
KUVAKOMMUNIKOINTI1
Kuvakommunikoinnissa ja kommunikoinnin 
kuvatuennassa käytetään kuvia muun viesti-
misen rinnalla, yhdessä puheen ja kehonkie-
len tai kirjoitetun tekstin kanssa.

Kuvien avulla voidaan havainnollistaa ja vah-
vistaa muuta viestimistä. Ne toimivat työkalui-
na  keskustelijoiden välisen yhteisymmärryk-
sen rakentamisessa.

Kuvat auttavat kommunikoinnissa silloin, jos 
puheen tuottamisessa tai ymmärtämisessä 
on vaikeutta, tai lukeminen tai kirjoittaminen 
ovat vaikeaa. Merkittävä käyttäjäryhmä on 
puhevammaiset henkilöt. Kommunikoinnin 
vaikeudet voivat johtua synnynnäisestä vam-
masta tai kehitysviivästymästä, tai ne voivat 
olla seurausta äkillisestä tai etenevästä neu-
rologisesta vammasta tai sairaudesta. 

Kuvat tukevat kommunikaatiota myös silloin, 
kun keskustelijoilla ei ole yhteistä kieltä tai 
kommunikaatiossa on kuuloon liittyvä este. 
Erityisesti kuvat toimivat apukeinona maahan-
muuttajille, joilla uuden kotimaan käyttökieli on 
vasta kehittymässä.

Kuva toimii toiminnanohjauksen ja muistin 
apuna, sillä kommunikaatiotilanteeseen liitty-
nyt kuva jää muistukkeeksi keskustelun jäl-
keenkin ja tekstiin liittyvä selkeä kuva auttaa 
pitämään mielessä, mitä teksti käsittelee. Vi-
suaalinen materiaali toimii kommunikaatio- ja 
oppimistilanteissa eräänlaisena siltana puhu-
tun ja kirjoitetun tekstin sisältöön. Kuvan ja si-
sällön kytköksen kautta kuvien avulla voidaan 
tukea myös puhuttujen kielten välisiä tulkattuja 
tilanteita. Tiedollista saavutettavuutta voidaan 
tukea tarjoamalla tietoa tarjolla monikanavai-
sesti, monessa eri muodossa: puheena, teks-
tinä, kuvina, videoina.

Kun sanomme yhden kuvan vastaavan tu-
hatta sanaa, niin viittaamme ihmisten kykyyn 
omaksua kuvassa oleva tieto nopeasti ja ko-
konaisvaltaisesti. Puhe ja teksti ovat luonteel-
taan pitkänomaisia, viivamaisia prosesseja, 
joissa asiat esitetään enemmänkin peräkkäin 
kuin samanaikaisesti. Kuvassa oleva tieto on 
tehokkaasti saatavissa yhdellä silmäyksellä.

Olennainen osa työelämäosallisuutta on työ-
elämän tiedollinen saavutettavuus. Perehdy-
tys, työpaikan säännöt, työelämäkäsitteet tu-
lisi saattaa ymmärrettävään, hahmotettavaan 
ja muistettavaan muotoon. Yhtä lailla uuden 
tiedon oppimista ja omaksumista tulisi tukea 
tavoilla, jotka mahdollistavat opiskelun ja työl-
listymisen mahdollisimman monelle.  

Ammatinvalintaa tai työn etsintää verkossa kuvaava toimintakuva.

Työnohjauksen prosessia kuvaava kuva-aineisto, Kuurojen Palvelusäätiö sr.

Työsalissa kännykän käyttö ja kuvaaminen on kielletty.

Työpaikan säännöt, Iiris Pro työkeskus, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry ja 
Kuurojen Palvelusäätiö sr

Jätä kännykkä omaan kaappiisi!

Työpaikan säännöt, Iiris Pro työkeskus, Helsingin ja 
Uudenmaan näkövammaiset ry ja Kuurojen Palvelu- 

säätiö sr



+                +

Pese kädet, laita suojamyssy päähän ja hanskat käteen!

Työpaikan sääntöjä Iiris Pro -työkeskuksessa, 
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry ja Kuurojen Palvelusäätiö sr.

AIHEKUVA
Aihekuva on yksittäistä esinettä, toimintaa tai 
käsitettä kuvaava kuva. Yleensä aihekuvaan 
liittyy myös sen sisältöä kuvaava sana. Kuva 
yhdistettynä kirjoitettuun sanaan tukee kielen 
oppimista.

