
 

GRANÖ, PÄIVI 

VIITTOMAKIELEN JA TUKIVIITTOMIEN OPETUS  

VARHAISERITYISOPETTAJIEN, PUHETERAPEUTTIEN, SOSIONOMIEN JA  

LÄHIHOITAJIEN KOULUTUKSISSA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma  

 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö 

Varhaiskasvatuksen koulutus  

  

2015 



 



 
Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

 
Varhaiskasvatuksen koulutus 

  

Tekijä 
      

Granö Päivi      

Työn nimi 
Viittomakielen ja tukiviittomien opetus varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien 

koulutuksissa     

Pääaine 
Kasvatustiede    

Työn laji 
Pro gradu -tutkielma 

Aika 
Toukokuu 2015 

Sivumäärä 
63 + 1  

Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon viittomakieltä tai tukiviittomia opetetaan varhaiserityisopettajien, 

puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa. Nämä koulutuspaikat valikoituivat tutkimuksen kohteeksi, 

koska kyseiset ammattilaiset työskentelevät varhaiskasvatuksen parissa. Toisena mielenkiinnon kohteena oli, että kuka 

viittomakieltä tai tukiviittomia opettaa. Lisäksi tutkimus selvitti, kuinka tärkeänä viittomakielen tai tukiviittomien 

opetusta pidetään yllämainituissa koulutuksissa. Tutkimus sisälsi kolme tutkimuskysymystä, joiden tarkoituksena oli 

selvittää, että opetetaanko varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa 

viittomakieltä tai tukiviittomia pakollisina opintoina vai onko opetusta tarjolla vapaasti valittavissa opinnoissa. Lisäksi 

selvitettiin, kuinka pitkä kokemus kouluttajalla on viittomakielen tai tukiviittomien opettamisesta ja millainen koulutus 

hänellä on sekä opetetaanko koulutuksissa viittomakieltä tai tukiviittomia riittävästi ja miksi sen opettaminen koetaan 

tärkeäksi?  

 

Tutkimus on kvalitatiivinen tapaustutkimus, joka tarkastelee varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja 

lähihoitajien koulutusten tarjoamaa viittomakielen tai tukiviittomien opetusta. Tutkimuksen aineisto koostuu 

internetistä löydettyjen opetussuunnitelmien tarkastelusta ja koulutuspaikkojen opinto-ohjaajille lähetetyistä sähköisten 

kyselylomakkeiden vastauksista. Tutkimuksen aineisto on analysoitu aineistolähtöistä sisällönanalyysiä hyväksikäyttäen.  

 

Teoreettinen viitekehys käsittelee kielen kehitystä, kielen kehityksellisiä häiriöitä, kommunikoinnin eri muotoja sekä 

erityistä tukea varhaiskasvatuksessa. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa pitää sisällään erityistä tukea tarvitsevan lapsen 

varhaiskasvatuksen, varhaiskasvatusympäristön, kuntoutussuunnitelman sekä moniammatillisen yhteistyön. 

Oikeanlaisella tuella on merkittävä vaikutus lapsen senhetkiseen kehitykseen ja kasvuun. Kielen ja puheen kehityksen 

tukeminen monipuolisilla kielenkäyttötavoilla on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä toimintaa. Kasvattajalla on tässä 

suuri vastuu, sillä kielellisen ympäristön tulee olla lämminhenkinen ja lasta arvostava vuorovaikutuksellinen ympäristö. 

Tällöin lapsi rohkaistuu käyttämään kieltä, vaikka vuorovaikutuksessa on vaikeuksia. Varhaiskasvatus luo erityistä tukea 

tarvitsevalle lapselle elämän suuntaviivoja oppimiselle, työlle ja koko elämänhallinnalle.  

 

Tutkimuksen tulokset antavat kuvan siitä, kuinka vähän viittomakielen tai tukiviittomien opetusta tarjotaan 

varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa. Opetuksen määrä on 

pääsääntöisesti vain muutamia tunteja, eli opiskelijat perehtyvät aiheeseen vain pintapuolisesti. Muutamassa 

koulutuspaikassa opetusta on yksi opintopiste tai enemmän. Pääasiallisesti koulutuspaikoissa opetetaan tukiviittomia, ja 

niitä opetetaan osana jotain muuta opintokokonaisuutta, kuten vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät. Opetusta 

antavien kouluttajien koulutustaustat ovat hyvin erilaisia ja heillä on opetuskokemusta puolesta vuodesta yli 20 

vuoteen. Kouluttajien taidot opettaa viittomakieltä tai tukiviittomia vaihtelevat. Osa on opiskellut muutamia kursseja 

opintojensa aikana tai vapaaehtoisesti esimerkiksi kansalaisopiston kursseilla, osa on oppinut tukiviittomia työnsä 

ohessa. Tuloksista kävi myös ilmi, että koulutuspaikoissa on huomioitu viittomakielen tai tukiviittomien opetuksen 

vähäisyys ja tärkeys ja sitä haluttaisiin koulutuksissa lisätä, vaikkakin opetuksen lisäämistä opetussuunnitelmaan pidettiin 

hankalana. Opetusta siirretään osin työssäoppimisjaksoille, mikä vähensi niiden opetuksen määrää koulutuksissa.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäämiseksi tutkija on pyrkinyt kuvaamaan tutkimusprosessin tarkasti ja kriittisesti 

arvioiden. Lisäksi kyselylomakkeen täyttäminen oli vapaaehtoista. Tutkimustulokset kuvaavat vain tutkimusjoukon 

käsityksiä, joten tuloksia ei voida yleistää. Tutkimus ei ole täysin toistettavissa, koska tutkimus on tapaustutkimus. 

Täten tutkimustulokset ovat ainutkertaisia. Tutkimustuloksiin vaikuttaa osallistujien antamien vastausten painotukset, 

sillä he ovat saattaneet painottaa joitakin asioita ja jättää mainitsematta jotakin oleellista. Lisäksi tutkimustuloksiin ja 

tulosten tulkintaan vaikuttaa tutkijan aiempi ammatti viittomakielen tulkkina sekä käsitykset asiasta.  

Asiasanat Erityinen tuki, erityistä tukea tarvitseva lapsi, kielen kehitys, tapaustukimus, tukiviittomat, viittomakieli 
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Abstract 
The study aimed at finding out to what extent sign language and sign supported speech is taught in the training of early 

special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses. Their training programmes 

were chosen as subjects of the study, as these professionals are working in the sphere of early childhood education. 

Another interest was to find out who teaches sign language or sign supported speech. The study also looked into how 

important the teaching of sign language or sign supported speech was considered to be in these training programmes. The 

study included three research questions to find out if sign language or sign supported speech was taught in the training of 

early special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses as a compulsory study unit 

or if it was available as one of the optional study units. It was also studied how long the educator’s experience was in 

teaching sign language or sign supported speech, what kind of education he or she had, whether or not the training 

programmes included a sufficient amount of teaching in sign language or sign supported speech, and why teaching it was 

considered important. 

 

The study is a qualitative case study on sign language and sign supported speech teaching offered in the training of early 

special education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses. The research data consists of 

an inspection of curricula found on the internet and responses to an electronic questionnaire received from study advisors 

in the training organisations. The research data was subjected to a data-driven content analysis. The theoretical frame of 

reference deals with language development, developmental language disorders, different forms of communication and special 

support in early childhood education. Special support in early childhood education involves the early education of a child 

needing special support, the early childhood education environment, the rehabilitation plan and multiprofessional 

cooperation. The right kind of support has a significant influence on the child’s development and growth at that time. 

Supporting the development of language and speech using a variety of ways to apply language is a daily activity in early 

childhood education. The educator has a high degree of responsibility here, as the language environment needs to be a 

warm-hearted, interactive environment in which the child is shown appreciation. In this way the child is encouraged to use 

language, even if there are difficulties in interaction. Early childhood education provides a child with special support needs 

with vital guidelines for learning, work and coping as a whole. 

 

The results show how little teaching in sign language or sign supported speech is available in the education of early special 

education teachers, speech therapists, social work professionals and practical nurses. Teaching is mainly restricted to a few 

hours, so the students are familiarized with the topic only superficially. In a few training programmes the teaching amounts 

to one ECTS credit or more. The programmes usually teach sign supported speech, and it is taught as part of another study 

unit, such as alternative communication methods. The educational backgrounds of the teachers are highly different, and they 

have a teaching experience ranging from half a year to more than 20 years. The educators’ skills in teaching sign language and 

sign supported speech vary. Some of them have taken a few courses when they were pursuing their studies or on a 

voluntary basis in an adult education centre, while others have learnt some sign supported speech when at work. The results 

also show that the training institutions have taken note of the small amount and importance of teaching sign language and 

sign supported speech, and there is a desire to add to its share, although they consider it not to be very easy to add teaching 

hours to the curriculum. Some of the teaching is being moved to periods of on-the-job learning, thus reducing the amount of 

teaching during the actual training programme. 

 

To add to the reliability of the study, the author has tried to describe the research process accurately and with a critical eye. 

The questionnaire was filled in on a voluntary basis. The results only reflect the conceptions of the researched sample and 

therefore cannot be generalized. The study is not fully repeatable, as it was a case study. The results are therefore unique. 

The research results are influenced by the relative weights set by the respondents on their responses, as they may have 

focused on certain things and leave something essential unmentioned. The research results and their interpretation are also 

influenced by the author’s previous profession as a sign language interpreter and her own conceptions of the matter in 

question. 
 

 

 

Asiasanat case study, child in need of special support, language development, sign language, sign supported speech, 

special support      
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1. JOHDANTO 

Kieli on meille jokaiselle tärkeä itseilmaisun ja oppimisen väline. Jos kieli on puutteelli-

nen, voi elämästä ja oppimisesta tulla haastavaa, jopa turhauttavaa. Lapsella voi olla poik-

keava kielen kehitys, joka ilmenee vaikeutena tuottaa tai ymmärtää puhetta tai molempina. 

Poikkeava kielen kehitys vaikuttaa lapsen arkeen monella tapaa, kuten ystävyyssuhteiden 

luomiseen sekä ajattelun ja minuuden kehittymiseen. On tärkeää, että lapsen kielen kehi-

tystä tuetaan varhaisesta vaiheesta alkaen. Näin lapsen itsetunto ja motivaatio kielen opis-

kelua kohtaan eivät murene. Lapsi tarvitsee sellaisen kasvattajan, joka tietää lapsen yksilöl-

lisen tavan kommunikoida. Kasvattajan tulee osata kommunikoida lapsen kanssa ja roh-

kaista lapsen halua vuorovaikutukseen. 

 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan perusteet (2005, 7, 35) määrittelee, että varhaiskasvatuksen 

tulee olla yhdenvertaista. Erityistä tukea ja kasvatusta tarvitseva lapsi tulee nähdä koko-

naisvaltaisesti omine vahvuuksineen ja kiinnostuksen kohteineen. Tarvittaessa lapsen arvi-

oinnin tueksi pyydetään asiantuntijalausunto. Varhaiskasvatuksessa tukitoimet on aloitetta-

va heti kun tuen tarve on huomattu. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lisätä henkilöstön 

ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta olla mukana lapsensa varhaiskasvatuk-

sen palveluissa ja moniammatillista yhteistyötä sellaisten ammattilaisten kanssa, joiden 

avulla tuetaan lasta ja perhettä ennen oppivelvollisuuden alkamista.  

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka paljon varhaiskasvatuksen piirissä työsken-

televät ammattilaiset saavat opintojensa aikana opetusta viittomakielestä ja tukiviittomista. 

Lisäksi selvitetään kuka toimii opettajana, ja kuinka tärkeänä opetusta pidetään koulutuk-

sissa.  

 

Tein kandidaatin tutkielmani kielihäiriöisen lapsen kielen kehityksestä päiväkodeissa, mi-

ten kehitystä tuetaan ja kuinka kielihäiriöinen lapsi vaikuttaa opetukseen ja muihin lapsiin. 

Halusin pro gradu -tutkielmassani syventää näkökulmaa ja tutkia varhaiskasvatuksen pii-

rissä työskentelevien ammattilaisten viittomakielen ja tukiviittomien oppimisen määrää 

koulutustensa aikana. Kiinnostukseni viittomakieleen, tukiviittomiin ja erityistä tukea tar-

vitseviin lapsiin on herännyt työhistoriani sekä aikaisempien erityispedagogiikan aineopin-
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tojen kautta. Olen aiemmalta ammatiltani viittomakielen tulkki, siksi viittomakieli ja tuki-

viittomat ovat lähellä sydäntäni.  

 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin valtakunnallisesti kaikkia puheterapeutteja, varhaiserityis-

opettajia, sosionomeja ja lähihoitajia kouluttavien koulutuspaikkojen tarjoamaa viittoma-

kielen ja tukiviittomien opetusta. Tutkimus on rajattu koskemaan vain Suomea, sillä tutkija 

kokee tärkeänä lisätä tietoisuutta viittomakielen ja tukiviittomien tärkeydestä, sillä suun-

tauksenahan on, että erityistä tukea tarvitsevia lapsia integroidaan tavallisiin päiväkotiryh-

miin. Lisäksi lasten kielellisten erityisvaikeuksien määrä lisääntyy jatkuvasti, joten var-

haiskasvatuksen ammattilaisten tulee hallita myös viittomakieltä tai tukiviittomia.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys käsittelee kielen kehitystä, kielen kehityksen häiriöitä, 

kommunikoinnin eri muotoja sekä erityistä tukea varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen 

esitellään tutkimuskysymykset. Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, joka keskit-

tyy tarkastelemaan viittomakielen ja tukiviittomien opetusta varhaiskasvatuksen ammatti-

laisten, puheterapeuttien, varhaiserityisopettajien, sosionomien ja lähihoitajien, koulutuk-

sissa sekä viittomakielen ja tukiviittomien oppimisen tärkeyttä. Lähihoitajien koulutusta on 

rajattu koskemaan lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen suuntautumisvaihtoehtoa, koska 

kyseessä olevat lähihoitajat voivat toimia varhaiskasvatuksen työtehtävissä. Tutkimusai-

neisto koostuu internetistä löytyneistä koulutuspaikkojen opetussuunnitelmista sekä koulu-

tusten opinto-ohjaajille lähetetyistä sähköisistä kyselylomakkeista. Aineiston analyysissa 

on käytetty aineistolähtöistä sisällönanalyysia.  

 

Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoutta viittomakielestä ja tukiviittomista. Mitä eroja 

niillä on ja miksi niiden opettaminen on tärkeää. Toivotaan, että tutkielmasta olisi hyötyä 

eri koulutusohjelmien suunnittelijoille, jotta he ymmärtäisivät viittomakielen ja / tai tuki-

viittomien tärkeyden koulutuksissa. Lisäksi jo ammateissaan toimiville ammattilaisille, että 

he menisivät kouluttautumaan, jos heillä on töissä tarvetta käyttää viittomakieltä ja / tai 

tukiviittomia, jotta lapsi saisi parhaan mahdollisen alun kielen kehittymiselleen.  
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2. KIELEN KEHITYS 

Tarvitsemme kieltä oman yksilöllisyyden ilmaisemiseen. Kieli näyttelee tärkeää roolia 

kaikessa oppimisessa, sillä kielen avulla me hankimme ja varastoimme tiedon muistiimme. 

Kieli vaikuttaa lapsen koko kehitykseen. Kielellä on muitakin tehtäviä, se esimerkiksi lisää 

ajattelun nopeutta sekä laajuutta. Lapsen kielen kehitys alkaa jo varhain, ja kieli kehittyy 

koko ajan. Lisäksi kieli on yhteydessä myös puheen kehitykseen. (Nurmilaakso 2011, 31.) 

Puheen ja kielen kehittyminen ovat haasteita paitsi lapselle niin myös vanhemmille. Äidin-

kielen eli ensimmäisen kielen omaksumiseen tarvitaan vastavuoroisuutta sekä kasvuyhtei-

söä, jossa kokemukset kielestä voivat vakiintua ja karttua. Lapsi tarvitsee paljon aistitietoa, 

jotta hän voi hahmottaa maailmaa ja luoda järjestelmän, jonka avulla hän voi kommuni-

koida ympäristönsä kanssa. Kielen omaksumisen alkuvaiheessa ilmausten painotuksella, 

tauoilla, rytmisyydellä ja selkeydellä on erityisen tärkeä merkitys. Onnistuminen varhai-

sessa vuorovaikutuksessa luo pohjan, jolle myöhempi kommunikoinnin kehitys rakentuu. 

(Korpilahti 2005, 10.) 

 

Vuorovaikutus on tärkeää kielen kehityksessä, josta sitten puheen kehitys on yksi osa. Jotta 

lapsi saadaan kiinnostumaan kielestä ja jotta hän haluaisi oppia hallitsemaan kieltään, tulee 

kielellä olla hänelle jonkinlainen merkitys. Lapselle puheen tärkein merkitys on vuorovai-

kutus muiden kanssa, joten jos tuemme sitä, niin tuemme samalla lapsen puheen kehitystä. 

Lapsen tulee tietää, että yhteyttä aikuisiin ja toisiin lapsiin kannattaa tavoitella, sillä puhe 

auttaa lasta saamaan myönteisiä kokemuksia itselleen. Lapsen kokonaiskehityksen kannal-

ta kielen kehittymisellä on suuri merkitys, sillä esimerkiksi ajattelun kehittyminen liittyy 

kielen kehittymiseen. Kielen vaikutus on suuri, sillä se vaikuttaa lapsen jokapäiväisiin toi-

miin. Lapsen kyky käyttää kieltä ohjaa myös hänen minuuden kehitystä, sitä millainen ku-

va itsestään lapsella on. (Heinämäki 2000, 49–50.) 

2.1. Kielen oppiminen 

Kielitaito on lapselle merkityksellinen monestakin syystä. Kielen avulla lapsi alkaa tutus-

tua ympäristöönsä, jäsentää havaintojaan sekä oppii uusia asioita. Puheesta tulee lapselle 

sosiaalisen vuorovaikutuksen, tunteiden ja ajatusten viestintäväline, väline oman toiminnan 

suunnitteluun sekä ongelmien ratkaisemiseen. (Lyytinen 2014, 48.) Kielen ja kommunikaa-
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tiotaitojen kehitys määräytyy paljolti perintötekijöistä, ympäristömme tuesta sekä koke-

muksellisesta oppimisesta. Lapsen toimiessa itseään kehittyneempien kielenkäyttäjien 

kanssa lapsen kielellis-kognitiiviset taidot harjaantuvat. Vanhempien on hyvä tietää, että 

kehitystä tukeva ja kiintymyksellinen hoivasuhde lapseen luo oivat puitteet lapsen kielellis-

kognitiiviselle ja sosiaalis-emotionaaliselle kehitykselle. Jos lapsen vuorovaikutuskeinot 

ovat puutteellisia ja lapsi on kokenut vanhemmuuden epätyydyttävänä, niin nämä seikat 

saattavat altistaa lapsen emotionaalisen kehityksen häiriöille. (Korpilahti 2005, 10–11.) 

 

Kielen kehityksen vuoksi on merkityksellistä, että lapselle puhutaan. Mitä pienempi lapsi 

on, sitä tärkeämpää puhuminen on. Puhumisen kautta lapsen sanavarasto ja puhe kehitty-

vät. Vaikka lapsi ei vielä itse puhu, niin hänen kielensä kehittyy. Lapsen tulee kuulla myös 

kirjoitettua kieltä, jotta hänen ymmärtävä lukemisensa kehittyy passiivisesti. Lapsen tulee 

tutustua muuhunkin kuin laadukkaaseen lastenkirjallisuuteen kuten satuihin, riimeihin tai 

runoihin. Tätä kautta lapsi oppii erilaisia kieliä, kielen käyttötapoja ja sen, että erilaisissa 

tilanteissa käytetään erilaista kieltä. (Nurmilaakso 2011, 35–36.)  

 

Laakson (2014, 29) mukaan lapsella on heti syntymästään asti valmius reagoida kielellisiin 

ärsykkeisiin ja erottaa kielelle ominaiset piirteet muista äänistä. Lapsen syntymästä noin 

viiden – kuuden kuukauden ikään asti ulottuvaa vaihetta kutsutaan kahdenväliseksi tai ei-

tavoitteellisen kommunikaation vaiheeksi. Tässä vaiheessa on runsaasti kasvotusten tapah-

tuvaa sosiaalista vuorovaikutusta lapsen ja vanhemman välillä. Nämä varhaiset kommuni-

kaatiotapahtumat ovat kestoltaan lyhyitä, korkeintaan muutamia minuutteja. Lapset ovat 

kuitenkin näissä tapahtumissa hyvin aktiivisia vuorovaikutuskumppaneita.  

