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Johdanto ja konteksti
Tässä raportissa esittelemme viisi toimintaperiaatteellista suositusta digitaalisen
tarinankerronnan toteuttamisesta/käyttöönottamisesta sekä kehitysvammaisten
ihmisten eri koulutusmuodoissa että erityisopettajien ja sosiaalityöntekijöiden
työssä. Suositukset koskevat kehitysvammaisten ihmisten oikeuksia ja
mahdollisuuksia ja ne on suunnattu eurooppalaisille kansallisille viranomaisille ja
lainsäätäjille. Muita suosituksista kiinnostuneita tahoja ovat kehitysvammaisten
hoitolaitokset, sosiaalityöntekijät, opettajat ja ohjaajat sekä opetussuunnitelmien
laatijat.
Kaikki viisi suositusta pohjautuvat DigiStorID-projektissa tehtyihin löydöksiin.
Projektin rahoitus tuli Erasmus+ -ohjelmasta kaudella 2018-2020. Projektin nimi
kokonaisuudessaan on ”Digital Storytelling for up-skilling and empowerment of
learners with intellectual disabilities”. Suositukset ovat lähestymiskulmiltaan
erilaisia, mutta jokainen niistä korostaa digitaalisen tarinankerronnan metodia
hyvänä välineenä kehitysvammaisten ihmisten elämänlaadun parantamisessa.
Ensimmäinen
suositus,
Elämäntaidot,
edunvalvonta,
korostamme
kehitysvammaisten ihmisten edunvalvonnan tärkeyttä. Keskiössä on WHO:n
elämäntaitojen määritelmä ja kehitysvammaisille ihmisille oleelliset elämäntaidot.
Suositus esittää, että digitaalisen tarinankerronnan työpajat ovat tehokas tapa
elämäntaitojen opettamiseen ja kehitysvammaisten ihmisten edunvalvonnan
vahvistamiseen.
Toisessa
suosituksessa,
Yksilökeskeinen
lähestymistapa,
ehdotamme
persoonakeskeisempää lähestymistapaa kehitysvammaisten ihmisten kanssa
työskentelyyn. Kohderyhmämme kanssa työskentelevät hoitajat kohtaa heidät
yksilöinä, joilla on erilaisia yksilöllisiä tavoitteita, unelmia jne. Suositus esittää, että
digitaalisen tarinankerronnan metodi voi olla tärkeä osa käytännön
persoonakeskeistä lähestymistapaa kehitysvammatyössä.
Kolmas
suositus,
Stereotypisointi
valtamediassa,
keskittyy
median
saavutettavuuden tärkeyteen kehitysvammaisille ihmisille ja heidän oman
mediasisällön tuottamisen mahdollistamiseen. Digitaalisen tarinankerronnan
metodi voi vahvistaa yksilön itsetuntoa pidättäytyä luomasta negatiivisia
stereotypioita valtamedian taipumuksen mukaan.
Neljäs suositus, Voimaantuminen, väittää digitaalisen tarinankerronnan lisäävän
kohderyhmän
voimaantumista.
Voimaantuminen
johtaa
parempaan
sitoutuneisuuteen ja inhimilliseen hyvinvointiin. Tämä tehostaa yksilön itsetuntoa
tekemään omia päätöksiä ja helpottaa yhteiskuntaan osallistumista. Metodia olisi
siksi syytä edistää laajasti ja sisällyttää sekä erityisopettajien koulutuksen että
kehitysvammaisille ihmisille suunnattujen koulutusten opetussuunnitelmiin.
Viides ja viimeinen suositus pohjautuu DigiStorID-projektissa tehtyihin
havaintoihin,
Menetelmän
levittäminen
ja
valtavirtaistaminen,
koulutusmahdollisuudet, korostaa metodin valtavirtaistamisen tärkeyttä, jotta sitä
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käytettäisiin
säännöllisesti
sekä
non-formaalissa
että
formaalissa
aikuiskoulutuksessa. Digitaalisen tarinankerronnan metodi on voimauttava työkalu
kehitysvammaisille ihmisille. Metodin toteuttamiseksi sosiaalityöntekijöiden täytyy
oppia käyttämään sitä. Suositus rohkaisee eurooppalaisia instituutioita
harkitsemaan metodin sisällyttämistä olennaisiin opetussuunnitelmiin.

