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Osallisuuden varmistaminen ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen vammaissosiaalityön 

asiakasprosessissa 

• ESR-hanke ajalla 1.9.2016-31.8.2019 (31.12.2019). 

• Kehitetään sosiaalityön käytäntöjä, jotka tukevat 
vammaisen asiakkaan osallisuutta. 

• Paikannetaan vammaissosiaalityön erityisyyttä. 

• Perustana tutkimus ja kehittäminen yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa. 



TIIMIT: 
Kehittäjätyöntekijät 

Tutkijat 
VK osallisuusryhmä 

Alueelliset 
osallisuusryhmät 

Johtaminen 
Ohjausryhmä 



VamO -hanke ”numeroina” 
(29.8.2019 tilanne) 

• 60 hankkeen toimenpiteisiin osallistunutta (+ lapset) 

• 100 puheenvuoroa, seminaaria, koulutusta jne.  

• 4000 kuulijaa em. tilaisuuksissa 

• 336 seuraajaa Twitterissä 

• 316 seuraajaa Facebookissa  

• 15 kirjallista julkaisua ja lisää tulossa 

• 5 julkaistua Hyvää käytäntöä 

• 182 ja 212 katselukertaa Invalidiliiton webinaareissa 



Tänään 

Mikä on VamO -hanke ja näkökulma osallisuuteen 

 

 

 Osallisuusryhmät – Miten ottaa asiakkaat mukaan kehittämistyöhön? 

 Harkintavaltaa ja päätösten kirjoittaminen vammaissosiaalityössä. 

 Asiakkaiden kuuleminen, esimerkkinä työkalupakki vammaisen  

lapsen näkemyksen selvittämiseen. 

 

 



”Mulla on aina ollut sama sosiaalityöntekijä. Se tulee 
mun luo aina syyskuussa ja maaliskuussa, yleensä 
puolivälissä [kuuta]. Se soittaa ja laittaa kutsun etukäteen 
ja sit tapaamisessa me jutellaan mitä mulle kuuluu. Mä 
pyydän aina äidin ja pari ohjaajaa mukaan. Jos mulla on 
huolia tai toiveita niin saan jutella niistä. Muutama vuosi 
sitten halusin vaihtaa asumispaikkaa niin se onnistu vasta 
kun mä ja sossu jankattiin mun vanhemmille tarpeeksi 
pitkään.” 

– 33-vuotias vammaispalvelun asiakas 



Vammaissosiaalityön erityisyydestä 

• Vammaispalveluissa tavoitteena on tukea 
vammaista asiakasta ja lähiperhettä 
mahdollisimman itsenäiseen elämään. 

• Palvelut vaihtelevat kuljetuspalveluista 
ympärivuorokautiseen asumispalveluun.  

• Sosiaalityössä yleisesti asiakkuudella on 
selkeä alku ja loppu, vammaissosiaalityössä 
asiakkuus kuitenkin säilyy usein koko elämän 
ajan. 

 

 
Kuva: papunet.net 



Vammaissosiaalityön ydin  

Mitä asiakas haluaa 
tehdä? 

Mitä apua tai tukea 
tämän 

toteuttamiseksi 
tarvitaan? 

Voidaanko 
vammaispalveluissa 

vastata tähän? 
Miten? 

Jos ei voida, mitä 
muita keinoja on 

tuen ja avun 
saamiseksi? 



Harkintaosaamisen kehittäminen 

- Päätösten argumentointi 
 Parannetaan sitä, miten perustellaan tehtyjä ratkaisuja. 

- Tiimityöskentelyn kehittäminen 
 Tiimityöskentely edistämään harkinnan käyttöä. 



Päätösten argumentointi, tavoitteena 

1. Päätökset ovat selkeämpiä 

2. Sosiaalityöntekijän käyttämä harkinta tulee 
näkyväksi 

 Päätöksessä perustelu-kohtaan kirjataan ensin asiakkaan tarpeeseen ja tilanteeseen 
liittyvät yksilölliset perustelut. Sen lisäksi kirjataan lainsäädännöstä tuleva perustelu. 

 Kirjoitetaan asiakkaalle: Hakijalla on… vs. Sinulla on... 

 Käytetään selkeää (ja ystävällistä) kieltä . 

 

 



Mikä edistää tai estää harkinnan käyttöä? 
ESTÄÄ 

-Asiakkaan kykenemättömyys vastata 
asioistaan, kognitiivisen toimintakyvyn 
alenema, näkemys siitä, että tällaisissa 
tilanteissa työntekijä joutuu ottamaan 
tilanteessa enemmän vastuuta. 

-Kiire ja suuret asiakasmäärät, ei aikaa hankkia 
riittäviä selvityksiä tilanteen ratkaisemiseksi. 

-Linjaukset palvelujen myöntämisestä, esim. 
kuljetuspalvelun lisämatkat. 

-Asiakkaan asuinpaikka; millaisia palveluja 
asiakkaalle on mahdollista järjestää? 

-Aluekohtaiset eroavaisuudet palvelujen 
toteuttamisessa. 

EDISTÄÄ 

-Organisaatio ja esimiehet kannustavat 
harkinnan käyttöön. 

-Esimiesten luottamus työntekijän 
ammattitaitoa kohtaan. 

-Rohkeus toimia asiakastiimin ratkaisun 
vastaisesti, jos se vastaa työntekijän ajatusta 
asiakkaan edun toteutumisesta. 

-Asiakkaan ja hänen tilanteensa tunteminen, 
hyvä perehtyminen tilanteeseen, asiakkaan 
kokonaistilanteen huomioiminen. 

-Asiakkaan aito kuuleminen ja kuunteleminen. 



