuttaa muun muassa myös 

kulttuuriin ja kontekstiin sidoksissa oleva sopeutunut käytös ja osapuolten 

motivaatio. Poikkeuksen (2008, 126) mukaan kokonaiskuva yksilön toiminnasta 

sosiaalisissa suhteissa saadaan tarkastelemalla useita ulottuvuuksia samanaikaisesti. 

Teoreettisesti sosiaalinen kompetenssi voidaan kuvata useiden eri komponenttien 

avulla eikä se merkitse tiukkaan rajattua käsitteistöä tai viitekehystä, vaan se on pi-

kemminkin yläkäsite, jonka sisällä voidaan painottaa eri ulottuvuuksia (Poikkeus, 

2008, 126; Salmivalli, 2005, 71-73; Laine, 2005, 114). Yhteistä kuitenkin on sosiaali-

sesti pätevän toiminnan tarkoitus saavuttaa henkilökohtaisia ja sosiaalisia päämääriä 
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vuorovaikutustilanteissa säilyttäen samalla myönteiset suhteet toisiin ihmisiin. Hen-

kilökohtainen tai sosiaalinen päämäärä voi olla lapsella esimerkiksi lelun saaminen 

toiselta lapselta tai syvemmän ystävyyssuhteen luominen.  

Kun puhutaan vuorovaikutustaitojen kehittymisestä, täytyy ymmärtää yleisesti lap-

sen kehittymistä ja eri kehitysalueiden linkittymistä toisiinsa. Sosiaalisia taitoja edel-

tävät monet henkilökohtaiset taidot kuten motoriset-, kielelliset- ja kognitiiviset tai-

dot. Ingsholt (2010) nimeää näiden taitojen harjoittelua minä-tasoksi ja kun näitä tai-

toja aletaan harjoitella suhteissa muiden kanssa, puhutaan minä-sinä-tasosta. Lo-

pulta siirrytään sosiaalisesti kompetentille me-tasolle, kun lapsi osaa valita sosiaalisia 

toimintamalleja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Useimmissa sosiaalisen kompe-

tenssin malleissa yhtenä osa-alueena on mainittu sosiaaliset taidot (ks. esim. Laine, 

2005, 114; Salmivalli, 2005, 73). Sosiaalisten taitojen lisäksi on voitu erottaa 1) so-

siokognitiiviset- ja 2) sosioemotionaaliset taidot tai kuten Poikkeuksen (2008, 127) 

mallissa sosiokognitiiviset taidot, 3) negatiivisen käyttäytymisen puuttuminen, 4) po-

sitiiviset toverisuhteet sekä 5) minäkuva, motivaatio ja odotukset.  

Sosiaalista kompetenssia voidaan tarkastella useista eri näkökulmista, joissa eri osa-

alueet korostuvat eri tavoin. Ojamon (2018, 12) mukaan ympäristö voi lisätä näkö-

vammaisuutta ja tästä syystä haluan tarkastella sosiaalista pätevyyttä lähinnä kon-

tekstuaalisesta näkökulmasta. Tässä näkökulmassa esiin nostetaan ympäristön vaiku-

tukset ja tällöin puhutaan vastavuoroisesta prosessista ennemmin kuin yksittäisen 

lapsen kyvystä tai ominaisuudesta (Salmivalli, 2005, 73-74). Kyse on siis yksilön näkö-

kulmasta ennemmin mukautumisesta muiden odotuksiin ja näin ollen sosiaalinen pä-

tevyys on kulttuuri- ja kontekstisidonnaista; toimiakseen sosiaalisesti pätevästi, tulee 

henkilön tunnistaa vallitsevat käyttäytymissäännöt ja normit (Salmivalli 2005, 85). Ei 

ole sosiaalisesti pätevää, jos henkilö toimii aina tietyllä tavalla, vaan hänen tulisi pys-

tyä säätelemän toimintaansa kunkin tilanteen mukaan. Tähän työhön on yhdistelty 

eri sosiaalisen kompetenssin teorioita ja määritelmiä, joista on rakennettu kuvion 1. 

mukaisesti tätä tutkimusta tukeva määrittely. Valitut sosiaalisen kompetenssin ulot-

tuvuudet on avattu tarkemmin seuraavissa alaluvuissa.  
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2.1 Sosiaaliset taidot ja sosiaalisuus 

Voidakseen hyvin, ihmisellä tulisi olla merkityksellisiä sosiaalisia suhteita. Tarvittavien 

sosiaalisten suhteiden määrä kuitenkin vaihtelee yksilöllisesti. Synnynnäinen per-

soona ja temperamentti vaikuttavat siihen kuinka sosiaalisia olemme, eli miten kiin-

nostuneita olemme toisista ja asetammeko toisten seuran yksinolon edelle (Keltikan-

gas-Järvinen, 2010, 17). Sosiaalisuus sinänsä ei ole hyve, vaikka sitä moni korostaakin 

esimerkiksi työhaastattelussa. Keltikangas-Järvinen (2010, 17) huomauttaa, että 

vaikka ihminen olisi kuinka sosiaalinen ja pitäisi muiden seurasta, hänellä ei välttä-

mättä ole sosiaalisia taitoja kuten vuorovaikutustaitoja tai empatiakykyä. Kauppilan 

(2005, 23) mukaan sosiaalinen eli ekstrovertti ihminen saa kuitenkin etumatkaa sosi-

aalisten taitojen harjoitteluun, sillä hän kohtaa enemmän opettavaisia vuorovaiku-

tustilanteita.  

Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot tulee siis erottaa toisistaan. Sosiaalisuus on tempera-

menttipiirre, kun taas sosiaaliset taidot ovat opeteltavissa olevia kognitiivisia taitoja, 

joiden avulla ihminen selviää sosiaalisista tilanteista rakentavasti, asianmukaisesti ja 

tehokkaasti. Hyvien sosiaalisten taitojen vastakohtana on aggressiivisuus, sillä se on 

usein kaikkein tehokkain, joskin väärä tapa tulla kuulluksi. Lapselle tulee siis opettaa 

Kuvio 1.  Sosiaalisen kompetenssin määrittely yhdistellen eri lähteistä (Kauppila, 2005; Kelti-
kangas-Järvinen, 2010; Salmivalli, 2005) 
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käyttäytymissäännöt ja yhteiskunnan toimintatavat, jotta hän oppii moraalisesti hy-

väksyttävän vuorovaikutustavan. Tällöin puhutaan sosiokulturaalisesta oppimisesta 

tai sosialisaatioprosessista (Kauppila, 2005, 19). (Keltikangas-Järvinen, 2010, 17-22) 

Sosiaaliset taidot ovat niitä konkreettisia käyttäytymismalleja, joita käytetään sosiaa-

lisista tilanteista selviytymiseen (Poikkeus, 2008, 126). Sosiaalisiin taitoihin voidaan 

sisällyttää siis lähes yhtä monta taitoa, kuin on sosiaalisia tilanteita. On olemassa pe-

rustaitoja, kuten kuunteleminen, keskustelutaidot ja avun pyytäminen, jotka jokaisen 

tulisi oppia jo varhaisessa vaiheessa sekä kehittyneitä taitoja, kuten ryhmään liittymi-

nen, anteeksi pyytäminen ja assertiivisuus eli jämäkkyys. Tätä tutkimusta tukemaan 

on valittu kuvattavaksi prososiaalisuus, ryhmään liittyminen ja ryhmässä toimiminen 

sekä yleiset vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot (kts. kuvio 1). Prososiaalisuus on 

sosiaalisinta käyttäytymistä, jota motivoi altruistinen halu auttaa toista ihmistä 

(Laine, 2005, 118). Sen vastakohtana ajatellaan olevan epäsosiaalinen aggressio. Pro-

sosiaaliseen käytökseen vaikuttavat yhteisön sosiaaliset normit sekä omakohtaiset 

normit ja sen ilmenemismuotoja ovat esimerkiksi jakaminen, antaminen, huolenpito 

ja lohduttaminen.  Ryhmään liittyminen sisältää useita monimutkaisia sosiaalisia ja 

psykologisia prosesseja; temperamentti, kokemushistoria seuraan liittymisestä, lap-

sena opitut vuorovaikutustavat, sosiaalinen status sekä koko sosiaalinen ja kulttuuri-

nen ympäristö, joka vaikuttaa yksilön toimintatapoihin ja normeihin (Laine, 2005, 

116). Ryhmään liittymiseen palataan tarkemmin kappaleessa 4.3. Yhteistoimintatai-

dot sisältävät muun muassa kyvyn tehdä aloitteita, kuunnella ja ottaa huomioon tois-

ten mielipiteitä, noudattaa sääntöjä sekä taitoa hyväksyä, kannustaa, selvitä konflik-

teista ja tarvittaessa pitää puoliaan (Laine, 2005, 121). Näitä yhteistyötaitoja havai-

taan jo alle kouluikäisten leikeissä, mutta ne vaativat vuorovaikutus- ja kommunikaa-

tiotaitoja.  

Tarkoituksellinen viestintä on Laineen (2005, 82) mukaan yleensä sanallista, mutta 

siihen voi liittyä myös nonverbaalista eli sanatonta viestintää. Nonverbaalisella kom-

munikoinnilla voidaan mm. säännellä vuorovaikutusta, osoittaa läheisyyttä, tuoda it-

seä esille tai jopa manipuloida. Nonverbaaliseen viestintään kuuluu Laineen 

(2005,84-89) mukaan katsekontakti, ilme-, ele-, ja kehon kieli, puheeseen liittyvät ei-
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lingvistiset piirteet, oman reviirin sääntely, fysiologiset toiminnot, ulkoinen esinekieli 

sekä yksilön harkitut ratkaisut ja aktiviteetit.    

Sosiaalisten taitojen puuteen syyksi on eräässä tutkimuksessa havaittu neljä syytä; 

riittämätön sosiaalisten taitojen opetus sekä positiivisen mallin puute, psykologiset 

ongelmat, ympäristön stressitekijät sekä sosiaalisen ympäristön muutos (Kauppila, 

2005, 129-130). Oppimisongelmaisilla on myös usein haasteita kehittää itselleen riit-

tävät sosiaaliset taidot. Epäsuotuisia sosiaalisia malleja nuoret saavat myös sähköi-

sistä medioista kuten televisiosta, Internetistä ja sosiaalisesta mediasta. Sosiaalisten 

taitojen oppimista tapahtuu merkittävästi päiväkodissa ja koulussa, jossa lapsi oppii 

toimimaan vertaisessaan ryhmässä. Koulu luo ympäristönä edellytyksiä sosiaalisten 

taitojen oppimiseen, mutta niitä tulisi Kauppilan (2005, 142-144) mukaan myös syste-

maattisesti opettaa erilaisilla käytännönläheisillä menetelmillä. Aivan kuten muukin 

opetus, myös sosiaalisten taitojen opetustarve vaihtelee oppilaiden välillä, joten yksi-

löiden huomioiminen on tärkeää (mm. ikä, taitotaso, erityisvaatimukset). Opetus on 

erityisen tärkeää erityisryhmille, kuten aggressiivisille, yksinäisille ja syrjäytyneille. 

2.2 Sosiokognitiiviset taidot 

Salmivallin mukaan (2005, 86) sosiaalisten taitojen näkökulma ei huomioi tilan-

nesidonnaisuutta ja siksi sosiaaliseen pätevyyteen liitetään myös sosiokognitiiviset 

taidot (kts. kuvio 1). Jotta yksilö osaa valita tilanteeseen sopivan käyttäytymismallin, 

tulee hänellä olla sosiokognitiivisia taitoja. Eli kykyä tehdä oikeaan osuvia havaintoja 

vuorovaikutuskumppanin ajatuksista, tunteista ja aikomuksista sekä kykyä ennakoida 

ja arvioida oman käyttäytymisen seuraamuksia (Poikkeus, 2008, 127). Lisäksi on syytä 

ymmärtää miten havaitun palautteen perusteella voi korjata omaa toimintaa. Tällai-

nen tilanteen tulkinta muodostaa pohjan asianmukaiselle, sosiaalisesti pätevälle toi-

minnalle. Salmivalli (2005, 87-88) kuvaa sosiaalisia tilanteita koskevan tiedon käsitte-

lyn kehämäisenä prosessina, joka on kuvattu kuviossa 2.  
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Kuvio 2.  Sosiaalisia tilanteita koskevan tiedon käsittely (Salmivalli, 2005, 87-88) 

Sosiokognitiivisissa taidoissa on siis kyse siitä, kuinka yksilö pystyy käsittelemään päi-

vittäisissä vuorovaikutustilanteissa havaitsemaansa informaatiota sosiaalisten skee-

mojensa eli muistissa olevien toimintamallien avulla ja valitsemaan näistä tilantee-

seen sopiva toimintamalli, jotta sosiaalinen päämäärä tavoitetaan. Tällöin ihmisellä 

tulee olla emotionaalista herkkyyttä lukea ja tulkita toisen tunteita käytöksen perus-

teella ja kuten jo aiemmin on mainittu, tämä on vaativa sosiaalinen taito. Esimerkiksi 

luokkatilanteessa oppilaat havainnoivat opettajan liikehdintää jatkuvasti. Onko se kii-

reistä, hermostunutta vai rauhallista ja tekevät siitä päätelmiä, onko opettajalla hyvä 

päivä ja voiko häntä lähestyä. (Laine, 2005, 78)  

2.3 Adaptiivinen käytös 

Kuten jo aiemmin kappaleessa 2.1. todettiin, sosiaalisesti pätevän lapsen tulisi pystyä 

säätelemän toimintaansa kunkin tilanteen mukaan. Tässä mielessä sopeutuminen on 

sosiaalisesti kompetenttia ja voidakseen toimia sopeutuneesti, tulee yksilön tuntea 

kyseisessä kontekstissa vallitsevat käyttäytymissäännöt ja vaatimukset (kts. kuvio 1.). 

Esimerkiksi lapsen sopeutuminen koulussa voi riippua siitä, kuinka hyvin koulun vaa-

timukset vastaavat lapsen jo opittuja vaatimuksia kotiympäristössä.  

Tilanteeseen 
orientoituminen 
havainnoimalla 

sisäisiä ja ulkoisia 
vihjeitä

Sosiaalisen 
kontekstin 
arviointi ja 

tulkinta

Vaihtoehtoisten 
toimintastrategioid
en muodostaminen 
tai haku muistista

Tilanteeseen 
sopivan mallin 

valinta

Toiminta ja 
sen arviointi
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Adaptiivinen eli sopeutunut käyttäytyminen voidaan määrittää kyvyksi toimia itsenäi-

sesti päivittäisissä tilanteissa (Papadopoulos, Metsiou & Agaliotis, 2011, 1086). Riit-

tävä fyysinen ja psyykkinen kehitys mahdollistaa itsenäisen toiminnan, joka taas on 

edellytys sopeutuneeseen käytökseen. Näiden lisäksi sopeutuneeseen tai hyväksyttä-

vään käytökseen voidaan liittää jo aiemmin mainittu sosialisaatioprosessi eli yhteis-

kunnan ja yhteisöjen arvojen, normien ja käyttäytymissääntöjen mukainen kehittymi-

nen. Esimerkiksi ryhmään liittymiseen vaikuttaa se, kuinka hyvin henkilö on pystynyt 

tulkitsemaan ryhmän arvoja ja käyttäytymistä ja pystyy mukautumaan näihin vaati-

muksiin (Salmivalli, 2005, 76). Papadopoulos ym. (2011, 1086) käyttivät näkövam-

maisten lasten ja nuorten adaptiivisen käyttäytymisen tutkimuksessaan VABS-

kyselyä, jossa adaptiiviseen käyttäytymiseen liitetään arjen taitojen ja sosialisaation 

lisäksi myös kommunikointi ja motoriset taidot. VABS (Vineland Adabtive Bahavior 

Scales) on Yhdysvalloissa kehitetty asteikko, jolla on tarkoitus mitata sosiaalista kehi-

tystasoa erityisesti kehitysvammaisilla.    

Kouluiässä yksi tärkeä lapsen ja nuoren konteksti on kouluympäristö ja siksi Poik-

keuksen (2008, 126) mukaan sosiaaliseen pätevyyteen kuuluu myös luokkatilan-

teessa hyväksytty, adaptiivinen käytös kuten oman vuoron odottaminen tai avun tar-

joaminen. Koulussa tavoitteena on oppia erityisesti yhteistyötaitoja, mutta myös ys-

tävällistä viestintää, aggressiivisuuden hallintaa, assertiivisuutta ja toverisuhteiden 

luomista. 

