
PASSI-OHJELMA
VIITTOMAKIELISTEN MUISTIASIANTUNTIJA

JOHANNA LAJUNEN

KUULO JA KOMMUNIKAATIO



KUUROJEN PALVELUSÄÄTIÖ SR
▪ Yksi vanhimmista järjestöistä Suomessa

▪ Palveluasumisen asiakkaita n. 234

▪ Kokonaisuudessaan toimintojemme piirissä on lähes 1000 ihmistä

▪ Noin 233 työntekijöitä

▪ 7 palvelukeskusta eri puolilla Suomea 

▪ Kaikenikäisille kuuroille, kuurosokeille ja kuulonäkövammaisille monenlaisia 
kohtaamispaikkoja, tukea ja ohjausta

▪ Edistämme ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta tarjoamalla yksilöllisiä 
moniammatillisia erikoispalveluita, viittomakielistä vuorovaikutusta, yhteisöllisyyttä 
ja vertaistukea

▪ Kolme STEA:n tukemaa ohjelmaa: Poveri, Juniori-ohjelma, Passi-ohjelma



PASSI-OHJELMA

▪ Passi-ohjelma tarjoaa eri sairauksia sairastaville ja heidän omaisilleen sekä 
ammattilaisille tietoa viittomakielellä:

▪ Luennot

▪ Muistipäivät

▪ Vertaistapaamiset 

▪ Viittoma- ja selkokieliset materiaalit

▪ Erityisasiantuntemusta Passi-ohjelmassa on viittomakielisten muistiin liittyvissä asioissa.

▪ Aivotreeni- ja hyvinvointiryhmät

▪ Auttava linja

▪ Seuraa meitä: FB-> Passi-ohjelma / Aivoterveyttä ja hyvinvointia viittomakielellä 



PASSI-OHJELMAN 
TYÖNTEKIJÄT

Johanna Lajunen Jyväskylä

Työalue: Länsi-Suomi, Keski-Suomi, 
Itä-Suomi ja
Pohjois-Suomi (Ei Lappi)

Maria Kursi Helsinki

Työalue: Etelä-Suomi, Lounais-
Suomi ja Lappi



KUULO

▪ Huonokuuloisten määrä on kasvamassa ikähaitarin molemmista päistä

▪ Eläkeikäisistä joka kolmannella on kuulovaikeuksia

▪ Yli 75 vuotiaista suurimmalla osalla on kuulon heikkenemistä

▪ Erilaiset kuuloviat ovat yleisempiä terveysongelmia:

 Jonkinasteinen kuulon alenema on yli 800 000 suomalaisella.

 Kuulokojeen käytöstä hyötyisi noin 300 000 henkilöä.

 Säännöllisesti kuulokojetta käyttää noin 70 000 henkilöä.

 Kuulokojeen on saanut arviolta 100 000 henkilöä.

 Syntymästään kuuroja on noin 5 000 ja myöhemmin kuuroutuneita noin 3 000.    
(Kuuloliitto)



KUULOVAMMAN MÄÄRITELMÄ

▪ Yleiskäsite kuulovammainen tarkoittaa henkilöä, jolla on jonkinasteinen tai -laatuinen 
kuulonalennus, lievästä huonokuuloisuudesta täydelliseen kuurouteen.

▪ Sosiaalisesti kuulonalenemaa määriteltäessä huonokuuloisena pidetään henkilöä, jolla 
kuulovamma on osittainen ja joka kuulee puhetta ja pystyy kommunikoimaan kuulokojeen avulla 
käyttämällä tukena huuliolukua. Suurin osa yleisopetuksen kuulovammaisista oppilaista kuuluu 
tähän ryhmään.

▪ Kuuroutunut on henkilö, joka on menettänyt kokonaan kuulonsa puheen oppimisen jälkeen ja joka 
useimmiten kommunikoi puheella tukimenetelmien, kuten tekstitulkkauksen tai viitotun puheen 
avulla. Pelkästään kuulon kautta hän ei saa selvää puheesta kuulokojeenkaan avulla. Nykyisin 
suurin osa kuuroutuneista lapsista saa käyttöönsä sisäkorvaistutteen.