 
Kohti kumppanuutta ja ”rakenteellista 

asiakasosallisuutta”- 
Osallisuusryhmien kokemuksia 



Osallisuusryhmien alku ja idea 
• osallisuusryhmätoiminta oli kirjoitettu jo alkuperäiseen 

hankesuunnitelmaan toteutuvaksi kaikissa 
osatoteuttajaorganisaatioissa 

• Etevassa asiakasraati ja Eksotessa kehittäjäasiakkaita jo ennen 
hanketta 

• yhteiskehittämisen periaate 
• YK:n vammaisten oikeuksien sopimus 
• tavoitteena asiakkaiden ja työntekijöiden kumppanuus, 

kokemustiedon saaminen osaksi kehittämistä, sekä 
asiakasosallisuuden vahvistaminen 

• käytännössä kukin osatoteuttajaorganisaatio toteutti 
osallisuusryhmätoimintaa paikallisen tarpeen huomioiden hieman 
eri tavoin (perusidea sama) 

• Espoossa lasten ryhmä ja omaisten ryhmä, Rovaniemellä aikuisten 
asiakkaiden ryhmä ja omaisten ryhmä, Eksotessa 2 alueellista 
ryhmää, ja Etevassa kehitysvammaisten asiakkaiden ryhmä 

• asiakkailta saatu toiminnasta paljon positiivista palautetta 



Alueellisten ja valtakunnallisen 
asiakasosallisuusryhmän rooli VamO -hankkeessa 

• osatoteuttajien alueellisissa asiakasosallisuusryhmissä käsitellään, mitä 
käytäntöjä ryhdytään kehittämään ja uusia toimintatapoja kokeilemaan 

 
• asiakasosallisuutta ja vammaissosiaalityön asiantuntijuutta vahvistavia 

käytäntöjä kehitetään alueilla + kerätään systemaattisesti palautetietoa 
 
• kertynyt tieto viedään käsiteltäväksi ja arvioitavaksi alueellisiin 

asiakasosallisuusryhmiin, tarvittaessa toimintaa uudelleen suunnataan  
 
• alueellisten asiakasosallisuusryhmien arvioimat käytännöt viedään 

arvioitavaksi VK asiakasosallisuusryhmään ennen hyvien käytäntöjen 
julkaisemista Vammaispalvelujen käsikirjassa  

• (myös hankkeen tutkimusta arvioidaan VK asiakasosallisuusryhmässä) 
 



Osallisuus 

• tunneperäinen, omakohtainen kokemus 
mahdollisuudesta olla mukana, ja vaikuttaa 
arjessa, yhteisöissä ja yhteiskunnassa 

• osallisuuden yksilöllisyys, prosessimaisuus, 
tilanteittaisuus ja muuntuvuus 

• sosiaalinen osallisuus vrs. syrjäytyminen (työ, 
koulutus, toimeentulo) 

• kriittinen näkökulma -> Ajatellaanko jo 
osallisuudesta puhumisen tuottavan 
osallisuutta? Onko jopa tarkoituksella 
epämääräinen käsite? Kuka määrittää, 
millaista osallisuutta tavoitellaan? 
Osallisuuden petos/harha? (Matthies 2017) 

 



Vammaisten ihmisten osallisuudessa 
on kyse ihmisoikeuksista 

• UNCRPD: tavoitteena poistaa osallistumisen ja 
osallisuuden esteitä, jotta vammaisten ihmisten 
täysimääräinen osallisuus voi toteutua 
sosiaalisilla, taloudellisilla sekä poliittisilla 
areenoilla = yhteiskunnan kaikilla areenoilla 

• Suomi on sitoutunut toimeenpanemaan YK:n 
vammaissopimuksen! 

• sosiaalityön näkökulmasta tavoite voidaan 
linkittää sekä yksilökohtaiseen työhön että 
rakenteelliseen sosiaalityöhön 

 



Asiakasosallisuus 
• liittyy asiakkaana olevan kansalaisen kokemuksiin suhteestaan ja 

kohtaamisistaan palvelujärjestelmän kanssa (Valokivi 2007) 

• lähikäsite asiakaslähtöisyys liittyy organisaation toimintatapoihin sekä 
työntekijöiden toimintaan ja työtapoihin (Laitila 2010) 

• palvelujärjestelmän tavoitteellinen asiakaslähtöisyys ei takaa 
asiakasosallisuutta, mutta aito asiakaslähtöisyys tekee asiakasosallisuudesta 
mahdollista 

• asiakasosallisuus asiakkaan mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa oman 
asiakasprosessinsa eri vaiheissa (tieto-osallisuus, päätösosallisuus, 
arviointiosallisuus jne.) 

• laajempi asiakasosallisuus kehittämisosallisuutena (esim. osallisuusryhmissä) 

• asiakasosallisuutta vahvistava palvelusuunnittelu ei lähde olemassa olevasta 
palveluvalikosta vaan ihmisten yksilöllisistä tarpeista 

 



Tiedottaminen asiakkaille 

Mukana olo 

Konsultaatio 

Kysytään mielipidettä – käyttäjät 
tiedon-antajina 

Yhteistyö 

Työntekijän ja 
organisaation sekä sen 
kulttuurin määrittämät 
rajat ja vastuut 

Kumppanuus 

Neuvotteleva 

Palveluiden kehittäminen yhdessä 

Tasavertaisuus 

Uudenlaisen ymmärrys, 

dialogisuus 

Voimaantuminen 

Toimintakäytäntöjen kehittäminen, 
vaikuttaja-asiakkuus 

Arviointi ja tutkimus 

Osallisuuden portaat 

Kaikki portaat ovat 
samanarvoisia 



Osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä 

• Ammattihenkilöiden asenteet 
– Erilaisuuden arvostaminen tai sen pitäminen kielteisenä 
– Lapsen arvostaminen tai vähättely 

