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tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön välistä vastavuoroista kommunikaatiota eli tietoista 
viestintää. 

Opinnäytetyömme tehtiin osana Turun ammattikorkeakoulun MEET- e-learning for firefighters on 
emergency planning and response when involving individuals with disabilities -hanketta. Sen 
tarkoituksena oli selvittää, miten kehitysvammaisuutta määritellään länsimaisessa 
yhteiskunnassa ja millaisia vuorovaikutustaitoja kehitysvammaisen kohtaamisessa tarvitaan. 
Opinnäytetyömme toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka pohjalta kehitimme 
oppimateriaalin. Keräsimme aineistoa useista eri tietokannoista käyttäen opinnäytetyöhömme 
liittyviä keskeisiä hakusanoja. Kävimme läpi monia artikkeleita, ja kokosimme yhteen ne artikkelit, 
jotka vastasivat sisällöltään parhaiten työmme tarpeita.  

Opinnäytetyömme tulos oli osa kehitysvammaisuutta käsittelevää oppimateriaalia, jonka teimme 
hankkeen sähköiselle oppimisalustalle palomiesten täydennyskoulutukseksi. Oppimateriaalin 
tarkoituksena on kouluttaa palomiehiä ymmärtämään kehitysvammaisuutta ilmiönä, 
kommunikoimaan paremmin kehitysvammaisten kanssa sekä tunnistamaan siinä vaadittavia 
vuorovaikutustaitoja. Oppimateriaali jaettiin neljään eri osioon, jotka ovat kehitysvammaisuuden 
määrittely, terveys ja toimintakyky, ympäristö sekä kohtaaminen ja avustaminen. Tuotimme näistä 
ensimmäisen ja viimeisen osion.  

 

ASIASANAT: 

kehitysvammaisuus, määrittely, vuorovaikutus, kohtaaminen 

  



BACHELOR´S THESIS | ABSTRACT 

TURKU UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Nursing programme 

2020 | 32 pages, 23 pages in appendices 

Heli Lehto, Tuuli Manner & Anna Muhli 

THE DEFINITIONS OF INTELLECTUAL DISABILITY 
AND INTERACTION WITH A PERSON WITH 
INTELLECTUAL DISABILITY 

 developing a learning material for firefighters 

Intellectual disability is defined from different perspectives because it is challenging to define it in 
one all-encompassing way because of its multidimensionality. The best known and most 
commonly used definitions are the medical and social models. In medicine, developmental 
disability is often defined according to the WHO International Classification of Diseases (ICD-10). 
In the social model intellectual disability is seen as a problem caused by social attitudes and 
structural barriers in society. Our thesis also covers interaction with persons with intellectual 
disabilities and its special features. Interaction refers to reciprocal communication between two 
or more persons, i.e. conscious communication. 

Our thesis was done as a part of Turku University of Applied Sciences' MEET e-learning for 
firefighters on emergency planning and response when involving individuals with disabilities -
project. Its purpose was to find out how intellectual disability is defined in Western society and 
what kind of interaction skills are needed in meeting a mentally handicapped person. Our thesis 
was carried out as a descriptive literature review, on the basis of which we developed a study 
material. We collected material from several different databases using keywords related to our 
thesis. We went through many articles and collected together those articles that best matched the 
topic of our work in terms of content. 

The result of our thesis was part of the learning material on intellectual disability that we made for 
the project’s e-learning platform for in-service training for firefighters. The purpose of the study 
material is to train firefighters to understand intellectual disabilities as a phenomenon, to better 
communicate with people with intellectual disabilities and to identify the interaction skills required 
in it. The learning material was divided into four different sections, which are the defintions of 
intellectual and developmental disabilities, health and functional capacity, the environment and 
encountering and assisting. We produced the first and last section of these. 

 

KEYWORDS: 

intellectual disability, definition, interaction, encounter 

  



SISÄLTÖ 

1 JOHDANTO 6 

2 KEHITYSVAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY 7 

2.1 Lääketieteen näkökulma 7 

2.2 Toimintakyvyn näkökulma 9 

2.3 Sosiaalinen malli 12 

3 VUOROVAIKUTUS KEHITYSVAMMAISEN KANSSA 14 

3.1 Vuorovaikutus käsitteenä 14 

3.2 Kehitysvammaisen kommunikoinnin piirteitä 14 

3.2.1 Lievästi kehitysvammaisen vuorovaikutus 15 

3.2.2 Keskivaikeasti kehitysvammaisen vuorovaikutus 15 

3.2.3 Vaikeasti kehitysvammaisen vuorovaikutus 15 

3.2.4 Syvästi kehitysvammaisen vuorovaikutus 16 

3.3 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 16 

3.3.1 Avusteinen kommunikaatio 16 

3.3.2 Ei-avusteinen kommunikaatio 17 

3.4 Kehitysvammaisen kohtaaminen 18 

3.4.1 LOVIT-muistisääntö tukena kohtaamisissa 19 

3.5 Vuorovaikutus haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen kanssa 20 

4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 21 

5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 22 

6 TULOKSET 24 

6.1 Kehitysvammaisuuden määrittely 24 

6.2 Vuorovaikutusosaaminen ja sen keinot kehitysvammaisen kohtaamisessa 25 

7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 26 

8 POHDINTA 27 

LÄHTEET 29 



LIITTEET 

Liite 1. MEET-hankkeen oppimateriaali 
 

 

TAULUKOT  

Taulukko 1. Tiedonhakutaulukko                                                                                   23 

                                                         

 

  

 

 

 



6 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heli Lehto, Tuuli Manner & Anna Muhli 

1 JOHDANTO 

Kehitysvammaisuuden määrittely on vahvasti sidoksissa vallitsevaan kulttuuriin ja aika-

kauteen. Länsimaisessa nyky-yhteiskunnassa kehitysvammaisuus ymmärretään useim-

miten lääketieteen määritelmän kautta. Vammaistutkimuksessa on etsitty muita tapoja 

määritellä kehitysvammaisuutta lääketieteen näkökulman rinnalle, koska vammaisten 

yksilöllisyys ja oma käsitys vammaisuudestaan on haluttu tuoda paremmin kuuluviin. 

(Verneri.net 2018b.) 

Kaikki ihmiset kommunikoivat jollain tavalla, vaikka eivät pystyisikään ilmaisemaan itse-

ään sanoilla. Suurimmalla osalla kehitysvammaisista on jonkin asteisia vaikeuksia kom-

munikoida. (Boardman ym. 2014, 28.) Kommunikointi kehitysvammaisen kanssa on 

usein haastavaa kehitysvammasta johtuvien rajoitteellisten kognitiivisten kykyjen, pu-

heen epäselvyyden, fyysisten rajoitteiden tai näiden yhdistelmien takia (Martin ym. 2010, 

304–305). 

Vammaisten henkilöiden terveydentilan heikkeneminen ja muutokset jäävät muita hel-

pommin huomaamatta, ja vammaisten pääsyssä terveydenhoitoon on vielä osin esteitä 

(Haarni 2006, 34; THL 2018). Vammaiset henkilöt ovat usein eriarvoisessa asemassa 

yhteiskunnan palvelujen saannissa, ja esimerkiksi tulkkauksen palveluja ei ole riittävästi 

saatavilla (Haarni 2006, 46). Kehitysvammaisten huomiointi erilaisissa yhteiskunnan pal-

veluissa on siis tärkeää. Varsinkin normaalista poikkeavissa tilanteissa, kuten hätä- ja 

kriisitilanteissa, kehitysvammaisen henkilön auttaminen voi vaatia erityistä huomiota ja 

osaamista.  

Opinnäytetyömme tarkoituksena on tehdä kirjallisuuskatsaus, jossa selvitämme, miten 

kehitysvammaisuutta määritellään länsimaisessa yhteiskunnassa sekä millaista vuoro-

vaikutusosaamista tarvitaan kehitysvammaisen henkilön kohtaamiseen. Tuotimme kir-

jallisuuskatsauksen pohjalta kehitysvammaisuutta käsittelevää oppimateriaalia Turun 

ammattikorkeakoulun MEET- e-learning for firefighters on emergency planning and res-

ponse when involving individuals with disabilities -hankkeen sähköiselle oppimisalus-

talle. 
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2 KEHITYSVAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY 

Kehitysvammaisuutta määritellään länsimaisessa yhteiskunnassa eri tavoin. Yleisimmät 

ja tunnetuimmat määritelmät, joiden kautta kehitysvammaisuus useimmiten ymmärre-

tään, ovat lääketieteen ja sosiaalisen tutkimuksen mallit. (Patel & Brown 2017, 247.) Eri 

organisaatiot, kuten Maailman terveysjärjestö (WHO), American Association on Intellec-

tual and Developmental Disabilities (AAIDD) ja American Psychiatric Association mää-

rittelevät kehitysvammaisuutta omia tarkoituksiaan parhaiten palvelevilla tavoilla (Par-

menter 2011, 304). Organisaatioiden määritelmät ovat usein yhdistelmiä eri tutkimusalo-

jen näkökulmista. Esimerkiksi WHO toteaa, että yksinään lääketieteellinen tai sosiaali-

nen määritelmä ei ole riittävä, vaan sellainen malli, jossa yhdistellään faktoja kummas-

takin määritelmästä ottaa paremmin huomioon vammaisuuden monimuotoisuuden 

(WHO 2002, 9). 