2.4 Minäkuva, odotukset ja motivaatio 

Minäkäsitys eli minäkuva muodostuu prosessinomaisesti itsensä tiedostamisen, tun-

temisen ja arvostamisen kautta. Jos minä käsittää ihmisen todelliset ominaisuudet, 

voi minäkäsitys olla aivan erilainen. Yksilön minäkäsitys vaikuttaa hänen asentei-

siinsa, toimintaan ja käyttäytymiseen vuorovaikutustilanteissa, sillä oman persoonal-

lisuutensa kautta ihminen antaa merkityksiä ja luo tulkintoja tapahtumista. Minäkäsi-

tys ohjaa tarkkaavuuden suuntaamista niin, että yksilö ottaa vastaan helpommin sel-

laista informaatiota, joka tukee hänen minäkäsitystänsä. Laineen (2005, 20-21) mu-

kaan lapsi, jolla on negatiivinen minäkäsitys, saattaa sivuuttaa täysin palautteen, joka 
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kertoo, että hän on toveripiirissään pidetty. Tutkimuksissa on Kauppilan (2005,129) 

mukaan myös havaittu, että sosiaalisten taitojen puutteet ovat yhteydessä huonoon 

itsetuntoon ja itseluottamukseen. Erityisesti assertiivisuus eli kyky sanoa ei, kyseen-

alaistaa, ilmaista positiivisia ja negatiivia tunnetiloja sekä aloittaa, jatkaa ja lopettaa 

keskustelu perustuu hyvään itsetuntoon (Kauppila 2005, 150). Tulee myös muistaa, 

että vääristynyt minäkuva voi johtaa väärinkäsityksiin vuorovaikutustilanteissa.  

Minäkuva jakautuu eri osa-alueisiin, kuten sosiaalinen, emotionaalinen, fyysis-moto-

rinen ja suoritusminäkuva. Laine (2005, 23-24) korostaa, että kasvattajan tulisi tuntea 

lapsen minäkäsityksen eri osa-alueet ja niiden tärkeys lapselle, jotta itsetuntoon voi-

taisiin todella vaikuttaa positiivisesti. Minäkäsitys vaikuttaa myös yksilön odotuksiin 

ja motivaatioon itseluottamuksen kautta. Tällöin motivaatio ja odotukset voivat vai-

kuttaa vuorovaikutustilanteeseen niin, ettei henkilökohtaisia tavoitteita saavuteta, 

vaikka yksilöllä olisi hyvät sosiaaliset taidot ja adaptiivinen käytös.   

3 Näkövammaisuus 

3.1 Näkövammaisuuden ja sokeuden määrittely 

Näkövammaisten vuosikirjassa Ojamo (2016, 14) kirjoittaa, että näkövammaisuuden 

määritteleminen on riippuvainen yhteiskunnan arvomaailmasta ja sen jäsenilleen 

asettamista vaatimuksista eli siitä minkälaista näkökykyä yhteiskunta vaatii jäsenil-

tään. Tällöin esimerkiksi visuaalisten opasteiden ja automaattien lisääntyessä, myös 

näkövammaisuus lisääntyisi. Tosiasiassa näön heikkeneminen iän myötä on luonnol-

lista ja näkövammaisuudelle on määritetty tarkat rajat. Suomessa käytetään näkö-

vamman määrittelyyn WHO:n luokitusta, joka on kuvattu kuviossa 3.  
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Näkövammaiseksi määritellään henkilö, jonka paremman silmän näöntarkkuus (vi-

sus) jää parhaalla mahdollisella lasikorjauksella alle 0,3. Näkövammaa määriteltäessä 

keskeistä on siis näöntarkkuuden mittaaminen, mutta myös näkökentän tutkiminen. 

WHO luokittelee näkövamman viiteen vaikeusasteluokkaan, joista kolme viimeistä 

ovat WHO:n luokituksessa sokeita. Myös tässä opinnäytetyössä käytetään tätä so-

keuden määritelmää.  

1. heikkönäköinen (visus paremmassa silmässä lasikorjauksella 0.3-0.1) 
2. vaikeasti heikkönäköinen (0.1-0.05) 
3. syvästi heikkönäköinen (0.05-0.02 tai näkökenttä alle 20⁰) 
4. lähes sokea (0.02-0 tai näkökenttä alle 10⁰) 
5. sokea (ei valon tajua).  

 
 

Näöntarkkuuden mittaustulokset ovat lähtökohtana haittaluokan (ent. haitta-aste) 

määrittelylle. Haittaluokkaan vaikuttavat näiden lisäksi kuitenkin muun muassa hä-

märäsokeus, kaksoiskuvat, karsastus, värisokeus ja silmävärve. Haittaluokan määrit-

tely on oleellista, sillä se oikeuttaa tiettyihin palveluihin ja esimerkiksi Näkövammais-

ten liiton jäseneksi pääsee vain, jos haittaluokka on yli 10 (50%). Sokean haitta-aste 

on 100%. Näkövammaisena pidetään siis henkilöä, jolle näkökyvyn alentuminen ai-

heuttaa huomattavaa haittaa jokapäiväisissä toiminnoissa. Toiminnallinen haitta arvi-

Kuvio 3. Näöntarkkuus ja näkövammaisuus (Ojamo, 2016) 
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oidaan aina yksilöllisesti ja toimintakykyyn vaikuttavat monet yksilö- ja ympäristöte-

kijät kuten muut vammat, vammautumisikä, psyykkinen sopeutumiskyky, uusien asi-

oiden oppimiskyky, elämäntapa ja työ-/opiskeluympäristö. (Ojamo, 2016, 14.) 

Vuonna 2016 näkövammaisia arvioitiin olevan Suomessa n. 55 000, joista sokeita  

noin 8000 henkilöä. Näistä sokeista alle 30-vuotiaita on noin 10 % eli 800 henkilöä. 

Alle 30-vuotaiden sokeiden diagnoosit vuonna 2017 olivat 1) näköratojen viat 33 %, 

2) verkkokalvon perinnölliset rappeumat 18 %, 3) ROP 9 %, 4) Amarurosis 9 % ja 5) 

muut diagnooosit 9 %.  Vuonna 2015 sokeat 15-29-vuotiaat jakautuvat pääasiallisen 

toiminnan mukaan kuvion 4 kaltaisesti. Alle 30-vuotiaiden eläkeläisten määrä (42 %) 

on huolestuttavan suuri ja syitä tähän on syytä pohtia. (Ojamo, 2018)   

3.2 Sokeuden vaikutus lapsen kehitykseen 

Poussu-Olli (1999, 61) toteaa, että näkö on integroiva aisti ja jatkuva informaation 

lähde, joka säätelee motorista toimintaa, orientaatiota ja sosiaalista käyttäytymistä. 

Näkövammaisen on korvattava näköaistin puuttuminen muilla aisteilla (tunto-, 

kuulo-, haju-, maku- asento- ja liikeaisti), jolloin puhutaan sensorisesta kompensaa-

tiosta tai korvaavista taidoista. Seuraavassa on jaettu lapsen kehityksen osa-alueita 

Näkövammaisen lapsen varhaiskuntoutusohjelma LA-KU:n mukaisesti. Käsiteltäväksi 

Kuvio 4. 15-29-vuotiaiden sokeiden jakautuminen pääasiallisen 
toimminan ryhmiin vuonna 2015 (Ojamo, 2018) 
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on kuitenkin valittu vain tähän opinnäytetyöhön ja sosiaaliseen kompetenssiin vai-

kuttavat kehitysalueet, vaikkakin tulee huomioida, että kaikki perustaidot liittyvät 

kiinteästi toisiinsa. Tulee myös muistaa, että jokaisen lapsen kasvu ja kehitys on yksi-

löllistä, johon vaikuttavat mm. perimä ja ympäristö (Poussu-Olli, 1999, 67). 

3.2.1 Motorinen kehitys 

Liikkuminen tarjoaa mahdollisuuden ympäristön tutkimiseen ja oppimiseen. Motori-

set taidot voidaan jakaa karkea- ja hienomotoriikkaan, joista karkeamotorinen osa-

alue sisältää pääasiassa isojen lihasten ja liikkumisen toimintoja kuten konttaamista, 

kävelyä, juoksua tai hyppäämistä. Nämä karkeamotoriset taidot mahdollistavat myö-

hemmin liikkumistaidon eli itsenäisen, turvallisen ja tehokkaan kyvyn liikkua erilai-

sissa ympäristöissä (Andersson, Boigon & Davis, 1997, 7.8-2). Syntymästään saakka 

vaikeasti näkövammaisen karkeamotorinen kehitys viivästyy jopa useita kuukausia 

Poussu-Ollin (1999, 73) mukaan verrattuna näkeviin verrokkeihin. Näön puuttuessa 

mallioppiminen ja luontainen motivaatio liikkumiseen kohti tuntematonta on puut-

teellinen (Andersson, ym. 1997, 2-7). Näkevät lapset kiinnostuvat ympäröivistä ihmi-

sistä ja esineistä ja yrittävät tavoitella niitä jo muutaman kuukauden ikäisenä ja noin 

vuoden ikäisenä lähtevät kävelemään niitä kohti. Sokean lapsen täytyy aluksi tietää, 

että tilassa on esineitä tai ihmisiä eli niiden tulisi herättää mielenkiinto. Ja vaikka jo-

kin esine pitäisi ääntä, täytyy hänen yhdistää mielenkiintoinen ääni ja esine toisiinsa. 

Vanhempien ja lähityöntekijöiden tulee luoda turvalliset puitteet liikkeelle lähtöön ja 

toisaalta herättää lapsen uteliaisuus ympäristöä kohtaan. Pystyasento ja liikkuminen 

mahdollistavat uuden oppimisen ja vuorovaikutuksen ympäristön kanssa. (Anders-

son, ym. 1997, 2-7.) 

Hienomotorinen osa-alue puolestaan sisältää pieniä lihasliikkeitä, kuten tarttumisen 

ja esineiden käsittelytaidot. Tässä osiossa ei huomioida näönkäytöstä riippuvaisia vi-

suomotorisia taitoja kuten kynätyöskentelyä. Käsien käytön kehittyminen mahdollis-

taa leikkimisen lisäksi selviytymisen päivittäisistä askareista, kuten syömisestä ja pu-

keutumisesta (Andersson ym. 1997, 7.7-2). Aivan kuten karkeamotoriikan kohdalla, 

myös hienomotorisessa kehityksessä on usein viivettä ja kysymys on jälleen mallista 
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ja mielenkiinnon herättämisestä. Anderssonin ym. (1997, 2-6) mukaan näkövammai-

silta voi jäädä useita luonnollisia oppimistilanteita hyväksikäyttämättä, koska ilman 

näköaistia ne eivät ole lapselle houkuttelevia. Aikuiset voivat kuitenkin luoda näitä 

mielekkäitä tilanteita yhdessä tekemällä ja kokeilemalla. Hienomotoriikan kehittymi-

sessä tuntoaistin merkitys on erityisen tärkeä ja lapsi tarvitseekin useita kokemuksia 

eri tuntuisista, kokoisista, painoisista ja muotoisista esineistä. Esinettä tutkiessa, on 

tärkeää, että näkövammaiselle opetetaan myös esineen oikea käyttötarkoitus. Kar-

kea- ja hienomotoriset taidot ovat opittavissa, mutta ne vaativat näkövammaiselta 

enemmän aikaa ja systemaattista harjoittelua. Itse tekeminen ja toimiminen ovat 

motoriikan kehittymisen perusedellytyksiä, mutta usein kiire saa aikuiset tekemään 

asioita lasten puolesta.     

3.2.2 Kognitiivinen ja kielellinen kehitys 

Kognitiivisia eli tiedollisia toimintoja ovat havaitseminen, ajattelu, päättely, oppimi-

nen ja muistaminen. Keskeistä Anderssonin ym. (1997, 7.1-27) mukaan on asioiden 

ymmärtäminen, vuorovaikutuksellisuus ja lapsen oma aktiivisuus. Oppiminen pohjau-

tuu kokemusten kautta syntyneisiin käsityksiin, jotka muovautuvat ja täydentyvät op-

pimisen edetessä. Taidot rakentuvat pienistä osista, esim. oman kehon liikkeiden 

avulla lapsi alkaa ymmärtämään syy-seuraussuhteita. Käsitteiden ymmärtämiseen ja 

muistamiseen liittyy valintoja, järjestelyä, luokittelua ja vertailua. Vaikeasti näkövam-

mainen lapsi tarvitsee paljon käsi-käden-päällä-ohjaamista sekä kuvailua esineistä, 

asioista ja paikoista, jotka näkevä lapsi näkee jo kaukaa. Hyvänä esimerkkinä käsittei-

den viiveisestä ymmärtämisestä voi olla esineen pysyvyyden ymmärtäminen (Anders-

son ym. 1997, 2-2). Lapsen on tärkeää ymmärtää, että esine on olemassa vaikka se ei 

pidä ääntä tai ole hänen tavoitettavissa sekä kuinka paikallistaa tällainen esine ja 

saada se takaisin. Näkövammaisten lasten varhaiskuntoutus-ohjelmassa nostetaan 

kognitiivisiin taitoihin myös kehonhahmotus sekä tilaa koskevien käsitteiden ymmär-

täminen. Näön avulla lapset saavat usein tietää, kuinka eri esineet liikkuvat ja ovat 

suhteessa toisiinsa, mutta näön puuttuessa tarvitaan erityistä tukea näiden käsittei-

den oppimisessa ja toisaalta vääristyneet mielikuvat tulee oikaista (Poussu-Olli, 1999, 

82-83; Andersson ym. 1997, 2-3).  
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Kommunikaatio on vuorovaikutusta ja vuorovaikutus syntyy yhteisen tekemisen 

kautta. Vauvaiässä kielellistä taitoa edustaa vuorovaikutuksellinen kommunikaatio 

ilmein ja ääntelyin sekä kielen passiivinen ymmärtäminen. Vähitellen lapsi oppii käsit-

teitä ja alkaa nimeämään esineitä ja asioita. Näkövammaisen lapsen puhe kehittyy 

Anderssonin ym. (1997, 2-3) mukaan yleensä kuten näkevienkin lasten, mutta huo-

miota täytyy kiinnittää oikeiden esineiden ja kokemusten yhdistämiseen. Tällä tarkoi-

tetaan, että lapsen tulee saada ilman näköaistia kaikki merkitykselliset tunnusmerkit 

esineistä ja siksi tulisi suosia mm. aitoja esineitä pienoismallien sijaan. Kun tärkeä ha-

vaintoväline eli näkö puuttuu, vaikuttaa se väistämättä maailman hahmottamiseen ja 

kokemusten keräämiseen, jolloin mm. lapsen sanavarasto ja sanojen merkitysver-

kosto voi jäädä ikätasoista heikommaksi (Poussu-Olli, 1999, 83). Näkövammaiset viet-

tävät yleensä enemmän aikaa aikuisten seurassa, jolloin he voivat käyttää aikuisilta 

opittuja kielellisiä ilmaisuja, joita he eivät täysin ymmärrä. Viestinässä käytetään nor-

maalisti myös paljon non-verbaalisia viestejä kuten äänensävyt, ilmeet, eleet ja kat-

sekontakti. Visualisuuteen perustuvat viestit jäävät väistämättä vaikeasti näkövam-

maiselta havaitsematta ja oppimatta ja tämä voi johtaa väärinkäsityksiin vuorovaiku-

tustilanteissa. Kommunikaatiolla on kuitenkin aina jokin merkitys ja erilaiseen vuoro-

vaikutusyritykseen vastaaminen tai vastaamatta jättäminen voi olla suuressa roolissa 

kommunikaation vahvistajana tai sammuttajana. (Andersson ym. 1997, 6.2-2.) 