DigiStorID-projekti – tavoite, keinot ja havainnot
Kuten aiemmin on jo mainittu, DigiStorID-projekti (Digital Storytelling for up-skilling
and empowerment of learners with intellectual disabilities)1 oli Erasmus+ -projekti,
jossa oli partnereita kuudesta maasta. Päätavoitteena oli kehittää innovatiivinen
oppimismenetelmä;
digitaalisen
tarinankerronnan
soveltaminen
kehitysvammaisille ihmisille. Tavoitteena oli luoda innovatiivinen, voimauttava ja
hausta työkalu opettajille ja ohjaajille, jotka työskentelevät kehitysvammaisten
ihmisten kanssa. Työkalu, joka auttaisi heitä opettamaan, ymmärtämään ja
voimaannuttamaan kehitysvammaisia ihmisiä.
Projekti pohjautui osittain samojen partnereiden kokemusiin aiemmassa
DigiPower-projektissa (Digital storytelling – empowerment through cultural
integration)2. DigiPower-projekti vakuutti partnerit siitä, että digitaalinen
tarinankerronta on hyvä työkalu kehitysvammaisten ihmisten taitojen
parantamiseen ja voimaannuttamiseen. Oli kuitenkin ilmeistä, että metodi täytyy
soveltaa kohderyhmän tarpeisiin ja suorituskykyihin.
Projektin ensimmäinen osa oli tarveanalyysi, joka perustui 30 kehitysvamma-alan
työntekijän haastatteluun partnerimaissa. Tarveanalyysin pohjalta metodia alettiin
soveltamaan kohderyhmän tarpeisiin. Sosiaalialan työntekijöitä kaikista
partnerimaista osallistui erityiseen työpajaan saadakseen koulutusta digitaalisen
tarinankerronnan metodiin. Tämän jälkeen järjestettiin kolme työpajaa, jossa nämä
koulutetut ohjaajat työskentelivät kehitysvammaisten oppijoiden kanssa.
Työpajoissa sovellettu metodi tuotiin käytäntöön ja sitä arvioitiin ja kehitettiin
kokemusten pohjalta. Tämän prosessin tuloksena syntyi digitaalisen
tarinankerronnan ohjelma kehitysvammaisille ihmisille. Työpajojen osallistujien
tarinat kertovat puolestaan3.
Ehkä vieläkin konkreettisempi tulos DigiStorID-projektista on käsikirja, joka opastaa
ohjaajan koko digitaalisen tarinankerronnan työpajan ohjaamisprosessin läpi.
Projekti tuotti myös selkokielisen ohjekirjan kehitysvammaisille ihmisille.
Vähemmän konkreettinen, ja myös vaikeammin mitattavissa oleva tulos oli
oppijoiden ja ohjaajien monien taitojen vahvistuminen prosessin aikana. Olemme
varmoja siitä, että oppijat ovat saavuttaneet uusia taitoja: itse-reflektio,
kuunteleminen, kirjoittaminen, sosiaaliset taidot, digitaaliset taidot, luovuus jne.
1https://digistorid.eu/ (viitattu 26.2.2021)
2http://digipower.akademia.is/( viitattu 26.2.2021)
3https://digistorid.eu/videos/( viitattu 26.2.2021)
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Projektin vaikutukset näkyvät eri tasoilla. Osallistujat ovat iloisia ja ylpeitä
työpajaan osallistumisesta ja ohjaajat ovat oppineet uuden hauskan
opetusmenetelmän. Nämä seikat vaikuttavat kaikkiin osapuoliin. Aikaan saatua
kokemusta ja tietoa ylläpidetään ohjekirjojen avulla, työpajassa syntyneiden
digitaalisten tarinoiden kautta sekä ohjaajien viedessä menetelmää omaan
työhönsä.
Työpajassa saatujen käytännön kokemusten pohjalta sekä laajemman digitaalisen
tarinankerronnan ohjelman arvioinnin kautta kaikki mukana olleet partnerit
suosittelevat digitaalisen tarinankerronnan sovelletun metodin käyttöön ottamista
ja säännöllistä harjoittamista kehitysvammaisten ihmisten kanssa. Olemme
vakuuttuneita siitä, että metodilla on todellista potentiaalia parantaa
kehitysvammaisten ihmisten elämää. Metodi voisi olla myös myönteinen
täydennys myös muussa kehitysvammaisten parissa tehtävässä työssä kuin
pelkästään opetustyössä.