Kehitysvammaisuudelle on vaikea muodostaa vain yhtä kaikenkattavaa määritelmää, 

koska kehitysvammaisuus sisältää yksilöllisiä, sosiaalisia, taloudellisia, poliittisia ja muita 

ulottuvuuksia. Lääketieteen näkökulmaa on kritisoitu sen yksiselitteisyydestä ja tavasta 

lähestyä kehitysvammaisuutta. Sen rinnalle on tuotu muita tapoja määritellä kehitysvam-

maisuutta, joissa korostetaan enemmän yksilöllisyyttä ja henkilön voimavaroja. (Patel & 

Brown 2017, 247.) 

2.1 Lääketieteen näkökulma 

Lääketieteessä kehitysvammaisuus määritellään yleensä kansainvälisen WHO:n ICD-

10-tautiluokituksen mukaan. Siinä älyllistä kehitysvammaisuutta kuvataan seuraavasti: 

’’Älyllinen kehitysvammaisuus on tila, jossa mielen kehitys on estynyt tai epätäydellinen. 

Heikosti kehittyneitä ovat erityisesti kehitysiässä ilmaantuvat taidot eli yleiseen älykkyys-

tasoon vaikuttavat älylliset, kielelliset, motoriset ja sosiaaliset kyvyt. Älylliseen kehitys-

vammaisuuteen saattaa liittyä tai olla liittymättä mitä tahansa muita henkisiä tai ruumiil-

lisia häiriöitä.’’ (Verneri.net 2017.) 

Kehitysvammadiagnoosi asetetaan henkilölle ICD-10-tautiluokituksen kriteereiden mu-

kaan, joita on kolme. Ensimmäinen kriteeri on, että henkilön älykkyysosamäärä jää alle 

70 toistetusti standardoidussa älykkyystason tutkimuksessa. Toinen kriteeri on, että 
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henkilön adaptiiviset eli käsitteelliset, sosiaaliset ja käytännölliset taidot eivät vastaa ikä-

ryhmän normaalia tasoa. Kolmannen kriteerin mukaan kehitysvamman täytyy ilmetä lap-

suudessa tai nuoruudessa ennen aikuisikää. (Arvio 2018, 450.)   

On yleisesti sovittu, että älykkyysosamäärän yläraja on 70-75, koska tutkimuksessa on 

viiden pisteen virhemarginaali. Lisäksi diagnoosia asetettaessa älykkyysosamäärää ver-

rataan suhteessa adaptiivisiin taitoihin. Jos henkilön älykkyysosamäärä on 75, mutta 

adaptiiviset taidot ovat huomattavan heikot, henkilö todetaan älyllisesti kehitysvam-

maiseksi. Jos taas henkilön älykkyysosamäärä on 65, mutta hänellä ei ole puutteita 

adaptiivisissa kyvyissä, henkilöä ei välttämättä diagnosoida älyllisesti kehitysvam-

maiseksi. (Patel & Brown 2017, 250.) 

Älyllinen kehitysvammaisuus jaetaan tautiluokituksessa asteisiin, ja ne ovat lievä, keski-

vaikea, vaikea ja syvä kehitysvamma (Arvio 2018, 450; Huttunen 2018). Kehitysvamman 

aste määritellään alkuperäisen diagnoosin pohjalta eli älykkyysosamäärän ja adaptiivis-

ten taitojen sekä tarvittavan tuen määrän perusteella. Lievässä älyllisessä kehitysvam-

massa älykkyysosamäärä on 50-70, ja henkilö tarvitsee ajoittain tukea esimerkiksi ko-

tona, koulussa tai töissä. Keskivaikeasti älyllisesti kehitysvammaisen älykkyysosamäärä 

on 35-55, ja hän tarvitsee säännöllisesti muttei kokoaikaisesti tukea. Vaikeasti älyllisesti 

kehitysvammaisen älykkyysosamäärä on 20-40, ja tuen tarve on kokoaikaista. Syvässä 

älyllisessä kehitysvammassa älykkyysosamäärä jää 20-25 pisteen alle, ja tuki voi olla 

jopa täysin elämää ylläpitävää. (Patel & Brown 2017, 250–251.) 

Aikuisiällä ilmenevät älyllistä kehitysvammaa muistuttavat oireet luokitellaan usein aivo-

vammoiksi, koska aikuisen aivot ovat jo täysin kehittyneet. Tällaiset oireet voivat puhjeta 

tapaturman tai jonkin aivojen toimintaan vaikuttavan sairauden seurauksena. (Ver-

neri.net 2020.) Älyllisen suoriutumiskyvyn heiketessä 18 ikävuoden jälkeen voidaan pu-

hua myös dementiasta. Ikäraja ei kuitenkaan vaikuta Suomessa erityishuollon saami-

seen, jonka tarve arvioidaan yksilöllisesti. (Kaski ym. 2013, 17.) 

Lääketieteessä kehitysvammaisuus nähdään oireena tai oirekokonaisuutena, joka joh-

tuu aivojen kuorikerroksen toimintahäiriöstä. Aivojen kuorikerroksen alueet osallistuvat 

eri toimintojen säätelyyn, ja näin ollen toimintahäiriön laajuudesta riippuen kehitysvam-

maan voi liittyä muita häiriöitä eri elinjärjestelmissä. Näitä häiriöitä kutsutaan liitännäis-

oireiksi. (Verneri. net 2020.) Yleisimpiä liitännäisoireita ovat epilepsia, erilaiset neuropsy-

kiatriset häiriöt, puheen tuottamisen vaikeudet, ennenaikainen vanheneminen sekä lii-

kuntavammat. Vaikeudet itsenäistymisessä ja jatkuva avun tarve arjessa altistavat 
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psykiatrisille häiriöille, ja liikkumisen häiriöt puolestaan altistavat hengitys- ja ruoansula-

tuselimistön toimintahäiriöille. (Arvio 2018, 450.) 

Kehitysvammaisuuden taustalla on monia syitä, ja se voi olla seurausta yhdestä tai use-

ammasta tekijästä (Verneri.net 2020). Syyt voidaan jakaa suurempiin kokonaisuuksiin 

perustuen yksilönkehityksen tapahtumien aikajärjestykseen hedelmöityksestä aikuis-

ikään. Prenataalisia eli syntymää edeltävien vaiheiden aikaisia syitä ovat perintöteki-

jöistä johtuvat syyt, sikiökautiset epämuodostumat, joiden syytä ei tunneta sekä ulkoiset 

syyt, kuten infektiot, myrkytykset ja sikiön kasvun ravitsemuksesta johtuvat häiriöt. Ne 

kattavat yhteensä hieman alle puolet kehitysvammaisuuden syistä. Perinataalisia eli syn-

nytyksen alkamisen ja ensimmäisen elinkuukauden välisen ajanjakson aikaisia syitä ovat 

esimerkiksi infektiot sekä syntymään ja synnytykseen liittyvät keskushermostovauriot, ja 

ne muodostavat noin 12% syistä. Postnataaliset eli ensimmäisen elinkuukauden jälkei-

set syyt kattavat noin 8% tapauksista, ja niitä ovat esimerkiksi lapsuuden aikaiset infek-

tiot ja psykososiaaliset syyt. (Kaski ym. 2013, 25–26.)  

Ympäristötekijät ovat suurin riskitekijä lievälle kehitysvammalle, kun taas biologiset teki-

jät vaikuttavat eniten vaikeaan kehitysvammaisuuteen (Patel & Brown 2017, 252). Noin 

neljänneksessä tapauksista kehitysvamman taustasyyt jäävät tuntemattomiksi (Kaski 

ym. 2013, 26; Arvio 2018, 451). Syiden luokittelua on kehitetty vielä niin, että syyt voi-

daan ryhmitellä käyttäen ICD-10-tautiluokituksen diagnooseja (Kaski ym. 2013, 25). 

Lääketieteen näkökulmasta vammaisuus on siis tila, jonka sairaus, trauma tai muu tekijä 

on aiheuttanut, ja se vaatii ammattihenkilöiden tarjoamaa yksilöllistä hoitoa. Näkökulman 

mukaan vammainen henkilö tarvitsee lääketieteellistä tai muuta hoitoa tai interventiota 

’’korjaamaan’’ hänen oireensa. (WHO 2002, 8.) Lääketieteen määritelmää on kritisoitu 

siitä, että siinä kehitysvammainen asetetaan heikompaan asemaan määrittelemällä hä-

net hänen puutteellisten kykyjensä kautta. Lääketieteen määritelmässä ei juurikaan huo-

mioida vammaisuuteen vaikuttavia sosiaalisia ja ympäristöllisiä tekijöitä. (Patel & Brown 

2017, 247–248.) 

2.2 Toimintakyvyn näkökulma 

Toimintakyvyn lähestymistapa nähdään usein keinona mennä klassista teoriaa pidem-

mälle, ja sitä pidetään käytännöllisempänä määritelmänä, joka voi auttaa viemään tutki-

musalaa eteenpäin kohti kokonaisvaltaisempaa käsitystä kehitysvammaisuudesta. Siinä 
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tunnistetaan myös paremmin yksilöön vaikuttavat ympäristötekijät. Toimintakyvyn näkö-

kulman avulla halutaan siis laajentaa perinteistä älykkyysosamäärään perustuvaa luokit-

telua. (Luckasson ja Schalock 2013, 657–664.) 

