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Johdanto

Ohje on tarkoitettu kaikille kirjastoalan työntekijöille, jotka kohtaavat asiakaspalvelutyössä monen-
laisia ihmisiä. Ohjeen tekeminen sai alkunsa työntekijöiden tarpeesta saada lisää valmiuksia ja 

tietotaitoa erityisryhmien kohtaamiseen. Kaikki asiakkaat hyötyvät turvallisesta ympäristöstä, hyvästä 
valaistuksesta ja ystävällisestä ja rauhallisesta puhuttelusta, mutta joillekin asiakkaille ne ovat välttä-
mättömiä.

Ohjeet toimivat parhaiten, kun niihin perehtyy kokonaisuutena, muttei asiakaspalvelutilanteessa 
mieti yksittäisiä kohtia. Kun mahdollisista kommunikointivaikeuksista tietää, ne ottaa luonnostaan 
huomioon. Kun ohjaat tai opastat tiettyä erityisryhmää, ota etukäteen selvää ryhmän liikunta- ja kom-
munikointivaikeuksista, ja lue ryhmää koskevat ohjeet. Jos et ehdi lukea ohjetta kokonaan, voit lukea 
jokaisen ryhmän lopussa olevan konkreettisen muistilistan. Tutustu rauhassa omalla työajallasi erityis-
ryhmien palvelemiseen, jotta kirjasto voisi olla kaikkien ihmisten ja kulttuurien ihana kohtaamispaikka!
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Näkövammaiset

Näkövammaisia henkilöitä on Suomessa noin 80 000, joista sokeita on noin 10 000. Suurin osa näkö-
vammaisista on ikääntyneitä. Vaikeasti näkövammaisen tunnistaa valkoisesta kepistä, opaskoirasta 

tai näkövammaismerkistä, jossa valkoinen henkilö kävelee kepin kanssa sinisellä pohjalla.
Putkinäkö, heikentynyt kontrastien erotuskyky, hämäräsokeus ja värisokeus aiheuttavat erilaisia 

haasteita. Heikkonäköisen henkilön näöntarkkuus on alentunut, mikä aiheuttaa esimerkiksi lukuno-
peuden hitautta ja vaikeutta nähdä kylttejä ja opasteita. Vaikeasti näkövammaisen voi olla vaikea havaita 
tasoeroja, arvioida etäisyyksiä ja huomata liikkumisen esteitä. Monet tarvitsevat aikaa sopeutuakseen 
erilaiseen valoympäristöön, esimerkiksi tultaessa ulkoa sisälle. Heijastamattomat pinnat, hyvä va-
laistus, hyvät kontrastit sekä tarpeeksi suuri tekstikoko auttavat monia heikkonäköisiä. Myös fyysisen 
liikkumisympäristön turvallisuus on tärkeä asia.

Näkövammaisten kanssa toimiessa on hyvä kertoa kaikesta sanallisesti: kertoa milloin asiakkaan 
vuoro on, antaa sanalliset ohjeet ja laskea vaihtorahat ääneen samalla kun laittaa ne asiakkaan kä-
teen. Itsepalveluautomaatit ovat monille näkövammaisille haasteellisia, joten henkilökohtaisen asia-
kaspalvelun merkitys on suuri. Jos näkövammainen ei huomaa sinun puhuvan hänelle, voit koskettaa 
häntä kevyesti käsivarteen tai olkapäähän. Näkövammaista opastettaessa tarjotaan hänelle käsivarsi ja 
kuljetaan hänen edellään. Opas voi laittaa kätensä porraskaiteelle, ovenkahvalle tai tuolin selkänojalle, 
jolloin asiakas saa niistä otteen oppaan käden kautta. Esteistä ja kaikista tasoerojen muutoksista ker-
rotaan sanallisesti. Ympäristöä voi halutessaan myös kuvailla.

Jos näkövammaisella on opas, avustaja tai opaskoira, tulee aina puhutella näkövammaista asiakasta 
itseään. Kun koiralla on valjaat, se on töissä eikä sille saa antaa huomiota ilman lupaa. Puhu näkö-
vammaiselle yhtä luontevasti kuin muillekin ja kysy häneltä rohkeasti, mitä apua hän tarvitsee. Monet 
näkövammaiset hyötyvät isotekstisistä kirjoista sekä piste-, tunnustelu- tai äänikirjoista. Lasten kanssa 
on hyvä käyttää tunnusteltavaa materiaalia, esimerkiksi tunnustelukirjoja, kohokuvia tai leluja. Eri tun-
tuiset materiaalit, värikkäät ja kiiltävät pinnat sekä rapisevat, tärisevät tai valaisevat esineet ovat usein 
lasten mieleen. Kuvan ääriviivat voi tehdä tunnusteltaviksi esimerkiksi rajaamalla ne askarteluliimalla.

MUISTILISTA NÄKÖVAMMAISEN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN: 
•	 Huolehdi hyvästä valaistuksesta ja esteettömästä ja turvallisesta ympäristöstä
•	 Jos asiakas ei huomaa, että puhut juuri hänelle, voit koskettaa häntä kevyesti käsivarteen
•	 Voit kertoa, milloin asiakkaan vuoro on, asioida normaalisti puheella ja laskea vaihtorahat ää-

neen, kun annat ne asiakkaan käteen
•	 Anna ohjeet mieluummin sanallisesti kuin esimerkiksi osoittamalla
•	 Anna esimerkiksi lomakkeen lukemiseen tarpeeksi aikaa
•	 Hyvät kontrastit, heijastamattomat pinnat ja isokokoinen teksti auttavat monia näkövammaisia
•	 Jos opastat näkövammaista, kerro sanallisesti kaikista esteistä ja tasoerojen muutoksista, kuten 

kynnyksistä ja portaista
•	 Jos asiakkaan mukana on opas tai avustaja, puhu silti suoraan asiakkaalle
•	 Älä silitä tai häiritse opaskoiraa, koska se vie koiran huomion pois opastamisesta
•	 Lasten kanssa on hyvä käyttää materiaaleja, joissa on kirkkaita värejä, hyvä kontrasti ja erilaisia 

tunnusteltavia pintoja tai ääriviivoja

Kuulovammaiset

Suomessa on noin 750 000 henkilöä, joilla on kuulon alenema. Kuulokojeista hyötyisi heistä noin puo-
let, mutta kuulokojeenkäyttäjiä on vain noin 50 000. Suurin osa huonokuuloisista on ikääntyneitä.
Huonokuuloiset kommunikoivat normaalisti kuulokojeen avulla ja käyttävät sen tukena huuliltalu-

kua.  Heillä voi olla vaikeuksia saada puheesta selvää erityisesti meluisassa, hämärässä tai kaikuvassa 
ympäristössä. Huonokuuloiselle asiakkaalle kannattaa puhua normaalisti, mutta selkeästi ja rauhal-
lisesti. Huonokuuloisen on hyvä nähdä puhujan kasvot, ilmeet ja huulten liikkeet. Kannattaa rohkeasti 
sanoa, jos ei ole ymmärtänyt huonokuuloisen puhetta tai hän on ymmärtänyt jotakin väärin, koska 
väärinkäsitykset ovat tavallisia. Myös tinnitus eli korvien soiminen voi vaikuttaa kommunikointiin.

