
Monenlaisia perheitä – monenlaisia verkostoja – monenlaisia tarpeita

Hyvä kohtaaminen erityisperheen hyvinvoinnin tukena
- lapsikuntoinen päiväkoti – päiväkotikuntoinen lapsi

KESY-materiaali ja -toimintamalli 
- lapsen kokonaisvaltainen kohtaaminen keskiössä

VIP-verkostopäivä, Jyväskylä 29.9.2020
Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija

Suomen Vanhempainliitto ry



Ajan kuvana kasvatukselliset haasteet ja huolenaiheet:
- nuoriso pelaa outoja pelejä  
- nuoriso tanssii itsensä hengiltä 
- nuoriso nukkuu liian vähän. 

Ryhdyttiin kiertämään pitkin pitäjiä ja punaisena lankana 
kansalle kerrottava 
kasvatuskysymyksistä heidän omalla kielellään. 

Vuonna 1912 palkattiin ensimmäinen puhuja, 
kuortanelainen maatilanemäntä Eveliina Ala-Kulju.

Suomen Vanhempainliitto ry





https://vanhempainliitto.fi/2020/08/05/korona/

https://vanhempainliitto.fi/2020/08/05/korona/




Kivuliaan tiedon äärellä?

• Erityisen tuen tarpeisiin liittyy usein 
vaikeita asioita, joihin ei ole olemassa 
valmiiksi pureksittua tietoa:

- Ennakkoluuloja erilaisuutta kohtaan

- Kiusaamista, väheksyntää, itsetunto-
ongelmia

- Vuorovaikutuksen haasteita

- Vanhempien ja opettajan väsymystä, 
turhautuneisuutta, voimattomuutta

- > On tärkeää tiedostaa ja hyväksyä 
tilanteen aiheuttamat vaikeatkin 
tunteet, sanallistaa niitä ja pyrkiä 
kohtaamaan toinen ihminen 
kunnioittavalla tavalla. Näin luodaan 
perusta luottamukselliselle ja 
hedelmälliselle vuorovaikutukselle.



YHDENVERTAISUUS



Samanlainen kohtelu 
≠ yhdenvertaisuus



Kaikille kaikkea –

vaiko jokaiselle jotakin tarpeensa mukaan?





Positiivinen erityiskohtelu 













Vanhemmat toivovat, että:

• Pohditaan yhdessä keinoja lapsen tukemiseksi verkoston 
ammattilaisten kanssa

• Mikä auttaa kotona, päiväkodissa, entä koulussa? Vanhemmat 
arvostavat pedagogista asiantuntijuutta ja vinkkejä, ja haluavat 
tulla arvostetuiksi oman lapsensa parhaina asiantuntijoina

• Käydään vuoropuhelua lapsen kanssa, kotien kanssa, opettajien ja 
oppilashuollon henkilöstön sekä muun tukiverkoston kanssa

• Ammattikasvattajien konsultointi tuen kysymyksissä, jaettu 
opettajuus

• Vahvuuksien ja tarpeiden tunnistaminen, lapsen ja vanhempien 
arvostaminen, kunnioittaminen, luottamus

• Vahvuuslähtöinen ja riittävä viestintä rakentaa luottamusta
• Opettaja olisi ”asenneagentti” yhteisössään



”Kun kehut lasta, 
kehut samalla hänen 

vanhempiaan”



”Hei, XX-luokan oppilaat ja huoltajat! Olen XX:n historian opettaja UP, ja 
aloitin työt talossa tänä syksynä. Meillä oli tänään XX-luokan historian 
tunti iltapäivällä ja tapasin luokan ensimmäistä kertaa.  Täytyy sanoa, 
että vaikka urahistoriaa ei kovin pitkästi takana ole, niin tämän päivän 
tunti oli ehdottomasti yksi parhaista kokemuksistani opettajan roolissa. 
Koko luokka toimi fiksusti, kohteliaasti ja yhteisistä keskusteluistamme 
välittyi minulle todella lämmin yhteishenki. Näiden hetkien vuoksi tätä 
työtä haluaa tehdä.  Terv.UP.” (kahden peruskoululaisen äiti)

”Olin pari viikkoa sitten ohjaamassa työpajaa nuorten koulupoissaoloista ja taisin joka 

kierrokselle kertoa, että yläasteella 8.luokan luokanvalvoja oli tärkeä aikuinen. Tuulan kanssa 

käveltiin lähes päivittäin pysäkiltä kouluun ja hän kuunteli mun kuulumisiani ja jakoi 

omiaankin – mitään kovin ihmeellistä tuon vajaan kilometrin aikana ei puhuttu. Mä olisin 

voinut keskustassa hypätä bussiin, jonka päättäri oli koulun vieressä, mutta en tehnyt niin 

näiden kävelyiden vuoksi. Se koulua lähemmäs menevä bussi tais jopa viittä minsaa

aikaisemmin tulla, mutta kävelyt Tuulan kanssa oli mulle hirmuisen tärkeitä. Ehkä hän olikin 

niissä enempi Tuula kuin opettaja. Työpajan yksi osallistuja kysyi, olenko kertonut hänelle, 

että kävelyt oli tärkeitä. En ole, mutta kirjoitin tänään kirjeen ja päätin kertoa.” 