Toimintakyvyn näkökulmassa tarkastellaan yksilön ja ympäristön suhdetta. Toimintaky-

vyn määritelmässä pyritään selvittämään, miten henkilö selviytyy arjessa ja millainen hä-

nen elämänlaatunsa on. Ihmisen toimintakyky vaihetelee eri toimintaympäristöissä, ku-

ten koulussa, kotona ja töissä. Näkökulmassa korostuvat henkilön voimavarat ja vahvuu-

det. (Verneri.net 2017.) 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia edellytyksiä suo-

ritutua arjen välttämättömistä toiminnoista hänen elinympäristössään. Toimintakykyä ku-

vataan usein jakamalla se neljään eri ulottuvuuteen: fyysiseen, psyykkiseen, kognitiivi-

seen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Tämän lisäksi eri organisaatiot ovat kehittäneet 

määritelmiä ja luokituksia kuvaamaan toimintakykyä. (THL 2019.) 

Fyysiseen toimintakykyyn luetaan ihmisen fyysiset ominaisuudet, joiden avulla hän sel-

viytyy arjen toiminnoista. Ne ilmenevät kykynä liikkua ja liikuttaa itseään, ja usein myös 

aistitoiminnot luetaan kuuluvan fyysiseen toimintakykyyn. Psyykkinen toimintakyky tar-

koittaa ihmisen henkisiä voimavaroja, joiden avulla hän selviytyy elämän eri tilanteista. 

Psyykkiseen toimintakykyyn liittyvät olennaisesti elämänhallinta ja mielenterveys. Se si-

sältää ajatteluun ja tuntemiseen liittyviä toimintoja, kuten kyvyn kokea ja muodostaa kä-

sityksiä ympäröivästä maailmasta sekä omasta itsestään, ja tehdä omaa elämää koske-

via valintoja ja suunnitella sitä. Kognitiiviseen toimintakykyyn kuuluvat ihmisen tiedonkä-

sittelyyn liittyvät toiminnot, kuten oppiminen, muisti, ongelmanratkaisukyky, kielelliset tai-

dot ja keskittymiskyky. Sosiaalinen toimintakyky puolestaan ilmenee yksilön, sosiaalisen 

ympäristön, yhteisön ja yhteiskunnan välisissä vuorovaikutussuhteissa. Sosiaaliseen toi-

mintakykyyn sisältyy kaksi osa-aluetta: yksilö vuorovaikutussuhteissaan ja yksilö aktiivi-

sena osallistujana yhteisöissä ja yhteiskunnassa. (THL 2019.) 

Esimerkiksi AAIDD:n määritelmässä lähestytään kehitysvammaisuutta toimintakyvyn nä-

kökulmasta. AAIDD määrittelee kehitysvammaisuutta näin: 

’’Kehitysvammaisuus on vammaisuutta. Sitä luonnehtivat huomattavat rajoitukset sekä 

älyllisissä toiminnoissa että adaptiivisessa käyttäytymisessä ilmeten käsitteellisissä, so-

siaalisissa ja käytännöllisissä taidoissa. Tämä vammaisuus on saanut alkunsa ennen 

kuin henkilö on täyttänyt 18 vuotta.’’ (Parmenter 2011, 307; Luckasson & Schalock 2013, 

663; Verneri.net 2017.) 
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AAIDD on julkaissut kehitysvammaisuuden määritelmiä vuodesta 1921, ja nämä määri-

telmät ovat muokanneet länsimaista käsitystä kehitysvammaisuudesta useampaan ot-

teeseen. AAIDD:n yhdeksännessä julkaisussa vuonna 1992 perinteinen älyk-

kyysosamäärään perustuva kehitysvammaisuuden luokittelu korvattiin tuen määrän tar-

peen konseptilla. Tämä aiheutti suuren muutoksen kehitysvammaisuuden käsitteellistä-

misessä. Kehitysvammaisuutta ei enää nähty pelkästään yksilön ominaisuutena, vaan 

tiedostettiin, että kehitysvammaisuus ilmenee yksilön ja ympäristön välisessä vuorovai-

kutuksessa. Tätä seuraavissa julkaisuissa AAIDD on kehittänyt edelleen kehitysvammai-

suuden määritelmää, yksilöllisten tukipalveluiden käsitteellistämistä ja suunnittelua sekä 

adaptiivisten taitojen mittaamista. Näiden myötä AAIDD:n näkökulman ja muiden orga-

nisaatioiden, kuten American Psychiatric Associationin (APA) ja WHO:n näkökulmien 

välille on muodostunut syvempi kunnioitus ja yhteisymmärrys. (Parmenter 2011, 306.) 

WHO on kehittänyt toimintakyvyn kuvaamiseen ja luokitteluun kansainvälisen ICF-luoki-

tuksen (International Classification of Functioning, Disability and Health). Se kuvaa sitä, 

miten henkilön sairauden tai vamman vaikutukset näkyvät hänen elämässään. ICF-luo-

kituksessa toimintakyky ja sen rajoitteet määritellään moniulotteiseksi, vuorovaikutuksel-

liseksi ja dynaamiseksi tilaksi, joka muodostuu henkilön terveydentilan sekä yksilön ja 

ympäristön kokonaisvaikutuksesta. (THL 2020.) 

Luckasson & Schalock (2013, 658) ehdottavat, että kehitysvammaisuuden toimintakyvyn 

lähestymistapaa pitäisi uudistaa, koska aiempien luokituksien, kuten ICF-luokituksen ja 

AAIDD:n määritelmän, laatimisesta on jo muutama vuosikymmen aikaa. Sittemmin vam-

maisuutta on alettu tarkastella myös ekologisesta näkökulmasta, ja ihmisen toimintaky-

vyn moniulotteisuudesta, ympäristön ja tukipalveluiden vaikutuksista ihmisen toimintaky-

kyyn sekä luokittelusysteemeistä on saatu enemmän tietoa. Esimerkiksi tarkoituksenmu-

kaisempien toimintakykymittareiden kehittämisestä olisi hyötyä, koska nykypäivän poliit-

tiset linjaukset vammaisten oikeuksista osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan kasvattavat 

niiden tarvetta. (Luckasson & Schalock 2013, 658–659.) WHO:n ICD-11-tautiluokituk-

sessa tullaankin korostamaan käytännön toimintakykyä, eli adaptiivisia taitoja, diagnos-

tisena kriteerinä (Roivainen 2015, 475).  
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2.3 Sosiaalinen malli 

Sosiaalisessa mallissa vammaisuus nähdään sosiaalisten asenteiden aiheuttamana on-

gelmana. Sen mukaan vammaisuus vaatii poliittista kannanottoa, koska ongelman ai-

heuttavat yhteiskunnan rakenteelliset ja ympäristön esteet, jotka puolestaan sosiaalisen 

ympäristön negatiiviset asenteet ja muut tekijät ovat aiheuttaneet. (WHO 2002, 9.) 

Sosiaalinen näkökulma on noussut viime vuosikymmenien aikana vammaisten oikeuksia 

ajavien poliittisten liikkeiden myötä. Sosiaalisessa näkökulmassa kehitysvammaisuus 

määritellään yksilön ja yhteisön välisen suhteen kautta. Sen tavoitteena on vammaisuu-

den hyväksyntä ja yhteiskunnan esteiden poistaminen sekä tasavertaisten mahdolli-

suuksien luominen vammaisille. (Donaldson ym. 2017, 1286.) Lääketieteen näkemys 

vammasta ja sen syystä hyväksytään sosiaalisessa mallissa, mutta se pyrkii korosta-

maan sitä, että ihminen on enemmän kuin hänen diagnoosinsa, ja vammasta aiheutuva 

haitta johtuu myös ympäristöstä ja yhteiskunnasta. (Verneri.net 2018b.) 

Kehitysvammaisuuden lääketieteellistä termiä kritisoidaan sosiaalisessa mallissa sen 

epämääräisyydestä. Sama diagnoosi annetaan joukolle hyvin erilaisia ihmisiä, ja raja 

sen välillä, kenelle diagnoosi annetaan ja kenelle ei, on häilyväinen. Diagnosoinnissa on 

myös sellainen riski, että henkilö nähdään vain hänen diagnoosinsa valossa, ja näin ollen 

hänen käyttäytymisensä tulkitaan olevan pelkästään diagnoosin aiheuttamaa. Tätä kut-

sutaan englannin kielessä termillä ’’diagnostic overshadowing’’. (Verneri.net 2018b.)  

Kehitysvammaisuuden ilmeneminen ja siihen suhtautuminen vaihtelevat eri kulttuu-

reissa. Teollistuneissa länsimaissa kehitysvammaisuus ymmärretään yleensä älyk-

kyysosamäärän ja lääketieteen kautta, kun taas kehitysmaissa älyllistä suoriutumista ar-

vioidaan enemmän yhteistyötaitojen ja henkilöiden välisten ongelmanratkaisutaitojen pe-

rusteella. Sosiokulttuuriset tekijät vaikuttavat siis suuresti siihen, mikä nähdään tietyssä 

kulttuurissa riittävän kyvykkäänä käyttäytymisenä. (Parmenter 2011, 307.) 