Aihekuvia käytetään sekä tulosteina että di-
gitaaliympäristöissä. Niitä voidaan käyttää 
yksittäin (esimerkkinä taskukuvat) tai koos-
taa niistä erilaisten sovellusten avulla kuva-
listoja (sanastoja) tai kommunikaatiotauluja. 
Aihekuvia käytetään myös puhevammaisille 
tarkoitetuissa kommunikaatiosovelluksissa ja 
puhelaitteissa.

VIITTOMAKUVA
Viittomakielen viittomia voidaan esittää viitto-
makuvina. Kuva voi olla valokuva tai piirretty 
esitys. Kuvissa esitetään viittoman alkutilanne 
(käsien paikka, asento ja käsimuoto), ja liike 
ja liikkeen suunta kerrotaan nuolimerkintojen 
avulla. Viittomakuvia käytetään pääsääntöi-
sesti tukemaan puhutun kielen ja viittomisen 
yhdistelmiä, tukiviittomista ja viitottua puhet-
ta. Siksi niissä ei kuvata suun liikkeitä (huu-
liota), joka on erilainen puhutussa kielessä ja 
viittomakielessä.

Kehitysvammaliiton kaikille avoimessa Pa-
punet-verkkopalvelun kuvapankissa on yli 
2000 viittomakuvaa ja tuhansia aihe- ja sym-
bolikuvia.

TOIMINTAKUVA
Toimintakuva kuvaa nimensä mukaisesti jo-
takin toimintaa tai tapahtumaa. Kyseessä voi 
olla hyvin rajattu tilanne tai monimutkaisempi 
tapahtumaketju.

Toimintakuvan avulla voidaan esimerkiksi:
- ohjata tekemään jotakin tai kieltää jonkin 
asian tekemistä
- sitoa tehtävä työ johonkin tiettyyn paikkaan 
tai tiettyihin välineisiin
- tukea tekstin tai puheen ymmärtämistä
- tukea työtehtävien tekemisen tai järjestyk-
sen hahmottamista ja muistamista
- tukea tulkattuja kommunikaatiotilanteita

KUVASARJAT JA YHDISTELMÄT
Peräkkäin liitetyt toimintakuvat
muodostavat kuvasarjan, tai 
erilaisia kuvatyyppejä voidaan 
liittää yhteen. Näin voidaan kuvata 
suurempia aihekokonaisuuksia, 
esimerkiksi:
- toimintaohjeita
- työohjeita
- sääntöjä ja toimintatapoja
- työelämäkäsitteitä
- työn suunnittelua
- syy-seuraussuhteita

ERILAISIA KUVIA JA 
KÄYTTÖYMPÄRISTÖJÄ2

Kirjoitettu teksti, aihekuva ja viittomakuva yhdistelmänä.
Viittomakuva yhdistettynä kirjoitettuun tekstiin muodostaa sanakirjan. Viittomakuva tukee viit-
toman muistiinpalautusta, ja siten viittomia käyttävien läheisiä, ohjaajia, varhaiskasvatuksen, 
erityisopetuksen, hoitolaitosten, päivätoiminnan ja työkeskusten työntekijöitä.

 
Passin aihekuva:  Papunetin kuvapankki, papunet.net, KUVAKO/ 

Sari Kivimäki, Johanna Eskelinen. 
Viittomakuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sari Kivimäki.

Selkokielen mittarin selkokuvitusohjeiden mukaan kuvan tulisi esittää kohdettaan tyypillisestä 
kuvakulmasta. Siksi hankkeessa piirretyissä aihekuvissa työkalut esitetään pääsääntöisesti 

siinä asennossa, kuin ne olisivat oikeakätisen käyttäjän kädessä. Toisaalta poikkeuk-
siakin on. Konehöylän esityskulmaksi valittiin B, jossa höylän terät ovat näkyvissä, ja joka sa-

malla kertoo laitteen suositellusta säilytysasennosta. Käsisirkkeli taasen esitettiin kuvakulmas-
sa, jossa sen toiminnalliset osat tulevat paremmin esiin - kuitenkin teräsuojus päällä.   

Silta-Valmennusyhdistys ry:n puu- ja rakennuspaja

Piirrettyjä aihekuvia rakennus- ja pintakäsittelypajojen perustyökaluista.

