
MAHTI-KURSSILLA TEHTIIN PUHETTA NÄKYVÄKSI 

 

Kuinka voin vahvistaa kommunikaatiota lapseni kanssa? Voinko mitenkään varmistua siitä, 
että ymmärrän häntä oikein? Miten saan kannustettua lastani tekemään omia valintoja? 
Kuinka kuvakommunikointia voi käyttää arjessa? Miten jumeista pääsee eroon? 
 
Nämä kysymykset kuultiin MAHTI-kurssin aloitusjaksolle saapuneiden vanhempien suusta, 
joiden lapsilla on puheen tuottamisen ja ymmärtämisen kanssa erityisiä haasteita. 
Aloitusjakso järjestettiin 7.–9.2. Turussa sijaitsevassa Erityisosaamiskeskus Suvituulessa 
ja paikalle saapui seitsemän perhettä ympäri Suomea. 
Tämän vuoden kurssin teemana on Toimintaa ja kommunikaatiota ja kohderyhmänä ovat 
niiden kanssa haasteita kokevat lapset sekä heidän perheensä. Kukaan kurssille 
osallistuneista lapsista ei käyttänyt puhetta kommunikoinnin välineenä, eikä osalla heistä 
ollut mitään keinoja itsensä ilmaisemiseen. Lisäksi heillä oli muun muassa erilaisia 
liikkumisen apuvälineitä käytössään. 
 
Puheterapeutti Ulla Sergejeff kertoi lauantaina vanhempien ohjelmassa kommunikaatiosta 
ja sen eri muodoista. Hänen luentonsa oli hyvin konkreettinen ja siinä keskityttiin 
toiminnallisten harjoitusten kautta havainnollistaviin esimerkkeihin. Harjoitusten kautta 
pääsimme kaikki kokeilemaan, miltä tuntuu, kun toinen ei vain ymmärrä ja miten vaikeaa 
on kertoa joitain asioita ilman puhetta. 
 
Aktiivisen kommunikaation tukipilari on vuorottelu 

 

Mutta mitä kommunikaatio sitten lopulta onkaan? Se on vastavuoroisuutta, 
yhteisymmärrystä ja kykyä kertoa omista haluistaan ja toiveistaan kenenkään ennalta 
estämättä. Yli 90 prosenttia kommunikoinnista tapahtuu nonverbaalisesti kehonkielen 
kautta. Ilmeiden, eleiden ja äänenpainojen tulkitseminen on kuitenkin aina katsojan 
silmissä, eikä se siksi ole aktiivista kommunikointia. Aktiivisen kommunikoinnin tukipilari on 
vuorottelu, joka on myös edellytys sen kehittymiselle. Vastavuoroisesta keskustelusta 
muodostuu tasa-arvoinen vuorovaikutustilanne. Mahdollisuus kommunikointiin on 
ihmisoikeus ja jokaiselle tulisi pyrkiä luomaan puitteet sen toteuttamiseksi. 
Vastavuoroisuuden kehittämisen ensiaskel on aloitteen saaminen lapselta. Aloitetta ei saa 
torpata, sillä se viestii, ettei lapsen kommunikaatiolla ole merkitystä. Aloitteeseen täytyy 
tarttua ja siitä syntyvää syy- ja seuraussuhdetta tulee vahvistaa. Jos lapselle on hankalaa 
pysyä kontaktissa riittävän kauan tai kiinnostus lakkaa nopeasti, ei kannata huolestua 
liikaa. Keskittymiskykyä voi kehittää ja se kehittyykin usein iän myötä. 
Tärkein seikka lapsen kommunikaation vahvistamisessa on motivaation ylläpitäminen. 
Harjoittelu lähtee parhaiten liikkeelle, kun keskitytään mielekkäistä asioista 
keskustelemiseen. 
 
Uusista kokemuksista kasvaa motivaatio kommunikaatioon 
 
Äiti: Entäs jumit? Entä kun lapsi haluaa puhua vain moottoreista ja se alkaa jo kyllästyttää 
itseä? 
Ulla toteaa, että keskustelua voi aina laajentaa. Siitä yhdestä mielekkäästä 
puheenaiheesta voi helposti kehkeytyä kokonainen tarina, esimerkiksi auton 
korjaamomatkasta tai ruokailutilanteissa voi kysyä, mitä lapsen moottoriin laitetaan 
polttoaineeksi.  