Kehitysvammaisuuteen liittyy myös olennaisesti henkilön subjektiivinen kokemus eli se, 

miten hän itse kokee vammaisuutensa (Verneri.net 2018b). Vammaisilla henkilöillä on 

luonnollisesti erilaisia näkemyksiä vammaisuudestaan ja identiteetistään. Osa määritte-

lee vammaisuuttaan sosiaalisen mallin mukaan, osa lääketieteellisestä näkökulmasta ja 

osalla määritelmä on näiden yhdistelmä. (Donaldson ym. 2017, 1287.) Oman identiteet-

tinsä määrittelyssä kehitysvammaiset näkevät itsensä yleensä jonkin muun 
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ominaisuuden kuin kehitysvammaisuuden kautta, kuten sukupuolen, parisuhteen, kielen 

tai ammatin kautta (Verneri.net 2018b).  

Nykypäivän vammaispolitiikan lähtökohtana on varmistaa kaikkien ihmisten perus- ja ih-

misoikeudet. Suomessa vammaisten henkilöiden syrjimättömyydestä on säädetty perus-

tuslaissa, ja Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) yleissopimus vammaisten henkilöiden oi-

keuksista vie vammaisten henkilöiden oikeuksia eteenpäin maailmanlaajuisesti. (Sosi-

aali- ja terveysministeriö n.d.) YK hyväksyi vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan 

yleissopimuksen (Convention on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) vuonna 

2006, ja Suomessa se ratifioitiin vuonna 2016 (Verneri.net 2019). Sopimuksella täyden-

netään muita voimassaolevia YK:n ihmisoikeussopimuksia. Sopimuksen yksi keskeisim-

piä tavoitteita on asenteiden muuttaminen vammaisia henkilöitä kohtaan. Aiemmin vam-

maiset on nähty hyväntekeväisyyden ja lääketieteellisen hoivan kohteina, mutta sopi-

muksessa pyritään vahvistamaan vammaisten henkilöiden asemaa yhteiskunnan aktii-

visina jäseninä sekä heidän oikeuksiaan päättää itseään koskevista asioista. Sopimuk-

sen muita keskeisiä asioita ovat syrjimättömyys ja yhdenvertainen kohtelu sekä esteet-

tömyys ja saavutettavuus. (Suomen YK-liitto 2016, 4–6.) 

Sosiaalinen malli on saanut aikaan paljon hyvää; sen avulla on pystytty tunnistamaan 

sosiaalisia esteitä ja parantamaan vammaisten mahdollisuuksia osallistua yhteiskun-

nassa, ja se on nostattanut vammaisten henkilöiden itsetuntoa sekä pystyvyyden tun-

netta. Se on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä. Lääketieteen näkökulma ja sosi-

aalinen malli ovat usein vastakkainasettelun kohteina, ja niiden molempien täyttä kieltä-

mistä pidetään haitallisena, koska ihmisten voidaan katsoa olevan sekä yhteiskunnan 

että kehojensa rajoittamia. (Donaldson ym. 2017, 1287.) Sosiaalisen mallin korostami-

sen vaarana pidetään myös sitä, että henkilön kehitysvamman aiheuttanutta tai muuta 

vammaa tai sairautta ja sen vaatimia erityistarpeita ei huomioida riittävästi (Kaski ym. 

2013, 150).  
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3 VUOROVAIKUTUS KEHITYSVAMMAISEN KANSSA 

3.1 Vuorovaikutus käsitteenä 

Jokaisella ihmisellä on lakiin kirjattu oikeus ilmaista omia ajatuksiaan, tunteitaan ja tulla 

ymmärretyksi. Oikeus tähän turvataan erityisesti YK:n ihmisoikeuksien sopimuksen 19. 

artiklassa, jonka mukaan kaikilla on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen. (Suomen 

YK-liitto 2019.) Vuorovaikutuksella tarkoitetaan kahden tai useamman henkilön välistä 

vastavuoroista kommunikaatiota eli tietoista viestintää, ja vuorovaikutuksen muotoja on 

lukuisia. Se voi tapahtua puheen, eleiden, ääntelyn, katseiden tai vaikka piirtämisen, kir-

joittamisen tai kuvien kautta. Vuorovaikutukseen liittyy läheisesti dialogin käsite, jolla 

puolestaan tarkoitetaan kommunikoinnin muotoa, jossa tarkoituksena on ymmärtää toi-

sen henkilön näkemyksiä ja vastata niihin. Dialogiin liittyviä piirteitä ovat myös toisten 

kohtaaminen tasavertaisina yksilöinä, omien tunteiden käsittely ja tunnistaminen, taito 

toisen kuunteluun ja aitoon läsnäoloon. (Pietiläinen 2016, 30–36; Koivisto ym. 2017.) 

3.2 Kehitysvammaisen kommunikoinnin piirteitä 

Kehitysvammaisuuteen liittyy hyvin usein jonkinlaisia vaikeuksia vuorovaikutustaidoissa 

ja kommunikoinnissa, mutta siitä huolimatta kehitysvammaisella on samanlainen tarve 

saada läheisyyttä ja osallistua kanssakäymisiin kuin kenellä tahansa ihmisellä. Kehitys-

vammaisen kohtaamiseen ja siihen, miten tämän kanssa kommunikoidaan vaikuttaa 

huomattavasti se, minkä asteisesta kehitysvammasta on kyse ja miten se ilmenee vuo-

rovaikutustilanteissa. Mitä hankalampi kehitysvamma on kyseessä, sitä enemmän non-

verbaalisten vuorovaikutuskeinojen, kuten kosketuksen tai eleiden merkitys korostuu, 

sillä verbaalinen eli sanojen kautta tapahtuva viestintä on heille usein haasteellista. (Lau-

nonen 2007, 79–80; Pietiläinen 2016, 30.)  Lisäksi kehitysvammaisilla saattaa esiintyä 

muita sairauksia tai piirteitä, jotka hankaloittavat kommunikointia tavallisia menetelmiä 

käyttäen. Näitä voivat olla esimerkiksi ongelmat näkö- ja kuuloaistissa. (Boardman ym. 

2014, 28.) 
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3.2.1 Lievästi kehitysvammaisen vuorovaikutus 

Lievän kehitysvamman omaava henkilö kykenee usein hyvin tuottamaan ja ymmärtä-

mään puhetta. Lievästi kehitysvammaiset oppivat myös tavallisesti kirjoittamaan ja luke-

maan, mutta heillä saattaa esiintyä joitakin ongelmia kielellisen ilmaisun kehityksessä ja 

heidän puheessaan saattaa ilmetä kieliopillisia tai äänteisiin liittyviä virheitä. Tavallisesti 

heidän käyttämässään puheessa käsitellään ennemminkin konkreettisia asioita, ja abst-

raktien asioiden ymmärtäminen saattaa tuottaa hankaluuksia. Jotkut lievästi kehitysvam-

maiset voivat tarvita vaihtoehtoisia kommunikointimenetelmiä, kuten kommunikointitau-

lua. (Launonen 2007, 85–86; Arvio & Aaltonen 2011, 22.) 

3.2.2 Keskivaikeasti kehitysvammaisen vuorovaikutus 

Kehitysvamman ollessa keskivaikea, käsitteellinen kieli on usein vaikeaa, mutta tuttuun 

tilanteeseen sidoksissa olevan, yksinkertaisen kielen käyttäminen ja ymmärtäminen 

yleensä onnistuvat. Keskivaikeasti kehitysvammaiset pystyvät vuorovaikutuksessa toi-

mimaan vastavuoroisesti ja he voivat tehdä myös itse aloitteita. Heillä esiintyy hyvin 

usein oppimisvaikeuksia ja luku- sekä kirjoitustaito ovat puutteellisia. Monet keskivaike-

asti kehitysvammaiset pystyvät ilmaisemaan itseään jonkin verran puheen kautta, mutta 

koska heidän kielellinen ilmaisunsa saattaa olla rajoittunutta, on heillä usein käytössään 

sanallista ilmaisua tukevia menetelmiä. (Launonen 2007, 85–86; Arvio & Aaltonen 2011, 

22.) 

3.2.3 Vaikeasti kehitysvammaisen vuorovaikutus 

Vaikeasti kehitysvammaiselle kommunikointitaitojen opettelu ja niiden kehittyminen ta-

pahtuvat yleensä hyvin hitaasti ja ne tuottavat haasteita. Lisäksi luku- ja kirjoitustaidoissa 

on usein vakavia puutteita. Heidän on usein mahdollista oppia ymmärtämään tutuissa 

tilanteissa toistuvaa, yksinkertaista kieltä, kuten ruokailutilanteeseen liittyvää sanastoa. 

Vaikeasti kehitysvammaiset tarvitsevat useimmiten puhetta tukevia ja korvaavia mene-

telmiä ja voivat esimerkiksi osoittamalla tai esineen avulla ilmaista haluavansa jotakin. 