3.2.3 Sosiaalistuminen ja omatoimisuus 

Sosiaalistumisella tarkoitetaan LA-KU kuntoutusohjelmassa, että lapsi reagoi yleisesti 

hyväksytyllä tavalla sekä aikuisille, että lapsille ja että hän osaa toimia itsenäisesti ja 

kykenee sopeutumaan uusiin tilanteisiin (Andersson ym. 1997, 2-4). Sosiaaliset ja so-

siokognitiiviset taidot kehittyvät merkityksellisissä vuorovaikutustilanteissa varhais-

lapsuudesta alkaen. Koska näkötieto on merkittävässä roolissa sosiaalisen kognition 

varhaisessa kehityksessä, näön puuttuminen voi johtaa puutteellisiin taitoihin herät-

tää ja ylläpitää vuorovaikutusta (Zebehazy & Smith, 2011, 84). Pieni lapsi katsoo van-

hempien ilmeitä ja eleitä, vasteita omalle toiminnalleen sekä osoittaa haluamaansa 

esinettä tai ryömii kohti kiinnostavaa kohdetta. Kun lapsi ei näe, myönteinen koske-

tus ja ääni korvaavat katseen ja hymyn (Engblom & Hänninen, 2017, 27). Lapsen ja 

vanhemman välinen varhainen vuorovaikutussuhde vaikuttaa ratkaisevasti lapsen 
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persoonallisuuden kehittymiseen (Andersson ym. 1997, 7.3-2). Varhaisen vuorovai-

kutuksen kompensoivat keinot ovat täysin vanhempaan sidottuja eli vanhempien tu-

lee tehdä aloite koskettamalla, äänellä tai tuomalla esineitä lapsen ulottuville. Vuoro-

vaikutus syntyy toiminnan kautta ja varhaisissa vuorovaikutusleikeissä aikuisen tulisi 

kiinnittää huomiota myös eri äänensävyihin, jotta vauva oppisi myös tunneviestejä.   

Leikki on luontainen tapa oppia mm. motoriikkaa, sosiaalisia taitoja ja omatoimi-

suutta. Aikuisten tulee aluksi ohjata kaikkien lasten leikkiä, mutta sokean lapsen leik-

kiin ja ryhmäytymiseen on panostettava monin verroin. Leikki kehittyy varhaisessa 

lapsuudessa jatkuvasti. Ensin tulee yksinleikki, jonka jälkeen kehittyvät rinnakkais- ja 

yhteisleikki. Näistä ainoastaan yhteisleikki on sosiaalista, jonka onnistumisen kan-

nalta on tärkeää, että lapsi osaa aloittaa ja pitää yllä vuorovaikutusta vertaisten 

kanssa. Vammaisilla lapsilla on Celesten (2006, 2) mukaan usein vertaisiaan mata-

lampi sosiaalinen kompetenssi ja siksi he ilmentävät enemmän yksin- tai rinnakkais-

leikkiä. Engblom ja Hänninen (2017, 133) korostavat, että vaikka sensomotorisen lei-

kin vaihe kestää sokeilla kauemmin, sen ohi ei voi kiirehtiä. Lapsen on myös vaikea 

lähteä yksin mukaan toisten leikkeihin, jolloin aikuisen tehtävä on järjestää tilanteita 

ja leikkejä, joihin kaikki voi osallisitua tasavertaisesti (Andersson ym. 1997, 7.3-2). 

Lapsen leikkitaitoja tukee luonnollisiin ja aitoihin arkipäiväisiin tapahtumiin osallistu-

minen käsi-käden-päällä, jotta hän voi siirtää nämä toimintamallit esim. kotileikkiin.  

Leikkien myötä kehittyy sosiaaliset taidot; ensin henkilökohtaisten taitojen käyttö 

suhteessa muihin kuten kontaktin ottaminen, vuorottelu ja antaminen ja lopulta vuo-

rovaikutukselliset yhteistyötaidot. Lasten yhteistä leikkiä tukee rajattu tila, pieni 

ryhmä ja onnistumisen kokemukset. Myös sokean lapsen tulee kokea pettymyksiä, 

riitoja ja opetella selviytymiskeinoja niihin tarvittaessa aikuisen kuvailun tuella. Leikki 

vaatii aloitekykyä, rohkeutta ja vireyttä. Aikuisen tehtävä on herättää kiinnostus mui-

hin lapsiin, toimia silminä ja tukea lapsen aloitteita, mutta jättäytyä muuten taka-

alalle (Engblom & Hänninen, 2017, 133). Sosiaalisten taitojen kehityksen kannalta on 

Ingsholtin mukaan ratkaisevaa, että lapsella on riittävästi horisontaalisia suhteita 

muihin lapsiin (Honkanen, 2013, 30). Vastavuoroisissa ja tasa-arvoisissa suhteissa 

opitaan sopeutumaan toisen odotuksiin, sillä tällaisissa vuorovaikutustilanteissa on 

enemmän epävarmuustekijöitä kuin vertikaalisissa suhteissa. Näön vuoksi rajoittunut 
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liikkuminen ja siitä seuraava kokemuksen puute, voi johtaa passiivisuuteen ja riippu-

vuuteen aikuisesta, jolloin lapsella on taipumus hakeutua aikuisen seuraan, sillä ai-

kuinen kuuntelee, puhuu selkeästi ja auttaa tarvittaessa (Poussu-Olli, 1999, 85; An-

dersson ym. 1999, 7.3-2). 

Omatoimisuus ja itsenäinen selviytyminen vaativat riittäviä motorisia taitoja, sosiaali-

sia taitoja sekä itseluottamusta. Puhutaan omatoimisuustaidoista, arjen taidoista, tai 

itsenäisen elämän taidoista, oleellista taitojen oppimisessa on tilaisuus yrittää, joskus 

epäonnistua ja yrittää vielä kovemmin uudestaan. Näkevät lapset oppivat usein mal-

lista nopeammin, mutta vaikeasti näkövammaisella voi olla haasteita esim. vielä 6-

vuotiaana syömisessä, pukemisessa ja wc-toimissa. Tärkeää on harjoitella näitä tai-

toja yhdessä käsi-käden-päällä päivittäin, luonnollisissa tilanteissa. (Andersson, 1997, 

7.6-2.)    

3.2.4 Maneerit eli blindismit 

Poussu-Olli (1999, 73) lisää kehityksellisiin viivästymisiin, myös käyttäytymisen ma-

neerit eli niin kutsutut blindismit. Sokealla henkilöllä saattaa olla toistuvia toimintata-

poja kuten silmien painaminen, koko kehon heijaaminen, pyöriminen, käden viputus 

tai äännähdykset. Maneerikäytöstä on pyritty Takalan (2006, 37) mukaan selittämään 

muun muassa sensorisilla aistimuksilla, mutta toisaalta on esitetty myös mahdolli-

suutta turvallisuuden tunteesta ja liian vaativasta tilanteesta vetäytymiseen. Tällöin 

lapsi näyttää vetäytyvän pois vuorovaikutuksesta omaan maailmaansa ja tasoittaa 

ali- tai ylivirittyneisyyttä. Innostuessaan kaikki lapset yleensä pomppivat ja heiluvat, 

mutta näkevä lapsi lopettaa toiminnan, kun näkee muiden reagoivan toimintaan. So-

kealla lapsella voi olla myös jatkuvaa, merkityksetöntä kysymysten kysymistä, joka 

voi hämmentää tai rasittaa ympärillä olevia. Tämä voi olla näkövammaisen keino pi-

tää yllä ja varmistua läheisestä kontaktista, kun näköaistia ei ole (Papadopoulos ym. 

2011, 1087).  

Anderssonin ym. (1997, 7.8) mukaan perusliikkumisen varhainen ja monipuolinen 

hallinta ehkäisee käyttäytymistä häiritsevien maneerien esiintymistä. Maneerit hidas-
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tavat kehitystä lapsen vetäytyessä omaan maailmaansa ja voivat antaa lapsen älylli-

sestä tasosta väärän kuvan, joka taas haittaa sosiaalista osallistumista. Sopeutunee-

seen käytökseen ei meidän kulttuurissamme kuulu edellä mainitut liikehdinnät, joten 

ne ovat sosiaalisissa tilanteissa häiritseviä ja eristävät lasta muista. Lisäksi esimerkiksi 

silmien painaminen, voi johtaa terveydelliseen ja esteettiseen haittaan kun silmät ja 

silmänympärillä olevat kudokset painuvat syvemmälle päähän. (Engblom ja Hänni-

nen, 2017, 54-57) 

4 Sokean integroituminen yhteiskuntaan 

4.1 Inkluusio ja integraatio 

Koulutus on yhteiskunnan kehittämisen tärkein väline. Tasa-arvon näkökulmasta kou-

lutukseen pääsyn lisäksi olennaista on mahdollisuus suorittaa koulutus loppuun sekä 

kasvaminen vastuulliseksi ja osallistuvaksi yhteiskunnan jäseneksi (Kuorelahti ym. 

2012, 278). Yleisen oppivelvollisuuden myötä Suomeen tuli vuonna 1921 kaksoisjär-

jestelmä; rinnakkain kulkeva yleis- ja erityisopetus. Näkövammaiset lapset tulivat 

yleisen oppivelvollisuuden piiriin ja opiskelivat valtion ylläpitämissä sokeainkouluissa 

tai kunnan järjestämässä erityisopetuksessa. 1960-luvun jälkeen monet ulkomaiset 

tutkimukset kuitenkin osoittivat, että yleisopetuksessa oppinsa saaneiden erityisop-

pilaiden koulumenestys ja sosiaalinen kehitys olivat keskimäärin parempia kuin eri-

tyisopetuksessa olleiden verrokkien (Moberg & Savolainen, 2015, 77-80).  

Suomessa perusopetuslakia uudistettiin vuonna 2010, jolloin luovuttiin kaksoisjärjes-

telmästä ja tilalle tuli kolmiportaisen tuen malli (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 

642/2010). Erityisopetusta alettiin purkaa hiljalleen ja erityislapsia integroimaan eli 

sulauttamaan normaaliin yleisopetukseen, mutta työ on ollut hidasta ja saanut myös 

vastustusta. Integraatio viittaa erityisopetuksessa oppilaiden osallistumisoikeuteen ja 

erityisen tuen tarpeen lasten osittaista tai täysimääräistä sijoittamista yleisopetuksen 

ryhmään. Integroimisen myötä halutaan opettaa muun muassa erilaisuuden hyväk-

syntää ja sosiaalista vuorovaikutusta erilaisten oppijoiden kesken. Integraatio on 
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ikään kuin välivaihe inkluusioon siirryttäessä. Inkluusioajatuksessa kaikki lapset kas-

vavat alusta alkaen yhdistyneessä koulujärjestelmässä, jossa he saavat edellytystensä 

mukaisen yksilöllisen opetuksen. (Naukkarinen, Ladonlahti & Saloviita, 2010) 

Inkluusio on toisaalta monimutkainen ja ongelmallinen käsite, johon ei ole löydetty 

kansainvälistä yhteisymmärrystä (Malinen, Savolainen, Engelbrecht & Xu, 2010, 352). 

Inkluusiolla tarkoitetaan pääsyä yhteiskunnan järjestelmiin ja sen mukaisesti antaa 

vammaisille lapsille tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua yleisopetukseen vammat-

tomien lasten kanssa. Täysinkluusio on kuitenkin herättänyt keskustelua puolesta ja 

vastaan ja tälläkin hetkellä keskustelu opetuksen tasosta ja opettajien jaksamisesta 

käy kiivaana (Gråsten, 2019). Suomessa kritiikki kohdistuu usein riittämättömiin tuki-

resursseihin, luokanopettajan koulutuksen antamiin valmiuksiin ja pelkoon, että eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten sijoittaminen yleisopetuksen ryhmään vaikuttaa ryh-

män muiden oppilaiden opetukseen kielteisesti. Ulkomaiset tutkimukset ovat Celes-

ten (2006,3) mukaan osoittaneet, että joidenkin oppilaiden kohdalla yleisopetuksen 

luokkaan sijoittaminen ilman tarvittavaa sosiaalista tukea on johtanut sosiaaliseen 

eristäytymiseen ja lopulta rajoittuneempaan ympäristöön. Onkin herännyt kysymys 

siitä, voidaanko samanaikaisesti noudattaa oikeudenmukaisuus- ja tarvenäkemystä? 

(Moberg & Savolainen, 2015, 87). Onnistuessaan inkluusio vähentäisi eriarvoisuutta, 

lisäisi monimuotoisuuden kunnioittamista ja helpottaisi näiden lasten integroitumista 

eli sulautumista yhteiskuntaan. Lisäksi Moberg & Savolainen (2015, 86) huomautta-

vat, että inklusiivinen opetus on taloudellisesti edullisempi kuin segregoitu eli eriy-

tetty opetus ja tästä syystä OAJ pelkääkin, että uuden lain porsaanreikiä hyödynne-

tään kunnan säästöihin (Gråsten, 2019).  

4.2 Sosiaalinen integraatio 

Moberg & Savolainen (2015, 82-83) jakavat integraation neljään askelmaan sen ta-

voitteiden mukaan; fyysinen, toiminnallinen, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen integ-

raatio. Perustaso on opetuksen järjestäminen yhdessä, toimivilla opetusjärjestelyillä 

(fyysinen ja toiminnallinen integraatio) ja tämä näkövammaisten lasten ja nuorten 

kohdalla toteutuu yleensä hyvin. Seuraavasta tasosta, eli sosiaalisesta integraatiosta 
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on huolissaan muun muassa psykologi Anette Ingsholt (Honkanen, 2013, 29). Hän on 

huomannut, että Tanskassa sosiaalinen tasa-arvo ei toteudu tai toteutuu vain hyvin 

harvan vaikeasti näkövammaisen lapsen kohdalla. Onnistuneeseen inklusiiviseen kas-

vatusjärjestelmään kuuluu Kuorelahden, Lappalaisen ja Viitalan (2012, 277) mukaan 

opetusjärjestelyiden lisäksi kokemus sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta ja tasavertai-

sesta yhteisön jäsenyydestä. Useat tutkimukset ovat myös vahvistaneet, että lasten 

keskinäinen vuorovaikutus ja vertaissuhteet tukevat oppimista (Korkeamäki, 2006, 

184).  

Sosiaalisella integraatiolla on suuri merkitys yksilön terveyteen. Terveysvaikutuksia 

tutkittaessa huomioidaan todellinen inkluusio sosiaalisessa ympäristössä sekä yksilön 

koettu inkluusio. Joissakin sosiaalisen tuen tutkimuksissa on havaittu, että koettu yh-

teenkuuluvuus voi ohittaa todellisen sosiaalisen inkluusion niin, että positiivinen il-

luusio tuesta vaikuttaa positiivisesti stressiin enemmän kuin varsinainen annettu tuki 

(Hartung, Sproesser & Renner, 2015). Holt-Lunstadin, Smithin & Laytonin (2010) te-

kemä 148 tutkimuksen meta-analyysi paljasti jopa 50 prosentin lisääntyneen toden-

näköisyyden selviytyä vahvempien sosiaalisten suhteiden vuoksi. Moberg & Savolai-

nen (2015, 78) toteavat, että tutkimusten mukaan eritysluokilla oppilaat näyttävät 

sosiaalistuvan pienessä ryhmässä helpommin, mutta yhteiskuntaan integroituminen 

on haastavampaa. Inkluusion onnistumisen mittana Moberg & Savolainen (2015, 82) 

pitävätkin vasta koulun jälkeistä yhteiskunnallista integraatiota. Inkluusio ei siis ole 

saavutettu tila, vaan jatkuvaa osallisuuden esteiden purkamista niin koulussa kuin 

koko yhteiskunnassakin (Honkanen, 2013, 30). 

4.3 Ryhmään liittyminen ja hyväksyntä 

Ystävyyssuhteiden lisäksi lapsi haluaa tavallisesti kuulua ryhmään ja olla pidetty (Kal-

liopuska, 1995, 53). Laine (2005, 206) nosta esiin perustarpeen läheisen kiintymys-

suhteen lisäksi myös tovereiden muodostamaan verkostoon, joka mahdollistaa sosi-

aalisen kanssakäymisen. Vertaisista muodostuvassa verkostossa opitaan muun mu-

assa itsetuntemusta, itsetuntoa, vertailua ja sosiaalisia taitoja sekä yhteisön toiminta-

tavat. Ryhmässä syntyy usein me-henki, joka pitää ryhmän koossa. Mitä parempi 
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luottamus ryhmässä vallitsee, sitä paremmin Kalliopuskan (1995, 53) mukaan omak-

sutaan sen arvot. Ryhmän jäsenyys taas tukee yksilön arvoja, tyydyttää monia tar-

peita ja antaa elämälle tarkoitusta. 

On yhtä vahvaa näyttöä siitä, että ryhmän hyväksyntä tukee lapsen ja nuoren positii-

vista kehitystä kuin siitä, millainen riskitekijä hänen kehitykselleen on olla ei-hyväk-

sytty tai ei-pidetty. Lapsen asemaan ryhmässä ei Salmivallin mukaan (2005, 29) vai-

kuta ainoastaan lapsen sosiaaliset taidot, vaan myös pinnallisemmat asiat, kuten mo-

toriset taidot, ulkonäkö ja fyysiset poikkeavuudet. Näiden merkitys kuitenkin vaihte-

lee, sillä jokaisella ryhmällä on omat arvot ja normit, jotka vaikuttavat ryhmään liitty-

miseen ja hyväksynnän antamiseen. Hyvät ikätovereiden väliset suhteet tukevat lap-

sen sopeutumista uusiin tilanteisiin, kuten uuteen kouluun siirtymistä tai harrastuk-

sen aloittamista (Laine, 2005, 176). On myös havaittu, että ystävysten toisille antama 

tuki edistää positiivista kouluasennetta ja sitä kautta koulumenestystä (Laine, 2005, 

176-177). Toisaalta Laineen (2005, 177) mukaan osattomuus myönteisestä kanssa-

käymisestä ikätoverien kanssa ennustaa sopeutumisongelmia ja sosiaalista tyytymät-

tömyyttä.  

