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Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla, millaista on olemuskielisen kehitysvammaisen ja 
vapaaehtoisen henkilön välinen vuorovaikutus vapaaehtoisen kokemana Huomioivaa yh-
dessäoloa päivittäin (HYP) -toimintamallin avulla. HYP-mallia käytetään, kun vuorovaikutuk-
sen toisella osapuolella on yksilöllinen tai vaikeasti tulkittava tapa olla vuorovaikutuksessa. 
Tavoitteena on tuottaa tietoa olemuskielisestä vuorovaikutuksesta vapaaehtoisille, ammat-
tilaisille sekä muille asiasta kiinnostuneille henkilöille. Tavoitteena on myös nostaa esiin 
haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeus molemminpuoliseen vuorovaikutukseen.     
   
Opinnäytetyö on laadullinen selvitys, jonka analysoitava aineisto koostuu yksilöllisistä tee-
mahaastatteluista. Analyysimenetelmänä on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Haastatellut 
vapaaehtoiset ja heidän tukemansa olemuskieliset kehitysvammaiset henkilöt kohtasivat 
merkittävän suomalaisen kehitysvamma-alan toimijan kehittämässä hankkeessa. Tässä 
työssä keskitytään vapaaehtoisten kokemuksiin HYP-menetelmän käytöstä, ei itse hank-
keeseen. Työn teoriaosuudessa kuvaillaan paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten 
henkilöiden olemuskielistä vuorovaikutusta ja heidän osallisuuden mahdollisuuksiaan sekä 
vapaaehtoisten ja ammattilaisten toimintaa olemuskielisten henkilöiden osallisuuden lisää-
miseksi.   
 
Opinnäytetyön teoriaosuus tuottaa perustaa oletukselle, että olemuskieliset kehitysvammai-
set henkilöt voivat hyötyä kohtaamisista muidenkin kuin ammattihenkilöiden tai lähi-ihmisten 
kanssa. Haastatteluaineiston analyysi osoittaa, että HYP-malli edesauttaa yhteyden löyty-
mistä vapaaehtoisten ja olemuskielisten henkilöiden välillä. Sisäsyntyisen olemuskielisen 
kohtaamisen nähdään rikastuttavan osapuolten arkea silloinkin, kun tuettavan vähäinen tun-
teminen hankaloittaa vuorovaikutusta ja sen tulkintaa. Aiempiin teoreettisiin lähteisiin ja työn 
teemahaastattelujen sisällönanalyysiin nojaten voidaan johtopäätöksenä todeta, että toimi-
van yhteyden syntymisen edellytyksenä on molempien vuorovaikutuskumppaneiden halu 
viettää aikaa yhdessä.   
 

Jatkossa olisi hyvä vertailla tuettaviin erilaisissa suhteissa olevien ihmisten kokemuksia ja 
tarkastella tältä pohjalta HYP-toimintamallin toimivuutta olemuskielisen vuorovaikutuksen 
tukena. Olisi myös tähdellistä tutkia tarkemmin vuorovaikutuksellisten kohtaamisten sisäl-
töjä, integroiden näihin esimerkiksi teknologian tuomia analysointimahdollisuuksia.    
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The aim of the thesis was to describe how volunteer workers experience nonverbal interac-
tion with those who have profound multiple disabilities (PMD) with the help of the Hanging 
Out Program (HOP). HOP is used when the communication partners have very unique in-
teraction styles that are difficult to interpret. The objective was to provide information on 
nonverbal interaction to volunteer workers, professionals, and other people interested in the 
subject, as well as to make the voice of vulnerable people heard about the right to interact. 
 

The thesis is a qualitative study and the material was obtained by individual theme inter-
views. The method of analysis was content analysis. The interviewed volunteer workers and 
the people using nonverbal interaction met in a project developed by a major Finnish organ-
ization in the developmental disability sector. The focus of the thesis is on the experiences 
of the volunteer workers concerning HOP, not in the project itself. The theoretical framework 
addressed nonverbal communication of people with PMD, their possibilities for social par-
ticipation, and how volunteer workers and professionals could enhance participation of these 
people. 
 

The theoretical framework of the thesis supports the view that developmentally disabled 
persons using nonverbal interaction are able to benefit from interaction with others as well 
as they can with professionals caring for them or with their loved ones. The analysis of the 
interviews indicate that HOP is helpful in efforts to find connections between volunteer work-
ers and persons using nonverbal interaction. Intrinsic nonverbal encounters were seen as 
enriching the daily lives of both parties even when shallow acquaintance was not enough 
for deeper interpretation of interaction. Results from both the theoretical framework and the 
empirical interviews showed that a precondition for a well-functioning interaction for both 
communication partners is an intrinsic desire to spend time together. 
 
As further research topics, it would be important to consider how HOP effects nonverbal 
communication between different kinds of people in relation to PMDs. Furthermore, it would 
be important to study the content of interactive encounters in more detail, for example by 
integrating in the study the analytical potential of communication technologies. 
 

 
Keywords: developmentally disabled persons, Hanging Out Program, nonverbal interaction,     

social interaction, volunteer workers 
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 JOHDANTO 

 

 

Jokaisella tulisi olla oikeus kokea palkitsevaa vuorovaikutusta toisten ihmisten 

kanssa vuorovaikutuksen itsensä takia tai esimerkiksi tavoitteiden saavuttamisen 

välineenä. Mahdollisuutemme tulla kuulluksi ja saada näkemyksemme huomioon 

otetuiksi ovat olennaisia edellytyksiä ihmisoikeuksien toteutumiselle. Vammaisilla 

henkilöillä on lähtökohtaisesti samat tarpeet ilmaista itseään kuin kaikilla muilla-

kin. Kuitenkin siihen, miten ihmisoikeudet tosiasiallisesti vammaisten henkilöiden 

elämässä toteutuvat, vaikuttavat useat eri tekijät yhteiskunnassamme.  

 

Vammaistyön eettinen perusta hahmottuu ihmisarvon, kuulluksi tulemisen ja 

osallisuuden näkökohdille. Vammaisten ihmisten syrjäytymisvaara on eettinen 

haaste. Osallisuuteen tarvitaan vuorovaikutusta, ja sosiaalinen osallistumatto-

muus nähdään syrjäytymisenä. Se voi toteutua työttömyytenä, harrastamatto-

muutena, kulttuurielämän ulkopuolelle jäämisenä tai muina ulkopuolisuuden il-

mentyminä. (Häkkinen ym. 2010, 169, 191.) 

  

Puhevammaisuus voi olla osallisuudelle esteenä. Vaikeasti puhevammainen 

henkilö on vuorovaikutukseen kykenevä kuuleva henkilö, joka ei puheen avulla 

tule toimeen arjen kommunikaatiossa. Taustalla on useimmiten kehityksellinen 

häiriö tai myöhemmällä iällä esimerkiksi aivoverenkiertohäiriön tai muistisairau-

den takia menetetty puhekyky. Osalla tällaisista henkilöistä puhetta korvaava 

kommunikaatio on käytössä koko elämän ajan. He ovat korvaavan kielen käyttä-

jiä. (Saarinen & Tanttu 2005, 16 –18; Burakoff & Lahti 2020.)  

 

Eräs puhetta korvaava viestintätapa on olemuskieli. Olemuskieltä vastaavia 

muita käsitteitä ovat kehonkieli ja sanaton viestintä eli non-verbaalinen kommu-

nikointi (Burakoff & Lahti 2020). Kehitysvammaiset henkilöt, jotka käyttävät ole-

muskieltä, voivat olla esimerkiksi paljon tukea tarvitsevia kehitysvammaisia hen-

kilöitä tai autismin kirjoon kuuluvia henkilöitä (von Tetzchner & Martinsen 2000, 

83). 
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Tarkastelen tässä opinnäytetyössä Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin (HYP) - 

toimintamallin toimivuutta paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten ja vapaa-

ehtoisten henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten kuvaile-

mana. HYP-mallia voidaan käyttää, kun vuorovaikutuksen toisella osapuolella on 

hyvin yksilöllinen tai vaikeasti tulkittava tapa olla vuorovaikutuksessa ja/tai kun 

hän ei kykene tekemään aloitetta tai pitämään vuorovaikutusta yllä (Forster 2008, 

4). Tarkastelun kohteena olevat vapaaehtoiset ja kehitysvammaiset henkilöt koh-

tasivat Rinnekoti-Säätiön kehittämän Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -

hankkeen ensimmäisen vaiheen aikana. 

 

Työn myötä saadaan uutta ja tärkeää tietoa olemuskielisestä vuorovaikutuksesta 

vapaaehtoisten ja paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden vä-

lillä. Toimivan vuorovaikutuksen edistäminen on aiheena aina ajankohtainen, 

mutta erityisesti nyt erilaisten menetelmien tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää, 

koska on oivallettu, että kaikilla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet osallisuu-

teen omassa lähiympäristössään ja yhteiskunnassa. Vammaisten henkilöiden oi-

keuksia vahvistettiin lainsäädännössämme, kun Yhdistyneiden kansakuntien 

(YK) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ratifioitiin Suo-

messa vuonna 2016 (L27/2016). 

 

Tahdon työni kautta selvittää, voiko paljon tukea tarvitseva kehitysvammainen 

henkilö kokea iloa vuorovaikutuksessa muiden kuin läheisesti tuntemiensa ihmis-

ten kanssa, ja voiko puheella kommunikoiva henkilö saada olemuskielisen hen-

kilön kanssa koetusta yhteydestä vastaavanlaisia myönteisiä kokemuksia. Kar-

toitan HYP-toimintamallin käyttöön liittyviä vahvuuksia ja haasteita sekä vapaa-

ehtoisten kokemuksia HYP-malliin pohjautuvasta vuorovaikutuksesta. Toivon, 

että opinnäytetyöni rohkaisee HYP-toimintamallin ytimessä olevien asenteiden ja 

arvojen kautta vapaaehtoisia, vapaaehtoistoiminnan suunnittelijoita ja kehittäjiä 

sekä alan ammattilaisia antamaan entistä enemmän tilaa olemuskieliselle vuoro-

vaikutukselle ja heittäytymään siihen mukaan.  

 

Lähden työssäni liikkeelle kuvailemalla aluksi olemuskielisen henkilön elämän to-

dellisuutta (luku 2). Hyödynnän siinä aineistoa aikaisemmista tutkimuksista ja jul-

kaisuista. Seuraavaksi siirryn esittelemään oman opinnäytetyöni tarkoituksen, 
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tavoitteet ja tutkimuskysymykset (luku 3) sekä työn toteutuksen (luku 4) ja sen 

tulokset (luku 5). Lopuksi jaan lukijan kanssa opinnäytetyöhön liittyvät pohdintani 

(luku 6) ja tekemäni johtopäätökset (luku 7).  

  

  

 

 OLEMUSKIELINEN HENKILÖ 

 

 

2.1 Olemuskielisen henkilön erityisyys 

 

Olemuskielellä tarkoitetaan niitä ei-kielellisen vuorovaikutuksen piirteitä, jotka 

normaalikehityksessä edeltävät puhetta ja joita myöhemmin käytetään puheen 

rinnalla (Pulli, Launonen & Saarela 2005; Finto. Suomalainen asiasanasto ja on-

tologiapalvelu. YSA:n ja YSO:n käsite-ehdotukset). Käsite on otettu käyttöön 

2000-luvun alkupuolella kommunikoinnin kuntoutuskentällä (Burakoff & Lahti 

2020, 1). Olemuskielinen ihminen on henkilö, joka toimii aikuisenakin vuorovai-

kutuksen varhaisimpien keinojen varassa (Launonen 2016, 81). Ei-kielellisen 

vuorovaikutuksen piirteitä ovat esimerkiksi ilmeet, eleet, ääntely ja äänensävyt, 

toiminta, itku ja nauru, kehon asennot sekä yleinen aktiivisuus tai passiivisuus. 

Viestejä voi ilmaista fyysisellä rentoudella tai jännittyneisyydellä, sekä yksinker-

taisilla eleillä kuten kädellä osoittamisella ja kurkottamisella tai kuvien ja esinei-

den käytöllä. (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2006, 154 –155; Papunet. Tietoa 

puhevammaisuudesta. Vaikeimmin kehitysvammainen kumppani)   

 

Kehitysvammaisuus vaikuttaa henkilön käytännöllisiin, käsitteellisiin ja sosiaali-

siin taitoihin sekä yleiseen henkiseen suorituskykyyn. Suomessa käytetään ICD-

10 -luokitusta kuvaamaan kehitysvammaisten henkilöiden terveydentilaa ja eri-

tyisiä tarpeita. (Kaski, Manninen & Pihko 2013, 16; Verneri. Kehitysvammaisuus. 

Mitä kehitysvammaisuus on. Kehitysvammaisuuden määritelmiä.) Kuntoutuksen 

saralla käytetään myös ICF-10 -luokitusta, jossa huomioidaan kehon toiminnot ja 

rakenteet, suoritukset ja osallistuminen, sekä ympäristö- ja yksilötekijät (THL. 

Toimintakyky. ICF-luokitus. ICF-luokituksen rakenne; Katja Burakoff, henkilökoh-

tainen tiedonanto 9.4.2020). Lievästi kehitysvammaiset henkilöt ilmaisevat 
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itseään usein sujuvasti puheen avulla ja ovat arjessaan varsin omatoimisia, kun 

taas syvä älyllinen kehitysvammaisuus aiheuttaa yksilölle jatkuvaa riippuvuutta 

toisista ihmisistä (Launonen 2016, 85; Kaski ym. 2013, 21). Vaikeimmin kehitys-

vammaisista henkilöistä puhutaan kansainvälisesti käsitteellä Profound Multiple 

Disabilities (PMD) (Verneri.net. Kehitysvammaisuus. Mitä kehitysvammaisuus 

on). Suomessa heistä käytetään käsitettä ”paljon tukea tarvitsevat kehitysvam-

maiset henkilöt”. He ovat henkilöitä, joiden kognitiivinen ja sosiaalinen toiminta-

kyky arjessa on vaikea-asteisesti alentunut (Lindevall 2020).    

 

Vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden kategoria on tulkinnanvarainen. 

Heillä saattaa olla seuraavia yhteisiä piirteitä: huomattavat kognitiiviset rajoitteet, 

kommunikointivaikeudet puheella tai puhetta korvaavalla tunnetulla kommuni-

kaatiomenetelmällä, monivammaisuus sekä avuntarve lähes kaikissa päivittäi-

sissä toimissa. (Miettinen 2018.)  Kehitysvammaisuuteen liittyviä lisävammoja 

voivat olla puhevammat, psyykkiset sairaudet, näkövammat, liikuntavammat, 

kouristuskohtaukset ja kuulovammat. Monilla kehitysvammaisilla ihmisillä on 

käyttäytymisessään myös autistisia piirteitä. Saattaa olla vaikea erotella, mitkä 

älyllisessä kehitysvammaisuudessa ovat ensisijaisia oireita ja mitkä ympäristöstä 

lähtöisin olevia toissijaisia seuraamuksia. Toissijaisia seuraamuksia voi tulla 

muun muassa siitä, että kehittyvä lapsi ei ole riittävästi saanut kokemuksia, jotka 

olisivat jäsentyneet hänelle ymmärrettäviksi ja vieneet hänen tiedollista ja sosi-

aalista kehitystään näin eteenpäin. (Launonen 2016, 81, 95.)  

 

Paljon tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt kommunikoivat pääasiallisesti 

olemuskielen varassa. Heidän käsityksensä ympäröivästä maailmasta ja omasta 

suhteestaan siihen näyttäytyy suhteellisen jäsentymättömänä. (Launonen 2016, 

81.) Vaikeavammaisuudesta huolimatta heillä on omanlaisiaan kykyjä (Miettinen 

2018), ja heille kehittyy kokemustensa myötä henkilökohtaisia mieltymyksiä (Lau-

nonen 2016, 82).  
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2.2 Olemuskielisen henkilön sosiaalinen verkosto 

 

Sosiaalisilla verkostoilla tarkoitetaan niitä yhteyksiä, joiden kautta on mahdollista 

olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja yhteisöjen kanssa (Järvikoski & Här-

käpää 2011, 87). Yksilön toiminta saa ilmenemismuotonsa sosiaalisessa vuoro-

vaikutuksessa. Kehitysvammaisten henkilöiden kohdalla suhteet ja tukiverkostot 

ovat heidän toimintakykynsä kannalta ratkaisevassa asemassa. (Mietola, Mietti-

nen & Vehmas 2017.) Verkostojen avulla ylläpidetään sosiaalista identiteettiä, 

luodaan suhteita, ja saadaan aineellista ja psykologista apua ja tukea.  Sosiaali-

nen tuki voi olla emotionaalista, mikä välittyy välittämisenä ja arvostuksena, tai 

välineellistä, jolloin apua saadaan konkreettisissa asioissa.  Yhteiskunnassa val-

litsevat asenteet ja arvot heijastuvat kaikilla tasoilla sen sisäisiin verkostoihin: 

perheisiin ja muihin pienryhmiin sekä laajempiin yhteisöihin ja organisaatioihin.  

(Järvikoski & Härkäpää 2011, 87 –89.)   

 

Olemuskieltä käyttävien kehitysvammaisten henkilöiden sosiaaliset verkostot 

ovat usein rajoittuneita. Heidän vuorovaikutussuhteensa saattavat muodostua 

omaisten ja muiden asumisyksikön asukkaiden lisäksi etupäässä hoito- ja kun-

toutushenkilökunnasta. (Watson 2016, 105 – 106; Mietola, Miettinen & Vehmas 

2017.) Koska vaikeimmin kehitysvammaisilla henkilöillä voi olla monia kuntou-

tusta vaativia ongelmia, suuri osa heitä ympäröivistä vuorovaikutussuhteista voi 

toimia epätasa-arvoisesti (Tuomi 2018; Launonen 2016, 81; Launonen & Korpi-

jaakko-Huuhka 2006, 146 – 147; Kaski ym. 2013, 98 – 145). Avunsaajien ja 

avunantajien välisiä suhteita säätelevät muun muassa vuorovaikutuksen toimi-

vuus, asiakkaan ja ammattilaisen välinen suhde, ajankäyttö asumisyksikön akti-

viteeteissa sekä viime kädessä yhteiskunnan resursointi. Vaikka tutkimus asu-

misyksikköjen arjesta osoittaa, että vuorovaikutusta asiakkaan ja työntekijän vä-

lillä voi ajoittain tulkita ystävyyssuhteeksi, kontaktit ovat usein hälyttävän kapea-

alaisia (Suvikannas-Toivanen 2010, 64).     

  

Vuorovaikutuksellinen kanssakäyminen paljon tukea tarvitsevien kehitysvam-

maisten henkilöiden kanssa vaatii heidän kumppaneiltaan paneutumista (Mietti-

nen 2018). Rajoittuneidenkin sosiaalisten verkostojen keskellä elävät kehitys-

vammaiset henkilöt hyötyvät kuitenkin läheisestä vuorovaikutuksesta 
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hoitotyöntekijöiden, läheistensä ja muiden lähi-ihmisten kanssa. He kokevat mie-

lekkäiden suhteiden kautta hyväksymistä ja ymmärtämystä, mikä on olennaista 

yksilön hyvinvoinnille ja terveydelle. (van Asselt, Buchanan, & Peterson 2015, 38) 

 

 

2.3 Olemuskielisen henkilön osallisuuden perusta 

 

 

 Oikeus vuorovaikutukseen  

 

YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa velvoitetaan sopimusvaltioita helpottamaan 

vammaisten henkilöiden käyttämien viittomakielen, pistekirjoituksen, puhetta tu-

kevan ja korvaavan viestinnän sekä muiden saavutettavien viestintäkeinojen 

käyttöä. Julistuksessa määritellyt mielipiteen- ja sananvapauden oikeudet toteu-

tuvat vammaisilla ihmisillä yksilöllisiä viestintäkeinoja käyttäen. (Suomen YK-

liitto. Vammaisten oikeudet 2016; L731/1999.)   

 

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen keskeisiä pe-

riaatteita ovat itsemääräämisoikeus, yhdenvertaisuus, osallisuus ja esteettömyys 

(Murto 2017).  Vammaisten oikeuksien toteuttamisvastuun katsotaan Suomessa 

olevan kaikilla yhteiskunnan toimijoilla (VAMPO 2010 – 2015, 15). Koska paljon 

tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden kommunikointi toimii suurelta 

osin tai täysin varhaisen vuorovaikutuksen keinoin, on sen onnistuminen paljolti 

toisten osapuolien tuen varassa (Launonen & Korpijaakko-Huuhka 2006, 154 

– 156). Puhevammaisia henkilöitä tuetaan vuorovaikutuksen haasteissa puhete-

rapiapalvelujen, muiden kuntoutuspalvelujen, apuvälinepalvelun ja mahdollisuuk-

sien mukaan tulkkauspalvelun keinoin (L133/2010; L27/2016; Suomen YK-liitto. 