(lastensuojelun jälkihuollon vertaisnuori ja kokemusasiantuntija)



Kohtaamisia opinpolullaMitä yhteisöllisempi, 
osallistavampi ja 
yhdenvertaisempi yhteisö, sitä 
hyvinvoivempia yksilöitä…

Tällaisen kulttuurin 
muodostuminen lähtee 
yksilöiden asenteista toisiaan 
kohtaan ja siitä, MITEN yksilöt 
kohtaavat toisensa

Arvostetaanko arjessa 
tapahtuvia kohtaamisen ja 
kerronnan hetkiä: ”Mitä kuuluu? 
Miten meni pääsiäisloma? Ope, 
mä näin eilen joutsenen! Meille 
tulee kissa. Mummi joutui 
sairaalaan.”

Luottamus syntyy kun ihminen 
tuntee tulevansa kuulluksi; 
nähdyksi ja arvostetuksi

-> Uskalletaan puhua myös 
vaikeista asioista

-> Pätee myös vanhempien 
kohtaamiseen





KASVATUSYHTEISÖN TULISI OLLA TURVALLINEN PAIKKA, 
JOSSA JOKAINEN VOI KOKEA KUULUVANSA JOUKKOON

Joukkoon kuuluminen tarkoittaa, että olen siellä missä haluan 
olla, ja toiset haluavat minut mukaan. 

Joukkoon sopeutuminen tarkoittaa, että olen siellä, missä 
todella haluan olla, mutta toiset eivät välitä, olenko mukana vai 
en. 

Joukkoon kuuluminen tarkoittaa, että minut hyväksytään, koska 
olen minä. 

Joukkoon sopeutuminen tarkoittaa, että minut hyväksytään, 
koska olen niin kuin kaikki muutkin.”

Lähde: Brené Brown 2013







Kokemuksia, näkemyksiä ja mielipiteitä

Valosa-hanke 2013-2015, Epeli-hanke 2016-2018

Yhdenvertaisuustoiminta 2019-2021

Suomen Vanhempainliitto ry

Aslak Rantakokko, yhdenvertaisuusasiantuntija

Sari Haapakangas, erityiskasvatuksen asiantuntija



* Yhteinen tilannekuva ja siihen perustuva tilanneanalyysi 
* Yhteiset, kaikkien tiedossa olevat arvot, tavoitteet ja päämäärä 
* Yhteinen ymmärrys siitä, miksi teemme työtämme
* Yksilöllisyys työtä ohjaavana perusperiaatteena
(”kun olet nähnyt yhden adhd:n, olet nähnyt vain yhden adhd:n”)

* Palkitseminen ja pienenkin hyvän huomaaminen luontevana osana 
työyhteisön toimintaa – lasten, vanhempien ja ammattilaisten

* Kehukulttuuri ja ”älänkääntö” arvossaan – vaikka väkisin ;-)
* Käytänteet haastavien tilanteiden osalta valmiiksi mieittyinä
* Perusturvallisuus mietittynä ja perusasiat kunnossa – rauha oppia 



* Kyky vetää viiva – itselle ja muille – mikä riittää kenenkin kohdalla
* Jouston ja vaihtoehtojen mahdollisuudet käytössä 
* Yhteisöllisyyden aito ymmärtäminen – yhteisölliset arvot
* Osallisuuden, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden ymmärtäminen
* Hengissä pitävät tekijät tiedossa – ”11 dgn ja hyvä elämä”
* Oman työn merkityksellisyys ja sen perimmäinen ymmärtäminen
* Nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen päivittäin sisäistettynä
* Erityistä tukea tarvitsevan lapsen/nuoren käyttöohje haltuun
* Nuotit vuorovaikutukselle, yleiset käsikirjoitukset, skripti kohtaamisille
* Oppilaan ”turnauskestävyyden” ja päivän kunnon huomiointi
* Minäpystyvyyden kokemusten tarjoaminen päivittäin



* Itsetunto, minäkuva, identiteetti – mitä ne ovat ja miten ne vahvistuvat?
* Lapsen elinympäristön tuottamien stressitekijöiden suhde erityisyyteen ja 
niiden huomiointi sekä tuunaaminen -> tietoisuus *
Esteettömyyden ymmärtäminen laajasti (asenteet myös)