Vuorovaikutustaitojen kehittymisen ja osallistumisen prosessit ovat toisiaan täyden-

täviä, sillä taidot kehittyvät lapsen osallistuessa vertaisryhmän toimintaan. Näin osal-

listuminen kytkeytyy myös ryhmän hyväksynnän ja torjunnan lisäksi vuorovaikutus-

taitoihin ja motivaatioon osallistua ryhmän toimintaan (Laaksonen, 2012, 14). Uu-

teen ryhmään liittyminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, vaan edellyttää sosiaa-

lista pätevyyttä. Salmivallin (2005, 75) mukaan juuri uuden tulokkaan on lähestyttävä 

muita ja pyrittävä kommunikoimaan ja vain harvoin toiminta on vastavuoroista. Päin-

vastoin ryhmäläiset eivät välttämättä ota uutta henkilöä aluksi edes huomioon. Ryh-

mää tulisi Salmivallin (2005, 76-77) mukaan tarkkailla ensin, jotta lapsi voi havain-

noida millaisesta käytöksestä ryhmässä palkitaan, mitä ryhmän tekemässä ja sitten 

omaksua nämä tavoitteet. Juuri tämä havainnointi on vaikeasti näkövammaiselle 

haastavaa. Myös ryhmän sisäinen vuorovaikutus, ennakkoluulot tai olemassa oleva 

sosiaalinen maine voivat vaikuttaa ryhmään liittymiseen, riippumatta tulokkaan sosi-

aalisista taidoista.   
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Myönteinen minäkuva syntyy vuorovaikutuksessa ja itsetunnon kannalta on tärkeää, 

että lapsella on näkeviä ja näkövammaisia ystäviä. Kaikilla nuorilla on joskus ongel-

mia sosiaalisten suhteiden kanssa ja täytyy muistaa, että jokainen nuori on oma per-

soona. Murrosikäisenä nuori etsii paikkaansa elämässä, kokeilee rajojaan ja rakentaa 

omaa identiteettiään eli kaikkia haasteita ei tule verhota näkövammaan. Willoughbyn 

(1994) mukaan, jokaisen sokean on opeteltava samoja nuoruuteen liittyviä asioita 

kuin näkevätkin nuoret, mutta omalla tavallaan. Esimerkiksi meikkaaminen on nuo-

rilla tytöillä tärkeä yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäävä taito ja sokeilla sen täytyy 

perustua tunnusteluun ja merkitsemiseen. Sosiaaliseen pätevään käytökseen kuuluu 

sopeutuminen muiden odotuksiin ja yhteisön normeihin. Willoughby (1994) on nos-

tanut sopeutumiseen liittyviä erityispiirteitä, jotka riippuvat oikeastaan ympäristöstä. 

Esimerkiksi on paljon näkevistä kavereista kiinni ilmaisevatko he, että joku tuttu saa-

pui paikalle, tippuiko sokean kaverin paidalle ketsuppia tai onko heijaaminen ryh-

mässä yleisesti hyväksyttävää käytöstä.  

Hyväksynnän ja osallisuuden tukemiseksi tulee tietoisuutta näkövammasta lisätä esi-

merkiksi viettämällä päiväkodissa ja koulussa sokeainviikkoa. Ymmärrys vähentää en-

nakkoluuloja ja lisää luonnollista vuorovaikutusta. Toisaalta, jos näkövammainen ei 

ole itse sinut näkövammansa kanssa, ei sitä voi odottaa myöskään ikätovereilta (Wil-

loughby, 1994). Tähän viitaten sopeutumisvalmennukset, leirit ja tukijaksot muiden 

näkövammaisten kanssa ovat ensiarvoisen tärkeitä vertaistuen muotoja kaikissa ikä-

vaiheissa.  

4.4 Vertaissuhteet 

Lasten vertaissuhteiksi kutsutaan Salmivallin (2005, 15) mukaan saman ikäisten, 

suunnilleen samalla kehitystasolla olevien lasten vuorovaikutussuhteita. Vertainen 

on siis samalla kehitystasolla niin sosiaalisesti, emotionaalisesti kuin kognitiivisesti-

kin. Toisaalta vertainen voi olla myös samantapaisessa elämäntilanteessa oleva ihmi-

nen, kuten näkövammainen toiselle näkövammaiselle. Salmivalli (2005, 15) ja Anette 

Ingsholt (Honkanen, 2013, 30) ovat erotelleet vertikaaliset ja horisontaaliset ihmis-

suhteet. Vertikaalisia vuorovaikutussuhteita ovat esimerkiksi kasvatus, huolenpito ja 
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opetussuhteet. Näissä suhteissa lapsi on ikään kuin alisteisessa asemassa aikuiseen 

nähden. Vertaissuhteet ikätovereihin tulisi kuitenkin olla horisontaalisia eli roolit ja 

johtoasemat jakautuisivat tasaisesti lasten kesken. Korkeamäen (2006, 184) mukaan 

vertaisryhmässä lapsilla voi olla tosiaan täydentävä rooli, jolloin he oppivat toisiltaan 

vuorovaikutuksessa ja havainnoiden toistensa toimintaa. Tällöin osaavamman avus-

tuksella vähemmän osaava saavuttaa potentiaalia, johon hän ei yksin yltäisi. Korkea-

mäki (2006, 184) korosta tasa-arvoista vuorovaikutusta, jossa kukaan ei dominoi. 

Ingsholtin mukaan on kuitenkin vaara, että näkövammainen lapsi jää riippuvaiseen, 

alisteiseen rooliin myös suhteessa muihin lapsiin muun muassa avun tarpeen vuoksi 

(Honkanen, 2013, 30).   

Ulkomaiset tutkimukset (Papadopoulos ym., 2011, 1088; Zebehazy, 2011, 84) osoitta-

vat, että vammaiset lapset ovat alttiimpia sosiaaliseen eristäytyneisyyteen, koska he 

saavat vähemmän positiivisia vastauksia vuorovaikutusaloitteisiin tai tekevät vähem-

män aloitteita sosiaalisen taidon tai motivaation puuttuessa. Toisaalta ilman vas-

tausta jääneet vuorovaikutusyritykset laskevat lapsen motivaatiota ottaa kontaktia 

muihin lapsiin. Lapsen kehityksen kannalta vertaisryhmään kuuluminen on kuitenkin 

tärkeää. Ystävyyssuhteet alkavat kehittyä jo toisen ikävuoden jälkeen. Kauppila 

(2005, 139) huomauttaa, että lapsen käsitys ystävyydestä on melko kapea, mutta ys-

tävyys luo kontekstin, jossa on turvallista harjoitella toimivia sosiaalisia taitoja. Lasten 

keskuudessa hyväksynnän saaminen luo ystävyyttä ja lapsen kykyä ystävystyä pide-

tään sosiaalisen kompetenssin osoituksena. Aluksi ystävyys on yhteistä leikkiä ja se 

voi alkaa ja loppua hyvin äkillisestikin. Myöhemmin ystävyys nähdään myös persoo-

nan kautta, luottamus astuu kuvaan ja ystävyyden luonne muuttuu kestävämmäksi. 

Nuorilla ystävyys on hyväksyntää, ymmärrystä ja avun saamista vaikeina aikoina. 

(Kauppila, 20015, 139-142) 

Varsinkin nuoruusiällä ystävien väliset horisontaaliset suhteet ottavat tilaa vertikaali-

silta suhteilta. Vaikka horisontaalisuhteiden tulisi olla tasa-arvoisia, on todettu, että 

ihmisillä, jotka ovat ryhmässään pidettyjä, on enemmän sosiaalista vaikutusvaltaa 

(Hartung, Sproesser & Renner, 2015). Lisäksi Salmivalli (2005, 33) korostaa, että tove-

risuosio ja ryhmässä tapahtuva sosiaalinen vertailu muovaavat nuoren minäkuvaa ja 



25 
 

 

toisaalta saavutettua sosiaalista statusta on työläs muovata. Ryhmässä saatu kannus-

tus ja positiivinen palaute vahvistavat lapsen ja nuoren itsetuntoa, jolloin hän myös 

Latva-Nikkolan (2018, 6) mukaan uskaltaa osallistua ryhmän toimintaan yhä roh-

keammin. Laine (2005, 175) lisää vielä, että myönteiset kontaktit ystävien kanssa luo-

vat perustaa henkiselle hyvinvoinnille ja tasapainoisen persoonan rakentumiselle. To-

verisuhteilla on siis suuri merkitys yksilön kognitiivisen, sosiaalisen ja emotionaalisen 

kehityksen kannalta. Laine (2005, 177) kuitenkin muistuttaa, että kehitys on riippu-

vaista suhteen laadusta ja myös lasten toverisuhteet voivat olla kielteisiä. (Laine, 

2005, 175-177) 

5 Tarkoitus ja tavoite 

Asiantuntijoiden kokemukset ja monet ulkomaiset tutkimukset osoittavat, että so-

keus voi luoda esteitä sosiaaliselle vuorovaikutukselle (Arndt, Lieberman & James, 

2014; Celeste, 2006; Honkanen, 2013; Willoughby, 1994). Työn tarkoituksena on 

tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan tukea sokean nuoren osallisuutta ja sosiaalisen 

kompetenssin kehittymistä kotona, koulussa ja mahdollisesti myös harrastuksissa.  

Jotta opinnäytetyö ei olisi vain niin sanottua näkevien teoriaa vuorovaikutuksen 

haasteista, tutkimuksen tavoitteena on tutkia sokeiden nuorten sosiaalista kompe-

tenssia ja tuen tarpeita sekä ympäristön vaikutuksia nuorten näkökulmasta haastat-

teluiden avulla. Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat:  

1. Millaisia haasteita sokeat nuoret ovat kohdanneet sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa?  

 

2. Mitkä tekijät edistävät sokean sosiaalista kompetenssia? 

 

3. Kuinka ympäristö vaikuttaa sokean osallisuuteen ja sosiaaliseen 

kompetenssiin? 
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Tämän tutkimuksen ja aiempien tutkimustulosten avulla luodaan ohjelehtinen yh-

dessä Näkövammaisten liiton kanssa. Lehtinen on suunnattu näkövammaisten lasten 

vanhemmille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattihenkilöille.  Oh-

jelehtiseen on tarkoitus nostaa tiivistetysti esiin nuorten kokemuksista esiin nous-

seita ohjeita, joilla voidaan tukea sokean lapsen ja nuoren sosiaalista vuorovaikutusta 

ja toisaalta poistaa mahdollisuuksien mukaan ympäristön luomia sosiaalisuuden es-

teitä.  

6 Aineistonkeruu ja analyysi 

Vammaisilla ihmisillä on usein tunne, että muu yhteiskunta päättää osittain tai täysin 

heidän elämästään. Tässä tutkimuksessa haluttiin nostaa esille näkövammaisten 

nuorten omia, todellisia kokemuksia sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja osallisuu-

desta ja näin ollen opinnäytetyön tutkimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen. Pel-

kän teoriatiedon ja ulkoimaisten tutkimusten kautta johdetut päätelmät olisivat voi-

neet synnyttää ongelmia, joita tosiasiassa suomalaiset nuoret eivät koe ja toisaalta 

osallistujien määrä oli varsin pieni, joten määrällinen tutkimus ei tullut kysymykseen. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin keskustelunomaista teemahaastattelua, 

joista kaksi tehtiin puhelinhaastatteluna ja yksi kasvokkain. Kasvokkain tehtävä haas-

tattelu oli ryhmähaastattelu, sillä siihen osallistui kaksi nuorta yhtä aikaa. Litteroitu 

aineisto analysoitiin teoriaohjaavalla sisällönanalyysillä.  

6.1 Teemahaastattelu 

Tutkimusaiheesta on jonkin verran ulkomaista tutkimusta, sekä suomalaisten asian-

tuntijoiden kokemuksia, joten päädyttiin siihen, ettei havainnointi välttämättä tuot-

taisi uutta tietoa. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui haastattelu, sillä nuoret halutaan 

nähdä merkityksiä luovana ja aktiivisina osapuolina. Hirsjärven & Hurmeen (2000, 35) 

mukaan haastattelun etuina on juuri mahdollisuus korostaa ihmistä subjektina ja 

mahdollisuus syventää vastauksia. Kun puhutaan osallisuudesta, sosiaalisesta verkos-
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tosta ja sosiaalisesta kompetenssista, on vaikeaa ennalta määrittää vastausten suun-

tia, sillä aihe on hyvin monitahoinen ja henkilökohtainen. Näihin haasteisiin voidaan 

vastata joustavasti haastattelun keinoilla (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 35).  

Erilaisista haastattelun lajeista valittiin puolistrukturoitu teemahaastattelu, sillä kai-

kissa haastatteluissa nostettiin esiin tietyt teemat, mutta vastauksia oli mahdollista 

syventää lisäkysymyksillä ja toisaalta kysymysten asettelua ja järjestystä muuttaa 

suorassa vuorovaikutuksessa kohdehenkilön kerronnan mukaan (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2007, 202). Haastattelun runko on liitteessä 3. Kuten jo teoriaosassa on to-

dettu, sosiaalinen osallisuus syntyy merkityksellisyydestä ja merkitykset syntyvät 

vuorovaikutuksessa. Hirsjärven & Hurmeen (2000, 48) mukaan juuri teemahaastat-

telu ottaa huomioon ihmisten tulkinnat ja nostaa merkitykset keskiöön. Teemahaas-

tattelun teemat luovat kuitenkin konkreettiset raamit haastattelulle, joiden avulla lit-

teroitua aineistoa on myös luontevaa lähestyä (Eskola & Suoranta, 2008, 87).  

Ryhmähaastattelun ja yksilöhaastattelun etuja ja haittoja arvioitaessa yksilöhaastat-

telu oli selkeä valinta puhelinhaastatteluun osallistuville. Yksilöhaastattelussa tutkija 

pystyy syventymään yksilön kokemuksiin, mutta ryhmähaastattelun etuna on vapau-

tuneempi ilmapiiri ja tutkittavien saama vertaistuki toisiltaan (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara, 2007, 205). Tästä syystä kahdelle nuorimmalle osallistujalle annettiin mah-

dollisuus ryhmähaastatteluun, vaikka se ei täysin vastaa yksilöhaastattelua (Kananen, 

2008, 75). Ryhmähaastattelun tuloksia analysoitaessa tulee ottaa huomioon ryhmä-

dynamiikan vaikutus tuloksiin. 

6.2 Tutkimuksen aineisto ja sen keruu 

Tutkimuksessa haluttiin haastatella nuoria syntymäsokeita, jotta saataisiin todenmu-

kainen ja ajanmukainen käsitys sokeuden vaikutuksesta sosiaaliseen kompetenssiin 

ja osallisuuteen. Kohderyhmänä olivat syntymäsokeat nuoret ja nuoret aikuiset, jotka 

opiskelevat tai ovat opiskelleet yleisopetuksen ryhmässä. Yleisopetukseen osallistu-

misella saadaan heterogeenisempi joukko ja minimoidaan vaihtelut muiden mahdol-

listen vammojen vaikutuksesta sosiaaliseen kompetenssiin. Tutkimukseen valittiin 
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nuoria ja nuoria aikuisia, jotka ovat iältään 15-29 -vuotiaita ja jotka ovat WHO:n mää-

ritelmän mukaan syntymäsokeita (vaikeusasteluokat 3, 4 ja 5). Tutkimuksessa halu-

taan korostaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, joka pääasiassa tapahtuu lapsena ja 

nuorena. Tästä syystä haastateltaviksi valittiin 15-29-vuotiaat, jotka osaavat jo kertoa 

omista kokemuksistaan realistisesti, mutta muistavat vielä hyvin esimerkiksi perus-

koulun sosiaalisia tilanteita. Tunnistettavuuden vuoksi osallistujien asuinpaikkakun-

nat ja iät jätetään mainitsematta.    