(Launonen 2007, 83–84; Arvio & Aaltonen 2011, 22.) 
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3.2.4 Syvästi kehitysvammaisen vuorovaikutus 

Syvästi kehitysvammaiset viestivät usein vain olemuskielellä, jolloin tarvitaan hyvää ha-

vainnointi- ja tulkintakykyä, jotta hienovaraisimmatkin viestit tulevat huomioiduksi. Ole-

muskielellä tarkoitetaan varhaista vuorovaikutusta, jossa välineinä puheen sijaan ovat 

erilaiset kasvojen ilmeet, eleet, ääntelehtiminen tai liikkeet. Syvästi kehitysvammainen 

saattaa esimerkiksi itkulla, hyväntuulisilla kiljahduksilla, fyysisellä jännitystilalla tai aktii-

visuudella ilmaista omia tunteitaan ja tarpeitaan. Vuorovaikutuskumppanilta vaaditaan-

kin keinoja, joissa tunto- ja liikeaisteilla on suurempi merkitys kuin normaalisti vuorovai-

kutustilanteissa, sillä puheen ymmärtäminen on usein syvästi kehitysvammaisten koh-

dalla hyvin vähäistä. (Launonen 2007,  81–82.) 

3.3 Puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio 

Puheen tuottaminen on monelle älyllisesti kehitysvammaiselle haastavaa. Monella 

heistä voidaan apuna käyttää puhetta täydentävää tai korvaavaa kommunikointia eli 

AAC:tä. AAC tulee englannin kielen sanoista Augmentative and Alternative Communica-

tion. Se voidaan jakaa avusteiseen kommunikointiin, jossa käytössä on jokin apuväline, 

kuten kommunikointikansio tai puhelaite. Ei-avusteisessa kommunikoinnissa merkit puo-

lestaan tuotetaan omaa kehoa käyttäen, yleisimmin tukiviittomien avulla. (Elsahar ym. 

2019; Papunet 2020b.) 

3.3.1 Avusteinen kommunikaatio 

Avusteisessa kommunikoinnissa käytetään yleensä graafisia merkkejä, joita ovat mm.  

bliss-merkit, PCS-symbolit ja piktogrammit. Bliss-symbolit muodostavat bliss-kielen, 

jossa eri käsitteiden ja kieliopillisten rakenteiden ilmaisuun käytetään tiettyjä symboleja. 

PCS (Picture Communication Symbols) on yksi useimmin käytetyistä standardisoiduista 

kuvakommunikaatiojärjestelmistä. PCS-kuvat ovat yksinkertaistettuja mustavalkokuvia 

tai värillisiä ääriviivakuvia, joiden yhteydessä lukee niiden merkitys sanallisesti. Pikto-

grammit (Pictogram Ideogram Communication) ovat yksinkertaisia mustalle taustalle 

piirrettyjä valkoisia kuvia, joista suurin osa on kuvanomaisia. (Elsahar ym. 2019; Papunet 

2020a.) 
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Nimensä mukaisesti avusteisen kommunikoinnin toteuttamiseen tarvitaan jotakin apuvä-

linettä, joita voivat olla puhetta tuottava laite, kommunikointikansio tai -taulu tai kommu-

nikointiin käytettävä ohjelma. Puhelaitteeseen äänitetään etukäteen viestejä, joita voi-

daan sitten kommunikointitilanteissa käyttää. Kommunikointitaulut sisältävät johonkin 

tiettyyn aihealueeseen tai tilanteeseen liittyviä kuvia tai bliss-symboleja, joita henkilö voi 

käyttää apunaan esim. kaupassa tai lääkärissä asioidessaan. Kommunikointikansioon 

on koottuna sanastoa, jota henkilö tarvitsee eri kommunikointitilanteissa. Kansiotyyppejä 

on neljä: avainsanakansio, irtokuvakansio, lausekansio sekä laaja kansio. Avainsa-

nakansiossa on koottuna ilmaisun kannalta keskeisimpiä sanoja. Irtokuvakansiossa ku-

vat voidaan irroittaa kansion sivuilta. Sen sisältö ja sanasto on usein melko rajallinen, 

joten siitä käytetään myös nimitystä suppea kansio. Lausekansio perustuu sanalistoihin 

ja niiden avulla muodostettaviin pikaviesteihin. Laajan kansion avulla puolestaan kom-

munikointi tapahtuu pääasiassa lauseita käyttäen. Sen avulla on mahdollista mm. esittää 

pyyntöjä, tehdä valintoja ja kysyä asioita. Kommunikointiohjelma voidaan ladata tietoko-

neelle, tabletille tai älypuhelimeen ja siihen voidaan rakentaa laaja sanasto monenlaisia 

kommunikointitarpeita varten. Sanasto voidaan esittää kuvien, lauselistojen tai bliss-

symbolien kautta ja viesti välitetään vastaanottajalle puhesynteesin avulla.  (Elsahar ym. 

2019; Papunet 2020b.) 

Avusteinen kommunikointi voi tapahtua kuvien ja symbolien lisäksi myös esineiden 

avulla, jolloin puhutaan esinekommunikaatiosta. Siinä esineiden merkitykset opitaan 

aluksi niiden käytön yhteydessä, minkä jälkeen niitä voidaan käyttää esimerkiksi tarpei-

den ilmaisussa. Avusteiseen kommunikointiin voidaan laskea myös muiden kuvien 

käyttö, morsetus, silmän räpäytyksiin perustuva kommunikaatio, piirtäminen ja kirjoitta-

minen. Nopeaa piirrosviestintää käytetään usein erityisesti ennalta suunnittelematto-

missa tilanteissa, joissa ei välttämättä ole käytettävissä muita kommunikoinnin keinoja. 

Kirjoittamalla tapahtuvassa viestinnässä apuna voidaan kynän ja paperin sijaan käyttää 

myös kirjaintaulua, jossa haluttu sana tai sen alkukirjaimet aakkostetaan ja niitä osoite-

taan käden tai katseen avulla. (Elsahar ym. 2019; Papunet 2020b.) 

3.3.2 Ei-avusteinen kommunikaatio 

Ei-avusteisessa kommunikoinnissa ei tarvita apuvälineitä, vaan haluttu viesti muodoste-

taan itse ilmeitä, eleitä, liikkeitä ja ääntelyä käyttäen. Esittävillä eleillä eli pantomiimilla 

voidaan korvata tai havainnollistaa suullista viestintää ja sille on tyypillistä eleiden 
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liioittelu. Ei avusteiseen kommunikointiin kuuluu myös tukiviittomien käyttö. Tukiviittomat 

ovat viittomakieleen kuuluvia yksittäisiä perusviittomia, joita käytetään välitettävän vies-

tin kannalta oleellisimpien sanojen, niin sanottujen avainsanojen, ilmaisemiseen. (Chew 

ym. 2009, 10–11; Papunet 2020b.) Myös vaikeimmin kehitysvammaisten käyttämän ole-

muskielen ja kosketusviestinnän voidaan ajatella kuuluvan ei-avusteiseen kommunikoin-

tiin. Kosketusviestinnällä eli sosiaalishaptisella kommunikaatiolla tarkoitetaan viestintää, 

joka tapahtuu kosketuksen avulla keholle piirtämällä tai liikkeiden kautta. (Papunet 

2020b.) 

3.4 Kehitysvammaisen kohtaaminen 

Tärkeää kehitysvammaisen henkilön kohtaamisessa on erityisesti se, että tilanne luo-

daan mahdollisimman rauhalliseksi ja kiireettömäksi. Kysymykset, ohjeet ja muu puhe 

muotoillaan lyhyiksi ja selkeiksi. Myönteinen äänensävy, katsekontaktin ottaminen ja esi-

merkiksi koskettaminen olkapäälle helpottavat usein kontaktin muodostamista ja luotta-

muksen syntymistä. Puhe tulisi kohdistaa kehitysvammaiselle itselleen, vaikka mukana 

olisikin joku muu henkilö, kuten avustaja. Jos kehitysvammaisen käyttämä kommunikoin-

timenetelmä on vieras, avustajan apua voidaan tarvita kommunikoinnin sujumiseksi. 

(Bradley & Lofchy 2005, 50; Chew ym. 2009, 11–13; Verneri.net 2018a.) Usein on tar-

peen käyttää selkokieltä, jossa puheen sisältöä, sanastoa ja rakennetta on yksinkertais-

tettu. Selkokielessä asiat pyritään ilmaisemaan käytännön esimerkkien avulla ja yleensä 

kerrotaan vain oleellisimmat seikat ja tarkat yksityiskohdat jätetään pois. (Kartio 2009, 

12–13.) Ymmärtämisen helpottamiseksi pyritään käsittelemään ainoastaan yksi asia ker-

rallaan ja puheessa pidetään riittävästi taukoja. Tarvittaessa toistetaan sanotut asiat, 

varmistetaan asian ymmärtäminen kysymällä tai käytetään esimerkiksi kirjoittamista tai 

piirtämistä puheen konkretisoimiseksi. Puheen tukena kannattaa usein käyttää myös 

eleitä, kehonkieltä ja ilmeitä, jotka vahvistavat ja tukevat puheen kautta välittyvää viestiä. 

(Chew ym. 2009, 11–13; Boardman ym. 2014, 30–31; Verneri.net 2018a.) 