 

Puolen vuoden jälkeen lapsen ääntely alkaa muistuttaa enemmän sen kielen äänteellisiä 

ominaisuuksia, jota lapsi kuulee päivittäin ympärillään puhuttavan. Äänteiden oppimisen 

perustana on puheen kuuleminen. Lapsi ”jakaa” kieltä, jota kuulee ja etsii siitä säännön-

mukaisuuksia. Lapsi kuulee monien eri ihmisten yksilöllisiä puhetapoja. Lapsen tehtävänä 

on ymmärtää säännönmukaisuudet tästä vaihtelun paljoudesta. Noin kuuden - seitsemän 

kuukauden iässä lapsi aloittaa kanonisen jokeltelun toistaen konsonantti-

vokaalitavusarjoja, kuten ba-ba-ba, ma-ma-ma. Tai lapsi toistaa vaihtelevia vokaali-

konsonanttisarjoja. Jokelteluun siirtyminen on tärkeä vaihe lapselle, sillä tämä muodostaa 

perustan myöhemmälle kielen omaksumiselle. Aikuiset ovat aina taipuvaisia antamaan 

merkityksiä lapsen jokeltelulle. Kun aikuiset vahvistavat jokeltelua sen määrä lisääntyy. 
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Monipuolisen, konsonantteja sisältävän jokeltelun on todettu olevan yhteydessä ensisano-

jen varhaiseen ilmaantumiseen, sanaston nopeaan omaksumiseen ja fonologisiin taitoihin. 

(Lyytinen 2014, 49–51.) 

 

Tutkimusten mukaan ensimmäiset merkit kielen kehityksen viiveistä ovat nähtävissä jo 

ääntelyn kehityksessä. Kielen kehityksen ongelmia voidaan ennakoida lapsella, joka yksi-

vuotiaana ääntelee vähän. Tutkijoiden mukaan viivästyneestä kielen kehityksestä saattaa 

olla kyse, jos 2,5-vuotiaalla lapsella on pieni sanavarasto, eli alle 50 puhuttua sanaa. Lisäk-

si jos hän ei taivuta tai yhdistele sanoja lainkaan. Viivästynyttä kielen kehitystä voi epäillä 

myös, jos kaksivuotiaalla lapsella on ymmärtämisen vaikeuksia sekä jos kolmevuotiaan 

puhe on epäselvää ja epäsujuvaa. (Adenius-Jokivuori 2004, 195, 198.) Lapsen ensimmäi-

sen ja toisen ikävuoden aikana äänteiden kehitys on nopeinta. Lapsi tuottaa vokaaleja en-

sin, koska ne ovat helpompia suomen kielessä kuin konsonantit. Tässä ikävaiheessa poik-

keamat ääntämyksessä kuuluvat puheen kehittymiseen ja ne ovat luonnollisia. Kolmivuoti-

as osaa lähes kaikki aikuisten vokaalit. Konsonanttien oikeaa ääntämystä voidaan odottaa 

neljän, viiden vuoden iässä, jolloin lapsen äänteiden pitäisi olla yleiskielen mukaista. (Lyy-

tinen 2014, 51.) 

 

Kielenkehitys etenee siis vaiheittain. Ensimmäinen jakso on lapsen syntymästä puoleen 

ikävuoteen asti, jolloin lapsi on ”maailmankansalainen”, eli hän on valmis omaksumaan 

ensikielekseen minkä tahansa kielen. Pikkuhiljaa lapsen kieliyhteisö alkaa ohjata lapsen 

havainnointia. On tärkeää tietää, että myös kuurot lapset jokeltavat ensimmäisinä elinkuu-

kausinaan. Myös kuulevan lapsen ensimmäisiä puheentapailuja edeltävät ilmeet, eleet ja 

kommunikatiiviset liikkeet. Puolivuotiaasta yhteen ikävuoteen lapsen kieli liittyy kiinteästi 

kokemuksen tunteeseen. Matkiminen ja jäljittely ovat suhteessa vastavuoroisia, kielen 

omaksumista edistäviä kommunikoinnin muotoja. Ensimmäisen elinvuotensa aikana lapsi 

alkaa reagoida tietyllä herkkyydellä oman äidinkielensä piirteisiin. On havaittu, että jokel-

telu edistää kuulevan lapsen puhekielen omaksumista. Ympäristöön tutustumista ja koke-

musten jakamista auttaa kieli. (Korpilahti 2005, 12–14.) 

 

Seuraava vaihe on yhden – kahden vuoden iässä, jolloin alle kaksivuotiaat ymmärtävät 

kielellisiä ilmaisuja enemmän kuin pystyvät itse niitä tuottamaan. Tässä vaiheessa ensisa-

nat ilmestyvät lapsen puheeseen. Kun lapsi on omaksunut ensisanaston, niin lapsi alkaa 

liittää sanoja pitemmiksi ilmaisuiksi, ensilauseiksi esimerkiksi isi pois, anna maitoo. Toi-
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sen ikävuoden aikana kielen omaksumisen aikatauluissa on suurta yksilöllistä vaihtelua 

lasten välillä. Ennen kolmea ikävuottaan lapsi oppii käsitteistöä hyvin nopeaan tahtiin. 

Lapsen sanasto laajenee keskimäärin 10 sanan päivävauhtia. Kieli ei ole ainoastaan oppi-

misen kohde, vaan myös omaa oppimista ohjaava väline. Lapsen puhe on kieliopillisesti 

edistynyttä. Kolmen vuoden iässä lapsen ilmaisut alkavat noudattaa ympäristön kieltä ja 

lapsi alkaa käyttää äidinkielen keskeisiä muotokeinoja. (Korpilahti 2005, 12–16.) 

 

Lapsen kokemuksellinen tieto maailmasta karttuu huomattavasti neljän – viiden vuoden 

iässä. Tässä iässä sanataivutus ja lauserakenteet varmistuvat, ja lapsi oppii ilmaisemaan 

myös ajallisia suhteita sekä syy-seuraus –suhteita, esimerkiksi puhekieliset ilmaukset: ”Mä 

otan pyörän sit mä tuun sinne” ja ”Ton tätin tukka on harmaa niin se on mummo”. Pikku-

hiljaa lapsen käyttämät ilmaisut muuttuvat aikuismallin mukaisiksi. Lapsen ollessa viisi 

vuotta, hän hallitsee lähes kaikki äidinkielensä rakennesäännöt. Vaikka lapsen käyttämät 

ilmaisut ovat rakenteeltaan oikein, niin on kuitenkin muistattava, että ne eivät päättelyn 

osalta välttämättä vastaa aikuisen ajatuksenkulkua, esim. ”Mä en osaa lentää, koska oon 

pieni”. Noin viiden vuoden iässä alkaa lapsen äänteellinen, fonologisen viimeistelyn kausi. 

Viimeisenä sanoihin ilmaantuvat /r/, /s/ ja /d/ äänteet. Esikouluikä on aikaa, milloin äidin-

kielen kuuloerottelu lopullisesti varmistuu lapsella. Viimeisenä opitaan havaitsemaan /ng/-

äänne sekä murteiden vaikutukset äännejärjestelmässä. Esikouluiässä lapsi tuntee kielen 

säännönmukaisuudet sekä siinä olevat poikkeavuudet. Lapsi osaa muodostaa sekä perus- 

että kieltomuotoja sisältäviä kysymyslauseita ja väittämiä. (Korpilahti 2005, 17.) 

2.2 Kieli ja vuorovaikutus 

Vuorovaikutus on keskustelua ja yhdessäoloa. Puhumalla, kuuntelemalla, tuntemalla ja 

kokemalla lähetetään viestejä puolin ja toisin. Lapsen koko persoona, tunteet ja aistit, her-

mojärjestelmä ja myös lihakset ovat aktiivisia vuorovaikutustilanteessa. (Kontu 2006, 110.) 

Jo raskauden aikana aletaan rakentaa lapsen kielelliselle kehitykselle tärkeää vanhemman 

ja lapsen välistä vuorovaikutussuhdetta. Raskauden aikaiset psyykkiset ja fyysiset muutok-

set kasvattavat halua sitoutua huolehtimaan lapsesta. Vanhemmuuteen kasvamisen huomaa 

vauvan ja vanhemman vuorovaikutussuhteesta. Vauva luo kiintymyssuhteen vain niihin 

ihmisiin, joiden kanssa hän on ollut ensimmäisenä elinvuotena riittävästi läsnä ja psyykki-

sesti saatavilla. Kiintymyssuhde antaa vauvalle turvallisuuden tunnetta ja säätelee vireys- 
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ja tunnetiloja. Nykytietämyksen mukaan vauva on syntymästään alkaen aktiivinen ja pyrkii 

vuorovaikutukseen. (Savinainen-Makkonen & Kunnari 2004, 49.)  

 

Jansson-Verkasalo & Guttorm (2010, 183) kertovat, että varhaisessa vuorovaikutuksessa 

lapsi oppii puhekielen lisäksi tunnekielen sekä vuorottelun taidot. Lapsi ei ole passiivinen 

vuorovaikutustilanteissa, vaan hän ottaa katsekontaktia, ääntelee eri tavoin sekä ilmaisee 

itseään koko kehon avulla. Jotta kieli voisi kehittyä, vaati se tarkkaavaisuuden suuntaamis-

ta vuorovaikutuksen kannalta keskeisiin asioihin ja lisäksi kykyä sulkea vuorovaikusta 

häiritsevät ärsykkeet huomion ulkopuolelle. Aistien tulee myös toimia riittävän hyvin, jotta 

vuorovaikutus voi toimia ja kieli kehittyä. Liian heikot tai voimakkaat reaktiot ärsykkeisiin 

voivat vaikeuttaa lapsen kykyä kuulla, katsoa, tuntea ja tunnistaa aikuisen lähettämiä vies-

tejä. 

 

Kontun (2006, 110) mukaan vuorovaikutusta voidaan tarkastella myös kommunikoinnin 

näkökulmasta. Kieli ja kommunikointi eivät kuitenkaan ole sama asia. Jo ennen puheen 

kehittymistä, lapsi osaa monenlaista kommunikaatiota. Lapsen kehityksen näkökulmasta 

tavoitteena on saada hyvä vuorovaikutus lapsen ja hänen ympärillään olevien muiden ih-

misten kanssa. Jos vuorovaikutuskäsitettä halutaan laajentaa, niin siihen voidaan liittää 

ajatus, että vuorovaikutusta esiintyy lapsen ja hänen leikkitavaroidensa välillä. Pieni vauva 

tutkii uteliaana leikkitavaroita ja pikkuhiljaa hakee aikuisen huomiota omille tekemisilleen. 

Tällä tavalla alkaa leikki vauvan ja toisen ihmisen välillä. Samaan aikaan alkaa kehittyä 

myös jaetun huomion ja vuorottelun taito. Näiden toimintojen oppiminen ja kehittyminen 

onnistuu sellaisissa tilanteissa, joissa lapsi voi itse aktiivisesti osallistua monimuotoisiin 

vastavuoroisiin toimintoihin. Lapsen tulisi saada olla aktiivinen oppija yhdessä sellaisen 

aikuisen kanssa, johon hän on kehittänyt vahvan ja kestävän positiivisen tunnesuhteen. 

Tällä tavalla kommunikaatiosuhde lapsen ja aikuisen välillä muodostuu parhaimmillaan 

sellaiseksi, että lapsen vaikuttamismahdollisuudet kasvavat pikkuhiljaa ja lapsella on mah-

dollisuus rakentaa käsitystään häntä ympäröivän maailman ilmiöistä.  

 

Kahden ihmisen kohtaamisesta muodostuu yksinkertaisimmillaan vuorovaikutus. Kohtaa-

miset ovat eri tilanteissa erilaisia ja erilaiset mallit säätelevät kohtaamisia. Kohtaaminen 

tarkoittaa sitä, kuinka kaksi ihmistä sopeuttaa oman toimintansa yhteensopivaksi vuorovai-

kutukseksi. Kohtaamiset kasvatustilanteissa ovat merkityksellisiä. Kasvattajan tulee tietää 

ja tuntea lapsen kokemusmaailmaa sekä lapsen tapaa tuntea ympäristöään. Kasvattajan 
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tulee huomioida myös lapsen tapa ilmaista tarpeitaan ja tunteitaan. Se, millä tavoin kaksi 

ihmistä kohtaa, luo perustan kommunikaatiosuhteelle. Ihmisten välinen vuorovaikutus pi-

tää sisällään monenlaisia sekä keskenään erilaisia kommunikaatiosuhteita. (Kontu 2006, 

111.) 

 

Korkeamäki (2011, 45) muistuttaa, että vuorovaikutus ja kommunikointi eivät rajoitu aino-

astaan puheeseen. Ne sisältävät myös ruumiin kielen, eleet ja ilmeet. Viestit ovat lisäksi 

sidoksissa emootioihin. Niin lapset kuin aikuisetkin ovat tilanteissa kokonaisvaltaisesti 

mukana reagoiden koko persoonallaan. Kommunikointitapa, esimerkiksi käskevä, komen-

tava, ohjaava tai iloinen, määrittää eri tilanteissa ja ryhmässä vallitsevaa ilmapiiriä. Var-

haiskasvatuksen ympäristöt, kokopäiväinen toiminta ja eritoten etukäteen suunnitellut akti-

viteetit tarjoavat paljon mahdollisuuksia ja tilaa sekä spontaanille että tavoitteiselle vuoro-

vaikutukselle. Taitava pedagogi osaa käyttää molempia tilanteita hyväkseen ammatillisesti 

lasten kehittymistä edistäen. Kasvattaja antaa kommunikoinnin mallin sekä tavan suhtautua 

muihin ihmisiin hyväksyen ja arvostaen. Vaikka kasvattaja olisikin asiantunteva ja sensi-

tiivinen lapsen tarpeille, silti vuorovaikutuksen parantamiselle on aina tilaa. Tämä edellyt-

tää, että kasvattaja on tietoinen omasta käyttäytymisestään.   

 

Ruokailutilanteet ovat erinomaisia keskustelutilanteita ja antavat mahdollisuuksia oppia 

uutta sanastoa. Aina näitä tilanteita ei kuitenkaan osata käyttää hyväksi. Pelkän aikuisen 

läsnäolon on todettu lisäävän lasten keskustelua sekä laajentavan sen teemoja. Kun kom-

munikointi on turvallista ja vuorovaikutteista, se lisää lasten käsitteellistämistä, motivaatio-

ta, päättelyä sekä avun pyytämistä. Tärkein lähtökohta hyvälle vuorovaikutukselle ja lap-

sen kohtaamiselle on aikuisen hyvä tilannetaju, lapsen tunteminen ja paneutuminen hänen 

asiaansa ja lisäksi lapsen asian arvostaminen. (Korkeamäki 2011, 45.)  
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3. KIELEN KEHITYKSELLISET HÄIRIÖT 

Kielihäiriö tarkoittaa kyvyttömyyttä kommunikoida tehokkaasti kielen välityksellä sekä 

käyttää kieltä oppimisen välineenä. Kielihäiriöön liittyy monesti myös emotionaalisia ja 

sosiaalisia sekä koulumenestykseen liittyviä ongelmia. Suurin osa lievästi kielihäiriöisistä 

lapsista sopeutuu ongelmitta ympäristöönsä. Peittyvä kielihäiriö voi tulla kuitenkin esiin 

esimerkiksi meluisten paikkojen karttamisena, impulsiivisuutena, levottomuutena, lapsek-

kaana käyttäytymisenä tai puhekontaktien välttelynä. Kielihäiriöiselle lapselle saattaa olla 

normaalia myös epäonnistumisen tunne. (Korpilahti 2006, 40.)  

 

Kielenkehityksen normaaliutta voidaan arvioida erilaisista lähtökohdista. Lapsen kielelliset 

taidot voi suhteuttaa hänen ikäänsä. Tällaisessa määrittelyssä lähdetään sellaisesta oletuk-

sesta, että riittävä aktivointi auttaa lasta saavuttamaan oman ikäryhmänsä. Kuitenkaan har-

vat kielen osataidot etenevät iän suhteen tasaisella kehitysnopeudella. Jos lapsen kielen 

osataitoja suhteutetaan muuhun kehitykseen, se auttaa luomaan lapsen kehityksestä luotet-

tavan kokonaiskuvan. On oletettu, että kielen eri alueet kehittyvät osittain rinnakkain ja 

osittain itsenäisinä kykyrakenteina. On muistettava, että lapsen kielellisten taitojen kuvaus 

ei voi perustua aikuismalliin. Lasta tulee tarkastella aina omana itsenään, eli lapsena ja 

hänen oman kokemusmaailmansa kautta. (Korpilahti 2006, 40.)  

3.1. Kielihäiriön synty ja yleisyys 

Vaikea-asteiset kielihäiriöt voidaan todeta jo lapsen varhaiskehityksen pohjalta. Puhe- ja 

kielihäiriöt voivat esiintyä varhaisessa ääntelyssä, äänien aikaansaamissa reaktioissa, kie-

liyhteisöön sosiaalistumisessa, lauserakenteissa, käsitteistössä ja kieleen liittyvissä taidois-

sa.  (Korpilahti 2006, 42.) On monia syitä, jotka voivat häiritä puheen- ja kielenkehitystä. 

Esimerkiksi ääntöelimistön lihasjänteyden poikkeavuus ja suunseudun motoriikan hallit-

semattomuus vaikeuttavat lapsen puheen omaksumista. Toistuvat korvatulehdukset kie-

lenoppimisen varhaisvaiheessa heikentävät tarkkaa kuulokykyä ja saattavat täten vaikuttaa 

lapsen puheeseen. Myös omasta ääntelystä saatu vääristynyt kuulopalaute voi muokata 

lapsen puhetapaa ja voi täten liittyä kielihäiriöiden syntyyn. Jos lapsen auditiiviset havain-

tomallit eivät ole täsmentyneet, ne voivat vaikeuttaa käsitteistön omaksumista. Tästä syystä 

visuaaliset kielen omaksumisen tukimuodot (piktogrammit, tukiviittomat, kuvamateriaalit 
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ynnä muut) ovat lapsen kielen kehityksen kannalta erityisen tärkeitä. Kielen omaksuminen 

voi hidastua, jos lapsi ei kykene katsekontaktin luomiseen tai silmäliikkeiden hallintaan. 

Vanhempien hoivasuhteella ja kommunikointia aktivoivalla ympäristöllä on kaikissa kie-

lenhallinnan varhaisleikeissä tärkeä rooli, on sitten kyse puhuvasta tai viittovasta lapsesta. 

(Korpilahti 2005, 20.)  

 

Eri tutkimuksissa on arvioitu, että 3–5-vuotiaista kuulevista lapsista 3–15 %:lla olisi poik-

keavuutta kielenkehityksessä ja, että erityisiä kehityksellisiä kielihäiriöitä on n. 2–3 % lap-

sista. (Korpilahti 2005, 19). Sen sijaan vaikeampaa, kielellistä erityisvaikeutta esiintyy 

noin 7 %:lla alle kouluikäisistä lapsista. Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu että 

esiintymismäärät vaihtelevat 0,5–7,4 %:n välillä. (Ervast, 4.10.2010.)  

3.2. Kielihäiriöiden luokittelu 

Kieli- ja puhehäiriöiden luokitteluperusteet määräytyvät luokituksen käyttötarkoituksen 

mukaan sekä taustalla olevan tietoperustan mukaan. Kun huomioidaan lastenlääkärin, pu-

heterapeutin ja erityisopettajan arviot, niin niissä korostuvat erilaiset kielellisten taitojen 

osa-alueet. Oireen mukainen luokitus ryhmittelee lasten kehitykselliset puhe- ja kielihäiriöt 

sekä niiden liitännäisilmiöt esimerkiksi seuraaviin luokkiin: 

 artikulaatiohäiriö (dyslaliat), 

 viivästynyt puheen- ja kielenkehitys, 

 kielenkehityksen erityisvaikeus eli dysfasia, 

 puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys ja sokellus), 

 puhe-elinten motoriikan häiriöt (dysartria ja dyspraksia), 

 nasaliteetin häiriöt, 

 fonaatio- eli äänihäiriöt, 

 puhumattomuus (mutismi ja autismi), 

 kieliopillisen kehityksen häiriöt (dysgrammatismi) sekä 

 luku- ja kirjoitushäiriöt (dysleksia ja dysgrafia).  