Silta-Valmennusyhdistys ry:n puu- ja rakennuspaja ja pintakäsittelypaja

KONEHÖYLÄ A                         KONEHÖYLÄ B                     KÄSISIRKKELI



Kommunikaatiokuvia käytetään niin tulostei-
na kuin digitaalisessa ympäristössä. Digitaa-
lisessa ympäristössä kuvien katselukoko voi 
vaihdella suuresti pienistä esikatselukuvista 
laitteen ruutua suurempaan kokoon. Tällöin 
vektorimuotoisena toteutettu kuvamateriaali 
toimii parhaiten. 

Kuvan hahmottamista helpottaa, jos sen ääri-
viiva on muita viivoja paksumpi. Ääriviivan ja 
kuvan muiden viivojen välisten paksuusero-
jen (nk. viivahierarkian) tulee olla selkeä ja 
looginen. Toisaalta viivat eivät saa olla liian 
paksuja, jotta kuva ei pienikokoisena mene 
tukkoon. 

Visuaalisessa materiaalissa sisältö välittyy 
myös mahdollisten henkilöhahmojen kautta.  
Hahmot tuovat kerrontaan samaistumisen 
kohteen, niiden kehonkieli ja asennot kuvaa-
vat tunnetiloja tai toimintaa, samalla kun kat-
se ohjaa katsojan katsetta. Henkilöhahmoja 
luotaessa tulee ottaa huomioon kulttuurinen 
tausta, sukupuoli vai sukupuolettomuus, vaa-
tetus, ulkonäkö ja ikä. Hahmo toimii sekä kom-
munikaation ja toiminnan tukena, että pyrkii 
välittämään ympärilleen positiivista vaikutus-
ta. 

Kuvasarjoissa, joissa kuvataan yleistä toimi-
jaa, tarina kannattaa rakentaa samana pysy-
vien piirroshahmojen ympärille. Jos taasen 
halutaan esittää samanaikaisia, ristikkäisiä tai 
yleisiä toimintoja, niin silloin sisältö voidaan 
esittää useamman hahmon avulla. 

Kommunikaatiota tukevana kuvamateriaali-
na toimivat hyvin viivapiirrokset, valokuvat tai 
näiden yhdistelmät.  

Valokuva on tarkka esitys kohteesta. Valoku-
va sitoo kuvattavan asian kuvauspaikkaan, 
ajankohtaan (aamu/ilta) ja aikakauteen (ku-
van ympäristö, henkilöiden vaatteet). Valoku-
vaan voidaan lisätä tarpeen mukaan erilaisia 
graafisia elementtejä, kuten nuolia, ympyröitä 
tai piirroselementtejä. 

Piirroskuva on valokuvaa pelkistetympi ja miel-
letään helpommin kuvattavan kohteensa ylei-
sesityksenä. Piirtäessään piirtäjä miettii kuva-
kulmaa, rajaa, korostaa olennaista ja jättää 
epäolennaisuuksia pois. Väri on osa kokonai-
suutta: tarvitaanko yksiväristä viivapiirrosta, vai 
toimiiko värikuva paremmin. Onko värillä jokin 
oma viestinnällinen roolinsa - tai minkälaista 
viestiä halutaan väri- ja muiden yksityiskohtien 
valintojen kautta välittää?

Piirroskuva toimii myös tilanteissa, joissa tar-
vitaan abstraktien asioiden kuvittamista.  Ku-
van sisältö voi välittyä katsojalle helpommin, 
jos hän pystyy samaistumaan kuvassa esitet-
tyihin asioihin. Käytettävien kuvien valinnassa 
tulisi ottaa huomioon oletettu vastaanottaja, 
ja aikuisille kuvanlukijoille tarkoitettu materi-
aali ei saisi olla tyyliltään lapsellista.

PIIRTÄMISESTÄ3
Aihekuvan tekemisen prosessia.

Selkeässä kuvassa kuvan pääinformaation erottuu muusta riittävän selkeästi. Piir-
täjä piirtää kuvaan vain olennaisen, ja voi jättää ympäristön varjoineen huomiotta.

Viivat tulee piirtää huolella niin, että ne päättyvä aina toisiin viivoihin eivätkä viiva-
päät jää “auki” - tämä mahdollistaa kuvien digitaalisen värittämisen.