• Ammattihenkilöiden kommunikaatiotaidot 
– Dialoginen kommunikaatio tai kommunikointi ammattihenkilön ehdoilla 
– Kommunikointiongelmien ratkaiseminen ammattihenkilön toimintaa kehittämällä tai 

niiden ratkaisematta jättäminen 
• Rakenteelliset tekijät 

– Lapsen pitäminen asiakkaana tai vanhempien pitäminen portinvartijoina 
– Riittävästi aikaa lapsen kuunteluun tai ajan puute 
– Lapsen näkemyksen ja erilaisuuden arvostaminen   
– Nopeita muutoksia, mitattavia tuloksia ja kognitiivista kompetenssia arvostavat arvot 

• KS. Kuuluva lapsi – kohti vammaisen lapsen osallisuutta palveluissa 
• Ks. Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen - Opas sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaisille 
 
Lähde: Johanna Olli 2014 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136423/URN_ISBN_978-952-343-039-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136423/URN_ISBN_978-952-343-039-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136423/URN_ISBN_978-952-343-039-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136423/URN_ISBN_978-952-343-039-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/120384/THL_2014_TEE019_09062015.pdf?sequence=5


Osallisuus lähtee asenteesta 

• Unohdettava liika virallisuus.  

• Annettava lapsen kertoa mitä hänellä 
on kerrottavana.  

• Muistettava, että kommunikointia on 
muutakin kuin puheena tuotettu.  

• Myös lapsille tarjottava tietoa heitä 
koskevassa asiassa.  

• Yleisesti lapsille suunnittelemat 
menetelmät sopivat myös 
vammaisille lapsille. 

Kuva: Sergio Palao / 
CATEDU, muokkaus 
Papunet, papunet.net 

Kuva: Sclera, 
papunet.net 



Osallisuusryhmissä valtaa jaetaan 
asiakkaiden ja ammattilaisten kesken 



Asiakasosallisuusryhmät 
vammaispalveluissa: Toimintamalli 

 

• Toimintamalli on kuvattu Innokylään syksyllä 2018 
https://www.innokyla.fi/web/malli7597817 , tulossa myös Osallisuuden 
Palanen 

• Tavoitteena on varmistaa vammaisten ihmisten osallisuus 
palvelukäytännöissä ja kehittämisessä (YK:n vammaisten oikeuksien sopimus) 

• Osallisuusryhmätoiminta on osa organisaation rakenteita (rakenteellinen 
asiakasosallisuus). 

• Yhteiskehittäminen vahvistaa palvelujen asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta 
ja  laatua. 

• Esteettömät ja saavutettavat osallisuusryhmät vahvistavat asiakkaiden ja 
työntekijöiden osallisuutta, voimaantumista ja valtaistumista sekä 
kumppanuutta. 

• Käytäntö lisää eri henkilöille ja eri ryhmille osallisuutta erilaisin tavoin 
(vertaistuki, osallisuuden kokemus ryhmätoiminnassa esim. lapset) 

https://www.innokyla.fi/web/malli7597817
https://www.innokyla.fi/web/malli7597817


Näin otat toimintamallin 
käyttöön… 



Vaihe 1: Toimintaympäristön tunnistaminen 
 

• Osallisuusryhmien alkuvaiheella on keskeinen merkitys. 
 

• On tärkeää tunnistaa toiminnan alueellinen ja paikallinen toimintaympäristö, 
johon toiminta kiinnitetään. Ryhmän tarkoitus on kehittää toimintaa. 
 

• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, mitä kehittämistarpeita 
alueella on tunnistettu vammaispalveluissa. 

Vaihe 1: Toimintaympäristön tunnistaminen 
 

• Osallisuusryhmien alkuvaiheella on keskeinen merkitys. 
 

• On tärkeää tunnistaa toiminnan alueellinen ja paikallinen toimintaympäristö, 
johon toiminta kiinnitetään. Ryhmän tarkoitus on kehittää toimintaa. 
 

• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, mitä kehittämistarpeita 
alueella on tunnistettu vammaispalveluissa. 

Kuva: Papunet 



Vaihe 2: Osallistujien kokoaminen 
 

• Osallistujien kokoaminen voi tapahtua laajasti tiedottamalla tai kohdennetusti. Laaja tiedottaminen, jossa 
voidaan hyödyntää myös järjestöjä, antaa useammalle mahdollisuuden osallistua. 
 

• Toiminta voi olla yleistä palvelujen kehittämistä tai rajautua jonkin tietyn palvelun kehittämiseen. Ryhmän 
kokoonpanoa on hyvä miettiä myös suhteessa eri vammaryhmiin. 
 

• Ryhmän kokoaminen kohdennetusti sopii erityisesti tilanteessa, jossa tarkoituksena on kehittää jotain 
tiettyä rajattua kohdetta. Tällöin osallisuusryhmän toiminta on usein määräaikaista. 
 

• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, miten saadaan mukaan myös sellaiset vammaiset ihmiset, jotka eivät 
yleensä osallistu vaikuttamistoimintaan. 
 

Vaihe 2: Osallistujien kokoaminen 
 

• Osallistujien kokoaminen voi tapahtua laajasti tiedottamalla tai kohdennetusti. Laaja tiedottaminen, jossa 
voidaan hyödyntää myös järjestöjä, antaa useammalle mahdollisuuden osallistua. 
 

• Toiminta voi olla yleistä palvelujen kehittämistä tai rajautua jonkin tietyn palvelun kehittämiseen. Ryhmän 
kokoonpanoa on hyvä miettiä myös suhteessa eri vammaryhmiin. 
 

• Ryhmän kokoaminen kohdennetusti sopii erityisesti tilanteessa, jossa tarkoituksena on kehittää jotain 
tiettyä rajattua kohdetta. Tällöin osallisuusryhmän toiminta on usein määräaikaista. 
 

• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, miten saadaan mukaan myös sellaiset vammaiset ihmiset, jotka eivät 
yleensä osallistu vaikuttamistoimintaan. 
 

Kuvat: Papunet 



Vaihe 3: Toiminnan aloittaminen 
 
• Osallisuusryhmän vetäjästä päätetään. Vetäjä voi olla asiakas tai työntekijä. 
 
• Osallisuusryhmän jäsenet suunnittelevat ja päättävät toiminnan tarkemman 

tarkoituksen, sisällön ja toimintatavat (mm. mahdollinen palkkio, matkojen 
järjestäminen ja matkakustannusten korvaaminen, kokoontumisen tiheys, tilojen 
ja materiaalien esteettömyys, kokouskäytännöt jne.) yhdessä organisaation 
kanssa. 
 

• Tärkeintä on ottaa huomioon kunkin osallistujan yksilöllinen tuen tarve.  
 

• Organisaation puitteet: johdon tuki, työntekijöiden työajan varmistaminen, 
osallisusryhmätoiminta organisaation rakenteissa 

 
• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, mitä toiminnan toteuttaminen edellyttää. 

Vaihe 3: Toiminnan aloittaminen 
 
• Osallisuusryhmän vetäjästä päätetään. Vetäjä voi olla asiakas tai työntekijä. 
 
• Osallisuusryhmän jäsenet suunnittelevat ja päättävät toiminnan tarkemman 

tarkoituksen, sisällön ja toimintatavat (mm. mahdollinen palkkio, matkojen 
järjestäminen ja matkakustannusten korvaaminen, kokoontumisen tiheys, tilojen 
ja materiaalien esteettömyys, kokouskäytännöt jne.) yhdessä organisaation 
kanssa. 
 

• Tärkeintä on ottaa huomioon kunkin osallistujan yksilöllinen tuen tarve.  
 

• Organisaation puitteet: johdon tuki, työntekijöiden työajan varmistaminen, 
osallisusryhmätoiminta organisaation rakenteissa 

 
• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, mitä toiminnan toteuttaminen edellyttää. 

Kuvat: Papunet 



Vaihe 4: Aktiivinen ja vaikuttava toiminta 
 
• Vammaispalvelujen käytäntöjä viedään osallisuusryhmään 

arvioitaviksi. Osallisuusryhmät myös ideoivat uusia hyviä 
käytäntöjä. 

 
• Toiminta dokumentoidaan ja kertynyt palaute ja tieto 

viedään organisaatiossa ja alueella eteenpäin. 
 
• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, onhan osallisuusryhmän 

toiminnalla aito mahdollisuus vaikuttaa. 

Vaihe 4: Aktiivinen ja vaikuttava toiminta 
 
• Vammaispalvelujen käytäntöjä viedään osallisuusryhmään 

arvioitaviksi. Osallisuusryhmät myös ideoivat uusia hyviä 
käytäntöjä. 

 
• Toiminta dokumentoidaan ja kertynyt palaute ja tieto 

viedään organisaatiossa ja alueella eteenpäin. 
 
• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, onhan osallisuusryhmän 

toiminnalla aito mahdollisuus vaikuttaa. 

Kuvat: Papunet 



Vaihe 5: Arviointivaihe 
 
• Osallisuusryhmässä kerätään palautetta myös ryhmän toiminnasta. 

Arvioidaan, miten osallisuusryhmän toiminta on sujunut ja mitä sillä on 
saavutettu. 

 
• Tarvittaessa ryhmän toimintaa muutetaan tai osallisuusryhmän kokoonpanoa 

täydennetään.  Mikäli toiminta kohdistui jonkin rajatun toiminnan 
kehittämiseen, eikä tätä kehittämistä ole enää tarpeen jatkaa, ryhmän 
toiminta voidaan päättää. Voidaan myös päätyä kokoamaan uusi 
määräaikainen ryhmä kehittämään esille nousseita kehittämiskohteita. 
 

• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, millaisia vammaispalvelujen kehittämistarpeita 
alueella nyt on.  

Vaihe 5: Arviointivaihe 
 
• Osallisuusryhmässä kerätään palautetta myös ryhmän toiminnasta. 

Arvioidaan, miten osallisuusryhmän toiminta on sujunut ja mitä sillä on 
saavutettu. 

 
• Tarvittaessa ryhmän toimintaa muutetaan tai osallisuusryhmän kokoonpanoa 

täydennetään.  Mikäli toiminta kohdistui jonkin rajatun toiminnan 
kehittämiseen, eikä tätä kehittämistä ole enää tarpeen jatkaa, ryhmän 
toiminta voidaan päättää. Voidaan myös päätyä kokoamaan uusi 
määräaikainen ryhmä kehittämään esille nousseita kehittämiskohteita. 
 

• Tässä vaiheessa on hyvä kysyä, millaisia vammaispalvelujen kehittämistarpeita 
alueella nyt on.  

Kuvat: Papunet 



Yhteiskehittämisen satoa… 

RAI –välineiden 
pilotointi 

Osallisuutta 
edistävän 

kirjaamisen 
kehittäminen 

Kykyri 

Infokirjeet 

Tiedottamisen 
kehittäminen 

Palautteen 
kerääminen 

Vammaissosiaalityön 
osaamisen 

kehittäminen Lasten 
työkalupakki 

Kuvitetut 
lomakkeet 



Vammaisten lasten kokema osallisuus 



Lasten mielipiteen selvittäminen 

• Lapsen kuulemisella tulee olla myös vaikutusta eli se ei saa olla 
näennäistä. Näennäinen kuuleminen voi olla vahingollista. 

• Helposti kuvitellaan, että lapset toivovat liikoja. Todellisuudessa 
lasten kertomat asiat ovat hyvinkin realistisia.  