Ihmisoikeudet. 22 artikla; Suomen YK-liitto. Vammaisten oikeudet 2016). 

 

Sosiaalinen osallisuus on enemmän kuin osallistumista yhteisöllisiin tapahtumiin 

(van Asselt ym. 2015, 37). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tuotti vuonna 2017 

työpaperin ”Mitä osallisuus on? Osallisuuden viitekehystä rakentamassa.” Työ-

paperissa luotiin ”osallisuuden synteesi” heikoimmassa asemassa olevien henki-

löiden olosuhteita ajatellen.  Osallisuus on kuulumista kokonaisuuteen, jossa on 
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mahdollisuus liittyä hyvinvoinnin lähteisiin ja merkityksellisiin vuorovaikutussuh-

teisiin. Hyvinvoinnin lähteet voivat olla aineellisia, kuten asuminen, koulutus ja 

harrastustarvikkeet, tai aineettomia kuten luottamus tai luovuus. (Isola ym. 2017, 

3 – 5.) Vuorovaikutus on paitsi osallisuuden väline myös päämäärä itsessään: 

sitä tapahtuu ihmisten välisissä katseissa, kosketuksessa, liikkeissä ja kielessä. 

Se on liittymistä, suhteissa olemista, mukaan ottamista ja yhteensopivuutta 

(Isola, Kaartinen, Leemann, Lääperi, Schneider, Valtari & Keto-Tokoi 2017, 3). 

Oikeus vuorovaikutukseen on osallisuuden toteutumisen keskiössä.   

 

Toimivaa vuorovaikutusta tarvitaan itsemääräämisoikeuden toteuttamiseen. Ke-

hitysvammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi tarvitaan usein 

erityisjärjestelyjä. (Pursiainen 2005, 62.) Hän voi päättää asioistaan itsenäisesti 

tai tuettuna, ja hänen mielipiteensä pyritään selvittämään kaikin käytettävissä ole-

vin keinoin (L1301/2014; L812/2000).     

 

Palvelunsaajien osallisuutta ja itsemääräämisoikeutta tuettaessa tulisi huomioida 

kehitysvamma-alan ammattilaiset ja heidän työhönsä kohdistuvat vaatimukset. 

Koska kehitysvammaisten henkilöiden osallisuus toteutuu vuorovaikutukselli-

sissa prosesseissa, on lainsäädäntöä uudistettaessa kohdistettava huomio myös 

käytännön soveltamiseen. Kehitysvammaiset henkilöt tarvitsevat tietoa heille ym-

märrettävässä muodossa ja ymmärrystä siitä, että vaihtoehtoja on olemassa. 

Heidän tulee voida kokeilla eri vaihtoehtoja käytännössä. Heitä hoitavat ammat-

tilaiset tarvitsevat tuntemusta eri kommunikaatiomenetelmistä sekä tietoa työme-

netelmistä liittyen päätöksenteon tukemiseen. (Lindqvist 2014.) 

 

Nykyisessä vammaispalvelujärjestelmässämme pyritään haavoittuvassa ase-

massa olevien henkilöiden sosiaalista osallisuutta tukemaan henkilökohtaisen 

avun kautta. Tätä koskevan lain voimavaramääritystä on kuitenkin tulkittu tyypil-

lisesti niin, että vaikeimmin kehitysvammaiset henkilöt saatetaan sulkea pois 

avun piiristä. He eivät aina pysty ilmaisemaan, minkälaista tukea ja apua he toi-

voisivat saavansa. (Mietola, Miettinen & Vehmas 2017.) Vammaislainsäädännön 

ja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusten kautta kehitysvammapalveluihin on 

tulossa muutoksia, mutta palvelut ovat samalla säästötoimien kohteina. Tutkijan 

mukaan palveluyksiköiden hoivatyötä kehystävä toimintakulttuuri ei nykyisellään 
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takaa vammaispolitiikan tavoitteiden toteutumista vaikeasti kehitysvammaisten 

henkilöiden arjessa. (Miettinen 2018.)  

 

 

 Olemuskielinen vuorovaikutus 

 

 

Kommunikaatio muodostuu viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Siinä osapuolilla 

on käsitys ihmismielestä: tietoisuus, että jokaisella on omat tuntemuksensa, 

asenteensa ja tavoitteensa. Toimiva kommunikaatio edellyttää yhteistä sanallista 

tai ei-sanallista viestintäkeinoa. (Hakala ym. 2001, 32.)   

 

Nykyisin tiedetään, että lapsi on syntymästään lähtien valmis vuorovaikutukseen 

(Launonen 2016, 22 – 29). Vaikka vastasyntyneellä vauvalla on taitoja vain vä-

hän, hänen käyttäytymisessään on paljon piirteitä, joita aikuiset tulkitsevat. Lap-

suuden varhaisessa kehitysvaiheessa on meistä jokaisella olemuskieli ollut ainoa 

viestintäkeino. Syvästi kehitysvammaisilla henkilöillä olemuskieli on usein ainoa 

kieli, jolla he ilmaisevat itseään ja jota he ymmärtävät parhaiten. Heidän vuoro-

vaikutuskumppaniensa tulee herkistyä tunnistamaan näitä varhaisia viestintäkei-

noja. (Launonen 2016, 22 – 29, 82, 126 – 127.) 

 

Syvästi kehitysvammainen ihminen elää nykyhetkessä ilman käsitystä men-

neestä tai tulevasta. Olemuskielisillä keinoilla hän viestii oloaan ja yhteyden tar-

vettaan, hakee huomiota, ilmaisee yksinkertaisia valintoja ja kertoo itselleen mie-

luisista tai epämieluisista asioista. Hän voi kokea rytmejä liittyen esimerkiksi näl-

kään ja kylläisyyteen kehossaan. Paljon tukea tarvitsevat, syvästi kehitysvam-

maiset ihmiset oppivat jäsentämään tuttuja tilanteita ainakin sen verran, että he 

reagoivat ympäristönsä muutoksiin esimerkiksi säpsähtämällä, jännittymällä, val-

pastumalla tai ääntelemällä. Puheilmaisun ymmärtäminen on heillä vähäistä. He 

tunnistavat yleensä tutut ihmiset ja saattavat oppia tunnistamaan oman nimensä 

ja joitakin muita toistuviin tilanteisiin liittyviä sanoja tai fraaseja. (Launonen 2016, 

82; Mäki 2008, 4.) 
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Varhaisen vuorovaikutuksen keinoin toimivan kehitysvammaisen ihmisen ja pie-

nen vauvan ilmaisuja kuvaillaan usein samankaltaisin tavoin. Vaikeavammaisen 

henkilön ilmaisujen arviointiin voi kuitenkin liittyä erityispiirteitä. Esimerkiksi ään-

telyn käytössä tarvitaan voimaa ja kykyä säädellä hengitystä. Vammaisen henki-

lön mahdollisesti voimattoman tuntuinen ääntely ei välttämättä merkitse kiinnos-

tuksen puutetta. Muun muassa ilmeettömyyden syynä voi olla kasvojen lihasten 

heikkous, koska ilmeiden muodostumiseen vaikuttavat kasvojen lihasten toi-

minta, yliherkkyys tai spastisuus. (Launonen 2016, 130.) Liikehdintä saattaa mer-

kitä halua olla mukana tai lähteä pois tilanteesta. Asentoa havainnoimalla saa-

daan tietoa henkilön tarkkaavuuden suuntautumisesta. Hyvän asennon löytämi-

nen on olennaista vuorovaikutuksen ylläpitämiselle, ja sen kautta tiedon hankki-

misen kyvylle ja maailmankuvan kehittymiselle.  (Launonen 2016, 125 –131.) 

Henkilön toiminnan tulkinnassa on ennen kaikkea tärkeää tietää, mikä on tyypil-

listä käyttäytymistä juuri hänelle (Launonen 2016, 128).   

 

Syvästi kehitysvammaiselta ihmiseltä puuttuvat usein riittävät aloitteellisen toi-

minnan edellytykset. Monet vaikeavammaisten ihmisten vuorovaikutusten ongel-

mista saattavat johtua esimerkiksi siitä, että aisti- ja liikuntavamman vuoksi hen-

kilö ei ole voinut kehittää vuorovaikutustaitojaan muita edellytyksiään ja tarpei-

taan vastaavalla tavalla. Jos ihmisellä on vaikeuksia vuorovaikutuksessa, voivat 

seuraukset tästä näkyä hänen kaikilla elämänalueillaan. (Leskelä & Lindholm 

2012, 14 –15; Launonen 2016, 81, 125 –131; Huuhtanen 2017, 14.)     

 

 

 Vuorovaikutuksen vahvistaminen 

 

Vuorovaikutukseen ei välttämättä tarvita muita elementtejä kuin kaksi ihmistä, 

jotka ovat toisilleen vastavuoroisesti läsnä (Papunet. Tietoa puhevammaisuu-

desta. Vaikeimmin kehitysvammainen kumppani). Kielellisellä epäsymmetrialla 

viitataan tilanteeseen, jossa yhdellä tai useammalla osallistujalla on rajoituksia 

kielitaidossaan. Toinen vuorovaikutuskumppaneista on tilanteessa kielellisesti 

osaavampi henkilö (Leskelä & Lindholm 2012, 14 –16).  Vuorovaikutuksen osaa-

vammalta osapuolelta kysytään kohtaamisissa eläytymiskykyä ja ennakkoluulot-

tomuutta (Launonen 2016, 162). 
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Olemuskielen varhaisimmilla tasoilla toimiessa yhteys syntyy siten, että vuorovai-

kutuksen osaavampi osapuoli virittyy toisen tunnetilaan, toimintaan ja toiminnan 

rytmiin. Hänen tehtävänään on havainnoida tuettavan kumppanin vuorovaikutus-

aloitteita ja pyrkiä toimintaan, joka mahdollistaa vuorottelua ja monipuolistuvaa 

jaettua aktiviteettia. (Launonen 2016, 162.) Vuorottelevan jakamisen kohteeksi 

voi ottaa elementin tukea tarvitsevan ihmisen toiminnasta, ja heijastaa sitä takai-

sin omalla toiminnallaan.  Vuorottelun lähtökohtana voi olla hyvinkin hienovarai-

nen seikka, esimerkiksi hengityksen rytmi. Kumppani voi myös sanoittaa, mitä 

arvelee toisen tarkoittavan. (Papunet. Tietoa puhevammaisuudesta. Vastaami-

nen.) 

 

Kommunikaatiomenetelmä on hyödyllinen ja toimiva, kun myös lähiympäristö on 

sen hyväksynyt.  (Saarinen & Tanttu 2005, 18.) Olemuskielisiä henkilöitä tukevia 

sosiaalisen lähipiirin muodostavia ihmisiä kutsutaan lähi-ihmisiksi (von Tezchner 

& Martinsen 1999, 18). Lähi-ihmisten tulee vuorovaikutuksessa olemuskielisen 

henkilön kanssa käyttää samaa puhetta korvaavaa menetelmää kuin hän (Saari-

nen & Tanttu 2005, 18). He tarvitsevat ohjausta puhetta korvaavien keinojen käy-

tössä, mutta myös siinä, miten vaikeavammaisen ihmisen kanssa yhdessä voi-

daan luoda vuorovaikutusta mahdollistava ympäristö (Launonen 2016, 83, 94). 

 

Vaikeimmin kehitysvammainen ihminen voi oppia ymmärtämään omien vies-

tiensä ja niitä seuraavien toimintojen välistä yhteyttä, mikäli hänen aloitteisiinsa 

vastataan välittömästi. Hänen viestiensä tulkitsemiseksi on tärkeää pyrkiä selvit-

tämään, mikä häntä kiinnostaa ja mihin hän tilanteissa pyrkii. Kun halutaan var-

mistua, onko viesti tulkittu oikein, voi tuettavalle kumppanille samalla antaa mallia 

siitä, miten asioita voi ilmaista toisin, esimerkiksi eleitä käyttäen. (Papunet. Tietoa 

puhevammaisuudesta. Vastaaminen.) 

 

Vuorovaikutus onnistuu parhaiten toiminnassa, jossa tukea tarvitsevalle osapuo-

lelle välittyy muusta ympäristöstä erottuvia aistikokemuksia. Tunto-, kosketus- ja 

liikeaistin avulla voi syntyä rytmistä vuorottelua ja kontaktin tunteen luomista. 

Näkö- ja kuuloaistin välityksellä vaikeavammainen ihminen voi aktiivisemmin tar-

kastella ympäröivää maailmaa silloin, jos lähi-ihmiset muokkaavat ympäristöä 
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niin, että sitä voi havainnoida olemassa olevista aistipuutoksista huolimatta. (Lau-

nonen 2016, 81.) 

 

Vuorovaikutuksellisten viestien sisällöt ovat kytköksissä keskustelukumppanei-

den kokemus- ja käsitemaailmaan. Jotta käsitemaailmamme voi laajentua, tarvi-

taan positiivisia ja negatiivisia kokemuksia. (Huuhtanen 2017, 14.) Lähi-ihmiset 

tulevat kohtaamisissa puhevammaisten henkilöiden kanssa haastetuiksi toimi-

maan sisäsyntyisen olemuskielensä avulla. Taidokas vuorovaikutus yhdessä 

kohtaamisessa ei välttämättä takaa taidokkuutta toisessa samankaltaisessa ti-

lanteessa, koska tilanteet ja vuorovaikutustavat ovat yksilöllisiä (Koski & Launo-

nen 2012, 686). 

 

Vuorovaikutussuhde on ennen kaikkea tunnepitoinen suhde, jossa koetaan toi-

sen ihmisen olemassaolo kiinnostavana. Riippumatta vuorovaikutuskykyjemme 

tasosta henkinen hyvinvointimme perustuu siihen, että olemme näkyviä tois-

temme silmissä. Kielellisesti epäsymmetrisessä kommunikaatiossa osaavam-

malla vuorovaikutuskumppanilla on itsensä pelissä. Hänen tehtävänsä on arvos-

tava kohtaaminen. Sen oivaltaminen, mitkä kumppanin reaktiot liittyvät persoo-

nallisuuteen ja mitkä kehitysvammaisuuteen, on osa tällaista kohtaamista. 

(Tuomi 2018.) Osaavamman kumppanin tulee perehtyä olemuskielistä vuorovai-

kutusta tukeviin toimintatapoihin. Näitä ovat kommunikaatioaloitteiden odottami-

nen, niiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen, sopivien viestintäkeinojen käyt-

täminen, ja viestien ymmärtämisen tarkistaminen (Light & McNaughton 2014, 

14).    

 

Tuettavaa tulee lähestyä herkästi, mutta hänen kumppaninsa saa rohkeasti olla 

oma itsensä (Tuomi 2018). Hänen tulee löytää luontainen tapansa käyttää ole-

muskieltään ja tiedostaa omalle kokonaisilmaisullensa ominaiset piirteet (Tuomi 

2018; Venema, Vlaskamp & Otten 2018, 155).  Myönteisten vuorovaikutuskoke-

musten kautta vaikeimmin kehitysvammaisen ihmisen halu ilmaista itseään kas-

vaa. Jokaisen täytyy kuitenkin voida tutkia maailmaansa myös yksin, ilman että 

toinen ihminen muokkaa tilanteita omista lähtökohdistaan. Yksilöllä on tällä tavoin 

mahdollisuus oppia tunnistamaan taitonsa ja rajansa. Hän voi myös oppia sen, 
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miten kutsua toista ihmistä avukseen silloin, kun apua tarvitsee. (Papunet. Tietoa 

puhevammaisuudesta. Vaikeimmin kehitysvammainen kumppani. 

 

 

2.4 Olemuskielisen henkilön osallisuuden tukeminen   

 

 

 Osallisuuden tukemisen haasteita 

 

Vuorovaikutuksellisissa prosesseissa merkityksiä luodaan keskinäisessä yhteis-

ymmärryksessä. Yksilöllä on ilman toimivaa vuorovaikutusta vain vähän mahdol-

lisuuksia saada ja välittää informaatiota, kertoa mielihaluistaan tai kehittää sosi-

aalisia suhteitaan. Kommunikaatiokykyyn vaikuttavat sekä yksilölliset ominaisuu-

det että ympäröivät olosuhteet: tukitoimet, jotka lisäävät henkilön kykyä saada 

viestinsä ymmärretyksi, tai esteet mitkä hidastavat viestien tulkintaa. (Light & 

McNaughton 2014, 1, 5.)   

 

Lainsäädännöissä pyritään vammaispoliittisin keinoin takaamaan vammaisten 

henkilöiden oikeudet osallisuuteen yhteiskunnassa. Jotta osallisuutta voidaan 

edistää, on pohdittava arjen toimintoja. Tutkijat havaitsivat erään organisaation 

kohdalla, että sen hoitohenkilökunnalta ja esimiehiltä jäi usein määrittämättä, mi-

ten osallisuutta saavutetaan käytännön toiminnoin. Tavoitteiden saavuttaminen 

organisaatiossa oli vaikeaa, koska yhtäläistä käsitystä osallisuuden toteutumi-

sesta arjessa ei ollut. (Talman, Wilder, Stier & Gustafsson ym. 2019, 78.) Olisikin 

välttämätöntä määritellä selkeitä toimenpiteitä, jotka tukevat vammaisten henki-

löiden mahdollisuuksia osallisuuteen. Tutkijat toivovat parempaa ymmärtämystä 

toimintatavoista, jotka voivat tehostaa osallisuuteen tähtääviä uudistuksia ja pois-

taa osallisuuden esteitä. (Bigby & Wiesel 2018, 11; Talman ym. 2019, 86) 

 

Kun on tutkittu mitä osallisuuden kokeminen merkitsee vammaiselle ihmiselle, 

havaittiin, että on tärkeää ottaa huomioon, mitä yksilö haluaa, mihin hänelle an-

netaan mahdollisuudet ja mihin hän on kykenevä osallistumaan (Talman ym. 

2019, 79).    Henkilöillä, jotka käyttävät vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä, 

on tarve viestiä monipuolisesti - ei ainoastaan arjen valintoja mieluisan ruoan tai 
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aktiviteettien suhteen. He tarvitsevat kykyä kommunikoida voidakseen oppia, 

käyttää taitojaan, muodostaa ystävyyssuhteita ja osallistua yhteiskuntaan sen 

täysvaltaisina jäseninä. (Light & McNaughton 2014, 11.)  

 

Kun tutkimuksessa on tarkasteltu, miten asumisyksikön henkilökunta esimiehi-

neen kuvailee paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden osalli-

suutta, on   vammaiset henkilöt koettu osallisina ainakin silloin, kun heidät huo-

mioitiin yksilöinä ilman vammaisuuden leimaa. Osallisuus tuotiin esille liittyen 

henkilön olemukseen, kuten koettuun hyvän olon ja tyytyväisyyden ilmaisuihin. 

Osallisuutta kuvattiin käsitteillä ´tulla nähdyksi´, ´ilmaista tahtoa´, ´tehdä valin-

toja´, ´olla läsnä´ sekä ´toimia´. Osallisuuden käsitettä ei kuitenkaan yhdistetty 

laajempaan näkökulmaan kuten ihmisoikeuksiin. (Talman ym. 2019, 81,85.) 

  

 

 Työntekijät osallisuutta tukemassa   

 

Paljon tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt elävät ja viettävät aikaansa 

asumisyksiköissä ja päivätoiminnoissa, jotka ovat sosiaalisesti erillään muusta 

yhteiskunnasta (Watson 2016, 105–106). Heidän kanssaan työskentelevät 

ammattilaiset ovat avainasemassa vahvistaakseen heidän osallisuuttaan 

(Venema, Vlaskamp & Otten 2018, 154). Työntekijöillä on mahdollisuus kehittää 

yhteisöjen valmiuksia ja löytää kokoontumispaikkoja ja tapahtumia, joissa erilai-

set ihmisryhmät voivat olla vuorovaikutuksessa (Bigby & Wiesel 2018, 7–8). 

Tasavertaiset kohtaamiset luovat tukea tarvitseville henkilöille mahdollisuuksia 

olla yhteydessä monenlaisten ihmisten kanssa ja edistävät tietoisuutta olemuski-

elisten henkilöiden kyvyistä (Light & McNaughton 2014, 11).   

 

Olemuskielisten kehitysvammaisten henkilöiden kanssa työskentelevät toiminta-

terapeutit haluavat herättää keskustelua siitä, miten edistää tuettavien hyvinvoin-

tia.  Esimerkiksi toimintaterapiaa toteutettaessa on oleellista tasapainon löytämi-

nen aktiviteettien ”haluaisi tehdä” ja ”pitäisi tehdä” välillä. Keskittymällä asiakkaan 

henkilökohtaisiin asioihin ja vaikuttamalla sellaisiin häntä ympäröiviin seikkoihin 

joihin voi vaikuttaa, toimintaterapeutit voivat mahdollistaa osallisuuden to-

teutumista. Työskentelyssään he kohdistavat huomionsa tukea tarvitsevien 
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henkilöiden pyrkimyksiin ja ympäristön luomiin mahdollisuuksiin, ja näitä yhdi-

stäen pyrkivät löytämään tuettavilleen merkityksellisiä aktiviteetteja. (Majnemer 

2010, 198 –204.)  