Kokemuksia haluttiin kerätä ympäri Suomen ja tästä syystä ilmoitus (liite 1.) tutki-

muksesta jaettiin valtakunnallisesti. Haastateltavia tavoiteltiin Näkövammaisten lii-

ton alueellisten oikeuksienvalvonnan asiantuntijoiden kautta sähköisellä ilmoituk-

sella sekä järjestön Facebook-sivujen kautta. Tietosuojan vuoksi tutkijalla ei ollut pää-

syä suoraan liiton henkilötietorekisteriin ja näin ollen jouduttiin odottamaan, että va-

paaehtoiset ilmoittautuisivat itse tutkijalle. Sähköpostilla lähetettävät Word-tiedos-

tot olivat esteettömiä lukea pistenäytöllä tai kuunnella ruudunlukuohjelmalla eli tie-

dotteet ja tietoon perustuva suostumus olivat sokeiden saavutettavissa. Vapaaehtoi-

set ilmoittautuivat tutkijalle sähköpostilla tai palauttamalla paperisen suostumuslo-

makkeen, jonka jälkeen tutkija oli heihin yhteydessä ja varmisti, että he olivat ym-

märtäneet suostumukseen liittyvät tiedot.  

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin, vaan Eskolan ja Suoran-

nan (2008, 61) mukaan ymmärtämään tiettyä toimintaa tai antamaan teoreettisesti 

mielekäs tulkinta jostakin ilmiöstä. Tästä syystä aineiston koolla ei ole suoraa merki-

tystä tutkimuksen onnistumiseen ja toisaalta kyse on valinnasta kattavuuden ja syväl-

lisyyden välillä (Kananen, 2008, 35). Määräaikaan mennessä kohderyhmään soveltu-

via haastateltavia oli ilmoittautunut neljä, jonka jälkeen aloitettiin haastattelut. Haas-

tatteluita varten luotiin etukäteen rakenne, johon teemoiksi valittiin sosiaalisen ver-

koston laajuus ja laatu, sosiaalista vuorovaikutusta tukevat ja estävät tekijät sekä so-

siaalisen kompetenssin osa-alueet. Käytössä oli näihin teemoihin liittyviä tukisanoja 

ja esimerkkikysymyksiä, mutta kaikki kysymykset muovautuivat hieman jokaisessa 

haastattelussa.  
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Osallistujien sijainnin vuoksi kaksi haastattelua tehtiin puhelimitse. Vaikka Hirsjärvi & 

Hurme (2000, 64) suosittelevat puhelinhaastattelun kestoksi 30 minuuttia, niin tässä 

tutkimuksessa puhelinhaastattelut kestivät noin tunnin. Haastateltavia oli kuitenkin 

jo etukäteen pyydetty varaamaan haastatteluun kyseinen aika, jotta teemat voidaan 

käydä läpi kaikessa rauhassa. Soittoajat sovittiin etukäteen ja puhelut soitettiin tutki-

jan omasta puhelimesta ja nauhoitettiin digisanelimelle. Puhelinhaastatteluissa kysy-

mykset pyrittiin pitämään lyhyinä ja puhe hieman normaalia hitaampana (Hirsjärvi & 

Hurme, 2000, 64). Vastauksien vahvistaminen ja lisäkysymysten esittäminen oli välillä 

haastavaa ja tahtomattakin tapahtui välillä päällekkäin puhumista. Puhelinhaastatte-

lut olivat keskustelunomaisia eikä tutkijan tai tutkittavan puolesta kuulunut linjalla 

mitään häiriötekijöitä. 

Kaksi viimeistä haastattelua pystyttiin järjestämään kasvotusten. Koska kyseessä oli 

alaikäisiä nuoria, halusin tarjota heille mahdollisuuden osallistua haastatteluun yhtä 

aikaa jännityksen lieventämiseksi. Kysyin molemmilta haastateltavilta asiaa erikseen 

ja molemmat valitsivat ryhmähaastattelun. Haastattelu tehtiin hiljaisessa tilassa, joka 

oli neutraali molemmille haastateltaville. Haastattelu kesti noin tunnin ja molemmat 

haastateltavat puhuivat lähestulkoon saman verran. Ryhmädynamiikka oli onneksi 

toimiva, sillä nuoret tunsivat toisensa jo ennakolta eikä kumpikaan dominoinut haas-

tattelua.   

Tutkittavia ilmoittautui määräaikaan mennessä siis neljä ja haastattelua kertyi nau-

halle hieman reilu kolme tuntia. Haastatteluissa alkoi nousta paljon samankaltaisia 

kokemuksia, mutta niin kutsuttua saturaatiopistettä ei vielä neljällä haastateltavalla 

saavutettu. Koska useampia haastateltavia ei ilmoittautunut, päätin vertailla haastat-

teluiden tuloksia aiempiin tutkimuksiin. Viimeaikaisimmassa suomalaisessa tutkimuk-

sessa Näkövammaisten ihmisten sosiaaliset suhteet (Berndtson, 2018), haastateltiin 

25 näkövammaista, joista 5 oli sokeita ja vain 2 syntymäsokeaa. Ulkomaisista tutki-

muksista kaksi koski sokeiden lasten tai nuorten sosiaalisia suhteita ja jälkimmäinen 

näistä oli tapaustutkimus (Arndt, Lieberman & James, 2014; Celeste, 2006). Lisäksi 

huomioin myös adaptiivista toimintaa kuvailevan tutkimuksen, jossa tutkimusjouk-
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kona oli 46 näkövammaista ja niistä 27 oli sokeita (Papadopoulos ym., 2011) sekä tut-

kimuksen, jossa tarkasteltiin nuorten näkövammaisten sosiaalisten taitojen erityis-

piirteitä (Zebehazy & Smith, 2011). 

6.3 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Ennen analysointia haastattelunauhat litteroitiin Express Scribe Transcription-ohjel-

man avulla Word-tiedostoksi. Litterointi suoritettiin sanatarkasti ja selkeät äänenpai-

not esimerkiksi sarkasmin osalta merkittiin. Litteroinnista jätettiin kuitenkin pois 

kaikki tunnistetiedot, haastattelijan alku- ja loppuselostukset sekä pienet huokauk-

set. Nauhat pidettiin tallessa opinnäytetyön julkaisuun saakka, ja niihin palattiin vielä 

yksittäisten tarkennusten osalta.  

Koska työssä pyrittiin ymmärtämään sokeiden nuorten kokemuksia vuorovaikutuk-

sesta ja osallisuudesta, käytettiin laadullista analyysia. Käytössä oli teoriaohjaava eli 

teoriasidonnainen sisällönanalyysi, jolle ominaista on aiemman tiedon tunnistaminen 

ja tiedostaminen, mutta analyysi ei suoraan perustu teoriaan. Käytännössä tässä ana-

lyysitavassa aineistosta tehdyille löydöksille etsitään vahvistusta teoriasta ja aiem-

mista tutkimuksista. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 98-99, 116) 

Litteroitua aineistoa luettiin läpi useaan kertaan ja litteroinnista tehtiin kopio, jota 

pelkistettiin koodauksen avulla. Koodauksen avulla muodostetaan ulottuvuuksia ja 

käsitteellisiä kerroksia teoreettisten ennakko-oletusten avulla (Kananen, 2008, 89). 

Koodaus eli luokittelu tehtiin Word-ohjelmiston kommenttitoiminnolla ja luokittelun 

käsitteet johdettiin teemahaastatteluiden teemoista. Haastatteluaineistosta löytyi 

myös uusia luokkia, joita ei oltu ajateltu haastattelurunkoa tehdessä, mutta jotka 

nostettiin mukaan luokitteluun. Käsitteinä luokittelussa olivat; 

➢ sosiaalinen verkosto  
o kaverisuhteet, perhesuhteet, työ, harrastukset, sosiaalinen media, 

vertaistuki 
➢ sosiaaliset taidot 

o ryhmään liittyminen, prososiaalisuus, vuorovaikutustaidot, jämäk-
kyys, empatia 
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➢ adaptiivinen käytös 
o arjentaidot, liikkumistaito, akateemiset taidot, sosialisaatio 

➢ minäkuva ja motivaatio 
➢ sosiaalisten suhteiden tukeminen 

o lähikoulu, kuntoutus, tukijaksot, oma aktiivisuus 
➢ näkövamman tuomat haasteet vuorovaikutuksessa 

o aistivamma, ennakkoluulot, avustaja 
➢ inkluusio 

o sosiaalinen inkluusio, osallisuus, hyväksyntä 
 

 

Luokittelua käytettiin pohjana myös aineiston kvantifiointiin eli määrälliseen tarkas-

teluun. Kvantifioinnin tarkoituksena ei ollut nostaa esiin määrällisen tutkimuksen kal-

taisia yleistyksiä tai kausaalisuhteita, vaan vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä ja 

käsitteiden frekvenssien avulla pohdittiin teorian ja aineiston yhteneväisyyttä ja 

eroavaisuutta sekä aineiston kyllääntymistä. Teemoittelu on luokittelun ja kvantifi-

oinnin yhdistämistä. Teemoittelussa aineistosta kerättiin luokittelun avulla tekstin 

osia eri teemojen alle. Eskolan ja Suorannan (2008, 175) mukaan teemoittelu vaatii 

teorian ja empirian vuorovaikutusta ja sen avulla nousee usein esiin myös sitaatteja, 

jotka voivat toimia aineistoa kuvaavana esimerkkeinä.  

Koodauksen, kvantifioinnin ja teemoittelun avulla aineistosta nousseita näkökulmia 

ja poimintoja voitiin verrata aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuskysymyksistä laadittiin 

taulukot, joihin kerättiin vastauksia sekä haastatteluista että aiemmista tutkimuk-

sista. Tästä taulukoinnista pystyttiin tekemään tulkintoja tutkimuksen tuloksista ja 

teoriaohjaavan analyysin mukaisesti tulosten esittelyyn on sisällytetty pohdintaa. 

7 Tulokset 

Teemahaastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että kaikilla vastaajilla on elämässään 

merkityksellisiä vuorovaikutussuhteita. Sosiaalisen verkoston laajuus ja laatu vaihteli 

vastaajien kesken, mutta kaikki vastaajat olivat yhteydessä perheeseensä vähintään 

viikoittain ja heillä oli aktiivisia ystävyyssuhteita. Näkevien ystävien määrä vaikutti 

olevan riippuvainen vastaajien viettämästä ajasta näkevien vertaisten keskuudessa ja 
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omasta aktiivisuudesta esim. harrastuksissa. Vaikka sosiaalisen kompetenssin kehi-

tyksessä on todettu viivettä vaikeasti näkövammaisilla lapsilla (Celeste, 2006, 8), niin 

kaikki haastateltavat nuoret kokivat itse omat sosiaaliset taitonsa joko melko hyviksi 

tai hyviksi ja olivat tyytyväisiä ystävyyssuhteiden määrään.   

7.1 Sokeiden nuorten kohtaamat haasteet vuorovaikutustilanteissa 

Vaikka vastaajat olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä sosiaalisiin suhteisiinsa, toivat he 

esiin myös sokeuden tuomia haasteita sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa. Suurim-

pana haasteena esille nousi ryhmään liittyminen ja uusien kontaktien luominen. Suu-

ret ihmisryhmät voidaan kokea kaoottisina ja henkisesti raskaina oli avustaja mukana 

tai ei. Tilaan orientoituminen vie aikaa, tilassa on usein paljon meteliä ja sokean on 

vaikea arvioida, kuinka monta ihmistä tilassa on tai kuka puhuu ja kenelle.   

”Se [uuteen ryhmään liittyminen] on vähän niin kun kaoottista. Jos tila on uusi, 
niin tarvitsen väkisinkin apua. Ihmiset on uusia; et muista nimiä, et yhdistä ääniä 
ja nimiä heti tai muuta. Niin tavallaan siinä on niin paljon kaikkea sellaista, että 
joutuu olemaan tosi skarppina.” 

Kuten kappaleessa 4.3 todettiin, Salmivallin (2005, 75) mukaan juuri uuden tulokkaan 

on lähestyttävä muita ja pyrittävä kommunikoimaan ja vain harvoin toiminta on vas-

tavuoroista. Ryhmää tulisi myös tarkkailla ensin ja havainnoida millaisesta käytök-

sestä ryhmässä palkitaan, mitä ryhmä on tekemässä ja sitten omaksua nämä tavoit-

teet. Celeste (2006, 9) toteaa tutkimuksessaan, että pienten sokeiden lasten kohdalla 

haasteena ovat mallioppimisen ja ryhmän havainnoinnin puute sekä toisaalta ryhmän 

vuorovaikutusyrityksiin vastaamatta jättäminen. Teemahaastatteluissa ilmeni myös, 

että varsinkin alaikäisten nuorten kohdalla heikompi itsetunto vaikuttaa ryhmään liit-

tymiseen. Nuorta ahdistaa, kun ei tiedä ketä on paikalla ja mitä he ajattelevat sokeu-

desta. Eräs nuori arveli, että näkevänä olisi helpompi tulla osaksi isompaa kaveripo-

rukkaa, kun ryhmä ei pelottaisi ja silloin voisi itsekin olla rohkeampi.  
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Kolme vastaajaa nosti myös esille vaikeuden ottaa kontaktia uuteen ihmiseen ja vah-

vistaa uusia ihmissuhteita. Ryhmästä on vaikea löytää tuntematon ihminen, joka vai-

kuttaa kiinnostavalta. Eräs totesi jopa, ettei hän voi itse valita ketä lähestyy, kun ei 

tiedä kuka on missäkin. Katsekontaktin puuttuessa myös toisten kontaktiyritykset 

voivat olla turhia, jos ei käytetä nimiä tai kosketusta osoittamaan, että puhutaan so-

kealle. Erikseen nostettiin esille myös nimien arvuuttelu, jonka koettiin olevan kiusal-

lista.  

” [Haasteena sosiaalisten suhteiden] luomisessa erityisesti on just se, että miten 
ottaa kontaktia muihin ja miten tietää, että jos joku muu ottaa kontaktia mu-
hun, eikä ne tiedä vielä nimeä eli on pelkkä ”Moi”. Ja sit jotain tämmösiä yksit-
täisiä tilanteita, "Moi, muistatko kuka mä oon?" niin miksi et ihan oikeasti voi 
vaan sanoa kuka olet.” 

Kontaktin ottamisen ja uusien ihmissuhteiden luomisen haasteet on nostanut esiin 

myös Berndtson (2018, 26-27). Selvityksessä nuoret nostivat esiin opiskelun ja työ-

elämän tilanteet, joissa pitäisi pystyä tunnistamaan ihminen esim. tervehtiäkseen 

käytävällä tai mennäkseen samaan pöytään syömään. Ilman katsekontaktia ei voi vil-

kaista ympärilleen ja arvioida ketä voisi lähestyä, ei näe hymyjä tai muuten ihmisten 

eleitä, ilmeitä tai kehonkieltä. Puuttuu kokonaan yksi kommunikoinnin alue, nonver-

baalinen kommunikointi, jota ei voi hyödyntää vastavuoroisesti (Berndtson, 2018, 

25). Visuaalisten vihjeiden puuttuminen voi johtaa vaikeuteen saavuttaa ja ylläpitää 

vuorovaikutussuhteita. Zebehazyn (2011, 84) mukaan ilman kompensoivia taitoja, 

lasten sosiaalisen kognition varhaiset taidot voivat viivästyä. Usein puhutaan myös, 

että näkövammaiset ovat sosiaalisesti eristettyjä, mutta Celesten (2006, 8) mukaan 

tulee muistaa, että välillä vaikeasti näkövammainen lapsi ei osaa vastata vertaisten 

osoittamaan mielenkiintoon, jolloin häneltä jää väliin vuorovaikutusmahdollisuuksia.   

Vuorovaikutustilanteissa haastavat myös ennakkoluulot. Ennakkoluuloja on nuorten 

mielestä sekä näkevillä, että näkövammaisilla. Näkevillä voi olla virheellisiä oletuksia 

sokean älykkyydestä, elämäntavoista tai kyvykkyydestä osallistua johonkin toimin-

taan, mitkä voivat johtaa vuorovaikutuksesta pidättäytymiseen. Ja toisaalta osalla 
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haastatelluista nuorista oli itsellään ennakkoluuloja vuorovaikutustilanteista ja näke-

vien ihmisten motiiveista. Ihmissuhteiden osalta luovutetaan ikään kuin jo valmiiksi 

oletuksella, ettei kukaan halua tutustua sokeaan kuitenkaan.  