Huuliltaluvun lisäksi huonokuuloisten puhetta tukevia kommunikointimenetelmiä ovat esimerkik-
si viitottu puhe, tukiviittomat ja sormiaakkosviestintä. Viitotussa puheessa viitotaan ja puhutaan yhtä 
aikaa suomen kielen sanajärjestyksen mukaisesti. Tukiviittomia käytettäessä viitotaan vain avainsanat. 
Sormiaakkos-viestinnässä viitotaan sormiaakkosilla jokaisen puhutun sanan ensimmäinen kirjain, ja 
pidetään viittova käsi lähellä kasvoja. Vaikka kaikkien asiakaspalvelussa toimivien ei tarvitse opetella 
viittomia, pelkkien sormiaakkostenkin osaaminen voi joskus olla hyödyllistä.

Lasten kanssa toimiessa on tärkeää huolehtia siitä, että kuulovammainen lapsi ei jää leikkien tai 
toiminnan ulkopuolelle. Lapsen kannattaa istua ryhmässä sellaisessa paikassa, mistä hän näkee sekä 
muut lapset että puhujan ilmeet, eleet ja suunliikkeet. On hyvä myös havainnollistaa asioita visuaali-
sesti, esimerkiksi kirjoilla tai kuvilla. Jos lapsi katsoo muualle, hänen huomionsa saa heiluttamalla 
kättä tai menemällä lapsen luokse ja koskettamalla häntä käsivarteen, sillä katsekontakti on keskuste-
lun edellytys.

MUISTILISTA KUULOVAMMAISEN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Puhu rauhallisesti ja selkeästi niin, että asiakas näkee kasvosi ja huulten liikkeet
•	 Huolehdi hyvästä valaistuksesta
•	 Meluisa, hämärä tai kaikuva ympäristö voi vaikeuttaa keskustelua
•	 Korjaa heti rohkeasti väärinkäsitykset
•	 Käytä erilliseen toimintaan mielellään tilaa, johon on asennettu induktiosilmukka
•	 Huolehdi, että kuulovammainen lapsi ei jää toiminnan ulkopuolelle
•	 Lapsen tulee istua ryhmässä niin, että hän näkee muut lapset ja puhujan ilmeet, eleet ja  

suunliikkeet
•	 Kuvilla tai muilla visuaalisilla keinoilla on hyvä havainnollistaa asiaa
•	 Katsekontakti on keskustelun aloittamisen edellytys
•	 Jos asiakas ei huomaa, että puhut hänelle, voit heiluttaa kättäsi tai koskettaa hänen kättään
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Kuurosokeat

Kuulonäkövammaisia henkilöitä on Suomessa noin 6 000. Kuurosokeus tarkoittaa vaikea-asteis-
ta kuulo- ja näkövamman yhdistelmää, jonka suurimpia aiheuttajia ovat ikääntyminen ja Usherin 

syndrooma, jonka vuoksi henkilö usein kuurosokeutuu vähitellen. Suurin osa kuurosokeista näkee tai 
kuulee jonkin verran eli harva heistä on täysin kuurosokea. Kuurosokeus voi vaikeuttaa kommunikoin-
tia, ympäristön ja toiminnan hahmottamista, liikkumista ja tiedonsaantia.

Kuurosokeiden kommunikointimenetelmät vaihtelevat henkilön ja tilanteen mukaan. Jos kuuroso-
kea hyötyy kuulolaitteesta, hän voi kommunikoida normaalisti puheella. Jos henkilö ei kuule, mutta 
hänellä on esimerkiksi kaventunut näkökenttä tai putkinäkö, hänen edessään voidaan viittoa tietyssä 
kohdassa tai hänelle voidaan kirjoittaa. Jos kuurosokea ei näe eikä kuule, hänelle voidaan viittoa taktii-
listi eli kädestä käteen. Täysin kuurosokean kanssa voi kommunikoida myös viittomalla kädestä käteen 
sormiaakkosia, kirjoittamalla sormella isoja kirjaimia hänen käteensä tai käyttämällä laitetta, joka 
muuttaa kirjoituksen pistekirjoitukseksi. Heillä on tarvittaessa yleensä mukanaan pistekirjoituslaite, 
avustaja tai tulkki. Aikuisena kuurosokeutunut voi vastata itse puhumalla, vaikka hänelle kirjoitetaan tai 
viitotaan. Syntymästään kuurosokean äidinkieli voi olla viittomakieli.

Kuurosokea voi liikkua itsenäisesti tai esimerkiksi oppaan, avustajan, opaskoiran, valkoisen kepin 
tai rollaattorin avulla. Jos asiakkaan mukana on avustaja tai tulkki, puhutaan silti aina suoraan asi-
akkaalle. Jos kuurosokealla on hämäräsokeutta, hän saattaa liikkua itsenäisesti päiväsaikaan, mutta 
tarvitsee oppaan pimeällä. Kuurosokeaa opastettaessa tarjotaan hänelle käsivarsi ja kuljetaan hänen 

Viittomakieliset

Viittomakielisiä kuuroja on Suomessa noin 5 000. Viittomakieliset käyttävät suomalaista tai suomen-
ruotsalaista viittomakieltä, jotka eivät ole kansainvälisiä kieliä. Viittomakieli koostuu viittomista sa-

moin kuin puhekieli sanoista. Viittomat koostuvat paikasta, liikkeestä, ilmeestä ja huuliosta eli huulten 
asennosta. Viittomakielinen huulio ja sanajärjestys ovat erilaisia kuin suomen kielessä. Suomi on heille 
vieras kieli, joten sen osaamisen taso vaihtelee huomattavasti.

Kuuron kanssa keskustelu edellyttää katsekontaktia. Jos kuuro ei huomaa sinun puhuvan hänel-
le, voit koskettaa häntä kevyesti käsivarteen tai heiluttaa kättäsi kauempaa. Osa kuuroista osaa lukea 
taitavasti huulilta, ja osa ikääntyneistä osaa puhua, mutta nuoret käyttävät yleensä viittomakieltä. Jos 
viittomakieltä ei osaa, voi kommunikoida elekielellä tai kirjoittamalla. Kuurot hoitavat yleensä arkipäi-
vän asiat ilman tulkkia, mutta jos asiakkaan mukana on viittomakielen tulkki, tulee aina puhua suoraan 
asiakkaalle eikä tulkille. Tulkki ei osallistu keskusteluun, vaan toimii kielenkääntäjänä. Tulkin vuoksi ei 
tarvitse hidastaa puherytmiä ellei sitä erikseen pyydetä.

Jos viittomakielisille järjestetään tilaisuuksia, on huolehdittava hyvästä valaistuksesta ja siitä, että 
kaikki näkevät hyvin toisensa, luennoitsijan tai tulkin, tilaisuuden luonteesta riippuen. Keskusteluti-
lanteessa istumapaikkojen on hyvä olla esimerkiksi puolikaaren tai ympyrän muodossa. Kaikenlaiset 
näkyvyyttä estävät tavarat tai korkeat kasvit on syytä poistaa pöydiltä.

