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Kommunikointikumppaneiden 

asenteet, uskomukset ja 

tietämys ovat keskeisin 

menestystekijä puhetta tukevien 

ja korvaavien 

kommunikointikeinojen (AAC) 

käyttöönotossa. 

(Jane Farrall, 2016, vapaa käännös)



Kommunikointikumppani
n asenne ja taidot 

ratkaisevat sen, miten 
AAC-keinot tulevat 
käyttöön arjessa

Ajan puute

Kuntouttavan 
puheterapeutin 
AAC-kokemus

Pinnallinen 
ohjaus

Liikaa tietoa 
kerralla

Ohjaus ei 
nivoudu arkeen 

Vanhempien 
rooli 

passiivinen

Motivaation 
herättely 
unohtuu

Sopivien 
työkalujen 

puute

Ei riittävästi 
reflektointia



• AAC-keinojen käyttöönoton tulisi tapahtua asiakkaan 

luonnollisessa ympäristössä (Beukelman & Mirenda 2013)

• Aktiivisten oppimistekniikoiden käyttö kommunikointi-

kumppaneiden kanssa on tärkeää (Rabe & Knudson 2016)

• Ammattilaisen roolin tulisi kääntyä enemmän asiantuntijasta ns. 

ajattelun ohjaajaksi ja saada tällä tavoin kommunikointi-

kumppaneista aktiivisempia osallistujia (Rabe & Knudson, 2016) 

Tutkimusten mukaan:



Consultant Coach

• Asiantuntija

• Suosittelee erilaisia tapoja 

toimia

• Neuvoo, mitä kannattaa tehdä

• Tekee toimintasuunnitelman

• Valmentaja

• Kuuntelee ja kysyy

• Herättelee ajatuksia

• Välttää neuvojen antamista

 Lisää pohtimista 

 Lisää itsearviointia

 Sitouttaa lähi-ihmisiä

Asiantuntijasta valmentajaksi



• Interaktiivinen ohjelma, jonka avulla valmennetaan 

kommunikointikumppaneita:

• AAC-keinon käyttöön 

• AAC-käyttäjän kommunikoinnin tukemiseen

• Sisältää valmiin, johdonmukaisesti etenevän rakenteen sekä 

paljon valmista materiaalia kuvakommunikoinnin ohjaukseen

Käytetään valmentamisen työkaluna!



• Kun halutaan tukea asiakkaan 

kommunikointia lausetasoisilla 

toimintatauluilla tai laajoilla 

kommunikoinnin apuvälineillä 

(esim. kuvakommunikointi-

kansiot tai sähköiset 

kommunikointitaulustot)

• Asiakkaan lähi-ihmisten sekä 

päiväkotiympäristön kanssa

Kenen kanssa Hehkua voi käyttää?



Lähiympäristö  
käy ohjelman 

läpi kurssi 
kerrallaan

Lähiympäristö 
tekee jokaisen 
kurssin jälkeen 

kotitehtävät

Lähiympäristö 
keskustelee 
valmentajan 

kanssa 
ajatuksistaan ja 
kokemuksistaan

Hehkun toimintamalli



• Lähiympäristö käy kurssit läpi 

itselleen sopivalla ajalla

• Lyhyitä, noin 15-30 

minuuttia/kurssi

• Sisältävät tietoa, esimerkkejä, 

tehtäviä, kysymyksiä, videoita ja 

animaatioita 

• Vaativat aktiivista tekemistä

Tietoa ja taitoa kursseista



• Teoriasta tekemiseen, harjoituksista 

arkeen pienin askelin

• Monenlaisia harjoituksia eri tarpeisiin

• Yli 20 valmista toimintataulua

• Pelejä, tehtäviä, lomakkeita ja julisteita

Kotiharjoituksilla aktiivista oppimista ja 

voimaantumista







Kapteeni käskee Ydinsanalista

Muistipeli Valmiit harjoituslauseet

Miten aloittaisin mallittamisen -juliste

Vihjeiden käytön taulukko

Mallitushaaste Tykkään/en tykkää –leikki



• Uusia kotitehtäviä ja kommunikointimateriaaleja eri 

ikäisille käyttäjille

• Otetaan mielellään Hehku-valmentajilta toiveita ja 

ideoita vastaan

• Rakenteilla jo uusi sisältö ”Jutellaanko kansiolla?”