• Lapsen tulee voida vaikuttaa isojen asioiden lisäksi myös 
pieniin asioihin. Tämä lisää osallisuutta ja toimijuutta. 

• Yksinkertaisimmillaan mielipiteen selvittäminen on 
kohtaamista.  

 

 



Vammaisten lasten osallisuus 
lainsäädännössä 

• SHL 32 §:”…lapsen ja nuoren mielipiteisiin ja toivomuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 
Lapselle on turvattava hänen ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla mahdollisuus saada tietoa 
häntä koskevassa asiassa ja esittää siitä mielipiteensä ja toivomuksensa.” 

• LOS 12 artikla: ”Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, 
oikeuden vapaasti ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset 
on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.” 

• YK:n vammaissopimus 7 artikla: ”Sopimuspuolet varmistavat, että vammaisilla lapsilla on oikeus 
vapaasti ilmaista näkemyksensä kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa ja että heidän näkemyksilleen 
annetaan asianmukainen painoarvo heidän ikänsä ja kypsyytensä mukaisesti, yhdenvertaisesti 
muiden lasten kanssa, ja että heillä on oikeus saada vammaisuutensa ja ikänsä mukaista apua tämän 
oikeuden toteuttamiseksi.” 

• Ks. Ahola ja Pollari 2017: Lapsella on oikeus osallisuuteen – vammaisuudesta huolimatta 
• Usein unohtuu, ettei lasten kuuleminen ole jotakin ylimääräistä! 

 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135864/URN_ISBN_978-952-302-999-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135864/URN_ISBN_978-952-302-999-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135864/URN_ISBN_978-952-302-999-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135864/URN_ISBN_978-952-302-999-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Kouluterveyskysely uudistui vuonna 
2017 

• Tietoa saatu perusopetuksen oppilailta ja heidän 
huoltajiltaan. 

• Kielivalikoimaa lisätty, myös selkokieli. 
• Hyvinvoinnin ja avun saannin sisältöjä lisätty. 
• Taustatiedot mahdollistavat yhdenvertaisuuden seurannan. 
• Esteettömyys huomioitu. 
• Ensimmäistä kertaa huomioitu toimintarajoitteiset nuoret. 
• Tavoitteena tuottaa seurantatietoa lasten ja nuorten 

hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja opiskelusta, 
osallisuudesta sekä avun saannista ja tarpeisiin 
vastaavuudesta. 
 



Toimintarajoitteiset nuoret kohtaavat 
useammin fyysistä uhkaa 

34 15.9.2017 Halme, Nina 

Toimintarajoitteisilla nuorilla kaksinkertainen todennäköisyys 
kokea fyysistä uhkaa (OR=2,4; LV=2,3-2,5) 
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… ja seksuaalista väkivaltaa, kuten intiimien alueiden koskettelua 
vasten tahtoa tai seksiin painostamista 

35 15.9.2017 Halme, Nina 

Toimintarajoitteisilla nuorilla kolminkertainen todennäköisyys 
kokea seksuaalista väkivaltaa (OR=3,1; LV=2,9-3,2) 
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Tyydyttymätöntä tuen tarvetta 

Tyydyttymätöntä tuen 

tarvetta esiintyy enemmän 

tytöillä kuin pojilla.  

 

36 15.9.2017 Halme, Nina 
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Päätelmiä kouluterveyskyselyn tuloksista  
• Syrjivän kiusaamisen, fyysisen uhan ja seksuaalisen väkivallan kokemukset 

olivat yleisempiä niillä nuorilla, joilla on vakava toimintarajoite.  

• Toimintarajoitteiset nuoret kokivat etteivät saaneet tarvittavia 
opiskelijahuollon palveluja enemmän kuin muut saman ikäiset nuoret. 

• Lasten ja nuorten kohdalla on erityisen tärkeää, että heitä kohtaavilla 
ammattilaisilla on myönteinen asenne ja usko tulevaisuuteen – rajoitteista 
huolimatta. 

Toimintarajoitteisten nuorten hyvinvointi ja avun saaminen- Toteutuuko 
yhdenvertaisuus 

Erilaisia toimintarajoitteita kokevien nuorten hyvinvointi ja kasvuympäristön 
turvallisuus 

Liikkumisrajoitteiset nuoret Suomessa : Määrät, diagnoosit, syrjäytymisriskit 
ja elämänlaatu  

Outi Kanste, Nina Halme, Päivi Sainio, Toimintarajoitteisilla nuorilla 

tyydyttämätöntä tuen ja avun tarvetta koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollosta, Sosiaalilääketieteellinen aikakausilehti 

2019: 56: 3–14 

 

 

http://www.julkari.fi/handle/10024/136768
http://www.julkari.fi/handle/10024/136768
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-344-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-344-1


Osallisuuskokemuksia kysyttiin asiakkailta 

• Kyselyllä haettiin asiakkaiden kokemuksia hyvistä 
vammaissosiaalityön käytännöistä ja ideoita käytäntöjen 
kehittämiseen. 

• Kyselyä työstettiin huolella useiden hanketoimijoiden yhteistyönä. 
• Tehtiin kaksi netissä toteutettua kyselyä  

– Aikuisten kyselyyn vastasi 449 henkilöä 
– Lasten ja heidän vanhempiensa kyselyn vastaukset koskivat 92 lasta 

• Julkaisun kirjoittaneet hanketyöntekijät analysoivat ja tiivistivät 
kyselyn tulokset osallisuutta lisääviksi vinkeiksi. 

• Kyselyn tuloksiin perustuen on kehitetty helposti 
käyttöönotettavia osallisuutta lisääviä työvälineitä 
vammaissosiaalityöhön.  

