
Aistikas tutkimustyö –
Vahvistava myönteinen kosketus



Aistikas tutkimustyö
- vahvistava myönteinen kosketushoito

• Tutkimustyömme:
Kosketusviestit kosketustarinassa 
ja rentoutuksessa syntymästään 
kuurosokeiden kanssa
- Lyhyesti tutkimustyöstä
- Tuloksista
- Uusi kehitystyö: julkaisemme 

sähköisen e-kirjan 
käyttöoppaaksi vahvistavaan 
myönteiseen kosketushoitoon



Kosketusviestit kosketustarinassa 
ja rentoutuksessa syntymästään 
kuurosokeiden kanssa
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Mia Kukkonen & Taru Mähönen  
Helsingin yliopiston Erityispedagogiikan tutkimusryhmän ja Tampereen 
yliopiston ANDANTE – tutkijaverkoston kanssa 
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Aistituvan kehittämistehtävä
• Multisensorisen kosketustarinan 

tutkimus vuonna 2017-2021
• Tarkoituksena oli luoda 

kuurosokeille kosketustarina ja 
rentoutuskokemuksia haptiisien, 
tietoisten kosketusviestien 
avulla.

• Pyrkimyksenä oli laajentaa 
vuorovaikutusta ja 
kommunikaatioita 
aistimonivammaisten ja 
kuurosokeiden asiakkaidemme 
kanssa.



Työssämme on painottunut 
kehittämisnäkökulma

• Voidaanko kuurosokeiden asiakkaiden 
vuorovaikutusta ja kokemusmaailmaa 
laajentaa rakentamalla konkreettisten 
elementtien ja kosketusviestien kautta 
kosketustarina?

• Miten aistikokemukset ja kosketus 
vaikuttavat asiakkaaseen 
rentoutuksessa?

• Tarkoituksena on hyödyntää 
tutkimustiedosta saatuja tietoja 
omassa työssämme ja Vaalijalassa,

• jotta aisti- ja rentoutustoiminta 
toteutuisi asiakaslähtöisesti kaikille 
erityistä tukea tarvitseville 
asiakkaille.



Aineisto

• Aineisto on tehty Vaalijalassa 
Aistituvan ohjausyksikössä.

• 2017-2020 välisellä ajalla
• Tutkimuksessa on ollut kaksi 

kuurosokeaa asiakasta.
• Aineistoa on kerätty 

osallistuvalla havainnoinnilla, 
videoimalla ja 
valokuvaamalla. 



Rentoutustarinan kehitys tutkimustyössä
• Tarinan elementteihin opettelimme 

kosketusviestit konkretian kautta.
• Tutkimukseen valittiin elementit 

ajatellen aisteja ja niiden 
soveltuvuutta kosketustarinaan ja 
rentoutumiseen.

• Tutkimustyön etenemisen myötä 
tarina kehittyi koko ajan.

• Kosketustarinasta muodostui kaksi 
versiota:

- aktiivinen vahvistava 
kosketustarina, jossa tarina koetaan 
elementtien kautta
- rentouttava vahvistava 
kosketustarina kosketuksella

Elementeiksi valittiin luonnonmateriaalit 
hiekka, kivi, tuuli, vesi, auringon lämpö



Tutkimustyömme teorian viitekehys 
• Teorian viitekehyksenä 

tutkimustyössämme on Aistikas-
Aistituvan 
multisensorinen/moniaistinen 
viitekehys.

• Aistikkaan viitekehys on 
vahvistunut tutkimustyömme 
aikana.

• Aistikas mahdollistaa 
monipuolisuudellaan 
asiakkaiden yksilöllisen 
kohtaamisen ja työskentelyn 
aisti- ja rentoutustyössä. 



Aistikkaan viitekehyksen keskeisiä teorioita:

• Multisensorinen toiminta ja 
ympäristö

• Vuorovaikutus
• Kommunikaatio
• Haptiisit
• Aistit
• Kosketus

• Rentoutustyössämme 
asiakaskohtaaminen koostuu 
useista elementeistä.

• Asiakkaan kohtaaminen niin, 
että hän kokee toisen ihmisen 
olevan läsnä. Teemme 
asiakkaan vahvistavaa 
kosketusta työssämme ilman 
sanoja, sanoin, elein, 
antamalla kokemuksia ja 
elämyksiä. 



Tutkimusympäristön merkitys työssämme
aistit huomioiva ympäristö:
• Asiakkaillamme on usein 

aisteissa ali – ja yliherkkyyksiä.
• Aistituvan multisensorisessa 

ympäristössä on mahdollista 
tarjota aistivirikkeitä tai tasata 
aistikuormitusta.

• Asiakas saa eri aistien kautta 
miellyttäviä kokemuksia ja 
elämyksiä rikastuttamaan omaa 
elämää sekä parantamaan 
elämänlaatua.



Kosketuksen elementit

• Haptiisien omassa kieliopissa
elementtejä ovat:

- Painovoima
- Liike
- Liikkeensuunta
- Vauhti 
- Koko
- Paikka

• Kosketusta voi tuottaa 
neutraaleille alueille huomioiden 
asiakkaan yksilöllinen profiili

- Selkään
- Käsivarteen
- Käteen
- Jalkaan

(Lahtinen & Palmer 2014, 27-29)
Kehotarinoita haptiiseilla kosketusviestejä 
kaikenikäisille



Havainnointikaaviomme avulla nousevat  
keskeiset havainnot

Eri värisillä palloilla ilmaistaan 
myönteiset ja ei-myönteiset asiat: 
• vihreä väri ilmaisee myönteistä,
• sininen väri ilmaisee neutraalia,
• harmaa väri ilmaisee ei-myönteistä,
• oranssi ilmaisee huomioitavia asioita.
• Lisäksi sinisillä yksisuuntaisilla 

paksuilla nuolilla on ilmaistu aikaa.
• Kaaviossa korkeudella myönteisyys on 

kuvattu kaavion yläosassa, ei-
myönteisyys alaosassa. Havaitut 
myönteiset asiat on kuvattu ylhäällä ja 
ei-myönteiset alhaalla.

Havainnointikaaviopohja (Mähönen, 2020)



Havainnointikaavio työvälineenä

• Työntekijänä voit havainnoida 
asiakastasi 

• Havainnointikaavion avulla voit 
saada koottua tietoa asiakkaan 
myönteisistä ja ei myönteisistä 
reaktioista

• Hiljainen tieto saadaan näkyville
• Vahvistaa ja tuo uutta tietoa

Havainnointikaaviopohja (Mähönen,2020)



Onnistuneen vuorovaikutuksen elementit 
kosketustarinassa

Kuvio havainnollistaa 
elementtejä, jotka vaikuttavat 

keskeisesti onnistuneen 
vuorovaikutuksen syntymiseen 

kosketustarinassa.

Kuvio 3: Onnistuneen vuorovaikutuksen elementit 
kosketustarinassa (Kukkonen, 2020)



Keskeiset vuorovaikutuksen elementit 
kosketustarinassa
• Aistit
• Ympäristö
• Yksilöllisyys
• Konkreettiset elementit
• Osaava kumppani

• Haptiisit ja kommunikaatio
• Läsnäolo
• Havainnointi
• Maltillinen odottaminen
• Toistot



Onnistuneen 
kosketushoidon 

elementit

Onnistunut aisti- ja rentoutustoiminta koostuu 
monien tietojen ja asioiden yhteisestä 

summasta (Mähönen, 2020)





Kiitos kaikille mielenkiinnosta!  
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