Oireiden kuvaaminen on ongelmallista, koska kielihäiriöt eivät ole usein esiintymismuo-

doltaan tarkkarajaisia. Oireet myös korostuvat eri tavalla eri ikäkausina ja muuttuvat lapsen 

kasvaessa. (Korpilahti 2006, 41.)  
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3.3. Poikkeava kielenkehitys 

Viivästynyt kielenkehitys viittaa siihen, että lapsen kommunikaatiotaitojen kehittymisrytmi 

on hidas ja että lapsella on häiriöitä kielen välityksellä tapahtuvassa oppimisessa. ”Puhe-

häiriön” käsitettä pidetään nykyään vanhentuneena, koska se liittyy liikaa vain kielen tuot-

toon. Puhumme myös ”viivästyneestä kielenkehityksestä” sekä ”viivästyneestä puheenke-

hityksestä”. Termien täsmentämisen avulla on haluttu selkeyttää kielen tuoton, kielen ra-

kennepiirteiden sekä niihin liittyvää kuvausta kehityksellisistä häiriöistä. Poikkeava kie-

lenkehitys tarkoittaa erityisvaikeutta. Poikkeavassa kielenkehityksessä on normaalia, että 

ero kielellisten ja ei-kielellisten taitojen välillä on suuri. Myös verbaalisten osataitojen suo-

ritusprofiili on lapsella epätasapainossa. Tällaisten kielihäiriöiden terapia on pitkäjänteistä 

ja vaatii tarkkaa kuntoutussuunnitelmaa sekä suunnitelman määräaikaista tarkistamista. 

Poikkeavasta kielenkehityksestä käytetään myös termejä ”kielenkehityksen erityisvaikeus” 

sekä ”kehityksellinen dysfasia”. (Korpilahti 2006, 44–45.) 

 

Toukokuussa 2010 valmistui lasten ja nuorten kielellistä erityisvaikeutta käsittelevä Käypä 

hoito -suositus. Suosituksen tekemisen alkuvaiheessa työryhmä oli sopinut, että se käyttää 

yleisen kansainvälisen käytännön mukaista termiä kielellinen erityisvaikeus (Specific lan-

guage impairment, SLI, aiemmin dysfasia). Dysfaattisesta lapsesta käytetään siis nykyään 

sanamuotoa SLI -lapsi. Tällä viitataan siihen, että lapsella on kielellinen erityisvaikeus. 

Kielellisellä erityisvaikeudella tarkoitetaan häiriötä, jossa lapsen kielellinen oppiminen ja 

toimintakyky eivät kehity iän mukaan, vaikka näönvarainen päättely onkin normaalia. 

(Asikainen & Ervast 2010, 6–7.) 

 

Selvää käsitystä ei ole siitä, onko kielellisissä vaikeuksissa kyse poikkeavasta vai keskiver-

toa hitaammasta kehityksestä. Jos lapsen kehitys olisi vain hidasta, niin lapsi jolla on kie-

lellisiä vaikeuksia, voisi puhua sekä hallita kieltä samalla tapaa kuin esimerkiksi kaksi 

vuotta nuorempi pikkuveljensä. Voisimme täten ajatella, että kyseessä on kehityksen vii-

västyminen, ja tällöin isoveli tarvitsee vain muutamia vuosia lisäaikaa saavuttaakseen uu-

det taidot. Tällaisessa ajatusmallissa on pulmia. Ensimmäiseksi se, että puheen ja kielen 

kehitys ei ole yksiselitteinen kokonaisuus. Lapsen taidot kielen eri osatekijöissä, vaikka 

sanaston laajuudessa, lauseiden rakentamisessa, sanojen taivuttamisessa tai kielen käyttä-

misessä vuorovaikutuksen välineenä, saattavat olla ikään kuin ”eri ikätasolla”. Tämän 
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vuoksi on vaikeaa tietää, mille ikävaiheelle jokin kielen tai puheen piirre olisi tyypillinen. 

(Ahonen & Lyytinen 2014, 85.) 

 

Ahosen & Lyytisen (2014, 85) mukaan, jos lapsi on kielen kehityksen eri alueilla eri kehi-

tystasoilla, lapsen vahvojen ja heikkojen kielellisten taitojen erot ovat paljon suurempia 

kuin lapsilla, joilla ei ole minkäänlaista kielellistä ongelmaa. Toinen ongelma on se, että 

kielen kehityksen vaikeudet eivät kokonaan häviä iän myötä, vaan ne sen sijaan muuttavat 

muotoaan siten, että arkielämää haittaavien vaikeuksien painopiste siirtyy puhutusta kieles-

tä kirjoitettuun kieleen. Toisaalta on etsitty vain kielihäiriöiselle tyypillisiä virheitä tai kie-

len käytön puutteita. Nämä etsinnät eivät ole tuottaneet vakuuttavia ja kliinisesti käyttökel-

poisia tuloksia. Aiemmin oltiin vakuuttuneita, että ongelmat sanojen taivuttamisessa ja 

lauserakenteissa ovat kielellisten erityisvaikeuksien tuntomerkkejä. Useat tutkimukset ovat 

kuitenkin näyttäneet, että edellä mainitut ongelmat ovat yhtä tavallisia lapsilla, joilla kielel-

liset taidot kehittyvät muita lapsia hitaammin. Ne ovat siis tavallisia kielihäiriöiselle lapsel-

le, mutta vain niiden perusteella ei voida huomioida kielen kehityksen erityisvaikeutta. 

Arvioinnissa voidaan käyttää lähtökohtana yleisesti sitä, että kielihäiriöiset lapset oppivat 

kieltä samojen kehitysvaiheiden kautta kuin muutkin lapset. Kielihäiriöiset lapset saavutta-

vat uusia taitoja hitaasti ja epätahtisesti, mutta laadullisesti ne eivät eroa mitenkään muista 

lapsista.  
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4. KOMMUNIKOINNIN ERI MUODOT 

Erilaiset kommunikointitavat voidaan nähdä jatkumona, jossa yhdessä päässä on puhuttu 

suomi ja toisessa viittomakieli. Viittomakieli ei kuulu puhetta tukevien ja korvaavien 

kommunikointimenetelmien joukkoon, koska se on puhuttujen kielten veroinen kieli ja 

lisäksi kuurojen äidinkieli. Viittomakieli on ainoa kieli, jonka kuuro lapsi voi oppia helpos-

ti, ilman mitään erityistä opetusta. Lapsi oppii viittomakielen vuorovaikutuksessa viitto-

vien aikuisten ja lasten kanssa. Viittomakieli on viittomakielisten käyttämä kieli, joka 

koostuu käsien liikkeistä, eleistä ja ilmeistä. (Lappi & Malm 2008, 39–43.) 

 

Aluksi ihan pienelle lapselle riittää, että hän voi ilmaista omia tarpeitaan elein, ilmein ja 

osoittelemalla sekä erilaisin äänenpainoin tai kehollaan. Nämä keinot eivät aina ole yksin 

riittäviä kaikkien niiden tarpeiden ilmaisuun, joita lapselle iän karttuessa kehittyy. Kun 

ympäristö ei ymmärrä lasta hänen yrittäessään ilmaista itseään, niin lapsi saattaa suuttua, 

tuskastua, luovuttaa taikka jopa vetäytyä vuorovaikutuksesta. Samalla tavoin voi käydä, jos 

lapsi ei ymmärrä kaikkea sitä, mitä hänelle puhutaan. Tällaisessa tilanteessa tarvitaan 

avuksi puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä eli AAC -menetelmiä 

(augmentative and alternative communication). (Ketonen, Salmi & Tuovinen 2004, 49.) 

Puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi tarkoittaa, että puhutun kielen täydennykseksi 

tai korvikkeeksi käytetään muita kommunikaatiomenetelmiä. Tavallisimpia menetelmiä 

ovat viittomat sekä erilaiset graafiset kommunikaatiomenetelmät. Tukiviittomat ovat olleet 

ensimmäinen ja ilmeisesti edelleen vallitseva puhetta tukeva ja korvaava kommunikointi-

menetelmä Suomessa.  

4.1. Viittomakieli 

Viittomakieli on oma itsenäinen, luonnollinen kieli kuten puhuttu kielikin. Viittomakielellä 

on oma kielioppi ja rakenne, ja viittomat ovat puhuttujen kielten sanoja vastaavia yksiköi-

tä. Viittomakieli on syntynyt spontaanisti kuurojen omassa yhteisössä. Viittomakieliset 

ovat kieli- sekä kulttuurivähemmistö. Suomessa ensimmäiset kirjalliset merkinnät viitto-

makielen käytöstä ajoittuu 1840-luvulle ja yksittäisistä kuuroista on ollut mainintoja jo 

1700-luvulla. Suomen viittomakielisen yhteisön katsotaan alkaneen vuonna 1846, kun kuu-

ro opettaja Carl Oscar Malm aloitti kuuromykille oppilaille yksityisopetuksen Porvoossa. 
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Opetuskielenä toimi ruotsalainen viittomakieli johtuen Malmin omasta koulutaustasta. Vä-

hitellen ruotsalainen viittomakieli levisi suomalaisten kuurojen keskuuteen ja myöhemmin 

se eriytyi suomalaiseksi ja suomenruotsalaiseksi viittomakieleksi. Viittomakielinen yhteisö 

kehittyi neljän ensimmäisen vuosikymmenen ajan myönteisesti. Viittomakieltä sai käyttää 

täysin vapaasti ja se toimi myös koulujen opetuskielenä. 1800-luvun lopulla viittomakieltä 

alettiin pitää alempana kielimuotona, eikä sen käyttöä pidetty hyvänä. Vasta 1960–1970-

lukujen vaihteessa kielitieteellinen tutkimus kiinnostui tutkimaan viittomakieltä. Viittoma-

kielen todettiin olevan puhuttujen kielten veroinen, luonnollinen kieli. Tämän jälkeen viit-

tomakielen ja viittomakielisten asema vahvistui pikkuhiljaa. (Widberg-Palo & Seilola 

2012, 26–27.)  

 

Viittomakieli on kuurojen käyttämä kieli, joka koostuu käsien liikkeistä, eleistä ja ilmeistä 

sekä vartalon liikkeistä. Viittomakieli on visuaalista, joten vastaanotto perustuu näköais-

tiin. Tästä johtuen katsekontakti on tärkeä tekijä viitottaessa. (Takala 2005, 30.) Viittoma-

kielisiä kuuroja arvioidaan olevan Suomessa noin 5000. Kuurojen yhteisön ydin on per-

heet, joissa sekä vanhemmat että lapset ovat viittomakielisiä kuuroja. Tällaiset perheet ovat 

kuitenkin vähemmistöä, sillä kuuroista lapsista yli 90 % syntyy kuuleville vanhemmille, 

joilla ei ole tietoa eikä kokemusta kuuroudesta tai viittomakielestä. Kuurojen vanhempien 

kuurot lapset saavat automaattisesti luonnollisen viittomakielisen kieliympäristön, eli he 

oppivat äidinkielensä ilman tietoista opettamista tai opetusta. Viittomakieliselle lapselle 

oma äidinkieli luo vahvan pohjan ajattelun, vieraiden kielten sekä muidenkin taitojen ke-

hittymiselle. Nämä lapset toimivat usein kielen malleina muille kuuroille ja huonokuuloi-

sille lapsille päiväkodissa. (Widberg-Palo & Seilola 2012, 27–28.)  

 

Takala (2005, 30) mainitsee, että kuulevat kuuron lapsen vanhemmat saattavat surra lap-

sensa kuuroutta ja tuntea, etteivät osaa hoitaa lastaan. Tällainen tilanne voi tehdä perheen 

elämän emotionaalisesti vaikeaksi varsinkin lapsen ollessa ihan pieni. Emotionaalista stres-

siä voi lisätä myös se, että vanhempien tulee opetella itselleen vieras kieli. Tällainen tilan-

ne ei ole helppo, eivätkä vanhemmat aina ole tasapainoisia kasvattajia eivätkä motivoitu-

neita uuden kielen opiskelijoita. Pienen lapsen kanssa kommunikoitaessa kuulon merkitys 

ei ole niin korostunut. Lapsi alkaa hyvin nopeasti omaksua käsitteitä ja tällöin on tärkeää, 

että hän saa niitä viittomakielellä. Lapsen oppiessa kieltä hänen sosio-emotionaalinen ja 

kognitiivinen kehitys lähtevät käyntiin. On hyödyllistä, että lapsen sukulaiset ja lähi-

ihmiset opettelevat viittomakieltä, sillä näin rikas vuorovaikutus pääsee käyntiin. Kun lapsi 
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oppii viittomakielen varhain, hänen kielitaitonsa ja tietonsa ympäröivästä maailmasta ovat 

samantasoiset kuin ikätovereidensa.  

 

Suomalaisen viittomakielen asema turvattiin 1. elokuuta 1995. Tällöin viittomakieliset 

nähtiin ensimmäistä kertaa kielivähemmistönä lainsäädännön tasolla. Suomi on maailman 

toinen maa Ugandan jälkeen, jossa perustuslaki määrittelee viittomakielen aseman. (Takala 

2005, 32.) Lisäksi perusopetuslain (628/98) mukaan opetusta voidaan antaa myös viitto-

makielellä ja viittomakieltä voidaan opettaa äidinkielenä. (Perusopetuslaki 628/1998).  

 

Näiden lisäksi Suomi on hyväksynyt 20.7.1997 Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oi-

keuksien yleissopimuksen. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 12 mukaan jokaisella 

lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. Tähän liittyy 

myös mahdollisuus saada tukea ja apua itsensä ilmaisemiseen. Lasten oikeuksien komitea 

on yleishuomautuksessaan todennut, että lasten tulee voida käyttää niitä viestintätapoja, 

joilla he luontevimmin kykenevät ilmaisemaan mielipiteensä. Myös vammaisten henkilöi-

den oikeuksia koskeva sopimus vaatii, että lapsilla on oikeus saada vammaisuutensa sekä 

ikänsä mukaista apua tämän oikeuden toteuttamiseksi. Tähän oikeuteen liittyy tärkeänä 

osana se, että lasta autetaan kehittämään viestintätaitojaan, kielellisiä kykyjään sekä on-

gelmanratkaisutaitojaan sellaisella tavalla, joka parhaiten yksilöllisesti kullekin lapselle 

sopii. Tässä lasten vanhempien lisäksi tulee auttaa lapsen opettajia ja muita lasten kanssa 

työskenteleviä aikuisia. Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen artiklan 

24 mukaan tulee korostaa kuurojen, kuulovammaisten ja kuurosokeiden lasten koulutuksen 

toteuttamista mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla kielillä ja viestintäkeinoilla sekä -

tavoilla. Niin lapsen oikeuksien sopimus kuin vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimus 

korostavat sekä perheiden että ammattihenkilöiden kouluttamista. Näin kaikki toimijat 

osaisivat yhä paremmin edistää ja kunnioittaa lapsen kehittyviä kykyjä ja osaisivat antaa 

lapsen tehdä yhä enemmän omaa elämäänsä koskevia päätöksiä. (Pollari 2012, 15–19.)  

4.2. Tukiviittomat 

Tukiviittomat ovat puhetta ja puheen tapailua viittomin tukeva menetelmä. Kyseessä ei ole 

siis varsinaisesti kieli vaan kommunikaatiomenetelmä. Tukiviittomia käyttävät lapset, joil-

le oma ilmaisu on vaikeaa tai joiden on vaikeaa ymmärtää toisen ihmisen puhetta. Viitto-

mia käyttävät muun muassa dysfaattiset, autistiset, kehitysvammaiset sekä muulla tavalla 
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kielihäiriöiset lapset. Tukiviittomia käytetään aina puhutun kielen kanssa, joten silloin 

noudatetaan puhutun kielen sanajärjestystä. Tukiviittomat lainataan viittomakielestä (Ku-

vio 1). Viittomakieleen liittyvät säännöt ja sen sanajärjestys jäävät kuitenkin pois. Tukiviit-

tomakommunikoinnissa ei ole varsinaista kielioppia, mikä tekee siitä joustavan kommuni-

kaatiomenetelmän. (Huuhtanen 2012, 26.) On sallittua jättää joissakin tilanteissa viittomat-

ta, jos kommunikaatio toimii lapsen kanssa. Tietysti on kuitenkin huomioitava, että sään-

nöllinen käyttö tukee lapsen kielen kehitystä. Tällä tavalla myös lasta rohkaistaan käyttä-

mään viittomia kaikissa tilanteissa.  

 

   

            VIITTOA                        SYÖDÄ                          AAMU 

 

Kuvio 1. Esimerkkejä viittomista (Papunet, Papunetin kuvatyökalu.)  

 

On pelätty, että viittomisesta olisi haittaa lapsen puheen kehitykselle. Havainnot ja koke-

mukset puhuvat viittomien puolesta, sillä niiden käyttö on edistänyt puheen kehittymistä. 

Lapsen vanhemmille sekä muille viittomia käyttäville ihmisille viittomien käyttäminen ei 

tunnu aluksi luontevalta. Viittominen tuntuu työläältä ja omat taidot ovat puutteellisia. 

(Ketonen, Palmroth, Röman, Salmi & Poikkeus 2014, 184.)  

 

Launosen (2012, 37) mukaan harjoittelun ja viittomien aktiivisen käytön myötä viittomat 

jäävät hyvin mieleen ja ovat helppoja käyttää. On tärkeää, että viittominen liitetään aina 

luontevaan puheilmaisuun. Viittominen vaikuttaa jollain tavalla aikuisen puheilmaisun 

rakenteeseen, mutta vaikutus on lapsen näkökulmasta myönteinen: puheen tahti hidastuu 

hieman, lauserakenteet lyhenevät ja puhuja korostaa automaattisesti niitä sanoja, jotka hän 

sekä puhuu että viittoo. Alussa viittominen on yleensä yksiviittomaista, puhuja viittoo pu-

hutun ilmauksen keskeisen asian, niin sanotun avainsanan. Lapsen kielellisten taitojen ja 

viittomistaitojen laajentumisen myötä on tärkeää, että viittomia aletaan käyttää todellisen 

kielellisen järjestelmän tavoin eli lapsen tulee saada mallia siitä, kuinka hän voi yhdistele-

mällä viittomia ja sanoja laajentaa omaa ilmaisuaan. Lasten tullessa yhdistelyvaiheeseen, 
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on tärkeää muistaa, että ympäristön aikuiset eivät lopeta kehittyneemmän kielellisen mallin 

tarjoamista viittomien avulla. Viittominen on lapsilla vielä tässä vaiheessa puhekieltä vah-

vempi keino ilmaista itseään. On tärkeää muistaa, että lapselle tulee antaa jatkuvasti kehit-

tyvää viittomisen mallia sekä kannustaa lasta viittomaan niin pitkään kuin lapsi varmasti 

selviytyy pelkän puheen avulla yhtä hyvin kuin viittomien ja puheen rinnakkaiskäytöllä.  

 

Tärkeintä kaikessa on positiivinen ilmapiiri ja myönteinen suhtautuminen viittomiseen. 

Lapsen huomatessa, että hänen omassa ympäristössään viitotaan aktiivisesti, niin lapsikin 

rohkaistuu käyttämään viittomia ja oppii ilmaisemaan mielihalujaan sekä tunteitaan. Viit-

tomien käyttöä ei kannata lopettaa vaikka lapsi ei olisikaan innokas viittoja. Lapsi toden-

näköisesti ymmärtää viittomia ja ne toimivat hänelle puheen ymmärtämisen tukena. Viit-

tomien hyöty tulee esille monesti vasta kun lapsi on oppinut puhumaan, sillä esimerkiksi 

kielihäiriöinen lapsi muistaa sanoja paremmin eli viittomat tukevat nimeämistä. Viittomat 

tukevat myös suomen kielen mukaisten lauseiden muodostamista. Sormiaakkoset sen si-

jaan auttavat painamaan mieleen äänteitä sekä kirjaimia. (Ketonen, Palmroth, Röman, 

Salmi & Poikkeus 2014, 184–185.) 