 

Laitosasumisen puitteissa ei useinkaan ilmene luontevia mahdollisuuksia 

sosiaaliselle tuelle. Heillä, joiden tarve vuorovaikutuksellisen tuen vastaanottami-

seen on suuri, on siihen rajoitetut mahdollisuudet. (Watson 2016, 105 –106.) Hoi-

tava henkilökunta kokee, että vaikeasti tai syvästi kehitysvammaisen henkilön 

kokonaisvaltaisen hoidon ja tuen tarve on heidän ensisijainen tehtävänsä. Ole-

muskielisen henkilön sosioemotionaalinen tuen tarve saattaa kuitenkin jäädä ar-

jen työskentelyssä toteutumatta. Voidaan ajatella, että tuen laatu määräytyy pää-

asiallisesti suhteen laadun kautta. (Kamstra 2017, 23 –24.)   

 

Tukea tarvitsevilla kehitysvammaisilla henkilöillä saattaa olla tukihenkilön 

myöntämiseen tarvittava päätös, mutta he eivät ole vielä sellaista löytäneet. Täl-

laisen tilanteen helpottamiseksi vapaaehtoistyö saattaisi tarjota joitakin mahdolli-

suuksia. Tutkijan mielestä paras vaihtoehto kuitenkin olisi, että hyvää elämää 

edistävä vuorovaikutus voisi olla kiinteänä osana sovittuja hoitokäytäntöjä. Tämä 

edellyttäisi lisää resursseja ja koulutusta. (Luomanen 2017.) 

 

Suomalaisessa etnografisessa tutkimuksessa on tarkasteltu muun muassa 

tapoja, joilla syvästi kehitysvammaisten henkilöiden elinympäristö ryhmäko-

deissa tukee tai rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan kokea yhteisyyttä. Siitä, miten 

ryhmäkotien työntekijät suhtautuvat asukkaiden vuorovaikutusaloitteisiin, muo-

dostuu organisaation jaettu, rakenteellinen toimintakäytäntö. Jaettu käytäntö 

asettuu etusijalle suhteessa yksittäisen työntekijän toimintatapaan. Ryhmäkotien 

ja muiden asumispalvelujen laatukriteeristöissä tulisikin huomioida asukkaiden ja 

henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen laatu. (Kehitysvammaliitto. Liitto. Tutki-

musuutiset; Miettinen 2020, 150)   

 

Hoitohenkilökunnan asenteet voivat joskus vaikuttaa myös rajoittavasti tukea tar-

vitsevien henkilöiden ja heitä ympäröivien yhteisöjen välisiin suhteisiin. Työnte-

kijät saattavat mieltää, että paljon tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt 
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ovat liian erilaisia, jotta yhteisöllinen osallistuminen ja osallisuus voisi toteutua. 

(Watson 2016, 107 –108.)    

 

 

 Vapaaehtoiset osallisuutta tukemassa     

 

Osallisuuden muodot vaihtelevat henkilön iän ja kehitystason mukaan. Monipuo-

liset mahdollisuudet osallisuuteen eri ikäkausina vahvistavat tasapainoista siirty-

mistä kohti aikuisuutta. (Shikako-Thomas, Kolehmainen, Ketelaar, Bult & Law 

2014, 1126) YK:n Vammaisten ihmisten oikeuksien yleissopimusta sekä tuettua 

päätöksentekoa tarkastelevassa eurooppalaisessa julkilausumassa suositellaan, 

että henkilöllä tulisi olla oikeus useampaan tukihenkilöön. Tämä on tärkeää eri-

tyisesti silloin, jos henkilö on vaikeasti ja syvästi kehitysvammainen. Joukko täl-

laisen kehitysvammaisen ihmisen erilaisia kykykapasiteetteja tuntevia tukihenki-

löitä voi monipuolisesti auttaa vastaamaan hänen tarpeisiinsa. Perheenjäsenten, 

huoltajien, henkilökunnan ja muiden henkilöiden, jotka toimivat tuettavan henki-

lön kanssa, tulee tunnistaa kehitysvammaisen henkilön kykyjä tehdä päätöksiä.  

Vasta silloin voidaan auttaa häntä kehittämään päätöksentekokykyä, mikä vaatii 

harjoittelua ja tukea.  (Inclusion Europe. Position Paper Supported Decision Ma-

king 2015.) 

 

Vapaaehtoisten rooli esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden fyysisen integ-

raation lisäämisessä on askel eteenpäin sosiaalisen osallisuuden tukemisessa. 

(Bigby & Craig 2017, 181.)  Vähäiset mahdollisuudet osallistua vapaa-ajan akti-

viteetteihin voivat vaikeuttaa yksilön sosiaalisten taitojen kehittymistä (Shikako-

Thomas ym. 2014, 1126). Vapaa-ajan tapahtumat tukevat osallisuutta, koska 

niissä ohjelmat usein ovat yhteisöille suunnattuja, kaikille tarjolla olevia aktiviteet-

teja (Hajjar ym. 2016, 131   Aikuisen kehitysvammaisen henkilön osallisuuden 

kokemuksia tukevat julkisten paikkojen yhteisöllinen jakaminen, valintamahdolli-

suuksien toteutuminen, omien kykyjen kautta yhteisöllisiin tapahtumiin vaikutta-

minen, omassa roolissa arvostuksen kokeminen, sekä suhteiden avulla sisäinen 

vahvistuminen. (van Asselt ym. 2015, 38.) Yhteisöllisissä kohtaamisissa vapaa-

ehtoiset voivat olla tukena kehitysvammaisille henkilöille. Tällaisia kohtaamista 

tapahtuu juuri julkisissa tiloissa, ei yksityisissä kodeissa. (Bigby & Wiesel 2018, 
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11). Vapaaehtoisten toimintaan kehitysvammaisten henkilöiden tukihenkilöinä 

liittyy mahdollisuuksia, joista tuettavien henkilöiden parissa toimivat työntekijät 

eivät ehkä aina ole täysin tietoisia.  (Venema ym. 2018, 154.) 

Olemuskielisten henkilöiden tukijoina vapaaehtoiset ovat kuitenkin vielä melko 

käyttämätön voimavara (Burakoff & Lahti 2020). Eräät päivätoimintakeskukset 

ovatkin alkaneet toteuttaa palvelujaan hyödyntäen niissä myös vapaaehtoisten 

työpanosta (Bigby & Craig 2017, 181). Päiväkeskuksessa, jossa vapaaehtoisia 

rohkaistiin ryhtymään vuorovaikutukseen keskuksen asiakkaiden kanssa, henki-

lökunta havaitsi, että olemuskielinen henkilö suhtautui vapaaehtoiseen kumppa-

niin eri tavoin kuin päiväkeskuksen ohjaajaan. Vapaaehtoisen tapa kohdata 

kumppani voi herättää olemuskielisen henkilön mielenkiinnon: mukava yhdessä-

olo hänen kanssaan mahdollistuu ilman päivittäisten hoitotoimenpiteiden ja as-

kareiden luomia paineita. (Bigby & Craig 2017, 180 –189.) 

Vaikka vapaaehtoisten toiminta kehitysvammaisten henkilöiden hyvinvoinnin edi-

stäjinä voisi sujuvoittaa tuettavien arkea, saattavat vapaaehtoistyöntekijöiden ja 

ammatillisen henkilökunnan väliset suhteet olla jännitteisiä. Erilaiset riskit ovat 

väistämättömiä silloin kun vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten henkilöiden 

kanssa muodostetaan laitospalvelujen ulkopuolisia, yhteisöllisiä suhteita. (Bigby 

& Craig 2017, 187.) Esimerkiksi kehitysvammaisten henkilöiden mahdollisesti 

haastava käytös voi pelottaa ulkopuolisia. Rajoittavien toimenpiteiden käyttämi-

nen julkisilla paikoilla voi herättää ihmetystä niissä, jotka ovat silminnäkijöitä nä-

issä tilanteissa. Haasteena on tunnistaa ja tasapainottaa riskejä niiden välttämi-

sen sijaan (Bigby & Craig 2017, 187).   

 

Tukea tarvitsevan kehitysvammaisen henkilön laajempi sosiaalinen verkosto ke-

ventää hoitohenkilökunnan paineita ja johtaa suurempaan itsemääräämisoikeu-

teen. Kysymys on, mitä vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten henkilöiden sosi-

aaliset kontaktit muiden kuin lähi-ihmisten kanssa merkitsevät heille. Toistaiseksi 

on epäselvää, kenen vastuulla tällaisten laajempien sosiaalisten verkostojen luo-

minen olisi. Löytyvätkö vastuuhenkilöt ammattilaisten, vapaaehtoisten vai muiden 

lähi-ihmisten keskuudesta? Voidaan olettaa, että kehitysvammaisia henkilöitä tu-

kevilla ammattilaisilla on parhaat mahdollisuudet saattaa yhteen ja koordinoida 
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laajentuvia sosiaalisia verkostoja. Olisikin tarpeen koota toimintaohjeita monipuo-

lisemman yhteisöllisyyden kehittämiseksi. (Kamstra 2017, 33.)      

 

Tutkijat Bigby ja Wiesel (2018, 1–13) kiteyttävät tutkimussynteesin perusteella 

kolme sattumanvaraista tapaa, joilla ihmiset kohtaavat julkisilla paikoilla. Ne ovat 

”jaettu samaistuminen” (”shared identification”), ”huomiointi arjessa” (”everyday 

recognition”) ja ”tutuksi tuleminen” (”becoming known”). He ehdottavat termiä 

”convivial encounter” (”toverillinen kohtaaminen”) kuvailemaan lyhyitä ja ohime-

neviä mutta hyvää mieltä tuottavia kohtaamisia eri tavoin kommunikoivien ihmis-

ten välillä.  He kuvailevat aikaisemmassa tutkimuksessaan (2011), että tällaiset 

kohtaamiset ”passiivisen läsnäolon” ja ”täysin kehittyneen” ihmissuhteen väli-

maastossa voisivat olla tärkeitä kokemuksia paikkaamassa tilanteita, joissa koh-

taamisia ei useinkaan tapahdu. Hyvää mieltä tuottavat lyhyet kohtaamiset voivat 

toimia astinlautana lähemmille tuttavuuksille, mutta ne ovat jo itsessään tärkeitä 

ja arvokkaita kokemuksia. Tutkijat pyrkivät selvittämään, voisivatko käsitteet 

´kohtaaminen´ ja ́ hyvän mielen tuottaminen´ valaista uudella tavalla vammaisten 

ihmisten osallisuuden edistämistä.   

 

Myös luonnostaan syntyvät ystävyyssuhteet ovat tärkeitä, koska ne voivat vah-

vistaa aikuisten kehitysvammaisten henkilöiden yhteisöihin kuulumisen ja hyväk-

synnän kokemuksia (van Asselt ym. 2015, 38).   Bigby & Craig (2018, 180 –189) 

tarkastelivat vaikeasti kehitysvammaisen henkilön ja vapaaehtoisen välistä ystä-

vyyssuhdetta. Kehitysvammaisten päivätoimintakeskus tarjosi monipuoliset puit-

teet yhteyksien muodostamiselle. Keskuksen toimintakulttuuri mahdollisti vapaa-

ehtoisen ja tuettavan vähittäisen tutustumisen toisiinsa. Vapaaehtoinen oppi tai-

toja, joiden avulla hän pystyi osittain itsenäisesti huolehtimaan tuettavastaan. 

Koska keskuksessa työskenteli vapaaehtoistyön ohjaaja, vuorovaikutuskumppa-

nit saivat tarpeeksi huomiota, jotta heidän yhteytensä saattoi toimia. Vapaaehtoi-

selle tarjottiin mahdollisuus osallistua tuettavansa vapaa-ajan viettoa koskevaan 

päätöksentekoon. Tavoitteena oli, että vapaaehtoiset voisivat tuntea olevansa 

tärkeä osa keskuksen toimintaa.    

 

Kuvatussa tutkimuksessa vapaaehtoinen ja kehitysvammainen kumppani kokivat 

ystävyyssuhteensa kautta vastavuoroisuutta, keskinäistä kiintymystä ja hoivaa, 
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avoimuutta elämänmuutoksille ja laajentuneita yhteisöllisiä yhteyksiä. He roh-

kaistuivat ottamaan riskejä, ja itsensä alttiiksi asettaminen aukaisi molemmille 

uusia mahdollisuuksia. Toimintakeskuksen henkilökunta kuvaili tuettavan muu-

tosta ihmiseksi, joka oppi erottamaan palkatun henkilökunnan vapaaehtoisesta 

ystävästä, ja joka pystyi kykyjensä puitteissa osoittamaan huolenpitoa vuorovai-

kutuskumppaniaan kohtaan.  (Bigby & Craig 2016, 184 –189) Sonja Miettinen 

korostaa Parry Hughesia ym. mukaillen, että vaikka ystävyyden määreet – ystä-

vän valinta, läheisyys, toisen ”hyvän” edistäminen – eivät kaikki tällaisissa suh-

teissa toteutuisikaan, voi vuorovaikutus syvästi kehitysvammaisen henkilön 

kanssa tästä huolimatta olla palkitsevaa (Miettinen 2020, 148).  

 

 

 HYP-malli osallisuutta tukemassa   

 

Yhdessäolo vaikeasti kehitys- ja tai puhevammaisen henkilön kanssa tapahtuu 

niillä vuorovaikutustavoilla, joita henkilöllä on jo käytössään. Puhevammaisen ih-

misen aloitteellisuutta ja osallisuutta vuorovaikutuksessa ja läheisen taitoja tä-

mänkaltaisissa vuorovaikutussuhteissa voidaan tukea ”Apuvälineenä ihminen” -

nimikkeellä kutsutuilla toimintamalleilla. Näitä ovat Huomioivaa yhdessäoloa päi-

vittäin (HYP), Voimauttava vuorovaikutus ja OIVA-vuorovaikutusmalli. Toiminta-

malleilla on yhteinen pohja, joka perustuu kokemukselliseen oppimiseen. Toimin-

tatavat on alun perin kehitetty varhaisten kommunikoinnin taitojen varassa toimi-

vien, vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten tai autististen ihmisten tarpeisiin.  

(Kehitysvammaliitto. Tikoteekki. Toimintamallit. Apuvälineenä ihminen.) 

 

HYP-toimintamallin (Hanging Out Program, HOP) on kehittänyt australialainen 

puheterapeutti Sheridan Forster aikuisten kehitysvammaisten päivätoiminnan yk-

sikön tarpeisiin (Forster 2008). Osalla yksikön asiakkaista ei ollut puheeseen, ku-

viin, viittomiin tai muuhun merkkipohjaiseen järjestelmään perustuvaa kommuni-

kaatiokeinoa. He ilmaisivat itseään olemuskielen, ilmeiden ja ääntelyn avulla. He 

olivat vaarassa jäädä yksin, koska eivät aina kyenneet ymmärtämään ympäril-

lään tapahtuvia asioita. Yksikössä pohdittiin, miten jokaista asiakasta voisi auttaa 

viettämään aikaansa mielekkäästi.  Päädyttiin HYP-malliin, jonka avulla haluttiin 
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varmistaa, ettei kukaan vietä päiväänsä ilman vuorovaikutusta toisen ihmisen 

kanssa. (Forster 2008.)   

 

HYP-mallilla viitataan yhdessäolo- ja ajattelutapaan sekä asenteeseen siitä, että 

jokainen ihminen tarvitsee vuorovaikutusta. Henkilöt, jotka tarvitsevat tukea ole-

muskielisen ilmaisun käytössä, eivät välttämättä osaa aloittaa vuorovaikutusta tai 

saa vuorovaikutusta jatkumaan; ja toisten voi olla vaikea ymmärtää heidän yksi-

löllistä tapaansa viestiä. HYP-malliin sisältyvän asenteen mukaisesti kaikilla on 

oikeus saada tukea kommunikoinnin perustaitoihin: kykyyn olla lähellä muita ja 

nauttia yhdessäolosta. Joidenkin kohdalla oikeus kommunikointiin tarkoittaa 

oikeutta osaavamman kommunikointikumppanin tukeen. (Forster 2008.) 

 

Toimintamallin ainoana tavoitteena on mukava yhdessäolo, eikä sen käyttäjältä 

vaadita erityisiä taitoja. Vuorovaikutuksen ja kontaktin tulee olla mielekästä ja 

tuottaa iloa molemmille osapuolille. Tuettavan henkilön kanssa ollaan toistuvasti 

10 minuuttia vuorovaikutuksessa niin, että huomio on vain ja ainoastaan hä-

nessä. Malli ei anna valmiita toimintaohjeita, vaan liikkeelle lähdetään tukea tar-

vitsevan henkilön taidoista, ja hän päättää HYP-hetken sisällön. Vuorovaikutuk-

sen osaavampi kumppani ei toimi asiantuntijana vaan omana itsenään.  Hän mu-

kauttaa tapansa viestiä sellaiseksi, jota tuettava henkilö voi ymmärtää. Vuorovai-

kutuskumppani on tukea tarvitsevalle henkilölle paras virikemateriaali. Häntä ei-

vät korvaa aistimateriaalit, lelut tai tietotekniikka. (Forster 2008; Papunet. Materi-

aalia. Oheismateriaali käynnistyskokoukseen; Apuvälineenä ihminen.) 

 

Tuettavan henkilön osaavampi vuorovaikutuskumppani tukeutuu taitoihin, jotka 

voidaan mieltää asenteiksi. Tärkeitä HYP-malliin liittyviä asenteita ovat halu viet-

tää aikaa ja olla yhdessä tuettavan kanssa; vuorovaikutukseen heittäytyminen ja 

havainnointi siitä, minkälainen yhdessäolo tuettavan kanssa on mielekästä; kyky 

päästää irti toimimattomista toiminta- ja vuorovaikutustavoista ja uuden kokeile-

minen; sekä kyky pohtia vuorovaikutustilanteita ja oman vuorovaikutustavan il-

mentymiä. Vuorovaikutushetkien aikana tunnelman on oltava toista kunnioittava. 

(Forster 2008.) HYP-malliin sisältyy mahdollisuus kirjata hetkien sisältöjä ja arvi-

oida toteutettuja toimintatapoja. Tuettavan näkökulmasta on hyvä pohtia seuraa-

via asioita: kosketuksen tarve ja rajat, tunteet ja niiden rajat, aktiviteettien 
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ikätasoisuus ja motivoivuus, johtaako tuettava vai esimerkiksi jokin esine vuoro-

vaikutusta, sekä henkilökemiat: pitääkö tuettava tavasta, jolla kumppani on vuo-

rovaikutuksessa vai pitääkö hän ehkä juuri kyseisestä kumppanista. (Forster 

2008.) 

 

HYP-mallista on tehty vielä varsin vähän tutkimusta (Forster & McDonald 2013, 

HOP), mutta ammattilaisilta ja lähi-ihmisiltä saadun palautteen, kahden suoma-

laisen pro gradu -työn (Rohiola 2015; Lindholm 2018) sekä saman tyyppisestä 

vuorovaikutuksesta tehtyjen tutkimusten (mm. Johnson ym. 2017) perusteella toi-

mintatavan positiiviset vaikutukset olemuskielellä kommunikoivien ihmisten ja 

heidän kumppaniensa välisessä vuorovaikutuksessa ovat ilmeisiä (Katja Bura-

koff, henkilökohtainen tiedonanto 1.12.2019). Assi Rohiolan pro gradu -työn tu-

lokset osoittavat, että vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöiden työntekijät op-

pivat HYP-jakson avulla tunnistamaan asiakkaidensa vuorovaikutusaloitteita ja -

keinoja paremmin. Rebecka Lindholmin tutkielman tuloksista ilmenee HYP-jak-

sojen tuottavan positiivisia vaikutuksia vaikeimmin kehitysvammaisten henkilöi-

den vuorovaikutuksellisessa toiminnassa. Lindholmin tuloksissa painotetaan 

myös, että yksilöllisyyden ja joustavuuden huomioiminen ovat varteenotettavia 

seikkoja HYP-jaksojen toteuttamisen yhteydessä.    

 

  

  

 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, millaista on paljon tukea tarvitsevan 

kehitysvammaisen henkilön ja vapaaehtoisen henkilön välinen vuorovaikutus va-

paaehtoisen kokemana HYP-toimintamallia käyttäen. Tavoitteena on tuottaa tie-

toa tukea antavien ja sitä tarvitsevien henkilöiden välisestä olemuskielisestä vuo-

rovaikutuksesta alan vapaaehtoisille, ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostu-

neille henkilöille. Tavoitteena on myös tuoda vapaaehtoisten ja heidän tulkitse-

minaan olemuskielisten henkilöiden kokemukset kuuluviin yhteiskunnassa, jossa 
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kommunikoidaan pääosin puhumalla. Myös olemuskielisellä henkilöllä on näet 

oikeus ja tarve yhdessäoloon ja vuorovaikutukseen. 