Sopimukset ja lainsäädäntö
Viittaamme sopimuksiin ja kehitysvammaisten ihmisten intresseihin liittyvään
lainsäädäntöön sijoittaaksemme suositukset laajempaan kontekstiin. Kaikki
partnerimaat ovat allekirjoittaneet ja ratifioineen YK:n yleissopimuksen
vammaisten oikeuksista, joka laadittiin 2006 ja astui voimaan 2008.4 Kun valtio on
ratifioinut yleissopimuksen, siitä tulee laillisesti sitova. “Vammaisten henkilöiden
oikeuksia koskeva sopimus ei sisällä mitään uusia tai erityisiä oikeuksia vammaisille,
mutta se asettaa jäsenvaltioille velvoitteita siitä, kuinka vammaisten
mahdollisuuksia nauttia ihmisoikeuksista tulisi edistää. Sopimuksella pyritään
luomaan erityisesti vammaisten syrjintää kieltäviä lakeja ja säädöksiä, sekä
takaamaan vammaisille tasapuolinen kohtelu kaikilla elämänalueilla. Sopimus
velvoittaa myös huomioimaan vammaisten henkilöiden erityistarpeet ja
takaamaan vammaisille samat yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuudet
kuin kaikille muillekin.”5
Ainakin teoriassa siis vaikuttaa olevan yhteinen ymmärrys ja hyväksyntä
kehitysvammaisten ihmisten oikeuksista. YK:n yleissopimus toimii valtioiden
vammaisten oikeuksia koskevan lainsäädännön viitekehyksenä tai pohjana.
Yleissopimuksen tarkoitus on kirjattu 1. artiklaan ”…edistää, suojella ja taata kaikille
vammaisille henkilöille täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja
perusvapaudet sekä edistää vammaisten henkilöiden synnynnäisen arvon
kunnioittamista.”6 Samassa artiklassa määritellään laajasti myös vammaisuus:
4https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities.htlm (viitattu 26.2.2021)
5
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/frequently-asked-questions-regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities.html#iq2 (viitattu 26.2.2021)
6 CRPD, Article 1 (viitattu 26.2.2021)
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“Vammaisiin henkilöihin kuuluvat ne, joilla on sellainen pitkäaikainen ruumiillinen,
henkinen, älyllinen tai aisteihin liittyvä vamma, joka vuorovaikutuksessa erilaisten
esteiden kanssa voi estää heidän täysimääräisen ja tehokkaan osallistumisensa
yhteiskuntaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.”
Yleissopimuksen periaatteet on kirjattu 3. Artiklaan:
● henkilöiden synnynnäisen arvon, yksilöllisen itsemääräämisoikeuden, mukaan
lukien vapaus tehdä omat valintansa, ja riippumattomuuden
kunnioittaminen;
● syrjimättömyys;
● täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan;
● erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten henkilöiden hyväksyminen
osana ihmisten moninaisuutta ja ihmiskuntaa;
● mahdollisuuksien yhdenvertaisuus;
● esteettömyys ja saavutettavuus;
● miesten ja naisten välinen tasa-arvo;
● vammaisten lasten kehittyvien kykyjen ja sen kunnioittaminen, että heillä on
oikeus säilyttää identiteettinsä.
Kaikki tässä luetellut periaatteet ovat luonnollisesti tärkeitä. DigiStorID-projektin
kontekstissa jotkin näistä voivat olla olennaisempia kuin toiset, kuten vapaus tehdä
omat valintansa ja riippumattomuuden kunnioittaminen, täysimääräinen ja
tehokas osallistuminen ja osallisuus yhteiskuntaan sekä saavutettavuuden
periaate.
Yleissopimuksen 24. artikla käsittelee koulutusta ja on hyvin oleellinen DigiStorIDprojektin kontekstissa, erityisesti kohdat 1 ja 2. Kohdassa 1 todetaan:
“Sopimuspuolet tunnustavat vammaisten henkilöiden oikeuden koulutukseen.
Toteuttaakseen tämän oikeuden syrjimättä ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien
pohjalta sopimuspuolet varmistavat osallistavan koulutusjärjestelmän kaikilla
tasoilla sekä elinikäisen oppimisen …”7
Artiklan 24 alaosiot a) – c), sekä kohdan 2 alaosiot a) – e), tukevat sanomaamme
digitaalisen tarinankerronnan käyttämisestä kehitysvammaisten ihmisten kanssa
edistämällä sekä riippumattomuutta, osallisuutta ja inkluusiota että omien etujen
puolustamista.
Koko Euroopan tasolla on olemassa strategioita ja linjauksia kehitysvammaisten
oikeuksien takaamiseksi. Jotkin niistä esittävät kuinka EU:n jäsenvaltiot voivat ottaa
käyttöön esimerkiksi YK:n yleissopimuksen vammaisten oikeuksista. Euroopan
vammaisstrategia
2010-20208
keskittyy
toimintoihin
kahdeksalla
prioriteettialueella. Koulutusta käsittelevän alueen fokus on edistää “vammaisten
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https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-withdisabilities/article-24-education.html (viitattu 26.2.2021)
8https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484 (viitattu 26.2.2021)
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oppilaiden ja opiskelijoiden pääsyä osallistavan koulutuksen ja elinikäisen
oppimisen piiriin.
Yksi EU:n vammaisstrategiaan perustuva, vammaisten ihmisten koulutusta edistävä
virasto on
Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen
9
kehittämiskeskus , joka on “riippumaton organisaatio, joka toimii 31 jäsenmaansa
yhteistyöfoorumina erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen alalla. Tavoitteena
on kehittää koulutuspolitiikkaa ja käytäntöjä vammaisten ja erityisen tuen
tarpeessa olevien oppijoiden näkökulmasta”.
Marraskuussa 2017 EU:n parlamentti, neuvosta ja komissio hyväksyivät yhdessä
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki EU:n
instituutit sekä kaikki jäsenvaltiot tukevat julkilausuman periaatteita ja oikeuksia.10
Pilarissa tuodaan voimakkaimmin esille huoli tasavertaisista mahdollisuuksista
työmarkkinoilla sekä sosiaalisista oikeuksista. Euroopan sosiaalisten oikeuksien
pilari määrittelee 20 periaatetta, joita noudattamalla Euroopan Unionista tulisi
tasavertaisempi ja oikeudenmukaisempi ja Euroopan kansalaisten elämä
parantuisi.
Yksi osa sosiaalisten oikeuksien pilarista on “Inclusion Europe”11. Se on
organisaatio, joka keskittyy kehitysvammaisten ihmisten oikeuksiin ja
mahdollisuuksiin sekä sosiaalisen pilarin periaatteiden käyttöön ottamiseen.
Ensimmäinen sosiaalisten oikeuksien pilareista koskee koulutusta ja elinikäistä
oppimista ja vaatii, että ” Jokaisella on oikeus laadukkaaseen ja inklusiiviseen
opetukseen, koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen sellaisten taitojen
ylläpitämiseksi ja hankkimiseksi, jotka mahdollistavat täysipainoisen osallistumisen
yhteiskunnan toimintaan ja auttavat työmarkkinoille siirtymisessä.”
Vaikka jokainen suosituksistamme pohjautuu digitaalisen tarinankerronnan
ohjelmasta saatuihin kokemuksiin, heijastavat ne kaikki yleisiä periaatteita
vammaisten
ihmisten
oikeuksien
yleissopimuksissa:
yksilöllisen
itsemääräämisoikeuden mukaan lukien vapaus tehdä omat valintansa ja
riippumattomuuden kunnioittaminen, täysimääräinen ja tehokas osallistuminen ja
osallisuus yhteiskuntaan sekä erilaisuuden kunnioittaminen ja vammaisten
henkilöiden hyväksyminen osana ihmisten moninaisuutta ja ihmiskuntaa.
Partnerimaat uskovat, että ottamalla käyttöön ja harjoittamalla aktiivisesti
digitaalisen tarinan kerronnan kehitysvammaisten ihmisten tarpeisiin sovellettua
ohjelmaa sekä kehitysvammatyössä että laajasti alan ammatillisen koulutuksen
opetussuunnitelmissa, vahvistaa monia mahdollisuuksia kohderyhmän elämässä.

9https://www.european-agency.org (viitattu 26.2.2021)
10https://www.inclusion-europe.eu/social-pillar/ (viitattu 26.2.2021)
11https://www.inclusion-europe.eu/ (viitattu 26.2.2021)
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Suositukset
1. Elämäntaidot, edunvalvonta
Asia:
Elämäntaidot ovat niitä sopeutuvan ja myönteisen käyttäytymisen kykyjä, jotka
mahdollistavat yksilön selviytymisen jokapäiväisissä tarpeissa ja haasteissa.
Elämäntaitojen analyysi esittää, että on olemassa peruskykyjä, jotka ovat jokaisen
yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä. Nämä kymmenen
elämäntaitojen peruskykyä ovat Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Itsetietoisuus
Empatia
Kriittinen ajattelu
Luova ajattelu
Päätöksenteko
Ongelmanratkaisu
Kommunikaatio
Ihmissuhteet
Stressinkesto
Tunteista selviytyminen