▪ Kuuro on syntymästään tai varhaislapsuudessaan kuulonsa menettänyt, joka ei saa puheesta selvää 
kuulokojeenkaan avulla. Hän kommunikoi pääasiassa viittomakielellä, joka on hänen ensikielensä. 
Tänä päivänä sisäkorvaistutteen saa Suomessa noin 80 % vaikeasti kuulovammaisena tai kuurona 
syntyneistä lapsista.

▪ Normaalikuuloisuuden rajana pidetään 10-20 dB:n kuulon tasoa. Jos puhekuulon kynnystaso on 
laskenut n. 30 dB, puhutaan sosiaalisen kuulemisen rajasta. Tällöin henkilöllä on vaikeuksia seurata 
keskustelua ja osallistua siihen. Kuulotason ollessa 60-65 dB henkilö kuulee ja ymmärtää puheen 
noin metrin etäisyydeltä. Tätä kutsutaan puhekuulon rajaksi. Kuurouden rajana voidaan pitää 85-90 
dB.



KUULOVAMMOJEN SYYT
▪ Synnynnäiset ja vastasyntyneisyyskauden kuuloviat

▪ Sairauksien aiheuttamat  kuuloviat esim. 

 Krooninen välikorvan tulehdus 

 Otoskleroosi (sisäkorvan sairaus, jossa kuuloluu kiinnittyy virheellisesti) 

 Menieren tauti (sisäkorvan sairaus, johon kuuluu mm. korvan humina, huimaus) 

 Kuulohermon kasvaimet ( hyvälaatuinen, harvinainen)

▪ Melu ja tapaturmat

▪ IKÄKUULO suurin kuulovikojen aiheuttaja!



IKÄKUULO 
▪ Ikäkuulolla tarkoitetaan iän mukana ilmeneviä sisäkorvan ja kuulohermon 

rappeutumismuutoksia

▪ Ikäkuuloisuus on yleistä: kuulon heikkeneminen voi alkaa jo työikäisenä ja 
suurimmalla osalla 75-vuotiaista kuulo on heikentynyt ( n. joka toisella )

▪ Alkaa vähitellen

▪ Korkeat äänet katoavat ensin ja laajenee puheen kuulemisen alueelle

▪ Sanojen erottelukyky heikkenee

▪ Taustahäly vaikeuttaa kuulemista

▪ Väärinkäsitykset voivat olla yleisiä  



IKÄKUULO
▪ Vuorovaikutus läheisten kanssa vähenee ja viestinnän sisältö ohenee 

▪ Ovikellon ja puhelimen äänten vaimeneminen lisää turvattomuuden tunnetta

▪ Ulkopuolisuuden tuntu ryhmätilanteissa

▪ HUONO KUULO ERISTÄÄ

▪ Seurauksena sosiaalisten tilanteiden välttäminen

▪ Kommunikaatioon tulisi kiinnittää erityistä huomiota

▪ Maassamme ei ole järjestelmällistä kuuloseulaa ikäkuuloisten löytämiseksi. 
Tutkimuksiin hakeutuminen jää ikäihmisen oman, omaisten ja hoitohenkilökunnan 
aktiivisuuden varaan.



APUVÄLINEET
▪ Kuulokoje on tärkein ja tutkitusti se parantaa käyttäjänsä terveyttä ja elämänlaatua

▪ Induktiosilmukka

▪ Hälytysjärjestelmä

▪ Kommunikaattorit

▪ Apuvälineet TV:n ja radion kuunteluun

▪ Puhelin



KOMMUNIKAATIO KUULOVAMMAISEN KANSSA
▪ Ennen kuin alat puhua, kiinnitä keskustelukumppanisi huomio itseesi koskettamalla 

kevyesti, esittele itsesi

▪ Ennen kuin alat puhua, odota että saat katsekontaktin

▪ Tarkista, kuulokojeet ja silmälasit

▪ Puhu rauhallisesti ja selkeästi- tarvittaessa toista asiasi

▪ Puhu kuuluvasti, mutta älä huuda

▪ Huolehdi, että kasvosi ja huuliosi näkyvät koko ajan. Älä puhu suu kiinni, älä peitä 
kasvojasi, älä puhu selin tai toisesta huoneesta!

