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 Mitä on kommunikaatio?

Kommunikaatiolla tarkoitetaan tietoista vuorovaikutusta, jossa ihmiset ilmaisevat, vastaanottavat ja tul-
kitsevat viestejä. Yleisimmin tämä kommunikaatio tapahtuu puheella, jota eleet, ilmeet, äänensävyt ja toi-
minta tukevat. 

Kommunikointiin tarvitaan:

 y kykyä olla kontaktissa keskustelu-
kumppanin kanssa, vuorotella ja olla 
vuorovaikutuksessa

 y kykyä vastaanottaa muiden viestit eri 
aistikanavien kautta

 y kielellinen kyky tuottaa viestejä sekä 
tulkita muiden viestejä

 y keino tuottaa viestejä

 y kyky käyttää kommunikaatiokeinoa ja 
välittää viestejä sen avulla

Kommunikaation vaikeutumiseen voi olla monia syitä. Kontaktissa olemista voivat vaikeuttaa esimerkiksi 
autismin kirjon erityisvaikeudet. Kielenkehityksen vaikeudet, kuten dysfasia, tai kehitysvammaisuus voivat 
puolestaan vaikuttaa henkilön kielellisiin kykyihin. Motoriset vaikeudet puheentuotossa voivat vaikeut-
taa viestien tuottamista merkitsevästi. Lisäksi erilaiset muut vammat, kuten kuulo- tai näkövammat, voivat 
myös hankaloittaa henkilön kommunikaatiomahdollisuuksia.

Kykyyn kommunikoida vaaditaan kolme pääasiaa: funktio, ydintaidot ja välineet. Kun ne ovat hallussa, myös 
motivaatio kommunikoida kasvaa. Kommunikaation funktiolla tarkoitetaan henkilön taitoa käyttää kom-
munikaatiota eli ymmärrystä kommunikaation merkityksestä ja vaikutuksesta. Onnistunut kommunikointi 
vaatii käyttäjältään ydintaitoja eli aloitteellisuutta, vuorovaikutuksellisuutta ja sinnikkyyttä. Oikein valittu 
ja hallittu väline on ilmaisun ja ymmärtämisen väline.

(Nivarpää-Hulkki, Tanskanen, Tarpila 2012)

Kommunikaation tukeminen tapahtuu ensisijaisesti arjessa, mutta kommunikaatioon liittyvien taitojen ja 
välineiden arviointiin tarvitaan usein ammattilaisen apua, esimerkiksi puheterapeuttia. Arvioivan ja kun-
touttavan puheterapeutin tarve ei kuitenkaan estä henkilön ympäristön ihmisiä tukemasta henkilön ilmai-
sua ja ymmärtämistä esimerkiksi selkokielen sekä puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (AAC) 
keinoin. 
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Oikeus kommunikoida

Oikeus kommunikoida on jokaisen ihmisen subjektiivinen oikeus.
 
Oikeudesta kommunikaatioon on säädetty esimerkiksi ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistukses-
sa, Euroopan ihmisoikeusjulistuksessa, YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevassa julistuksessa, 
Suomen perustuslaissa sekä yhdenvertaisuuslaissa. 

Vuonna 1992 yhdysvaltalainen National Joint Committee for the Communication Needs of Persons with 
Severe Disabilieties julkaisi Kommunikoinnin perustuslain (Communication Bill of Rights). Siinä määritel-
lään ne arjen kommunikaatiomahdollisuudet, joihin kaikilla ihmisillä on oikeus päivittäisessä elämässään: 

 y pyytää haluamiaan esineitä, toimin-
toja, tapahtumia ja ihmisiä

 y kieltäytyä asioista, joita ei halua

 y ilmaista mieltymyksiään ja tunteitaan

 y valita tarjotuista vaihtoehdoista

 y kieltäytyä esitetyistä vaihtoehdoista

 y hakea toisen ihmisen huomiota 
ja olla vuorovaikutuksessa hänen 
kanssaan

 y pyytää ja saada tietoa päiväjärjestyk-
sessä ja ympäristössä tapahtuvista 
muutoksista

 y saada kuntoutusta kommunikointitai-
tojen vahvistamiseksi

 y saada vastaus kaikkeen ilmaisuunsa 
riippumatta siitä, pystytäänkö toive 
täyttämään vai ei

 y käyttää aina tarvitsemiaan puhetta 
tukevan ja korvaavan kommunikoin-
nin ja muun apuvälineteknologian 
palveluja ja välineitä käyttää sellaisia 
puhetta tukevan ja korvaavan 
kommunikoinnin ja avusteisen 
teknologian palveluita ja välineitä, 
jotka toimivat aina asianmukaisesti

 y olla sellaisissa sosiaalisissa ympäris-
töissä, jotka tukevat hänen kommu-
nikointiaan täysivaltaisena kommu-
nikointikumppanina ikätovereiden ja 
muiden ihmisten kanssa

 y tulla puhutelluksi arvostaen ja 
kohteliaasti

 y tulla puhutelluksi suoraan, eikä niin, 
että hänen puolesta puhutaan tai 
että hänestä puhutaan kolmannessa 
persoonassa hänen läsnä ollessaan

 y osallistua selkeään, merkitykselli-
seen, kulttuurillisesti ja kielellisesti 
tarkoituksenmukaiseen kommuni-
kointiin.