 

Olemuskielen varassa toimivien henkilöiden osaavimpia vuorovaikutuskumppa-

neita ovat yleensä ihmiset, jotka viettävät heidän kanssaan eniten aikaa. Tässä 

työssä pyritään selvittämään voiko vuorovaikutus olla tukea tarvitseville henki-

löille merkityksellistä myös silloin, kun he kohtaavat heitä vähemmän tuntevia 

henkilöitä.   

 

Tutkimuskysymykset ovat kootusti seuraavat: 
 

1. Millaisena vapaaehtoiset henkilöt kokevat vuorovaikutuksen paljon tu-

kea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa? 

 

2. Millaisia vahvuuksia HYP-menetelmän käytöllä koetaan olevan vuoro-

vaikutuksen edistämiseksi? 

 

3.  Millaisia haasteita HYP-menetelmän käytöllä koetaan olevan vuoro-

vaikutustilanteissa? 

 

 

 

 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

4.1 Toimintaympäristö ja kohderyhmä   

 

Opinnäytetyöni toimeksiantajana on Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -

hanke (AKA). AKA-hanketta hallinnoi Rinnekoti-Säätiö ja sen yhteistyökumppa-

neita ovat Kehitysvammaliitto ja Kehitysvammatuki 57 ry. Hankkeen tavoitteena 

on lisätä paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden vapaa-ajan-

viettomahdollisuuksia (Rinnekoti. Kehittäminen. Aktiivisuutta kehitysvammaisten 

arkeen -hanke 2018 –2020). Työni välittömänä kohderyhmänä ovat hankkeen en-

simmäisessä vaiheessa toimineet vapaaehtoistyöntekijät. Välillisenä 
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kohderyhmänä ovat vapaaehtoisten kohtaamat täysi-ikäiset paljon tukea tarvit-

sevat kehitysvammaiset henkilöt, jotka käyttävät olemuskieltä vuorovaikutuksel-

lisena työkalunaan. Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin -toimintamalli (HYP) va-

littiin hankkeen ensimmäisessä vaiheessa apuvälineeksi tukemaan vapaaehtois-

ten ja heidän tukemiensa kehitysvammaisten henkilöiden välistä vuorovaikutusta. 

HYP-malli oli hankkeeseen osallistuneille vapaaehtoisille uusi tapa olla vuorovai-

kutuksessa. Hankkeeseen ei liittynyt tuettua vapaaehtoistoimintaa. HYP-hetkiä 

järjestäneitä vapaaehtoisia haastateltiin siitä, millaisena he kokivat vuorovaiku-

tuksen olemuskielellä toimivan kehitysvammaisen kumppaninsa kanssa.     

 

Vapaaehtoisten rekrytointi tapahtui Rinnekoti-Säätiön yksiköiden, hankkeen yh-

teistyökumppaneiden, sosiaalisen median ja nettisivujen avulla. Vapaaehtoiset 

saivat yksilöllisen perehdytyksen lisäksi lyhytkoulutusta kehitysvammaisuudesta 

ja olemuskielisestä vuorovaikutuksesta, itsemääräämisoikeudesta, HYP-toimin-

tamallista ja siitä, mitä on toimia vapaaehtoisena kehitysvammaisen henkilön tu-

kena. Projektipäällikkö vastasi hankkeesta kiinnostuneiden vapaaehtoisten alku-

haastattelusta ja toimi asumisyksiköiden ja vapaaehtoisten välisenä yhdyshenki-

lönä hankkeen aikana. Asumisyksiköiden henkilökunta saattoi yhteen vapaaeh-

toiset ja olemuskieliset henkilöt ja toimi heidän suhteidensa ylläpidon taustatuki-

jana. Vapaaehtoiset allekirjoittivat salassapitosopimuksen.  (Maija Rimpiläinen, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.10.2018.) 

 

Vapaaehtoiset ja paljon tukea tarvitsevat kehitysvammaiset henkilöt toimivat kuu-

den viikon ajan valitsemiensa vapaa-ajan aktiviteettien parissa kehitysvammai-

sen henkilön asumispalveluyksikössä tai lähiympäristössä. Yhteisiä vapaa-ajan 

hetkiä tallennettiin videolle vuorovaikutuksen myöhempää tarkastelua varten. 

Jakson jälkeen vapaaehtoiset kokoontuivat Rinnekoti-Säätiön hankepäällikön ja 

Kehitysvammaliiton asiantuntijan kanssa havainnoimaan videoituja kohtaamisia 

voimavaralähtöisesti. Hankkeen toimintaympäristö muodostui vapaaehtoisten ja 

kehitysvammaisten henkilöiden kohtaamispaikoista, pääasiassa asumispalvelu-

jen tai toimintakeskusten yksiköistä. 

 

Suomessa kunnat ovat vastuussa kehitysvammaisten henkilöiden asumispalve-

lujen järjestämisestä. Asumispalvelut jaetaan autettuun, ohjattuun ja tuettuun 
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asumiseen. Hankkeeseen osallistuneet kehitysvammaiset henkilöt kuuluivat au-

tetun asumisen piiriin. Autettu asuminen on ryhmäkotiasumista, jossa henkilö-

kunta on paikalla vuorokauden ympäri. (L519/1977; L1301/2014; L380/1987)   

 

Ryhmäkodeissa asuvien henkilöiden yksilölliset ominaisuudet vaikuttavat usein 

siihen, että asukasryhmästä ei ole helppoa löytää itselleen sopivaa ystävää 

(Kaski 2011, 12). Vapaaehtoisten kohtaamilla kumppaneilla oli yksilöllisiä taitoja 

ja tuen tarpeita.  He kommunikoivat olemuskielellä ja ymmärsivät vaihtelevasti 

puhetta. Osalla heistä oli joitakin merkkipohjaisia ilmaisuja käytössään. Heillä 

saattoi olla kehitysvammaisuuteen liittyviä aisti- tai muita lisävammoja. Tilan-

teissa, joissa tarvittiin turvallisuuteen tai terveyteen liittyvää erityisosaamista, va-

paaehtoiset kääntyivät asumisyksiköiden henkilökunnan puoleen.  

 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu 

  

Kun tarkastellaan ihmisten välisiä sosiaalisten merkitysten maailmoja, käytetään 

laadullista tutkimusmenetelmää. Merkitykset ilmenevät suhteiden muodostamina 

kokonaisuuksina. Merkityskokonaisuudet vuorostaan ilmenevät ihmisistä lähtöi-

sin olevina ja päättyvinä tapahtumina: toimintana, ajatuksina, päämäärien aset-

tamisena ja esimerkiksi yhteiskunnan rakenteina ja hallintavaltana. Tutkimusme-

netelmän tarkoituksena on kuvata ihmisten käsityksiä heidän kokemastaan todel-

lisuudesta. (Vilkka 2015, 118.)  

 

Tiedonkeruumenetelmän valinta riippuu tutkimusotteesta, tutkittavasta ilmiöstä ja 

sen ominaisuuksista sekä halutun tiedon tarkkuudesta. (Kananen 2012, 93.) 

Haastattelu on tiedonkeruumenetelmä, jonka aikana tapahtuvassa vuorovaiku-

tuksessa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiinsa. (Eskola & Suoranta 2008, 

85.) Haastattelun etuna on joustavuus, ja sen aikana on mahdollista selventää 

ilmausten sanamuotoa, oikaista väärinkäsityksiä, sekä käydä keskustelua tiedon-

antajan kanssa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.)   

 

Opinnäytetyöni aineistonkeruumenetelmänä oli puolistrukturoitu teemahaastat-

telu. Menetelmän käytössä lähdetään oletuksesta, että yhteisiä jokapäiväisiä 
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kokemuksia voidaan tutkia.  Hirsjärvi ja Hurme (1995, 36) tähdentävät Mertonin, 

Fisken ja Kendallin (1956) tapaan, että menetelmän kautta korostetaan haasta-

teltavien elämysmaailmaa ja heidän määritelmiään tilanteista. Teemahaastatte-

lussa aihepiirit on etukäteen määritelty, mutta menetelmästä puuttuu struktu-

roidulle haastattelulle ominainen kysymysten tarkka muoto ja järjestys (Eskola & 

Suoranta 2008, 86). Haastattelussa edetään valittujen teemojen ja niihin liittyvien 

tarkentavien kysymysten varassa (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87-88). Haastattelijan 

tulisi välttää kysymyksiä, joihin voi vastata ”kyllä” tai ”ei” (Vilkka 2015, 128).  Vas-

tauksiin perustuen kysymyksiä voi tarkentaa ja syventää. Teemat perustuvat tut-

kittavasta ilmiöstä jo tiedettyihin seikkoihin, mutta teemojen sisältämät kysymyk-

set sallivat myös intuitiivisten ja kokemusperäisten havaintojen selvittämistä 

haastattelujen aikana. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87 –88.) 

 

Teemahaastattelu voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Jos teemana 

ovat arkaluontoiset tai henkilökohtaiset asiat, on yksilöhaastattelu ainut keino. 

(Kananen 2012, 100; Kananen 2015, 149.)  Työssäni tein haastattelut yksilö-

haastatteluina, koska teemojen aihepiirit olivat henkilökohtaisia. Toisaalta olin va-

rautunut myös ryhmähaastatteluihin, mikäli haastateltavat olisivat sitä toivoneet. 

Muodostamani teemat myötäilivät tutkimuskysymyksiä. Haastatteluteemani oli-

vat: 1) vuorovaikutuksen kokeminen paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten 

henkilöiden kanssa, 2) vahvuudet vuorovaikutustilanteissa, joissa käytetään 

HYP-menetelmää ja 3) haasteet vuorovaikutustilanteissa, joissa käytetään HYP-

menetelmää.   

 

Haastattelurungon apukysymyksiä pohtiessani tukeuduin useilta tahoilta saa-

maani palautteeseen. Apukysymykset pohjautuivat HYP-menetelmän osa-aluei-

siin, perehtymiini tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, omiin vuorovaikutuskokemuksiini 

olemuskielisten henkilöiden parissa sekä haastattelun esitestaukseen. Sain 

myös palautetta toimintakeskukselta, jossa vierailin helmikuussa 2018 seuraa-

massa HYP-vuorovaikutushetkiä. Esitestaukseen osallistui kaksi kehitysvamma-

alan työntekijää. Palautteiden johdosta pelkistin haastattelurunkoni (Liite 3). Itse 

haastattelutilanteessa keskustelujen myötä muotoutunut haastattelurunko oli 

melko laaja. Voidaan sanoa, että tässä toteutui teema-alueiden 
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konkretisoituminen kysymyksillä, johon osallistuivat sekä tutkittava että tutkija. 

(Hirsjärvi & Hurme 1995, 41.)    

 

Tapasin opinnäytetyöhöni osallistuvat haastateltavat elokuussa 2018 Aktiivi-

suutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeen koulutustilaisuudessa. Kerroin va-

paaehtoisille opinnäytetyöni suunnitelmista ja tiedustelin heidän halukkuuttaan 

osallistua haastattelututkimukseen. Sain alustavia myöntäviä vastausta. Tutki-

musluvan sain 1. lokakuuta 2018. Alkuperäiseen lupahakemukseen pyydettiin li-

säyksenä maininta videotallenteiden käytöstä vapaaehtoisten ja olemuskielisten 

henkilöiden vuorovaikutusta tarkastellessa. Katsoin tallenteet, mutta en analysoi-

nut niitä. Niiden sisältö vaikutti haastattelutilanteisiin vain omien ajatusteni kautta.     

Koulutustilaisuuden jälkeen vapaaehtoiset toimivat usean viikon ajan vapaa-ajan 

aktiviteeteissa yhdessä tuettavansa kanssa. Tämän jälkeen vapaaehtoiset osal-

listuivat lokakuussa 2018 hankkeessa järjestettyyn voimavaralähtöiseen keskus-

telutilaisuuteen. Tilaisuuksissa keskusteltiin Kehitysvammaliiton asiantuntijan ja 

hankepäällikön ohjaamina vuorovaikutuskokemuksista paljon tukea tarvitsevien 

kehitysvammaisten henkilöiden kanssa. Keskustelujen pohjalta tein tutkimusta 

taustoittavia muistiinpanoja haastattelurunkoa varten.  

 

Teemahaastatteluissa haastateltaviksi valitaan henkilöitä, joita ilmiö koskettaa. 

Joissakin tapauksissa ilmiön kanssa tekemisissä olevien määrä on niin pieni, että 

heidät kaikki voidaan valita mukaan tutkimukseen. (Kananen 2012, 100 –101.) 

Neljä viidestä AKA -hankkeen vapaaehtoisesta ilmaisi halukkuutensa osallistua 

haastatteluun. He tutustuivat tutkimustiedotteeseen ja allekirjoittivat suostumus-

lomakkeen. Yksi vapaaehtoinen jäi pohtimaan osallistumistaan. Muistutusvies-

tien jälkeen hän jättäytyi tutkimuksesta elämäntilanteensa takia. Tutkimukseen 

osallistuvat vapaaehtoiset haastattelin loka-marraskuussa 2018. Jo suunnittelu-

vaiheessa tulee haastattelijan valita sopiva tila ottaen huomioon haastateltavan 

toive (Aaltola & Valli 2010, 29). Sovin haastattelupaikat haastateltavien toiveiden 

mukaisesti. Haastattelut tapahtuivat yksityiskodissa, kirjaston kokoontumisti-

lassa, luentosalissa ja liiketilassa. Tekemieni haastattelujen määrä oli pieni, 

mutta laadullisen tutkimuksen tavoitteena on aineiston sisällöllinen laajuus pi-

kemmin kuin sen määrä (Vilkka 2015, 129).  Sain lisää peilauspintaa työhöni 
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myös keskustelusta, jonka kävin HYP-jakson kokeneen logopediaopiskelijan 

kanssa. 

 

Kohderyhmän, toimintaympäristön ja kulttuurin tuntemus on oleellista käytettä-

essä laadullista tutkimusmenetelmää (Vilkka 2015, 130). Kokemukseni sairaan-

hoitajan työssä, jossa olen toiminut muun muassa olemuskielellä kommuni-

koivien kehitysvammaisten henkilöiden parissa, rohkaisi minua paneutumaan tä-

hän ajankohtaiseen ja kiehtovaan aiheeseen.  

 

 

4.3 Aineiston analyysi   

 

Aineiston analyysin tarkoituksena on luoda selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Valitsin teemahaastattelujen analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin, koska sen 

avulla voi tehdä päätelmiä erityisesti verbaalisesta, symbolisesta tai kommunika-

tiivisesta datasta. (Hiltunen. Jyväskylän yliopisto. Graduaineiston analysointi.) Ai-

neistoni koostui kaikista edellä mainituista elementeistä. Aineistolähtöisessä si-

sällönanalyysissä tutkijan tavoitteena on löytää aineistosta toiminnan johdonmu-

kaisuus tai aineiston ohjaamana tyypillinen kertomus (Vilkka 2015, 163). Sisäl-

lönanalyysi perustuu induktiiviseen päättelyyn, jota tutkimuksen tarkoitus ja kysy-

myksenasettelu ohjaavat (Kylmä & Juvakka 2014, 113). Opinnäytetyöni välittö-

mänä kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka toimivat niiden ihmisten kanssa, joiden 

ääni pääsee harvoin esiin. Siksi sisällönanalyysiä ohjaa ennemminkin ihmisten 

kertomukset omista kokemuksistaan kuin aiemmasta teoriasta johdetut oletta-

mukset.   

 

Sisällönanalyysin kautta voidaan kuvata analyysin kohteena olevaa tekstiä 

(Kylmä & Juvakka 2014, 112). Aineisto saatetaan sellaiseen muotoon, että sen 

analysoiminen on mahdollista (Metsämuuronen 2006, 122). Haastatteluaineiston 

kohdalla aineiston yhteismitallistaminen tapahtuu litteroimalla (Kananen 2014, 

101). Aineisto järjestetään johtopäätösten tekoa varten tiiviiseen muotoon niin, 

että sen sisältämä informaatio ei katoa.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117 –118, 122.)  

Opinnäytetyöni haastattelut olivat pituudeltaan 60-80 minuuttia. Nauhoitettua ai-

neistoa kertyi yhteensä noin 4,5 tuntia. Kirjallista tekstiä kertyi 70 sivua 
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(kirjasintyyppi Arial, fonttikoko 12, riviväli 1,5). Litteroin haastattelut sanatarkasti 

mahdollisimman pian haastattelun jälkeen.        

 

Ennen analyysiin siirtymistä aineistoon tutustutaan, ja se myös järjestetään ja 

luokitellaan (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 10). Aineistoa pyritään tut-

kimaan mahdollisimman avoimin kysymyksin. Tarkastellaan, mitä aineisto kertoo 

tutkittavasta ilmiöstä. (Kylmä & Juvakka 2014, 117.)  Luin useaan kertaan koko 

litteroidun aineiston läpi, jotta minulle muodostuisi selkeä käsitys siitä, mitä on 

sanottu. Haastateltavat saattoivat myös uudestaan palata aikaisemmin käsiteltyi-

hin aiheisiin, minkä takia oli alusta lähtien tarpeellista perehtyä aineistoon tar-

kasti.   

 

Tämän jälkeen ryhdyin järjestämään aineistoja teemojen alle. Tein litteroituihin 

teksteihin ja tutkimuspäiväkirjaan merkintöjä havainnoistani. Aineistosta löytyi jo 

ensimmäisellä lukukerralla mieleen jääviä merkityksellisen tuntuisia kohtia. Haas-

tattelujen ja litteroitujen tekstien kautta hahmottui alusta alkaen esiin haastatelta-

vien persoonallisuus, erityisesti silloin, kun he ilmaisivat keskinäisesti saman-

suuntaisia ajatuksia itselleen ominaisella tavalla. Tämä teki aiheeseen syventy-

misestä kiinnostavan. Tutkijan tekemät tuoreet havainnot heti aineistonkeruun ta-

pahduttua voivat olla apuna, kun ryhdytään tutustumaan kerättyyn aineistoon tar-

kemmin (Ruusuvuori ym. 2010, 13). Jo tiedonkeruu- ja analyysivaihe kytkeytyvät 

toisiinsa. Analyysin avulla ratkaistaan, tarvitaanko vielä lisää tietoa. Välillä tutki-

muksen edetessä joudutaankin palaamaan syklin edellisiin vaiheisiin (Kananen 

2008, 56 –57). 

 

Kyngäs & Vanhasen (1999) mukaan aineistolähtöinen laadullinen analyysi kuva-

taan kolmivaiheisena prosessina: aineiston pelkistäminen (redusointi), ryhmittely 

(klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden luominen (abstrahointi). Aineisto pelkis-

tetään aineistoa tiivistämällä ja pilkkomalla sitä osiin. Aukikirjoitetusta aineistosta 

etsitään ilmaisuja, jotka kuvaavat tutkimustehtävää. Alkuperäisilmaukset muute-

taan niitä kuvaaviksi pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistämisvaiheessa on huomioi-

tava, että yhdestä lausumasta voi löytää useampia pelkistettyjä ilmaisuja. Lausu-

mia tulee siis tarkastella monipuolisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122 –124.) 
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Käytin värikoodeja kootakseni litteroiduista haastatteluista samankaltaiset alku-

peräislauseet. Kirjoitin alkuperäislauseista listoja aihepiireittäin.  Pelkistettyjä il-

mauksia syntyi runsaasti. Kategorisoin pelkistetyt ilmaukset ryhmittämällä ne sei-

nälle, jotta visuaalinen tarkastelu tukisi analyysin etenemistä. Vapaaehtoisten ko-

kemuksia kuvaavat pelkistetyt ilmaukset kokosin yhdeksi ryhmäksi. Muut kaksi 

ryhmää kokosin teemoista ”vahvuudet” ja ”haasteet” liittyen vuorovaikutukseen 

HYP -toimintamallia käytettäessä. Aineiston ryhmittelyvaiheessa löytyi muitakin 

kiinnostavia teemoja. Jouduin kuitenkin ohittamaan ne, koska ne eivät tuottaneet 

vastauksia tutkimustehtäviin. Näitä olivat esimerkiksi HYP-hetkien aikana toteu-

tettujen aktiviteettien sisällöt sekä vapaaehtoisten käsitykset toimivasta vuorovai-

kutuksesta. Samantapaiset pelkistetyt ilmaukset yhdistelin luokiksi, joista muo-

dostuivat alaluokat. Alaluokille annoin sisältöä kattavasti kuvaavat nimet.  