• Julkaisu on konkreetti tulos kunnallisen vammaissosiaalityön, 
vammaisjärjestöjen ja yliopistollisen tutkimuksen 
yhteistutkijuudesta ja yhteiskehittämisestä. 
 

 Heini & Hokkanen & Kontu & Kunttu & Lindroos & Ronimus (2019)  Osallisuus 
vammaissosiaalityössä on yhteistyötä - asiakkaiden kokemuksia http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-
337-143-9 



Osallisuus vammaissosiaalityössä on yhteistyötä: asiakkaiden kokemuksia (Heini , 2019) 



Lasten ja perheiden kysely 

• Kotona asuvat pojat vanhempineen ovat aineistossa hyvin 
edustettuja (2/3). 

• Suurin osa (46%) vastaajista oli Uudeltamaalta. 
• Eri vammaryhmiä on paljon. Vammoja oli keskimäärin yli 

kaksi vastaajaa kohden. 
• Vain yksi lapsi kertoi vastanneensa kyselyyn täysin 

itsenäisesti. 
• Lasten avokysymyksissä vastaajamäärät jäivät kokonais- 
      vastaajamäärää selvästi pienemmäksi. 

 



Lasten kokema osallisuus kyselyn valossa 

• Neljännes lapsista kertoi, että sosiaalityöntekijä ei 
ole kysynyt heidän mielipidettään. 

 
• 57 % lapsista kertoi, että saa vaikuttaa asioihinsa 

huonosti tai melko huonosti. Kohtalaisena 
vaikutusmahdollisuuksiaan piti 30 % ja vain 13 % 
melko hyvänä tai hyvänä. 

 
• Monet lapset kertoivat, että keskustelua 

sosiaalityöntekijän kanssa oli ollut vain vähän. 
 
 



Lasten toiveet sosiaalityölle 

• Moni toivoi, että heidän mielipidettään kysyttäisiin.  Vain muutama 
lapsi ei halunnut osallistua omien asioidensa käsittelyyn.  

• Lapset toivoivat pääasiassa saavansa keskustella työntekijöidensä 
kanssa. Osa kertoi tarvitsevansa tähän tukea (kuvia, tabletti, 
läheisen läsnäolo). 

• Tapaamispaikaksi lapset toivoivat tutun paikan. Pitkälti tämä paikka 
oli koti.  

• He toivovat myös vuorovaikutuksellisia asioita; ystävällisyyttä, 
huomioimista, työntekijän perehtymistä heidän asiaansa.  

• Muutama lapsi toivoi jonkinlaista palkintoa tapaamisesta. 
• Toivottiin etukäteismateriaaleja, joiden avulla voidaan valmistautua 

sosiaalityöntekijän tapaamiseen.   



Lasten osallisuusryhmä 



Yö-ryhmä 

• Ryhmässä oli 5 lasta, iältään 9-15-vuotiaita. 
 
• Tavattiin 10 kertaa, viimeisellä kerralla oli päätösjuhlat. 
 
• Lapset saivat päättää ryhmässä mahdollisimman paljon itse. 

Tämän takia jokaisella oli oma ohjaaja.  
 
• Yhtenä ryhmän tarkoituksena oli testata ja arvioida lapsen 

kuulemisen välineitä. Ryhmässä käytettiin paljon kuvia. 
Lapsilta kysyttiin asioita mm. Dino-hahmon avulla.  
 
 
 





Dinon suunnitelma 

                                                        

Keitä?  

 

ARA 

 

Vielä joku?  

 

 

Missä?  

 

Dinon kotona 

 

Dinon koululla 

 

Toimistossa 

 

Jossain muualla  

 

 

Miten kauan? 

  

Aamupäivä 

 

Iltapäivä 

 

 

 

  

 

 

 



Mitä tekee? Mitä pitää 

muistaa? 

Pelaa 
Battelfieldia 

Käy ulkona 
Ei saa lähteä 

yksin 
kaupungille 



Ryhmään on 
kiva tulla 

Aistihuone 
on kiva Puhutaan 

liikaa 

Janatehtävät 
oli tylsiä, 
koska oli 

sama jana 
koko ajan 

Pitäisi saada 
käyttää 

puhelinta, että 
voisin laittaa 

kuvia 
Instagramiin 

Syöminen ja 
lopun tarra-
arviointi on 

kivoja 

Tehtävistä 
Dino-

tehtävät on 
olleet 

kivoimpia Vapaa 
ohjelma 
on kivaa 

Mitä mieltä 
olet 

ryhmästä? 



Muita terveisiä 
tai ideoita? 

Lapsilla pitäisi olla 
whatsapp –numero, 
johon voisi laittaa 
sosiaalityöntekijälle 
palautetta mitä 
tarvitsee 

Lapsella tulee olla 
oikeus ulkoilla 
koulun jälkeen 

Bussilla/junalla 
kulkemisen 
opettelu on 
todella tärkeää 

Yö-ryhmä on kiva ja 
se pitäisi järjestää 
jatkossakin. Älkää 

järjestäkö sitä 
muualla.  



Aikuisten havaintoja ryhmän lasten 
osallisuudesta 

• Vaati tutustumista, että lapset alkoivat kertoa / aloimme ymmärtää lasten 
todellisia mielipiteitä. 

 
• Ryhmästä on tullut lapsille harrastus. Osa lapsista ei ole kyennyt käymään 

muissa harrastuksissa esim. haastavan käyttäytymisen vuoksi. 
  
• Pitää olla herkkänä, että aikuinen ei ”yliohjaa” tilanteita.  
 
• Asioista keskusteleminen Dinon avulla tuntui helpottavan keskustelua. 
 
• Ryhmän ajankohta koulun jälkeen on haastava. On ollut tärkeää pitää 

tehtävät lyhyinä. Aina tehtävien tekeminen ei kaikkien kohdalla onnistu. 