* Sensitiivisyys, kun sille on aika, tila ja paikka (sukupuoli, monikult.)
* Ammatillisuus romukoppaan toisinaan -> NESSUT ESIIN!
* Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo kaikille näkyvinä, tunnistettuina ja 

tunnustettuina arvoina, konkreettisina suunnitelmina ja toimenpiteinä
* Toimintaympäristön ja ihmisten spesifi tuntemus/ymmärrys
* Asenteettomuus ja ennakkoluulottomuus puhtaina ajatuksina
* Uskallus kokeilla, vapaus tehdä ja sanoa asiat ilman pelkoja



* Ammatillisen agendan taitava ja tuottava piilottaminen
* Johtajan esimerkki, näkemys ja kokemus
* Laajemman vaikutuspiirin ymmärtäminen lapsen ja nuoren 
hyvinvoinnissa (isä, äiti, sisaret, isovanhemmat, naapurit)
* Olemassa olevien työkalujen käytön mahdollisuus ja tiedostaminen
* Armollisuus -> vianetsinnästä luopuminen
* Kaiken tietämisen pakon & tuskan armahdus
* Talon henki ja toimintakulttuuri tiettäväksi työssä ja teoissa
* Turvapaikanhakijat tiedossa & pimeät saunat tarjolla
* Tosiasiantuntijoiden käyttö virkistävänä mahdollisuutena
* Mahdollisuus rajoja ylittävään täydennyskoulutukseen
* Monoammatillisuuden sijaan moniammatillisuutta
* Toimintakyvyn olennaisin ymmärrettynä yhteisesti!



VALTA – VASTUU – VAPAUS TEHDÄ

JOHTAMISEN MERKITYS?



Inkluusio ja koulutuspolitiikka –luento, 
25.2. 2019, Oulun yliopisto. 

Dosentti, KT Päivi Pihlaja, Turun yliopisto.





Millaisella kiikarilla lasta tarkkailen?

Kuka, mikä tai missä olen erityisperheen (usein) 
moniammatillisessa tukiverkostossa?



Hyvän huomaaminen – pienenkin…



”Olemme kaikki ihmisinä samanlaisia siinä mielessä, 
että yksilöinä olemme kaikki erilaisia”

”We are all the same, that is, human, in such a way that nobody is ever the
same as anyone else who lived, lives, or will live” (Arendt, Hannah, 1958)

”Tutustuminen, 
tunnustaminen
ja tukeminen”













https://vanhempainliitto.fi/videot/kettupeli-kesy-keskustelu-symbolein/

https://www.valteri.fi/tuote/kesy-keskustelu-symbolein-sasy-samtal-med-hjalp-av-

symboler/

https://vanhempainliitto.fi/videot/kettupeli-kesy-keskustelu-symbolein/
https://www.valteri.fi/tuote/kesy-keskustelu-symbolein-sasy-samtal-med-hjalp-av-symboler/




Vaikeuksia ymmärtää vs. 
vaikeus tulla ymmärretyksi?



Työkaluja osallisuuteen, yhdenvertaisuuteen, arvostavaan 
kohtaamiseen sekä kodin, päiväkodin ja koulun 

sujuvaan vuorovaikutukseen

-> Elävä kirjasto 

-> Messuvanhempainilta

-> Kokemusasiantuntijat

-> Vertaisryhmätoiminta (äidit, isät)

-> Kerhotoiminta kohdistetusti (tunne- ja vuorovaikutustaidot, 

yksinäisyys, kaveruus jne.)

->  moninaisuuden päivä

-> yhdenvertaisuustyöpajat

-> teemalliset, dialogiset vanhempainillat ja muut

kodin ja koulun yhteistyötapahtumat

(peli-ilta, some-ilta, isät ja papat, pelisäännöt)

-> vanhempainiltamallit (dialoginen, hyvä startti, eskarista ekalle)

-> Päivän tärkein ateria

-> Koulun Korva

-> Kodin apukädet

-> pop-up –koulupäivä, hyvinvointiviikko

-> erityisliikunta esiin (esteteetön talvirieha)

-> lukemaan, liikkumaan kannustaminen eri tavoin

YHTEISÖLLISEN OPPILASHUOLLON HYÖDYNTÄMINEN



Huoltajia 
mukaan mm. 

oppilashuolto-
ryhmiin?

• Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä vastaa koulun 
oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 
toteuttamisesta ja arvioinnista. Sitä johtaa opetuksen 
järjestäjän nimeämä edustaja. Opetuksen järjestäjä ja 
oppilashuollon palveluja tuottavat tahot päättävät yhdessä 
ryhmän kokoonpanosta, tehtävistä ja toimintatavoista.

• Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. 
Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen 
oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen.