 

Alaluokkien kokoamisen jälkeen ryhmittelin aineiston yläluokkiin. Yläluokat muo-

dostuivat siis alaluokkia yhdistelemällä. Kun yläluokat yhdistetään, muodostetaan 

niistä pääluokat, jotka nimitetään aineistosta nousevan ilmiötä kuvaavan aiheen 

mukaan. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 122 –127.) Opinnäytetyöni raportin tulososi-

ossa tämä näkyy siten, että vastaukset tutkimuskysymyksiin selvitetään jäsen-

neltyinä otsikoihin, jotka ovat analyysin pääluokat. Työssäni aineistonanalyysin 

pääluokat vastaavat lukuja 5.1 Vapaaehtoisten kokemuksia olemuskielisestä 

vuorovaikutuksesta, 5.2 Vahvuudet HYP-mallia käytettäessä ja 5.3 Haasteet 

HYP-mallia käytettäessä. Yläluokat vastaavat edellä mainittujen lukujen alaotsi-

koita.  

 

HYP-mallin käyttöön liittyvien vahvuuksien ja haasteiden ryhmittely ala- ja ylä-

luokkiin tapahtui luontevasti, mutta vapaaehtoisten kokemuksien ryhmittely ylä-

luokkiin oli aluksi haastavaa. Lopulta löysin ratkaisun, mikä jäsensi aineiston tä-

täkin osaa. Näiden yläluokkien otsikoiksi muodostuivat: vuorovaikutuksellisen toi-

minnan synnyttämät ajatukset ja tunteet; vuorovaikutuksen merkitys vapaaehtoi-

selle sekä vuorovaikutusta vaikeuttavat asiat. Havaitsin, että vapaaehtoiset ku-

vailivat toisaalta HYP-hetkissä koettuja ajatuksia ja tunteita, mutta toisaalta myös 

koettuihin hetkiin liittyneitä laajempia pohdintoja. Osa heidän pohdinnoistaan 

kohdistui yhteiskunnan taholta havaittuihin olemuskielistä vuorovaikutusta 
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hankaloittaviin seikkoihin, joista muodostin yläluokan ”vuorovaikutusta vaikeutta-

vat asiat”.  

 

Aineiston ryhmittelyvaiheen jälkeen seuraa aineiston teoreettisten käsitteiden 

luominen eli abstrahointi. Tässä vaiheessa edetään alkuperäisdatan käyttämistä 

kielellisistä ilmaisuista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Analyysin kaik-

kien vaiheiden aikana tarkkaillaan, että yhteys alkuperäisdataan säilyy. (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 125.) Analyysin tulokset esitetään tarkemmin opinnäytetyön lu-

vussa ”Tulokset” (luku 5).  

 

Taulukko 1. Esimerkki aineistolähtöisestä sisällönanalyysistä: vapaaehtoisten 
kokemat haasteet HYP-mallia käytettäessä (luku 5.3) 
 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pää-
luokka 

Hirveesti menee [tuet-
tavalla] energiaa sii-
hen [HYP-hetkeen], se 
kestohan voi olla hy-
vinkin lyhyt. Sit kun 
hän päätti et hän ei 
syö, sit hän ei vaan 
syönyt. Mä ymmärsin 
et ahaa, et olis inhotta-
vaa. Käytöshäiriöt tu-
lee yleensä siinä, kun 
hän ei tuu ymmärre-
tyksi, ja hän purkaa 
silloin sen itseensä. 
Kaipaako he ihmistä 
lähelleen, jos ei oo-
kaan siinä hirveen py-
syvästi. 

Energiaa menee 
Hetki voi olla lyhyt 
Piti päänsä, ettei syö 
Ymmärsin, että tuntui 
inhottavalta 
Käytöshäiriö, kun ei tule 
ymmärretyksi 
Purkaa haasteellisen 
käytöksen itseensä 
Kaipaako satunnaista 
kontaktia 

Voimien riittäminen 
Epämukavuus 
Terveyden vaaran-
tuminen 
Haitallinen käytös 
Harmi satunnai-
sesta kontaktista 

Tuettavan hy-
vinvointi 

  Haasteet 
HYP-mallia 
käytettä-
essä 

En tiiä onks sääli oi-
kea sana, siin aika 
monta asiaa käy läpi. 
Ryhmäkodissa on tie-
tyt säännöt ja kulttuuri, 
miten osaa käyttäy-
tyä? Meneminen sii-
hen [HYP-hetkeen] ja 
poistuminen sieltä, siin 
on mentaalinen pro-
sessi, et sen kestää 
myös itse. Oppii näke-
mään konsteja et millä 
tavalla voidaan olla 
yhdessä. Mullei oo mi-
tään koulutusta, miten 

Monta asiaa käy läpi 
Tuntee sääliä 
HYP-hetki on mentaali-
nen prosessi  
Sääntöjen noudattami-
nen ryhmäkodissa 
Osaa käyttäytyä ryhmä-
kodissa 
Yhdessäolon konstien 
oppiminen 
Ei koulutusta aistien he-
rättelyyn 

Haastavat tunteet 
Epävarmuus 
omista kyvyistä 
Mentaalinen pro-
sessi haastava 
  

Vapaaehtoisen 
hyvinvointi 
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niitä aisteja herätel-
täis. 

Ei katso diagnoosiin 
vaan katsoo ihmiseen. 
Oli avuton olo itsellä, 
että miten saan tun-
nelman sopivaksi. 
Mikä on oleellista hen-
kilölle…tai missä maa-
ilmassa…Sulkee muut 
pois, se päätös vaatii 
paljon itsekuria. Tulee 
jostain kauheesta huli-
nasysteemistä ja 
muusta, niin lähinnä 
vaan yrittää itse kes-
kittyy siihen, et nyt mä 
rauhotun. 

Katsoo ihmiseen eikä 
diagnoosiin 
Avuton olo 
Keskittyminen 
Sopivan tunnelman löy-
täminen 
Millainen on toisen 
maailma 

Kohtaamisen ai-
tous 
Yhteyden kokemi-
nen 
Keskittyminen 
Kokemusmaailman 
ymmärtäminen 

Yhteyden löyty-
misen haasteet 

En vie sitä omaa tun-
nemaailmaani. Ettei 
lähe liikaa tulkitse-
maan toisen puolesta. 
En ylitä omaa rooliani, 
enkä tee [tuettavasta] 
jotain omaa unelmaa. 
Toinen saa olla oma it-
sensä niine ajatuksi-
neen. Se saattoi mer-
kitä aivan mitä ta-
hansa. Mehän ei voida 
tietää oikeesti mitä ke-
nenkään päässä liik-
kuu. Oliks se toinen 
valmis lopettamaan 
[HYP-hetken], voi olla 
että oli hänen het-
kensä.  

En heijasta tunteitani 
En tulkitse liikaa 
En ylitä rooliani 
En tee toisesta unel-
maani 
Toinen saa olla sellai-
nen kun on 
Emme voi tietää toisen 
ajatuksia 
Hetken jättäminen ta-
hattomasti kesken 

Oman tunnemaail-
man tunnistaminen 
Ylitulkinta 
Tulkinnan moni-
muotoisuus   
Hetkien liian aikai-
nen lopettaminen   
 

Vuorovaikutuk-
sen tulkinnan 
haasteet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 TULOKSET 

 

 

5.1 Vapaaehtoisten kokemuksia olemuskielisestä vuorovaikutuksesta 

  
 

 Sen täytyy olla osa mua itseäni – vuorovaikutuksellisen toiminnan syn-

nyttämät ajatukset ja tunteet 

 

Olemuskielinen tuettava saattoi monella tavalla olla erilainen kuin hänen kans-

saan kommunikoiva vapaaehtoinen. Tuettavalla saattoi olla aistiherkkyyksiä tai 

aistivammoja ja liikuntarajoitteita. Hän saattoi ilmehtiä, ääntelehtiä ja elehtiä pyr-

kimyksenään olla vuorovaikutuksessa tai ilman havaittavaa syytä. Vapaaehtoiset 

kokivat aluksi epävarmuutta näiden piirteiden takia. Tuettavien tapa lähteä mu-

kaan vuorovaikutukseen sai heidät kuitenkin rentoutumaan. Koettiin, että vuoro-

vaikutus olemuskielisen kehitysvammaisen henkilön kanssa ei ollut raskasta. 

HYP-toimintamallia oli helppo toteuttaa, kunhan hyväksyi arvot, joihin se perustui. 

Koettiin käytännöllisenä, että HYP-hetkissä ei välttämättä tarvinnut kantaa muka-

naan kassillista välineitä. Hetkeen valmistautumiseksi riitti että ”on hampaat har-

jannu ja vaatteet pannu päälle”.    

 

Vapaaehtoiset havainnoivat, että HYP-mallin avulla tapahtuvaan vuorovaikutuk-

seen kuuluu olennaisesti arjessa läsnäolevien asioiden huomiointi. HYP-hetkien 

syntyminen oli yllätyksellistä: hetkiä oli hyvä tavoitella, mutta eivät ne aina olleet 

tavoitettavissa.  Etsittiin tilanteita, joissa löytyi yhteisiä mukavia hetkiä ja jotka 

sopivat HYP -toimintamallin asenteeseen. Olennaista oli läsnäolo. Havainnoitiin, 

minkälainen oleminen ja tekeminen toisesta tuntui mieluisalta. Hetkiä luotiin yh-

dessä niin, että pyrittiin kohtaamaan tasavertaisina eikä kumpikaan vuorovaiku-

tuskumppaneista käyttänyt tarkoituksellisesti valtaa. Tasapainoa kohtaamisissa 

verrattiin keinulautaan, jossa on leikkisyyttä ja vaihtelevuutta. Hetkiä tavoiteltiin 

yrityksen ja erehdyksen kautta. Opeteltiin heittäytymistä. Merkityksellisiä hetkiä 

ei syntynyt, ellei niihin aidosti pysähtynyt.   
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Vapaaehtoiset kuvailivat asenteita, joiden avulla voidaan virittäytyä olemuskieli-

seen vuorovaikutukseen. HYP-mallin täytyi olla osa itseä, ajateltiin. Todettiin, että 

kun rauhoittaa mielensä, siitä se lähtee. Koettiin, että ainakin aluksi toisen rinnalla 

oleminen on riittävää. Oleellista oli lähteä uteliaasti tutustumaan kumppaniin. 

HYP-hetkeen tuli keskittyä niin, ettei havitellut muuta ympärillä tapahtuvaa. Var-

muutta siitä, milloin seuraava HYP-hetki syntyisi, ei ollut. Haluttiin selvittää, mitkä 

asiat tuettava koki merkityksellisinä ja miten hän suhtautuisi yhteiseen olemiseen 

juuri tänään.  

 

Oheisessa kuviossa tuon esille muodostamani ymmärryksen siitä, mistä osateki-

jöistä vapaaehtoiset kokivat HYP-hetken koostuvan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Vapaaehtoisilta saatujen haastatteluvastausten pohjalta laadittu kooste 

HYP-hetkien osatekijöistä 

 

Syvästi kehitysvammaisen olemuskielisen henkilön kyky olla läsnäolevasti hiljaa 

koettiin   merkityksellisenä. Ajateltiin, että he eivät ole etääntyneet hiljaisuudesta, 

kuten tyypillisesti kehittyneet ihmiset saattoivat olla. ”Näennäisessä hiljaisuu-

dessa tapahtuu koko ajan paljon asioita”, sekä ”ei tarvii keskustella maailman 

asioita halki, keskustelkoon muut, jotka osaa”, sanoittivat vapaaehtoiset. Koettiin, 

että HYP-malli on ihmiseen sisäänrakennettu tapa olla vuorovaikutuksessa. Ole-

muskielen käyttöä kuvailtiin luontevana ja myönteisenä haasteena. Toimintamal-

lin avulla syntyneen vuorovaikutuksen katsottiin olevan mahdollista ja mielekästä.   

• Molempien persoonallisuus

• Menetelmän käyttö ja sen kunnioittaminen

• Ymmärrys hetkestä

• Yhteisen vuorovaikutuskielen löytyminen

• Luottamus hetkeen

• Tutustuminen toiseen omana itsenään

• Palkitseva vuorovaikutus
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Vapaaehtoinen kuvaili HYP -hetkissä tuettavansa kanssa kokemaansa vahvaa 

latausta: siinä pääsee ”syvälle toiseen ihmiseen”.   

 

 

 Täs on jotakin – vuorovaikutuksen merkitys vapaaehtoiselle 

 

Ilon tuottaminen olemuskieliselle henkilölle tuotti vapaaehtoisille itselleenkin iloa. 

Oli palkitsevaa kulkea rinnalla. Vuorovaikutuksen palkitsevuus avautui omakoh-

taisen kokemuksen myötä. Oli antoisaa keskittyä kohtaamisiin ilman ennakko-

odotuksia. Tällaisen ”nollatilan” löytäminen toisen ihmisen kanssa tuntui koke-

muksena ”täydeltä”, ja opetti oman sisimmän rauhoittamista. Havaittiin, että kun 

suhtautuu avoimesti olemuskieliseen vuorovaikutukseen, ”täs on jotakin, en vält-

tämättä ymmärrä itsekään mitä, mut jotakin on meiän välillä”. Vapaaehtoinen ku-

vaili: ”On aina mukava tutustua uusiin ihmisiin, ja jos sen voi tehdä ajan kanssa 

eikä tarvii olla muuta kuin oma itsensä, niin kyllähän siinä myös itsestään oppii”.  

 
Olemuskielisen vuorovaikutuksen toteuttaminen antoi vapaaehtoisille mahdolli-

suuksia kehittää sisintään: ”tää on mulle oman itseni aukaisemista - - kattoo et 

löytyykö jotain semmosii rajoja mitä on jo laittanu ihan turhaan”. Koettiin, että ole-

muskieliset tuettavat olivat kohtaamisissa enemmän antavina kuin saavina osa-

puolena. Ihmisen mieli ja se, miten sitä voi lähestyä, on kiinnostavaa, pohtivat 

vapaaehtoiset. Ajateltiin että siinä, miten toista voisi oppia ymmärtämään ei var-

maan tule valmiiksi. Vapaaehtoiset huomioivat, että myös silloin, kun vuorovai-

kutus perustuu puhuttuun kieleen, saattaa sekin usein olla monimutkaista. Eräs 

vapaaehtoinen vertasi puheen avulla tapahtuvaa ja olemuskielistä kommunikoin-

tia seuraavasti: ”tuntuu et kommunikaation ketjussa sanat on siellä kauheen pit-

källä - - ja kun ne kommunikoi siellä jonkun lipputangon päässä toisistaan ja huo-

juu hirveesti - - jos mennään edemmäs sen lipputangon juureen niin se huojunta 

on paljon pienempää - - pääsee enempi siihen mitä vuorovaikutuksella haetaan”.  

Todettiin, että tuntuu mukavalta, jos voi kommunikoida olematta liikaa sidoksissa 

verbaaliseen ajatteluun.   

 

Olemuskieliset kokemukset rohkaisivat vapaaehtoisia heidän pyrkimyksissään 

kehittyä vuorovaikutustaidoissa niin, ”että opettelis kaikessa miettimään 
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enemmän”.  Omat tärkeäksi koetut luonteenpiirteet saivat vahvistusta kohtaami-

sissa. Kyky keskittyä ja malttaa, kasvava halu toimia vuorovaikutustilanteissa kie-

lellisesti osaavampana kumppanina ja halu sitoutua vuorovaikutukseen olivat täl-

laisia ominaisuuksia. Kohtaamisissa löytyi merkityksen antamista ja saamista.  

  

HYP-menetelmään sisältyvät arvot antoivat vapaaehtoisten mukaan luvan kes-

kittyä johonkin, mikä oikeasti on antoisaa. Koettiin, että voi jopa olla parhaimmil-

laan silloin, kun joutuu mukavuusalueensa ulkopuolelle: ”tulee semmonen flow 

päälle”. Katsottiin, että vuorovaikutus olemuskielisen kehitysvammaisen henkilön 

kanssa auttaa hahmottamaan uudella tavalla elämää. 

 

 

 Että sellainen [hanke] on olemassa – vuorovaikutusta vaikeuttavat 

asiat 

 

Vapaaehtoiset pohtivat kriittisesti tuettaviensa asemaa yhteiskunnassa. Kuvail-

tiin, että tuettavien ulkoiseen asemaan liittyvät seikat tuntuivat vaikeilta. Asumis-

yksiköiden henkilökunnan rajatut mahdollisuudet keskittyä vuorovaikutukseen 

asukkaiden kanssa tuntui vapaaehtoisista hämmentävältä. Havaittiin, että vuoro-

vaikutuksen tärkeydestä puhuttiin, mutta hoitotiimin sitoutuminen tähän ei ollut 

helposti toteutettavissa.  Ryhmäkodin asukkailla oli yksilölliset kyvyt ja tarpeet, 

eivätkä he myöskään pystyneet antamaan arjen kumppanuutta toisilleen. ”Ei oo 

mikään ihme, että niillä palaa pinna - - kun on sitä vuorovaikutusta kuitenkin aika 

vähän”, todettiin. Ajateltiin, että monen olemuskielisen henkilön osa on elää ilman 

mahdollisuutta arkea rikastuttavaan vuorovaikutukseen. Ajatus oli pelottava. Ko-

ettiin puhuttelevana, että tällainen HYP-toimintamalliin pohjautuva luontaisen 

vuorovaikutuksen hanke oli tarpeellinen: ajateltiin, että hoitotoimenpiteisiin ei 

voisi ryhtyä ilman tuettavan olemuskielistä kohtaamista.  

 

Asukkaan pääseminen päivätoimintaan, jossa vuorovaikutushetkiä järjestetään 

tavoitteellisesti, koettiin ilonaiheena. Sen havaittiin parantavan huomattavasti hä-

nen arjen hyvinvointiaan. Pohdittiin myös puhutun kielen valta-asemaa yhteis-

kunnassa. Kyseltiin, miten voisi rohkaista lisää ihmisiä sitoutumaan heikom-

massa asemassa olevien henkilöiden kumppaneina toimimiseen. Eräs 
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vapaaehtoisista mietti omien voimavarojensa rajallisuutta suhteessa syrjäytynei-

siin ihmisiin. Hän koki arvokkaana sen, että sai ehkä olla mukana ehkäisemässä 

yhden ihmisen syrjäytymistä. Hän iloitsi myös siitä, että kehitysvammahuollossa 

toimiva esimies tuki hänen pyrkimyksiään löytää yrityksiä, jotka halusivat esimer-

kiksi huomioida erityisherkkiä asiakkaita tarjoamalla heille erikseen rajattuja au-

kioloaikoja.  

 
 

5.2 Vahvuudet HYP-mallia käytettäessä 

 

 

 Sellaista ihan normaalia, kenen kanssa tahansa  – tuettavan olemus-

kieliset viestit 

 

Vapaaehtoiset tulkitsivat tuettavien viestivän tahtoa, tunteita ja muita tavallisia 

asioita.  Tuettavien viestien sisällöt olivat ”sellaista ihan normaalia, kenen kanssa 

tahansa”. He ilmaisivat itsemääräämisoikeuttaan olemalla aloitteellisia liikekie-

lellä, ilmeillä ja äänillä, tulemalla vuorovaikutukseen mukaan tai vetäytymällä siitä 

sekä reagoimalla puheeseen, ääniin tai ärsykkeisiin.  Vapaaehtoiset saattoivat 

kokea ymmärtävänsä, että tuettava viestitti jotakin, vaikka viestin sisällöt eivät 

avautuneetkaan. Tuettava saattoi koko ajan ilmaista itseään, koska oli tempera-

menttinen luonteeltaan. Jos kaikki ei ollut hyvin, hän saattoi äristä ja öristä. Tätä 

ei kuitenkaan koettu hälyttävänä, vaan tuettavan ilmaisuna olotilastaan.    

 

 

 Ollaan rauhassa, mietitään ja katellaan – yhteyden löytyminen 

 

Koettiin, että vapaaehtoisen ja olemuskielisen henkilön kohtaamisen perustana 

oli molemminpuolinen halu viettää yhdessä aikaa. Läsnäolon ja vuorovaikutuk-

sen kuvailtiin olevan antoisa työkalu ihmisten parissa työskennellessä. Ennen 

kaikkea kuitenkin koettiin, että vuorovaikutus on kiinnostavaa. Kohtaaminen ei 

ollut mahdollista, ellei sitä halunnut.  Kumppanit saattoivat huomioida toisensa jo 

ensimmäisellä tapaamiskerralla. Sopiva henkilökemia helpotti kohtaamista. ”Ol-

laan ihan rauhassa ja mietitään ja katellaan”, oli toimiva tapa lähestyä 



40 
 

 

olemuskielistä vuorovaikutusta.  Molempien kumppaneiden oli aistittava olevansa 

turvassa, ennen kuin vuorovaikutusta syntyi. Vapaaehtoiset tavoittelivat uskal-

lusta heittäytyä HYP-hetkeen. Heittäytymisen avulla saattoi kokea yhteyttä. 