Aikuisten havaintoja ryhmän lasten 
osallisuudesta 

• Tehtävät on tehty pienissä ryhmissä, oman aikuisen ohjauksessa. 
Ympäristön virikkeisyys vaikuttaa tehtävien teon onnistumiseen. 

  
• Struktuuri on osoittautunut kaikkien lasten kohdalla tärkeäksi. Myös 

sellaisten lasten kohdalla, jotka eivät tarvitse kommunikoinnin 
tueksi kuvia.  

 
• Lapset eivät juurikaan toimi ryhmänä. Ryhmässä kuitenkin tapahtuu 

pieniä kohtaamisia, jotka ovat tärkeitä.  
• Esteettömyys on välttämätöntä ja palkitsevaa! 

 



Osallisuus lähtee asenteesta 

• Unohdettava liika virallisuus. Lasten kanssa voi 
istua lattialla, pelata, piirtää ja leikkiä!  

• Annettava lapsen kertoa mitä hänellä on 
kerrottavana. Tämä ei välttämättä ole aina sitä 
mitä aikuiset odottavat. Se ei kuitenkaan tee siitä 
vähemmän tärkeää. 

• Muistettava, että kommunikointia on muutakin 
kuin puheena tuotettu.  

• Myös lapsille tarjottava tietoa heitä koskevassa 
asiassa. Muuten he eivät osaa ottaa kantaa.  



Työkalupakki vammaisten lasten 
näkemysten selvittämiseen 

• Työntekijöitä velvoitetaan kuulemaan myös 
vammaisia lapsia, mutta (sosiaali)työntekijät 
kokevat, ettei heillä ole tähän osaamista. 

• Haluttiin koota konkreettisia välineitä ja 
vinkkejä yhteen paikkaan, josta työntekijät 
voivat niitä hyödyntää.  

• Yksinkertaisia, mukana kannettavia välineitä, 
jotka voi helposti ottaa mukaan kotikäynnille. 

• Työkalupakki sisältää myös lyhyen alustuksen 
siitä, mitä lapsen tapaamisessa kannattaa 
ottaa huomioon. 

• Työkalupakki löytyy vammaispalvelujen 
käsikirjasta. 
 

 
 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/tyokalupakki-vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittamiseen
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/tyokalupakki-vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittamiseen


Leikki 

• Kontaktin saaminen lapseen tapahtuu parhaiten 
kun se tapahtuu hänen ehdoillaan ja kielellään. 
Usein se tarkoittaa leikkiä. 

• Oleellista on se, mikä nähdään leikkinä.  

• Vammaiset lapset osaavat leikkiä – entä aikuiset? 
Olli, J. 2017. Vammaiset lapset osaavat leikkiä – 
entä aikuiset? Sveojen Kiemurat 4/2017, 22–25. 

 

http://lastentahden.blogspot.com/2018/01/vammaiset-lapset-osaavat-leikkia-enta.html
http://lastentahden.blogspot.com/2018/01/vammaiset-lapset-osaavat-leikkia-enta.html
http://lastentahden.blogspot.com/2018/01/vammaiset-lapset-osaavat-leikkia-enta.html
http://lastentahden.blogspot.com/2018/01/vammaiset-lapset-osaavat-leikkia-enta.html


Yleistä AAC-menetelmistä 

• Käytä aina lapsen omia välineitä, jos hänellä niitä on. 
• Parempi käyttää huonosti, kuin olla kokonaan käyttämättä. 
• Ihminen osaa keskimäärin 100 tukiviittomaa, vaikka ei olisi 

koskaan opiskellut niitä. Viito ne sanat, jotka osaat. Käytä 
viittomia puheen tukena.  

• Käytä aina tulkkia kun sen tarve on, myös puhetulkkia. 
Asiakkaan osallisuuden kannalta on kuitenkin oleellista, että 
työntekijä osaa menetelmiä edes hieman.  

• AAC-menetelmistä esitykset vammaispalvelujen käsikirjasta: 
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-
kasikirja/ajankohtaista/tapahtumat/kommunikaatio-tyopaja 

 

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/tapahtumat/kommunikaatio-tyopaja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/tapahtumat/kommunikaatio-tyopaja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/tapahtumat/kommunikaatio-tyopaja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/tapahtumat/kommunikaatio-tyopaja
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/ajankohtaista/tapahtumat/kommunikaatio-tyopaja


Rakenne 

• Usein lapsia helpottaa, jos heillä on tiedossa mitä tulee 
tapahtumaan. 

• Ennen tapaamista olisi hyvä lähettää lapselle kirje, jossa on 
kuvitetusti kerrottu, mitä käynnillä tulee tapahtumaan. Kirjeessä olisi 
hyvä olla myös työntekijän kuva. Tämä auttaa tutustumista. Aiheesta 
on tulossa tarkempi teksti ja esimerkkejä Vammaispalvelujen 
käsikirjaan joulukuun alussa.  

• Sektorikellon käyttäminen voi auttaa lasta keskittymään: 
http://www.schoolbordportaal.nl/timers.html 

• Monilla lapsilla on kotona käytössä time timer. Tarjolla on myös 
halvempia malleja. Jotkut lapset eivät kellojen pidä tikittävästä 
äänestä, joten tähän kannattaa kiinnittää huomiota. 

http://www.schoolbordportaal.nl/timers.html




Kuvien käyttö 

- Muista papunet! 

- Erilaisia palautetauluja on helppo pitää mukana. 
Niitä voi myös rei’ittää tai muuten tehdä 
näkövammaisille tunnistettaviksi.  