 

Tukiviittomat voivat lisätä kielihäiriöisen lapsen kommunikointia. Tämän vuoksi on tärke-

ää, että viittominen aloitetaan tarpeeksi varhain ja sitä jatketaan riittävän pitkälle (Huuhta-

nen 2012, 27.) Tutkija käyttää itse tukiviittomia paljon viittomakielen tulkin työssään, sillä 

hän opettaa perheissä tukiviittomakommunikaatiota. Perheissä on yleensä lapsi, jolla on 

viivästynyt kielen kehitys. Tämän vuoksi viittomat on otettu perheissä käyttöön. Tutkija on 

huomannut, että lapset oppivat hyvinkin nopeasti käyttämään viittomia ja he myös tuotta-

vat niitä enemmän kuin vanhemmat, etenkin aluksi. Perheitä on kehotettu lähtemään liik-

keelle pienistä asioista, eli esimerkiksi vain aamupalatilanteessa viitotaan ensiksi. Aamupa-

latilanteen sujuessa viittomien käyttöä lisätään pikkuhiljaa. Näin niiden käytöstä tulee pian 

tavallista ja luontevaa kaikissa tilanteissa.  

 

Viittomia voidaan helpottaa lapsen vaikean motorisen häiriön tai käsitteistön mukaan. 

Kaikkia sanoja ei viitota, vaan lauseesta viitotaan ainoastaan tärkeimmät avainsanat. Lisäk-

si viestiä voidaan korostaa toistamalla viittoma, osoittamalla, pantomiimilla, äänensävyillä 

sekä ilmeillä. (Huuhtanen 2012, 28.) Viittomista käytetään myös muita termejä, kuten 

avainviittoma ja selkoviittoma. Avainviittoma viittaa aina lauseen avainsanoihin. Kun vain 

nämä avainviittomat viitotaan, ne toimivat puheen tukena. Täten termit avainviittoma ja 
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tukiviittoma ovat synonyymejä. Selkoviittomat ovat niin sanottuja helponnettuja viittomia, 

joissa varsinaista viittomaa on muunneltu enemmän lapsen käteen sopivaksi, koska osa 

oikeista viittomista ovat motorisesti liian vaikeita lapsille. (Takala 2005, 34–35.)  



19 

 

 

5. ERITYINEN TUKI VARHAISKASVATUKSESSA 

Lapsi, joka tarvitsee fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksen tueksi erityistä hoidol-

lisia, kasvatuksellisia tai opetuksellisia toimenpiteitä määritellään erityistä hoitoa ja kasva-

tusta tarvitsevaksi lapseksi. Tuen tarve on näkyvissä lapsen jokapäiväisissä toiminnoissa. 

(Huhtanen 2004, 13.) Erityisen tuen määrittämiseen vaikuttavat monet seikat. Määrittämi-

sen sanotaan olevan sidoksissa paikkaan ja aikaan sekä elettävään kulttuuriin. Nykyään 

erityistarpeita ei voi määritellä pysyviksi ja vammauttaviksi, vaan niistä käytetään nimitys-

tä dynaaminen ominaisuus. On mahdollista, että lapsi tarvitsee tietyllä hetkellä ja tietyllä 

osa-alueella tukea kehityksensä kokonaisuudessa. Oikealla tuella voi olla merkittävä vaiku-

tus lapsen senhetkiseen kehitykseen. Lapsi voi tarvita erityistä tukea, kun hänellä on jokin 

vamma tai pitkäaikaissairaus tai hänen kehityksessään on erityishaasteita. Tällaisia erityis-

haasteita voivat olla esimerkiksi kielen ja kommunikaation ongelmat, tarkkaavaisuuden 

suuntaamisen ja sen ylläpitämisen ongelmat tai kognitiiviset ongelmat, kuten oppimisvai-

keudet. (Pihlaja 2001, 21–22.)  

 

Erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten varhaiserityisopetus on osa päivähoidon 

kasvatuksellista osuutta (Viitala 1998, 291). Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskas-

vatus tulisi järjestää niin, ettei lapsi ole kaikesta syrjässä. Lapsi on aina ensi sijassa lapsi, 

vaikka hänellä onkin vamma, sairaus tai jokin muu perustelu erityiseen tukeen. Hän on 

kehittyvä ja kasvava lapsi, jonka elämän suuntaviivoja varhaiskasvatus luo oppimisen, työn 

ja koko elämänhallinnan ratkaisujen pohjalta. (Heinämäki 2004, 23.) Varhaiserityisopetuk-

sen laatuun vaikuttavat monet seikat, kuten fyysinen ympäristö, joka pitää sisällään esi-

merkiksi päivähoitopaikan ja henkilökunnan määrän. Lasten vanhemmat sekä päivähoidon 

henkilökunta pitävät lapsen sosiaalisia suhteita tärkeimpänä asiana, mitä päivähoito voi 

lapselle antaa. Kaikkien lasten tulisi saada tasa-arvoinen asema lapsiryhmässä ja päästä 

leikkeihin mukaan. Lapsen koko kehityksen näkökulmasta sosiaaliset suhteet edustavat 

tärkeää osaa. Sosiaalinen asema päiväkotiryhmässä on tärkeä oppimisen kannalta, sillä 

päiväkoti-ikäinen lapsi kytkeytyy vahvasti vertaisryhmään. Varhaiserityisopetuksessa mu-

kana olevien lastentarhanopettajien tulee olla erittäin tietoisia omasta toiminnastaan sekä 

sen perusteista. (Viitala 1998, 291.)  
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Erityiskasvatus on moniulotteinen, siitä kertoo jo monien nimikkeiden viidakko. Päiväko-

deissa on nykyään erityistä tukea ja hoitoa tarvitsevia lapsia ja heille suunnataan erilaisia 

tukipalveluita kehityksen tueksi. Erityiskasvatus tieteenä ei kuitenkaan pysty vastaamaan 

kaikkiin näihin lasten tarpeisiin, vaan tarvitaan lähitieteiden esimerkiksi lääketieteen ja 

psykologian apua. Lähtökohdat lasten tarpeiden määrittelyyn ovat erilaisia. Sillä, mikä 

toiselle on normaalia voi toiselle olla epänormaalia. (Huhtanen 2004, 11.)  

 

Priestleyn (2003, 64–67) mukaan lapsen ”normaali kehitys” on vaikuttanut paljon vallitse-

viin lapsuuskäsityksiin nyky-yhteiskunnassa. Piagetin ja Eriksonin teorioiden mukaan 

”normaalin lapsen” määritelmä on hyvin ahdas ja tiukka, ja lapsuus on vain aikuisuuteen 

tähtäävää. Priestleyn mukaan lasten kehityksen moninaisuutta ei ole osattu ottaa huomioon. 

Heinämäen (2004, 23) mukaan erityisen tuen tarpeen määrittely on moniulotteinen, sillä se 

voi liittyä lapsen kehityksellisiin ominaisuuksiin tai kasvuympäristön vaikutukseen. Lap-

sen kokonaistilanne ja konteksti tulee huomioida, koska tuen tarve voi olla jokin ohimene-

vä vaihe lapsen kehityksessä ja elämässä. Tuen tarvetta ei voi liittää suoranaisesti lapseen, 

sillä se ei ole pysyvä ja muuttumaton määritelmä.  

 

Perinteisesti lääkärit ja psykologit ovat määritelleet kuka lapsista tarvitsee erityistä tukea. 

Nykyään korostetaan enemmän vanhempien huolen kuuntelemista ja kasvattajien arvioita 

lapsen kehityksestä. On alettu korostamaan enemmän lapsen lähellä olevien henkilöiden 

merkitystä havaittaessa lapsen erityisen tuen tarvetta. Vaikka tutkimus ja diagnosointi eivät 

kuulukaan päiväkotihenkilökunnan työnkuvaan eikä ammattiosaamiseen, tulee lapsen tuki-

toimia ja pedagogiikkaa suunnitella lapsen tarpeiden mukaan heti, kun lapsen kehityksessä 

havaitaan viivästymää tai poikkeavuutta. (Pihlaja 2001, 22.) Myös varhaiskasvatussuunni-

telman perusteissa (2005, 35) painotetaan, että lapselle tulee aloittaa varhaiskasvatuksen 

tukitoimet heti kun tuen tarve on havaittu. Tuen tarpeesta voidaan pyytää tarvittaessa asi-

antuntijan lausunto tai konsultoida varhaiskasvatuksen omia tai muiden tahojen asiantunti-

joita vanhempien kanssa yhdessä sovitulla tavalla.  

5.1. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen varhaiskasvatus 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoito, kasvatus ja opetus järjestetään mahdollisimman 

pitkälle yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä. Suomen päivähoitolaki ja -asetus 

määrittelevät, että päiväkoti tai osa siitä voidaan järjestää erityispäiväkodiksi, jos päiväko-
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tiin otetaan erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva lapsi. Saadakseen paikan erityispäivä-

hoidosta lapsella tulee olla alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto. (Tauriai-

nen 2000, 68.)  

 

Erityispäivähoito on muotoutunut pääasiassa päivähoitolaissa määriteltyjen erityispäivä-

hoidon ryhmämuotojen mukaan. Erityispäivähoitoa on mahdollista toteuttaa erityisryhmis-

sä, jossa on vain erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia. Hoitopaikkana voi olla 

myös tavallinen päiväkoti- tai perhepäivähoitoryhmä, jossa lapsen erityisen tuen tarve 

huomioidaan joko henkilöstön määrässä tai ryhmän koossa. (Huhtanen 2004, 13.) Tällai-

sessa tilanteessa erityistä tukea tarvitseva lapsi tulisi sijoittaa päivähoitoryhmässä niin sa-

notusti kahden paikalle, tai hänelle tulee palkata avustaja. Nämä säännökset on kirjattu 

lasten päivähoitoa koskevaan asetukseen: ” Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen 

hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon hoidettavien 

lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumääräs-

sä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa.” (Asetus lasten päivä-

hoidosta 239/73.) 

 

Erityistä tukea tarvitseva lapsi voidaan myös sijoittaa integroituun päiväkotiryhmään, jossa 

on 3–5 erityislasta ja ryhmän koko on enintään 12 lasta. Ryhmän henkilöstönä tulee olla 

erityislastentarhanopettajat. (Huhtanen 2004, 13.) Yleisin tilanne on, että erityistä tukea 

tarvitseva lapsi on tavallisessa ryhmässä ja ainoa erityinen tukitoimia ovat kiertävän eri-

tyislastentarhanopettajan (kelto) käynnit. Tämä edellyttää tietenkin sitä, että kunnassa on 

kelto. (Takala 2008, 38.) 

 

Erityislasten lukumäärä on nykyään suuri, joten inkluusion ajatusta halutaan kehittää koko 

ajan. Inkluusio tarkoittaa sitä, että lapsi menee lähipäiväkotiin ja lapsen tarvitsema erityis-

pedagoginen tuki tuodaan hänelle sinne. Inkluusiossa koko organisaatio on valmis otta-

maan kaikenlaisia lapsia vastaan. Inkluusion onnistuminen vaatii, että sitä valmistellaan 

huolella ja se koskettaa koko päivähoitoyksikköä. Päivähoitohenkilöstön tulee saada tietoa 

asioista, mutta heille tulee antaa myös mahdollisuus keskusteluun ja ajatusten vaihtoon. 

(Marshall, Ralph & Palmer 2002, 199–215.) Valtakunnalliset varhaiskasvatuslinjaukset 

vahvistettiin vuonna 2002 valtioneuvoston hyväksymänä. Linjauksessa todetaan, että 

”Lapsi saa tarvitsemaansa erityistä hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Kaikilla lapsilla on 

oikeus tulla hyväksytyksi ja erityiskasvatus toteutetaan mahdollisimman pitkälle yleisten 
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varhaiskasvatuspalveluiden yhteydessä. Lapsella on oikeus omaan äidinkieleensä. Var-

haiskasvatus tukee lapsen äidinkielen oppimista sekä vieraskielisten lasten suomen tai 

ruotsin kielen oppimista.” (Valtioneuvoston periaatepäätös 2002, 17.) 

 

Nykyään yleisin erityisen tuen järjestämisen muoto on yksilöintegraatio, eli tukea tarvitse-

va lapsi sijoitetaan muiden ikäistensä joukkoon. Kun erityistä tukea tarvitseva lapsi sijoite-

taan tavalliseen lapsiryhmään, vaati se lapsikohtaisten tukitoimien tarkkaa suunnittelua, 

ryhmän koon ja henkilöstön määrän huolellista arviointia, sekä lapsen yksilöllisten tarpei-

den mukaisten tukitoimien tuomista päivähoidon arkeen. Erityisen tuen järjestäminen edel-

lyttää monia muutoksia käytänteisiin ja muihin järjestelyihin, mutta se on varhaiskasvatuk-

sen työtä ja tehtäviä. Erityisyys on jo osa arkea ja yhteiskuntaamme. Lapsen tukemista ei 

voida erottaa muusta ryhmän toiminnasta johonkin paikkaan, aikaan tai henkilöön sidotuk-

si. (Heinämäki 2004, 14–15, 49.)  

 

Kuulovammainen lapsi pyritään integroimaan tavalliseen päiväkotiryhmään, mutta tähän 

vaikuttavat muun muassa lapsen kuulovamman aste sekä kunnan tarjoamat palvelut. Tär-

keintä on, että päivähoitomuoto tukee lapsen kokonaiskehitystä ja varsinkin kielen kehitys-

tä. Viittomakieliset lapset tarvitsevat viittovan ympäristön, jossa on sujuvaa viittomakieltä 

osaavia kasvattajia. (Sume 2004, 305–306.) 

 

Lapselle tehtävään varhaiskasvatussuunnitelmaan tulee sisällyttää lapsen tuen tarpeen mää-

rittely sekä tuen järjestäminen eli kuntoutuksen osa. Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan, 

miten lapsen yksilöllinen ohjaus ja varhaiskasvatus nivoutuvat yhteen, ja mitä muutoksia 

tulee kasvatuksellisessa toiminnassa ja fyysisessä ympäristössä toteuttaa. (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005, 36.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 37) mainitaan myös moniammatillisen 

yhteistyön järjestäminen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lapsen tuen tarpeeseen liittyy muita 

tukipalveluja, esimerkiksi kuntoutusohjausta tai terapiaa, tukipalvelut tulee järjestää koko-

naiskuntoutuksena ja lisäksi palvelujen yhteensovittamiseen tulee kiinnittää erityistä huo-

miota. Tämä edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä, osaavaa ja riittävää varhaiskasvatus-

henkilöstöä sekä lapsen tarpeita vastaavia välineitä, materiaaleja ja tiloja.  
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5.2. Varhaiskasvatusympäristö  

Lapsen oppimisen ja kehityksen tukemiseen liittyvät lapsen oppimisympäristön järjestelyt. 

Nämä järjestelyt takaavat lapselle parhaat mahdollisuudet olla vuorovaikutuksessa ja har-

joittaa sekä kielen että muun oppimisen ja kehityksen taitoja monipuolisesti. Samanaikai-

sesti tulee huomioida, että lapsella on mahdollisuus saada onnistumisen elämyksiä sekä 

kehittyä hyvinvoivaksi ja itsetunnoltaan vahvaksi persoonaksi. (Adenius-Jokivuori 2004, 

206.) Koska tutkija keskittyy tutkimuksessaan kieleen, niin hän tarkastelee varhaiskasva-

tusympäristöä kielen näkökulmasta. Heinämäki (2004, 26, 37) sanoo, että kielen ja puheen 

kehityksen tukeminen monipuolisella kielenkäytöllä on osa varhaiskasvatuksen päivittäistä 

toimintaa. On tärkeää luoda hyvä vuorovaikutus tukea tarvitsevan lapsen ja häntä ohjaa-

vien kasvatushenkilöiden välille. Molemminpuolinen tunteminen ja luottamuksellinen ih-

missuhde rohkaisevat lasta myös silloin, kun vuorovaikutuksessa on vaikeuksia.  

 

Suomalainen varhaiskasvatus on kautta aikain korostanut kasvattajan käyttämän kielen 

merkitystä. Lapsille on luettu paljon ja pyritty valitsemaan laadukkaita lastenkirjoja. Lisäk-

si erilaisilla loruilla, lauluilla ja laululeikeillä on pitkät perinteet. Tästä huolimatta varhais-

kasvatuksen visuaalisen ympäristön mahdollisuuksia ei ole aina täysin hyödynnetty kielen 

näkökulmasta. Kieltä kyllä puhutaan lapsille, mutta visuaalisesti kielellisen ympäristön 

rakentamiseen ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Hyvässä kielellisessä varhaiskasvatus-

ympäristössä on paljon tarjoumia, jotka motivoivat, innostavat ja osallistavat lasta. On 

muistettava, että lapsi kiinnostuu ja innostuu sellaisista asioista, jotka hän kokee itselleen 

tärkeiksi ja oman toiminnan näkökulmasta merkitykselliseksi. Ympäristön ilmapiirin, hy-

vän tai huonon, luovat ihmiset. Tässä kasvattajilla on suuri vastuu. Kielellisen varhaiskas-

vatusympäristön tulee olla lämmin ja lasta arvostava vuorovaikutuksellinen ympäristö. 

(Lindberg 2011, 54–61.)    

 

Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus voidaan jäsentää niin, että se helpottaa lap-

sen ymmärrystä. Ympäristö voidaan merkitä visuaalisilla tavoilla: mitä missäkin tehdään, 

päiväjärjestys voi olla kuvitettuna esillä ja eri toimintojen vaihtuminen voidaan ennakoida 

etukäteen sovitulla tavalla. Kaikissa työskentelytilanteissa on huomioitava lapsen yksilölli-

syys sekä kehitystaso. Tehtäviä voi jakaa osiin ja lapselle voidaan antaa oma henkilökoh-

tainen ohje. Keskeisin osa kielihäiriöisen lapsen vuorovaikutustaitojen tukemista on tarjota 

lapselle kommunikointitaitoja täydentäviä keinoja, joiden avulla lapsi tekee itsensä ymmär-
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retyksi sekä hahmottaa ympäristöään ja muiden ihmisten viestejä paremmin. Lapsi turhau-

tuu, jos hän ei voi olla luontevalla tavalla vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Lapsi kokee, 

että tulee jatkuvasti väärin ymmärretyksi, tai hän on epävarma ymmärsikö toinen hänen 

viestinsä. (Adenius-Jokivuori 2004, 206–207.) 

 

Isoissa ryhmissä kielen kehityksessä tukea tarvitseva lapsi ei aina kykene hyödyntämään 

kaikkia toimintamahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. On hyvä, että isossa ryh-

mässä tukea tarvitsevalla lapsella on oma aikuinen, joka tarjoaa asiat lapselle sopivina an-

noksina ja mahdollisesti myös yksinkertaistaa annetut ohjeet. Jotta lapsen kielenkehitys 

edistyisi, lapsi tarvitsee konkreettisia havaintoja ja kokemuksia. Isoissa ryhmissä havainto-

jen ja kokemusten järjestäminen on hankalaa. Varhaiskasvatuksessa ovat yleistyneet erilai-

set pienryhmätoiminnat. Niitä tulee hyödyntää kielen kehityksessään tukea tarvitsevan lap-

sen kohdalla. Joissakin tilanteissa on mahdollista käyttää yksilöllistä ohjausta, mutta tämän 

ei tulisi olla pääasiallinen toimintatapa. (Adenius-Jokivuori 2004, 206–207.) 

5.3. Kuntoutussuunnitelma 

Jokaiselle erityistä tukea tarvitsevalle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma, jonka 

osana on kuntoutussuunnitelma. Kuntoutussuunnitelma sisältää lapsen tuen tarpeen määrit-

telyn ja tuen toteuttamisen suunnittelun. Nykyinen päivähoitolaki (36/73 7a §) velvoittaa 

kuntia tekemään lapselle kuntoutussuunnitelman. Suunnitelmasta voidaan käyttää eri nimiä 

riippuen tilanteesta, kuten suunnitelma lapsen hoidosta ja kasvatuksesta, minkä taustalla on 

ajatus lapsen normaaliudesta ennemmin kuin lapsen erityisyydestä. Suunnitelmasta voi-

daan käyttää myös nimeä toimintasuunnitelma. Nämä nimitykset voidaan korvata myös 

henkilökohtaisella opetussuunnitelmalla (HOPS). Oli suunnitelman nimi mikä tahansa, 

tulee sen palvella lapsen kasvamista ja oppimista, ja poistaa lapsen oppimisen esteitä ja 

edistää hänen hyvinvointiaan. Näiden edellä mainittujen lisäksi suunnitelman tulee edistää 

lapsen sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä integraatiota. (Pihlaja 2004, 172.) 