 

 

 Tulee se kolmas tila siihen – vuorovaikutuksellisen yhteyden kokemi-

nen  

 

Vapaaehtoiset korostivat luottamuksen merkitystä kielellisesti epäsymmetrisissä 

vuorovaikutustilanteissa. Ajateltiin, että tuettava ”luotti minuun - - näihin juttuihin 

mitä mä tein”.  Tunnelmia ja mielialoja aistittiin, ja tilanteissa edettiin tuntemusten 

mukaisesti. ”Kun hän [tuettava] tulee siihen tällain niin hän tarkoittaa, että siihen 

pitää reagoida”, havaitsi vapaaehtoinen. Koettiin, että tuettava antoi ymmärtää, 

että toisen olemassaolo vierellä tuntui hyvältä. Tuettava halusi olla lähellä ja ais-

tia, miltä toinen ihminen tuoksui ja tuntui, ”mikä sopii mulle oikein hyvin, koska 

sehän on mukavaa”, kertoi vapaaehtoinen. Vuorovaikutus ilmeni keskinäisen ym-

märryksen ilmaisuissa hellyyden osoituksina, huomioitiin. Käsistä saatettiin vuo-

roin pitää kiinni, vuoroin ne irrotettiin toisistaan. Kosketuksen, käsien käytön ja 

liikkeen havaittiin olevan toimivia ilmaisuja. Tuettava saattoi haluta tunnustella, 

miltä kumppanin poski tuntuisi omaa ihoa vasten. HYP-hetkien jälkeen tuettava 

tuntui läheiseltä, vapaaehtoinen kertoi.  

 

Huomattiin, että olemuskielisessä vuorovaikutuksessa ei tarvinnut esittää tai 

tehdä mitään kummempaa. Oli tärkeää löytää tasapaino niin, että luodaan jotain 

yhteistä. Vuorovaikutusta tuettavan kanssa lähestyttiin muun muassa jäljittele-

mällä tämän tekemistä. Vähitellen poikettiin toisenlaiseen tekemiseen. Tekemi-

sen jäljittelyllä tavoiteltiin turvallisuutta ja luottamusta. Aluksi toimittiin tuettavan 

ehdoilla, mutta kokemukset alkoivat vähitellen elää: ”tulee se kolmas tila siihen - 

- semmonen kupu”. Ollaan kuin omassa, yhteisessä maailmassa. Vapaaehtoiset 

havainnoivat tuettavien ilmeitä. Eräs havaitsi, että kumppanin kasvoille ilmestyi 

veikeä hymy. Merkitseekö tämä jonkinlaista yhteisen tekemisen visiointia, pohti 

vapaaehtoinen. Vapaaehtoiset kokivat, että keskinäistä luottamusta vahvisti vil-

pittömän kohtaamisen tuntu. Vaikka hienovaraisen olemuskielen tulkinta ei ollut 
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helppoa, koettiin hetkiä, joissa kumppanit selkeästi huomioivat toistensa olemas-

saolon.  

 

Toisen erilaisuudesta huolimatta ajateltiin, että kun käyttää mielikuvitusta, ei ole-

muskielisellä vuorovaikutuksella oikeastaan ollut rajoja. 

 

 

 Pitää olla kaikkea muutakin – tuettavan hyvä arki ja osallisuus 

 

Vapaaehtoiset kokivat, että HYP-mallin tärkeintä antia vuorovaikutuksessa oli tu-

ettavien henkilökohtainen huomiointi. Toimintamallin asenteesta ilmenevä heit-

täytyminen ja liiallisen suunnitelmallisuuden välttäminen toimivat kuin takeena sii-

hen, että kohtaamiset eivät olleet kaavamaisia. Vapaaehtoiset halusivat olla tu-

ettaville läsnä ja tehdä heille merkityksellisiä asioita. He totesivat, että arjen toi-

met, kuten puhtaudesta ja ruokailusta huolehtiminen, eivät olleet riittäviä vuoro-

vaikutuksellisiin kohtaamisiin: oli oltava muutakin. Se, että on olemassa HYP-toi-

mintamalli ja siihen liittyvät arvot, edesauttoi sitä, että olemuskielisessä yhtey-

dessä saattoi päästä johonkin, mikä koskettaa syvästi ihmisarvoa. Tuettavien 

mahdollisuus kokea osallisuutta omassa lähiyhteisössä koettiin tärkeänä. Kun 

havainnoitiin pitkällä aikavälillä HYP-asenteen mukaisia hetkiä, koettiin tuettavan 

sosiaalisten taitojen vahvistumista.       

  
Vapaaehtoiset toivoivat, että mahdollisuus olemuskieliseen vuorovaikutukseen 

vähentäisi paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden syrjäyty-

mistä. Vuorovaikutus kuuluu jokaisen perusoikeuksiin. Olemuskielinen vuorovai-

kutus antoi vapaaehtoisten mukaan tuettaville läsnäoloa, iloa ja elämyksiä. Ole-

muskielen tukemana oli mahdollista ilmaista tunteita ja mielipiteitä sekä kehittää 

vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutuksen avulla tukea tarvitsevat henkilöt saivat ti-

laisuuksia viettää vapaa-aikaa itselleen ominaisella tavalla ja näin sisältöä elä-

määnsä.  Jos kokemus vapaa-ajan aktiviteetista jäi kapeaksi esimerkiksi aisteihin 

liittyvien rajoitusten takia, saattoi olemuskielinen vuorovaikutus tuoda tekemiseen 

toisenlaisia elämyksiä.  HYP-hetkien aikana havaittiin myös, että ”pelkkä yhdes-

säolokin on ihan sopivaa ja passelia”. Tuettava saattoi kokea molemminpuolista 
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läheisyyttä toisen ihmisen kanssa. Vapaaehtoiset korostivat läsnäolon merkitystä 

jokaisen arjessa.  

 

Eräs vapaaehtoinen kuvaili puhumattoman henkilön olemuskielen käytön kehit-

tymistä yhdestä ilmaisusta monipuolisempaan kommunikointiin. Luottamus oli 

tässä avainsana. Tuettavan halu vuorovaikutukseen oli ymmärretty, ja löydettiin 

tapa tukea hänen ilmaisujensa kehittymistä.   HYP-mallin avulla voidaan kuitenkin 

tukea myös olemuskielisen henkilön perusvalmiuksia ja -taitoja, ilman että yhdes-

säolo on tavoitteellista. Koettiin, että hetket ovat rikkaita itsessään. 

 

 

5.3 Haasteet HYP-mallia käytettäessä 

 

 

 Se on turvallisuuskysymys – tuettavan hyvinvointi 

 
Vaikka vapaaehtoiset keskittyivät HYP-hetkissä olemuskieliseen vuorovaikutuk-

seen, heidän tuli huomioida myös tuettavan fyysinen turvallisuus ja hyvinvointi. 

Esimerkiksi ulkoillessa ei ollut helppo ennakoida tuettavan jaksamista. Johtuiko 

hänen ärtymyksensä rasituksesta? Liittyikö hänen epämukava olonsa itse aktivi-

teettiin tai tapaan, jolla sitä toteutettiin? Saatettiin kokea epävarmuutta siitä, toi-

miiko omassa vapaaehtoisen roolissa oikein vain väärin. Jos tuettavan mahdolli-

sesti esiintyvät pakkoliikkeet tihentyivät, tämä viestitti epämukavuudesta, päätel-

tiin. Tuettavan ärtymys saattoi johtaa jopa käytöshäiriöihin, esimerkiksi häneen 

itseensä kohdistuvaan aggressioon. Kun tuettava ei tullut ymmärretyksi, hän 

saattoi turhautua. Toisaalta olemuskielisen tuettavan mukanaolo prosessissa, 

jonka tavoitteena oli ilmaisujen kehittäminen, oli hänelle raskasta. Jos tuettavalla 

oli autismin kirjon piirteitä ja hän valikoi ihmisiä lähellään, saattoi ”ylimääräisten” 

henkilöiden läsnäolo aiheuttaa hänelle mielipahaa.  

 

Apuvälineiden turvallinen käyttö saattoi vapaaehtoisista tuntua hankalalta. Yksin 

tuettavan kanssa liikkeelle lähteminen pyörätuolilla tuntui epävarmalta, koska ”ne 

kaikki on erilaisia, on ihan turvallisuuskysymys itellekin”. Vapaaehtoinen pohti tu-

ettavan ilmaisemaa mielipahaa liittyen pyörätuolin käyttöön. Oliko tuettavalle 
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tärkeämpää mielipahan välttäminen vai mahdollisuus päästä liikkeelle? Tuetta-

van käytös saattoi olla hänen terveydelleen vahingollista. Eräs tuettava kärsi syö-

mättömyydestä. Saadakseen tuettavan innostumaan ruokailuhetkestä, vapaaeh-

toinen ryhtyi houkuttelevasti muuntelemaan ääntään tiedustellessaan tämän ruo-

kahalua. Tuettavan reaktio tähän oli myönteinen ja ilahtunut, vapaaehtoinen koki. 

 

Vapaaehtoiset kertoivat tuettaviensa häiriintyvän herkästi kovista äänistä ympä-

rillään. Tämä ei helpottanut heidän tarvitsemaansa oman rauhan syntymistä. Ym-

päröivä hälinä ei myöskään edesauttanut vuorovaikutushetkien kehittymistä. 

”Semmost rauhaa tarvitaan, että voi keskittyy siihen olemiseen”, ilmaisi vapaaeh-

toinen. Pohdittiin myös, mikä oli sopiva HYP-hetkien kesto, ja minkä verran vuo-

rovaikutus vie tuettavan voimia.   

 

 

 Haasteet semmosen kokosiks kun pystyn – vapaaehtoisen hyvinvointi 

 
Vapaaehtoiset kokivat, että vuorovaikutus olemuskielisen henkilön kanssa saat-

toi olla haastavaa. Koska vuorovaikutus voi aidosti toimia silloin, kun se on mo-

lemmille osapuolille mielekästä, omasta motivaatiosta huolehtiminen oli tärkeää.  

Kumppaniin tutustuessa saattoi mieli täyttyä ikävistä ajatuksista siitä, mikä tuet-

tavan oli vammauttanut. Vapaaehtoinen saattoi kokea säälin tunteita ja pohtia 

elämän epäoikeudenmukaisuutta. Tutustumisen edetessä tämänsuuntaiset aja-

tukset väistyivät. Vapaaehtoiset kertoivat joutuneensa pohtimaan myös, miten tu-

ettavien asuinympäristöissä tuli toimia. ”Hoitopaikoissa - - on aina oma kulttuu-

rinsa et miten ollaan - - kyl mä aika itsenäisesti oon siel toiminu”. Oma tapa olla 

vuorovaikutuksessa mietitytti vapaaehtoisia. Eräs heistä totesi: ”oon ite aika no-

pea henkilö, et heti pitäis jotakin”. Haluttiin oppia malttamaan vain olla ja aistia. 

Kohtaamisissa tarvittiin kärsivällisyyttä: ”asiat ei vaan tapahdu hetkessä”.  

 

Vuorovaikutuksen edetessä piirteitä, joihin vapaaehtoiset kiinnittivät huomiota toi-

minnassaan, olivat lähinnä seuraavat: totutut toimintatavat, taipumus ohjailla 

toista, vaikeus malttaa ja olla kärsivällinen, tarve osata oikealla hetkellä heittäytyä 

vuorovaikutukseen, sekä oman ajatusmaailman asenteet ja epävarmuudet. Ko-

ettiin, että olemuskielisessä vuorovaikutuksessa haasteet voidaan tehdä sen 



44 
 

 

kokoisiksi kuin mihin pystyy vastaamaan. Tunnistettiin kuitenkin periaatteita, joita 

oli tärkeä noudattaa: liiallisesta ennakoinnista, ”määräilystä ja päsmäröinnistä”, 

oli luovuttava, jotta tuettava sai vuorovaikutuksessa tilaa. Omat rajat tuli tunnistaa 

sen suhteen, kuinka lähelle toisen henkilön halusi päästää. ”Meneminen siihen 

[olemuskieliseen vuorovaikutukseen] ja pois tuleminen sieltä, siin on mentaalinen 

prosessi - - niist pitää pystyä palautumaankin”. Koettiin herkkänä tasapainotte-

luna, milloin olemuskielinen vuorovaikutus tuntui mukavalta: ”tuleeko siihen sem-

monen velvollisuuden tunne, vai pystyykö sen pitämään leikkisänä”.  Yksittäiset 

hetket tuettavan kanssa koettiin antoisina, mutta monien kumppaneiden kanssa 

toistuvien kohtaamisten saatettiin pelätä olevan raskaita. 

 

Vapaaehtoisten luottamus kykyihinsä toimia olemuskielisessä vuorovaikutuk-

sessa oli koetuksella. He pohtivat, mitä taitoja olemuskielisessä vuorovaikutuk-

sessa tarvitaan. Mietittiin, mikä on oleellista henkilölle, joka elää niin toisenlai-

sessa maailmassa. Miten ja milloin olisi tarpeen houkutella tuettava kohtaamaan 

yhteisessä kokemusmaailmassa?  Huomioitiin, että olisi hyvä saada koulutusta 

aistien herättelyyn.   

 

 

 Antaa toiselle tilaa – yhteyden löytymisen haasteet  

 
Olemuskielisessä vuorovaikutuksessa ehdotonta on ”heittäytyminen”, vapaaeh-

toiset kokivat. Haasteena oli ”päästää irti”. Kun se onnistui, tuntui hyvältä: ”jos 

HYP:issä - - se, mitä siellä tapahtuu ja missä järjestyksessä, ei oo mun vallassa, 

se täs onkin oikeestaan ihanaa”. Heittäytymistä ei kuitenkaan saattanut tapahtua 

miten ja milloin vain. Oli päätettävä, että ”nyt mä rauhotun, ja nyt mä keskityn ja 

nyt mä olen tässä”. Jos ei etukäteen ollut valmistautunut pysähtymään, ”et sai 

ittensä käännettyy sinne”, rauhoittuminen ja heittäytyminen jaettuun olemiseen 

koettiin vaikeana. Vapaaehtoinen ajattelikin, että jos ei ollut ”kuosissa”, HYP-het-

keä ei kannattanut tavoitella. Muiden asioiden poissulkeminen mielestä oli jota-

kin, mikä vaati itsekuria.  

 

Yhteyden löytymiseksi oli tärkeää pyrkiä tutustumaan tuettavaan ihmisenä, kes-

kittymättä oireisiin tai diagnoosiin. Vammaisuuteen liittyvät oireet olivat kuitenkin 
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osa tuettavaa. Esimerkiksi aistiherkkyys, autismin kirjosta aiheutuvat erityispiir-

teet tai tuettavan poikkeava tapa hahmottaa maailmaa koettiin yhteyden löytä-

mistä hankaloittavina tekijöinä. Vapaaehtoiset toivoivat, että heillä olisi tietoa tu-

ettavansa elämänvaiheista. Vaikka olemuskielinen kommunikaatio saattoi tuntua 

haasteelliselta, uskoivat vapaaehtoiset, että HYP-menetelmän avulla toteutet-

tava vuorovaikutus voisi toimia lähes jokaisen kanssa. Joidenkin kohdalla keski-

näinen yhteys saattoi käynnistyä nopeasti, mutta toisten kanssa yhteyden löyty-

minen vaatisi pidemmän työstöajan. Haasteena oli löytää sellainen luottamuksen 

taso, että vuorovaikutuksen syntyminen olisi mahdollista. Vapaaehtoiset pohtivat, 

miten HYP-hetkiin löytyisi yhteistä miellyttävää tunnelmaa. Välillä olo oli avuton.  

Saisiko ”ikinä kontaktia tuohon kaveriin”, saatettiin pohtia. Toisaalta voitiin ha-

vaita jo alusta alkaen, että kontakti voi syntyä. Vapaaehtoiset kaipasivat vertais-

tukea siihen, miten löytää lisää toimivia vuorovaikutustapoja. 

 

 

 Jotta mä oppisin tuntemaan häntä – vuorovaikutuksen tulkinnan haas-

teet  

 

Vuorovaikutuksessa kumppanin olemusta tuli kuunnella, ei ohjata. Tärkeää oli 

olla tulkitsematta liikaa ”yhtään mitään”. Omaa roolia toisen ihmisen ilmaisujen 

tukijana ei sopinut ylittää. Vapaaehtoiset toivoivat, että he osaisivat pitää tunne-

maailmansa erillään vuorovaikutuksen tulkinnasta. He eivät halunneet puhua 

kumppaninsa puolesta. Tuettavan tuli saada olla oma itsensä.  Vapaaehtoinen 

pyrki eläytymään tuettavansa maailmaan oppiakseen tuntemaan häntä. Hän 

pohti, että vaatii paljon harjoitusta ennen kuin voi oppia huomaamaan, milloin 

vuorovaikutus tuettavan kanssa menee oikeaan suuntaan ja milloin on hyvä py-

sähtyä tarkistamaan tuettavan ajatukset. Kun vapaaehtoinen tutustui HYP-mal-

liin, sai hän siitä vahvan pohjan yhteisille kohtaamisille.  Vapaaehtoiset kuvailivat, 

että vuorovaikutuksen tulkinta liittyi usein mielialojen ja tunnelmien aistimiseen: 

”sen mukaisesti mennään, missä itse kukin on”.   

 

Vapaaehtoiset myönsivät, että olemuskielisen kumppanin kommunikoinnin tul-

kinta tuntui usein epävarmalta, mutta he eivät siitä huolimatta kokeneet vuorovai-

kutusta hankalana. Jos vapaaehtoinen ei ymmärtänyt tuettavan viestiä, tuettava 
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saattoi hermostua, mutta se ei lannistanut vapaaehtoisia olemaan yrittämättä uu-

destaan. ”[Tuettavan] kanssa toimiminen ei oo ollu vaikeeta”, ja ”ei mitään suuria 

haasteita kyllä hänen kohdallaan ollut”, totesivat vapaaehtoiset. ”Pitäis vielä ehkä 

enemmän tutustua, et oikeesti sais selvää, mikä mitäkin on”, oli vapaaehtoisten 

toiveena.  

 

HYP-hetkien lopettaminen oli pulmallista tai tapahtui luonnollisesti riippuen siitä, 

miten vapaaehtoinen ajatteli pystyvänsä tulkitsemaan tuettavaansa. ”Sit kun hän 

jotenkin alkaa katsoa muualle”, koettiin merkkinä siitä, että tuettava oli kokenut 

vuorovaikutusta riittävästi. ”Kyllähän jokainen näkee, että nyt tuo ei enää ole kiin-

nostunut minusta” ja ”se pitää vaan jotenkin aistia” olivat osoituksia siitä, että oli 

aika lopettaa. HYP -hetket saattoivat loppua niin, että tuettava hiljeni ja kääntyi 

toisaalle. Vapaaehtoinen koki huomattavana itsemääräämisoikeuden osoituk-

sena sen, että tuettava osasi selkeästi ilmaista, milloin hän halusi olla yksin. Va-

paaehtoisen mukaan tuettava tiedosti, että vaikka tuettava toivotti ”heipat”, se ei 

tarkoittanut, etteikö hän voisi pian toivottaa vapaaehtoisen tervetulleeksi takaisin.   

Eräs vapaaehtoinen huolehti, oliko hänellä vaarana yhteisen olemisen lopettami-

nen ennen aikojaan: ”se voi olla, että oli hänen hetkensä - -   - - ja sit mä vaan 

lähden”. Koettiin, että aina ei ollut takeita, että toinen ymmärsi, miksi yhdessäolo 

loppui. Tuettavan kokemus saattoi olla, että se tapahtui hyvinkin äkillisesti.  Va-

paaehtoiset puntaroivat myös, kaipaisiko tuettava ylipäätään lähelleen ihmistä, 

joka ei hänen arjessaan ollut pysyvästi läsnä. Oliko vapaaehtoinen sopiva vuoro-

vaikutuskumppani tuettavalle?  Miten tuettava reagoisi, kun yhteiset tapaamiset 

päättyisivät? 
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 POHDINTA 

 

 

6.1 Prosessin pohdinta   

 
 
Tutkimuksen kulkua voidaan kuvailla kolmivaiheisena luovana prosessina. Kar-

keasti kuvattuna vaiheet ovat perehtyminen aiheeseen ja suunnitelman laadinta, 

tutkimuksen toteutus sekä tutkimusraportin laadinta. (Hirsjärvi ym. 2012, 63.) 

 

Omasta tutkimusprosessistani tuli kestoltaan pitkä. Sain kuitenkin kirjoittaa mie-

lekkäästä ja itseäni kiinnostavasta aiheesta, joka ilokseni oli yhteydessä laajem-

paan hankkeeseen. Opinnäytetyöni otsikoksi muotoutui ”Olemuskielellä osal-

liseksi. Vapaaehtoisten kokemuksia Huomioivan yhdessäolon toimintamallin 

(HYP) käytöstä vuorovaikutuksen tukena”. Vapaaehtoisia haastattelemalla sain 

tilaisuuden perehtyä vuorovaikutustapaan, josta minulla oli jonkin verran käytän-

nön kokemusta mutta ei syvempää tietämystä.  Oma haluni tutustua ilmiöön laa-

jasti hidasti aluksi aiheen rajaamista.    