Syitä jumin kehittymiselle on monia ja niiden perimmäisen merkityksen ymmärtämisen 
kautta niitä voidaan lievittää tai poistaa. Ahdistuksen tai pelon keskellä yhteen samaan 
asiaan keskittyminen voi luoda turvaa. On myös hyvin tavallista, että tahtoo puhua paljon 
itseään kaikista eniten kiinnostavasta asiasta. 
Toisaalta jumi voi johtua myös kokemusten puutteesta. Ulla kertoi esimerkkinä erään 
miehen käyttäneen kommunikoinnissa aina vain yhtä samaa lausetta ”Late on mun taksi”. 
Kun mies sitten meni Laten taksilla uusiin paikkoihin, tapasi ihmisiä ja koki monia uusia 
asioita, hän alkoi kertomaan niistä. Kokemusten laajetessa myös kyky ja motivaatio 
kommunikointiin kasvoi.  
Vaikka itse ei jaksaisi puhua aina samasta asiasta, on muistettava, ettei lapsen 
sanavarastoa saa rajoittaa esimerkiksi poistamalla mieluisimpia kuvia 
kommunikaatiokansiosta. Ei puhuvaltakaan lapselta teipata suuta kiinni, kun kyllästytään 
kuuntelemaan. Jokaisella lapsella on oikeus ilmaista itseään ja tulla kuulluksi ja 
ymmärretyksi.  
 
Rajoilla turvallisuutta, koskaan ei ole liian myöhäistä 
 
Jokaisella lapsella on myös oikeus rajoihin. Heille täytyy opettaa, ettei aina saa tai voi 
tehdä mitä tahtoo, vaikka kuinka kurjalta tuntuisikin vanhempana sanoa ei. Jokaisen 
lapsen on opittava kärsivällisyyttä, olivat he sitten vammattomia tai ei. Negatiivisten 
tunteiden näyttämistä ja kokemista ei pidä pelätä, sillä niidenkin mallittaminen on todella 
tärkeää tunneälyn kehityksen ja oppimisen kannalta. 
Kommunikoinnin kehittämisessä on tärkeää muistaa, ettei koskaan ole liian myöhäistä. 
Kaikilla meillä on sellaisia päivä, kun keskittymiskyky ei vain yksinkertaisesti riitä tai 
mikään uuden kokeileminen ei huvita ollenkaan. Toisena päivänä vireystila on taas 
parempi ja voi olla rohkeampi kokeilemaan kaikenlaista uutta. Vaikka nyt jokin asia ei 
toimisi, se voi silti jäädä mieleen hautumaan.   

  

 
AAC: ”Teemme puhetta näkyväksi” 
 
Puhetta tukevan ja korvaavan kommunikaation (lyh. AAC) menetelmiin kuuluvat 
esimerkiksi viittomat, valokuvat, symboliset kuvat, pikapiirtäminen sekä erilaiset esineet ja 
sävelet. Ongelman ollessa ymmärtämisen tai oppimisen alueella, kuultu puhe voi helposti 
muuttua vaikeasti hahmotettavaksi hälyksi informaatiotulvan ylittäessä oman kynnyksen. 
Kuvat ja viittomat ovat tällöin usein helpommin ymmärrettävissä, kun keskittymisensä voi 
suunnata konkreettiseen kohteeseen. 
AAC-menetelmillä voi lapsen oman kyvyn ja motoristen taitojen mukaan vahvistaa 
aktiivista kommunikointia tai sitten kertoa esimerkiksi tulevista tapahtumista. Menetelmien 
avulla voi helpottaa arjen haastavia tilanteita tuomalla elämään tunnetta pysyvyydestä ja 
ennustettavuudesta. Ne voivat auttaa tilanteissa, joissa syy- ja seuraussuhteet on vaikeaa 
ymmärtää ja niiden avulla voi tehdä esimerkiksi ajan lapselle näkyväksi. On olemassa 
muutakin kuin tämä yksi päivä tai yksi viikko. 
Kurssilla eräällä lapsella oli ollut aiemminkin kuvia käytössä ruokailutilanteissa, mutta 
vesilasin kuva oli puuttunut. Lapselle ei ollut koskaan maistunut vesi sitä tarjottaessa, 
mutta kun hän sai itse näyttää mitä tahtoo, hän innostui veden juomisesti täysin. Omalla 
valinnalla on merkitystä. 
Mahdollisuus kertoa ja ymmärtää antaa myös turvaa. Eihän kukaan meistä tahdo olla kuin 
perunasäkki, jota riepotetaan paikasta toiseen kyselemättä. Kuvien käyttö 
toiminnanohjauksessa on suhteutettava ikätason mukaan ja sitä on lisättävä asteittain. 