(http://papunet.net/tietoa/kommunikoinnin-perustuslaki)

Oikeus ilmaista 
itseään, ymmärtää 

toisia ja tulla ymmärretyksi: 
ajasta, paikasta 
ja kumppanista riippumatta!
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Hyvä kommunikaatioympäristö

Henkilöt, joilla on vaikeuksia kommunikaatiossaan ja jotka eivät pysty itse-
näisesti ilmaisemaan itseään, on oikeus ympäristönsä antamaan tukeen. 
Tuen määrä ja muoto määräytyvät yksilöllisesti. Oikeutta kommunikoin-
tiin ei voi evätä henkilöltä hänen vammansa tai erityisvaikeutensa laa-
dun tai vaikeuden vuoksi. 

Kaikki kieli opitaan vuorovaikutuksessa. Myös puhetta tukeva tai kor-
vaava kommunikaatio vaatii taitavamman käyttäjän esimerkin tullakseen 
opituksi.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ympäristön ihmiset mal-
littavat kommunikaation tukivälineen käyttöä tukea tarvitsevalle henkilölle 
eli käyttävät tukivälinettä myös oman ilmaisunsa tukena.

Hyvässä kommunikaatioympäristössä 

 y tukea tarvitsevan henkilön taidot, 
kyvyt ja välineet on arvioitu hänen 
omien tarpeidensa pohjalta

 y ilmaisua ei haluta rajoittaa, vaan hen-
kilölle annetaan aina mahdollisimman 
laaja kommunikaation tuki

 y henkilön ilmaisua ei haluta ylitulkita, 
vaan tarjotaan hänelle mahdollisim-
man tarkka keino ilmaisuunsa

 y huolehditaan kommunikaation 
tukivälineiden saatavuudesta ja 
toimivuudesta

 y huolehditaan, että kaikki ympäristön 
ihmiset osaavat kommunikoida 
henkilön kanssa ja tulevat myös itse 
ymmärretyiksi

 y arvostetaan kaikkien kommunikointia, 
riippumatta siihen annetun tuen 
määrästä tai laadusta

 y vaaditaan kommunikointia kaikilta 
tasapuolisesti

Hyvän kommunikaatioympäristön rakentaminen on aina taitavamman 
kommunikoijan vastuulla. Kommunikaatioympäristön rakentaminen 

lähtee yksilöllisten tuen tarpeiden ja vahvuuksien tunnistamisesta sekä  
todellisesta molemminpuolisesta halusta kommunikoida ja sen ym-
märtämisestä, mitä kommunikaatio on ja mihin sitä tarvitaan. 

”Hyvässä 
kieliympäristössä on 

sellaisia ihmisiä, jotka 

käyttävät oppijan ilmaisun 

muotoa ja toimivat 
kielimalleina.”

(von Tetzchner&Martinsen 1991)

”Kun ympäristön 

ihmiset käyttävät 

puhehäiriöisten ihmisten 

kommunikoinnin muotoa 

ja osoittavat, että he ottavat 

sen vakavasti, näiden 

ihmisten status saattaa 

kasvaa.”

(von Tetzchner&Martinsen 1991)
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 Kommunikaation tukeminen

Kommunikaatiota voi tukea monin eri tavoin. Kom-
munikaation tuen välineen valinnassa tulee huomi-
oida henkilön tuen tarpeiden ja vahvuuksien lisäksi 
se, että kommunikaation tulee olla ymmärrettävää, 
tarkkaa, tehokasta, itsenäisesti toteutettavaa sekä 
sosiaalisesti hyväksyttävää. Henkilön kommunikoin-
ti tulee olla mahdollisimman vähän kommunikaa-
tiokumppanista riippuvaista: tuen välinettä pitäisi 
pystyä käyttämään mahdollisimman monen ihmisen 
kanssa ja kumppanin ei tulisi joutua tulkitsemaan 
henkilön viestiä. Esimerkiksi yhden kuvan käyttä-
minen ei riitä henkilölle, joka ei pysty muuten, esi-
merkiksi puheen avulla, ilmaisemaan viestin muuta 
sisältöä. Yhden kuvan varassa käydyssä kommuni-
kaatiossa  kommunikaatiokumppani joutuu ylitul-
kitsemaan henkilön viestiä.