Kehitysvammaisten ihmisten osalta voisimme lisätä tähän listaan vielä seuraavat
tärkeät elämäntaidot:
●
●
●
●
●
●
●

Psyykkinen hyvinvointi
Materiaalinen hyvinvointi
Emotionaalinen hyvinvointi
Edunvalvonta
Henkilökohtainen kehittyminen
Sosiaalinen inkluusio
Oikeudet ja voimaantuminen

Voisimme sanoa, että kohderyhmän kanssa työskennellessä kaikkien
elämäntaitojen saavuttaminen vaatii moniulotteista arviointia ja työtä.
Lähestymistavan kokonaisuudessaan tulisi ehdottomasti olla yksilöllinen, räätälöity
ja hyvin henkilökohtainen.
Elämäntaidot ovat oleellisia monissa erilaissa kokemuksissa koko elämän aikana.
Itsensä puolesta puhuminen ja omien oikeuksien puolustaminen on tärkeä
elämäntaito. Kyky puolustaa omia tarpeitaan on kyky, jota käytetään aikuisena
kaikilla elämän osa-alueilla. Tiedämme myös, että kommunikaatiotaidot ovat
tärkeitä monissa tilanteissa läpi koko elämän.
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Päämäärätietoiset ihmiset tietävät mitä he haluavat ja kuinka tavoitteen voi
saavuttaa. He valitsevat ja asettavat tavoitteita ja tekevät töitä niiden
saavuttamiseksi. He valvovat itse omia etujaan, osallistuvat ongelmanratkaisuun ja
tekevät omaa elämää koskevia päätöksiä. Heidän ei oleteta tekevän kaikkea itse,
mutta heidän pitäisi saada aikaan muutoksia, jotka parantavat heidän
elämänlaatuaan.
Itsemääräämisoikeuden elementteihin sisältyy:
●
●
●
●
●
●
●

Päätösten tekeminen
Tavotteiden asettaminen
Ongelmien ratkaiseminen
Kyky suorittaa tehtäviä niin itsenäisesti kuin mahdollista
Tarpeiden ja toiveiden jakaminen
Kyky toimia toisten ihmisten kanssa
Kyky hallita omia tarpeita

Ratkaisu ja suositus
Elämäntaitojen oppimisen ja/tai kehittämisen ohjaaminen on keskeinen osatekijä
ohjelmissa, jotka on suunniteltu edistämään terveellisiä tapoja ja psyykkistä
hyvinvointia. Elämäntaitojen tehokas opettaminen kehitysvammaisille ihmisille voi
olla jatkuva prosessi, jota toistetaan uudestaan ja uudestaan, jotta siitä tulisi
jokapäiväinen tapa.
DigiStorID-projektin aikana olemme kokeneet digitaalisen tarinankerronnan
työpajojen olevan jopa tehokkaampia kuin tavanomaiset elämäntaitojen
oppitunnit, jotka on suunniteltu saavuttamaan tietyt määritellyt oppimistavoitteet.
Digitaalisen tarinankerronnan ohjelmassa elämäntaitojen oppiminen ohjataan
osallistavilla
opetusmenetelmillä,
jotka
pohjautuvat
sosiaaliseen
oppimisprosessiin. Näihin sisältyy ryhmätyötä, keskusteluja tarinapiirissä sekä
vertaisoppimista. Elämäntaitojen opetus kehitysvammaisille ihmisille ei voi
perustua pelkästään vain tiedonjakamiseen ja keskusteluun. Oppimisprosessin
täytyy aktiivisen osallistumisen lisäksi sisältää kokemuksellista oppimista, siis
käytännön kokemusta ja jokaisen osallistujan taitojen vahvistamista oppimista
tukevassa ympäristössä sekä ammattitaitoiset ohjaajat.
Lähestymistapa elämäntaitoihin on interaktiivinen opetusmenetelmä, joka ei
ainoastaan keskity tiedon siirtämiseen vaan tähtää myös asenteiden
muokkaamiseen ja ihmisten välisten taitojen kehittämiseen. Tärkein tavoite on
parantaa yksilön kykyjä ottaa vastuuta terveellisempien valintojen tekemiseen,
negatiivisen paineen torjumiseen ja riskikäyttäytymisen välttämiseen.
Itsetietoisuus syntyy itsensä tuntemisesta. Tietoisuuteen sisältyy omien
vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä omien mieltymysten, toiveiden,
tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen.
Riippumattomuutta kohti tähtäävä prosessi on mahdollisuus kehitysvammaiselle
ihmiselle harjoitella ja käyttää näitä taitoja, jotka auttavat heitä kehittämään omaa
päätöksentekokykyä, ilmaisemaan itseään sekä osallistumaan omaan
huolenpitoonsa.
9

Vaikutus
Kehitysvammaiset ihmiset hyötyvät digitaalisen tarinankerronnan ohjelmaan
osallistumisesta. He kehittävät sosiaalisia taitojaan, joita he tarvitsevat
selviytyäkseen haastavista sosiaalisista tilanteista. Kehitysvammaisten ihmisten
elämäntaitojen kehittäminen ei tarkoita vain itsenäisempää elämäntapaa,
vaikkakin ne voivat tukea vahvasti sitä. Elämäntaitojen kehittäminen tuo myös
enemmän iloa ja nautintoa jokapäiväisiin sosiaalisiin kontakteihin.
Jokaisen aikuisen mielekkääseen elämäntapaan kuuluu terveenä pysyminen,
uusien harrastusten aloittaminen, yhteisöön osallistuminen, ihmissuhteiden
rakentaminen ja työskentely.
Olemme varmoja siitä, että digitaalisen tarinankerronnan ohjelma voi rohkaista ja
tukea
kehitysvammaisia
ihmisiä
heidän
henkilökohtaisessa
kehittymisprosessissaan ja kasvussaan, ja tämä tulee olemaan palkitsevaa kaikille
osallisille.