Siinä on myös tärkeää huomioida, mikä lasta motivoi eniten. Kuvat kannattaa ottaa 
käyttöön ensin vain kaikista innostavimpiin tilanteisiin mukaan, esimerkiksi lempileikkeihin 
tai ruokailutilanteisiin. Arjen oikeissa tilanteissa ja oikeita valintoja tekemällä halu 
oppimiseen kasvaa. 
Pienet askeleet ovat hyviä, sillä niiden kautta oppiminen tehostuu ja onnistumisen 
kokemukset lisäävät motivaatiota. Pienenä on tehtävä pieniä valintoja, jotta isona pystyy 
tekemään isoja valintoja. 

 

 
Kieli on vallankäyttöä 
 
Yhteiskunnan palvelujärjestelmä ei tunnu pystyvän vastaamaan siihen tarpeeseen, mikä 
perheillä on kommunikaatio-ohjauksen suhteen. Palveluja ei kaikin paikoin edes saa tai 
niiden saaminen kestää suhteettoman kauan. Turhautuminen näkyi kurssilaisissa varsinkin 
siinä, että vanhemmat tietävät, mihin palveluihin olisi oikeus, mutta niitä ei kaikesta 
huolimatta saa. Perheillä on todellinen hätä siitä, miten lasta voisi auttaa ilmaisemaan 
itseään ja miten perhe voisi ymmärtää häntä. Kysymys on osallisuudesta, eikä lapsen 
kehityksen kannalta ole kuukausia tai vuosia hukattavissa.  
 
Myös integroiduissa päiväkodeissa näkyvä ”iloinen inkluusio” on osittain erittäin 
ongelmallinen kommunikoinnissa tukea tarvitseville lapsille. Resurssien ja henkilökunnan 
puutteen vuoksi AAC-menetelmät eivät välttämättä juurru vakituiseen käyttöön, jos saavat 
jalansijaa lainkaan. Lapsi jää helposti vain keskustelun kohteeksi, eikä pääse itse 
aktiiviseksi osaksi keskustelua. 
 
Kurssille osallistuneet vanhemmat olivat todella orientoituneita ja motivoituneita 
parantamaan vuorovaikutusta lapsensa kanssa. Tarve tietoon ja keinojen lisäämiseen 
arjessa on todellinen.  
Vertaistuellisuus näkyi kokemusten jakamisena oman arjen tilanteista, niin toimivista 
ratkaisuista kuin niiden etsimisestäkin. Vanhemmat jakoivat innokkaasti tietoa erilaisista 
käyttämistään kuvakommunikaatiokeinoista ja esittelivät toisilleen niiden 
käyttömahdollisuuksia. 
Vanhempien ohjelman lopuksi jokainen perhe kehitti itselleen Arjen muutostavoitteen, jota 
käytetään osana kurssin onnistumisen arviointia. Siinä perhe asettaa itselleen selkeän 
tavoitteen lapsensa kommunikaation parantamiseen. Arjen muutostavoite tähtää pieneen 
ja konkreettiseen toimintaan asian edistämiseksi. Arjen muutostavoitteeksi asetettiin 
esimerkiksi, että lapsi oppii pyytämään itse mehua kuvien avulla, vanhemmat asettavat 
lapselle kuvina lisää vaihtoehtoja ruokalutilanteisiin tai että lapsi oppii odottamaan äitiä 
uloslähtötilanteissa. 
Vaikka muutokset vaikuttavat ulkopuolisen silmin melko vaatimattomilta, olisivat ne 
kuitenkin onnistuessaan suuri muutos perheen arjen sujumisen ja lapsen osallisuuden 
kannalta. 
Osallistuin MAHTI-kurssille Tukiliiton perhetyön harjoittelijan roolissa. Seuratessani sivusta 
vaikutuin suuresti vanhempien asenteesta lapsen vuorovaikutuksen vahvistamista 
kohtaan. Vaikka kommunikaation haasteet olivat osalla hyvin suuria ja yhteiskunnan keinot 
auttamiseen vähäiset, kukaan vanhemmista ei näyttänyt toivottamalta, vaan päinvastoin. 
Kurssi tavoitti selkeästi oikeat ihmiset, sillä osallistujien motivaatio kehitykseen oli huikea. 
Saatu tieto Ullan luennon ja vanhempien keskinäisten keskustelujen kautta lisäsi 
ymmärrystä lapsen vuorovaikutuksen tukemiseen ja osallisuuden edistämiseen liittyvistä 
keinoista. 



Uskon vahvasti tämän aloitusjakson lisänneen kurssille osallistuneiden lasten 
mahdollisuutta toteuttaa oikeuttaan itsensä ilmaisemiseen ja aktiiviseen 
vuorovaikutukseen. Kieli on vallankäyttöä, jonka mahdollistaminen antaa lapselle 
todellisen kokemuksen osallisuudesta ja hänen itsensä merkityksestä. Autetaan lapsia 
saamaan se valta itselleen. 