Tärkeää on muistaa erityisesti puhetta korvaavaa kommunikaation tuen tapaa valittaessa, että ympäristön 
ihmiset joutuvat näitä tukivälineitä rakentaessaan ja valitessaan usein tekemään valintoja käytettävästä 
sanastosta tukea tarvitsevan henkilön puolesta. Neurologisesti tyypillisen henkilön aktiivisen sanavaraston 
on arveltu olevan noin 10 000 – 15 000 sanaa. Tällaiseen määrään sanoja on vaikea päästä minkään kom-
munikaation tukivälineen avulla, joten on tärkeää huomioida sanaston joustavuus: henkilölle on aina tar-
jottava mahdollisuus ilmaista, mikäli hänen tarvitsemansa sana ei löydy hänelle tarjotuista vaihtoehdoista. 
On olemassa paljon erilaisia kommunikaation apuvälineitä, menetelmiä ja tekniikoita, mutta tässä oppaassa 
esittelemme vain muutaman. Oli tuen muoto mikä hyvänsä, on tärkeää, että henkilön ympäristön ihmiset 
tuntevat ja osaavat sen käytön ja ovat sitoutuneita tukemaan henkilön kommunikointia.
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Selkokieli

Selkokieli on yleiskieltä yksinkertaisempaa kieltä, jonka sisältöä, rakenteita ja sanastoa on muokattu hel-
pommaksi ymmärtää:

 
Yleisiä ohjeita selkokielen puhumiseen 
(Selkokieli ja Vuorovaikutus: Miten puhua selkokieltä? (Johanna Kartio)

 y Käytä yleistä, tuttua puhekielen sa-
nastoa, selitä vieraat tai käsitteelliset 
sanat, korosta sanomasi ydinsanoja.

 y Suosi lyhyitä ilmauksia ja puhekielen-
omaisia rakenteita.

 y Puhu rauhallisella tahdilla; älä 
kuitenkaan hidasta puhettasi luonnot-
tomasti.

 y Tauota puhettasi sopivasti, siten että 
asiakokonaisuuksien väliin tulee 
hiukan normaalipuhetta pidempi 
tauko. Asiakokonaisuuden sisällä 
pitkiä taukoja ei suositella.

 y Älä pakkaa vuoroasi täyteen tietoa, 
puhu yhdestä asiasta kerrallaan.

 y Anna konkreettisia esimerkkejä, jos 
aihe on abstrakti tai uusi.

 y Usein vaikeuksia tuottanut kohta 
selviää paremmin keskustellen ja 
kysellen kuin luennoimalla.

 y Lähde liikkeelle siitä asiasta, minkä 
kuulija/keskustelija jo tietää; tarkista 
hänen taustatietonsa, jos se on 
tarpeen.

 y Toista vaikeuksia aiheuttanut sana.

 y Kokeile kiertoilmauksia, jos toisto ei 
auta.

 y Pyri käyttämään keskustelukumppani-
si ikä- ja kehitystasoon sopivaa kieltä.
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AAC

AAC eli puhetta tukeva ja korvaava kommunikaatio on tarkoitettu henki-
löille, jotka tarvitsevat apua puheen tuottamiseen tai sen korvaamiseen 
muulla kommunikointikeinolla sekä puheen ymmärtämiseen. AAC:n tarjo-
amat kommunikointikeinot jaotellaan kahteen ryhmään: 

AAC-keinot voidaan rakentaa joko manuaalisista merkeistä, graafisista merkeistä tai kosketeltavista mer-
keistä. Kosketeltavia merkkejä ovat esimerkiksi pistekirjoitus ja esineet.
 
Viittomat kuuluvat manuaalisiin merkkeihin. Viittomiseen perustuvia kommunikaatiokeinoja ovat esimer-
kiksi viittomakieli, viitottu puhe ja tukiviittomat. Viittomakieli on oma luonnollinen kielensä, jossa on oma 
kielioppinsa. Viitotussa puheessa puhutaan ääneen tai ilman ääntä muodostaen huulilla sanoja suomen-
kielen sanajärjestyksessä ja samalla tuotetaan viittomia sanojen ”päälle”.  Tukiviittomia käytettäessä vies-
tiä konkretisoidaan ja selvennetään viittomalla lauseen avainsanat. 

Kuvat ovat erilaisia graafisia merkkejä, joita voidaan käyt-
tää hyvin monin eri tavoin. Yksittäisiä kuvia voidaan käyt-
tää lievistä puheen ymmärtämisen ja tuottamisen vaike-
uksista kärsivillä henkilöillä. Monet tahot ovat kehittäneet 
erilaisia kuvakommunikaatiojärjestelmiä, kuten pikapiir-
roskommunikaatio, PECS-kansiot, toimintataulut, dynaa-
miset kansiot ja keskustelumatot.