- Voit pitää käynneillä mukana keskusteltaviin 
asioihin sopivia kuvakansioita tai toimintatauluja. 
Papunetissä on tulostettavissa joitakin valmiita. 
Myös Tampereen kaupungin sivuilla on hyviä 
kuvatauluja.  

http://papunet.net/
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-palvelut/nepsy/selviytymiskeinot/kuvat.html


Keskustelumatto, talking mat 

• Auttaa lasta kertomaan asiasta, keskittymään 
aiheeseen ja tukee lähimuistia 

• Vaatii askartelua: kynnysmatto, irtokuvia, 
laminointia sekä tarranauhaa 

• Pitää varoa johdattelua, kysy mieluummin ”mitä 
mieltä olet tästä” 

• Asteikko tulee miettiä tarkkaan. Kyllä –vastaus ei 
aina ole positiivinen. 

• Lisätietoa ja videoita käytöstä: 
http://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-
menetelma-haastattelussa 

 

http://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-menetelma-haastattelussa
http://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-menetelma-haastattelussa
http://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-menetelma-haastattelussa
http://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-menetelma-haastattelussa
http://papunet.net/tietoa/keskustelumatto-menetelma-haastattelussa


Minun päiväni 

• Pesäpuun kehittämä nelikenttä. 
• Maksaa 5 € / 10 arkkia.  
• Lapset voivat hyvin eritasoisesti kertoa päivänsä 

kulusta; itsenäisestä kirjoittamisesta yhdessä 
kuvien valitsemiseen.  

• Mahdollisuus tehdä papunetistä irtokuvia, joiden 
avulla täytetään. 

• Voidaan yhdistää myös tunnekorttityöskentelyyn. 
• Espoossa täytetty lomake on skannattu ja liitetty 

asiakkaan tietoihin.  
 



Korttityöskentely 

• Tukiliiton Mahtikortit, joissa susihahmo on eri tunnetiloissa 
– Vapaasti tulostettavissa. 
– Muistuttavat paljon Pesäpuun Nallekortteja. 

• Pesäpuun lapsen vahvuuskortit 
– Maksaa 50 € / korttipakka.  
– Voidaan varmistaa lapsen vahvuuksien esiintuominen. Voi 

käyttää niin lasten kuin vanhempien kanssa. 
– Värikontrastit eivät ole kaikissa korteissa kovin voimakkaita -> 

voivat olla huono vaihtoehto, jos lapsella on vaikeuksia 
hahmottamisen tai näön kanssa. 

– Tekstit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi. 
– Olemassa myös nuorten vahvuuskortit. 

 

https://storage.googleapis.com/tukiliitto-production/2017/09/mahti_tunnekortit_tulostusversio.pdf


Hyvän elämän palapeli 

• Tarkoitettu perheelle palvelusuunnitelma tapaamiseen 
valmistautumiseen. 

• Vapaasti tulostettavissa. Painettu versio tilattavissa 
myös 10 euron hintaan. Saatavilla sekä suomeksi että 
ruotsiksi. 

• Pitkä täyttää, mutta mahdollista käyttää osia.  
• Yö-ryhmän lapset kokivat palapelin vaikeaksi. 
• Selittävät tekstit hyviä ja yksinkertaisia.  
• Tarkoitettu perheen kokonaisuuden esiintuomiseen ja 

on hyvä siihen tarkoitukseen. Pitää kuitenkin muistaa 
myös lapsen oma näkökulma. 

 



Tabletit 

• Oma päivä –applikaatio (Väestöliitto) 

• Tableteille on olemassa paljon eri ohjelmia, ks. 
Jaatiswiki: 
http://valineet.jaatiswiki.wikispaces.net/iPad-
vinkkej%C3%A4 

• Hyödynnä myös lasten omia tabletteja ja 
kommunikaatio-ohjelmia! 

 

 

http://valineet.jaatiswiki.wikispaces.net/iPad-vinkkej%C3%A4
http://valineet.jaatiswiki.wikispaces.net/iPad-vinkkej%C3%A4
http://valineet.jaatiswiki.wikispaces.net/iPad-vinkkej%C3%A4


Voisiko valokuvaamalla selvittää lasten 
näkemyksiä? 

Kuva: Nelli Lindroos 



Vammaispalvelujen käsikirja - Handbok om funktionshinderservice 



ASIAKASPROSESSI 

Työkalupakki vammaisen 
lapsen näkemysten 
selvittämiseen 

 Korttityöskentely 

– MAHTI-kortit (Tukiliitto) 

– Nallekortit (Pesäpuu) 

– Lasten vahvuuskortit (Pesäpuu) 

 Kuvalliset välineet 

 Struktuuria lisäävät välineet 

 

 

 

 Vammaispalvelujen käsikirja - Handbok om funktionshinderservice 



ASIAKASPROSESSI: TYÖKALUPAKKI VAMMAISEN 
LAPSEN NÄKEMYSTEN SELVITTÄMISEEN 

Vammaispalvelujen käsikirja - Handbok om funktionshinderservice 

 Työkalupakista voi olla 
hyötyä erityisesti silloin, 
kun asiakkaalla on 
tarvetta puhetta tukevalle 
ja korvaavalle 
kommunikaatiolle. 

 Työkalupakin välineet on 
koottu lasten kanssa 
työskentelemiseeen, 
mutta osa välineistä sopii 
myös aikuisten kanssa 
käytettäväksi. 

 



KIITOS! 

Löydä meidät: 
www.innokyla.fi/web/tyotila3989514 

www.ulapland.fi/vamo 

Katriina.kunttu@eksote 

Martina.nygard@thl.fi 

 

 

  

http://www.innokyla.fi/web/tyotila3989514
http://www.ulapland.fi/vamo
mailto:Katriina.kunttu@eksote
mailto:Martina.nygard@thl.fi
http://www.twitter.com/VamOhanke
https://www.facebook.com/VamO-hanke-1771027296525662/