• Suunnitteilla sisältöä varhaisen vuorovaikutuksen 

tukemiseen

Päivittyvä sisältö



• Valmentaja voi olla lapsen 

puheterapeutti tai kommunikaatio-

ohjaaja

• Valmennuskeskustelut voi pitää 

kasvokkain, puhelimitse tai 

etäyhteyden avulla

• Valmennuskeskusteluissa pohditaan 

yhdessä asiakkaan kanssa kuvien 

käytön tavoitteita ja syvennetään 

kursseilla ja kotiharjoituksissa opittuja 

asioita

Yksilöllistä tukea valmennuskeskusteluilla



Miten Hehkua käytetään?

• Hehku toimii Navisec Health -palvelussa

• Hehkua voi käyttää minkä tahansa laitteen 

(tietokone, tabletti, älypuhelin) selaimella 

• Ammattilainen ostaa Hehkun lisenssin 

omaksi työkalukseen

• Navisec Health mahdollistaa tietoturvallisen 

viestinnän sekä sähköisten lomakkeiden 

luomisen ja käytön kaikkien asiakkaittesi 

kanssa



Miten sinä voit hyötyä Hehkusta?

Vaikuttavuus

• Vastuun siirtyminen 
lähi-ihmisille

• Pidempi aikaväli, 
pienemmät askeleet

• Voimaannuttaminen 
onnistumisten kautta

Taitojen yleistyminen 
arkeen

Saatavuus

• Asiakkaan sijainnilla 
ei väliä

• Modernia, helppoa, 
tietoturvallista

• Auttaa ammattilaisia 
kehittymään AAC-
valmentajiksi

Säästöt

• Säästää vaivaa ja 
aikaa materiaalien 
suunnittelusta ja 
valmistamisesta

• Vapauttaa aikaa 
muille terapian 
tavoitteille

• Kuntoutuksen tarve 
voi vähentyä



Palautetta pilotista: puheterapeutit ja 

kommunikaatio-ohjaajat 
(asteikko 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen)



Palautetta pilotista: päiväkodin henkilökunta
(asteikko 1 = ei lainkaan hyödyllinen, 5 = erittäin hyödyllinen)



Palautetta pilotista: puheterapeutit ja 

kommunikaatio-ohjaajat 
(asteikko 1 = en lainkaan todennäköisesti, 5 = erittäin todennäköisesti)



• Hehku 15€/kk

• + Navisec Healthin Standard-versio 15€/kk

• Etäterapia on kokeiltavana Standard-versiossa

• + Navisec Healthin avausmaksu 250€ (maksetaan vain kerran 

per yritys)

• Hintoihin lisätään arvonlisävero

• Tilauksen vähimmäiskesto 3 kk (irtisanomisaika)

Haluatko sinä Hehku-valmentajaksi?



• Tilaa Hehku käyttöösi tilauslomakkeella 

https://health.navisec.fi/tilaa/

• Tilaa demo tai varaa esittely health.navisec.fi
• Mainitse lisätietokentässä ”Hehku”

tai info@kipinakeskus.fi

Kiinnostuitko?  Ota yhteyttä!

https://health.navisec.fi/tilaa/
http://health.navisec.fi/
mailto:info@kipinakeskus.fi


”Etenemisvauhti on sopiva ja -järjestys looginen. Sisältö oli täyttä asiaa, mallittaminen tuli 

perusteltua selkeästi sekä ymmärtämisen että ilmaisun tukemisen näkökulmasta. Myös siitä 

pidin, että todettiin joustavuus ja sovellettavuus, se vei paineita asiakasperheeltäni.”

”Hyvin tuotu esille arkisia tilanteita, joissa oppiminen onnistuisi mahdollisimman luontevasti ja 

vaivattomasti.”

”Kuvien käytön hyötyjen monipuolisuus, joka sai vanhemman miettimään, mihin kuvista voisi 

olla hyötyä juuri heidän lapsensa kohdalla. Lisäksi esimerkkivideot oikeiden lasten kanssa olivat 

hyviä, koska niistä näkee, että pienikin lapsi voi oikeasti orientoitua kuviin.”

”Hyödyllinen päiväkodin henkilökunnalle, kun saivat vielä nähdä videolta miten ryhmässä 

käytetään kuvia. Videoita pääsi näkemään useampi henkilökunnasta, ei pelkästään henkilö, 

joka osallistuu pilottiin.”