2. Yksilökeskeinen lähestymistapa
Asia:
Yksilökeskeinen lähestymistapa tukee kehitysvammaisia ihmisiä ja mahdollistaa
heidän osallistamisensa päätöksentekoon, joka koskee heidän omaa elämäänsä.
Yksilökeskeinen lähestymistapa tarkoittaa yksilön asettamista ”palvelun keskelle”
ja henkilön kohtaamista ensisijaisesti yksilönä. Huomio on yksilössä ja siinä mitä
hän osaa tehdä, ei heidän terveydentilassaan tai vammassaan. Tuki täytyy
kohdistaa henkilön pyrkimyksien saavuttamiseen ja räätälöidä heidän tarpeisiinsa
sopivaksi.12 Perimmäinen tavoite on ymmärtää mitä jokainen yksilö haluaa ja
tarvitsee elääkseen itsenäistä ja yksilöllistä hyvää elämää. Yksilökeskeisessä
prosessissa ystävät ja perheenjäsenet voivat tukea ja auttaa henkilön vahvuuksien
tunnistamisessa ja kehittämisessä. Tällöin yksilökeskeinen prosessi on
menestyksekkäin.13
Saavuttaakseen mahdollisimman itsenäisen elämän, kehitysvammaiset aikuiset
tarvitsevat soveltavia työllisyysmuotoja ja tukea sekä apua ja mukauttamista
yhteisöön integroitumisessa. Monet kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat apua ja
hoitoa koko elämänsä ajan.
Yksilön kehittymisen edistyminen ja sen
mukauttamisen onnistuminen heidän elinympäristönsä vaatimuksiin ja odotuksiin
riippuu kehitysvamman tasosta. Oikea-aikainen ja riittävän varhainen käsittely sekä
ympäristön valmius hyväksyä heidät omina yksilöinään sekä heidän
perustarpeitaan vastaavien oppimis-, asumis- ja työolojen luominen.14

12

https://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/psychosocial/principles/Pages/person-centred.aspx (viitattu
26.2.2021)
13https://www.aruma.com.au/about-us/about-disability/person-centred-approach-and-active-support/
(viitattu 26.2.2021)
14
http://www.zveza-sozitje.si/media/uploads/files/2_poglavje.pdf (viitattu 26.2.2021)
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Aikuiset kehitysvammaiset tarvitsevat jatkuvaa stimulaatiota ympäristöstä,
rohkaisua ja ohjausta ylläpitää saavutettuja tietoja taitoja sekä uuden oppimiseen.
Tässä on tarpeellista ottaa huomioon heidän yksilölliset piirteensä, elämän
kokemuksensa, tarpeensa ja oikeutensa. Meidän täytyy katsoa yksilön vahvuuksiin
ja etsiä menetelmiä ja motivointitapoja, jotka nousevat heistä itsestään, heidän
kiinnostuksen kohtaistaan ja kyvyistään.3 Menetelmien monimuotoisuus on hyvin
tärkeää kehitysvammaisten ihmisten opetuksessa, koska yksilölliset ominaisuudet
ovat niin moninaiset.
YK:n yleissopimuksessa vammaisten oikeuksista todetaan artikkelissa 24, että
”Sopimuspuolet varmistavat, että vammaisille henkilöille annetaan syrjimättä ja
yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus yleiseen kolmannen asteen
koulutukseen, ammattikoulutukseen, aikuiskoulutukseen ja elinikäiseen
oppimiseen. Tätä varten sopimuspuolet varmistavat, että vammaisia henkilöitä
varten tehdään kohtuulliset mukautukset.”.15 Kehitysvammaisten ihmisten
aktiivinen rooli oman elämän hallinnassa täytyy ensin tunnustaa, ja sitä täytyy
tukea kaikin mahdollisin tavoin. Heille täytyy antaa mahdollisuus olla itse omien
intressiensä edustajia.
Eurooppalainen
vammaisstrategia
2010-2020
kohdistuu
kahdeksalle
tärkeysalueelle. Koulutusalueella korostetaan inklusiivisen koulutuksen ja
elinikäisen oppimisen edistämistä. Yhdenvertainen pääsy laadukkaaseen
koulutukseen mahdollistaa vammaisten ihmisten täyden osallistumisen
yhteiskuntaan ja elämänlaadun.16
Projektin alussa haastatellut kehitysvamma-alan ammattilaiset olivat hyvin avoimia
uusille lähestymistavoille ja menetelmille. He ilmaisivat halukkuutensa ottaa
omassa työssään käyttöön uuden menetelmän, jos se hyödyntää heidän
oppijoitaan tai asiakkaitaan. Tarveanalyysi osoitti myös, että alan työntekijöillä on
jatkuva tarve tuntea oppijat ja asiakkaat paremmin. He uskoivat, että
henkilökohtaiset
tarinat
auttaisivat
heitä
jokapäiväisessä
työssä
kehitysvammaisten ihmisten parissa.
Ratkaisu:
DigiStorID-projektissa kehitimme uuden oppimismenetelmän sovellettuna
kehitysvammaisille ihmisille. Tämä innovatiivinen, voimaannuttava ja hauska
työkalu auttaa kehitysvammaisten opettajia ja ohjaajia opettamaan, ymmärtämään
ja voimaannuttamaan oppijoitaan.
Maailman vammaisuutisten luvussa 7 kehotetaan koulutusjärjestelmille siirtymistä
kauemmaksi perinteisestä pedagogiikasta ja omaksumaan uusia opiskelijakeskeisiä
toimintatapoja, jotka tunnistavat jokaisen yksilön kyvyt oppimiseen sekä erityiset
oppimisen tavat.17 Yksilökeskeiset toimintatavat varmistavat sen, että näemme
15https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-