 

Haastattelemani vapaaehtoiset toimivat paljon tukea tarvitsevien kehitysvam-

maisten henkilöiden vuorovaikutuskumppaneina osapuolten yhteisissä vapaa-

ajan hetkissä. Toiveenani oli aluksi opinnäytetyön teoriaosuuden avulla antaa lu-

kijalle elävä kuvaus olemuskielisen henkilön vapaa-ajan vieton mahdollisuuk-

sista. Aihealueet, joita kuitenkin päädyin jättämään teoriaosiosta pois olivat kehi-

tysvammaisten henkilöiden vapaa-ajanviettomahdollisuudet, olemuskielistä vuo-

rovaikutusta tukevat menetelmät ja niiden ilmentymät Suomessa, sekä kokemus-

ten tutkiminen. Valmiin opinnäytetyön teoriaosuudessa päädyin kuvailemaan vai-

keimmin kehitysvammaisten henkilöiden erityisyyttä ja tapaa olla vuorovaikutuk-

sessa, heidän osallisuutensa tukemista sekä HYP-toimintamallia. Löysin infor-

maatikkojen avustamana useita kansainvälisiä ja joitakin suomalaisia aiheeseen 

liittyviä tutkimusartikkeleita.     

 

Sain opinnäytetyöhöni haastateltavia juuri sen määrän, että työn toteuttaminen 

valitsemallani menetelmällä oli mahdollista. Vaihtoehtoisena toteuttamistapana 
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olisin turvautunut teemahaastattelujen ohella havainnointiin, vaikka havainnointi- 

ja haastattelumenetelmien yhdistäminen olisikin saattanut ensi alkuun olla mut-

kikasta. Olen kiitollinen, että haastateltavat lupautuivat mielellään kertomaan 

omakohtaisista kokemuksistaan aiheen tärkeyden vuoksi. Olen myös iloinen, että 

sain toteuttaa haastattelut nauhoitettuina yksilöhaastatteluina.   

 

Alkuperäisestä haastattelurungostani (LIITE 3) muodostui tarpeettoman laaja ko-

konaisuus. Pyrin tiivistämään apukysymykset parhaan taitoni mukaan, mutta itse 

haastattelutilanteessa huomasin käytännössä tukeutuvani samaan laajaan run-

koon, sillä ajatukseni palasivat helposti omiin aiempiin kokemuksiini. Koin silti, 

että keskustelut haastateltavien kanssa etenivät luontevasti ja sujuvasti. Tein   

aloitteita ja kysymyksiä haastateltaville, ja ohjasin keskusteluja tiettyihin teemoi-

hin. Kannustin haastateltavia, kun he kertoivat kokemuksistaan valitsemallaan 

tavalla.   

  

Tutkimusprosessin seuraava vaihe, aineiston analyysimenetelmän valinta kah-

den sopivan vaihtoehdon välillä, ei ollut helppo.  Päädyin valitsemaan aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin teemoittelun sijaan.  Sisällönanalyysi tuntui menetel-

mänä kiinnostavalta. Tein analyysin useampaan kertaan, kunnes aloin hahmot-

taa, minkälaisia luokituksia analyysistä voisi syntyä. Minulle oli helpompaa luoki-

tella HYP-menetelmän käyttöön liittyneet vahvuudet (tutkimuskysymys 2) ja 

haasteet (tutkimuskysymys 3) kuin jäsennellä vapaaehtoisten kokemuksia vuo-

rovaikutuksesta paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa 

(tutkimuskysymys 1). Päällekkäisyyksiä oli vaikea välttää. Tämä saattoi johtua 

aiheen moniulotteisuudesta mutta varmasti myös sisällönanalyysin tuottamista 

menetelmällisistä haasteista.   

 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen yläluokiksi muodostuivat: vuorovaikutukselli-

sen toiminnan synnyttämät ajatukset ja tunteet (5.1.1), vuorovaikutuksen merki-

tys vapaaehtoiselle (5.1.2) sekä vuorovaikutusta vaikeuttavat asiat (5.1.3).  Näin 

ollen keskityin luvussa 5 vapaaehtoisiin henkilöihin, ja vasta kahdessa seuraa-

vassa luvussa siirryin tarkastelemaan lähemmin vapaaehtoisten ja olemuskielis-

ten henkilöiden välisiä vuorovaikutuksen ilmentymiä. Halusin ensin valottaa va-

paaehtoisten omiin kokemuksiin liittyneitä ajatuksia, tunteita ja tuntoja, jotta 
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lukijan olisi helpompi ymmärtää HYP-mallin käyttöön liittyneitä vapaaehtoisten 

kokemia vahvuuksia ja haasteita. HYP-mallin käytössä koettujen vahvuuksien 

yläluokiksi muodostuivat tuettavan olemuskieliset viestit (5.2.1), yhteyden löyty-

minen (5.2.2), vuorovaikutuksellisen yhteyden kokeminen (5.2.3) sekä tuettavan 

hyvä arki ja osallisuus (5.2.4). Mallin käyttöön liittyneiden haasteiden luokitusesi-

merkki löytyy analyysitaulukosta (Taulukko 1, s. 33). Useamman taulukon mu-

kaan liittäminen opinnäytetyön raporttiin olisi voinut selventää lukijalle analyysin 

etenemistä. Yläluokista muodostettujen alalukujen otsikoihin lisäsin haastatelta-

van sitaatin kuvailemaan luvun sisältöä.  

  

Opinnäytetyön prosessiin löytyi yllättäen mieluisaa vetoapua, kun sain pyynnön 

kirjoittaa artikkelin kokoomajulkaisuun ”Eri tavoin kommunikoivien kohtaaminen 

sosiaali- ja terveysalan työssä” (Karjalainen & Wallenius-Penttilä 2020). Laadin 

Kehitysvammaliiton asiantuntijan Katja Burakoffin kanssa artikkelin ”Olemuskieli 

kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen välineenä”. (Burakoff & Lahti 2020). Tämä 

kirjoitustehtävä selkeytti ajatuksiani myös opinnäytetyön suhteen.  

 

Opinnäytetyön eri vaiheiden toteuttaminen suunnitelmasta raportin kirjoittami-

seen oli pitkällinen työ. Tulin muistutetuksi, miten tärkeää on viimeistellä käsillä 

olevat tehtävät huolellisesti ennen siirtymistä seuraaviin vaiheisiin. Havaitsin, että 

yksityiskohtien ja laajempien näkökulmien keskinäinen ajatuksellinen tasapainot-

telu vaati kärsivällisyyttä ja sitoutumista. Voisin verrata tätä vapaaehtoisten koh-

taamisiin tuettaviensa kanssa: heidän tuli yhtä lailla keskittyä sekä rauhoittumaan 

että heittäytymään olemiseen olemuskielisten tuettaviensa kanssa, jotta mukavat 

HYP-hetket pääsivät aidosti esiin.   

 

  

6.2 Opinnäytetyön eettisyys  

 

Tutkimuksen eettiset kysymykset liittyvät toisaalta tiedon hankintaan, toisaalta 

tiedon käyttöön (Eskola & Suoranta 1998, 52). Laadullisessa tutkimuksessa eet-

tiset haasteet liittyvät esimerkiksi aiheen valintaan (Kylmä & Juvakka 2014, 144).   
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Opinnäytetyöni käsitteli paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden 

osallisuuden tukemista vapaa-ajan vuorovaikutuksen tilanteissa vapaaehtoisten 

näkökulmasta. Aihe on eettisesti tärkeä. Suomessa ei juurikaan ole tehty tutki-

musta vapaaehtoisten rooleista vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten tukena. Ai-

hetta voidaan pitää osaltaan myös sensitiivisenä. Vuorovaikutuksen kysymyk-

sissä liikutaan intiimeillä alueilla, riippumatta siitä, tapahtuuko vuorovaikutus yk-

silöllisin keinoin vai puhuttua kieltä käyttäen. Ehkä juuri silloin, kun vuorovaikutus 

toimii hyvin yksilöllisesti, on sen kuvaileminen erityisesti oman sisimmän aukai-

semista. Tutkimusaiheen ollessa sensitiivinen on erityisen tärkeää pystyä taidok-

kaasti soveltamaan tutkimuseettisiä normeja (Kuula 2006, 135 –136). Tarkaste-

len seuraavassa tutkimuseettisiä kysymyksiä Kylmän ja Juvakan (2014) esityk-

sen kautta. 

 

Sain tutkimusluvan lokakuussa 2018 Rinnekoti-Säätiöltä, Aktiivisuutta kehitys-

vammaisten arkeen -hankkeen toteuttajalta. Tutkimuslupa-anomuksessani selvi-

tin tutkimuseettisiä näkökulmia, kuten tietojenkäsittelyn luottamuksellisuutta ja 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta sen kaikissa vaiheissa.  Haasta-

teltavien kannalta eettisten kysymysten huomioiminen näkyy käytännössä sel-

vimmin seuraavalla tavalla: tutkittaville annetaan tutkimustiedote ja allekirjoitet-

tava suostumuslomake. Heille kerrotaan tutkimuksen tarkoituksesta, kestosta, 

menettelytavoista sekä siitä, mihin tutkimustietoa tullaan käyttämään. Tutkimuk-

seen osallistuvien kanssa keskustellaan siitä, miten luottamuksellisuus ja yksityi-

syys taataan tutkimuksen aikana ja raportoinnissa. Heille kerrotaan mahdollisuu-

desta vetäytyä tutkimuksesta ilman erityistä syytä sen jokaisessa vaiheessa. 

Heille annetaan myös mahdollisuus tiedustella tutkimukseen liittyvistä seikoista 

eri vaiheissa. (Kylmä & Juvakka 2014, 149 –150, missä kirjoittajat viittaavat Kyl-

män selontekoon.) 

 

Esittelin opinnäytetyöni aiheen vapaaehtoisten koulutustilaisuudessa. Kerroin 

tutkimukseni tarkoituksesta, tavoitteesta ja suhteestani tutkimusaiheeseen: miksi 

juuri tämä oli kiinnostukseni kohde ja minkälaisia aiheeseen liittyviä kokemuksia 

itselläni on. Jaoin lyhyesti joitakin opinnäytetyön aiheeseen liittyviä mielessäni 

olevia päällimmäisiä ajatuksia. Esittelin, miten haastatteluaineisto analysoidaan 

ja mihin aineistoa tullaan käyttämään. Kerroin, että nauhoitan ja litteroin 
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haastattelut, ja ilmoitin tutkimuksen arvioidun keston. Kävin alustavasti läpi tutki-

mukseen liittyviä eettisiä näkökulmia. Ilmoitin, että haastattelut voidaan suorittaa 

yksilö- tai ryhmähaastatteluina.  

 

Vapaaehtoisten kokoontuessa jakamaan kokemuksiaan vuorovaikutuksesta pal-

jon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa jaoin heille tutki-

mustiedotteen (LIITE 1) ja opinnäytetyön suostumuslomakkeen (LIITE 2). Haas-

tatteluun ilmoittautuneet vapaaehtoiset allekirjoittivat suostumuslomakkeen. Sa-

malla he ilmaisivat, että heillä on riittävästi tietoa työni tarkoituksesta ja siinä käy-

tettävästä tutkimusmenetelmästä. He olivat tietoisia tutkimukseen liittyvästä luot-

tamuksellisuudesta ja osallistumisen vapaaehtoisuudesta sekä mahdollisuu-

desta vetäytyä tutkimuksesta kaikissa sen vaiheissa. Tiedotin, että haastatteluai-

neistoon ei liity pysyvää arkistointia ja että aineisto hävitetään opinnäytetyön val-

mistuttua. Ennen hävittämistä aineisto pidetään tietokoneella tarkasti henkilökoh-

taisen salasanan takana. Ilmaisin haastateltaville, että he voivat ottaa minuun yh-

teyttä opinnäytetyöhön liittyvissä kysymyksissä työn kaikissa vaiheissa.  

 

Haastattelijana minun oli vältettävä johdattelevia kysymyksiä. Vältin myös sellai-

sia sensitiivisiä kysymyksiä, jotka tutkimuksen tarkoituksen kannalta eivät olleet 

aivan välttämättömiä. En esimerkiksi tiedustellut haastateltavilta, jatkaisivatko he 

tuettavansa kumppanina hankkeen loputtua. Tieto tästä olisi voinut vahvistaa kä-

sityksiäni siitä, minkälaisena haastateltavat olivat kokeneet olemuskielisen vuo-

rovaikutuksen (tutkimuskysymys 1), mutta kysymys olisi voinut tuntua tunkeile-

valta. Työni keskittyi hankkeen aikana tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja kontak-

teihin. 

 

Haastatteluun osallistuvat henkilöt muodostivat pienyhteisöön verrattavan ryh-

män. Sen jokaiselle toimijalle oli pystyttävä turvaamaan tarpeeksi vahva nimettö-

myys ja yksityisyyden suoja. (Kylmä & Juvakka 2014, 151 –153.) Käyttäessäni 

lainauksia raportissa en todentanut kommentteja yksittäisten haastateltavien il-

maisuiksi. Tämä ei heikennä haastattelutuloksia, koska valitsemani tutkimusme-

netelmä ei ole tapaustutkimus. Laadullisessa tutkimuksessa yksittäiset tulokset 

ovat keskenään samanarvoisia (Tuomi & Sarajärvi 2018, 76).  
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Haastattelujen lähtökohtana oli ihmisarvon kunnioittaminen tutkimuksen kaikissa 

vaiheissa. Mikäli muodostin riittävän väljiä haastatteluteemoja etsiessäni vas-

tauksia tutkimuskysymyksiin, saattoi osallistuja tulla kertoneeksi asioita, joihin 

hän ei alun perin ollut varautunut. Eettinen haaste koskettaa myös tulosten ra-

portointia, ilmaisevat Kylmä ja Juvakka, tukeutuen Hollway & Jeffersonin (2003) 

esitykseen. Raportoinnissa tulee toimia mahdollisimman totuudenmukaisesti tut-

kittaviin nähden, mutta heitä samalla suojellen. Muita tärkeitä raportoinnin peri-

aatteita ovat sen kaikissa vaiheissa oikeudenmukaisuus, avoimuus, rehellisyys 

ja tarkkuus. (Kylmä & Juvakka 2014, 147 –155.) Raportissa esittelin tutkimustu-

lokset huomioiden esiin tulleet näkökulmat monipuolisesti ja tarkasti sekä haas-

tateltavia kunnioittavasti. 

 

Ennen opinnäytetyön julkaisua selvitin, haluanko poistaa eli anonymisoida AKA-

hankkeen ja sitä myötä vapaaehtoisten ja olemuskielisten henkilöiden tunnistet-

tavuuden raportistani. Lähtökohtana tunnisteiden poistamiselle tai muuttamiselle    

olisi ollut tarve suojata tutkittavia negatiivisilta seurauksilta, joita mahdollinen tun-

nistaminen voisi saada aikaan (Kuula 2006, 200 –201). AKA-hanke on kuitenkin 

luonteeltaan avointa toimintaa. Tarkistin mahdollisen anonymisoinnin tarpeen tut-

kimusluvan myöntäjältä ja vapaaehtoisilta haastateltavilta. Koska sellaista tar-

vetta ei ollut, päätin yhtyä hankkeen linjan mukaiseen avoimeen julkistamiseen.  

 

 

6.3  Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan tutkimustoiminnan, tieteellisen tiedon ja 

sen hyödyntämisen kannalta (Kylmä & Juvakka 2014, 127). Luotettavuus liittyy 

tutkimuksen totuudellisuuteen ja objektiivisuuteen. Kuitenkin laadullisessa tutki-

muksessa ihmisten merkitystodellisuutta tarkastellessa irtisanoudutaan todelli-

suutta vastaavan täysin objektiivisen tiedon mahdollisuudesta. Sosiaalisesta to-

dellisuudesta ei ole mielekästä etsiä objektiivisia näkökantoja. Sen sijaan puhu-

taan havaintojen luotettavuudesta ja puolueettomuudesta. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 158 –161.) 
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Tuomi ja Sarajärvi (2018, 163 –165) ovat koonneet seikkoja, jotka ovat laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa tärkeitä. Tarkastelen näistä joitakin lä-

hemmin opinnäytetyöni aiheeseen peilaten.  

 

1) Tutkimuksen kohde ja tarkoitus sekä oma sitoumukseni tutkijana. Tutkimusta 

aloitettaessa määritellään tutkimusilmiö, selvitellään sen tärkeyttä itselle ja kar-

toitetaan tutkimusilmiöön liittyvät omat oletukset. Koin opinnäytetyöni aiheen tär-

keänä, koska oman työni kautta olen vakuuttunut kehitysvammaisten henkilöiden 

oikeudesta yksilölliseen ja yhteisölliseen vuorovaikutukseen ja osallisuuteen. 

Oletukseni oli, että vuorovaikutuksen on mahdollista toimia monin eri tavoin mo-

nenlaisten ihmisten kesken.   

 

2) Aineistonkeruu ja aineiston analyysi.  Toteutin haastatteluni yksilöhaastatte-

luina. Olisin voinut tehdä haastattelut myös ryhmähaastatteluina, mutta vapaaeh-

toiset valitsivat yksilöhaastattelun. Tämä lisäsi luotettavuutta, koska haastatelta-

villa oli näin mahdollisuus kertoa avoimesti ja häiriintymättä kokemuksiensa syn-

nyttämistä ajatuksista. Nauhoitin haastattelut käyttämällä useampaa kuin yhtä 

tallenninta ja aloitin litteroinnin heti. Käsitys meneillään olevasta vuorovaikutuk-

sesta voi tarkentua jokaisella kuuntelukerralla (Hyvärinen, Nikander & Ruusu-

vuori 2017, 437), ja tuoreiden havaintojen avulla halusin helpottaa alustavien joh-

topäätösten luotettavuutta. Luotettavuuden kannalta merkityksellisenä seikkana 

opinnäytetyössä nousi esiin kielellisesti epäsymmetrisen vuorovaikutuksen ku-

vailu ja tulkinta. Tutkija sovittaa havainnon kohteena olevat ilmiöt omiin näkemyk-

siinsä, mutta hänen ja tutkittavien maailmat voivat olla erilaiset. Tutkijalla ja tutki-

mustilanteella on aina vaikutusta tutkittaviin. Näin tapahtuu etenkin laadullisessa 

tutkimuksessa, koska tutkija on vuorovaikutussuhteessa tutkittavaan. (Kananen 

2015, 337 –339.) Tukeuduin haastattelutilanteissa teemojen apukysymyksiin niin, 

että ne seurasivat haastateltavien ajatuskulkuja etukäteissuunnitelmassa jäykästi 

pitäytymisen sijasta.  

 

Myös haastateltavien näkemyksiä toiveineen tuli tarkastella aiheen kannalta kriit-

tisesti. Haastateltavat kertoivat kokemuksistaan tarkasti ja monipuolisesti. He ko-

rostivat kuitenkin, että kokemuksiinsa liittyvien havaintojen lisäksi he kuvailivat 

omia tulkintojaan liittyen olemuskielisten henkilöiden tuntemuksiin ja reaktioihin.   
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3) Tutkija-tiedonantaja -suhde sekä tutkimuksen raportointi, eli lukivatko esimer-

kiksi tiedonantajat tutkimuksen tulokset ennen niiden julkaisua ja vaikuttivatko 

heidän kommenttinsa tuloksiin ja miksi. Annoin tiedonantajille mahdollisuuden 

perehtyä tutkimustuloksiin etukäteen, koska tutkijan on tärkeää huomioida tie-

donantajien käsitykset analyysin koostamisessa. Lähetin heille tulososion koko-

naisuudessaan, ja merkitsin kohdat, joissa tukeuduin kuhunkin haastateltavan lit-

teraatioon. Haastateltavilla ei ollut analyysin suhteen huomautettavaa. Saamas-

sani palautteessa kiitettiin tarkkaa analyysia ja sitä, miten tuloksia lukiessa aja-

tukset palasivat koettuihin hetkiin.   

 

Tutkimustulokset tulevat ymmärrettävämmiksi, kun tekemiset kerrotaan yksityis-

kohtaisen tarkasti. Tutkijan tulee antaa lukijoille riittävästi tietoa siitä, miten tutki-

mus on tehty. Raportissa kuvailin, miten etenin tutkimuksessa ja sen analyysissä. 

Liitin raporttiin esimerkkitaulukon analyysistä sekä kuvion, missä selvitän vapaa-

ehtoisten näkemyksiä HYP-hetkien osatekijöistä.     