Monilla kehitysvammaisilla on käytössään kommunikointipassi, josta selviää hänen käy-

tössään oleva kommunikoinnin apuväline sekä keinot, joita hän kommunikoinnissaan 

yleensä käyttää. Kommunikoinnin apuvälineitä on nykyaikana monia erilaisia, mutta suu-

rin osa niistä on toimintaperiaatteeltaan melko yksinkertaisia. Kommunikoinnin sujuvuu-

den kannalta olisikin hyödyllistä, että keskustelukumppani olisi perehtynyt erilaisiin kehi-

tysvammaisilla käytössä oleviin välineisiin ja näin ollen osaisi hyödyntää niitä 
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kohtaamisissa ja kykenisi mukauttamaan ilmaisunsa sellaiseksi, että vuorovaikutus olisi 

sujuvaa.  Erityisesti vaikeasti kehitysvammaisten kanssa vuorovaikutuksessa olevalta 

henkilöltä vaaditaan erityistä herkkyyttä tulkita tämän antamia viestejä ja kykyä huomata, 

milloin viestit ovat tarkoituksellisia ja milloin taas eivät. (Boardman ym. 2014, 32; Papunet 

2020a.) 

3.4.1 LOVIT-muistisääntö tukena kohtaamisissa 

Vuosina 2005-2009 Kehitysvammaliiton Tikoteekki toteutti OIVA-hankkeen, jonka tavoit-

teena oli vahvistaa ja lisätä vaikeimmin kehitysvammaisten mahdollisuuksia vuorovaiku-

tukseen. OIVA-hanke kehitti LOVIT-muistisäännön, johon on tiivistetty toimintatavat, 

joilla keskustelukumppani voi tukea vuorovaikutuksen onnistumista ja sujuvuutta. Siinä 

osaavan kumppanuuden osa-alueita ovat läsnäolo, odottaminen, vastaaminen, ilmaisun 

mukauttaminen sekä tarkistaminen. Läsnäoloon sisältyy aito läsnäolo, jolloin tulisi olla 

ajattelematta muita asioita ja keskittyä ainoastaan toiseen henkilöön. Tämän tulisi näkyä 

esimerkiksi kehonkielessä, johon tulisikin kiinnittää erityistä huomiota. Odottamisella tar-

koitetaan sitä, että toiselle tulisi antaa riittävästi tilaa ja aikaa omalle ilmaisulleen. Kes-

kustelukumppanilta vaaditaan tarkkuutta ja herkkyyttä tunnistaa, milloin kehitysvam-

maista tulee rohkaista ja tukea omassa ilmaisussaan ja milloin tämä taas saattaa tulkita 

asian niin, että hänen päällensä puhutaan. (Pietiläinen 2016, 39–40.) 

Vastaamiseen kuuluu reagointi siihen viestiin, minkä kumppani antaa. Näin ollen hänelle 

tulee tunne siitä, että hänen asiansa tulee todella ymmärretyksi. Ilmaisun mukauttami-

sella tarkoitetaan oman puheen tai jonkin muun kommunikointitavan muotoilemista sel-

laiseksi, että vastapuoli ymmärtää, mitä haluat kertoa ja päinvastoin. Tämä voi tuottaa 

haasteita erityisesti vaikeasti kehitysvammaisten kanssa kommunikoidessa ja varsinkin, 

jos kyseessä on vieraampi henkilö, jolle tämän käyttämät menetelmät eivät ole tuttuja. 

Tarkastamisella tarkoitetaan kahta asiaa. Vuorovaikutuskumppania tulisi jatkuvasti ha-

vainnoida sen varalta, että ymmärrätte toisianne ja käyttämänne kieli toimii. Samalla 

huomiota tulisi kiinnittää myös siihen, milloin vuorovaikutus ei suju jonkin muun syyn 

vuoksi, esimerkiksi sen takia, että toisen ajatukset pyörivät jatkuvasti muualla, eivätkä 

viestit näin ollen saavuta kohdettaan. (Pietiläinen 2016, 40–42.)  
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3.5 Vuorovaikutus haastavasti käyttäytyvän kehitysvammaisen kanssa 

Haastavaksi käyttäytymiseksi määritellään käyttäytyminen, joka aiheuttaa haittaa itse 

henkilölle, toisille ihmisille tai ympäristölle. Haastavan käyttäytymisen aiheuttama haitta 

voi olla psyykkistä, fyysistä, sosiaalista tai taloudellista. Käyttäytymistä voidaan sanoa 

haastavaksi vain silloin, kun käyttäytymisestä on todellista uhkaa tai vaaraa. Vain totu-

tusta poikkeava käyttäytyminen ei vielä ole haastavaa käyttäytymistä, vaikka siitä aiheu-

tuisikin esimerkiksi hämmennystä. Haastavan käyttäytymisen ja vain vaikean käyttäyty-

misen eroa saattaa olla joissain tilanteissa vaikea huomata. (Autismiliitto 2013.) Haas-

tava käyttäytyminen on aina myös tilannekohtaista ja sitä tulisi tarkastella henkilön it-

sensä ja ympäristön näkökulmasta (Haastavan käytöksen määrittely -opas 2012). Esi-

merkiksi hyppiminen tai nopea liikehdintä ei ole yhtä häiritsevää ulkona kuin sisällä, ja 

ulkona se voi olla jopa toivottavaa (Autismiliitto 2013).  

Käyttäytymiseen on puututtava aina, jos siitä on haittaa muille ihmisille tai henkilölle it-

selleen. Lähestymistapoja on useampia siinä tapauksessa, jos käyttäytyminen on muulla 

tavalla ympäristöä häiritsevää, kuten esimerkiksi jatkuvaa hyppimistä tai käsien taputte-

lua. Haastava käyttäytyminen voi myös olla henkilölle itselleen selviytymistä tukevaa. 

Esimerkiksi äänen tuottaminen saattaa auttaa hallitsemaan ja selviytymään ympärillä 

olevista ärsykkeistä ja hyppiminen puolestaan saattaa joillain mahdollistaa tärkeitä aisti-

tuntemuksia nivel- ja lihastunnon kautta. (Autismiliitto 2013.) 

Stressitason nousu liittyy usein haastavaan käyttäytymiseen. Tämä tapahtuu herkästi 

esimerkiksi tilanteissa, joissa henkilön taidot ja voimavarat sekä häneen kohdistuvat 

odotukset eivät kohtaa. Erilaiset ihmiset reagoivat eri tavoin. Esimerkiksi jotkut stres-

saantuvat nopeasti vain vähästä, kun toiset taas reagoivat stressiin vasta viime hetkellä. 

Jo valmiiksi stressaantunut ihminen reagoi helpommin tavallista pienempiin stressin ai-

heisiin. Haastavaan käyttäytymiseen pystytään vaikuttamaan pyrkimällä tunnistamaan 

henkilön tuen tarpeet ja vastaamalla niihin. (Autismiliitto 2013.) Tämä on tärkeää, koska 

kehitysvammaisilla on usein vaikeuksia itse ymmärtää ja kommunikoida tarpeitaan, huo-

liaan tai epämukavuuksiaan (Bradley & Lofchy 2005, 47).  
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4 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, miten kehitysvammaisuutta määritellään län-

simaisessa yhteiskunnassa ja miten palomiesten tulisi kohdata kehitysvammaisia henki-

löitä. Tavoitteena oli tuottaa kirjallisuuskatsauksen pohjalta verkko-oppimateriaalia palo-

miehille osana Turun ammattikorkeakoulun Erasmus-rahoitteista MEET-hanketta. 

 

Tutkimuskysymykset:  

1. Millä tavoilla kehitysvammaisuutta määritellään länsimaisessa yhteiskunnassa? 

2. Millaista vuorovaikutusosaamista tarvitaan kehitysvammaisen kohtaamisessa? 

3. Minkälaisia vuorovaikutuksen keinoja kehitysvammaisen kohtaamisessa käyte-

tään? 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyömme toteutetaan kuvailevan kirjallisuuskatsauksen avulla. Kirjallisuuskat-

saus toimii opinnäytetyössämme teoreettisen tiedon pohjana. Kirjallisuuskatsaus on 

yleiskatsaus, jonka avulla aihetta pyritään tarkastelemaan laajasti, mutta tarvittaessa 

myös yksityiskohtaisemmin. (Salminen 2011, 6–7.) Kirjallisuuskatsauksen avulla voi-

daan siis rakentaa kokonaiskuvaa tarkasteltavasta aiheesta (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2017, 94). Kuvailevissa kirjallisuuskatsauksissa tutkimuskysymykset saavat 

olla laajempia ja avoimempia kuin esimerkiksi systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa 

(Salminen 2011, 6–7).  

Kirjallisuuskatsauksemme pohjana käytämme useita eri lähteitä, joista kokoamme yhte-

näisen tietopaketin. Keräämme aineistoa useista eri tietokannoista ja käymme läpi run-

saasti eri artikkeleita, jotka löytyvät valitsemillamme hakusanoilla. Rajaamme tämän jäl-

keen löytyneistä arikkeleista ne, jotka sopivat opinnäytetyömme aiheeseen. Teemme si-

sällönanalyysiä aineistolähtöisesti ja luemme valitsemamme artikkelit huolellisesti läpi. 