MUISTILISTA VIITTOMAKIELISEN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Jos asiakas ei huomaa, että puhut hänelle, voit heiluttaa kättäsi tai koskettaa hänen kättään
•	 Osa kuuroista osaa lukea huulilta ja puhua, jolloin voi asioida puhumalla
•	 Jos puheella tai elekielellä kommunikoiminen ei onnistu, asian voi kirjoittaa paperille
•	 Jos asiakkaan mukana on viittomakielen tulkki, puhutaan silti normaalisti asiakkaalle
•	 Hyvä valaistus, esteetön näkyvyys ja katsekontakti ovat viittomakielisille tärkeitä asioita

edellään. Opas voi laittaa kätensä porraskaiteelle, ovenkahvalle tai tuolin selkänojalle, jolloin asiakas saa 
niistä otteen oppaan käden kautta. Esteistä ja kaikista tasoerojen muutoksista kerrotaan opastavaa kättä 
nostamalla tai laskemalla. Joillakin kuurosokeilla on tasapaino-ongelmia, mikä on hyvä huomioida opas-
tamisessa ja kulkureitin valinnassa. Kuurosokealle on hyvä kertoa, mitä muut tekevät ja mitä ympärillä 
tapahtuu. Ympäristöä voi halutessaan myös kuvailla.

Sokeat kompensoivat puuttuvaa näköään usein kuulonsa avulla, kuurojen maailma on hyvin visuaalinen 
ja kuurosokeiden elämässä taas korostuu tuntoaistin merkitys. Tästä johtuen kuurosokeiden kanssa tulee 
huomioida sekä kuulovamma, näkövamma että juuri niiden yhdistelmän aiheuttamat lisähaasteet. Kuu-
rosokeat lapset ovat usein vilkkaita, ja he voivat olla pitkään riippuvaisia läheisistään. Heille on hyvä kertoa 
tiloista ja päivän ohjelmasta, sillä ennakoitavuus luo turvallisuudentunnetta. Tilojen tulee olla esteettö-
miä ja turvallisia, ja käytettävään tilaan voi tutustuttaa kertomalla tärkeimmistä asioista, kuten ovien ja 
vessojen sijainnista, tai esimerkiksi kohokartan tai sormella selkään piirretyn huoneen pohjapiirustuksen 
avulla. Jos henkilö ei näe, hänelle voi puhuessaan näyttää kädellä suuntia sen sijaan, että käyttäisi sano-
ja tuolla tai täällä. Rutiinit ovat kuurosokeille tärkeitä, ja he toimivat paljon muistinsa avulla, kun tilat ja 
esineet ovat samoissa paikoissa.

Samoin kuin sokeat, kuurosokeat hyötyvät erityisesti isotekstisistä kirjoista sekä piste-, tunnustelu- tai 
äänikirjoista. Lasten kanssa on hyvä käyttää tunnusteltavaa materiaalia, esimerkiksi tunnustelukirjoja, 
kohokuvia tai leluja. Eri tuntuiset materiaalit, värikkäät ja kiiltävät pinnat sekä rapisevat, tärisevät tai 
valaisevat esineet ovat usein lasten mieleen. Kuvan ääriviivat voi tehdä tunnusteltaviksi esimerkiksi ra-
jaamalla ne askarteluliimalla, ja erilaisia tunnustelukirjoja voi tehdä itsekin. Jos ryhmätilanteessa lai-
tetaan esineitä kiertämään, niistä on hyvä kertoa ensin sanallisesti, mitä ne ovat. Jos henkilö ei yhtään 
näe, esineitä voi myös sanallisesti kuvailla. Puhuttuja asioita on hyvä havainnollistaa kuvilla, esineillä tai 
selkeillä symboleilla. Liikkumisreiteillä kulkemisen tukena voi käyttää visuaalisia, taktiilisia tai auditiivisia 
merkkejä, kuten suuntaviivoja, kontrastiviivoja, erilaisia värejä tai esineitä osoittamaan paikan tarkoitusta, 
esimerkiksi haarukkaa ruokailutilan oven ulkopuolella.

 
MUISTILISTA KUUROSOKEAN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Huomioi kuulo- ja näkövammaisiin liittyvät asiat
•	 Huolehdi hyvästä valaistuksesta, minimoi taustamelu ja pidä kulkuväylät esteettöminä
•	 Varaa vuorovaikutukseen, tiloihin siirtymiseen tai toimintaan normaalia enemmän aikaa
•	 Puhu rauhallisesti ja selkeästi kasvokkain
•	 Puhu tarvittaessa hitaammin, ja toista sanat loppuun asti
•	 Korosta tärkeitä asioita, ja korjaa heti väärinkäsitykset
•	 Varmista tarvittaessa aika- ja paikkatiedot
•	 Jos asiakkaan mukana on avustaja tai tulkki, puhu silti suoraan asiakkaalle
•	 Jos asiakas ei huomaa sinun puhuvan hänelle, voit koskettaa häntä kevyesti olkapäähän ja kertoa, kuka olet
•	 Jos asiakas ei kuule, voit kirjoittaa asian paperille
•	 Käytä tarvittaessa valkoista mattapintaista paperia, johon kirjoitetaan paksulla mustalla tussilla
•	 Jos asiakas ei kuule eikä näe lukea, hän voi käyttää laitetta, joka muuttaa kirjoituksen pistekirjoitukselle
•	 Ryhmätilanteissa jokaisen tulisi puhua vuorotellen, jotta keskustelua olisi helppo seurata
•	 Kerro etukäteen päivän ohjelmasta ja käytettävistä tiloista
•	 Käytä erilliseen toimintaan mielellään tilaa, johon on asennettu induktiosilmukka
•	 Jos annat asiakkaan käteen jotakin, kerro ensin mikä se on ja kuvaile sitä tarvittaessa
•	 Lasten kanssa on hyvä käyttää materiaaleja, joissa on kirkkaita värejä, hyvä kontrasti ja erilaisia 

tunnusteltavia pintoja tai ääriviivoja
•	 Lasten kanssa on hyvä tehdä asioita, joihin lapsi saa itsekin osallistua
•	 Jos opastat kuurosokeaa, kerro sanallisesti tai kättä nostamalla ja laskemalla kaikista esteistä ja 

tasoerojen muutoksista, kuten kynnyksistä ja portaista
•	 Kerro, kun poistut paikalta
•	 Selkeät värikontrastit ja kohomerkinnät, heijastamattomat pinnat ja isokokoinen teksti auttavat  

monia kuurosokeita
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CP-vammaiset

Suomessa on noin 6 500 henkilöä, joilla on CP-vamma. CP-vamma on ennen kolmea ikävuotta saatu 
aivovamma, joka vaikuttaa henkilön liikkumiseen ja asentoon. Sen oireita ovat esimerkiksi nyki-

misliikkeet, tasapainohäiriöt ja liikkeiden hitaus tai vähyys. Liikkeiden suorittaminen voi olla normaalia 
voimakkaampaa tai epätarkempaa. Monet CP-vammaiset pystyvät itse kävelemään, mutta osa heistä 
tarvitsee liikkumiseen avustajan tai apuvälineen, esimerkiksi kyynärsauvat tai pyörätuolin. Jos asiak-
kaan mukana on avustaja, tulee aina puhutella itse asiakasta. Ympäristön esteettömyys, turvallisuus ja 
rauhallisuus ovat CP-vammaiselle erityisen tärkeitä asioita.