 

Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa päivähoitoa varten. Van-

hempien tulee olla itse aktiivisia ja pyytää kuntoutussuunnitelman laatimista, jos sitä ei 

päivähoidon puolesta tuoda esiin. Laissa on vaadittu kuntoutussuunnitelman tekoa jo 1980-

luvun puolivälistä alkaen, sen tekeminen ei ole automaattista vieläkään. (Adenius-

Jokivuori 2014, 319.) Suunnitelman laadintaan kannattaa ottaa mukaan muita asiantuntijoi-
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ta, vanhempien suostumuksen mukaisesti, jos lapsi saa esimerkiksi puheterapiaa tai fy-

sioterapiaa. Olennaista suunnitelman laadinnassa on, että tilanne on mahdollisimman luon-

nollinen yhteistyöpalaveri vanhempien ja kasvatusvastuussa olevien työntekijöiden kanssa. 

Suunnitelmaa laatiessa on tärkeää, että vanhempien ja työntekijöiden välillä vallitsee luot-

tamus ja keskusteluyhteys. Työntekijöiden tulee luottaa vanhempien näkemyksiin ja asian-

tuntijuuteen lapsestaan, ja vanhempien tulee luottaa työntekijöiden arviointeihin ja ammat-

titaitoon lapsen kasvatuksen suhteen. (Pihlaja 2004, 172–174.)   

 

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan lapsen vahvuudet sekä tuen tarpeet, varhaiskasvatuksen 

tukitoimien tavoitteet sekä kuntoutus- ja tukipalvelut, joihin lapsi ja perhe eri tahoilla osal-

listuvat. Nämä eri tahojen laatimat suunnitelmat on hyvä sovittaa yhtenäiseksi kokonaisuu-

deksi yhdessä sovitulla tavalla ja kuullen vanhempien mielipidettä. Kuntoutussuunnitel-

massa kuvataan nämä eri tukitoimet ja se, kuinka ne nivoutuvat yhteen varhaiskasvatuksen 

kanssa. (Heinämäki 2004, 32.) Kuntoutussuunnitelma tulee laatia aina kirjallisesti. Se on 

työntekijöiden työkalu lapsen kehityksen ja oppimisen tueksi, jota toteutetaan päivähoidos-

sa. Lapsesta tehdään monia erilaisia suunnitelmia, kuten sairaalan kuntoutussuunnitelma. 

Näitä suunnitelmia voi käyttää päivähoidon suunnitelman tukena. Päivähoito on erityispiir-

teineen oma ympäristönsä, mikä tulisi ottaa huomioon suunnitelmassa. Pedagoginen suun-

nitelma on erilainen kuin lääkinnällinen suunnitelma. Aina on huomioitava se seikka, että 

lapsen toiminta on sidoksissa siihen ympäristöön, jossa hän päivänsä viettää. Päiväkodissa 

lapsesta voi ilmetä erilaisia piirteitä kuin esimerkiksi kotiympäristössä. Jokaisen lapsen 

kanssa työskentelevän tulee olla tietoinen lapsen suunnitelmasta sisältöineen ja huomioida 

nämä asiat omassa toiminnassaan. (Pihlaja 2004, 174.)  

 

Suunnitelmaa laadittaessa on sovittava ajankohta, milloin tavoitteita tarkistetaan. Tarkas-

tustilanteessa katsotaan, onko tavoitteet saavutettu ja asetetaan uudet tavoitteet, jos edelli-

set tavoitteet ovat toteutuneet. Jos tavoitteet eivät ole toteutuneet, tulee miettiä miten pää-

määrään päästäisiin ja tuleeko asettaa uudet lähitavoitteet. Tavoitteiden laajuudesta riip-

puu, mikä tavoitteiden tarkastusväli on, ja kuinka paljon ajatellaan vaativan aikaa, että lap-

si oppii sovitut asiat. Lähitavoitteiden tarkastusväli voi olla kuukausi ja pitkän ajan tavoit-

teiden tarkastus voidaan tehdä yksi tai kaksi kertaa vuodessa. Kuulovammaisille lapsille ei 

ole vielä olemassa omaa valtakunnallisesti käytössä olevaa kuntoutussuunnitelmaa, Oma 

kuntoutussuunnitelma voisi oikeasti olla hyvä ratkaisu. Nykyään käytetään monia erilaisia 
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suunnitelmalomakkeita päiväkodeissa, joihin on integroitu kuulovammaisia lapsia. (Seppä-

lä 2005, 82–83.) 

5.4. Moniammatillinen yhteistyö 

Moniammatillisen yhteistyö perustuu erilaisen ammatillisen osaamisen jakamiseen ja kun-

nioittamiseen sekä uusien työ- ja toimintatapojen kehittämiseen. Jokaisen moniammatilli-

sen työryhmän jäsenen tulee muistaa, että tarkoituksena on muodostaa laadukas oppimis-

ympäristö erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Jotta laadukas kasvu- ja oppimisympäristö 

voidaan muodostaa, vaatii se henkilöstöltä lapsen kehityksen ja sen ympäristölle asetta-

mien vaatimusten tuntemista. Moniammatillisuus ei tarkoita, että oman ammatillisen pe-

ruskoulutuksen pohjalta rakentunut osaaminen tulisi kadottaa, vaan päinvastoin. Oma eri-

tyisosaaminen tulisi tuoda osaksi moniammatillisen ryhmän yhteisen osaamisen rakenta-

mista. On tärkeää tietää, millaisissa tilanteissa moniammatillista osaamista tarvitaan. Toi-

minnan toteuttamisen tilanne ei ole ainoa, missä tarvitaan moniammatillista osaamista, 

vaan tilanteita on useita. Työryhmän yhteiset suunnittelu- ja arviointitilanteet ovat mitä 

parhaimpia tilanteita, joissa kaikkien erityisosaaminen voidaan hyödyntää. Kun kasvatuk-

sen, opetuksen ja hoidon suunnittelussa hyödynnetään yhteistä osaamista, se tukee myös 

työntekijää hänen vastuullaan olevien erilaisten toimintojen toteutuksessa. (Karila & 

Nummenmaa 2001, 31–35.)   

 

Ei ole helppoa liittää yhteen erilaista osaamista. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla on suuri 

merkitys tässä asiassa. Onnistuakseen yhteistyö vaatii keskinäistä arvostusta ja yhteistoi-

minnallisuutta kaikkien mukanaolijoiden kesken. Moniammatillinen ryhmä koostuu erilai-

sen koulutuksen saaneista asiantuntijoista, joiden tulee olla yhteydessä toisiinsa saavut-

taakseen yhdessä sovitun päämäärän. Tämä vaatii osapuolten selkeää roolitusta, päätöksen-

tekoon osallistumista ja vastuuta. Yhteistyön edellytyksenä on, että asiantuntijat kommuni-

koivat avoimesti, ovat vuorovaikutuksessa keskenään sekä osaavat tuoda esiin oman nä-

kemyksensä ja asiantuntijuutensa tilanteen vaatimalla jämäkkyydellä. (Rekola 2008, 15–

16.) 

 

Moniammatillisuus tarjoaa päiväkodeille mahdollisuuden kasvatustyön kehittämiseen. Se 

mahdollistaa jokaisen työntekijän kuulemisen ja näkökulman arvostamisen, mutta tuo esil-

le samalla erityisosaamiset, jota eri työntekijöillä ja ammattiryhmillä on annettavana yhtei-
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seen toimintaan. Päiväkodissa voidaan puhua sisäisestä ja ulkoisesta moniammatillisuudes-

ta. Sisäinen moniammatillisuus tarkoittaa päiväkodin eri ammattiryhmiä ja heidän yhteistä, 

jaettua ammatillista toimintaa, joka tähtää päiväkodin perustoiminnan toteutumiseen. Täl-

lainen ryhmä voi olla esimerkiksi samassa lapsiryhmässä toimivat työntekijät. Ulkoinen 

moniammatillisuus tarkoittaa sen sijaan päiväkotihenkilöstön yhteistyötä perheiden kanssa 

työskentelevien muiden ammattilaisten kanssa.  Se on verkostoissa toimimista, esimerkiksi 

yhteistyö erityislapsen kuntoutuksessa tai esi- ja alkuopetuksen jatkumon rakentamisessa. 

(Määttä & Rantala 2010, 160.) 

 

Rekola (2008, 16–17) kertoo, että päiväkodeissa tehdään perustyötä moniammatillisesti ja 

erilaisilla koulutustaustoilla, mistä seuraa, että työntekijöiden viitekehykset ovat erilaiset. 

Päiväkodeissa voi työskennellä lastenhoitajia, lähihoitajia, lastentarhanopettajia, sosio-

nomeja ja niin edelleen. Tähän lisätään usein myös yhteistyö sosiaalityön, terveydenhuol-

lon ja koulutoimen kanssa, mikä laajentaa ammattilaisten määrää. Kun näin monta tekijää 

on yhteistyössä mukana, on tärkeää, että oma ammatti-identiteetti on selkeä ja oman toi-

minnan perustehtävä on tiedossa. Toisaalta olisi hyvä perehtyä muiden ammattilaisten pe-

rustehtävään ja toimintatapoihin.  

 

Päiväkodeissa on valtavasti moniammatillista osaamista, joka tulee osata muuttaa työyhtei-

sön aidoksi resurssiksi sekä kehittäväksi moniammatilliseksi toiminnaksi. Tämä vaatii työ-

yhteisöltä aktiivista otetta työhön. Työyhteisön tehtävät ja osaamishaasteet eriytyvät joilta-

kin osin. Se ei tarkoita, että toiset alueet olisivat merkityksellisempiä kuin muut. Kokonai-

suuden näkökulmasta jokaisen osaaminen on merkityksellistä. (Karila & Nummenmaa 

2001, 76, 34.) On muistettava, että jokainen työntekijä on vastuussa omasta pedagogisesta 

toiminnastaan ja vuorovaikutuksesta lapsen kanssa, sillä lasten kasvatus, ohjaus ja opetus 

tapahtuvat arjen toiminnoissa. Jokainen on vastuussa myös vuorovaikutuksesta lapsen van-

hemman kanssa päivittäin. (Pihlaja 2006, 23.) Huhtanen (2004, 86–87) mainitsee, että yh-

teistyöstä tulee helpompaa, kun on yhteistyöhalukkuutta, keskinäistä arvostusta, aktiivi-

suutta sekä halua löytää yhdessä uusia tapoja lapsen auttamiseksi. Yhteistyö vaatii myös 

säännöllisyyttä, järjestelmällisyyttä sekä vastuuhenkilöistä sopimista. Päiväkodin työ on 

tiimityötä. Kaikesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastataan yhdessä.  

 

Lasten monimuotoisten ongelmien kohtaaminen vaatii eri työntekijöiden yhteistyötä, jol-

loin työntekijät kokoavat voimansa ja etsivät yhteistyössä perheen kanssa ratkaisuja ja toi-
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mintatapoja vaikeisiin tilanteisiin. Ammattilaisten palaverien ja verkostojen tarkoituksena 

on käyttää hyödyksi eri alojen asiantuntemusta ja osaamista. Verkostot voivat olla formaa-

leja viranomaisverkostoja tai informaaleja yksityisten ihmisten välisiä sosiaalisia verkosto-

ja. Jokainen verkosto sisältää vuorovaikutussuhteita, mitkä yhdistävät tietyn joukon ihmi-

siä ja organisaatioita. Jos työryhmä toimii hyvin, voidaan sitä kutsua tiimiksi. Tiimin tar-

koituksena on puhaltaa yhteen hiileen ja tavoitella yhteistä päämäärää. Keskeistä on, että 

henkilöstön osaaminen muodostuu toiminnallisen systeemin kokonaisuudeksi. Jokaisella 

tiimin jäsenellä on kollektiivinen vastuu. Tällainen tiimi on esimerkiksi verkostotyöryhmä, 

johon kokoontuu joukko asiantuntijoita suunnittelemaan, päättämään ja arvioimaan lapsen 

tarvitsemaa kuntoutusta. Jokainen asiantuntija antaa oman panoksensa lapsen hyvinvoinnin 

parantamiseksi. Tiimissä tulee olla vuoropuhelua toisten kanssa, jolloin muiden tekemisiä 

tulkitaan suhteessa kokonaisuuteen ja suhteutetaan omiin näkökulmiin. (Huhtanen 2004, 

86.) 

 

Tavoitteena on kehittää lapsen tukipalveluita yhdessä muistaen lapsen voimavaralähtöi-

syyden. Rajoja ylittävä moniammatillisuus merkitsee, että asiantuntijat vuoropuhelevat 

keskenään ja tekevät yhteistyötä. Jos tiimissä on demokraattinen päätöksentekojärjestelmä 

ja ryhmän jäsenten ammatti-identiteetti on vahva, edistävät nämä yhteistyön onnistumista. 

Yleensä ongelmaksi on koettu puutteet tiedonkulussa. Vanhemmat ovat avainasemassa 

kaikissa lasta koskevien tietojen siirrossa ja yhteistyössä. Vanhemmilta tulee kysyä lupa 

tietojen antamiseen ja vaihtamiseen asiantuntijoiden kesken. (Määttä & Rantala 2010, 161–

162.)  
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6. TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN 

TOTEUTTAMINEN 

6.1. Tutkimuskysymykset 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, millä tavoin päiväkodissa työskentelevien ammatti-

laisten koulutuksissa huomioidaan erityistä tukea tarvitsevien lasten käyttämät kommuni-

kaatiomuodot, viittomakieli tai tukiviittomat. Lisäksi tutkimus on kiinnostunut siitä, pal-

jonko kyseessä olevien taitojen opetusta on koulutuksissa tarjolla ja kuka opetusta antaa. 

Tutkijaa kiinnostaa myös, millainen koulutus opetusta antavalla opettajalla on sekä onko 

opetusta tarjolla riittävästi ja mikä sen merkitys on koulutuksissa. Näiden kysymysten poh-

jalta muodostuvat tutkimuskysymykset:  

 

1. Opetetaanko varhaiserityisopettajan, puheterapeutin, sosionomin ja lähihoitajan 

koulutuksissa viittomakieltä tai tukiviittomia pakollisina opintoina vai onko opetus-

ta tarjolla vapaasti valittavissa (opinnot opintopisteinä)? 

  

2.  Kuinka pitkä kokemus kouluttajalla on viittomakielen / tukiviittomien opettamisesta    

     ja millainen koulutus hänelle on? 

 

3. Opetetaanko koulutuksissa viittomakieltä / tukiviittomia riittävästi ja miksi sen   

opettaminen koetaan tärkeäksi?  

6.2. Kvalitatiivisen tutkimuksen lähestymistapana tapaustutkimus 

Kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan luonnollisissa olosuhteissa to-

teutettavia sekä eri tavoilla tulkittavia tutkimuskäytäntöjä. (Denzin & Lincoln 2011, 3). 

Hirsjärven, Remeksen ja Saajavaaran (2006, 152) mukaan kvalitatiivisen tutkimuksen läh-

tökohtana on todellisen elämän kuvaaminen. Tutkimuksen pyrkimyksenä on löytää tosiasi-

oita, eikä niinkään todentaa jo olemassa olevia totuuksia. 

 

Tapaustutkimus valikoitui tutkimuksen lähestymistavaksi, koska tapaustutkimuksessa tut-

kitaan yhtä tai useampaa tapausta. Tapaus voi olla esimerkiksi perhe, yksilö, tapahtuma, 
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organisaatio tai tilanne. Moninaisen luonteensa vuoksi tapaustutkimus on yleinen tutki-

musmenetelmä esimerkiksi kasvatustieteissä, psykologiassa, sosiologiassa ja poliittisissa 

tieteissä. (Yin 2009, 4.)  

 

Tapaustutkimus on kokonaisvaltaista kuvausta ilmiön laadusta. Lähtökohtana on yksilöi-

den kyky tulkita inhimillisen elämän tapahtumia sekä muodostaa merkityksiä siitä maail-

masta, jossa yksilöt ovat toimijoina. Kvalitatiivinen tapaustutkimus kohdistuu prosessiin, 

koko toimintaympäristöön sekä uuden oivaltamiseen. Tutkija on mukana koko persoonalli-

suutensa voimalla tapaustutkimuksessa, jolloin se on arvosidonnaista. Tutkijan arvomaail-

ma yhdistyy siihen näkemykseen, minkä tutkija luo tutkittavasta ilmiöstä. (Syrjälä 1994, 

13, 15.)  

 

Teoria on vahvasti mukana tapaustutkimuksessa ja tukija osallistuu tutkimukseen ulkopuo-

lisuuden sijaan. Tapaustutkimuksessa on mahdollista käyttää monia eri tiedonhankintame-

netelmiä, jonka vuoksi sitä voidaan luonnehtia joustavaksi ja monipuoliseksi. Koska tie-

donhankintamenetelmiä on monia, niin analyysitavat määräytyvät siksi saadun aineiston 

mukaan. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2007, 189, 194.) 

 

Tutkimuksessa keskitytään viittomakielen ja tukiviittomien opettamiseen varhaiserityis-

opettajien, puheterapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutusohjelmissa. Tässä tutki-

muksessa tutkitaan yhteensä 102:n eri koulutuspaikan tietoja valtakunnallisesti. Lähihoita-

jien koulutusta on rajattu koskemaan vain lasten ja nuorten hoito ja kasvatus suuntautumis-

vaihtoehtoa, koska he tulevat myöhemmin työskentelemään päivähoidossa. Laitisen (1998, 

36) mukaan, tapaustutkimuksessa on tarpeellista rajata tapaus ja kertoa käytetyt valintakri-

teerit. Tarkka määrittely on tarpeen, jotta lukija pystyy itse päättelemään, keihin tutkimus-

tulokset voidaan yleistää ja mahdollisesti myös soveltaa.  

 

Tutkimus kuvaa tämän hetkistä tilannetta koulutuksissa. Sitä tutkija ei pysty tietämään, 

vaikuttaako tutkimus millään tavalla tulevaisuuteen ja tullaanko viittomakielen ja tukiviit-

tomien opetusta lisäämään koulutuksissa.  
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6.3. Tutkimuskohteiden rajaaminen ja niiden kuvaus 

Tutkimukseen on valittu neljä eri koulutusta, puheterapeutit, varhaiserityisopettajat, sosio-

nomit ja lähihoitajat. Nämä koulutukset ovat valikoituneet tutkimukseen sen perusteella, 

että yllä mainitut ammattihenkilöt työskentelevät päivähoidossa ja päivähoidossa olevien 

lasten kanssa. Osa toimii lasten kanssa päivittäin ja osa vain tarpeen vaatiessa. Lastentar-

hanopettajat on jätetty tästä tutkimuksesta pois, sillä heidän koulutuksissa ei ole tarjolla 

viittomakielen tai tukiviittomien opetusta. Lähihoitajakoulutusta on rajattu niin, että on 

tutkittu ainoastaan nuorten lähihoitajakoulutusta. Lisäksi lähihoitajien koulutusta on rajattu 

niin, että tutkitaan vain lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen suuntautumisvaihtoehdon 

opetussuunnitelmaa. Tämä rajaus on tehty, koska lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen 

suuntautumisvaihtoehdon valinneet voivat toimia päivähoidossa lastenhoitotehtävissä.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuskohteita eli koulutuspaikkoja oli yhteensä 102. Varhaiserityis-

opettajia koulutetaan viidessä yliopistossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Joensuussa, Turussa 

ja Åbo Akademissa. Logopedejä koulutetaan neljässä yliopistossa, Oulussa, Tampereella, 

Turussa ja Åbo Akademissa. Sosionomeja koulutetaan 21 ammattikorkeakoulussa ja lähi-

hoitajia 72 oppilaitoksessa. Sosionomikoulutuspaikat etsittiin opintopolku-nimisen nettisi-

vuston kautta ja lähihoitajien koulutuspaikat ammattipolku-sivuston kautta (Opintopolku, 

Ammattikoulut.)   