▪ Luo mukava ja rento ilmapiiri- varaa aikaa

▪ Rauhallinen keskustelupaikka, ei taustahälyä

▪ Hyvä valaistus, ei häikäisyä



KOMMUNIKAATIO KUULOVAMMAISEN KANSSA
▪ Sanaton viestintä: ilmeet, eleet, kehonkieli yhteneviä asiayhteyden kanssa

▪ Näköaistin hyödyntäminen: huulilta lukeminen ja viittomakieli

▪ Ryhmätilanteissa yksi puhuu kerrallaan

▪ Kerro ryhmäkeskusteluissa aiheet, mistä keskustellaan ja mille nauretaan

▪ Varmista, että kuulovammainen ymmärtää ja anna ohjeet tarvittaessa myös 
kirjallisesti-samalla muistin tuki!

▪ Kuvaile ympäristöä ja tapahtumia tarvittaessa

▪ Jokainen on yksilö, asiantuntija omassa viestinnässään

▪ Luovuus

▪ Muistisairauden edetessä kommunikaation merkitys lisääntyy!



MIKSI HEIKENTYNYTTÄ KUULOA EI SAA JÄTTÄÄ 
HUOMIOIMATTA?
 Kuulemisella on merkittävä rooli sosiaalisessa kanssakäymisessä

 Väärinkäsityksiä, turhautumista

 Jännittyneisyyttä, väsymistä

 Tiedonsaanti heikkenee

 Tiedonsaanti ympäristöstä heikkenee, suuntakuulo, luonto, musiikki, elämykset

 Elämänlaatu heikkenee

 Itsenäinen selviytyminen vaikeutuu

 Sosiaalinen kanssakäyminen vähenee

 Turvallinen liikkuminen vaikeutuu, hälytysäänet

 Yksinäisyyttä, eristäytymistä, turvattomuutta

 Mielialan laskua, jopa masentuneisuutta



KUULO JA MUISTI
▪ Hoitamaton kuulo voi aiheuttaa muistiongelmia ja muisti, ajattelu, kieli sekä muut 

tiedonkäsittelyn kannalta tärkeät taidot alkavat heiketä nopeammin niillä 
ikääntyneillä, jotka eivät korjaa kuuloaan kuulokojeilla

▪ Aivot tarvitsevat ääniärsykkeitä

▪ Sosiaalisten tilanteiden välttely vähentää dramaattisesti aivoille tärkeitä ärsykkeitä

▪ Sosiaalinen vuorovaikutus kuulokojeen avulla stimuloi muistia ja ajattelua, sillä 
havainnoimme enemmän, mitä ympärillä tapahtuu ja pidämme kielellisiä taitoja yllä

▪ Huomioimatta jättäminen pitkittää ongelmaa



TOIMIVA /ONNISTUNUT KOMMUNIKAATIO
▪ Yhdenvertaisuus

▪ Osallisuus

▪ Hyvä olo, onnistuminen, itsetunto

▪ Merkityksellisyys

▪ Mieliala

▪ Turvallisuus

▪ Tietoisuus

▪ Tukee toimintakykyä

▪ Hyväksynnän kokemukset

▪ Vastavuoroisuus

▪ Jokaisen oikeus-jokaisen vastuu



ESTEETÖN YMPÄRISTÖ HUONOKUULOISELLE
 Kuulokoje ei aina yksin riitä!

 Induktiosilmukka

 Hyvä akustiikka, ei kaikua

 Taustametelin määrä minimoitu

 Huonokuuloinen huomioitu keskustelutilanteessa

 Kuulonapuvälineitä 

 Toimintaympäristön esteettömyys ei aina riitä toimivaan kommunikaatioon, jolloin 
vuorovaikutuksessa tarvitaan erilaisia tulkkausmenetelmiä: kirjoitustulkkaus, 
viitottu puhe, sormiaakkosviestintä, puheentoisto, viittomakieli



INDUKTIOSILMUKKA
ￚKuulokojeen käyttäjälle suunniteltu kuuntelun apuväline

ￚÄäni siirretään langattomasti vahvistettuna suoraan kuulokojeelle

ￚKuulokojeen käyttäjä voi kuunnella vahvistettua ääntä ilman taustahälyä ja juuri 
itselle sopivalla äänen voimakkuudella

ￚInduktiosilmukoita on erilaisia käyttötarpeita varten



LISÄNÄ NÄKÖVAMMA
▪ Tärkeää olla tietoinen asiakkaan näkövammasta ja sen asteesta

▪ Erilaiset silmäsairaudet:Makulan degeneraatio eli silmänpohjan ikärappeuma

▪ Glaukooma eli silmänpainetauti

▪ Putkinäkö, näkökenttäpuutokset

▪ Diabeettinen retinopatia

▪ Harmaakaihi- näön sumentuminen,häikäistyminen

(kuvat NKL)



VIITTOMAKIELINEN VAI KUURO?