CP-vamma on liikuntavamma, ja suurin osa CP-vammaisista on henkiseltä kehitykseltään normaa-
leja. CP-vammaan voi liittyä muitakin häiriöitä, esimerkiksi näköaistiin, hahmottamiseen ja kommuni-
kointiin liittyviä vaikeuksia. Suurin osa CP-vammaisista pystyy puhumaan, ja osa käyttää puhelaitetta, 
johon voi kirjoittaa. Aakkostaulu tai kuvat, joista esimerkiksi sormella osoitetaan tarkoitettava asia, ovat 
myös yleisiä. Usein keskustelu vie normaalia hieman enemmän aikaa. On tärkeää puhua rauhallisesti 
ja selkeästi ja kuunnella loppuun asti. Jos asiakkaan puhe on epäselvää, häntä voi pyytää toistamaan tai 
tehdä jatkokysymyksiä, jolloin asia yleensä selviää. Jos asiakkaan mukana on puhevammaisten tulkki, 
puhutaan silti suoraan asiakkaalle.

Lasten kanssa toimiessa on hyvä huomioida se, että monilla CP-lapsilla on vaikeuksia erityisesti 
visuaalisissa ja matemaattisissa tehtävissä sekä vieraassa ympäristössä liikkumisessa. Monet tunnis-
tavat hyvin yksittäisiä kuvia, mutta monimuotoisten kuvien tunnistaminen on vaikeaa. Myös avaruudel-
linen hahmotuskyky, käden ja silmän yhteistyö ja tilan hahmottaminen voivat olla haasteellisia. Kielel-
lisesti he voivat olla lahjakkaita. Jos lapsella on pyörätuoli, se tulee ottaa huomioon piirin tai toiminnan 
korkeuden suunnittelussa.

MUISTILISTA CP-VAMMAISEN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Puhu rauhallisesti ja selkeästi
•	 Kuuntele loppuun asti
•	 Anna keskustelulle aikaa, ja etene puhevammaisen rytmin mukaan
•	 Jos et saa puheesta selvää, pyydä asiakasta toistamaan tai tee sopivia jatkokysymyksiä, jotta asia selviää
•	 Jos asiakas käyttää kommunikoinnin apuvälinettä, odota rauhassa, kun hän kirjoittaa tai näyttää asian
•	 Keskity itse asiaan enemmän kuin tapaan sanoa, kirjoittaa tai näyttää se, niin kommunikointi on sujuvaa 

ja mukavaa
•	 Kiire, melu ja hälinä häiritsevät keskustelua
•	 Liikkumisympäristön tulee olla esteetön ja turvallinen
•	 Jos asiakkaan mukana on avustaja tai puhevammaisten tulkki, katso ja puhuttele silti aina asiakasta
•	 Lasten kanssa kannattaa käyttää mieluummin kielellisiä kuin visuaalisesti monimutkaisia tai 

fyysisesti tarkkuutta vaativia tehtäviä
•	 Pyörätuolin käyttäjät tulee huomioida toiminnan korkeuden ja sijainnin suunnittelussa

Liikuntarajoitteiset

Liikuntarajoitteisten ihmisten kyky toimia ja liikkua itsenäisesti on heikentynyt sairauden, vamman 
tai ikääntymisen johdosta. Rajoitteisuus voi olla tilapäistä tai pysyvää, ja se voi liittyä aisteihin tai 

liikkumis-, hahmottamis-, ymmärtämis- ja oppimiskykyyn. Myös allergia voi estää tilassa toimimisen. 
Liikkumis- ja toimimisrajoitteisuutta aiheuttavat lisäksi lastenvaunujen, kirjakärryjen tai raskaiden 
kantamusten kanssa liikkuminen. Osa liikuntarajoitteisista käyttää liikkumisen apuvälineitä, kuten 
kävelykeppiä, pyörätuolia, kainalosauvoja tai rollaattoria. Ikääntyneillä liikuntarajoitteisilla voi olla vai-
keuksia erityisesti kumartuessa, kurkottaessa ja tavaroiden siirtämisessä.

Pyörätuolin käyttäjien liikkumista vaikeuttavat esimerkiksi tasoerot, kulkuväylien suuri kaltevuus ja 
liian ahtaat kulkuaukot. Muita apuvälineitä käyttävien kävely on usein epävarmaa, ja heille tuottavat vai-
keuksia erityisesti epätasaisessa tai liukkaassa maastossa kulkeminen, pitkät välimatkat, jyrkät mäet 
ja portaat. Liikuntarajoitteisten kanssa on hyvä pitää tarvittaessa lepotaukoja. Vaikka ryhmässä olisi 
vain yksi liikuntarajoitteinen, tulee ryhmän edetä hänen vauhdillaan. Jos näytetään jotakin, pyörätuolin 
käyttäjän on hyvä olla edessä tai sivulla, koska muiden ihmisten takaa ei näe hyvin. Käytettävän tilan 
ja sinne vievän kulkureitin tulee olla esteettömiä eli tilaan tulee päästä esimerkiksi hissillä portaiden 
sijaan, kulkureitillä ei saa olla minkäänlaista putoamisvaaraa tai muita esteitä ja kulkureitin tulee olla 
luistamaton ja tasainen. Tilasta tulee myös mahdollisessa vaaratilanteessa päästä sujuvasti ulos.

MUISTILISTA LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN KOHTAAMISEEN:
•	 Jos asiakkaan mukana on avustaja, katso ja puhuttele silti aina asiakasta
•	 Varaa siirtymätilanteisiin normaalia enemmän aikaa
•	 Katso, että kaikki pääsevät hyvin ja turvallisesti ovista, porteista ja kynnyksistä
•	 Pidä tarvittaessa lepotaukoja, jolloin kaikki pääsevät hetkeksi istumaan
•	 Kerro liikkumisesteisten wc-tilojen sijainnista
•	 Pyörätuolin käyttäjät tulee huomioida toiminnan korkeuden ja sijainnin suunnittelussa
•	 Tilaa koristavien kasvien tulee sopia kaikille, ja sisäilman tulee olla savuton
•	 Valaistuksen tulee olla riittävä ja häikäisemätön
•	 Liikkumisympäristön ja tilojen tulee olla esteettömiä ja turvallisia
•	 Tilojen tulisi olla visuaalisesti helposti hahmotettavia, ja opastusta tai opasteita tulisi olla riittä-

västi
•	 Kulkureittien tulee olla portaattomia tai hissillä kuljettavia
•	 Kulkureiteillä ei saa olla liikkumisesteitä tai putoamisvaaraa
•	 Kulkureitin tulee olla tasainen, luistamaton ja kova
•	 Mahdollisessa vaaratilanteessa, kuten tulipalossa, ulospääsyn tulee olla esteetön ja turvallinen



10

Henkilöt, joilla on kielellinen erityisvaikeus

Kielellinen erityisvaikeus eli aiemmalta nimeltään dysfasia tarkoittaa kielen kehityksen häiriötä, joka 
ei johdu muusta sairaudesta tai vammasta. Se ilmenee kielen kehityksen viivästymisenä tai poikkea-

vuutena. Kielelliselle erityisvaikeudelle tyypillisiä piirteitä ovat esimerkiksi normaalia pienempi sana-
varasto, virheelliset sananmuodot, epäselvä puhe ja sanojen löytämisongelmat. Häiriö voi liittyä puheen 
tuottamiseen ja sen ymmärtämiseen, ja se voi lisäksi vaikuttaa lukemiseen ja kirjoittamiseen. Kielelli-
siä erityisvaikeuksia on Suomessa noin 30 000 henkilöllä.