disabilities/article-24-education.html (viitattu 26.2.2021)
16
https://ec.europa.eu/eip/ageing/standards/general/general-documents/european-disabilitystrategy-2010-2020_en.html (viitattu 26.2.2021)
17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK304084/ (viitattu 26.2.2021)
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ihmiset uniikkeina yksilöinä, joilla on arvokkaita lahjoja.18 DigiStorID-projektissa
kehitetty menetelmä perustuu myös tähän lähestymistapaan.
Digitaalinen tarinankerronta voi auttaa ymmärtämään yksilöitä heidän
tarinoidensa kautta. Metodi mahdollistaa kohdistamaan huomion yksilöön, koska
se ottaa huomioon osallistujan tarpeet, toiveet, kiinnostuksen kohteet ja kyvyt.
Digitaalisen tarinankerronnan prosessissa ohjaaja tekee yhdessä osallistujan kanssa
löytöretken osallistujan vahvuuksiin ja kykyihin. Metodi korostaa yksilöllistä apua,
jotta osallistuja saavuttaisi korkeimman mahdollisen osallisuuden tason.
Kehitysvammaisia osallistujia todella kuullaan ja kannustetaan tekemään omia
ratkaisuja. Projektissa kehitetyt tarinatehtävät, jotka muodostavat ohjelman
kokonaisuuden, mahdollistavat metodin täyden hyödyntämisen.
Kehitysvammaisten ihmisten luomat digitaaliset tarinat voivat tarjota arvokkaan
mahdollisuuden päästä kurkistamaan tarinankertojien maailmaan, ymmärtää
heidän tarpeitaan ja motivaatiotaan, tietää heidän toiveitaan, pyrkimyksiään,
kiinnostuksen kohteitaan, elämänkokemustaan sekä heidän tapaansa ilmaista
tunteitaan. Kaikki tämä tieto auttaa suunnittelemaan yksilöllisempää opetusta.
Suositus:
Me suosittelemme projektissa kehitetyn digitaalisen tarinankerronnan sovelluksen
käyttämistä kaikille organisaatioille ja yhdistyksille, jotka työskentelevät
kohderyhmän kanssa sekä formaalissa että non-formaalissa opetuksessa.
Uskomme, että meidän pitäisi mahdollistaa kehitysvammaisille ihmisille oman
elämän rikastuttaminen erilaisilla tiedon- ja taidonhankkimiskeinoilla. Tämä metodi
auttaa opettajia ja ohjaajia tutustumaan oppijoihin paremmin uniikkeina yksilöinä
sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan opetuksen yksilön tarpeiden pohjalta.
Kehitysvammaisille ihmisille avautuu mahdollisuus kertoa omia henkilökohtaisia
tarinoita ja samanaikaisesti parantaa omia elämäntaitojaan.
Vaikutus:
Digitaalisen tarinankerronnan metodilla on voimakas vaikutus kehitysvammaisille
ihmisille, koska se mahdollistaa heidän kuulluksi tulemisensa. Heidän
henkilökohtaiset tarinansa antavat opettajille, hoitajille ja ohjaajille
mahdollisuuden tutustua kehitysvammaiseen ihmiseen paremmin yksilönä sekä
ymmärtämään yksilön tarpeita, toiveita, kiinnostuksen kohteita ja muita yksilölle
tärkeitä asioita.

3. Stereotypisointi valtamediassa
Asia:
Kehitysvammaisia ihmisiä ei usein kuvailla valtamediassa, ja kun niin tehdään,
heidät kuvaillaan useimmiten erilaisina stereotyyppeinä. Esimerkiksi ihmisenä, jota
meidän kuuluu sääliä – uhrina, sairaana, lurjuksena, viattomana tai jopa pilailun
18

https://www.ndp.org.au/images/factsheets/346/2016-10-person-centred-approach.pdf (viitattu 26.2.2021)
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kohteena. ”Supersankari” on myös yleinen stereotyyppi; henkilö kuvataan
sankarina, koska hänellä on vamma. Vaikka jotkut näistä stereotyypeistä eivät ole
kielteisiä, ne eivät kuitenkaan ole paikkaansa pitäviä ja voivat olla hyvinkin
holhoavia.
Medialla on valtava vaikutus siihen, kuinka normit syntyvät. Median
stereotypisointi on ensimmäinen askel leimaamiseen, jolla voi olla kielteinen
vaikutus kehitysvammaisen ihmisen mahdollisuuksiin. Kehitysvammaisilla ihmisillä
on täysi oikeus olla mukana yhteisössä yhtä tasavertaisella perustalla muiden
kanssa. Siksi on ensiarvoisen tärkeää ehkäistä ja vastustaa valtamediassa
tapahtuvaa leimaamisprosessia.
Ratkaisu:
Paikkaansa pitävää kuvailua täytyy edistää valtamediassa. Kehitysvammaisilla
ihmisillä on rooli, jolla ei ole mitään tekemistä heidän vammaisuutensa kanssa, ja
joka tuo esille heidät omina yksilöinään. Valtamedian saavutettavuutta
kehitysvammaisille ihmisille täytyy parantaa, jotta he tulevat kuulluiksi. Sosiaalinen
media on helposti saavutettavissa ja sitä voi käyttää haastamaan ne stereotypiat,
jotka on sulautettu perinteisen median muotoihin. Digitaalinen tarinankerronta
auttaa kehitysvammaisia ihmisiä tuottamaan omaa sisältöä, joka on täydellinen
formaatti sosiaaliseen mediaan; lyhyitä henkilökohtaisia videotarinoita.
Suositus:
EU:n jäsenvaltioiden tulisi harkita anti-stigma -kampanjoita haastamaan
massamediassa tapahtuvaa stereotypisointia. Kampanjat voisivat esimerkiksi
perustua kehitysvammaisten ihmisten tekemiin digitaalisiin tarinoihin.
Kehitysvammaisille ihmisille täytyy olla saavutettavia mahdollisuuksia luoda itse
mediasisältöä. Digitaalisen tarinankerronnan kaltaisen metodin täytyy olla laajasti
käytössä ja sitä pitää opettaa kehitysvamma-alan opiskelijoille ja ammattilaisille,
jotta he saavat mahdollisuuden auttaa kehitysvammaisia kansalaisia kertomaan
henkilökohtaisia tarinoita.
Vaikutus:
Kehitysvammaisten ihmisten luoma mediasisältö auttaa haastamaan valtamedian
luomat stereotypiat. Se nostaa esiin yksilön stereotyypin sijaan ja tämä vähentää
leimaamista. Kampanjat nostavat tietoisuutta kehitysvammaisuudesta ja haastavat
stereotypisoinnin
vaikutusta.
Digitaalinen
tarinankerronta
auttaa
kehitysvammaisia ihmisiä luomaan omaa mediasisältöä, jota voi jakaa erilaisilla
sosiaalisen median kanavilla.