Poimimme jokaisesta artikkelista ne kohdat, joita haluamme käyttää opinnäytetyös-

sämme. Kirjallisuuskatsauksen perusteella kokoamme tietoa verkko-oppimateriaaliksi 

hankkeen verkko-oppimisympäristöön diaesityksen muodossa. Käännämme diaesityk-

sen myös englanniksi. 

Opinnäytetyöhön haetaan tietoa PubMed, Cinahl Complete (EBSCOhost), Medic sekä 

Google Scholar tietokannoista. Lisäksi tiedonhakua tehdään manuaalisesti. Hakusa-

noina käytetään muun muassa seuraavia hakusanoja: älyllinen kehitysvammaisuus, ke-

hitysvammaisuus (intellectual disability, intellectual and developmental disabilities), vuo-

rovaikutus, kommunikaatio (communication), haasteet (difficulties, challenges). Hakua 

rajaamme etsimällä artikkeleita viimeisen 10 vuoden ajalta, mutta joidenkin hakusanojen 

kohdalla hakua laajennetaan viimeiseen 15 vuoteen sopivampien hakutulosten löytä-

miseksi. Hakua rajaa myös artikkelien maksullisuus. Käytämme opinnäytetyössämme 

vain maksuttomia artikkeleita. Valitsimme opinnäytetyöhömme yhteensä 11 artikkelia. 
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Taulukko 1. Tiedonhakutaulukko 

Tietokanta Hakusanat Rajaukset Osumat Valitut työt 

Cinahl Comp-

lete 

(EBSCOhost) 

intellectual di-

sability AND 

communication 

2010-2020 5 260 1 

Cinahl Comp-

lete 

(EBSCOhost) 

social model of 

disability 

2010-2020 1 262 1 

Cinahl Comp-

lete 

(EBSCOhost) 

intellectual and 

developmental 

disabilities 

AND definition 

2010-2020 321 1 

Cinahl Comp-

lete 

(EBSCOhost) 

intellectual di-

sability AND 

diagnosis 

2010-2020 12 495 1 

Cinahl Comp-

lete 

(EBSCOhost) 

intellectual di-

sability AND 

functionality 

2010-2020 144 1 

Google Scho-

lar 

disabilities and 

communication 

2005-2020 963 000 1 

Google Scho-

lar 

intellectual di-

sability AND 

communicating 

2010-2020 21 300 1 

Medic kehitysvam-

maisuus 

2010-2020 97 2 

PubMed AAC AND com-

munication 

2010-2020 

’’free full-text’’ 

135 1 

PubMed intellectual di-

sability AND 

communication 

2005-2020 

’’free full-text’’ 

818 1 
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6 TULOKSET 

Opinnäytetyömme tulos on osa oppimateriaalikokonaisuutta, jonka kehitimme MEET-

hankkeeseen PowerPoint-diojen muodossa (liite 1). Hankkeeseen kuuluu neljän eri part-

nerimaan työryhmät, joilla kaikilla on oma aiheensa, josta ne tuottavat oppimateriaalia 

palomiesten täydennyskoulutukseksi. Suomen työryhmän aihe on kehitysvammaisuus. 

Diaesitys jaettiin neljään pienempään kokonaisuuteen, joista meille kuului kaksi: kehitys-

vammaisuuden määrittely sekä kohtaaminen ja avustaminen. Kaksi muuta kokonai-

suutta olivat terveys ja toimintakyky sekä ympäristö. Tuotimme materiaalin kirjallisuus-

katsauksen pohjalta, ja käänsimme sen myös englanniksi.  

6.1 Kehitysvammaisuuden määrittely 

Oppimateriaalin osio kehitysvammaisuuden määrittelystä vastasi ensimmäiseen tutki-

muskysymykseen. Siinä käsitellään kehitysvammaisuutta kolmesta eri näkökulmasta, 

jotka ovat lääketieteen, toimintakyvyn ja sosiaalinen näkökulma. Lääketieteellinen ja so-

siaalinen malli ovat Patelin ja Brownin (2017, 247) mukaan yleisimmät tavat lähestyä 

vammaisuuden käsitettä. Toimintakyvyn lähestymistapa nähdään usein keinona mennä 

klassista teoriaa pidemmälle, ja sitä pidetään käytännöllisempänä määritelmänä, kuten 

Luckasson ja Schalock (2013, 657–664) tuovat esille. Länsimaisessa yhteiskunnassa 

kehitysvammaisuus ymmärretään ensisijaisesti lääketieteellisen diagnoosin kautta, 

koska kehitysvammaisuutta pidetään pohjimmiltaan biologisena häiriönä (Kaski ym. 

2013, 329). 

Kuten WHO:n (2002, 8) julkaisussa todetaan, lääketieteen näkökulmasta vammaisuus 

on siis tila, jonka sairaus, trauma tai muu tekijä on aiheuttanut, ja se vaatii ammattihen-

kilöiden tarjoamaa yksilöllistä hoitoa. Sosiaalisessa mallissa vammaisuus nähdään puo-

lestaan sosiaalisten asenteiden aiheuttamana ongelmana. Sen mukaan vammaisuus 

vaatii poliittisia toimia, koska ongelman aiheuttavat yhteiskunnan rakenteelliset ja ympä-

ristön esteet, jotka puolestaan esimerkiksi sosiaalisen ympäristön negatiiviset asenteet 

ovat aiheuttaneet. (WHO 2002, 9.) Kehitysvammaisuuden määrittelyyn ei ole yhtä oikeaa 

tapaa, koska kehitysvammaisuus ja vammaisuus yleensä ovat niin moniulotteisia ilmiöitä 

(Patel & Brown 2017, 247).  
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6.2 Vuorovaikutusosaaminen ja sen keinot kehitysvammaisen kohtaamisessa 

Toiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen vastattiin kohtaamista ja avustamista kä-

sittelevässä osiossa. Vuorovaikutusosaamista, jota vaaditaan kehitysvammaisen koh-

taamisessa on paljon ja se ulottuu moneen eri osa-alueeseen. Erityisen tärkeää vuoro-

vaikutuksen onnistumisen kannalta on erilaisiin kommunikointikeinoihin perehtyminen ja 

niiden hallinta, sillä kommunikointi tapahtuu puheen lisäksi pitkälti sanattomien viestien 

kautta. Näihin viesteihin ei välttämättä kiinnitetä arkisissa keskustelutilanteissa kovin-

kaan paljon huomioita, mutta tilanteessa, jossa ne ovat ainoa tapa saada ilmaistua tietty 

asia, niiden merkitys korostuu. Näiden viestien muodostamiseksi ja tulkitsemiseksi tarvi-

taan tietynlaista tarkkuutta ja herkkyyttä, minkä oppii parhaiten toistuvissa kohtaami-

sissa. (Chew ym. 2009, 11–12; Pietiläinen 2016, 40.) 

Toimivan vuorovaikutuksen mahdollistamiseksi kehitysvammaisen kanssa tarvitaan 

myös osaamista AAC-menetelmistä ja apuvälineistä, joita siinä käytetään. Lisäksi tär-

keitä piirteitä ovat rauhallisuus, kärsivällisyys ja sopeutumiskyky sekä kyky läsnäoloon, 

sillä nämä lisäävät luottamusta ja mahdollistavat molemminpuolisen ymmärryksen koh-

taamisissa. Kehitysvammaisten kohtaamisessa käytettäviä keinoja on myös runsaasti ja 

niiden oikeanlainen käyttö vaatii tietämyksen lisäksi usein myös kokemusta erilaisista 

tilanteista. Tällaisia vuorovaikutuksen keinoja ovat oman ilmaisun mukauttaminen toisen 

käyttämää ilmaisua vastaavaksi, sanattomien viestintäkeinojen, kuten eleiden, ilmeiden 

tai osoittamisen käyttäminen puheen tukena tai sen korvaajana sekä riittävän tilan, ajan 

ja tarvittaessa myös tuen antaminen kehitysvammaisen aloitteelle ja ilmaisulle. (Chew 

ym. 2009, 11–12; Boardman ym. 2014, 30; Pietiläinen 2016, 42.) 

Vuorovaikutuksessa on myös otettava huomioon esimerkiksi stressaavan tilanteen vai-

kutus kehitysvammaiseen. Kehitysvammaiset saattavat reagoida stressaaviin tilanteisiin 

haastavalla käyttäytymisellä, jos heidän kykynsä käsitellä tilannetta eivät riitä. On erityi-

sen tärkeää ymmärtää kehitysvammaisen vuorovaikutuksen erityispiirteet, jotta tilan-

teissa pystytään reagoimaan oikein sekä vastaamaan kehitysvammaisen vuorovaikutus-

tarpeisiin. (Autismiliitto 2013.) 

 



26 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Heli Lehto, Tuuli Manner & Anna Muhli 

7 EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Opinnäytetyömme toteutetaan hyviä tieteellisiä käytäntöjä noudattaen. Opinnäytetyötä 

tehdessämme toimimme siis noudattaen hyvää huolellisuutta, rehellisyyttä sekä tark-

kuutta jokaisessa vaiheessa. Huomioimme myös, että opinnäytetyömme on suunniteltu, 

toteutettu sekä raportoitu tieteellisten standardien mukaisesti. (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2012.) Opinnäytetyöhömme käytettävä kirjallisuus valitaan kriittisesti ja arvioi-

den sen luotettavuutta sekä kattavuutta. Valikoimme aineistomme sen perusteella, että 

ne auttavat meitä löytämään vastauksia tutkimuskysymyksiimme. 