 Kielen kehityksen viivästyminen ei yleensä tarkoita pysyvää kielellistä erityisvaikeutta, mutta sen 
jatkuessa pitkän aikaa lapsen on hyvä saada tukea. Tärkein tukimuoto on yleensä puheterapia. Jos 
kielellinen erityisvaikeus on lievä, henkilö selviää normaalisti yleisimmistä puhetilanteista, mutta 
vaikeassa tapauksessa hän ymmärtää vain yksinkertaisia, muutaman sanan lauseita. Jos lapsi ei vielä 
kolmevuotiaana pysty ilmaisemaan itseään puheella tai ymmärtämään muiden puhetta, hänen kans-
saan käytetään puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä. Ympäristö voidaan kuvittaa ja 
puheen lisäksi voidaan käyttää tukiviittomia eli viitottuja avainsanoja ja puhetta havainnollistavia kuvia. 
Kuvien tulee olla selkeitä, yksinkertaisia ja konkreettisia, esimerkiksi painokuvia, valokuvia tai piirret-
tyjä tikku-ukkoja. Viittomien tai kuvien käyttö ei hidasta puheen kehitystä, vaan edistää sitä, ja ne jäävät 
useimmiten pois käytöstä, kun puhekielen sanat on opittu.

 Lapselle, jolla on kielellinen erityisvaikeus, voi olla haasteellista ymmärtää pitkiä ja monimutkai-
sia sanoja tai lauserakenteita, kielellisiä ohjeita tai nopeaa puhetta. Lapsi kompensoi puheen heikkoa 
ymmärtämistä seuraamalla tarkasti puhujan ilmeitä, eleitä ja muita tilannevihjeitä, joiden mukaan hän 
toimii. Aikuisen selkeä puhe, rauhallinen puherytmi ja tärkeiden asioiden painottaminen auttavat lasta 
ymmärtämään asian helpommin. Lapsen kielen kehitystä voi lisäksi tukea esimerkiksi lukemalla ja 
keksimällä yhdessä tarinoita, kertomalla kuvista ja tarinoista ja kuvailemalla esineitä. Roolileikit, lorut 
ja riimit ovat hauska keino opetella kielenkäyttöä. Kirjoista erityisesti kurkistuskirjat ja tavutetut kirjat 
hyödyttävät monia lapsia, joilla on kielellinen erityisvaikeus.

 Aikuisten kielen kehityksen häiriötä kutsutaan afasiaksi. Se johtuu usein aivoinfarktin tai aivove-
renvuodon aiheuttamasta vammasta tai dementiasta. Afasialle tyypillisiä piirteitä ovat puheen hitaus, 
ääntämisen epäselvyys ja sanojen unohtaminen. Vaikka kommunikointi olisi aiempaa haasteellisempaa, 
afaattisen henkilön on tärkeä jatkaa aktiivista kommunikointia ympäristön kanssa. Joskus afaattinen 
henkilö voi ymmärtää hyvin muita ja puhua paljon, mutta hänen oma puheensa on niin epäselvää, että 
muut eivät ymmärrä häntä. Hän voi olla myös täysin puhumaton, jolloin ympäristön olisi tärkeä käyttää 
puheen lisäksi muitakin kommunikointitapoja, jotta henkilö saisi ilmaista itseään. Esimerkiksi ruuasta, 
kahvista ja WC:stä voisi olla kuvia, joita afaattinen henkilö voi näyttää, jos ei muista sanoja.

MUISTILISTA KIELELLISESTI KEHITYSVAIKEUKSISEN ASIAKKAAN 
KOHTAAMISEEN:
•	 Huolehdi, että tilasssa ei ole liian meluisaa
•	 Huolehdi, että ryhmäkoko on tarpeeksi pieni
•	 Puhu selkeästi ja rauhallisesti
•	 Puhu tarvittaessa normaalia hitaammin ja painota tärkeitä sanoja
•	 Älä käytä pitkiä ja monimutkaisia sanoja tai lauserakenteita
•	 Kerro yksi asia kerrallaan
•	 Havainnollista puhettasi eleillä, kuvilla tai piirroksilla eli erilaisilla visuaalisilla näköön perustuvil-

la kommunikointikeinoilla
•	 Anna asiakkaalle riittävästi aikaa muotoilla oma vastauksensa, lukea tai kirjoittaa
•	 Jos lapsi puhuu ovarasta, älä kiinnitä huomiota väärään sanahahmoon, vaan jatka puhumista 

oravasta

Kehitysvammaiset

Kehitysvammaisia henkilöitä on Suomessa noin 40 000. Kehitysvamma tarkoittaa eriasteisia vaikeuk-
sia oppia ja ymmärtää uusia asioita, lievistä oppimisvaikeuksista syvästi kehitysvammaisuuteen. Se 

voi vaikuttaa usein   älyllisiin taitoihin, mutta myös kielellisiin, motorisiin ja sosiaalisiin taitoihin. Tästä 
johtuen kehitysvammaiselle voi olla haasteellista huolehtia itsestään, ymmärtää rahan merkitystä ja 
hallita ajankäyttöään. Myös kyky käyttäytyä tilanteeseen sopivalla tavalla voi olla haasteellista. Erityi-
sesti lasten kanssa kannattaa kertoa käyttäytymissäännöistä ja antaa heidän rauhassa tutustua uusiin 
paikkoihin ja ihmisiin. Turvallisen ja ystävällisen ilmapiirin luominen on erityisen tärkeää, sillä monet 
kehitysvammaiset jännittävät uusia asioita.

Kehitysvammaisten kielelliset taidot eli puhuminen, ymmärtäminen, lukeminen ja kirjoittaminen 
vaihtelevat. Monelle kehitysvammaiselle mekaanisenkin lukutaidon omaksuminen on vaikeaa, ja lähes 
kaikilla kehitysvammaisilla on vaikeuksia yleiskielisen tekstin ymmärtämisessä. Tästä syystä he jäävät 
helposti perinteisen tiedonvälityksen ja kulttuuritarjonnan ulkopuolelle. Suurin osa kehitysvammaisis-
ta pystyy kommunikoimaan tavallisesti yleiskielellä, mutta tarvittaessa voi käyttää selkokieltä. Monet 
heistä hyötyvät selkokielisistä lehdistä ja kirjoista.

Selkokieli on kieltä, joka on sisällöltään, sanastoltaan ja lauserakenteeltaan yleiskieltä ymmärret-
tävämpää. Siinä suositaan lyhyitä lauseita, yleisesti tunnettuja sanoja ja selkeitä syy-seuraus -suhteita. 
Asiat etenevät loogisessa järjestyksessä tutusta asiasta uuteen asiaan, ja yhdessä lauseessa sanotaan 
yksi asia. Sanajärjestys on suora, ja turhaa passiivin käyttöä vältetään, sillä tekijän kertominen auttaa 
ymmärtämään asiaa paremmin. Selkokielessä vältetään lisäksi monia peräkkäisiä päätteitä ja harvinai-
sia sija- ja verbimuotoja, kuten kissoillanikaan, taloineen, talotta ja lähtemäisillään.