”Sellasten niinku random ihmisten kanssa jutustelu ja semmoinen vaikutuksen 
tekeminen tai pinnallisempi tutustuminen, mitä muut saattaa harrastaa [on 
haastavaa]. Ja sit siihen saattaa liittyä just se semmoinen kuilu ja ennakko-odo-
tukset, että mistä näkövinkkelistä kukakin toisen kohtaa. ─ ─ mullakin saattaa 
joskus olla ennakkoluuloja jostain vuorovaikutustilanteista, että minkälainen 
siitä saattaa tulla ja sit se vaikuttaa siihen mitä minä vastaan.” 

Kokemus erilaisuudesta ja ulkopuolisuudesta saattoi vastaajien mielestä vaikeuttaa 

sosiaalisten suhteiden luomista. Ajateltiin, että on noloa olla sokean ystävä. Nuorten 

mielestä erilaisuutta korostavat soveltaminen, mahdolliset apuvälineet, avustaja ja 

taksilla kulkeminen. Tilan ja ihmisten tunteminen auttaa itsenäisessä suoriutumi-

sessa, jolloin on myös helpompi sulautua ryhmään. Osa nuorista oli myös pohtinut 

aiemmin, miksi he jäävät koulussa ryhmän ulkopuolelle ja voiko se johtua myös ulko-

näöstä. Varsinaisia ulkonäköpaineita oli kokenut kaksi vastaajaa, mutta kaikki nosti-

vat esiin pohdintaa siitä, että kaikki muut näkevät heidät ja mitähän he ajattelevat. 

Kun näkökyky on puutteellinen, täytyy varmuus omasta itsestä ja ulkonäöstä hakea 

muuten tai luottaa toisen ihmisen sanaan, kun taas näkevä vertainen voi vain vil-

kaista peiliin.  

Myös vakiintuneissa ystäväpiireissä koettiin edelleen ulkopuolisuutta yksittäisissä ti-

lanteissa. Nuorten visuaaliset trendit, kuten Youtube-videot ja kuviin perustuva sosi-

aalinen media, erottavat sokean näkevien ryhmästä. Visuaalisia juttuja voidaan kyllä 

kuvailla sokealle, mutta merkitykset tai esimerkiksi vitsin juju ei välttämättä silti 

avaudu tai vitsi koetaan vähintäänkin ”vanhentuneeksi”. Osallistuminen voi olla ra-

joittunutta myös fyysisesti, sillä sokea ei voi yhtä spontaanisti osallistua liikkuviin leik-

keihin välitunnilla tai lähteä nuorena puistoon tai kaupungille hengailemaan ja katso-

maan törmäisikö tuttuihin. Tämän haasteen nosti esille myös Arndt ym. (2014, 70), 

joiden tutkimuksen mukaan liikkumisen ja arjentaitojen haasteet voivat johtaa vä-

hentyneisiin mahdollisuuksiin olla ystävien kanssa. Nuoret vastaajat eivät kuitenkaan 
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olleet täysin tyytyväisiä aikuisten tapaan ohjata esimerkiksi alakoulun välituntileik-

kejä.   

”En mä oo missään kohtaa vaatinut, että kaikki pitäisi soveltaa. Ja sit soveltami-
nen yleensä tarkoittaa sitä, et siitä tulee välillä pahempi muuri niiden muiden ja 
itseni väliin. Et jos lähdetään liikaa soveltaa ja sit tulee avustaja ja sitä tätä sää-
tämistä, niin siihen se välitunti sit menikin.” 

Avustajan läsnäolo sosiaalisissa tilanteissa koetiin muutenkin sekä estävänä että tu-

kevana tekijänä. Lasten leikeissä aikuisen läsnäolo saatettiin kokea painostavana ja 

kiusallisena, kun taas aikuisiällä muurina itsensä ja muiden välillä. Toisaalta nostettiin 

esiin myös paljon hyviä avustajia, jotka ovat osanneet tukea liikkeelle lähdössä ja sen 

jälkeen jättäytyä tarvittaessa taka-alalle. Vaikka kaikki nuoret halusivat olla mahdolli-

simman itsenäisiä, he myönsivät tarvitsevansa apua erityisesti uusissa tilanteissa.  

”Mulla oli hyvä tilanne, että pystyin peruskoulussa liikkumaan itsenäisesti siellä 
kouluympäristössä, ettei avustajan tarvinnut seurata koko välkkää tai mihin 
mua pitää opastaa. Toki välillä oli sellaisia, jos me oltiin jossain koulun ympäris-
tön ulkopuolella, tarvitsin avustajaa enemmän. ─ ─ Ei ihmiset enää loppuen lo-
puksi sitä noteerannut varsinkaan, kun ei se avustaja ollut koko ajan hengittä-
mässä niskaan.” 

Alle 18-vuotiaat ajattelivat myös, että aikuisen tuki sosiaalisissa tilanteissa on kiusal-

lista, jos se on vain patistamista muiden mukaan. Yli 18-vuotiaat käyttivät vapaa-ajan 

avustajaa erityisesti asiointiin, kun taas harrastuksissa avustajan käyttöä vältettiin.  

Lisäksi nuoret nostivat esiin kavereiden tai edes suunnilleen saman ikäisen toimimi-

sen avustajana, jolloin muuri sosiaaliseen kanssakäymiseen ei ollut yhtä suuri.     

”Periaatteessa mulla on ollut harrastuksissa mottona se, etten halua käyttää 
[avustajaa]. Aluksi tanssissa oli avustaja, mutta heti kun mä jätin sen pois, niin 
sosiaalisuus lähti ihan uudelle levelille. Tavallaan niinku rupesin juttelee ihmisten 
kanssa ja olin silleen, et ai se voi olla näinkin sosiaalista, kun avustaja jäi pois. 
Oon huomannut koulussa saman varsinkin, jos ne [kaverit] ei tunne sitä avusta-
jaa, niin se nostaa kynnystä sosiaalisoituu.” 
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Nuoret aikuiset ajattelivat, että näkövammaisten eristäytyminen tuttuun ja turvalli-

seen näkövammaisten yhteisöön voi olla sosiaalisuutta estävä tekijä. Vaikka vertais-

tuki on kaikkien vastaajien mielestä tärkeää, tulisi vanhempien vastaajien mielestä 

olla myös näkeviä ystäviä ja kontakteja, jotta sokea voisi todella olla osa yhteiskun-

taa. Näitä kontakteja varten koettiin harrastukset, koulu ja myöhemmin työpaikka 

tärkeänä sosiaalisen verkoston kasvattajana.  

7.2 Sosiaalisen kompetenssin kehitys ja tukeminen 

Sosiaalinen kompetenssi eli kyky saavuttaa henkilökohtaisia päämääriä vuorovaiku-

tustilanteissa säilyttäen samalla positiiviset ihmissuhteet, sisältää muun muassa seu-

raavat ulottuvuudet: sosiaaliset- ja sosiokognitiiviset taidot, adaptiivinen käytös, mi-

näkuva, odotukset ja motivaatio. Kaikki ulottuvuudet tulivat esille teemahaastatte-

luissa ja nuoret ymmärsivät eri ulottuvuuksien merkityksen ihmissuhteisiin. Tärkeänä 

sosiaalisen kompetenssin kehityksessä yli 18-vuotiaat pitivät koulua, harrastuksia tai 

työtä, jolloin olet ihmisten ympäröimänä ja sinulla on mahdollisuus oppia sosiaalisia 

taitoja ja luoda kontakteja luonnollisesti. Myös Arndt ym. (2014, 70-71) tutkimuk-

sessa nuoret sokea kokivat tärkeänä, että heillä on mahdollisuus viettää kavereiden 

kanssa aikaa ilman aikuisia ja Zebehazyn ym. (2011, 91) tutkimus osoittaa, että har-

rastuksilla ja työllä on merkittävä positiivinen vaikutus sosiaalisiin taitoihin. Nuoret 

aikuiset olivat aktiivisia harrastajia ja totesivatkin, että he osallistuvat mielellään sosi-

aalisiin tilanteisiin, vaikka se tuntuisi välillä kaaokselta. Nuoremmilla vastaajilla esiin-

tyi selkeästi enemmän arkuutta osallistua ryhmätoimintaan missä on näkeviä. Toi-

saalta myös heidän mielestä luonnolliset oppimistilanteet ovat mielekkäämpiä kuin 

varsinaiset interventiot.  

”No sitten se, että on saanut olla niinku sekä vammaisten että vammattomien ─ 
─ ikätovereiden kanssa ja niitä [näkövammaisia] ei nyt tietysti niin paljon ole-
kaan. Sitten varmaan isompana se, että on aina ollut joku kaveri, jonka kaa sit 
on voinu mennä niinku muidenkin mukaan tai ollut kiva mennä sit muuallekin, 
kun kotiin, niin se on varmaa tukenu. Ja sitten ne niinku harrastukset, että aina 
on ollu jotain tekemistä.” 



37 
 

 

Aikuisten tulisi luoda mahdollisuuksia yhteiseen aikaan vertaisten kesken ilman aikui-

sen välitöntä läsnäoloa. Lapsena se voi olla leikin ohjaamista rajatussa tilassa, johon 

sokea voi osallistua tasavertaisesti muiden lasten kanssa. Koulussa nuorten yhteistä 

aikaa voi tukea erilaisilla pienryhmätehtävillä. Vapaa-ajalla voidaan kutsua muita lap-

sia kylään tai kuljettaa nuorta erilaisiin harrastuksiin. 

Nuorten mielestä sosiaalisia taitoja opitaan arjessa jatkuvasti, mutta yksi vastaajista 

olisi kokenut tärkeänä myös erityisesti sokealle suunnattua ohjausta sosiaalisiin tilan-

teisiin. Koulun tutustumispäivät ja ilmaisutaidonryhmät koettiin opettavaisina, mutta 

niissä ei huomioida sokean vuorovaikutuksen erityispiirteitä, kuten kontaktin otta-

mista.  

”On niistä [sosiaalisista taidoista] puhuttu ja perusjutut tulee arjessa. Mut sehän 
siin on vähä et se [opetus] on näkeville suunnattu, niin ei näkevän tarvitse erik-
seen miettiä sitä et mitenkäs tää homma nyt menee. Mistä mä tiedän et toi pu-
huu nyt mulle ja mites toi ja näyttääkö tää nyt normaalille? Ei niiden tarvii miet-
tiä tommosia, kun ne kattoo ympärilleen ja toteaa et kyllä tai ei.”   

Kaikilla nuorilla oli esiintynyt lapsena maneerikäytöstä ja kaikkien kanssa oli puhuttu 

maneereista eli blindismeistä ja siitä, etteivät ne kuulu normaaliin sosiaaliseen käy-

tökseen. Vain yksi vastaaja totesi, ettei ole vielä täysin päässyt maneerikäytöksestään 

eroon, vaikka haluaisi. Arndt ym. (2014, 71) tutkimuksessa vanhemmat nostivat esille 

oman roolinsa sosiaalisten normien opettajana. Sokean käytös voi tahtomattaan eris-

tää häntä muusta ryhmästä, jolloin on tärkeää, että aikuiset kuvailevat ja ohjaavat 

käytöstä normien mukaiseksi. 

”Niin kun työnhaku ja kaikki, niin kyllä vaan sosiaalisia taitoja tarvitaan kaikki-
alla. En mä olisi sitä [sosiaalisten normien opettamista] kyllä pienenäkään mi-
tenkään loukkaavana kokenut. Se olis ollut vähän kuin kuntoutuksessa on muu-
tenkin kaikkea; laita sormi siihen lasiin mittariksi. Niin mun mielestä se [sosiaalis-
ten taitojen opettaminen] ois ollut ihan yhtä luonteva osa sitä. Harjoituksia tai 
vaikka ihan mitä vaan” 
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Koska sosiaalisia taitoja opitaan aluksi leikin kautta ja sokean lapsen leikkitaidot ke-

hittyvät pidempään, tarvitsee hän lapsena tukea leikkiin ja sosiaalisiin tilanteisiin nä-

keviä lapsia enemmän. Tutkimukseen vastanneet nuoret uskoivat, että lapsena leik-

kiä on tuettu, vaikka he eivät sitä juuri muistaneetkaan. He kuitenkin korostivat, ett-

eivät tahdo erottua ryhmästä. Tämä vaatii aikuisilta tilannetajua ja koko ryhmän toi-

minnan suunnittelemista niin, että sokea voi osallistua mahdollisimman itsenäisesti 

eikä erillistä soveltamista välttämättä tarvita. 

Sosiaalinen media, varsinkin pääasiassa tekstillä operoivat Whatsup, Facebook ja 

Twitter sekä erilaiset keskustelupalstat olivat olleet kaikkien nuorten käytössä enem-

män tai vähemmän. Verkossa tapahtuva keskustelu mahdollistaa yhteydenpidon si-

jainnista riippumatta. Sosiaalista mediaa vastaajat sanoivat käyttäneensä yhteyden-

pitoon pääasiassa kauempana asuvien ystävien kanssa. Nuoret totesivat, että sosiaa-

lisessa mediassa on helpompi lähestyä tuntematonta, kun erilaisuus ei näy ruudun 

läpi. Internetissä tulee kuitenkin noudattaa varovaisuutta, sillä myös huijaaminen ja 

hyväksikäyttö on helpompaa. Toisaalta yli 18-vuotiaat korostivat myös, ettei sosiaali-

nen media korvaa aitoa ihmiskontaktia. He käyttivätkin oikeastaan sosiaalista mediaa 

kysyäkseen nopeasti kuulumisia tai sopiakseen tapaamisia. Oleellista tämän päivän 

vuorovaikutuksessa on myös sosiaalisen median saavutettavuus ja sokealle median 

käyttöön soveltuva laitteisto. Median saavutettavuus vaikuttaa myös ryhmään liitty-

miseen. Media tarjoaa erilaisia näkemyksiä trendeistä, joilla nuoret voivat ilmentää 

itseään ja jotka etenkin nuorilla ovat tärkeitä ryhmään liittymisen tekijöitä.  

Kaikki vastaajat ajattelivat sosiaalisten taitojen ja arjen taitojen liittyvän vahvasti toi-

siinsa. Arjentaidot ovat osa adaptiivista käyttäytymistä ja adaptiivinen käytös taas 

osa sosiaalista kompetenssia (Papadopoulus ym., 2011, 1086). Kun haastateltavilta 

kysyttiin sosiaalisten taitojen opettamisesta, eräs nuori vastasi, että paremman vai-

kutelman antamiseksi on opetettu näyttämään siistiltä. Vaikka siisteys ei ole varsinai-

nen sosiaalinen taito, huomataan vastauksesta kuinka linkittyneitä asiat ovat. Arjen 

taitoja on useita, mutta tärkeimpinä voidaan pitää itsestä huolehtimisen taitoja, jotka 

sisältävät henkilökohtaisen hygienian, pukeutumisen, syömisen ja juomisen. Näiden 

lisäksi näkövammaisilla erityisen tärkeä itsenäisen elämän kannalta on liikkumistaito. 

Nämä arjen taidot mahdollistavat itsenäisen osallistumisen muiden toimintaan ja 



39 
 

 

mahdollistavat ryhmään liittymisen. Myös Arndt ym. (2014, 71) tutkimuksessa sokeat 

nuoret korostivat arjentaitojen ja liikkumistaidon merkitystä, ettei nuori erotu jou-

kosta. Toisaalta nämä taidot myös mahdollistavat yhteisen ajanvieton muiden nuor-

ten kanssa ilman aikuisia.   

”Tulisi korostaa miten arjentaidot tukee sosiaalisuutta: jos et osaa pilkkoo ruo-
kaa ja näytät ihan sialta ruokapöydässä niin vaikuttaahan se sun sosiaalisiin 
suhteisiin.” 

Kaikki haastateltavat nuoret halusivat olla kuin kuka tahansa yhteiskunnan jäsen. Sii-

hen kuului vastaajien mielestä oma koti ja yli 18-vuotiailla verkostoituminen ja työ-

paikka. Arjen taitojen ja sosiaalisten taitojen oppimista motivoikin juuri itsenäistymi-

nen. Työpaikan saaminen edellyttää myös akateemisia taitoja ja nuoret ajattelivat 

yleissivistyksen helpottavan myös ihmissuhteiden luomista. Haastatteluissa todettiin 

myös liian pitkään vanhempien luona asumisen vaikuttavan parisuhteen luomiseen. 

Vastaajat kokivat, että tärkeintä on saada pienestä pitäen paljon kokemuksia erilai-

sista ympäristöistä ja arjen tehtävistä, koska mallioppiminen näönvaraisesti ei ole 

mahdollista. Papadopoulos ym. (2011, 1093) totesivat tutkimuksessaan, että suuri-

mat haasteet näkövammaisten adaptiivisessa käytöksessä oli juuri arjen taitojen koh-

dalla ja syyksi tutkijat epäilivät ylisuojelua eli lasten ja nuorten ei annettu riittävästi 

tehdä itse arjen tehtäviä.  

