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AIKATAULU

Tervetuloa!

Mitä osallisuus on?

Pääseekö mukaan.
Miten suunnittelen kaikille esteetöntä toimintaa?

Kommunikaatio ja vuorovaikutus -työpaja

Kiitos!



MITÄ OSALLISUUS ON? 

menti.com 29 96 31



OIKEUS OSALLISUUTEEN
YK:n lasten oikeuksien sopimus 30 vuotta

-Syrjimättömyys

-Lapsen edun huomioiminen

-Oikeus elämään ja kehittymiseen

-Lasten näkemysten kunnioittaminen

YK:n Yleissopimus on vammaisten henkilöiden 
oikeuksia täydentävä ihmisoikeussopimus



Lapsen osallisuutta tukevat palvelut

• Kuntoutus

• Kuljetuspalvelut

• Harrastukset

• Kommunikaatio-ohjaus/opetus

• Kommunikoinnin apuvälineet

• Puhevammaisten tulkkauspalvelu

• Henkilökohtainen apu

• Sopeutumisvalmennus



Etsi Unelmakaupunki-bingosta perhekeskuspalvelut!

Kuvittele olevasi nuori, joka haluaa viettää koko päivän kavereiden kanssa 
kaupungilla. Saatat olla kehitysvammainen, vaikeasti liikuntavammainen tai 
puhevammainen. Ennen kaikkea kuitenkin nuori, joka haluaa olla siellä 
missä muutkin. 

Tehtävänäsi on miettiä, mitä palveluita ja tukimuotoja Unelmakaupungin 
pelihahmot tarvitsevat, jotta he voivat toteuttaa unelmiaan? 

1. Katso video. 

2. Merkitse ruksi, jos löysit bingolaudalta Unelmakaupunkinuorten  omaa 
elämää tukevan palvelun.

3. Kun saat muodostettua pelilaudalle pysty-, vaaka- tai diagonaalisen 
viiden ruudukon suoran, huuda bingo.



Toiminnan esteettömyys ja saavutettavuus

• Tarkoittaa sitä, että palveluissa ja toiminnoissa huomioidaan 

erityistarpeet niin hyvin kuin mahdollista

• Desing for all -ajattelu, ei keneltäkään pois, mutta kaikille

hyväksi

• YK:n vammaisoikeussopimuksen artikla 9 > osallisuus 

ja itsenäinen elämä

• Yhdenvertaisuuslaki, kohtuulliset mukautukset

• Positiivinen erityiskohtelu

• Tavoitteena on varmistaa palvelujen käyttäjien (erityisesti 

lasten) osallisuuden toteutuminen



Esteettömyys on laaja käsite
Fyysinen esteettömyys, joka tarkoittaa mm. sitä, että..:

• …tilaan pääsee myös pyörätuolilla.

• …paikalle on helppo löytää. 

• …ulkona ja rakennuksessa sisällä on hyvät ja selkeät opasteet.

Sosiaalinen ja viestinnän esteettömyys, joka tarkoittaa mm. sitä, että…

• …asiakkailta kysytään palautetta palvelusta, jolla on myös vaikutusta.

• ...toiminnassa on käytössä osallisuutta tukevia kommunikointitapapoja, 
esim. kuvat.



Muistuttaa osaavan 
kumppanuuden 
elementeistä: 

Läsnäolo, 
odottaminen, 
vastaaminen, 
ilmaisun 
mukauttaminen ja 
tarkistaminen.

LOVIT®

https://binged.it/2H3pxFM


Kuvakommunikointi kohtaamisen 
ja kuulemisen tukena

• Kuvat hidastavat ja monipuolistavat puhetta

• Tieto on lapselle ymmärrettävässä muodossa

• Kuvat laajentavat lapsen ajattelua

• Kuvat auttavat muistamaan

• Kuvat keventävät tunnelmaa

• Kuvien avulla voi luoda yhteyttä ja avata keskustelua lapsen 
näkökulmasta 

• Kuvat jäävät näkyviin, joten niihin voi aina helposti palata



Kuvallisen ohjeen tekeminen
1. Mieti mihin aiheeseen tarvitset ohjeen
2. Valitse joko mallikirjepohja, josta muokkaat omaan tarpeeseesi sopivan, tee kuvaohje
Papunetin kuvatyökalun avulla tai kokeile pikapiirtämistä

Vamon mallipohjat

Pikapiirtäminen

Papunet kuvaohje



Kohtaa mut

• Ennakoi

• Anna aikaa

• Hae yhteyttä lapseen

- Kosketuksella

- Katseella 

- Piirtämällä

- Valokuvilla ja videoilla

- Esineillä, leluilla, peleillä

- Ole kiinnostunut lapsen mielenkiinnon kohteista

- Kysy neuvoa lapsen mukana tulleelta lähi-ihmiseltä 
kuinka voit saada lapseen kontaktin, miten hän 
ilmaisee itseään



Hyvää lapsen 

oikeuksien viikkoa!

https://www.facebook.com/minuakuullaan/vi
deos/843519092748181/



Lähteet & lisätietoja

• Minua kuullaan –hanke
www.minuakuullaan.fi

• HYP
http://papunet.net/materiaalia/hyp-huomioiva-yhdessaolo

• LOVIT
http://papunet.net/tietoa/lovit-avain-onnistuneeseen-kohtaamiseen

• Papunet kuvapankki
http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki

• Vamon etukäteismateriaalit lapset, vanhemmat

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/etukateismateriaalit-ennen-
tapaamista

• Selkokeskus
https://selkokeskus.fi/selkokeskus/selkokieli-estaa-syrjaytymista/

• Vammaisen lapsen näkemysten selvittäminen
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/

• Kuuluva lapsi kohti vammaisen osallisuutta palveluissa http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136423/URN_ISBN_978-
952-343-039-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.minuakuullaan.fi/
http://papunet.net/materiaalia/hyp-huomioiva-yhdessaolo
http://papunet.net/tietoa/lovit-avain-onnistuneeseen-kohtaamiseen
http://papunet.net/materiaalia/kuvapankki
https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/asiakasprosessi/tyovalineet-ja-menetelmat/etukateismateriaalit-ennen-tapaamista
https://selkokeskus.fi/selkokeskus/selkokieli-estaa-syrjaytymista/
http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-nakemysten-selvittaminen/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136423/URN_ISBN_978-952-343-039-6.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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• E. Stenvall (2018). Yhteiskunnallinen osallisuus ja toimijuus : Lasten osallistuminen, kansalaisuus ja 
poliittisuus arjen käytäntöinä

• S. Ahola & K. Pollari (2018). Lapsella on oikeus osallisuuteen - vammaisuudesta riippumatta. THL 
Päätösten tueksi 1/2018

• T. Piironen, S. Pykäläinen & R Varis (2017). Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus arjessa – Lasten 
kokemuksia osallisuudesta.

• Videoluento Osallisuus. Opetushallitus 2018

https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/osallisuus

• Kuuluva Lapsi – Kohti vammaisen lapsen osallisuutta arjessa. THL Päätösten tueksi 26/2018

• Kuvat: Tukiliitto ja www.papunet.net

https://www.edu.fi/yleissivistava_koulutus/varhaiskasvatus/vasu2017tukimateriaalit/osallisuus