Selkokielen käyttämisen lisäksi ymmärtämistä voi tukea kuvien ja esineiden avulla, luetun asian 
yhdessä tekemisellä ja musiikilla tunnelman ja tunteiden kuvaajana. Ilmeet, eleet ja äänenpainot 
ovat myös tärkeä asia ymmärtämisen helpottamisessa. Tarinoita voi myös näytellä, jolloin luetut asiat 
konkretisoituvat. Mitä vaikeampi aihe on kyseessä, sitä tärkeämpää on käyttää tuttuja sanoja, havain-
nollistaa asiaa ja kertoa esimerkkejä, jotka ovat lähellä kuulijoiden omaa elämää. Toiminnoissa on hyvä 
näyttää ensin mallia siitä, miten asia tehdään.

Jos kehitysvammainen henkilö ei voi kommunikoida puheella, hänen kanssaan käytetään erilai-
sia puhetta tukevia ja korvaavia menetelmiä, esimerkiksi viittomia ja tiettyä asiaa edustavia esineitä 
ja kuvia. Monilla kehitysvammaisilla on kommunikaatiokansio, jonka valokuvia, piktogrammi-kuvia, 
bliss-symboleja tai muita sovittuja merkkejä voidaan osoittaa sormella. Kuvissa lukee yleensä kuvan 
suomenkielinen merkitys, jonka avulla kuvia voi ymmärtää, vaikkei niitä olisi ennen käyttänyt. Eri tavoin 
vammaisilla voi olla erilaisia kommunikaatiolautoja, joissa lukee lisäksi esimerkiksi kyllä ja ei, aakko-
set ja numerot. Tarpeesta riippuen käytössä voi olla myös viittomakieli, tukiviittomat tai viittomakieliset 
aakkoset. Syvimmin vammaiset henkilöt voivat käyttää kommunikointilaitteita, jotka toimivat jalan tai 
käden liikkeellä, puhalluksella tai silmänräpäyksellä. Eri tavoin kommunikoiminen vie usein normaalia 
enemmän aikaa.

MUISTILISTA KEHITYSVAMMAISEN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Puhu rauhallisesti ja selvästi, ja käytä tarvittaessa selkokieltä
•	 Luo turvallinen ja ystävällinen ilmapiiri, sillä uudet asiat jännittävät monia kehitysvammaisia
•	 Etene asiakkaan ehdoilla ja nopeudella
•	 Korjaa heti väärinkäsitykset, ja varmista tarvittaessa, että asiakas on ymmärtänyt oikein
•	 Tarkista, että aika- ja paikkatiedot ovat oikein
•	 Kerro selkeästi, jos jokin palvelu on maksullinen
•	 Huomioi se, että monille kehitysvammaisille tunnusluvun valitseminen ja muistaminen on vaikeaa
•	 Jos asiakkaan mukana on puhevammaisten tulkki tai avustaja, puhu silti suoraan asiakkaalle
•	 Puhu asiakkaalle hänen ikänsä mukaisesti, vaikka käyttäisitkin selkokieltä
•	 Opastaessasi asiakasryhmää etene aina liikuntarajoitteisten nopeudella
•	 Kerro tilaisuuden ohjelmasta ja käytettävistä tiloista etukäteen
•	 Anna asiakkaan rauhassa tutustua uusiin ihmisiin ja tiloihin
•	 Havainnollista puhuttua asiaa kuvilla, esineillä tai näyttämälläO
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•	 Anna tarvittaessa selkeitä ja yksityiskohtaisia sanallisia ohjeita, esimerkiksi ”laita takki tuohon ja tule 
sitten tähän istumaan”

•	 Kerro lapsille kirjaston käyttäytymissäännöt, muistuta niistä tarvittaessa ja noudata niitä itsekin
•	 Tee lapsille nimilaput, ja pidä kontaktia yllä niiden avulla
•	 Jaa vastausvuorot tasapuolisesti, ja anna tilaa hiljaisille lapsille
•	 Osoita lapselle, että hänen vastauksensa on hyvä, ja rohkaise häntä ilmaisemaan mielipiteensä, vaik-

ka se kestäisi normaalia kauemmin
•	 Huolehdi, että ryhmässä puhutaan vuorotellen, jotta keskustelun seuraaminen on helppoa
•	 Varaa normaalia enemmän aikaa siirtymätilanteisiin, toimintoihin, pukemiseen ja vuorovaikutukseen
•	 Minimoi ympäristön häiriötekijät, kuten melu

MUISTILISTA SELKOKIELEN KÄYTTÄMISEEN:
•	 Käytä tunnettuja jokapäiväisiä sanoja ja lyhyitä lauseita
•	 Vältä vierasperäisiä sanoja, erityissanastoa ja murresanoja tai selitä ne ensin
•	 Vältä abstrakteja ilmaisuja ja kielikuvia, ja tuo asia lähelle asiakkaan kokemusmaailmaa
•	 Vältä monia peräkkäisiä päätteitä ja harvinaisia sananmuotoja, kuten kissoittakaan, kissoineen ja 

menemäisillään
•	 Vältä suuria lukuja tai havainnollista niitä konkreettisilla esimerkeillä
•	 Kerro tuttu asia lauseen alussa ja uusi asia lauseen lopussa, ja etene mahdollisimman loogisesti
•	 Kerro yksi asia yhdessä lauseessa
•	 Käytä suoraa sanajärjestystä
•	 Käytä lauseiden syy-seuraus -suhteista kertovia sidossanoja, kuten ja, kun, koska ja kuitenkin
•	 Kerro mieluummin toiminnan tekijä passiivin sijaan
•	 Valitse selkotekstiin aiheesta vain tärkeimmät pääasiat
•	 Kirjoita lyhenteet auki
•	 Havainnollista asiaa samasta asiasta kertovilla kuvilla tai näyttämällä
•	 Käytä aikuisten kieltä, kun puhut tai kirjoitat aikuisille

Oppimishäiriöiset

Erityisiä oppimisvaikeuksia ovat esimerkiksi lukivaikeus, matematiikan vaikeus ja hahmotusvaikeus. Mo-
nesti samalla henkilöllä on monenlaisia oppimisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksista puhutaan silloin, kun 

lukeminen, kirjoittaminen tai matematiikka tuottavat suuria vaikeuksia suhteessa henkilön lahjakkuuteen ja 
koulutustasoon, eivätkä ne johdu sairauksista tai koulutuksesta. Lukihäiriö on oppimisvaikeuksista yleisin, ja 
lukihäiriöisiä on Suomessa ainakin 160 000.

Lukihäiriön keskeisin piirre on vaikeus hahmottaa ja käsitellä äänteisiin liittyvää tietoa. Se voi näkyä lu-
kemisen ja kirjoittamisen hitautena sekä kirjoitusvirheiden runsautena, esimerkiksi sanat kuka-kukka-kak-
ku tai saata-sata-sada voivat sekoittua. Lukihäiriöiset voivat jättää sanoja tai kirjaimia pois, sekoittaa sanat 
muihin samannäköisiin sanoihin tai vaihtaa sanojen tai kirjainten paikkaa. Vierasperäiset kirjaimet ja sanat 
tuottavat lukihäiriöisille usein vaikeuksia, mikä vaikeuttaa äidinkielen lisäksi vieraiden kielten oppimista. 
Kielten oppimista voi tukea esimerkiksi lukemalla ääneen tai kuuntelemalla samanaikaisesti luettavaa 
tekstiä. Monet lukihäiriöiset hyötyvätkin äänikirjoista.