Arjen taitojen ja liikkumistaidon osaaminen, sekä positiivinen ilmapiiri vaikuttavat 

myös nuoren itsetuntoon. Itsetunto ja minäkuva muovautuvat jatkuvasti ja nuorten 

mielestä yksi positiivista minäkuvaa tukeva tekijä on vertaistuki. Esimerkiksi Oppimis- 

ja ohjauskeskus Valteri, Onervan (ent. Jyväskylän näkövammaisten koulu) tukijakso-

toiminta nostettiin esille. Vertaisryhmästä saa tukea ja arjen vinkkejä. Eräs entinen 

tukijaksolainen on myös kirjoittanut, että Jyväskylässä ei tarvinnut olla sosiaalisesti 

varuillaan, toisin kuin omassa koulussa (Hänninen, 2006, 16). Tukijaksolla ei tarvitse 

selitellä itseään, vaan on oikeus olla lapsi.  
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”Onhan se fakta et monet näkövammaiset kokee syrjintää ynnä muuta ja siihen 
vois olla ihan hyvä vertaistuki. Niinku "sama juttu täällä" ja et se ei johdu pelkäs-
tään musta, että kehitänpä lisää näitä sosiaalisia taitoja. Tukijaksoilla olisi ollut 
mahdollisuus avoimeenkin keskusteluun, kun oli monesti sama porukka vuo-
desta toiseen.” 

Kaikki vastaajat olivat osallistuneet IIRIS-kuntoutukseen sekä Oppimis- ja ohjauskes-

kus Valteri, Onervan tukijaksoille. Vastaajat kokivat tukijaksot osaksi kuntoutusta ja 

kertoivat oppineensa tukijaksoilla paljon tärkeitä näkövammaistaitoja liittyen arjen-

taitoihin. Lisäksi kuntoutuksesta on saatu vertaistukea ja vinkkejä muulta ryhmältä, 

mutta sosiaalisten taitojen tukemista olisi kaivattu enemmän. Esimerkkinä yksi vas-

taaja ehdottaa eristäytymisen vastapainoksi yläasteen jaksolle johonkin tavalliseen 

vapaa-ajan ryhmään soluttautumista. Tämän voisi toteuttaa yksittäisillä jaksoilla, kun 

kaupungissa olisi tarjolla esim. tutustumiskertoja harrasteryhmään. Osa vastaajista 

oli tietoisesti yrittänyt kohentaa itsetuntoaan, mutta tähänkin toivottiin ammattilais-

ten apua esim. kuntoutusjaksoilla.   

”Mun mielestä näkövamman psykologisista vaikutuksesta voisi puhua enem-
män vaikka jaksoilla tai ylipäätään kuntoutuksessa. Kyllähän se vaikuttaa itse-
tuntoon, jos sä huomaat monestikin et sä et löydä reittiä ja joka hetki joudut 
pyytämään apua enemmän, kun keskivertonäkevä. ─ ─ tai se että mä tiiän etten 
oo ainut ihminen, joka ajattelee et mä eroan muista kun joudun karauttamaan 
pihaan tällä taksilla, tai muuta vastaavaa.” 

Nuoret vastaajat halusivat olla mahdollisimman itsenäisiä, mutta tiedostivat, että nä-

kövammainen tarvitsee aika-ajoin näkevän apua arjen toiminnoissa. Avun pyytämi-

nen ja vastaanottaminen vaativat niin ikään sosiaalisia taitoja sekä hyvää itsetuntoa. 

Koulunkäynnin ja vapaa-ajan avustajia kehuttiin muun muassa siitä, että heidän 

avulla osallistumismahdollisuudet lisääntyivät niin koulussa kuin harrastuksissa. Hyvä 

avustaja osasi tukea sosiaalistumista huomaamattomasti. Lasten ja aikuisten ennak-

koluulot johtuvat usein tiedonpuutteesta ja tätä tiedonjakamista pohdittiin yhdessä 

nuorten kanssa. Nuoret aikuiset kiittivät teemapäiviä, jolloin luokkatoverit saivat tu-

tustua nuoren apuvälineisiin ja kokeilla liikkumistaidonohjaajan avulla sokeana kulke-

mista.     
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”Ala-asteella oli hirveen hyvä, kun meille tuli kerran silloinen liikkumistaidon oh-
jaaja kouluun ja luokalle opetettiin, että näin opastetaan ja ne sai kokeilla, min-
kälaista tämä on. Kyllä se varmaan on syventänyt ihmisten ymmärrystä siitä, 
että mitä on olla sokea ja miten ne voi itse käytännössä ottaa sen huomioon.” 

Nuoret kokivat, että haluavat olla itse mukana kertomassa sokeudesta, mutta siihen 

on hyvä saada myös tukea. Omien vahvuuksien ja haasteiden kertominen voi olla 

nuorelle vaikeaa, eikä omien erityistarpeiden kertomista tulisi täysin jättää nuoren 

harteille. Ratkaisuna uuteen ryhmään liittymiseen pohdittiin tilaisuudesta riippuen 

esittelyitä, mutta nuoremmat vastaajat kokivat myös esittelyt todella kiusallisina. Ti-

lan ja ihmisten lyhyt esittely voisi olla paikallaan, jos se tehtäisiin vetäjän/opettajan 

toimesta yleisesti eikä erityisesti sokeaa osallistujaa esiin tuomalla.  

”Opettaja kerto [muulle luokalle] siitä, että mä en nää ja että miten mä opiske-
len. Se niinku auttoi mua kertoo ja muut sai myös kokeilla niitä mun apuvälineitä 
joinain ekoina päivinä. Se on varmaan tehnyt musta semmosen tutun asian. 
Niinku sitä on pidetty luonnollisena asiana, että on kaikenlaisia ihmisiä. Ja mitä 
enemmän aikuistuu, niin pitäisi olla valmis ite tavallaan olemaan sen oman ti-
lanteen asiantuntija, mut sitte ku on 18-19 niin se ei välttämättä varsinkaan kai-
killa tuu sillee luonnostaan.” 

7.3 Ympäristön vaikutus sokean nuoren osallisuuteen ja sosiaaliseen 

kompetenssiin 

Arndt ym. (2014, 69) mukaan sokeat tarvitsevat mahdollisuuksia sosialisoitua, koska 

heillä on usein pienempi sosiaalinen verkosto kuin näkevillä vertaisilla. Yleisopetuk-

seen osallistuvien näkövammaisten määrän kasvu on lisännyt vuorovaikutusmahdol-

lisuuksia, mutta itse inkluusio ei takaa täysimääräistä jäsenyyttä luokassa (Arndt ym, 

2014, 69; Celeste, 2006,3).  Kokemukset ympäristön suvaitsevaisuudesta vaihteli vas-

taajien kesken paljon. Useammalla vastaajalla oli hyviä kokemuksia myös päiväko-

dista ja vielä alakoulustakin, mutta yläkoulu on monelle ollut vaikein ympäristö toi-

mia. Nuoret kokivat, että alakoulussa lapset ovat jonkin verran kiinnostuneita erilai-

suudesta ja ovat suvaitsevaisempia, jos aikuiset kohtelevat kaikkia lapsia tasa-arvoi-

sesti.   
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”Kyllä sen niin kun huomasi et ala-asteella oli hirveen avoin ympäristö, tai siis 
sellainen ympäristö ettei mun tarvinnut oikeastaan miettiä, miten tää homma 
toimii. Se oli myös muille selkeetä.”  

”Siis eskarissa mulla oli tosi paljon kavereita, koska sokeus oli siistiä ja kaikkia 
kiinnosti. ─ ─ Ala-asteella muut ei pitänyt mua millään lailla outona, joka oli to-
della hyvä ja positiivinen asia, että muhun suhtauduttiin ihan kun kehen tahansa 
muuhun.” 

Valitettavasti iän karttuessa kaikki vastaajat olivat kohdanneet myös koulukiusaa-

mista ja syrjintää. Koulukiusaaminen on lähivuosina puhuttanut paljon myös medi-

assa ja ilmiön syitä on tutkittu, saamatta kuitenkaan täysin yksi oikoista vastausta. 

Yleensä kiusaaja haluaa nostaa omaa asemaansa ryhmässä valitsemalla kiusatuksi 

epävarman, huonolla itsetunnolla varustetun lapsen, jolla ei ole paljoa ystäviä (Kauki-

ainen & Salmivalli, 2009). Näin kiusaaja varmistaa itselleen Kaukiaisen ja Salmivallin 

mukaan ”helpon voiton”. Kiusatuksi tuleminen ei siis ole välttämättä kiinni lapsen 

ominaisuuksista, mutta hyvän sosiaalisen kompetenssin omaavalla lapsella on vahvan 

itsetunnon ja kaverisuhteiden myötä pienempi todennäköisyys tulla kiusatuksi.  

Kaikki nuoret mainitsivat välituntien aikana tapahtuvan erilaista syrjintää ja kiusaa-

mista. Luokkatoverit saattoivat juosta karkuun tai pyysivät odottamaan hetken ja me-

nivät kuuloetäisyyden ulkopuolelle leikkimään. Jos opettaja pakotti nuoria olemaan 

porukassa välitunnilla, muut nuoret katselivat kännykästä GIF-animaatioita tai muita 

kuvia ja jättivät näin sokean yhteisten juttujen ulkopuolelle.  

”Ne muut ei vaan ollu mun kaa koskaan, eikä ne pyytäny mua mihinkään. Ja esi-
merkiksi joskus mun opettaja käski niitten olla mun kaa väitunnilla ja ne oli 
niinku näennäisesti mun kaa, mut oikeesti se oli sitä et mä seisoin siellä ja ne 
katto jotain snapchattia puhelimella eikä puhuttu mitään.” 

Myös luokassa vastaajia jätettiin ryhmän ulkopuolelle esimerkiksi ryhmien jaossa, jol-

loin sokea ei ehtinyt edes aloittaa parin etsintää, kun kaikilla muilla oli jo parit. Opet-

tajien ja ohjaajien tulisi ennakoida ryhmien muodostamista ilman, että sokean läsnä-
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oloa korostetaan, sillä kaikki nuoret olivat kokeneet ulkopuolisuuden tunnetta ryh-

mien muodostuksessa ja ryhmätöissä ala- ja yläkoulun aikana. Opettajan tulisi suun-

nitella myös ryhmätöiden työmenetelmät niin, että sokea voi osallistua työhön tasa-

vertaisesti, jolloin luokkatoverit eivät pelkää suurempaa työkuormaa.  

”Mitä uudempi ryhmä on ja jos ei sitä ennalta määrätä vaan silleen et hakeutu-
kaa ryhmiin, ni sitte tietysti mua pitäis auttaa siinä et mäki pääsen johonki ryh-
mään.” 

”Me istuttiin silleen pareissa siinä pöydissä, ni sitte mä olin siin sillee, et mitäs täs 
nyt tapahtuu ja kohta joku sanoo sille viimeiselle tyypille, joka oli mun lisäks vielä 
jäljellä "no sä voit tulla meidän ryhmään kolmanneks". Sit mä oon siin sillee et 
okei, kiva. Sit mä huomasin yhtäkkiä et mä oon yksin siellä luokassa. Ja sitte se 
ope tuli siihen et "Haluut sä, että mä käsken jonkun sun pariksi?". Siinä vai-
heessa mä sanoin, että ei, kyllä mä teen mieluummin yksin, jos niillä on niin han-
kalaa olla mun kanssa.”  

Arndt ym. (2014, 72) tutkimuksen mukaan opettajat voivat tukea koulussa nuoren 

sosiaalisia suhteita osallistavalla asenteella, hyödyntämällä eri tekniikoita ja apuväli-

neitä, huolehtimalla opiskelumateriaalin saavutettavuudesta, antamalla aikaa arjen 

taitojen kuten reittien harjoitteluun ja ennen kaikkea mahdollistamalla yhteistyö yh-

dessä muiden nuorten kanssa ilman aikuisen läsnäoloa.  

Ennakkoluulot koettiin vahvana vuorovaikutusta estävänä tekijänä. Nuorten mielipi-

teet erosivat vahvasti siitä, kuinka ennakkoluuloja näkövammaisia kohtaan tulisi häl-

ventää. Osa nuorista oli sitä mieltä, että tietoa esim. kouluihin tulisi lisätä ammatti-

laisten esim. liikkumistaidonohjaajien pitämillä teemapäivillä ja osa taas ajatteli, ett-

eivät he missään nimessä haluaisi uuteen kouluun ketään ulkopuolista kertomaan nä-

kövammasta, vaan he haluavaisivat tehdä sen itse. Tärkeää olisikin aina kuunnella 

nuorten mielipidettä esim. uuteen opiskelu- tai työpaikkaan mentäessä, mutta tar-

jota tarvittaessa esim. kuntoutusohjaajan tukea tukitarpeista kertomiseen. Jotta ylei-

sesti ottaen näkövammaisten integroituminen yhteiskuntaan olisi helpompaa, eräs 
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vastaaja koki kaikenlaisen näkövammaisuuden esilläolon positiiviseksi ja kehui esi-

merkiksi Donna-sarjan tuomaa arkista näkökulmaa.  Mitä paremmin ihmiset ymmär-

tävät näkövammaa, sitä luonnollisempaa on vuorovaikutus ihmisten välillä. 

Sokeat törmäävät usein sosiaalisuuden esteisiin vertaisten tehdessä asioita, jotka 

vaativat näköä kuten autolla ajaminen tai osa urheilulajeista. Koska nämä esteet ovat 

olemassa jatkossakin, tulisi Arndt ym. (2014, 72) mukaan niiden merkitystä nuorille 

vähentää ja tukea nuoria muuhun sosiaaliseen toimintaan. Myös teemahaastatte-

luissa esiin nousi vanhempien ja muidenkin aikuisten aktiivisuus. Nuoret toivoivat, 

että sokeat otettaisiin mukaan kaikkiin arjen tilanteisiin ja että heidän kanssaan har-

rastettaisiin ja kokeiltaisiin erilaisia vapaa-ajan aktiviteetteja. Suurin osa vastaajista 

oli tyytyväisiä kotona saamaansa tukeen. Arjentaitojen ja sosiaalisten normien opet-

tajana mainittiin useammin äiti.  

”Jotenki toivoisin, että [aikuiset] näyttää maailmaa lapselle, ja tekee jotenkin yh-
dessä mitä nyt onkaan. ─ ─ mieluummin menee ja tekee juttuja, vaikka se sitten 
välillä menee paremmin tai huonommin, kuin että ei tee mitään.”   

Haasteena Zebehazyn ja Smithin (2011, 85) mukaan on vanhempien tai ammattilais-

ten ylisuojelu; esim. jatkuva avustajan tai erityisopettajan läsnäolo voi johtaa avutto-

muuteen, riippuvuuteen aikuisesta ja vähentyneeseen vuorovaikutukseen muiden 

lasten kanssa. Nuorten vastaajien mukaan avustajasta on myös hyötyä, jos hän tukee 

vuorovaikutusta tai sosiaalisten taitojen kehitystä oikea aikaisesti oikealla tavalla 

esim. mahdollistaa osallistumisen ryhmän toimintaan. 

Poussu-Olli (1999, 86) nostaa esille ympäristön vaikutuksen minäkuvaan. Aikuisten 

tulee tukea sosiaalistumista ja sosiaalisen kompetenssin kehitystä, mutta nuorilla oli 

myös huonoja kokemuksia aikuisten ohjausyrityksistä. Avustajat ja ohjaajat olivat pa-

tistaneet nuoria muiden seuraan ja syyllistäneet heitä epäonnistuneista seuraan liit-

tymisyrityksistä. Nuoret kokivat aikuisten vähättelevän asenteen ja epätasa-arvoisen 

kohtelun itsetuntoa laskevana. Mitä vähemmän ihmiset kuvittelevat näkövammaisen 

eroavan näkevästä lapsesta, sitä vähemmän Poussu-Ollin (1999, 86) mukaan näkö-

vammainen itse kokee oman minäkuvansa eroavan muista. Myös Willoughby (1994) 
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nostaa esiin asenteet. Joskus sokean nuoren sosiaaliset taidot ovat ikätasoistaan hei-

kommat, koska aikuiset eivät usko heidän kykyihinsä oppia tai eristävät lapset sosiaa-

lisista tilanteista tahallaan tai tahtomattaan. Jos lapsella tai nuorella on ongelmia jon-

kin taidon kanssa, häntä tulisi tukea yhtä lailla oli hän sokea tai näkevä (Willoughby, 

1994). Myös Kauppilan (2005, 14) mukaan nuorten on saatava selkeää ja informatii-

vista palautetta vuorovaikutuksen toimivuudesta, jotta vuorovaikutustaidot eivät jäisi 

puutteellisiksi. Palautteen tulee olla sanallista, sillä nonverbaalisista vihjeistä ei ole 

sokealle nuorelle mitään hyötyä.  

