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Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi omaa

elämäänsä koskevissa asioissa. Vammaisten las-

ten kohdalla tämä oikeus toteutuu aikaisempien

tutkimusten ia selvitysten mukaan liian harvoin.

Kirjallisuuskatsauksessani olen osoittanut, että

vammaisten lasten arkeen liittyvissä instituutioissa kuten var-

haiskasvatuksessa, koulussa ja sosiaali- ia terveydenhuollon pal-

veluissa lasten kuulluksi tulemiseen vaikuttavat ammattilaisten

asenteet ja heidän kommunikaatiotaitonsa sekä toimintaan vai-

kuttavat rakenteet ja kulttuurit instituutioissa ja yhteiskunnassa

laajemminkin.

UÄITiiSKIRJATUIKIMUS VAMMAISTEI'I TASTEN OSALLISUUDET{ TUKEMISESTA

Meneillään oleva väitöskirj atutkimukseni kohdistuu lastenneu-

rologian osastolla työskentelevien hoitajien kommunikaatioon

3-8 -lrrotiaiden lasten kanssa tutkimus- tai kuntoutusjaksolla eli

kuntoutushoitotyössä. Väitöskirjani tavoitteena on rakentaa vam-

maisten lasten osallisuutta tukevan hoitotyön malli, jota voidaan

soveltaen hyödyntää muidenkin ammattilaisten tfissä' Tässä

artikkelissa käsittelen kahden jo julkaistun artikkelini tuloksia

sekä kolmannen ja neljännen artikkelini alustavia tuloksia, joita

olen esitellyt kansainvälisissä konferensseissa.

Tirtkimukseen osallistuvilla lapsilla oli erilaisia kommunikoin-

tiin vaikuttavia kehiryksen variaatioita. Osa lapsista ei kä)ttänlt

kommunikointiin lainkaan puhetta, ja osalla kommunikoin-

tiin vaikuttivat esimerkiksi tarkkaavuuteen liittrr'ät ongelr.t-tat,

puheen epäsell11's ja erilaiset kognitiivisen kehitl'kser.r or.iqelt.nrrt'

Hoitajilla o1i vähintään viiden vuoden työkokemus ja heilla oli

kokemusta puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointimene-

telmien käytöstä. Kaikissa tutkimuksen vaiheissa olen kä1ttänrt

kr.alitatiivisia tutklmusasetelmia ja -menetelmiä, kuten tapaus-

tutkimusta j a keskustelunanallrysia.

(UNTOUTUSHt)ITOTYON STBUKIUUBIT JA TAPSEN KUULEMINEN

Kuntoutushoitotyötä, kuten huntoutr-rsalaa yleisestikin, ohjaa-

vat vahvasti ammattilaisten tietoa korostavat ajatusmalllt, jotka

perustuvat lapsen näkemiseen ensisijaisesti suojelun tarPeessa

olevana ja vammaisuuden pitärr-riseen 1'ksilön ominaisuutena'

jolloin kuntoutuksen tehtäYänä pidetiiiin ensisijaisesti yksilön

ominaisuuksien muokkaamista. Viitteitä nä§y myös asiakkaan

(lapsen ja vanhempien) nähökuimaa an'ostavista ajatusmalleista

sekä yhteisökeskeisestä ajattelusta, jossa ympäristön merkitys

lapsen toimintaan huomioidaan esimerkiksi hoitajan arvioidessa

oman toimintansa vaikutusta lapsen toimintaan Ammattilais-

lähtöinen ja yksilökeskeinen aiattelu tulevat kuitenkin enemmän

esiin hoitajien puheissa ja toiminnassa.

Kuntoutushoitotyössä vaikuttavat ajatusmallit ohjaavat työs-

kentelyä strukturoitujen eli etukäteen melko tarkasti suunni-

teltujen jaltai jonkin rakenteen ohjaamien toimintatapojen

runsaaseen käyttämiseen. Strukturoiduissa tilar.rteissa lapsen

mahdollisuus tulla kuulluksi rajautuu struktuurin rajojen sisä11e

ja vaikka rajoja ehkä voidaankin venyttää, ei struktuuri helposti

edistä lapsen kuuliuksi tulemista' Myös aiemmissa hoitotieteen

tutkimuksissa (aikuisten hoitotyöstä) on todettu, että vaikka

strukturoitujen menetelmien kä1ttämisellä on joitain h)'viä

puolia, ne saattavat heikentää potilaan mahdollisr"rutta osalllstua

aktiivisesti r''uorovaikutukseen. Mitchesonin ja Cowleyn mukaan

strukturoidun menetelmän käytäminen saattaa olla jopa haltal-

lista, koska sen käyössä vuorovaikutuksen valta on hoitajalla i'r

se voi estää Potilaan huuntelua.

Lasten kuntoutushoitotyössä on myös ainakin näetrn'ii sesii

struktuurista vapaita tilanteita lapsen kanssa' UIo sp äin r. ;-:'::-ta

nä1ttävissä tilanteissakin hoitaj illa on kuitenkin tutkirr..:ks e |ri

mukaan usein mielessään struktuuri, iota he toteuttir ai f : ::ret

kiksi niin sanotuissa vapaan leikn tilanteissa hoitllat sr.L'r1:i11 rrsiul

ajasta arvioivat tai opettivat lasta tai mllliten ohr:'i' -r: 
''-ll'lii;1

mielestään sopiviin toimintatapoihin' Kr-riter.rkin 1- 'i-*i' -'- ''li
mahdollisuus myös lrrottautua lapser-r ohi'1'1lll i : e :' < : :'" ^i'-'r r isttl

j a uskaltautua leikkiin heittä1§mällä sell at:c'c':r'ri'l r' s'i' i'111r gi-

seen kommunikaatioon lapsen kanssa. j655; [1i;3r;'- eL :ll;läräii

r.uorovaikutuksen tapaa eikä sisältöii. eiki'' t'le ''''r';lrL'<si suun-

nitellut sen lopputulosta. Tällaisessa trl.rnteess'1 iluuten kuin

puheella kommunikoival.r 1apserl on mahclLli1I>tir tul1a kuulluksi

toiminnallisten keinojen kautta itse valitsen.iallaan tatalla Tämä

muuttaa vuorovaikutuksen lr-Lonnett;i nrir-r, ettii seka lapsi että

aikuinen voivat luopua "toistar-asta toinlinnastaat-t" j a tilanteessa
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mmatillisissa käytännolssa
slmtyy jotain ihan uutta. Myös vanhempien kanssa vastavuo-
roisimmat ohjauskeskustelut syntyivät niissä tilanteissa, joissa
keskustelua ei ohjannut etukäteen suunniteltu strukuuri, vaan ne
syntyivät tilanteissa spontaanisti esiin tulleista aiheista ja hoitaja
oli valmis joustamaan struktuurista.

Toisaalta struktuurin l«åyttö esimerkiksi valmiin kuvakommu-
nikaatiotaulun muodossa nä1ttää tutkimukseni mukaan mahdol-
listavan lapsille sellaisten kommunikaatioaloitteiden tekemisen,
jotka ilman kuvataulua saattaisivat jäädä tekemättä. Aktiivisesti
puheella kommunikoivillekin lapsille kuvataulu osoittautui tdr-
keäksi avuksi aloitteiden tekemiseen.
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