• Monialainen asiantuntijaryhmä (ei ohr), käsittelee 
yksittäisten oppilaiden asioita



Luottamus syntyy kun ihminen tuntee tulevansa 

kuulluksi; nähdyksi ja arvostetuksi.

Tuolloin uskalletaan puhua myös vaikeista asioista. 



Mietippä iha ite omalle kohalle, miten 
sinun arkeesi vaikuttaisi, jos:

- rutiinien ja odotusten muutokset aiheuttavat hämmennystä ja lukkotilanteita
- lukeminen ja laskeminen onnistuu vain mekaanisesti
- on kömpelö arkiaskareissa
- aistiyliherkkyys on voimakasta, jopa kivuliasta
- vaatteiden vaihtaminen unohtuu eikä ruuanlaitto suju
- suihkussa käynti unohtuu
- asunnon siivoaminen ei tunnu merkitykselliseltä toiminnolta
- tuttujen ihmisten ja paikkojen hahmottaminen on vaikeaa
- virastoasiat ja laskunmaksu eivät suju
- bussissa liikkuminen tuottaa ongelmia
- oppitunnit ovat stressaavia henkisesti
- ihmissuhteet puuttuvat, ahdistavat tai ovat jatkuvien ristiriitojen sävyttämiä
- auktoriteetteja on vaikeaa ymmärtää
- unihäiriöt ovat tavallisia, vuorokausirytmi voi mennä helposti sekaisin



11 diagnoosia ja hyvä elämä?
• Aspergerin oireyhtymä

• Adhd

• Kaksisuuntainen mielialahäiriö

• Epävakaa 
persoonallisuudenhäiriö

• Depressiivinen 
persoonallisuudenhäiriö

• Estynyt 
persoonallisuudenhäiriö

• Riippuvainen 
persoonallisuudenhäiriö

• Sekamuotoinen 
persoonallisuudenhäiriö

• Postraumaattinen
stressihäiriö

• Traumaperäinen 
dissosiaatiohäiriö

• Vääristynyt minäkuva



Kukkuu! Ovatko kaikki
merkitykselliset tahot
mukana auttamassa ?

Onko tarpeeksi
(oikeaa) tietoa?

…opettaja, erityisopettaja, äiti, isä, 

mummu, pappa, veli, sisko, avustaja, 

ohjaaja, valmentaja, psykologi, 

koulupsykologi, 

kouluterveydenhoitaja, 

neuropsykologi, neuropsykiatri, 

erikoislääkäri, psykiatrian 

erikoislääkäri, rehtori, psykiatri, 

kuntoutusohjaaja, yksilövalmentaja, 

asumisen ohjaaja, kuraattori, 

koulusosionomi, psykiatrinen 

sairaanhoitaja, puheterapeutti, SI-

terapeutti, toimintaterapeutti, 

työvoimavirkailija, kelan virkailija, 

talkkari, keittiön täti, opintoneuvoja… 



toimintakykyarvio.fi



esteettömyysluotain.fi

• luotaimella on mahdollista paikantaa 
neuropsykiatrisen diagnoosin omaavan lapsen 
tai nuoren toimintaa haittaavia esteitä ja 
vastaavasti löytää toimintaa auttavia keinoja. 

(Esteetön lapsuus –hankkeen mobiilisovellus ja  

nettiversio)



Nähty, kuultu, kohdattu, osallinen

• Esteettömyys

• Saavutettavuus

• Osallisuus

• Tasa-arvo

• Yhdenvertaisuus

• Suvaitsevaisuus

• Asenteettomuus

• Ennakkoluulottomuus

• Sensitiivisyys



Turvallisessa tilassa…

• Uskaltaa tulla esiin tarpeineen 
ja tunteineen, haasteineen ja 
vahvuuksineen

• Mietitään tuen tarpeet ja 
konkreettisia ratkaisuja arkeen

• Nähdään pienetkin kyvyt, 
vahvuudet ja voimavarat 
arvokkaina

• Edetään kohti mahdollisuuksia 
ja potentiaaleja

• Uskotaan hyvään





1. Rakastavat, huolehtivat ja välittävät 
vanhemmat (kuminauha)

2. Ammattilainen, jolla on sydän 
paikallaan (aitous)

3. Vahva oma itsetunto, identiteetti, 
minäkuva, luja luonne, sisukkuus, 
periksi antamattomuus (elämä on)

Lähde: aikuiset ASD-henkilöt ympäri 
maailman 2006-2013



”Toisen ihmisen näkeminen ei ole ensisijaisesti 
aikakysymys, vaan läsnäolokysymys.” 

(Maaret Kallio)



vanhempainliitto.fi
kodinjakoulunpaiva.fi

”Kyllä aivoja tarvitaan työelämän kehittämiseksi. 
Mutta sitä ennen: kahvihuoneeseen lorvailemaan.”

(Minna Huotilainen)