4. Voimaantuminen
Aihe:
Voimaantumisen konseptista saatavilla oleva tutkimustieto laajentaa
ymmärrystämme voimaantumisesta. Tulosten mukaan voimaantumisprosessin
pääasialliset kategoriat ovat esimerkiksi vapaus, vastuu, arvonanto, luottamus ja
myönteinen huomiointi. Voimaantuminen on inhimillinen ja yksilöllinen prosessi.
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Se on henkilökohtainen ja sosiaalinen prosessi, jossa ihmisen sisäistä voimaa ei voi
siirtää toiselle ihmiselle. Tutkimusten tulokset osoittavat, että voimaantumisella on
suuntaa kääntävä aktivoiva vaikutus ihmisen halukkuuteen käyttää aikaa ja
energiaa työhön, harrastukseen tai johonkin mihin he uskovat: heikko
voimaantuminen tuottaa heikon sitoutumisen ja vahva voimaantuminen tuottaa
vahvan sitoutumisen.
On olennaista huomioida, että voimaantuminen ei ole pysyvä olotila. On kuitenkin
mahdollista vahvistaa voimaantumista sitä tukevien toimintojen kautta, jotka
avaavat mahdollisuuksia esimerkiksi avoimuuden, toiminnanvapauden ja
rohkaisun kautta. Voimaantumista voidaan tukea myös vahvistamalla henkilön
turvallisuudentunnetta, luottamusta ja tasa-arvoisuutta. Voimaantuminen nousee
inhimillisestä hyvinvoinnista ja kohottaa sitä.
Ratkaisu:
Ihminen kehittää ja rakentaa identiteettiä, itsetietoisuutta ja tietoisuutta omista
rooleista läpi elämän. Tämä tapahtuu kokemuksen ja ympärillä olevien ihmisten
keskinäisen kanssakäymisen kautta. Vammaiset ihmiset voivat saada
perheenjäseniltä, koulukavereilta, palvelujärjestelmän henkilökunnalta ja omalta
yhteisöltä viestejä, jotka sekä tukevat että torjuvat voimaantumista. Jos henkilö saa
toistuvasti vähätteleviä ja holhoavia viestejä pitkäkestoisesti, tämä varsin
todennäköisesti torjuu voimaantumisen. Luonnollisestikin tärkeimmällä ihmisellä
vammaisen henkilön lähellä on tässä tärkein rooli.
Viime vuosina digitaalinen tarinankerronta on tunnustettu tehokkaaksi
opetusmenetelmäksi, joka osallistaa sekä opettajat että oppijat. Digitaalista
tarinankerrontaa on käytetty useissa tutkimusprojekteissa tukemassa opettamissa
ja oppimista koululaitosten lisäksi myös erilaisissa organisaatioissa ja
terveydenhoitolaitoksissa. Myös DigiStorID-projektin tulokset korostavat, että
digitaalista tarinankerrontaa voi käyttää voimaannuttavana opetusmenetelmänä.
Ihmisille, jotka osallistuivat digitaalisten tarinoiden tekemiseen, kehittyi paremmat
kommunikointitaidot: He opettelivat järjestämään omat tarina-aihionsa, kysymään
kysymyksiä sekä ilmaisemaan omia mielipiteitään. Tarinoiden jakaminen voi
vahvistaa tunneälykkyyden sekä yhteisöllisen ja sosiaalisen oppimisen hyötyjä.
Kaikki tämä tukee voimaantumista.
Suositus:
DigiStorID-projektissa saatujen kokemusten pohjalta toteamme, että digitaalisen
tarinankerronnan
kokonaisvaltainen
vaikutus
voimaannuttavana
opetusmenetelmänä kehitysvammaisten ihmisten kanssa on hyvin selvä.
Projektissa kehitettyä menetelmän uutta kehitysvammaisille ihmisille sovellettua
mallia tulisi edistää laajasti kaikissa EU-maissa voimaantumisen vahvistamiseksi ja
tukemiseksi. Digitaalisen tarinankerronnan sovellettu menetelmä tulisi viedä
erityiskouluihin sekä kehitysvammaisten toimintakeskuksiin ja asumisyksiköihin.
Opettajille ja ohjaajille pitää antaa resursseja menetelmän sisällyttämiseksi heidän
työhönsä. Uusi sovellus pitäisi sisällyttää myös sekä erityisopettajakoulutuksen että
sosiaali- ja terveysalan koulutusten opetussuunnitelmaan. Erityisopettajat yhdessä
sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa voivat vaikuttaa ihmisten asenteisiin
työskennellessään kehitysvammaisten oppijoiden ja asiakkaiden sekä heidän
14

perheidensä kanssa, ja lisäksi oman ammatillisen palveluverkostonsa kautta. Heillä
kaikilla on vaikutus tapaan, jolla kehitysvammaiset ihmiset kohdataan yhteisössä.
Tämä taas korostaa näiden ammattialojen koulutuksen tärkeyttä. Voimaantumisen
teoria on arvokasta heille kaikille ja tämä puolestaan johtaa kohti
kehitysvammaisten oppijoiden hyvinvointia ja ihmisoikeuksien toteutumista.
Vaikutus:
Kehitysvammaisilla ihmisillä olisi mahdollisuus saavuttaa ja hankkia
voimaantumista, joka johtaisi parempaan sitoutuneisuuteen ja inhimilliseen
hyvinvointiin. Erityisopettajat ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset oppisivat
uuden opetusmenetelmän ja tukisivat oppijoiden ja asiakkaiden voimaantumista
sisällyttämällä sovelletun menetelmän pedagogiseen työkalupakkiinsa.