Silta-Valmennusyhdistys ry:n puu- ja rakennuspaja  

PIIRROS, VALOKUVA VAI 
YHDISTELMÄ?

NOSTO-OVEN AVAAMINEN

1. Avaa salpa!

1 
2 1

Joka arkiaamu kello kahdeksan rakennuspajan nosto-ovi tulee avata. 
Valokuvaan lisätyt nuolet selventävät oven salvan sijaintia ja sen 

avaamisen liikkeitä, numerot taasen toiminnan ja liikkeiden järjestystä.

Osa yleistä toimintaohjetta, Silta-Valmennysyhdistys ry 

Valokuvasta piirretyksi aihekuvaksi ja kohteen yleisesitykseksi.

Valokuva on aina tarkka esitys kuvaamastaan kohteesta. 
Piirrettäessä symbolikuvaa piirrettävää kohdetta yksinkertaistaan ja sel-

kiytetään, ja siitä otetaan mukaan vain olennainen. Tämän kuvasarjan 
prosessissa esimerkiksi tuotemerkit ja tarrat on karsittu pois. 

Myös tausta, kuvauspaikka ja kuvausajankohta katoavat.   

Piirrettäessä viivapiirrosvaihe tallennetaan, ja vasta sitten kuva 
väritetään. Näin syntyvistä mustavalko- ja väriversioista voidaan valita 

kulloiseenkin käyttöön parhaiten sopiva piirros. 

Timpuri työssään.  Digitaalinen piirtäminen mahdollistaa piirrosten helpon varioinnin. 

Kuurojen palvelusäätiö sr ja 
Iiris Pro -työllistämisyksikkö, Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry.

Kuvat välittävät katsojalle mukanaan kantamansa viestit 
esimerkiksi kulttuuritaustasta, sukupuolesta ja tunnelmasta.  

On myös hyvä muistaa, että kuvien lukemiseen vaikuttaa 
katsojan oma kokemusmaailma ja kulttuuritausta.



Toimintaohje auttaa esimerkiksi työpaikalla 
tapahtuvan toiminnan tai työtehtävän kuvaa-
misessa, ohjaamisessa ja ohjeiden muistiin 
palauttamisessa. Visuaalinen ohje tukee työ-
tehtävän puhuttua tai kirjoitettua ohjeistamis-
ta. Myöhemmin ohje toimii työntekijän muistin 
tukena, johon hän voi palata yhä uudelleen.

Visuaalinen toimintaohje:
- tuo tekemisen ja työn osa-alueet näkyväksi
- tukee toimintatapojen vakiinnuttamista ja yh-

tenäistämistä
- helpottaa ja tukee työhön tutustumista ja sen 

oppimista
- tukee työtehtävän itsenäistä suorittamista
- antaa lisää keinoja työskentelyn ohjaami-

seen ja ohjauksen vastaanottamiseen
- tukee työtehtävien opinnollistamista

Visuaalisten tomintaohjeiden luontevia käyt-
töympäristöjä ovat esimerkiksi oppilaitokset, 
työllistämisyksiköt ja työpaikat. Ohjeet tai ku-
vamateriaalit voivat olla yhteisöä kokonaisuu-
dessaan hyödyttäviä yleisohjeita tai sääntöjä, 
johonkin tilanteeseen tai työpisteeseen toteu-
tettuja toimintaohjeita tai yksilöllisesti jollekul-
le työntekijälle toteutettuja työ- tai kommuni-
kaatiomateriaaleja.

Visuaalinen toimintaohje voidaan toteuttaa 
monella eri tavalla:
- valokuvaamalla toimintaan liittyviä laitteita, 

paikkoja ja tekijöitä (kuvattavien suostumuk-
sella)

- lisäämällä kuviin tarvittaessa grafiikkaa 
(esimerkiksi nuolia tai ympyröitä)

- rajaamalla tehtävän tekemisen kuvaus 
tiukasti, esimerkiksi pelkästään käsiin

- kuvaamalla toimintaa piirroshahmoilla

VISUAALISET 
TOIMINTAOHJEET4 OVEN KÄYTTÖNAPPULAT

ylös stop alas

Valokuvan, piirretyn kuvan ja graafisten elementtien yhdistelmä.

Nosto-oven hallintakytkimet, Silta-Valmennusyhdistys ry 

Lomakkeen täyttöohje, osa laajempaa toimintaohjetta. 
Iiris Pro -työkeskus, Helsingin ja uudenmaan näkövammaiset ry ja 

Kuurojen Palvelusäätiö.

Kalenterikuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, 
Sergio Palao / ARASAAC, kuvan käsittely: Sari Kivimäki/ Ideogrammi

Toimintaohjeen tekoprosessi:
1) Työtehtävän toteutusta dokumentoidaan 

paikan päällä aidoissa työskentely- ja opis-
kelutilanteessa

2) Dokumentoinnin (valokuvat ja kirjoitettu se-
litys) pohjalta piirretään ensimmäiset alus-
tavat luonnokset

3) Luonnokset käydään läpi yhdessä työnoh-
jaajien kanssa ja tehdään korjaukset.

4) Toteutetaan ensimmäinen työversio, jota 
työnohjaajat kommentoivat. Lisäksi sovi-
taan, minkälaisessa muodossa ohje toimi-
tetaan: tulostuskoko, laminointi, käyttöta-
pa.

5) Valmis materiaali lähtee koekäyttöön
työpaikoille ja työpajoihin.

6) Koekäyttöjakson jälkeen ohjeen
käyttäjiltä (työnohjaajat, työntekijät
ja oppilaat) pyydetään palautetta ja
kehittämisideoita sekä materiaalin
sisällöstä, että työympäristöön sijoit-
tamisen ratkaisuista. Tämän jälkeen
materiaalia mahdollisesti vielä muokataan.

Toimintaohjeen tekoprosessin aikana käy-
dään läpi työprosessin kaikki vaiheet, ja mie-
titään tavat, joilla niitä kuvataan. Samalla
myös mahdolliset erot eri ohjaajien anta-
massa ohjeistuksessa tulevat esille. Te-
koprosessin kautta myös ohjeistus 
yhtenäistyy.

Toimintaohjeiden ja kuvien käytettävyy-
den kannalta on tärkeää miettiä tavat, joilla 
ne integroidaan työ- ja opetusympäristöön - 
tehdäänkö esimerkiksi kansio, siirreltävä la-
minoitu irtolehti vaiko seinälle kiinnitetty pos-
terityyppinen ratkaisu.

VISUAALINEN TOIMINTAOHJE, 
TOTEUTTAMINEN

Rengaskoneen ohjeen tekoprosessin eri vaiheet.

Silta-Auto, Silta-Valmennusyhdistys ry 



PALAUTETTA KOEKÄYTÖSTÄ5
Hankkeessa tuotetut kuvamateriaalit ovat ol-
leet koekäytössä yhteistyökumppanien työ-
keskuksissa, työpaikoilla ja oppilaitoksissa. 
Kokemusten perusteella ohjaajat ovat toden-
neet:

- visuaalinen materiaali nopeuttaa, tehostaa 
ja tukee työhön perehdytystä

- visuaalinen ohje tukee työtekijän itsenäis-
tä ongelmanratkaisua. Se yhdessä pereh-
dytyksen tehostumisen kanssa säästää oh-
jaajan työaikaa.

- visuaalinen materiaali myös tukee monika-
navaista kommunikaatiota: kaikkea ei tarvit-
se puheella tai viittoen selittää, kun ohjetta 
ja kuvia osoittamalla ja eleiden avulla voi-
daan saada varmuus ymmärryksestä

- visuaalinen materiaali tuo työn osa-alueet 
näkyviksi, mikä helpottaa myös työtehtävien 
opinnollistamista

- visuaalinen materiaali helpottaa työtehtä-
vien jakotilanteita, yhtä lailla kuin tehtävien 
tekemisen tarkastamista. 

Visuaalisia ohjeita käyttäneiden työntekijöi-
den mielestä: 
- materiaali tuki työtehtävien hahmottamista, 

oppimista ja muistamista
- visuaaliset ohjeet mahdollistivat omatoimi-

sen pohdinnan ja tarkistamisen - ei heti tar-
vinnut kysyä muilta

- hahmotettuaan työtehtävänsä työntekijä voi 
visuaalisen ohjeen avulla myös selittää sitä 
muille.