Pilotoijien palautetta kursseista



”On kätevää, kun kotitehtävät eivät varsinaisesti tule minulta vaan ohjelmasta, 

jolloin vanhemmankin on helpompi pohtia asioita enemmän samalla tasolla ja 

avoimemmin kuin silloin, jos harjoitukset tulevat suoraan minulta.”

”Vanhemmat olivat paneutuneet tehtävien tekemiseen ja kuulin heidän 

ajatuksiaan paremmin kun aiemmin yhteistyössä. Sain paljon tietoa perheen 

arjesta ja vanhempien ajatuksista.”

”Kotona käydessäni oli kiva nähdä ydinsanat jääkaapin ovessa ja muistipeli 

käytössä, selvästi toimivaa materiaalia.”

”Kotitehtävät lisäsivät kuvien käyttöä. Oli hyvä lukea vanhempien ajatukset 

vastauslomakkeelta”

Pilotoijien palautetta kotitehtävistä



”Valmennuskeskustelut ovat olleet tosi hyviä kun on ollut mahdollista ajan kanssa pohtia 

asioita yhdessä valmentajan kanssa.”

”Asiakkaani äiti pystyy keskustelemaan kuvien käytöstä jo hyvin asiantuntevalla tasolla, 

kiitos kurssin informaation ja kotitehtävien.”

”Pidän siitä, että opin tuntemaan perhettä jatkuvasti paremmin ja keskustelut auttavat 

puheterapian tavoitteiden suuntaamisessa ja sopivien tehtävien löytämisessä 

laajemminkin.”

”Asiakas pohti ääneen, ja oppi samalla ymmärtämään kuvien käyttöön liittyviä asioita.”

”Se että kuulee kuvauksia lapsen arjesta ja saa tilaisuuden kehua yritteliästä vanhempaa”

Pilotoijien palautetta valmennuskeskusteluista



”Yhä enemmän tulen vakuuttuneeksi sähköisten palvelujen tarpeellisuudesta. 

Erilaisten asiakkaiden kanssa olisi tarpeen, että he pystyisivät omalla ajallaan, 

rauhassa, omaksua tietoa ja sitten olisi tapaamisilla tai etäyhteyksillä toimiessa 

valmiimpi pohja lähteä keskustelemaan ajatuksista ja tarpeista.”

”Kun ohjauskäyntejä ei enää ole ja keskustelulle on vähemmän aikaa, sillä se 

tapahtuu lapsen kanssa työskentelyn lomassa, on ainakin minun todella vaikea 

orientoitua keskusteluun vanhemman kanssa. Tällainen työskentelymalli auttaa 

huimasti!”

”Päiväkodin kommentti: Hehku on tuonut lisäbuustia kansion käyttöön 🙂 Kansio 

on ollut monta kertaa mukana pihalla ja mm. jopa jalkapallomatsissa.”

Pilotoijien palautetta Hehkusta



”Hehku oli loistava työväline kuvien käytön ohjaamisessa. Sisältö oli loogisesti jaettu 

eri osioihin. Päiväkoti (ja koti) saivat omassa rauhassaan omaksua yksi asia 

kerrallaan. Kuvien käytössä opitaan uusi kieli, eikä uutta kieltä voi oppia kerrallaan :) 

Kurssin sisällöt olivat laadukkaat. Videoanimaatioita olivat havainnollistavia.”

”Nettisivuston interaktiivisuus houkuttelee vanhempaa prosessoimaan lukemaansa 

eri tavalla kuin jos lukisi paperilta. Mielestäni kieliasu oli sopivan selkeää ja 

helpostilähestyttävää. Videoesimerkit näyttävät, että lapset kyllä ihan oikeasti voivat 

oppia käyttämään kuvia osana kommunikaatiotaan.”

”En ole saanut perinteisellä tyylillä onnistumisen kokemuksia kuvien käytön 

ohjaamisesta. Hehkusta sain.”

”Hyvä lisäväline, käynneiltä vapautui aikaa muuhun kuin kuvien ohjaamiseen. Enkä 

varmaan ole yhdellekään perheelle ehtinyt yhtä perusteellisesti käydä asioita läpi kuin 

Hehkussa.”



Kommunikointikeskus Kipinä Oy

Malmin raitti 17, 00700 Helsinki

info@kipinakeskus.fi

www.kipinakeskus.fi

www.facebook.com/Kipinakeskus

Kysymyksiä?

Kiitos!

mailto:info@kipinakeskus.fi
http://www.kipinakeskus.fi/
http://www.facebook.com/Kipinakeskus