6.4. Aineistonkeruuprosessi  

Aineistonkeruuprosessi alkoi tässä tutkimuksessa kesällä 2014, kun eri koulutusohjelmien 

opetussuunnitelmia etsittiin internetin kautta. Alkuun käytiin läpi kaikki koulutuspaikat, 

joissa koulutetaan varhaiserityisopettajia, logopedejä, sosionomeja ja lähihoitajia, sekä 

niiden koulutuspaikkojen opetussuunnitelmat. Internetsivustojen kautta löytyi varhaiseri-

tyisopettajien ja logopedian opetussuunnitelmia sekä sosionomikoulutusten opetussuunni-

telmia. Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta löytyi viittomakielen opintoja, 

mutta missään muussa koulutusohjelmassa ei suoranaisesti ollut viittomakielen tai tukiviit-

tomien opetusta mainittu. Alkututkimus osoitti, ettei tutkimusta voitu tehdä pelkkien inter-

netissä olevien opetussuunnitelmien pohjalta, joten kaikkien koulutuspaikkojen tiedot tuli 

kirjata ylös ja etsiä jokaisen koulutuspaikan opinto-ohjaajan tiedot. Tutkimusta päätettiin 

jatkaa tekemällä koulutusohjelmien opinto-ohjaajille sähköinen kyselylomake viittomakie-
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len ja tukiviittomien opetuksesta. Sähköiset kyselylomakkeet (ks. liite 1) lähettiin marras-

kuun loppupuolella 2014 ja vastausaikaa oli kaksi viikkoa. Lähetetyistä 102:a kyselylo-

makkeesta palautui yhteensä 20, joten tutkimuksen vastausprosentiksi tuli 20,4. 

 

Laadullisen tutkimuksen yleisimmät aineistonkeruumenetelmät ovat kysely, haastattelu, 

havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin perustuvat tieto. Näitä on mahdollista käyttää 

vaihtoehtoisesti, rinnakkain tai eri tavoin yhdistelemällä riippuen tutkittavasta ongelmasta 

sekä tutkimusresursseista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.) Tässä tutkimuksessa aineistoa 

kerättiin tutkimalla koulutusohjelmien internetissä olevia opetussuunnitelmia sekä koulu-

tuspaikkojen opinto-ohjaajille lähetettyjen kyselylomakkeiden avulla.  

6.5. Aineiston analysointi ja sen vaiheet 

Sisällönanalyysillä tarkoitetaan aineiston erittelyä, yhtäläisyyksien ja erojen etsimistä sekä 

tiivistämistä. Sisällönanalyysi on tekstianalyysia, jossa tarkastellaan jo valmiita tekstimuo-

toisia aineistoja, joita voivat olla esimerkiksi kirjat, haastattelut tai puheet. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 103–104.) Analyysin tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivis 

kuvaus, jossa huomioidaan erilaisten aineistojen sisällöt sekä etsitään teksteistä keskeisiä 

asioita tutkimuskysymykset huomioon ottaen. Analyysin avulla tutkija tiivistää aineisto-

aan, tulkitsee sitä ja vuoropuhelee teorian, empirian ja oman ajattelunsa kanssa. (Saaranen-

Kauppinen, Puusniekka, Kuula, Rissanen & Karvinen, 2009 73–74.) 

 

Tässä tutkimuksessa on kaksi erilaista aineistoa, internetistä löytyneet opetussuunnitelmat 

ja tutkijan laatimaan kyselylomakkeeseen saadut vastaukset. Tutkimusaineiston kirjallinen 

analyysi aloitettiin opetussuunnitelmien läpikäymisellä. Opetussuunnitelmasta saatujen 

vähäisten tietojen vuoksi tutkija päätyi tekemään lisäksi kyselylomakkeen. Miles ja Hu-

bermanin (1994, 10–12) mukaan aineistolähtöisen sisällönanalyysin voi jakaa kolmevai-

heiseksi prosessiksi. Ensimmäisenä on aineiston redusointi eli pelkistäminen, toisena ai-

neiston klusterointi eli ryhmittely ja viimeisenä abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden 

luominen. Vilkan (2005, 140) mukaan pelkistämisen aikana aineistosta karsitaan epäolen-

nainen informaatio pois, hävittämättä kuitenkaan aineiston sisältämää tärkeää informaatio-

ta. Seuraavaksi tutkimusaineisto tulee tiivistää, mitä ohjaavat tutkimuskysymykset sekä 

aineisto pilkkoa osiin. Tästä seuraa aineiston ryhmittely, mikä tehdään sen mukaan, mitä 

tutkimusaineistosta ollaan etsimässä.  
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Tutkija kävi ensiksi läpi kaikki saamansa kyselylomakkeet. Hän karsi niistä sellaiset vas-

taukset, joista ei tutkimuksen kannalta ollut olennaista hyötyä. Esimerkiksi pelkät kyllä/ei-

vastaukset pystyi suoraan karsimaan pois, koska ne eivät antanut tutkimuksen kannalta 

tarvittavaa informaatiota. Tämä oli aineiston redusointia, eli pelkistämistä, sillä tutkija kar-

si epäolennaisen informaation pois. Tämän jälkeen vastauksia tiivistettiin pitäen koko ajan 

mielessä tutkimuskysymykset. Vastauksista etsittiin samanlaiset vastaukset eli ne ryhmitel-

tiin merkkaamalla ne samalla värillä, jotta niihin oli myöhemmin helpompi palata. Väri-

koodatuista vastauksista pystyi heti huomaamaan, montako samanlaista vastausta oli tullut. 

Lopuksi samanlaiset vastaukset ryhmiteltiin omiksi ryhmikseen, jotta niiden tarkastelu oli 

helpompaa. Ryhmittelyn kautta pyrittiin näkemään, paljonko viittomakielen ja tukiviitto-

mien opetusta koulutuksissa järjestettiin sekä paljonko opetusta oli ja kuka sitä antoi. Abst-

rahoinnissa eroteltiin tutkimuksen näkökulmasta olennainen tieto, jonka perusteella edet-

tiin alkuperäisilmauksista teoreettisiin käsitteisiin sekä johtopäätöksiin. Abstrahointivaihe 

oli tutkijan mielestä haasteellisin. Vastauksia tuli miettiä moneen otteeseen, että mitä vas-

taajat vastauksillaan halusivat kertoa, ja mikä oli merkityksellistä. Tutkimuskysymykset 

määrittelivät koko ajan sitä, mitä tietoa aineistosta lähdettiin etsimään. Ensimmäiseen ja 

kolmanteen tutkimuskysymykseen löytyi alaluokkia enemmänkin, joita sitten yhdisteltiin 

samansisältöisiksi yläluokiksi ja pääluokiksi. 
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7. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tuloksia tutkimuskysymysten osoittamassa järjes-

tyksessä. Alaluvuissa 8.1–8.2 esitellyt tulokset vastaavat kahteen ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseen. Alaluvut 8.3–8.4 vastaavat kolmanteen tutkimuskysymykseen. Alaluku 8.3 

käsittelee viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen riittävyyttä kuvion avulla, kun taas 

alaluvussa 8.4 käydään läpi vastaajien avointen kysymysten vastauksia. Lisäksi mukana on 

vastauksista otettuja suoria lainauksia. Kaikki tulokset on saatu kyselylomakkeiden vas-

tausten sekä internetissä olleen opetussuunnitelman pohjalta. 

7.1. Viittomakielen ja tukiviittomien opetus koulutuksissa 

Viittomakielen ja tukiviittomien opetusta annetaan vaihteleva määrä eri koulutusohjelmis-

sa. Opetussuunnitelmat sisältävät eri määrän opetusta. Pääasiassa, jos opetusta oli, se oli 

tukiviittomien opetusta. Sitä, mitä tarkoittavat tukiviittomat ja viittomakieli, oli monessa 

kohden mennyt sekaisin. Vastauksissa mainittiin, että opiskelijoille opetetaan viittomakiel-

tä, mutta kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii käyttämään tukiviittomia. Tai viitto-

makielen kurssin kurssisisällössä puhutaan viittomakommunikaatiosta. Lisäksi yhdessä 

vastauksessa mainittiin, että opiskelijoille opetetaan viittomia, mutta kurssisisällössä mai-

nittiin viittomakielen opiskelu. Suurimmassa osassa vastauksia käy ilmi, että opiskelijoille 

opetetaan vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, puhetta tukevia ja korvaavia mene-

telmiä (engl. Augmentative and Alternative Communication, lyh. AAC) tai kommunikaati-

on tukemisen -opintojaksoja. Nämä opintojaksot pitivät sisällään vaihtelevan määrän tuki-

viittomien opetusta, neljästä tunnista yhteen opintopisteeseen (Taulukko 1, sivulla 35). 

Taulukon pylväät tarkoittavat lukumääriä, paljonko mitäkin opetusta on annettu opintopis-

teinä. Esimerkiksi viittomakieli mainittiin kahdessa vastauksessa, ja toisessa sitä oli annet-

tu neljä opintopistettä ja toisessa koulutuspaikassa yksi opintopiste. Tähän kappaleeseen on 

yhdistetty kyselylomakkeen kaksi ensimmäistä kysymystä. 1) Opetetaanko erityislastentar-

hanopettajan, puheterapeutin, sosionomin ja lähihoitajan koulutuksissa viittomakieltä tai 

tukiviittomia (opinnot opintopisteinä)? 2) Kuuluuko opetus pakollisiin opintoihin vai onko 

opetusta tarjolla vapaasti valittavissa?  
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koulutuspaikassa opetettiin viittomia osana puhetta tukevien ja korvaavien viestintäkeino-

jen käyttöä. Kurssisisällössä mainittiin kuitenkin, että kurssi sisältää viittomakielen opetus-

ta 16 tuntia. Vastauksessa ei kerrottu lainkaan, onko opetus pakollista vai vapaasti valitta-

vissa. Kolmannessa koulutuspaikassa järjestettiin neljän opintopisteen viittomakielen kurs-

si. Tämänkin koulutuspaikan kurssisisällössä mainittiin, että opiskelija oppii käyttämään 

tukiviittomia osana puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja keskustele-

maan viittomakielellä. Kurssi oli kaikille opiskelijoille pakollinen.  

 

Yhden koulutuspaikan opetussuunnitelmasta löytyi yhden opintopisteen viittomakielen 

kurssin, mutta kurssin osaamistavoitteissa mainittiin, että opiskelija osaa esittää tyypilli-

simpiä viittomia. Lisäksi hän osaa esittää perustietoja viittomien käytöstä puhetta tukevana 

ja korvaavana kommunikointimuotona eri asiakasryhmissä. Kurssin sisällöksi mainittiin 

suomalaisen viittomakielen perusrakenne, viittomien opettelu, viittomien käyttö puhetta 

tukevana ja korvaavana kommunikointimuotona. Tämä kurssi kuului perusopintoihin eli on 

pakollinen kaikille.  

 

Ruotsissa puheterapeutit opiskelevat koulutuksensa aikana pakollisina opintoina viittoma-

kommunikaatiota tai vaihtoehtoisia ja täydentäviä kommunikaatioita, johon tukiviittomat 

kuuluvat osana opintoja. (Sandgren, sähköpostitiedoksianto 28.11.2014, Vikström, sähkö-

postitiedoksianto 27.11.2014.) 

7.1.3. Sosionomit 

Sosionomien koulutuspaikoista tuli yhteensä seitsemän vastausta. Viittomakielen ja tuki-

viittomien opetuksen vaihtelu oli todella kirjavaa. Ensimmäisessä vastauksessa kerrottiin, 

että opiskelijoille opetetaan yhden opintopisteen tukiviittomakurssi, joka oli pakollinen 

kaikille. Seuraavassa vastauksessa mainittiin, että opetetaan puhetta tukevia ja korvaavia 

kommunikaatiomenetelmiä kolmen opintopisteen verran ja tämä on opiskelijoiden mahdol-

lista valita vapaasti valittavista opinnoista. Kolmannessa vastauksessa kerrottiin, että opis-

kelijat kehittävät omaa ammatillista osaamistaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen 

käyttämisessä kolmen opintopisteen verran. Tämä opintojakso kuuluu vaihtoehtoisiin opin-

toihin, eli opiskelijoilla on mahdollisuus valita jokin kolmen opintopisteen kurssi yhdestä-

toista vaihtoehdosta. Vaihtoehtoiset kommunikaatiomuodot ja aistihäiriöisten kuntoutus -

kurssi on yksi näistä. Seuraavassa vastauksessa kerrottiin, että pakollisissa kursseissa on 
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vain lyhyt tutustuminen, 4 – 8 tuntia. Vastauksessa ei kerrottu tarkemmin, onko kyseessä 

viittomakielen vai tukiviittomiin tutustuminen. Tämän lisäksi vapaasti valittavissa oli mah-

dollisuus valita viiden opintopisteen kokonaisuus puhetta tukevista ja korvaavista kommu-

nikaatiomenetelmistä.  

 

Viidennessä vastauksessa mainittiin, että koulutuksessa opetetaan AAC-menetelmiä eri-

tyiskasvatuksen luentosarjassa. Tässä luentosarjassa yksi työpaja käytetään siihen, että 

perehdytään muun muassa Papunetin sivuihin ja netissä olevaan viittomakielen sanakir-

jaan. Kuudennessa vastauksessa mainittiin tukiviittomien opetusta tarjottavan 0,5 opinto-

pistettä erityisen tuen tarpeet (6 op) opintojakson sisällä. Viimeinen vastaus mainitsi, että 

erityiskasvatuksen (5 op) opintojaksolla tukiviittomiin ja viittomakieleen perehdytään ylei-

sellä tasolla. Lähinnä siis perehdytään kielellisiin erityisvaikeuksiin ja tämän puitteissa 

käydään läpi muun muassa tukiviittomien perusperiaatteet. Varsinaista tukiviittomien ope-

tusta opintojaksoon ei sisältynyt.  

7.1.4. Lähihoitajat 

Lähihoitajien koulutuspaikoista vastauksia tuli yhdeksän. Lähihoitajien koulutuspaikoissa 

vain yhdessä mainittiin viittomakielen opiskelu. Muissa paikoissa opetettiin tukiviittomia 

tai sitten opetusta ei ollut laisinkaan. Ensimmäisessä vastauksessa mainittiin, että pakolli-

sissa opinnoissa ei ole tarjolla viittomakieltä eikä tukiviittomia. Vapaasti valittavissa opin-

noissa on mahdollisuus valita viittomakielen alkeet ja tukiviittomat. Opintojen laajuudesta 

ei ollut mainintaa. Toisessa vastauksessa kerrottiin, että vaihtoehtoiset kommunikaatiome-

netelmät ovat osana kuntoutumisen tukeminen lapsuudessa ja nuoruudessa (2 ov) kokonai-

suutta. Harjoitustunteja oli yhteensä neljä. Opintokokonaisuus oli kaikille opiskelijoille 

pakollinen. Seuraavassa vastauksessa kerrottiin, että viittomia opetetaan osana kaikille 

pakollista kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osaa yhteensä 0,5 opintopistettä. Neljäs vas-

taus kertoi, että kuntoutuksen kurssien sisällä opetetaan AAC-menetelmiä noin 15 tuntia eli 

0,5 opintoviikkoa ja tämä kurssi on kaikille pakollinen.  

 

Viidennessä vastauksessa mainittiin tukiviittomien opetusta olevan noin neljä tuntia osana 

kuntoutumisen tukemisen tutkinnonosaa. Opetus kuuluu perusopintoihin eli on kaikille 

pakollinen. Seuraavassa vastauksessa kerrottiin, että kaikille on pakollisena perusopinnois-

sa 0,5 opintoviikkoa kommunikaation tukemista osana kuntoutumisen tukemisen tutkinnon 
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osaa. Kommunikaation tukemisen kurssissa opetetaan muun muassa tukiviittomia. Seitse-

männessä vastauksessa mainittiin, että vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä opetetaan 

kuntoutumisen tukemisen perusopinnoissa noin seitsemän tuntia kaikille lähihoitajaopiske-

lijoille. Kahdeksannessa vastauksessa mainittiin, että tukiviittomia opetettiin joidenkin 

kurssien osana, esimerkiksi kasvun tukemin jaksolla, kuntoutumisen tukemisen jaksolla ja 

lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmassa. Määrä on noin kaksi tuntia 

opintojaksossa. Esimerkiksi tukiviittomiin on tutustuttu yhden oppitunnin verran osana 

AAC-kommunikaatiota. Tukiviittomia ei opetettu omana erillisenä kurssina. Opetus on 

osana pakollisia opintoja. Viimeisessä vastauksessa kerrottiin, että opetusta ei anneta ol-

lenkaan. Vastaukseen oli lisätty, että opiskelijat oppivat niitä jonkin verran työssäoppimi-

sen jaksoilla.  

 

7.2. Kouluttajan kokemus viittomakielen ja tukiviittomien opetuksesta 

Kouluttajien ja opettajien kokemukset viittomakielen ja tukiviittomien opetuksesta vaihte-

livat suuresti. Myös koulutustaustoiltaan opettajat olivat hyvin erilaisia. Opettajina toimi-

vat muun muassa kasvatustieteen maisteri, erityisopettaja, viittomakielen tulkki, kasvatus-

tieteen lisensiaatti ja sosionomi. Kokemukset opetustyöstä olivat puolesta vuodesta yli kah-

teenkymmeneenviiteen vuoteen. Osa koulutuspaikoista (3) on ottanut viittomaopettajan 

ostopalveluna oppilaitoksen ulkopuolelta. Tällöin opettajana toimi viittomakielen tulkki tai 

viittomaopettaja. Muilla koulutuspaikoilla opettajana toimi esimerkiksi erityisopettaja, 

jolla on pitkä työkokemus (10–25v), jonka aikana hän on jaksoittain käyttänyt tukiviitto-

mia. Osalla opettajista oli vastausten mukaan osaamista tukiviittomista, mutta ei viittoma-

kielestä. Tarkempaan ei kerrottu, millaista osaaminen oli ja kuinka he itse ovat opiskelleet 

tukiviittomia.  

 

Yhdellä lähihoitajien opettajista oli erityisopettajan koulutus, mutta hän ei ollut saanut eri-

tyistä koulutusta tukiviittomiin eikä viittomakieleen, vain yksittäisiä kursseja. Eräässä lähi-

hoitajien koulutuspaikassa tukiviittomia opettaa useampi henkilö, joilla on viittomien ope-

tuskokemusta 1–10 vuotta. Yksi näistä opettajista on käynyt kansalaisopiston kurssit 1–4, 

joiden laajuus yhteensä on noin 6 opintopistettä. Muut opettajat ovat itseoppineita. Kolmas 

lähihoitajien kouluttaja omasi 10 vuoden opettajakokemuksen ja lisäksi hänellä oli työko-

kemusta 11 vuotta vammaistyöstä. Tukiviittomia kouluttaja oli opettanut viisi vuotta. Tällä 
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hetkellä hän oli tukiviittomien koulutuksessa kansalaisopistolla, jossa kouluttajana toimi 

viittomakielen tulkki. Eräs lähihoitajakoulutuksen opettaja vastasi, että viittomakielen 

opettajalla on pitkä kokemus opettamisesta, mutta uuden opetussuunnitelman myötä viit-

tomakielen opetus on tulevaisuudessa vielä epävarmaa. Tukiviittomat jäävät myös uusiin 

opetussuunnitelmiin. Toinen opettaja on käynyt tukiviittomiin kolme erillistä kurssia. Yh-

dessä lähihoitajien koulutuspaikassa tukiviittomia ja viittomakieltä opettivat eri opettajat 

eri kursseilla. Opettajilla oli esimerkiksi sosionomin ylempi korkeakoulututkinto, yksi oli 

yhteiskuntatieteiden maisteri ja yksi nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja. Viittomakieltä yksi 

opettaja oli opiskellut vuoden (1 krt/vko) osana nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan opintoja. 

Yksi opettajista oli oppinut tukiviittomia työssään päiväkodissa.  