Lukihäiriöisen lapsen voi olla vaikea ymmärtää pitkiä lauseita, nopeaa puhetta ja vaikeita sanoja tai 
seurata puhetta isossa ryhmässä. Hänelle voi olla haasteellista myös oppia lauluja ja loruja, lausua pitkiä 
sanoja ja nimetä asioita, jonka vuoksi hän voi usein käyttää sanoja tämä ja tuo. Häntä voi tukea yhdessä lu-
kemalla, saduttamalla eli kirjoittamalla muistiin lapsen kertoman tarinan ja lukemalla sen hänelle ääneen 
sekä sanaleikeillä. Hyviä sanaleikkejä ovat esimerkiksi riimittely, Laiva on lastattu K-kirjaimella alkavilla 
sanoilla, Jatka tarinaa ja Mikä sana ei kuulu joukkoon. Satujen ja tarinoiden kertominen ja kuunteleminen 
on hyvä tapa tutustuttaa lapsi kirjoihin, sillä monet lukihäiriöiset välttelevät lukemista sen hitauden ja vai-
valloisuuden vuoksi.

Hahmotusvaikeus vaikuttaa esimerkiksi karttojen lukemiseen ja ympäristön hahmottamiseen, ja lapsi voi 
eksyä tutussakin ympäristössä. Hänen voi olla vaikeaa hahmottaa kokonaisuuksia, syy- ja seuraus -suhteita 
ja vasenta ja oikeaa. Hänelle voi olla haastavaa myös hahmottaa aikaa ja oppia viikonpäivien ja kuukausien 
nimiä. Hahmotusvaikeus liittyy usein matematiikan vaikeuksiin. Matemaattisia taitoja voi tukea esimerkiksi 
laskemista vaativilla peleillä tai hauskalla tavalla laskemista opettavilla kuvakirjoilla.

MUISTILISTA OPPIMISHÄIRIÖISEN ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Minimoi ulkoiset häiriötekijät, jotta tila olisi mahdollisimman rauhallinen
•	 Puhu rauhallisesti ja selkeästi, vältä ylipitkiä lauseita ja kerro yksi asia kerrallaan
•	 Kerro tärkeimmät asiat puheen tai tekstin alussa
•	 Korvaa vierasperäiset sanat kotoperäisillä tai selitä niiden sisältö
•	 Anna lukemiseen, kirjoittamiseen ja lomakkeiden täyttämiseen normaalia enemmän aikaa
•	 Auta tarvittaessa lomakkeen täyttämisessä
•	 Luettavassa tekstissä tulee olla selkeä kirjasintyyppi, tarpeeksi suuri tekstikoko ja rivinväli, ja tekstin 

tulee olla väreiltään hillitty
•	 Lukihäiriöisen lapsen kanssa on hyvä lukea yhdessä, leikkiä sanaleikkejä, riimitellä ja kertoa tarinoita
•	 Matemaattisia taitoja voi harjoitella laskemista vaativilla peleillä tai laskemista opettavilla kuvakirjoilla
•	 Tee lukemisesta ja kirjoittamisesta hauskaa pelkän ponnistelun sijaan, anna lapsen valita luettavat 

kirjat tai anna hänen kirjoittaa esimerkiksi matkaraportti hauskoista päivistä
•	 Pidä tarvittaessa taukoja ja huomioi lukemisen työläys rentouttavalla taukotoiminnalla



14 15

Autistiset

Autismi on keskushermoston kehityshäiriö, joka voi johtua geenivirheestä, viruksesta tai vammasta. 
Autismin kirjoon kuuluvat esimerkiksi autistinen oireyhtymä, Aspergerin oireyhtymä ja Rettin oireyh-

tymä. Autismin kirjoon kuuluu Suomessa noin 50 000 henkilöä, joista autistisia on noin 10 000. Autistisilla 
on usein vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa ja kommunikaatiossa, ja heillä voi olla omia käyttäytymistapoja. 
Osalla autisteista on lisäksi aistien yli- tai aliherkkyyttä, joka voi vaikuttaa heidän käytökseensä. Jos esi-
merkiksi kovat äänet tuntuvat pahalta, he voivat peittää korvansa käsillään tai lähteä pois tilasta. Jos taas 
ääniärsykkeet tuntuvat liian vähäisiltä, he saattavat itse huutaa tai meluta. Varsinkin lapsille on hyvä kertoa 
selkeästi kirjaston käyttäytymissäännöistä.

 Autistisen henkilön voi olla vaikea ymmärtää sosiaalisia tilanteita ja niiden etenemistä. Hän toimii kaa-
vamaisesti ja ymmärtää asiat konkreettisesti, jonka vuoksi hän voi ahdistua, jos häntä pyydetään esimerkik-
si antamaan kätensä eikä ottamaan kädestä kiinni. Hänen on vaikea ymmärtää kielikuvia, vitsejä ja valehte-
lua. Totuuden torvena toimiessaan hän saattaa kuitenkin ymmärtämättään loukata muita. Lisäksi hän pyrkii 
usein täydellisyyteen puheensa ulkonaisessa kieliasussa. Autistiset henkilöt voivat oppia lukemaan hyvin 
aikaisin, mutta muu kielenkehitys voi olla jäljessä. Kaikki autistiset henkilöt eivät kommunikoi puhumalla, 
ja silloin kommunikoinnin apuna käytetään kuvia tai viittomia. Autistisen henkilön kanssa voi kommunikoi-
da esimerkiksi pikapiirtämällä. Puheen ohella piirretään esimerkiksi kaksi vaihtoehtoa ja kysymysmerkki, 
minkä jälkeen autistinen henkilö näyttää sormella, mitä hän tarkoittaa. Piirtämistaidolla tai tikku-ukkojen 
hienoudella ei ole merkitystä.

 Autistiset henkilöt harrastavat usein rutiininomaisesti yhtä asiaa, josta he tietävät paljon. Heillä voi olla 
valokuvamuisti, ja he voivat muistaa pitkiäkin numerosarjoja. He saattavat puhua vain omasta kiinnostuk-
sen kohteestaan ja antaa sen kuvan, etteivät ole kiinnostuneita muista ihmisistä. Rutiinit ja tapahtumien 
ennakoitavuus luovat heille turvallisuuden tunnetta, ja rutiineista poikkeaminen voi synnyttää suurta ah-
distusta. He saattavat hermostua, jos esineiden paikat, ympäristö tai päivän suunnitelmat muuttuvat. Tästä 
syystä heidän kanssaan käytetään usein strukturoitua ympäristöä eli esimerkiksi päivän ohjelma merkitään 
seinään eri tapahtumista kertovilla kuvilla, joita noudattamalla arki on sujuvaa. Kuvien avulla helpotetaan 
tietyn toiminnan aloittamista ja toiseen asiaan siirtymistä, ja niitä on hyvä käyttää autististen asiakkaiden 
kanssa erityisesti toimintaa järjestettäessä.