Opinnäytetyömme luotettavuuteen vaikuttaa huomattavasti se, että olemme kaikki erit-

täin motivoituneita työhön. Kiinnitämme myös erityistä huomiota työmme luotettavuuteen 

sekä eettisyyteen. Luotettavuuteen vaikuttaa positiivisesti myös se, että teemme opin-

näytetyötä tiiviisti yhdessä sekä mietimme kaikki hakusanat tarkasti valikoiden. Tämä 

vaikuttaa työmme yhtenäisyyteen suuresti, joka puolestaan on suuri tekijä työn luotetta-

vuudessa. Opinnäytetyömme luotettavuuten vaikuttaa myös se, että teemme lähdemer-

kinnät erityisen huolellisesti ja tarkastamme ne useaan otteeseen. Huomioimme myös 

tekijänoikeuslait tehdessämme MEET-hankkeen verkko-oppimateriaalia ja valites-

samme kuvasisältöä diaesitykseen. Koska diaesitys käännetään englanniksi ja sitä jae-

taan myös muihin maihin, huomioimme englanninkielen helppolukuisuuden sekä sen, 

että termistöä avataan kunnolla. Tämä parantaa diaesityksemme ymmärrettävyyttä 

myös sellaisissa maissa, joissa ei äidinkielenä käytetä englantia. 

Opinnäytetyömme luotettavuuteen saattaa kuitenkin vaikuttaa löytämämme aineiston 

vähäinen määrä. Aiheestamme löytyy paljon tutkittua tietoa, mutta suuri osa siitä on mak-

sullisessa muodossa emmekä pysty hyödyntämään sitä, joten käytössämme on vain ra-

jallinen määrä aineistoa. Opinnäytetyöhömme on kuitenkin valikoitu ja otettu mukaan 

aineistoa vain luotettaviksi todetuista lähteistä. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyömme aihe ei ollut meille entuudestaan tuttu, mutta tämä tarjosi mahdolli-

suuden perehtyä aiheeseen perinpohjaisesti. Aiheeseen perehtymisen myötä opimme 

lisää erityisesti siitä, millä tavoin kehitysvamma voi vaikuttaa vuorovaikutustaitoihin, millä 

tavoin kehitysvammaisen kanssa yleensä kommunikoidaan ja millaisia erilaisia keinoja 

ja apuvälineitä nykypäivänä on vuorovaikutuksen tukemiseksi ja helpottamiseksi. Tietoa 

kehitysvammaisen kohtaamisesta on suhteellisen paljon, mutta opinnäytetyöprosessin 

aikana huomasimme, että löytämämme tieto ei läheskään aina ollut tutkittua, vaan en-

nemminkin ihmisten kokemuksiin perustuvaa ja näin ollen epäluotettavaa. Tämän myötä 

harjaannuimme myös tiedonhaussa.  

Haasteena tutkimuskysymyksiin vastauksia etsiessä oli erityisesti se, että vuorovaiku-

tusosaaminen ja käytettävät kommunikointikeinot ovat usein tilannesidonnaisia. Tietyn-

lainen osaaminen on hyödyksi ensiaputilanteessa, mutta saattaa puolestaan olla riittä-

mätöntä, kun tavoitteena on toiseen tutustuminen ja syvemmän yhteyden syntyminen. 

Yhteisiäkin piirteitä näissä toki on ja voidaankin todeta, että kehitysvammaisia kohdatta-

essa avainasemassa on johdonmukainen, kiireetön ja tarkkaavainen lähestymistapa, jol-

loin kehitysvammaisen antamat viestit tulevat todennäköisemmin huomioitua ja päinvas-

toin. Eri vuorovaikutuksen keinojen käyttämistä hankaloittaa usein se, ettei näitä keinoja, 

kuten eleiden ja ilmeiden tai avusteisten menetelmien kuten kommunikointikansion käyt-

töä hallita tai niiden kautta saatuja viestejä tulkitaan väärin. Tämän vuoksi onkin tärkeää, 

että aiheesta tehdään riittävästi tutkimusta ja saatua tutkimustietoa hyödynnetään kou-

lutuksessa. Jatkotutkimusta olisi hyvä tehdä erityisesti pelastushenkilökunnan valmiuk-

sista kohdata kehitysvammaisia, jotta tulevaisuudessa tuotettava opetusmateriaali kes-

kittyisi erityisesti niihin osa-alueisiin, joiden osaamisessa on todettu olevan puutteita. 

Kehitysvammaisuuden määrittelystä löytyy melko paljon kirjallisuutta ja tutkimusartikke-

leita, ja aihe jakaa paljon mielipiteitä. Lääketieteen määrittelytapa nähdään monesti liian 

yksipuolisena, mutta kuitenkin olennaisena vammaisuudesta johtuvien vammojen tai sai-

rauksien tunnistamisessa ja hoidossa sekä pohjana kuntoutukselle. Toimintakyvyn nä-

kokulmasta ei löytynyt yhtä paljon tietoa tai tutkimusartikkeleita, ja tämä voi johtua siitä, 

että se ei ehkä ole yhtä yleinen tapa lähestyä kehitysvammaisuutta kuin sosiaalinen tai 

lääketieteellinen näkökulma. Toimintakyvyn lähestymistavan vahvempi huomioiminen 

näyttäisi kuitenkin olevan tulevaisuuden suunta kehitysvammaisuuden määrittelyssä. 
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Jatkotutkimusta tarvitaan erityisesti siitä, millaisilla tekijöillä kehitysvammaisuuden moni-

uloitteisuus voitaisiin huomioida paremmin sen määrittelyssä ja luokituksissa. Ilmiön kult-

tuurisidonnaisuus kuitenkin vaikeuttaa globaalien, yhtenäisten määritelmien tekoa. Kir-

jallisuuskatsaukseen ei otettu mukaan Bronfenbrennerin teoriaan perustuvaa ekologista 

näkökulmaa, koska sitä hyödynnetään vielä pääasiassa psykologiassa ja varhaiskasva-

tuksen alueella (Härkönen 2008, 21). 

Käytössämme olevista hoito- ja lääketieteellisistä tietokannoista ei löytynyt suoraan pa-

lomiesten osaamista käsittelevää materiaalia. Käyttämämme artikkelit olivat pääosin 

suunnattu hoitoalan ja lääketieteen ammattilaisille, ja valikoimme niistä sellaista tietoa, 

jonka arvioimme olevan hyödyllistä pelastustyöntekijöille. Koimme melko haastavaksi ar-

vioida palomiesten tietotasoa ja kokemusta kehitysvammaisuudesta, koska emme löy-

täneet tai saaneet tietoa siitä hankkeen muilta osapuolilta. Oppimateriaalista saattoi 

jäädä tämän vuoksi puuttumaan joitain asioita, jotka olisivat voineet olla hyödyllisiä pa-

lomiesten työn kannalta, ja tieto jäi melko yleiselle tasolle. 

Tiedon luotettavuutta heikentävät lähteet, joiden kirjoittajaa ei mainita niiden yhteydessä. 

Tosin käyttämämme tällaiset lähteet, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä WHO, 

ovat Suomessa ja maailmalla arvostettuja organisaatioita, jotka tuottavat tietoa niin asi-

antuntijoille ja viranomaisille kuin muulle väestölle. Verneri.net ja Papunet taas ovat Ke-

hitysvammaliiton ylläpitämiä internet-sivustoja, jotka käyttävät lähteinään muun muassa 

tietokirjallisuutta ja tutkittua tietoa. Lähdemateriaali jäi myös suppeammaksi Suomessa 

vallitsevan poikkeustilan takia, jonka vuoksi kirjastot olivat suljettu. Emme siis pystyneet 

juurikaan käyttämään lähteenä aiheeseen liittyvää tietokirjallisuutta, vaan olimme pitkälti 

sähköisten tietokantojen ja niistä löytyvien tutkimusartikkelien varassa. 

Meillä ei ollut aiempaa kokemusta oppimateriaalin tekemisestä tai hankkeessa työsken-

telystä. Tiivis yhteistyö hankkeen työntekijöiden kanssa mahdollisti projektin sujuvuuden 

sekä oppimateriaalin sisällön ja ulkoasun yhteneväisyyden. Pyrimme toteuttamaan op-

pimateriaalin hankkeen toimeksiantajien toiveiden mukaisesti. Hankkeen toimeksiantajat 

toivoivat, että materiaalin teoriaosuus olisi hyvin tiivistettyä, jotta kokonaisuus ei olisi liian 

raskas opiskeltavaksi. Lisäksi he toivoivat paljon kuvia ja kaavioita, jotta materiaali olisi 

visuaalisesti miellyttävä. Jatkossa olisi hyödyllistä, että taustatietoa hankkeesta olisi pa-

remmin saatavilla, jotta voitaisiin esittää enemmän perusteluja hankkeen ja opinnäyte-

työn tärkeydestä.  
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