- itsenäisen toiminnan mahdollistaminen tu-
kee itsetuntoa ja mielialaa

- visuaaliset ohjeet ja kuvan ja sanan yhdis-
telmät tukevat kielen oppimista

Visuaalisen ohjeen kuviin voidaan viitata kes-
kustelun aikana ja osoittaa aihetta konkreet-
tisesti näyttämällä. Madaltaessaan kielellisiä 
esteitä ja tukiessaan eleiden ja osoittamisen 
käytön lisäämistä visuaalinen ohje tuo koko 
työyhteisöä yhteen. 



Näyttelytoteutus  Etelä-Haagan kirjastossa  12.8 - 7.9.2019.

Näyttelytoteutus  Hakunilan kirjastossa  23.4 - 4.5.2019.

kuva: Anne Korhonen, Vates-säätiö sr.

KUVAT, YHTEINEN KIELEMME - 
HANKE6
Suomen Kulttuurirahaston rahoittamassa Kuvat, 
yhteinen kielemme -hankeessa lähdettiin tuot-
tamaan kuvakommunikaatiomateriaalia opiske-
lu- ja työelämän tueksi ja työelämäosallisuuden 
lisäämiseksi. Toimintamalli on perustunut asia-
kaslähtöiseen yhteiskehittelyyn, jossa visuaalista 
materiaalia on kehitetty vuorovaikutteisesti työn-
ohjaajien ja työntekijöiden kanssa. Hankkeen 
kohderyhmää ovat olleet huonokuuloiset, kuurot 
ja suomen kieltä heikosti osaavat maahanmuut-
tajat. Hankkeen on toteuttanut Ideogrammi-työ-
yhteisö, puhetulkit Johanna Eskelinen ja Sari 
Kivimäki. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat 
olleet Silta-Valmennusyhdistys ry, Kuurojen pal-
velusäätiö sr ja Kehitysvammaliiton Papunet.

Visuaalinen materiaali
Hankkeessa on tuotettu kuvallisia toimintaohjei-
ta yksittäisille laitteille, työpisteille ja laajempiin 
työympäristökokonaisuuksiin, sekä kuvallisia 
selityksiä työkeskuksen säännöistä tai työelä-
män keskeisistä käsitteistä. Laite- ja tilakohtaiset 
ohjeet on toteutettu grafiikalla vahvistetuin valo-
kuvin, kun taasen yleisluontoisemman toimin-
nan selostamista on tuettu piirrosmateriaalilla. 
Lisäksi hankkeessa on tuotettu aihekuvakuvas-
toa yhteistyökumppanien koulutusyksiköihin. 
Hankkeessa tuotettu aihekuvamateriaali luovu-
tetaan Kehitysvammaliiton Papunet-kuvapank-
kiin vapaaseen käyttöön.

Tiedottaminen
Hankkeen lähtökohtiin kuului jakaa tietoa onnis-
tuneen kommunikaation roolista osana työelä-
mäosallisuutta, ja kuvatuen mukanaan tuomis-
ta mahdollisuuksista. Tiedotusta on toteutettu 
www.ideogrammi.fi -verkkosivuston ja sosiaa-
lisen median kautta, mutta myös työelämätoi-
mijoiden, vammaisjärjestöjen ja tulkkaus- ja 
käännösalan asiantuntijoiden printti- ja verkko-
julkaisuissa julkaistujen artikkeleiden avulla.

Osana tiedotustyötä on toteutettu kuvakommu-
nikaatiosta ja kommunikaatiokuvista kertova 
kiertonäyttelykonsepti. Näyttely kiertää vuonna 
2019 pääkaupunkiseudulla viidessä kaupungin-
kirjastossa ja neljässä ammattikorkeakoulussa. 
Tämän lisäksi näyttely on vieraillut muun muassa 
Oltermannikeskuksessa Käpylässä ja Vantaan 
Kuurot ry - Vanda Döva rf -yhdistyksellä.

Koulutus
Hankkeen aikana on käynnistynyt myös yhteis-
työ osatyökykyisten työllistymistä tukevan Va-
tes-säätiö sr:n kanssa. Yhteistyössä toteutimme 
työhönvalmentajille ja työnohjaajille suunnatun 
koulutuksen visuaalisen tukimateriaalin käytän-
nön toteuttamisesta. Erilaisten työkalujen käyt-
töön opastava koulutus toteutettiin Vates-säätiön 
Työnohjauksen Teemapäivillä kesäkuussa 2019.

Loppuraportti
Raportti hankekokonaisuudesta ja sen tuloksista 
julkaistaan verkkosivulla www.ideogrammi.fi.
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