 

7.3. Viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen riittävyys eri koulutusohjelmissa 

Kyselylomakkeen neljännessä kysymyksessä kysyttiin viittomakielen ja tukiviittomien 

opetuksen riittävyydestä eri koulutusohjelmissa. Vastauksia tuli yhteensä 17. Taulukossa 2 

sivulla 40 on nähtävissä vastauksista ilmi käyneet määrät eri vaihtoehtojen välillä. Sosio-

nomien koulutusohjelmasta tuli kaksi riittävästi vastausta. Toisessa paikassa tukiviittomia 

opetettiin yhden opintopisteen verran talon ulkopuolisen opettajan, viittomakielen tulkin, 

opettamana. Toisessa riittävästi opetusta saavassa koulutuspaikassa vaihtoehtoisia kommu-

nikaatiomenetelmiä opetettiin kolmen opintopisteen verran. Vastauksessa ei ollut tarkem-

min eritelty, paljonko tukiviittomien opetusta tästä kokonaisuudesta oli. Lähihoitajien kou-

lutusohjelmissa oltiin eniten tyytymättömiä viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen 

määrään. Niissä viisi vastaajista oli rastittanut, että opetusta on riittämättömästi heidän 

koulutusohjelmassaan.  
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”Sosionomit työllistyvät varhaiskasvatuksen lisäksi mm. vammaistyöhön ja 

tai työssään kohtaavat asiakkaita, joiden kanssa vuorovaikutukseen tarvitaan 

vaihtoehtoisia kommunikaatiomuotoja. Myös vaikeasti vammaisten asiakkai-

den kanssa tavoitteellinen yksilökeskeinen työskentely edellyttää esim. viitto-

makielen tai tukiviittomien käyttämistä. Asiakkaan kuulluksi tuleminen, syr-

jäytymisen ehkäiseminen, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 

edellyttää sosionomilta kykyä kommunikoida kaikkien asiakkaiden ja heidän 

huoltajiensa/vanhempien sekä omaisten kanssa.” 

 

”Sosionomien ydinosaamiseen kuuluu asiakkaan kohtaamisen ja vuorovai-

kuttamisen taito. Mielestäni kommunikointi on esteettömyyden tärkein osa, ja 

asiakkaan kuuleminen / asiakaslähtöisyys on huomioitava ykkösprioriteettina 

kaikkien asiakkaiden kohdalla. Tukiviittomia voi hyödyntää monipuolisesti 

eri-ikäisten, kommunikointiinsa tukea tarvitsevien asiakkaiden kanssa.” 

 

”Aiheen esille nostaminen on tärkeää, toivon viittomille enemmän tilaan so-

sionomi (AMK)-koulutuksen opetussuunnitelmassa.” 

”Näkisin mielelläni, että tulevaisuudessa tämä osa-alue kasvaisi koulutukses-

sa, mutta pelkään pahoin, että lähihoitajakoulutuksessa tämä tulee jäämään 

entistä vähemmälle tai sitten sen opetus ja kohtaaminen siirtyy täysin työssä-

oppimiseen.” (vapaa sana -vastaus) 

 

Lähihoitajien koulutuspaikoissa viittomakielen ja/tai tukiviittomien opetus nähtiin myös 

tärkeäksi opinnoissa. Jokainen yhdeksästä vastaajasta oli kommentoinut tähän kysymyk-

seen. Tässä muutamia poimintoja, miksi viittomakielen ja/tai tukiviittomien opetus nähtiin 

tärkeäksi: 

 

”Lähihoitaja kohtaa työssään päiväkodissa, sairaalassa, vanhainkodissa, ko-

tihoidossa, mielenterveysyksikössä eli kaikissa työpaikoissaan henkilöitä, 

joille viittomakieli on äidinkieli tai henkilö käyttää tukiviittomia. Miksi se ei 

olisi yhtä tärkeää kuin englanti tai ruotsi, jotka ovat pakollisia nykyään tut-

kinnossa.” 
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”Jokaisella ihmisellä on oikeus itsensä ilmaisuun ja ymmärretyksi tulemiseen 

ja siksi on tärkeä käydä läpi vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä opis-

kelijoiden kanssa. Kaikkea opiskelijat eivät voi koulussa oppia, mutta voim-

me ainakin tutustuttaa opiskelijoita tähän maailmaan ja heillä on tätä kautta 

matalampi kynnys perehtyä asiaan syvemmin. Tai ainakaan he eivät säikähdä 

kohdatessaan toisella tavalla kommunikoivia, vaan ovat avoimen uteliaita 

keksimää keinoja yhteisen kielen ja ymmärryksen löytämiseksi.” 

 

”Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla kohdelluksi tasa-arvoisesti. Jokaisella 

ihmisellä on puutteellisinkin taidoin oikeus kommunikaatioon!” 

 

”On tärkeää pystyä itse kommunikoimaan ja tukemaan asiakkaiden kommu-

nikointia. Viittomat ja vaihtoehtoiset kommunikointimenetelmät hyödyttävät 

myös esimerkiksi päivähoidossa muitakin lapsia." 

 

Lähihoitajien koulutusohjelmien opinto-ohjaajat olivat aktiivisimmin kirjoittaneet ajatuksi-

aan vapaa sana -kysymykseen. Tässä muutamia poimintoja vastaajien ajatuksista:  

 

”Tulemme jatkossa panostamaan tähän asiaan tutkinnon perusteiden uudis-

tuessa 1.8.2015.” 

 

”Aikaisemmassa koulukohtaisessa lähihoitajien opetussuunnitelmassa on ol-

lut tarjolla nykyistä enemmän esim. viittomakielen opetusta. Olet valinnut 

tärkeän gradu-aiheen. Toivottavasti saamme tästä apua, kun suunnitellaan 

tulevien lähihoitajien koulutuksen sisältöjä!” 

 

”Kommunikaation opetusta lähihoitajakoulutuksessa on AIVAN LIIAN 

VÄHÄN suhteessa siihen miten merkittävästä asiasta on kysymys kuin tulla 

ymmärretyksi asiakkaana. Myös liian perinteinen asenneilmasto estää esim. 

työpaikoilla kommunikaation rikastamisen asiakas- ja hoitosuhteessa – vedo-

taan aikaan ja siihen että on työskennelty jo pitkään näiden ihmisten kanssa 

”että tiedetään jo eleistä ja kehon kielestä” mitä asiakas ajattelee. Kommu-

nikaation kurssit ovat tarpeen. Oppijat pitävät niistä ja kokevat näin oppilai-

toksella ollessaan asian erittäin tärkeänä. Mutta valitettavasti innokkaina ja 
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idearikkaina he usein törmäävät juuri ”näin on aina ennenkin tehty kulttuu-

riin”. Tosin poikkeuksiahan on, jotka vievät kehitystä eteenpäin.” 

 

Koulutuksissa on huomioitu viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen liian pieni määrä, 

mutta esimerkiksi opetussuunnitelman muuttaminen on pitkä prosessi. Asenteet ratkaisevat 

paljon, mitä arvostetaan ja mitä ei. 
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8. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen määrä eri koulutusohjelmissa 

Tutkimuksen ensimmäinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään, kuinka paljon viittoma-

kielen ja/tai tukiviittomien koulutusta on varhaiserityisopettajien, puheterapeuttien, sosio-

nomien ja lähihoitajien koulutuksissa pakollisina opintoina, ja paljonko vapaasti valittavi-

na. Kuten tutkimustulokset tuovat ilmi, viittomakieltä ja tukiviittomia ei opeteta eri koulu-

tusohjelmissa juuri ollenkaan. Ennakko-oletus oli, että opetusta ei juuri ole, ja tutkimus 

varmisti oletuksen oikeaksi.  

 

Yle uutisissa (9.10.2013) mainittiin, että ainoastaan Helsingin yliopistossa on pakollinen 

viittomakielen kurssi erityisopettajiksi opiskeleville. Mutta sielläkin kurssi on osa yleistä 

muutaman tunnin aistivammaisuuskurssia, mikä tarkoittaa viittomien opetuksen osuuden 

olevan melko vähäistä. Tukiviittomia ei opi nopeasti, eivätkä ne pysy mielessä, jos niitä ei 

käytä jatkuvasti. Helsingin yliopisto patistelee erityisopettajia itseopiskeluun. 

 

Tuloksissa kiinnitti suuresti huomiota se, että termit viittomakieli ja tukiviittomat olivat 

sekoitettu monessa kohtaan keskenään. Widberg-Palo & Seilola (2012, 27) kirjoittavat, että 

viittomakieli on itsenäinen kielijärjestelmä. Sillä on oma kielioppinsa ja viittomat ovat pu-

huttujen kielten sanoja vastaavia yksiköitä. Viittomakieli on syntynyt kuurojen yhteisössä 

spontaanisti. Aution & Ylijoen (2005, 9) mukaan tukiviittomat ovat yksi yleisimmistä 

Suomessa käytetyistä puhetta tukevista ja korvaavista kommunikointimenetelmistä. Tuki-

viittomat tarkoittavat puheen ja puheen tapailun samanaikaista tukemista viittomakielestä 

lainatuilla viittomamerkeillä. Vain viittomat lainataan viittomakielestä, ei siihen liittyviä 

sääntöjä tai rakenteellisia seikkoja. Tukiviittomat eivät ole kieli, vaan kommunikointime-

netelmä, jonka tärkein tehtävä on puheen tukeminen. Tukiviittomilla viittomista voidaan 

elävöittää ja viestiä selkeyttää viittomakielen rakenteen eri piirteillä: osoittamalla, panto-

miimilla, tilankäytöllä, viittomisen voimakkuudella sekä ilmeillä.  

 

On harmillista, että nämä kaksi asiaa, viittomakieli ja tukiviittomat, sekoitetaan keskenään, 

koska kyseessä on kaksi täysin eri kommunikointimuotoa. Vastauksissa kerrottiin, että 

kahdessa puheterapeuttien koulutuspaikassa opetetaan viittomakieltä, mutta lähemmän 

tarkastelun jälkeen käy ilmi, että viittomakieltä ei oikeastaan opeteta missään. Molemmissa 
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puheterapeuttien koulutuspaikoissa, joissa sanottiin olevan viittomakielen kurssi, kurssisi-

sällössä puhutaan, että opiskelija oppii käyttämään viittomia tai opiskelija oppii viittoma-

kommunikaatiota. Tärkein asia opetuksessa olisi, että puhutaan oikeilla käsitteillä. Rissa-

nen (2009) mainitsee, että viittomakielen perustaidot pystyy oppimaan noin vuoden opis-

kelun jälkeen, jos oppimismotivaatio on kohdillaan. Viittomakielen sanajärjestyksen oppi-

minen on haastavampi oppia kuin yksittäisen viittoman oppiminen.  

 

Puheterapeuteille ympäristön huomioimisen näkökulma ei ole aina ollut yhtä tärkeä osa 

puheterapiakuntoutusta. Viime vuosikymmeninä puheterapeutin työ on muuttunut esimer-

kiksi siten, että lasten puheterapia aloitetaan paljon varhaisemmin ja ympäristön ohjausta 

korostetaan enemmän ja enemmän (Puheterapiapalvelut 1999, 12.) Kuntoutuksessa yleises-

tikin ovat vahvistuneet toiminnallisuus, osallisuus ja perhekeskeisyys sekä logopedian ke-

hitys yksilöä tarkastelevista lähestymistavoista kohti pragmaattista näkökulmaa niin teori-

anmuodostuksessa kuin käytännön työssä. Pragmaattinen näkökulma pyrkii aiempaa 

enemmän huomioimaan ihmisten välisen vuorovaikutuksen merkitystä kielen kehityksessä 

ja käytössä, sekä keskittymään yhteisöllisempiin toimintamuotoihin koppiterapiamuodon 

sijaan. (Launonen & Lehtihalmes 2001, 5–7.) Kielen kuntoutuksen perusoletuksena on yhä 

useammin, että kieliympäristön kautta on mahdollista vaikuttaa lapsen kielenkehitykseen 

(von Tetzchner & Grove 2003, 12).  

 

Puheterapian yhtenä osa-alueena on puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän suunnittelu ja 

ohjaus (Puheterapeuttiliitto). Vaikka puheterapeutilla on tärkeä osa puhetta tukevan ja kor-

vaavan viestinnän tukemisessa, suuri osa Suomen laillistetuista puheterapeuteista ei ole 

saanut opinnoissaan koulutusta puhetta tukevasta ja korvaavasta viestinnästä (Launonen 

2002, 14–19). Koulutuksen puute saattaa tehdä puheterapeutin työstä haastavaa puhetta 

tukevan ja korvaavan viestinnän parissa.  

 

Tukiviittomien opetus oli monessa koulutuspaikassa sisällytetty vaihtoehtoisiin kommuni-

kaatiomenetelmiin, kommunikoinnin tukeminen tai AAC-menetelmät -kurssien sisälle. 

Näiden kurssien puitteissa opetusta oli yleensä puolen opintopisteen verran eli noin 16 tun-

tia, mikä on äärimmäisen vähän. Tällaisella tuntimäärällä saa vain tietoa, mitä tukiviittomat 

ovat ja miten niitä käytetään, mutta oppiminen jää kyllä täysin opiskelijan vastuulle. Lap-

selle on varmasti turhauttavaa, jos häntä ei ymmärretä päiväkodissa. Jos lasta on ohjattu 

käyttämään viittomia pienestä pitäen, mutta päiväkodissa ei enää olekaan viittovaa henki-



46 

 

 

lökuntaa, niin se on resurssien hukkaan heittämistä. Tukiviittomat unohtuvat siinä missä 

muutkin kielet, jos niitä ei käytä jatkuvasti.  

 

Tukiviittomat vaikuttavat lapseen ympäristön kautta eri tavoilla. Jos varhaiskasvatuksessa 

käytetään viittomia, se voi vaikuttaa lapsen lähiympäristöön ja sitä kautta lapsen viestin-

nän, puheen- ja kielenkehitykseen. Puhetta tukevan ja korvaavan viestinnän käytössä lap-

sen lähiympäristön merkitys nähdään äärimmäisen tärkeänä. Esimerkiksi lähi-ihmisten 

asenteet, taidot, tiedot sekä voimavarat ovat jatkuvasti lapsen viestintäympäristössä läsnä. 

Jotta kuntoutus voisi onnistua, tulee lähiympäristö saada mukaan kuntoutukseen aktiivisel-

la otteella. (Launonen 1999, 162–167.) 

 

Kelan tilastojen mukaan lasten kielelliset erityisvaikeudet ovat lisääntyneet noin 35 pro-

senttia kuudessa vuodessa. Jos lapsen kielellisiin vaikeuksiin ei puututa riittävän ajoissa 

eikä totuttuja tukitoimia jatketa, niin tutkimusten mukaan kielelliset vaikeudet tulevat nä-

kymään luetun ymmärtämisen sekä muun oppimiskyvyn heikkoutena vielä 15 vuoden iässä 

(Yle uutiset, 9.10.2013.) 

 

Nykyään pyritään siihen, että päivähoidossa ei ole erityisryhmiä kielihäiriöisille lapsille. 

Inkluusio -periaatteen mukaan lapsen tarvitsema tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle 

lapsen omassa ryhmässä muiden lasten kanssa. Näin on jo tehty esimerkiksi Oulun kau-

pungissa, jossa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle, tarjotaan pääsääntöisesti päivähoitoa 

lähipäiväkodissa tai perhepäivähoitoryhmässä. Päiväkodin työntekijöiden tulee osata viit-

toa, jos heidän ryhmässään on tukiviittomia tarvitseva lapsi. Tämän vuoksi on tärkeää, että 

päiväkodit huomioivat esimerkiksi sisäisessä koulutuksessaan tukiviittomien opetuksen 

tarpeen, sillä ammattiin valmistavissa koulutuksissa työntekijät eivät juuri opetusta saa.  

 

Opettajien koulutustausta 

Toinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään, kuinka pitkä kokemus kouluttajalla on viit-

tomakielen ja/tai tukiviittomien opettamisesta, sekä millainen koulutus hänellä on.  Tarkas-

teltaessa opettajien koulutuksia huomattiin, että harvalla kouluttajalla oli koulutusta tai 

kursseja viittomakielestä tai tukiviittomista. Monella opettajista oli pitkä työkokemus, mut-

ta se ei aina tuo mukanaan taitoa viittomakielen tai tukiviittomien opettamiseen. Autio & 

Ylijoki (2005, 16) mukaan viittomaopettajat tekevät ryhmä- ja perheopetuksia. Lisäksi he 

voivat opettaa viittomia kansalais- ja työväenopistoissa sekä muissa kurssimuotoisissa ope-
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tustilanteissa, kuten työpaikoilla ja oppilaitoksissa. Nimike tukiviittomien opettaja ei ole 

tällä hetkellä virallinen, eikä sitä kuka tukiviittomia saa ja pystyy opettamaan, ole määrätty 

missään laissa tai virallisissa lähteissä. Yleiseksi suositukseksi on tullut, että ammattikor-

keakoulun käyneet viittomakielen tulkit ja opistotason viittomakielen ohjaajat, joilla on 

suoritettuna pedagogiset opinnot, voivat opettaa tukiviittomia. Näiden lisäksi kuitenkin 

muidenkin ammattiryhmien edustajat, kuten osa puheterapeuteista ja erityisopettajista 

opettaa tukiviittomia.  

 

Viittomakielen opettajaksi on ollut mahdollista opiskella aikaisemmin Kuurojen liiton jär-

jestämillä lyhytkursseilla, Kuurojen kansanopiston kaksivuotisella viittomakielen opettaja-

linjalla tai viittomakielen tulkkiopintoihin sisältyvillä suuntautumisvalinnoilla. Nykyään 

viittomakielen aineopettajia valmistuu Jyväskylän yliopistosta. Kuurojen liiton viittoma-

kieliyksikkö ylläpitää luetteloa viittomakielen- ja viittomakommunikaation opettajista. 

Opettajia voi myös tiedustella tulkkipalvelua tarjoavista yrityksistä. (Kuurojen liitto.) 

 

On valitettavaa, että laki ei määrittele kuka viittomakieltä tai tukiviittomia saa opettaa. 

Tämä aiheuttaa sen, että viittomia opetetaan monenkirjavalla taustalla ja aina opetuksen 

laatu ei ole parasta mahdollista. On hienoa, että osa koulutuspaikoista on käyttänyt osto-

palvelua ja tilannut opettajan oppilaitoksen ulkopuolelta. Ostopalveluna otetut opettajat 

olivat viittomakielen tulkkeja, joilla on pedagogiset opinnot. Tällöin he ovat päteviä opet-

tamaan viittomia. Osa koulutuspaikkojen opettajista oli käynyt esimerkiksi kansalaisopis-

ton kursseilla opiskelemassa viittomakieltä tai tukiviittomia. Täten heillä on taitoa opettaa 

viittomia myös opiskelijoilleen. Eniten huolta herättänyt vastaus oli, että yksi opettajista oli 

itse oppinut viittomat. Huuhtasen (2012, 29) mukaan viittomia ei voi opiskella pelkästään 

kuvien avulla, vaan tarvitaan opettaja, joka ilmentää esimerkiksi liikkeen nopeuden tai 

ruumiinkielen merkityksen. Viittomakuvat voivat toimia muistin apuvälineenä, mutta ope-

teltaessa viittomia kuvista on hankala nähdä, kuinka viittomat tuotetaan, ellei sitä ole itse 

koskaan aiemmin nähnyt. Oppimisessa tulee tarkentaa samankaltaisten tilanteiden toista-

mista sekä vuorottelua. Toistojen määrä on ratkaiseva, jotta viittomat tulisivat osaksi suju-

vaa kommunikointia.  

 

Pedagoginen aineenhallinta tarkoittaa opettajan tietämystä sekä taitoa, joka liittyy tietyn 

oppiaineen opettamiseen. Kun opettaja hallitsee aineen sisältöjä riittävästi, hänellä on myös 

tietoa, miten oppilaat oppivat kyseistä ainetta. Kun opettajalla on hyvä pedagoginen ai-
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neenhallinta, edistää se oppilaiden oppimista aihekokonaisuudessa tai oppiaineessa. Opet-

taminen edellyttää aineenhallintaa. Opettajalla tulee olla käsitys opetettavan aineen tie-

donmuodostuksesta sekä pedagogista osaamista, jotta opetettavan aineen keskeinen sisältö 

saatetaan oppijoiden tietoisuuteen. (Palmenia 2007, 4.) Opettajan on tärkeää ymmärtää, 

milloin on pätevä opettamaan viittomakieltä ja tukiviittomia. Väärin opettamisella voi olla 

pitkäkantoiset seuraamukset.  