Suvaitsevainen elinympäristö vaikuttaa positiivisesti näkövammaisen minäkuvaan ja 

sitä kautta myös ihmissuhteisiin. Erityisesti täysi-ikäiset nuoret pitävät tärkeänä mah-

dollisuutta poistua kotoa ja olla muiden ihmisten näkyvillä.  

”Tällä hetkellä minulla on loistavat naapurit ja naapureiden ansiosta minusta on 
tullut näkyvä henkilö kodin lähellä olevalla bussipysäkillä. Nyt muutkin kuin naa-
purit saattavat auttaa minut esimerkiksi oikeaan bussin.”  

Työelämässä oleva vastaaja totesi, että hänellä on aina ollut näkeviä kavereita eikä 

hän ole pitkäkestoisemmista ryhmistä jäänyt ulos. Nykyään jotkut työmenetelmät ku-

ten Learning cafe ovat kuitenkin sellaisia, ettei hän pysty täysimääräisesti osallistu-

maan päätöksentekoon. Vaikeasti näkövammainen pystyy sokeaintekniikoilla osallis-

tumaan moniin tehtäviin, mutta soveltamista tai näkevän apua tarvitaan aina aika 

ajoin. Näkövammaisilla on usein itsellä paljon hyviä ideoita heille sopivista työmene-

telmistä, mutta esimerkiksi teknologia kehittyy ja joskus sokea ei itse osaa kuvitella-

kaan itselleen sopivinta osallistumistapaa, vaan ideat nousevat ympäristöstä. Kannat-

taa siis aina ehdottaa uusia toimintatapoja rohkeasti.   

”Täytyy kyllä sanoa, että siinä on ollut ympärilläni olevat ihmiset tosi fiksuja, jos 
vaikka on ollut noita erilaisia työryhmiä ─ ─tai vaikka leikkejä tai muita ja multa 
kysyttiin et ”Mitenkähän tää sitten onnistuu kun sä et näe?” Sanoin vaan et en 
mä tiiä, katotaa. Ja sillä olikin itellä ehdotus kuinka sen voisi tehdä ja se onnistuu 
ihan täydellisen hyvin. Että joskus sitä ei ite nää niinkään hyvin kuin se ulkopuoli-
nen, joka on miettinyt jo asiaa tai siis se vetäjä.”  
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8 Pohdinta 

8.1 Luotettavuus 

Opinnäytetyön luotettavuutta pohtiessa puhutaan reliabiliteetista eli toistettavuu-

desta sekä validiteetista eli pätevyydestä. Reliaabelius tarkoittaa Hirsjärven ym. 

(2007, 226) mukaan tutkimuksen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia ja validius 

kuvaa kuinka hyvin valittu tutkimusmenetelmä vastaa tutkimuskysymyksiin. Laadulli-

seen tutkimukseen ei kuitenkaan ole suoranaisia mittareita reliabiliteetin tai validi-

teetin arvioimiseksi, mutta tutkimuksen tarkka ja selkeä kuvaus sekä tulosten vertaa-

minen aiempiin tutkimustuloksiin antaa kuvaa luotettavuudesta.  

Haastattelu on erittäin hyvä tapa kerätä kokemustietoa, mutta siihen liittyy aina 

myös riskit. Opinnäytetöissä haasteeksi nousee Hirsjärven & Hurmeen (2000, 35) mu-

kaan haastattelemisen vaikeus, koska tutkijat eivät ole ammattilaisia. Haastatteluun 

liittyy useat virhelähteet ja vapaamuotoisemman aineiston analysointi on vaikeaa. 

Haastateltava voi kokea haastattelun uhkaavana, tai hän esittää haastattelussa 

muuta kuin on, eli tuloksia tulee tulkita varovaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 

2007, 201). Vapaaehtoisia haastateltavia oli vaikea löytää, jolloin tutkimus menetel-

mään alettiin arvioida uudelleen. Olisiko nuoret vastanneet mieluummin kyselyyn, 

joka on aina anonyymimpi kuin haastattelu ja voidaan täyttää itselle parhaiten sopi-

vana ajankohtana. Kyselyssä olisi kuitenkin ollut vaarana, ettei vastaukset olisi välttä-

mättä vastanneet tutkimuskysymyksiin ja toisaalta olisi täytynyt huomioida sähköi-

sen kyselyn saavutettavuus apuvälineillä sekä tietosuoja. Jotta saataisiin vastauksia 

tutkimuskysymyksiin, päätettiin pysyä teemahaastattelussa senkin uhalla, että vas-

taajien määrä jäisi pieneksi.  

Haastattelututkimuksessa laadukkuutta tulee arvioida tutkimuksen eri vaiheissa. Ai-

neiston keräämiseen valmistauduttiin laatimalla haastattelurunko yhteistyössä toi-

meksiantajan edustajan kanssa. Pääteemojen alle tehtiin esimerkkikysymyksiä haas-

tattelun tueksi, sillä kyseessä ei ollut ammattihaastattelija ja haluttiin varmistaa su-

juva ja tarkoituksenmukainen haastattelu. Haastattelutilanteisiin varattiin laadukas 
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digisanelin ja älypuhelin, jossa oli myös äänitysmahdollisuus sekä tietokone, jossa oli 

näkyvillä haastattelurunko.  

Koska tutkija ei ole satunnaisesti valinnut tutkittavia, vaan heidän piti itse ilmoittau-

tua haun perusteella, voidaan pohtia tämän vaikutusta tutkimustuloksiin. Sosiaalisen 

median kautta ilmoitukseen vastaa vain sosiaalisessa mediassa aktiivisesti käyvä hen-

kilö. Lisäksi oikeuksien valvonnan asiantuntijat saattoivat kontaktoida vain aktiivisena 

tuntemansa asiakkaat. Haastattelututkimukseen sosiaalisesta kompetenssista, ei 

myöskään välttämättä ilmoittaudu hiljaisin, syrjään vetäytynyt nuori.   

Jatkettuun määräaikaan mennessä haastateltavia oli saatu vain neljä. Voidaan pohtia 

aineiston luotettavuutta myös kyllääntymisen näkökulmasta. Vaikka haastateltavat 

mainitsivat samoja haasteita ja teemoja, on täysin mahdollista, että haastattelumää-

rän kasvaessa olisi noussut vielä jotain täysin uutta. Kahden vastauksen luotetta-

vuutta voi heikentää myös se, että tutkija on aiemmin tehnyt töitä nuorten kanssa. 

Tutkijan objektiivisuudella on myös merkitystä haastatteluaineistoon ja sen tulkin-

taan. Puhelinhaastatteluissa haasteena oli, ettei tutkija nähnyt haastateltavien eleitä 

tai ilmeitä haastattelujen aikana. Haastavaa oli pysytellä taustalla, kommentoimatta 

haastateltavien vastauksia. Lisäksi tutkijan työkokemus näkövammaisten parissa on 

voinut johdatella ajatuksia ja ikään kuin saastuttanut aineistoa huomaamatta, vaikka 

työssä pyrittiin objektiivisuuteen. Tulosten analysoinnin tueksi ja luotettavuuden li-

säämiseksi yksittäistä haastateltavaa pyydettiin lukemaan ja arvioimaan hänen haas-

tattelunsa perusteella tehdyt johtopäätökset, mutta haastateltavalta ei saatu enää 

kommenttia. Työtä on arvioinut kuitenkin toimeksiantajan edustaja, sekä toinen työ-

elämäedustaja.  

8.2 Eettisyys 

Eskolan ja Suorannan (2008, 52-59) mukaan tutkimuksen eettisyydessä on kyse tutki-

musluvasta, aineistonkeruumenetelmästä, tutkimuskohteen hyväksikäytöstä, tutki-

jan vaikutuksesta tuloksiin sekä tiedottamisesta. Tutkimuslupa saatiin toimeksianta-

jalta ja lisäksi jokaiselta haastateltavalta pyydettiin erillinen suostumus. Alaikäisten 
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haastateltavien huoltajan tuli allekirjoittaa suostumus nuoren lisäksi. Haastatteluissa 

varmistettiin, että vastaajat tietävät nauhoituksesta ja siitä mihin heidän vastauksia 

käytettään. Lisäksi heille korostettiin mahdollisuutta jättää vastaamatta, mutta ku-

kaan nuorista ei kieltäytynyt vastaamasta yhteenkään kysymykseen.   

Tutkimuksessa vastaajien henkilöllisyydet pidettiin salassa ja heidän henkilötietojaan 

käsiteltiin luottamuksella. Haastatteluihin valitut saivat ennen tutkimuksen alkua liit-

teen 2. mukaisen tietosuojailmoituksen. Henkilötiedolla tarkoitetaan luonnollista 

henkilöä, hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia tietoja, jotka voidaan 

tunnistaa häntä koskeviksi. Henkilötiedon määritelmään kuuluvat sellaiset henkilötie-

dot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa suoraan, mutta myös sellaiset tiedot, joi-

den avulla henkilö voidaan tunnistaa välillisesti tai epäsuorasti. Koska sokeiden nuor-

ten määrä on melko pieni, työssä ei mainita asuinpaikkakuntia, ikää tms. henkilötie-

toja, joista nuoria voisi tunnistaa. Tuloksissa puhutaan vain sokeudesta ylipäätään ja 

vastaajat jaetaan alaikäisiin ja täysi-ikäisiin. Tutkijalla eli opinnäytetyön tekijällä oli 

salasanasuojatulla koneella tiedot haastateltavista (näkötilanne, koulutusaste, nimi ja 

puhelinnumero). Tutkimus oli kertaluontoinen ja rekisteri tuhottiin opinnäytetyön 

julkaisun jälkeen. Henkilötietoja käsiteltiin vain haastateltavien yhteydenpitoon liit-

tyen, eikä tietoja siirretty tai luovutettu ulkopuolisille.  

8.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Koska tässä työssä oli pieni otos, ei tuloksista voida suoraan vetää kovinkaan suuria 

johtopäätöksiä. Voidaan kuitenkin todeta, että tulokset heijastelevat aiempia ulko-

maisia tutkimuksia. Nuoret olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä sosiaalisen verkostonsa 

laajuuteen ja laatuun. Kaikki vastaajat olivat yhteydessä perheeseensä ja heillä oli 

oman kokemuksen mukaan hyviä ystäviä riittävästi. Isoa yhtenäistä kaveriporukkaa, 

puolisoa ja kykyä spontaaniin osallistumiseen jäätiin kuitenkin kaipaamaan. Suurim-

pina sosiaalisten suhteiden luomisen haasteina koettiin kontaktin ottaminen, kontak-

tiin vastaaminen sekä seuraan liittyminen. Kommunikaatiossa on useita visuaalisuu-

teen liittyviä tekijöitä, kuten katsekontakti sekä ele-, ilme- ja kehonkieli. Näköaistin 

puuttuessa täytyy käyttää kompensoivia keinoja, kuten kuunnella tarkkaan puhujan 
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äänenpainoja ja käyttää kontaktin kohdistamiseen nimiä tai kosketusta. Haasteita ai-

heutuu uusista tilanteista, tuntemattomista ihmisistä ja tuttujen löytämisestä. Näitä 

haasteita voisi helpottaa näkövammaistietoa lisäämällä esimerkiksi Näkövammaisten 

liiton toimesta. Tiedon lisääminen hälventäisi näkevien ennakkoluuloja ja toisaalta 

voisi auttaa heitä kontaktin ottamisessa. Suurin osa esimerkiksi opiskelijoista hakeu-

tuu ruokalassa omien luokkakavereiden pöytään, sillä heille on helpompaa jutella 

verrattuna tuntemattomaan. Sokealle näiden tuttujen ihmisten löytäminen ruoka-

lasta on mahdotonta ilman näkevän toverin apua. Toisaalta suomalainen on tarkka 

omasta tilastaan, mutta sokeaa on suotavaa koskettaa hellästi olkapäähän, ellei hä-

nen nimeään tiedetä ja halutaan osoittaa puhe hänelle.   

Haastateltavien sosiaalista kompetenssia ei arvioitu mitenkään tutkimuksen aikana, 

vaan tutkimuksen kohteena oli nuorten omat kokemukset vuorovaikutustilanteista. 

Sosiaalinen kompetenssi jaettiin teemahaastattelussa osa-alueisiin kuten sosiaaliset 

taidot, adaptiiviset taidot ja minäkuva. Haastatteluissa vastaajia pyydettiin arvioi-

maan näitä ominaisuuksia itsessään, sekä niiden merkitystä vuorovaikutustilanteisiin 

ja sosiaalisiin suhteisiin. Tutkimuksen aikana pohdittiin useaan kertaan nuorten minä-

kuvaa ja sitä kuinka realistinen kuva itsestään ja taidoistaan haastateltavilla oli. Oma 

minäkuva rakentuu ympäristön ja kokemusten vaikutuksesta. On suuri merkitys sillä 

vertaako vastaaja itseään stereotyypilliseen sokeaan, näkevään ikätoveriin, vanhem-

paan vai esimerkiksi kirjallisuudesta löytämäänsä kuvaukseen sosiaalisesti pätevästä 

henkilöstä.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää nuorten kokemuksia, eikä luoda heille ongel-

mia, joita he eivät koe. Tämän tutkimuksen avulla saatiin käsitys suomalaisten nuor-

ten kokemista haasteista ja kuinka niissä voitaisiin heitä tukea. Ulkomaisissa tutki-

muksissa on tutkittu näkövammaisten lasten ja nuorten adaptiivista käytöstä, sosiaa-

lisia taitoja sekä leikkiä havainnoimalla arkea, haastattelemalla nuoria sekä vanhem-

pia sekä erilaisin testein. Havainnoinnit ja testit ovat osoittaneet sosiaalista eristäyty-

mistä ja näkevien vertaisten suhteen viivettä sosiaalisissa taidoissa (Papadopoulos 

ym., 2011, 1087; Celeste, 2006, 8). Viive kehityksessä on selitettävissä täysin näköais-

tin vaikutuksella kognitiivisten, motoristen ja lopulta sosiaalisten taitojen oppimiseen 

(Andersson ym., 1997). Kuitenkin Celesten (2006, 8) tutkimuksessa oli havaittavissa, 
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että vaikka lapsi oli motorisilta, kognitiivisilta ja kielellisiltä taidoiltaan ikätasoinen, 

hänellä oli silti ikätasoista alhaisemmat leikkitaidot. Suomalaisten sokeiden nuorten 

kokemuksia vuorovaikutustilanteista ei juuri ole tutkittu ja tutkimusta voisikin laajen-

taa vertaamalla sokeiden ja näkevien sosiaalista kompetenssia. Aiemmissa tutkimuk-

sissa on jo todettu, että sokean lapsen sosiaaliset taidot kehittyvät hitaammin kuin 

näkevän verrokin, mutta nuorten aikuisten sosiaalisen kompetenssin astetta voisi 

tutkia enemmän. Tutkimus voisi paljastaa yksittäisiä haasteita ja auttaa löytämään 

niihin ratkaisuja.  

Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan jossain määrin hyödyntää jatkossa vaikeasti nä-

kövammaisten lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden tukemiseen. Vanhemmat 

ovat avainasemassa tukemassa lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä. Sosiaalisen 

kompetenssin ja toverisuhteiden kehitykseen tulisi kiinnittää huomiota erityisesti eri-

tyislasten kohdalla (Celeste, 2006, 9). Edes laadukkaassa kouluympäristössä, jossa on 

lasta tukevia ammattilaisia, ei voida tuudittautua Celesten (2006, 10) mukaan siihen, 

että vaikeasti näkövammainen lapsi tulee automaattisesti osaksi ryhmää, vaan täytyy 

pysyä herkkänä sosiaalisille haasteille, etteivät ne johda lapsen eristäytymiseen. Vai-

keasti heikkonäköisen lapsen kehityksen erityispiirteet tulee huomioida arjen ohjaus- 

ja opetustilanteissa. Tietoa ja tukea saa esimerkiksi Näkövammaisten liitosta, kuntou-

tuksen ohjaajilta sekä peruskoulun aikana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterista.    
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