
Huomaa minut!
- menetelmäopas palautteen keräämiseen 

alle kouluikäiseltä lapselta 
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Mitä minä haluan? –
Elma 3 v.



”Elma halusi Marakattiin” –Elman äiti

• Lapsi kertoo mielipiteensä ikänsä 

mukaisesti, kun siihen annetaan 

mahdollisuus.

•Lapsi tarvitsee yhteisön jäsenenä, 

esimerkiksi asiakkaana, aikuisen 

apua.

•Lapsi on tässä hetkessä riittävän 

kyvykäs ja arvokas kuntalainen.
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”Osallisuus on sitä ett osaa jotain!” 
- Maria 4 v.

•Lapsen osallisuus edellyttää 

aikuiselta lapsilähtöistä 

asennetta.

•Lapsen aloitteisiin 

tarttumista.

•Intensiivistä yhdessäoloa.

•Aktiivista havainnointia.

•Vuorovaikutusta lapsen 

kanssa. 
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Huomaa minut! -osallisuustyökalu

• Herättää lähiaikuisen ja työntekijän uteliaisuuden lapsen 

toiveisiin ja aloitteisiin, ajatuksiin. 

• Lapseen fokusoiva työskentely lisääntyy.

• Perustuu lapsen kohtaamiseen sekä valittuun hetkeen 

havainnoida.

• Käyttö lapsen lähiympäristössä.

• Vahvistaa lapsen ja lähiaikuisen vuorovaikutussuhdetta tutussa 

ja turvallisessa ympäristössä. 
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Mentalisaatiosta vahva pohja

• Tietoinen lapsen mielen pohtiminen ja lapsen ajatusten, 

tunteiden tulkkina toimiminen.

• Lisätään lapsen turvallisuuden tunnetta osallistua.

• Havainnoidaan lapsen näkyvän käyttäytymisen viestejä ja 

pohditaan, mitä pieni lapsi ehkä kertoo niiden kautta 

kokemuksistaan, tarpeistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan. 

• Aikuisen itsensä tietoinen havainnointi vahvistuu ja itsereflektio 

lisääntyy.
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”Vaikka katsoisikin lastaan, niin silti voi huomaamatta  

katsoa asioita vain omasta näkökantistaan” 

(äiti perhekahvilassa)

6



7



8



Käytännössä

1. Lue opas huolella.

2. Käytä työkalua itse.

3. Rohkaise ja ohjeista (liite 1)

4. Anna lomake ja apukysymyslomake 

(liite 3 ja 4)

5. Anna niiden kanssa ohjeet/ 

tietopaketti (liite 2 tai 5)

6. Havainnoija puhumatta, puuttumatta 

tilanteeseen, avoimin mielin.

7. Millaista palautetta lapselta, mitä 

ajatuksia herätti.

•Muistuta että 

havainnointi on 

tulkinnanvaraista.

• Tarjoudu huolehtimaan 

muista lapsista. 

• Sovi mitä lomakkeelle 

tehdään sen täyttämisen 

jälkeen. 

• Tarjoa materiaalia 

kotihavainnointia varten. 

•Muistilista s. 10
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Käytännössä

1. Pysähdy havainnoimaan lasta noin 10 

minuutiksi ja täyttämään lomaketta.

2. Pohdi vanhemman/ havainnoijan 

mietteitä -ruudukkoon, millaista 

palautetta arvelet lapsen antaneen 

näkemäsi ja pohtimasi perusteella.

3. Pohdi myös mitä uutta ehkä huomasit tai 

opit lapsesta? 

4. Heijastuiko oma läsnäolosi lapseen? 

Miten se hänessä näkyi? 

•Saat havainnointiin 

vinkkejä (millaisiin 

asioihin kohdistaa 

huomio) lomakkeen 

mallikysymyksistä.

•Sovi mitä lomakkeelle 

tehdään sen täyttämisen 

jälkeen. 

•Tarjoa materiaalia 

kotihavainnointia 

varten. 
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Juliste
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Palautevihon kategoriat ovat:

• lapsen kommentit –lapsen 

antama palaute aikuisen 

kirjaamana

• lapsen piirrokset/ 

piirroshahmo 

• lapsen havainnointi –

aikuinen tarkkailee lasta
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Huomaa minut! –vihko apuna



Huomaa minut! -osallisuustyökalu taipuu moneen 

tarpeeseen

• Ohjaajan kyky nähdä lapsi.

• Palautteen keräämiseen lapsi – ja perhetoiminnassa 

• Keskusteluihin henkilökohtaisesti ja vertaisryhmässä

• Lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen 

vahvistamiseen 

• Kohdennettuna tiettyyn arviointitehtävään 

(esim. lapsiasiakasraadin väline)

• Yhtenä osana laajempaa lapsivaikutusten arviointia
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Esimerkki lapsiasiakasraadista

Perhekeskuksessa on lelujenhankinta ajankohtaista.

1. Pyydetään 8 lasta vanhempineen lapsiraatiin: Millä lapset leikkivät?

2. Vanhemmat kirjaavat Huomaa minut! -lomakkeelle havaintojaan lasten 

leikeistä. Ohjaajat ja opiskelijat lisäksi haastattelevat ja pyytävät lapsia 

piirtämään Huomaa minut! -vihkoon, mikä lelu on kiva? 

3. Viikkopalaverissa käydään läpi palautteet.

4. Leluhankintaehdotukset viedään esimiehelle.

5. Lelut hankitaan.

6. Lapsille näytetään hankinnat ja 

he pääsevät leikkimään leluilla.
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Alle kouluikäiseltä lapselta saatu tieto osaksi koko 

organisaation päätöksentekoa

1. Kerätään Huomaa minut! –havaintoja.

2. Lasten näkökulmasta saadun tiedon koonti ja lajittelu.

3. Tieto toimipaikan lähityöntekijöille ja kommentointi.

4. Lasten palautteet ja työntekijöiden palautteet esimiehille.

5. Palautteet esitellään johdolle, poliittisille päättäjille jne. 

6. Ylin johto: muuttaa käytäntöjä tai tekee suunnitelman muutosten 

toteuttamiseksi tai palaute ei anna aihetta muuttaa käytäntöjä.

7. Prosessin tulos ja sen perustelut kerrotaan perheille. 

15



Lähteet 
Viinikka, A., 2014 toim.: Mentalisaatio perheiden kohtaamisessa. Tampere: MLL

Pajula M, Salo S, Pyykkönen N. Mentalisaatio ihmistä suojaavana tekijänä. Duodecim, 2015.

Viinikka, A. , Viljanen, M., 2017; Mielenlukutaitoa! Opas turvallisen päiväkotiryhmän 

rakentamiseen. MLL

Särkelä-Kukko, M. 2014. Osallisuuden eriarvoisuus ja eriarvoistuminen. Mistä puhumme, 

kun puhumme osallisuudesta? Teoksessa Osallisuuden jäljillä. Toim. Jämsén A.

Pyykkönen, A. Saarijärvi: Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry. A.-M.Isola, H. Kaartinen, 

L. Leemann, R. Lääperi, T. Schneider, S. Valtari, A. Keto-Tokoi, Mitä osallisuus on? 

THL 2017 

Alatunnistetiedot tähän 1.1.2010 16



Yhteystiedot

Perhekeskus Marakatti
Perhekeskustoiminnan koordinaattori
Johanna Franska
P. 040 551 9637
johanna.franska@mll.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton
Varsinais-Suomen piiri ry
Sepänkatu 3
20700 Turku
(02) 273 6000
info.varsinais-suomi@mll.fi
varsinaissuomenpiiri.mll.fi

17