 

Viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen riittävyys ja tärkeys 

Viimeinen tutkimuskysymys pyrki selvittämään viittomakielen ja/tai tukiviittomien ope-

tuksen riittävyyttä koulutuspaikoissa sekä miksi opetus koetaan tärkeäksi. Vastausten pe-

rusteella opetusta ei ole riittävästi tarjolla koulutuspaikoissa. Ainoastaan kaksi vastaajaa 

kertoi, että opetusta on riittävästi. Toisessa näistä vastauspaikoissa oli tukiviittomien ope-

tusta yhden opintopisteen verran. Toisessa vastauksessa ei määritelty tarkemmin, paljonko 

tukiviittomien opetusta on, vaan vastattiin, että opiskelijat kehittävät ammatillista osaamis-

taan vaihtoehtoisten kommunikaatiomuotojen käyttämisessä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että 

kahdeksan vastaajaa oli jollakin tasolla tyytyväinen opetuksen määrään. Näissä koulutus-

paikoissa opetettiin tukiviittomia muutamia tunteja tai tukiviittomat kuuluivat osana muita 

kursseja. Riittämättömästi opetusta sai vastausten mukaan seitsemässä koulutuspaikassa. 

Huuhtasen (2012, 29) mukaan viittomakieltä ja tukiviittomia on vaikea opetella pelkästään 

kirjoista tai monisteista. Viittomat perustuvat liikkeeseen ja tilankäyttöön, joten niiden esit-

täminen kaksiulotteisina kuvina on vaikeaa. Viittomakuvat voivat kuitenkin toimia muistin 

tukena, kun ne kerran on nähnyt ja myös itse käsillään tuottanut.  

 

Vastaajat olivat huomioineet viittomakielen tai tukiviittomien opiskelun tärkeyden. Vas-

tauksista kävi ilmi, että asiakas, on se sitten lapsi tai aikuinen, tulee tulla kuulluksi. Kom-

munikointi on esteettömyyden tärkein osa, kommentoitiin yhdessä vastauksessa. Meillä 

jokaisella on oikeus itsensä ilmaisuun sekä ymmärretyksi tulemiseen ja päivähoidon työn-

tekijöiden tulee osata tukea lapsen kommunikointia. Kommunikaation tukemisen oppaassa 

(2012, 5) mainitaan, että jokaisella ihmisellä on subjektiivinen oikeus kommunikoida. Ih-

misten kommunikaation oikeudesta on säädetty esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaail-

mallisessa julistuksessa, Euroopan ihmisoikeusjulistuksessa, Yhdistyneiden kansakuntien 

vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa julistuksessa, Suomen perustuslaissa ja yh-

denvertaisuuslaissa. 
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Yhdysvaltalainen National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with 

Severe Disabilieties julkaisi Kommunikoinnin perustuslain (Communication Bill of 

Rights) vuonna 1992. Siinä on määritelty arjen kommunikaatiomahdollisuudet, joihin jo-

kaisella ihmisellä on oikeus päivittäisessä elämässään. Näitä mahdollisuuksia ovat esimer-

kiksi seuraavat: käyttää aina tarvitsemiaan puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin 

palveluja, tulla puhutelluksi arvostaen ja kohteliaasti, tulla puhutelluksi suoraan, eikä sillä 

tavalla että hänen puolestaan puhutaan tai hänestä puhutaan kolmannessa persoonassa hä-

nen itsensä ollessa läsnä tai osallistua selkeään, merkitykselliseen ja kielellisesti tarkoituk-

senmukaiseen kommunikointiin. (National Joint Committee for the Communication Needs 

of Persons with Severe Disabilieties.) 

 

Alijoki (2011, 78) mainitsee, että lapsen kielenkehitykseen on kiinnitettävä huomiota mah-

dollisimman aikaisin. Lapsen varhaiset vuodet ovat kielenkehityksen näkökulmasta ää-

rimmäisen tärkeitä. Jotta lapsen kehitystä voidaan tukea, tulee tunnistaa lapsen erityistar-

peet. Lapsen taitojen ja tietojen tarkka arvioiminen auttaa opettajaa huomaamaan, mitä ja 

miten lapsi on oppimassa.  

 

Lapsen kielen kehityksen tukeminen on haastava osa varhaiskasvatusta. Suomalaisessa 

varhaiskasvatuksessa on aina korostettu kasvattajan käyttämän kielen merkitystä. Kielen 

kehitystä on tuettu lukemalla paljon laadukasta lastenkirjallisuutta. Meiltä löytyy myös 

pitkät perinteet erilaisiin lauluihin, laululeikkeihin ja loruiluun. (Lindberg 2011, 54.) Kai-

ken lähtökohtana on lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus, mikä on pedagogisen toi-

minnan perusta. On tärkeää luoda hyvä vuorovaikutus erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja 

häntä ohjaavien aikuisten välille. Molemminpuolinen luottamus ja hyvä tuntemus rohkai-

sevat lasta myös silloin, kun vuorovaikutuksessa on vaikeuksia. Hyvä vuorovaikutus tukee 

myös kielen ymmärtämistä. Varhaiskasvatuksen toimintatapoihin ja -menetelmiin kuuluu 

olennaisesti juuri vuorovaikutuksen tukeminen. (Heinämäki 2004, 37.) 

 

Lapsella, jolla on kielellinen erityisvaikeus, sanavaraston laajentamiseen tulee kiinnittää 

erityistä huomiota. Päivähoidon työntekijöiden tulee olla jatkuvasti valppaana, jotta he 

näkevät, miten lapsen sanavarastoa voisi laajentaa huomioiden lapsen sen hetkiset taidot. 

Ryhmätilanteissa lapsi ei välttämättä ymmärrä hänelle annettuja ohjeita, jos käsitevarasto 

on suppea. Tukiviittomien käyttöä suositellaan, sillä se tukee ja rikastuttaa lapsen puheil-

maisua. Opetustuokiot tulee suunnitella ja opettaa johdonmukaisesti. Lasta tulee myös oh-
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jata ilmaisemaan itseään kokonaisilla lauseilla. Työntekijöiden tulee rohkaista lasta toimi-

maan vuorovaikutuksessa muiden kanssa, sillä lapsiryhmän tuki on keskeinen kielihäiriöi-

selle lapselle. Tilanteita tulee osata ennakoida, jotta osataan vähentää kasautuvia haitallisia 

vaikutuksia. (Kaure & Rauhala-Vaahervaara 2013, 8–9.) 

 

Eräs vastaajista mainitsi, että opiskelijat eivät voi koulussa oppia kaikkea, mutta koulutuk-

sen aikana opiskelijoita voidaan tutustuttaa tukiviittomien maailmaan. Tätä kautta heillä on 

matalampi kynnys perehtyä asiaan syvemmin. Tai ainakaan he eivät säikähdä kohdatessaan 

viittovan henkilön, vaan ovat uteliaita keksimään keinoja yhteisen kielen ja ymmärryksen 

löytämiseksi. Tutkimuksen perusteella kävi ilmi, että koulutukset tarjoavat vain lähinnä 

tutustumista viittomakielen ja tukiviittomien maailmaan.  

 

von Tetzchner & Martinsen (2000, 323–324, 327) kertovat, että henkilökunnan koulutta-

minen kuuluu olennaisena osana lasten kuntoutukseen. Kuntoutumisen onnistumiseksi 

kaikille tukiviittomia käyttävän ihmisen kanssa työskenteleville tulee antaa tietoa ja heitä 

tulee auttaa kehittämään heidän tarvitsemia taitoja. Tämä tarkoittaa, että henkilökunnan 

koulutuksen tulee koskea kaikki, jotka ovat tekemisissä tukiviittomia käyttävän ihmisen 

kanssa. Monesti avustajat unohdetaan koulutuksista, vaikka heillä on usein eniten tilai-

suuksia kommunikoida tukiviittomia käyttävän ihmisen kanssa. Henkilökuntaa tulee kou-

luttaa säännöllisesti. Koulutus ei voi keskittyä vain muutaman viittoman opetukseen, vaan 

koulutuksessa tulee opettaa, mihin viittomien muodostuminen perustuu ja miten järjestel-

mät rakentuvat. Lisäksi tulee kertoa, mikä on kommunikoinnin kuntoutuksen yleinen teo-

reettinen perusta, jotta henkilökunta voi ymmärtää lasta. Henkilökunnan osoittaessa kiin-

nostustaan tukiviittomia kohtaan, he samalla viestittävät myönteistä asennetta ja kunnioi-

tusta tätä kommunikaatiomuotoa kohtaan. Tällainen kiinnostus ja kunnioitus ovat tärkeitä 

lasten itsetunnolle.  

 

Tutkija on yhtä mieltä koulutuspaikkojen opinto-ohjaajien kanssa siitä, että viittomakielen 

ja tukiviittomien opetusta tulisi lisätä. Lisäksi viittomakielen ja tukiviittomien kurssien 

tulisi olla omana kurssinaan, eikä esimerkiksi vain yhtenä osana kommunikoinnin tukemi-

sen kurssia. Jokaiselle opiskelijalle tulee tarjota mahdollisuus päästä tutustumaan näihin 

kommunikaatiomuotoihin, jotta hänellä olisi käsitys siitä, mitä ne ovat ja kuinka niitä käy-

tetään. Myöhemmin opiskelija voisi tarpeen mukaan opiskella kommunikaatiomuotoja 

lisää, esimerkiksi kansalaisopiston kursseilla, jos sille on tarvetta. Tulevaisuudessa in-
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kluusion määrä lisääntyy ja erityistä tukea tarvitsevat lapset tulevat osaksi tavallista ryh-

mää, joten henkilökunnan tulee osata kommunikoida myös viittovan lapsen kanssa.  
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9. POHDINTA 

Tutkimus on ollut pitkä prosessi ja siinä on ollut monenlaisia vaiheita. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli antaa koottua tietoa siitä, millaisia määriä päiväkodeissa työskentelevät ammat-

tilaiset saavat viittomakielen ja tukiviittomien opetusta koulutustensa aikana. Tutkimuksen 

tekemisen tapa muuttui alun tarkastelun jälkeen opetussuunnitelmien tarkastelusta kysely-

lomakkeen laatimiseen koulutuspaikkojen opinto-ohjaajille. Tehty muutos, ei heikentänyt 

motivaatiota tehdä tätä tutkimusta. Päinvastoin, motivaatio lisääntyi, sillä kyselylomakkeen 

kautta tietoa sai paljon enemmän kuin pelkkien opetussuunnitelmien tarkastelun kautta. 

Kyselylomakkeiden kautta pystyi paremmin tiedustelemaan opetuksen määrästä, opettajien 

opetuskokemuksesta sekä opetuksen tärkeydestä. Näin saatiin laajempi perspektiivi viitto-

makielen ja tukiviittomien opetukseen.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tekeminen on ollut antoisa kokemus, joka vahvisti tutkijan 

ennakko-oletuksia viittomakielen ja tukiviittomien opetuksen vähäisyydestä koulutuksissa. 

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tuloksista näkyy, että viittomakielen ja tukiviittomien ope-

tusta pidetään tärkeänä, mutta on vaikea lisätä niiden opetuksen määrää koulutuksissa. On 

tärkeää, että lapsi saa päivähoidossa oikeanlaisia tukitoimia oman oppimisensa ja kehityk-

sensä tueksi. Yksilöllisen tuen tarve sekä tarkkaan laadittu ja riittävän usein päivitetty kun-

toutussuunnitelma ovat tärkeä osa erityistä tukea tarvitsevan lapsen päiväkotielämää. Työn 

lopussa on vielä pohdittu tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä tutkimuksen näkökul-

masta sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

9.1. Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Luotettava tutkimus tarkoittaa, että se on sisäisesti johdonmukainen, mikä tulee esille tut-

kimusraportissa. Tutkimusta arvioitaessa käytetään yleensä kriteereinä validiteettia ja re-

liabiliteettia. Ne ovat tärkeitä käsitteitä, mutta ne ovat saaneet kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa erilaisia tulkintoja. Validiteetti ja reliabiliteetti käsitteitä on kritisoitu, koska ne ovat 

syntyneet kvantitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin. Validiteetti tarkoittaa, että onko tutki-

muksessa tutkittu sitä, mitä on luvattu ja reliabiliteetti taas sitä, onko tutkimustulokset tois-

tettavissa ja ovatko ne tarkkoja ja luotettavia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2006, 216–

217.) Tässä tutkimuksessa on mahdollista todentaa validius. Reliabiliteetin todentaminen 
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on vaikeampaa, koska tutkimus on tapaustutkimus ja tutkimustulokset ovat ainutkertaisia. 

Jos luodaan uusi kyselylomake ja lähetetään se samoilla tutkimushenkilöille, tutkimustu-

lokset saattaisivat olla samansuuntaisia, mutta täysin samoja ne eivät voi olla. Tutkimustu-

loksiin ja niiden tulkintaan vaikuttavat tutkijan oma tausta ja kiinnostuksen kohteet. Tutkija 

on aikaisemmalta ammatiltaan viittomakielen tulkki. Lisäksi hän on opiskellut erityispeda-

gogiikkaa aineopintoihin asti. Näiden kokemuksien kautta hän on tulkinnut tuloksia.  

 

Laadullisen tutkimuksen raportilla on tärkeä merkitys luotettavuuteen. Tutkijan tulee ker-

toa raportissaan tutkimuksen löydöistä ja näyttää toteen tutkimusprosessin kulku. Luotetta-

vuutta tulee arvioida jokaisen valinnan kohdalla, mitä tutkija tekee. (Vilkka 2005, 158–

159.) Laadullista tutkimusta tehdessä tutkijalla on raporttia kirjoittaessaan mahdollisuus 

tehdä omia valintojaan. Hän voi valita raportin muodon, aikamuodon sekä ilmaisutavan. 

Kun tutkija kuvaa aineistonanalyysin huolella, lukija saa tätä kautta mahdollisuuden arvi-

oida tutkimuksen todenperäisyyttä. Jos raportti selostaa tarkkaan tutkimuksen toteuttamis-

ta, on lukijalla mahdollisuus arvioida myös tällä tavoin tutkimuksen luotettavuutta. (Hirs-

järvi, Remes, Sajavaara 2006, 217–218.) Tässä tutkimuksessa tutkija on pyrkinyt kuvaa-

maan tutkimusta tarkasti, jotta lukija pystyy seuraamaan tutkimuksen kulkua vaivattomasti. 

Tutkija on pyrkinyt perustelemaan tekemiään valintoja ja rajauksia mahdollisimman tar-

kasti. Hän on kertonut tutkimuskohteista, niiden rajaamisesta, aineistonkeruuprosessista 

sekä aineiston analysoinnista. Tutkimuksen raportti antaa vastaukset asetettuihin tutkimus-

kysymyksiin ja raportti etenee johdonmukaisesti. Tutkimuksen luotettavuutta lisää myös 

raportissa käytetyt suorat lainaukset tutkimusaineistosta.  

 

Kun tutkimusmetodina on kyselylomaketutkimus, sen luotettavuus lisää se, miten onnistu-

neita kysymykset ovat olleet eli miten niiden avulla saadaan vastauksia tutkimuskysymyk-

siin. (Tuomi 2008, 150). Tutkimus toteutettiin sähköpostin kautta lähetetyn kyselylomak-

keen avulla. Tämä toteutustapa valittiin, koska sitä kautta saatiin nopeasti kiinni kaikki 

koulutusohjelmien opinto-ohjaajat, ja koska tutkimusjoukko oli laaja, 102 opinto-ohjaajaa. 

Kyselylomakkeen suunnitteluun käytettiin paljon aikaa ja kysymyksiä muokattiin ja tiivis-

tettiin. Näin tutkija pystyi varmistamaan, että lomake selvittää haluttuja asioita mahdolli-

simman yksiselitteisesti. Kyselylomakkeet lähetettiin kaikkiin koulutuspaikkoihin ympäri 

Suomen, joissa koulutetaan puheterapeutteja, varhaiserityisopettajia, sosionomeja sekä 

lähihoitajia. Lähihoitajien koulutuspaikkoja oli rajattu koskemaan pelkästään lasten ja 
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nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelmaa, sillä tämän suuntautumisvaihtoehdon 

valinneet voivat tulevaisuudessa työskennellä päiväkodeissa.  

 

Kyselytutkimuksessa suurin ongelma on väärinymmärrykset, joiden vuoksi tulkinta voi 

olla virheellistä. Vastaaja voi lisäksi vastata epätarkasti. (Valli 2007, 102.) Tutkimuslo-

makkeen huolellisesta ennakkosuunnittelusta huolimatta joidenkin vastausten tulkinta oli 

ongelmallista. Näitä vastauksia pyrittiin jättämään huomiotta, jotta ne eivät vääristäisi tu-

loksia, vaikkakin ne pienensivät tulosten määrittämiseen käytettävää joukkoa. Tämän li-

säksi vastauksia tulkittaessa tutkija on pyrkinyt olemaan objektiivinen, jotta tulkinta ei olisi 

riippuvainen tutkijasta. Tuloksia ja johtopäätöksiä on perusteltu viittauksilla vastaajien 

omiin vastauksiin. Virheitä ei voi koskaan täysin sulkea pois, mutta huolellisella kysymys-

ten asettelulla ja niiden huolellisella analysoinnilla on pyritty välttämään virheitä. Analy-

soinnissa on pyritty pitämään sama linja koko ajan. Näin vastausten voidaan katsoa anta-

van luotettavan kuvan tämän hetkisestä tilanteesta eri koulutusohjelmissa. Tutkija on pyr-

kinyt olemaan äärimmäisen rehellinen tutkimusta tehdessään ja raportoinut tutkimustulok-

set niin kuin ne ovat kyselylomakkeissa näyttäytyneet.  

9.2. Jatkotutkimuksen mahdollisuudet 

Toivottavasti tutkimuksesta on hyötyä kaikille puheterapeuttien, varhaiserityisopettajien, 

sosionomien ja lähihoitajien koulutusten opetussuunnitelmia tekeville henkilöille, jotta he 

ymmärtäisivät viittomakielen ja tukiviittomien tärkeyden koulutuksen aikana. Tässä tutki-

muksessa jo kävi ilmi, kuinka tärkeänä viittomakielen ja tukiviittomien opetusta pidetään. 

Mutta kuinka niiden opetus saataisiin osaksi opetussuunnitelmaa?   

 

Päivähoitoalalla tapahtuu jatkuvasti muutoksia ja nykyään suuntauksena on, että erityis-

ryhmät lakkautetaan ja lapset integroidaan lähipäiväkoteihinsa. Yhtenä tutkimuksen koh-

teena voisi olla nämä uudet päiväkotiryhmät ja niissä toimivien ammattilaisten ammattitai-

to käyttää eri kommunikaatiomuotoja lasten kanssa. Eli mikä merkitys ammattitaitoisella 

henkilökunnalla on lapsen itsetunnolle ja kielen kehitykselle?  
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LIITTEET 

 
LIITE 1.  

 

SAATEKIRJE 

       

Hei! 

Olen varhaiskasvatuksen maisterivaiheen opiskelija Oulun yliopistossa ja teen pro gradu -

tutkielmaani aiheesta viittomakielen ja tukiviittomien opetus varhaiserityisopettajien, puhe-

terapeuttien, sosionomien ja lähihoitajien koulutuksissa. Tarkoituksenani on tutkia edellä 

mainittujen koulutusten opetussuunnitelmia. 

 

Kyselyn avulla toivon saavani vastauksia siihen, miten koulutuksissa huomioidaan erityistä 

tukea tarvitsevien lasten käyttämät kommunikaatiomuodot. Lisäksi tutkin, paljonko opetus-

ta on tarjolla ja kuka opetusta antaa.  

 

Vastauksenne on tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeä, jotta saan kartoitettua viitto-

makielen ja tukiviittomien opetuksen tilanteen valtakunnallisesti eri koulutusohjelmissa.  

 

Pyydän teitä vastaamaan kyselyyn 5.12.2014 mennessä.  
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Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta 
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KT Tuomo Vilppola  

Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden tiedekunta 
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Viittomakielen / tukiviittomien opetus puheterapeutin koulutuksessa -

kysely 
 

1. Opetetaanko puheterapeutin koulutuksessa viittomakieltä tai tukiviittomia (opinnot 

opintopisteinä)? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Jos opetusta on, niin kuuluuko se pakollisiin opintoihin vai onko opetusta tarjolla 

vapaasti valittavissa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Kuinka pitkä kokemus kouluttajalla on viittomakielen / tukiviittomien opettamises-

ta? Millainen koulutus hänellä on? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Opetetaanko mielestänne koulutuksessa viittomakieltä / tukiviittomia?(Rastita) 

_____ Riittävästi  

_____ Jokseenkin riittävästi 

_____ Riittämättömästi  

 

5. Miksi näet, että viittomakielen / tukiviittomien opetus on tärkeää puheterapeutin 

koulutuksessa? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

6. Vapaa sana 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