PECS-kansiot, toimintataulut ja dynaamiset kansiot on 
tarkoitettu lausetasoiseen kuvakommunikaatioon. PECS:n 
käyttöä harjoitellaan suunnitelmallisesti sitä varten kehi-
tettyjen harjoitusten mukaan ja näissä harjoituksissa ope-
tellaan erityisesti kommunikaation ydintaitoja. Ydintaito-
ja voidaan harjoitella myös esimerkiksi PRT-menetelmän 
avulla.

Esimerkki pecs-kansiosta
Toimintataulut ovat tiettyyn tilanteeseen tukea tarvitseval-
le henkilölle rakennettuja kommunikoinnin apuvälineitä. 
Ne rakennetaan tietyn pragmaattisen kaavan mukaan, mi-
kä helpottaa eri tilanteisiin tehtyjen toimintataulujen no-
peaa hahmottamista ja oppimista.

Viittomakielen 
videosanakirja 

viittomien opetteluun: 

http://suvi.viittomat.net

Avusteinen kommunikaatio 
– merkit valitaan 

Ei-avusteinen kommunikaatio 
– merkit tuotetaan

Esineet Puhe ja sen oheisviestintä

Kuvat, symbolijärjestelmät Toiminta- ja kehonviestit

Bliss-kieli Luonnolliset eleet

Kirjaimet, sanat, lauseet (Tuki)viittomat
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Toimintataulu ruokailutilanteeseen

Samanlaisen kaavan mukaan voidaan ra-
kentaa myös dynaamisia kommunikaatio-
kansioita. Ne ovat laajoja, lausetasoiseen 
ilmaisuun tarkoitettuja kommunikoinnin 
apuvälineitä. Esimerkiksi Ruskeasuon kou-
lun kehittämässä iso-AACi-kansiossa on 
noin 1600 merkkiä.  

Ruskeasuon koulun iso-AACi-kansio päivitettynä autismin kirjon käyttöön yhteistyössä 
Autismisäätiön kanssa.

”Puhevammaisen ihmisen tarvitsemista palveluista esimerkiksi puheterapia, toimintaterapia ja apu-
välinepalvelut kuuluvat ensisijaisesti julkisen terveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, 
eli niistä vastaavat kunnat. Vaikeavammaisten ihmisten kuntoutuksesta ja esimerkiksi vammaisten 
tulkkauspalvelusta vastaa Kela. Henkilökohtainen apu puolestaan kuuluu kunnan sosiaalitoimen 
vastuulle. Myös yksityiset palveluntuottajat ja vakuutusyhtiöt sekä erilaiset vammais- ja vapaaeh-
toisjärjestöt järjestävät palveluita, kuten sopeutumisvalmennusta.”

(www.papunet.net)
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Prosessi jatkuu

Toimivassa kommunikaatioympäristössä ihmisellä on mahdollisuus ilmaista ajatuksiaan ja tarpeitaan sekä 
saada tietoa itselleen sopivassa muodossa. Haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavia syitä voi olla 
useita, mutta niiden selvittäminen helpottuu kommunikaation kehittymisen myötä. Lisäksi apuna syiden 
etsinnässä kannattaa hyödyntää erilaisia käytettävissä olevia analyyseja. Useimmiten haastavan käyttäy-
tymisen syy löytyy hyvin läheltä. 

Kommunikaatioympäristö 

ei voi koskaan olla liian 

toimiva. Jotta henkilö kykenee 

toimimaan ympäristössään 

itsenäisenä kommunikoijana, 

hänen tulee pystyä ennakoimaan ja 

hallitsemaan toimintaansa. Tätä voidaan 

tukea ennakoinnin ja strukturoinnin 

avulla, muistaen kuitenkin, että 

strukturointi ja kommunikaatio ovat 

eri asia: kommunikaatio on itsensä 

ilmaisua ja muiden ymmärtämistä, 

strukturointi ympäristön, ajan ja 

toiminnan jäsentämistä.



12          Kommunikaation tukeminen - opas HAASTE-hanke 2012

Lisätietoa ja kirjallisuutta

http://papunet.net

www.ruskis.fi/aaci-palvelut

www.tikoteekki.fi
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HAASTE-hanke luo tapoja tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat haastavaa 
käyttäytymistä. Haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavien tekijöiden 

tunnistamisen avulla ympäristöä voidaan muokata niin, että se ennaltaehkäisee 
ja vähentää haastavaa käyttäytymistä.

 

AUTISMISÄÄTIÖ

HAASTE-hanke on viiden vammaisalan organisaation yhteistyöhanke. 
Hanketta hallinnoi Autismisäätiö ja se toteutetaan yhteistyössä Keskuspuiston 

ammattiopiston, Uudenmaan vammaispalvelusäätiön, Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa.
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