 Autistinen henkilö voi olla passiivinen tai yliaktiivinen. Häneen voi olla vaikea saada katsekontaktia eikä hän 
välttämättä reagoi omaan nimeensä. Hänellä saattaa olla pakonomaisia tapoja, kuten käsien heiluttaminen, 
ja hän voi katsoa jotain yksityiskohtaa pitkään. Hänen voi olla vaikea aloittaa keskustelu tai pyytää apua, jonka 
vuoksi muiden ihmisten on tärkeää olla aktiivisia. Jos autistinen lapsi ei löydä lakkiaan, hän saattaa pitkään 
etsiä sitä yksin ja hermostua, kunnes joku huomaa mennä kysymään, mikä hänellä on hätänä. Tarinoiden luke-
minen ja niistä yhdessä keskusteleminen ovat mukava tapa opettaa autistiselle lapselle syy-seuraus -suhteita.

MUISTILISTA AUTISTISEN ASIAKKAAN KOHTAAMISEEN:
•	 Huolehdi, ettei kirkkaita valoja, kovaa melua tai tuoksuja ole liikaa
•	 Puhu lyhyesti, selkeästi ja normaalia hitaammin
•	 Anna asiakkaalle aikaa miettiä sanomaasi, ja toista vain tarvittaessa
•	 Anna asiakkaalle riittävästi aikaa vastata, sillä se rohkaisee vastavuoroisuuteen
•	 Huolehdi ryhmätilanteessa, että ihmiset puhuvat vuorotellen
•	 Anna lyhyet ja mahdollisimman konkreettiset toimintaohjeet
•	 Kerro mieluummin mitä saa tehdä kuin mitä ei saa tehdä
•	 Kerro tilaisuuden ohjelmasta selkeästi, mitä tapahtuu aluksi, sen jälkeen ja lopuksi
•	 Käytä puheen ohella ilmeitä ja eleitä, vaikka autistiset henkilöt käyttävät niitä itse tavallista vähemmän
•	 Havainnollista puhumaasi asiaa visuaalisesti kuvilla, pikapiirroksilla tai tekstillä
•	 Vältä monitulkintaisia sanoja ja pitkiä ja monimutkaisia lauserakenteita
•	 Vältä kielikuvia ja vitsejä
•	 Pidä asiakkaaseen normaalia suurempi fyysinen etäisyys
•	 Vältä fyysistä kontaktia tai katsekontaktia, jos se ei tunnu asiakkaasta hyvältä
•	 Huomioi, että autistisen voi olla vaikea pyytää itse apua tai ottaa kontaktia muihin ihmisiin, jolloin 

muiden tulee olla aktiivisempia osapuolia keskustelun aloittamisessa
•	 Huomioi, että kaikki autistiset eivät pysty puhumaan tai viittomaan, mutta he voivat silti ymmärtää sinua 

Tarkkaavaisuus- ja yliaktiivisuushäiriöiset

Adhd on aivotoiminnan häiriö, jonka oireet alkavat lapsuudessa. Sen yleisimpiä oireita ovat tarkkaavai-
suushäiriö, ylivilkkaus ja impulsiivisuus. Add tarkoittaa ainoastaan tarkkaavaisuushäiriötä. Niihin mo-

lempiin voi liittyä oppimisvaikeuksia, neurologisia toiminnanhäiriöitä tai psyykkisiä ongelmia. Kriteereistä 
riippuen noin 250 000 suomalaisella on adhd.

Henkilöllä, jolla on adhd, on vaikeuksia keskittyä puhujaan tai tehtäviin, muistaa asioita ja löytää tava-
roita. Hän häiriintyy helposti ulkoisista ärsykkeistä, jättää seuraamatta ohjeita eikä saa tehtäviä tehdyksi. 
Yliaktiivisuus näkyy esimerkiksi paikallaan pysymisen vaikeutena, levottomuutena ja äänekkyytenä. Ad-
hd-oireinen henkilö voi olla jatkuvasti menossa, vastata ennen kysymyksen esittämistä ja hoitaa oman 
asiansa muiden vuorolla. Jokaisella on joskus keskittymisvaikeuksia, mutta adhd:ssa oireet kestävät pit-
kään ja häiritsevät normaalia elämää. Toisaalta adhd-oireisella henkilöllä voi olla hyvä mielikuvitus, paljon 
energiaa ja kyky nähdä kokonaisuuksia yksityiskohtien sijaan.

Adhd-oireinen henkilö hyötyy rauhallisuudesta ja rutiineista, sillä kiireessä tai paineen alaisena toimimi-
nen on hänelle vaikeaa. Keskittymisvaikeudet ovat sitä suurempia, mitä suuremmassa ja levottomammassa 
ryhmässä hän on. Ryhmän ohjaajan tulee olla joustava, positiivinen ja opettavainen, sillä on eri asia olla tot-
telematon kuin kykenemätön noudattamaan ohjeita. Ohjeiden tulee olla lyhyitä, selkeitä ja tarkkoja. Ohjeet 
kannattaa antaa yksi kerrallaan, tärkeitä asioita korostaen. Tehtävien tulee vastata adhd-oireisen henkilön 
kehitystasoa ja kykyjä, koska hän saattaa turhautua tai kyllästyä helposti. Käytettävien materiaalien on hyvä 
olla innostavia ja värikkäitä.

Toiminta on hyvä suunnitella vaihtelevaksi, sillä esimerkiksi pitkien tarinoiden kuunteleminen voi olla 
adhd-oireiselle nuorelle haasteellista. Mielenkiinto voi säilyä, jos esimerkiksi kirjavinkkaus on eloisaa, 
teatraalista tai dramaattista. Nuoren voi saada keskittymään johonkin, joka häntä kiinnostaa ja jossa hän 
on hyvä. Muihin tehtäviin hän saattaa tarvita normaalia enemmän aikaa. Jos ohjelmassa ei ole liikunnallisia 
taukoja, nuori voi olla levoton. Kun liikkuminen ei onnistu, keskittyminen herpaantuu ja hän alkaa kiemur-
rella ja naputella esineitä. Tällöin voi pyytää häntä vaikka auttamaan jossain asiassa, jotta hän saa hetken 
aikaa liikkua.

MUISTILISTA TARKKAAVAISUUS- JA YLIAKTIIVISUUSHÄIRIÖISEN  
ASIAKKAAN PALVELEMISEEN:
•	 Minimoi odotusaika, ulkoiset häiriötekijät ja liialliset visuaaliset ja auditiiviset ärsykkeet
•	 Puhu rauhallisesti ja selvästi
•	 Katsekontakti ja henkilökohtainen vuorovaikutus parantaa keskittymistä
•	 Ohjeiden tulee olla lyhyitä, selkeitä ja tarkkoja
•	 Anna ohjeet yksi kerrallaan, ja korosta tärkeitä asioita
•	 Ole rauhallinen, positiivinen ja joustava
•	 Anna palautetta erityisesti hyvistä suorituksista
•	 Erota tottelemattomuus kyvyttömyydestä keskittyä tai totella
•	 Jos lapsi häiritsee muita, suuntaa huomio uuteen asiaan tai anna lapselle jokin syy liikkua hetken 

aikaa
•	 Kohdista aina kritiikki käytökseen äläkä ihmiseen
•	 Pidä ryhmän koko mahdollisimman pienenä, ja anna mieluummin paritehtäviä kuin ryhmätehtäviä
•	 Jaksota toiminta vaihteleviin jaksoihin ja pieniin tehtäviin, joissa lapset saavat itse toimia
•	 Suosi värikkäitä kirjoja ja kuvia
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