KUUROT JA KUUROSOKEAT
▪ Viittomakieli äidinkieli

▪ N. 4000-5000 hlöä

▪ Ensisijaisesti kieli- ja kulttuurivähemmistö

▪ Viittomakielessä oma kielioppi: viittomat, käsimuodot, eleet, ilmeet, vartalon 
liikkeet

▪ Ei kansainvälistä

▪ Oma kieli ja yhteisöllisyys->oma kulttuuri

▪ Pienen yhteisön hyvät/huonot puolet

▪ Viittomanimet

▪ Kuurosokeat-> kommunikaation kirjo 



CERAD-TESTI VIITTOMAKIELELLÄ
▪ Suomenkielisen CERAD – Kognitiivisen tehtäväsarjan viittomakielinen käännös. 

▪ Viittomakielinen henkilö saa omalla kielellään muistitestin, joka auttaa häntä 
saamaan oikea-aikaista hoitoa terveydenhuollossa, eikä kuurous ole esteenä. 

▪ Testi sisältää ohjekirjan, kuvaliitteen ja testilomakkeiston.

▪ Testin käännöksessä on huomioitu viittomakieliset omana kulttuurisena 
kieliryhmänään. Viittomakielisille suomenkieli/ruotsinkieli on vieras kieli. 

▪ Suomenkielinen testi mittaa asiakkaan muistia suomenkielen kautta. 

▪ Viittomakielisellä on oikeus saada tehdä testi luotettavasti omalla kielellään.



MITEN TILATA CERAD-TESTI VIITTOMAKIELELLÄ?

▪ Hae maksusitoumus terveydenhuollosta, 
kunnalta/kaupungilta

▪ Lähetä maksusitoumus Kuurojen Palvelusäätiö, PL 
62 00401 Helsinki

▪ Viitomakielisten muistiasiantuntija tekee testin 
suoraan asiakkaalle ja toimittaa yhteenvedon/ 
tulokset nimetylle asiaa hoitavalle henkilölle

▪ Muistitesti 75€ + matkakulut 0,43€/km



VAIHTOEHTOISESTI

▪ Testin voi suorittaa myös viittomakielentaitamaton 
viittomakielentulkin kanssa.

▪ Testiä suorittavan on hyvä pitää mielessä, ettei tulkin tehtävänä ole 
arvioida. Tulkki on kääntäjä.

▪ Tulkilta vaaditaan: 

▪ moitteetonta suomen/ruotsin- ja viittomakielentaitoa.

▪ tulkin on tunnettava kyseisen ikäryhmän ominainen kielenkäyttö 
ja mahdollisesti paikallinen murre.

▪ tulkin on hyvä olla perillä kunkin asiakkaan kielellisestä 
varannosta, jotta hän pystyisi luotettavasti kääntämään 
puhutulle kielelle.



Ammattilainen 
tarvitsetko työssäsi 
viittomakielistä 
Cerad-testiä?

Pyydä tunnukset 
meiltä.



LÄHTEET 

▪ www.kpsaatio.fi/passi-ohjelma

▪ www.kuuloliitto.fi

▪ www.ikakuulo.fi

▪ www.kuurojenliitto.fi

▪ www.nkl.fi

▪ www.oticon.fi

▪ www.suvi.viittomat.net

▪ https://finsl.signwiki.org/index.php/Etusivu

KIITOS JA HYVÄÄ YSTÄVÄNPÄIVÄÄ!

http://www.kpsaatio.fi/passi-ohjelma
http://www.kuuloliitto.fi/
http://www.ikakuulo.fi/
http://www.kuurojenliitto.fi/
http://www.nkl.fi/
http://www.oticon.fi/
http://www.suvi.viittomat.net/
https://finsl.signwiki.org/index.php/Etusivu