5.
Menetelmän
levittäminen
koulutusmahdollisuudet

ja

valtavirtaistaminen,

Aihe:
Erityistä tukea tarvitsevien ihmisten itegroituminen yhteiskuntaan olisi
menestyksekkäämpää, mikäli heidän opetuksessaan käytettäisiin digitaalisen
tarinankerronnan kaltaista menetelmää. Tätä pitäisi edistää valtakunnallisesti ja
kansainvälisesti kouluissa, päivätoimintakeskuksissa ja muissa instituutioissa.
Digitaalinen oppimisympäristö tarjoaa mahdollisuuksia kehitysvammaisten
oppijoiden
osallistamiseen
interaktiiviseen
oppimiseen.
Digitaalisten
opetusmenetelmien käyttö tarjoaa mahdollisuuksia lisätä opetuksen tehokkuutta,
kehittää oppijan itsenäisyyttä sekä rohkaista heitä etsimään, löytämään ja
kokemaan oppimisen iloa. Digitaalinen teknologia ei kuitenkaan kehitä oppitunteja
ennen kuin opettajat ja sosiaalialan työntekijät on kunnolla perehdytetty
opetusmenetelmiin ja ne on sisällytetty opetussuunnitelmiin.
Ratkaisu:
Valtavirtaistaminen vaikuttaa erityisopetusta tarjoavan koulutuksen sisältöön,
opettajien koulutukseen, henkilökohtaiseen ohjaukseen sekä organisaation
arviointiprosessiin. Kaikki Euroopan maat ovat sitoutuneet vahvistamaan
koulutusjärjestelmiään. Jokainen maa tavoittelee tätä eri tavoin, riippuen
kokemuksesta ja tämänhetkisestä kontekstista. Valtavirtaistamisen visio on taata
laadukkaat oppimismahdollisuudet kaikille, myös erityistä tukea tarvitseville
oppijoille. YK:n yleissopimus vammaisten oikeuksista (2006) ja Euroopan Komissio
esittelee strategisia haasteita oikeudenmukaisen koulutuksen käyttöön
ottamisessa kaikissa maissa. Euroopan monet viralliset tahot ovat julkaisseet
suosituksia toimintaperiaatteista, jotka tukevat inklusiivisen koulutuksen
kehittämistä (https://www.disability-europe.net/).
Suosittelemme, että digitaalisen tarinankerronnan menetelmä soveltuu inkluusion
toteutumiseen opetussuunnitelmissa. Digitaalinen tarinankerronta on voimallinen
ja hyödyllinen multimedia-työkalu kehitysvammaisten ihmisten opettamisessa.
Opettajien pitää pyrkiä löytämään monia tapoja integroida se omaan työhönsä.
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Digitaalinen tarinankerronta on erityisen tehokas tukemaan kehitysvammaisten
ihmisten kykyä käyttää digitaalista teknologiaa jokapäiväisessä elämässä.
Erityisopettajat, ohjaajat ja henkilökohtaiset avustajat voivat olla apuna tässä
prosessissa, mikäli he itse ovat perehtyneet digitaalisen tarinankerronnan
menetelmään.
Kehitysvammaisuus ei ole sairaus, vaan erityinen tarve, joka vaatii yksilöllistä tukea
koko elämän ajan. Siksi on tärkeää kohdella heitä yksilöinä, joilla on kyky kehittää
omia taitoja. Taitojen kehittyminen on jatkuva prosessi.
Suositus:
YK:n yleissuosituksessa vammaisten oikeuksista (2006) tunnistetaan artikkeleissa
24 ja 26 oikeus koulutukseen ja kuntoutukseen. On ensiarvoisen tärkeää ottaa
käyttöön tapoja, joilla voidaan tarjota tukea kehitysvammaisille ihmisille, jotta he
voivat elää mahdollisimman riippumatonta elämää sekä kehittää erilaisia
henkilökohtaisia taitoja. Erityisopetuksen tärkein tavoite on valmistaa oppijoita
itsenäiseen elämään ja auttaa heitä tuntemaan itsensä tärkeiksi yhteisön jäseniksi.
Tuen tarve ei saa olla esteenä itsenäiselle elämälle.
Digitaalinen tarinankerronta on tehokas oppimismenetelmä, jolla tavoitetaan
konkreettisen oppimisen lisäksi tunteisiin perustuvia syvempiä viestejä. Uskomme,
että digitaalista tarinankerrontaa voi käyttää uutena taitona jokapäiväisessä
elämässä, työssä ja uusissa projekteissa.
Vaikutus:
Kehitysvammaiset ihmiset ovat integroituneet paremmin yhteiskuntaan
käyttämällä digitaalista teknologiaa jokapäiväisessä elämässä. Digitaalinen
tarinankerronta voi olla se menetelmä, joka parantaa kehitysvammaisten
oppijoiden kykyjä kohtaamalla tehokkaasti heidän tarpeensa.
Oletamme, että menetelmä herättää kiinnostusta laajasti opetusalan
ammattilaisissa.
Digitaalinen
tarinankerronta
sisällytetään
virallisiin
opetussuunnitelmiin. Menetelmän ottaminen käyttöön kaikessa formaalissa ja
non-formaalissa opetuksessa auttaa osoittamaan, että tasa-arvoisten
mahdollisuuksien varmistaminen kehitysvammaisille ihmisille ei tarkoita vain
ympäristön esteettömyyttä vaan myös digitaalista teknologiaa. Ohjaajan käsikirja,
selkokielinen ohjekirja ja kohderyhmälle sovelletut tarinatehtävät ovat kaikkien
saavutettavissa, myös sosiaalipalvelujen ja kulttuurin aloilla.
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Ohjelma: Erasmus+, KA2 Strateginen kumppanuushanke
Projektin numero: 2018-1-SI01-KA204-046998
DigiStorID -projektin kotisivu: https://digistorid.eu/

Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka
kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa
vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
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