 

Tarkastellessani opinnäytetyön tuloksia pohdin vielä, miten tuottamani rekon-

struktiot tutkittavien todellisuudesta vastaavat alkuperäisiä konstruktioita (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 162). Olenko onnistunut toteuttamaan analyysin tavalla, mikä 

ei heikennä tulosten siirrettävyyttä? Tiedonantajien kertomukset suodattuvat 

väistämättä tutkijan oman kehityksen läpi. Kokemusten tutkiminen liittyy myös 

moniin tieteenaloihin (Toikkanen & Virtanen 2018, 7). Mahdollinen näkökulman 

rajaaminen ei tekisi kokemusten tulkinnoista yksiselitteisiä. Ajattelen, että alku-

peräislauseiden ryhmittelyn olisi voinut tehdä myös toisin ja päätyä silti olennai-

sesti samankaltaisiin tuloksiin. Ryhmittelin lauseet sen mukaan, mitä haastatel-

tavat käsittääkseni ensi sijassa halusivat viestiä.  Esimerkiksi toteamuksen ”En 

vie sitä omaa tunnemaailmaani [HYP-hetkeen]” ryhmittelin yläluokkaan ”tulkinnan 

haasteet”. Sen olisi myös voinut ryhmitellä kuuluvaksi luokkiin ”vapaaehtoisen 

hyvinvointi” (oman tunnemaailman liiallinen kontrollointi), ”tuettavan hyvinvointi” 

(tuettava aistii, että vapaaehtoinen ei keskity yhteiseen tekemiseen vaan oman 

tunnemaailmansa tarkasteluun) tai ”yhteyden löytymisen haasteet” (keskittymi-

nen muuhun kuin yhteiseen hetkeen). Pyrkimyksenäni oli koota tulokset niin, että 

rekonstruoidut luokat kuvaavat mahdollisimman hyvin haastateltavien kokemaa 
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kollektiivista todellisuutta heidän kertomanaan. On kuitenkin vaikea arvioida, mi-

ten hyvin tulosten siirrettävyyden kriteeri opinnäytetyössäni toteutui.  

  

Muita tärkeitä näkökohtia luotettavuuden arvioinnissa ovat tutkimuksen tiedonan-

tajien valinta, tutkimuksen kesto ja tutkimuksen eettisyys (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 163 –165). Tiedonantajani olivat Aktiivisuutta kehitysvammaisten arkeen -

hankkeen vapaaehtoisia, jotka olivat opinnäytetyöni välittömänä kohderyhmänä. 

Opinnäytetyön välillisiä tiedonantajia olivat heidän vuorovaikutuksellisesti tuke-

mansa olemuskieliset henkilöt. Opinnäytetyön prosessin aikana sain ryhmämuo-

toisen tuen avulla palautetta ohjaajilta ja muilta opiskelijoilta. Tätä en pystynyt 

kuitenkaan hyödyntämään parhaalla mahdollisella tavalla, koska käytin aiheen 

valintaan paljon aikaa ja jatkoin sen käsittelyä pitkään. Tutkimuksen luotetta-

vuutta yleensä parantaa se, että tutkijalla on riittävästi aikaa tutkimuksen tekoon 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 165). Sain mahdollisuuden reflektoida aineistoa pitkä-

jänteisesti, mutta prosessin pitkittyessä on vaarana toki sen hajanaisuus. Toivon, 

että pystyin pitämään aineistonkäsittelyn hallinnassa.  

 

Tutkimustulosten raportoinnissa käytin alkuperäisiä haastattelusitaatteja melko 

runsaasti paitsi vahvistamaan vapaaehtoisten tuottamien ilmaisujen merkityksiä, 

myös elävöittämään kerrontaani.   

 

 

 

 JOHTOPÄÄTÖKSET 

    

 

Opinnäyteyöni tarkoituksena oli tarkastella Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin -

toimintamallin toimivuutta olemuskielisten ja vapaaehtoisten henkilöiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa vapaaehtoisten kokemana. Tavoitteena oli tuottaa tie-

toa tämänkaltaisesta vuorovaikutuksesta vapaaehtoisille, ammattilaisille ja muille 

aiheesta kiinnostuneille henkilöille.  

 

Opin, että olemuskielisten kehitysvammaisten henkilöiden lähi-ihmisten ja myös 

asiantuntijoiden on vaikea tutkia, miten olemuskieliset henkilöt hahmottavat 
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ympäröivää maailmaa ja siitä saamiaan aistiärsykkeitä. Yleensä olemuskielen 

varassa toimivien henkilöiden osaavimpia vuorovaikutuskumppaneita ovat ihmi-

set, jotka viettävät heidän kanssaan eniten aikaa, ja tätä kautta oppivat tunte-

maan heidän kiinnostuksen kohteitaan (Launonen 2016, 162). Olemuskielen piir-

teet ovat kuitenkin kaikilla ihmisillä hyvin samantapaisia, mikä tukee viestintää 

myös silloin, kun vuorovaikutuskumppania ei tunne läheisesti.  

 

Opinnäytetyössä haastattelemani vapaaehtoiset henkilöt viettivät yhteisiä vapaa-

ajan hetkiä aikuisten kehitysvammaisten kumppaneiden kanssa. He eivät olleet 

hoitoalan tai kehitysvamma-alan asiantuntijoita eivätkä vuorovaikutuskumppa-

niensa lähisukulaisia tai vanhempia. Heidän tehtävänään ei ollut hoivata ja kun-

touttaa vaan viettää yhteisiä hetkeä eli harrastaa. Vuorovaikutuskumppanit har-

rastivat muun muassa autoajeluja ja retkiä, pyörätuolitanssia, shoppailua, lehtien 

selailua, toimintaa aistihuoneessa ja musisointia. Hetkiä vietettiin käsiä rytmisesti 

heilutellen, silittelemällä, loikoilemalla, toisen ominaistuoksua aistimalla tai saip-

puakuplia puhaltelemalla. Vapaaehtoisia tarvittiin, koska ”arjessa on vähän mah-

dollisuuksia vuorovaikutukseen” (Forster 2008,3), ja koska kaikilla ihmisillä on oi-

keus tunnustella, löytyisikö juuri tuosta ihmisestä sopivaa seuraa tähän hetkeen.  

 

Huomioivan yhdessäolon mallin avulla haettavan yhteyden syntymisen edellytyk-

senä on molempien vuorovaikutuskumppaneiden halu viettää aikaa yhdessä. 

Sen perusta on kehitysvaiheissa, jotka jokainen ihminen käy läpi opetellessaan 

viestimään (Forster 2008, 4). Hankkeeseen osallistuneilla vapaaehtoisilla oli kai-

killa omat syynsä haluun kohdata olemuskielinen vuorovaikutuskumppani. Koh-

taamisten lähtökohtana oli tasa-arvoinen ”kaverikohtaaminen”, jossa puolin ja toi-

sin voitiin tutkailla, miltä yhdessäolo tuntuu.  

 

Pyrkimyksissään heittäytyä hetkeen ja havainnoidessaan samalla omaa ja toisen 

olemusta vapaaehtoiset asettuivat kohtaamisiin monilla eri tasoilla. Ammattilaiset 

olivat vapaaehtoisten tukena, jos vapaaehtoisilla nousi huoli olemuskielisen hen-

kilön hyvinvoinnista tai terveydestä. Kohtaamiset koettiin mukavina ja antoisina 

itselle ja vuorovaikutuskumppanille. Molemminpuolinen antoisa kokemus onkin 

vapaaehtoistyössä olennainen päämäärä.  
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Bigby ja Craig (2018, 13) kiteyttivät, että sattumanvaraisetkin hyvän mielen koh-

taamiset ovat tärkeitä ja arvokkaita kokemuksia. Vapaaehtoisten rooli kehitys-

vammaisten henkilöiden fyysisen integraation lisäämiseksi julkisilla paikoilla on 

askel eteenpäin kohti sosiaalista osallisuutta (Bigby & Craig 2017, 181), koska 

monenlaiset kohtaamiset voivat silloin mahdollistua. Rinnastan jo olemuskielisten 

tuttavuuksien alkuvaiheisiin liittyneet haastateltavien välittämät tuntemukset tut-

kijoiden kuvaamiin hyvän mielen kohtaamisiin. Puhuttiin esimerkiksi toistensa 

huomaamisesta heti ensitapaamisella, kemioiden kohtaamisesta ja siitä, kun toi-

nen otti kädestä kiinni ja epävarmuus katosi. Pienetkin hyvän mielen kohtaamiset 

ovat tärkeitä yhtä lailla kaikille ihmisille. Olemuskielisten kehitysvammaisten hen-

kilöiden kohdalla näitä voi tapahtua esimerkiksi niin, että kohtaamisessa on mu-

kana jotakin, jossa ”tukea tarvitsevalle osapuolelle välittyy muusta ympäristöstä 

erottuvia aistikokemuksia” (Launonen 2016, 81). 

 

Vapaaehtoistyö toimintamuotona herättää tekijöissään tunteita ja kokemusten 

tutkiminen on myös tunteiden tutkimista. Vapaaehtoiset kuvailivat tunteitaan 

muun muassa vertailemalla kohtaamisia tasapainottelevaan keinulautaan, jossa 

on leikkisyyttä ja vaihtelevuutta. He kertoivat kokemustensa laajemmista merki-

tyksistä ja keskustelivat rinnalla kulkemisen palkitsevuudesta, itsensä aukaisemi-

sesta ja tuettavista enemmän antavina kuin saavina osapuolina. Eeva Hannula 

siteeraa Jarkko Rantasta artikkelissaan Tunteiden käsittely: ”Tunteet ovat infor-

maation lähteitä ja muutosten mahdollistajia” (Porkka & Tenhunen 2015, 146). 

 

Kokemuksista nousi esille myös huoli vaikeasti puhevammaisten henkilöiden 

asemasta yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Havaittiin, että asumisyksiköiden hoito-

henkilökunnan ei ole helppoa järjestää riittävästi aikaa päivittäisille vuorovaiku-

tushetkille. Tutkijat peräävätkin selkeämpiä käytännön toimenpiteitä, joilla voi-

daan tukea haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden osallisuutta (Bigby & 

Wiesel 2018,11; Talman ym. 2019, 78). Haastateltavat ilmaisivat kohdanneensa 

uudenlaisia tilanteita toimiessaan ryhmäkodeissa. He pyrkivät ottamaan huomi-

oon kodin asukkaat, henkilökunnan, oman tuettavansa ja tietysti myös omaan 

hyvinvointiinsa liittyvät seikat. He kertoivat sekä toimineensa itsenäisesti, että 

saaneensa tarvitsemaansa tukea hoitohenkilökunnalta.  
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Vuorovaikutuksellista tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden laajempi 

sosiaalinen verkosto johtaa tuettavien suurempaan itsemääräämisoikeuteen ja 

viime kädessä keventää myös hoitohenkilökunnan paineita. Aafke Kamstra 

(2017, 33) on pohtinut, mitä vaikeasti ja syvästi kehitysvammaisten henkilöiden 

sosiaaliset kontaktit muiden kuin lähi-ihmisten kanssa heille merkitsevät. Hän to-

teaa, että on epäselvää, kenen vastuulla tällaisten sosiaalisten verkostojen luo-

minen olisi.   

 

Opinnäytetyön haastattelutulokset osoittivat, että HYP-toimintamallin koettiin tuo-

van esiin ihmisten sisäsyntyisiä tapoja kommunikoida olemuskielellä. Jos HYP-

malli ei olisi vapaaehtoisilla ollut käytössä, he arvelivat, että olisivat tukeutuneet 

todennäköisesti samankaltaiseen toimintaan. Yhteys tuettavien kanssa olisi hei-

dän arviointinsa mukaan todennäköisesti kuitenkin edennyt hitaammin, ja epä-

varmuuden tunteet olisivat olleet vallitsevampia. Vapaaehtoiset tulkitsivat, että 

tuettavat viestivät tahtoa, tunteita ja muita tavallisia asioita. Vuorovaikutus toi hei-

dän kokemanaan tuettaville läsnäoloa ja turvallisuuden tunnetta, elämyksiä ja 

iloa, sekä mahdollisuuksia tehdä heille merkityksellisiä asioita. Tavallisuudesta 

poikkeava tapa kommunikoida tuntui vapaaehtoisista usein epävarmalta, mutta 

se palkitsi ja yhteyksiä löytyi.  

 

Samansuuntaisia ajatuksia ilmaisi logopedian opiskelija, joka tunsi aiheeni ja 

jonka kanssa keskustelin opinnäytetyöstäni: ”Sitä kohtaamista pystyy syntymään, 

ettei pelkästään heijasta omia ajatuksia, vaan et jotenkin se on molemminpuo-

lista”. Vapaaehtoisten ja logopediaopiskelijan samankaltaiset kokemukset vah-

vistivat HYP-mallia kuvaavaa toimintatapaa: ”Toimintamallin ainoana tavoitteena 

on mukava yhdessäolo, eikä sen käyttäjiltä vaadita erityisiä taitoja” (Forster 2008, 

3). 

 

Vapaaehtoisten ilmaisemat HYP-mallin käytön yhteydessä koetut haasteet liittyi-

vät tarpeeseen rauhoittua yhteiseen vuorovaikutukseen mutta toisaalta myös ky-

kyyn heittäytyä mukavaan yhdessäoloon, kykyyn kuunnella toisen viestejä ja ky-

kyyn selviytyä tulkitsemisen ongelmista. Tulkitsemisessa oli tärkeää antaa toi-

selle tilaa eikä tehdä hänestä omaa unelmaa, kuten terävänäköisesti ilmaistiin. 
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Myös omien rajojen tunnistaminen siinä suhteessa, kuinka lähelle toisen henkilön 

halusi päästää, koettiin tärkeänä.  

 

Tutkijat Bigby & Craig (2017, 181) toteavat, että vapaaehtoistoiminnassa tasa-

painoillaan pyyteettömien tavoitteiden ja henkilökohtaisen hyödyn välimaas-

tossa. Vapaaehtoistoiminta voi tukea tekijäänsä monilla tavoilla. Vapaaehtois-

työlle asetetut odotukset kasvavat kuitenkin jatkuvasti, ja tehtävät ihmissuhde-

työssä voivat olla maallikoille vaativia. Vapaaehtoinen tarvitsee tukea pystyäk-

seen arvioimaan, onko hänen valitsemansa tehtävä oikein mitoitettu. (Porkka 

2009, 9.) Hänen tulee pystyä jatkuvasti tekemään itselleen sopivia ratkaisuja. 

Eräs haastateltava totesikin: ”Itse teen ne haasteet ja semmosen kokosiks kun 

vaan pystyn”. Vapaaehtoisuus on luonteeltaan henkilökohtaista toimintaa 

(Porkka 2009, 107), mikä heijastuu HYP-mallin asenteesta: ”Muista, että sinä olet 

hänelle paras mahdollinen virikemateriaali. Sinä olet virikemateriaalina kaikkein 

joustavin, mukautuvin, reagoivin ja kiinnostavin.” (Forster 2008.)  

 

Opinnäytetyön teoriaosuus loi perustaa oletukselle, että olemuskieliset kehitys-

vammaiset henkilöt voivat hyötyä kohtaamisista muidenkin kuin ammattihenkilöi-

den tai lähi-ihmisten kanssa. Haastatteluaineiston analyysi osoitti, että HYP-malli 

edesauttaa yhteyden löytymistä vapaaehtoisten ja olemuskielisten henkilöiden 

välillä. Sisäsyntyisen olemuskielisen kohtaamisen nähtiin rikastuttavan osapuol-

ten arkea silloinkin, kun tuettavan vähäinen tunteminen hankaloittaa vuorovaiku-

tusta ja sen tulkintaa. Sekä vapaaehtoisen että tuettavan olisi sitten mahdollista 

todeta omalla tavallaan, vapaaehtoisen sanoja lainaten: ”On aina mukavaa tutus-

tua uusiin ihmisiin, ja jos sen voi tehdä ajan kanssa eikä tarvii olla muuta kuin 

oma itsensä, niin kyllähän siinä myös itsestään oppii.” 

 

Jatkotutkimusaiheena olisi hyvä vertailla tuettaviin erilaisissa suhteissa olevien 

ihmisten kokemuksia ja tarkastella tältä pohjalta HYP-toimintamallin toimivuutta 

olemuskielisen vuorovaikutuksen tukena. Tähdellistä olisi myös tutkia tarkemmin 

vuorovaikutuksellisten kohtaamisten sisältöjä, integroiden näihin esimerkiksi tek-

nologian tuomia analysointimahdollisuuksia.    
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LIITE 1. Tutkimustiedote 

 

Teen opinnäytetyötä paljon tukea tarvitsevien kehitysvammaisten henkilöiden 

vuorovaikutuksellisuudesta heitä tukevien vapaaehtoisten kokemana Aktiivi-

suutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeen puitteissa. Vuorovaikutuksen väli-

neenä käytetään Huomioivaa yhdessäoloa päivittäin -menetelmää (HYP). Tutki-

muskysymykseni ovat:  

-Millaisena vapaaehtoiset henkilöt kokevat vuorovaikutuksen paljon tukea tarvit-

sevien kehitysvammaisten henkilöiden kanssa? 

-Millaisia vahvuuksia HYP-menetelmän käytöllä koetaan olevan vuorovaikutuk-

sen edistämiseksi? 

-Millaisia haasteita HYP-menetelmän käytöllä koetaan olevan vuorovaikutustilan-

teissa? 

 

Tavoitteena on lisätä tietämystä olemuskielen käytöstä omasta vuorovaikutusta-

vasta poikkeavalla tavalla kommunikoivien henkilöiden kanssa, ja madaltaa kyn-

nystä uskaltautua vuorovaikutukseen yhteiskuntamme heikoimmassa asemassa 

olevien jäsenten kanssa. Haluaisin haastatella sinua (yksilö- tai ryhmähaastat-

telu) sekä tehdä tutkimusta taustoittavia muistiinpanoja Aktiivisuutta kehitysvam-

maisten arkeen -hankkeessa käytävien ryhmäkeskustelujen aikana koskien vuo-

rovaikutuksen kokemuksia. Haastattelut nauhoitetaan.  

 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Osallistujien henkilöllisyys ei pal-

jastu tutkimusraportissa. Aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja se hävitetään 

tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Kerron mielelläni lisää, jos sinulla on kysyt-

tävää. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Silva Lahti, sairaanhoitaja AMK 

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen YAMK-opis-

kelija 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsinki 

silva.lahti@student.diak.fi 

mailto:silva.lahti@student.diak.fi
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LIITE 2. Suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta  

  

 

Suostumus haastatteluun opinnäytetyön yhteydessä: 

Olemuskielellä osalliseksi. Vapaaehtoisten kokemuksia huomioivan yhdessäolon 

menetelmän (HYP) käytöstä vuorovaikutuksen tukena.     

Silva Lahti sairaanhoitaja (AMK), YAMK-opiskelija 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Helsinki 

silva.lahti@student.diak.fi 

puh. xx 

 

Olen saanut riittävästi tietoa opinnäytetyön tarkoituksesta ja siinä käytettävistä 

tutkimusmenetelmistä. Olen tietoinen tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoi-

suudesta ja luottamuksellisuudesta. Henkilöllisyyteni jää vain opinnäytetyönteki-

jän tietoon. Antamiani tietoja käytetään ainoastaan opinnäytetyöhön ja Aktiivi-

suutta kehitysvammaisten arkeen -hankkeen kehittämiseen. Aineisto hävitetään 

opinnäytetyön valmistuttua. Voin halutessani olla yhteydessä opinnäytetyön teki-

jään siihen liittyvissä kysymyksissä sähköpostin tai puhelimen välityksellä.  

 

Voin keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen missä vaiheessa tahansa syytä il-

moittamatta. Tämä ei vaikuta osallistumiseeni Aktiivisuutta arkeen-hankkeeseen 

ja sen koulutuksiin.  

 

Tällä asiakirjalla annan suostumukseni haastatteluun ja sen käyttämiseen opin-

näytetyössä yllä olevin ehdoin ja tutkimustiedotteen mukaisesti. 

 

 

Paikka ja aika____________________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys_______________________________________ 
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LIITE 3. Haastattelurunko 

 

Teema 1 Vuorovaikutuksen kokeminen paljon tukea tarvitsevien kehitysvam-

maisten henkilöiden kanssa  

 

-vuorovaikutus kokemuksena 

-kokemus HYP-menetelmän käytöstä vuorovaikutusta tukemassa 

-onnistumiset vuorovaikutustilanteissa 

-hankaluudet vuorovaikutustilanteissa 

-vuorovaikutustilanteiden herättämät tunteet 

-ajatuksia vuorovaikutuksesta kohtaamisten jälkeen  

 

Teema 2 Vahvuudet vuorovaikutustilanteissa, joissa käytetään HYP-menetelmää 

 

-vuorovaikutustilanteiden toimivuus 

-HYP-menetelmästä koettu tuki käyttäjälle   

-HYP-menetelmän koettu vaikutus tuettavalle henkilölle   

-HYP-menetelmän koettu vaikutus vapaaehtoiselle henkilölle 

 

Teema 3 Haasteet vuorovaikutustilanteissa, joissa käytetään HYP-menetelmää   

  

-vuorovaikutuksen toimivuus ilman menetelmää   

-ymmärrys menetelmän käytöstä  

-koetut haasteet vuorovaikutustilanteissa 

-koetut hankaluudet tuettavalle 
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