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ympäristöjä voi kehittää esteettömiksi. Suomen lain ja yleisen eettisen käsityksen mukaan 
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Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta kuuluu kaikille lapsille ja nuorille erityisen tuen tarpeesta 
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esitetään vain konkreettiset ohjausprosessiin liittyvät asiat. Graafinen toteutus on kuvarikasta 

ja palvelee nopeaa luettavuutta ja sisällön hahmottamista. Oppaasta lukija saa helppoja 

metodeja siihen, miten hän voi kehittää toimintaansa saavutettavammaksi ja 
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Children and youth with special needs encounter structured as well as attitude-based 

discrimination in our society. According to Finnish legislation all people are created equal 

and discrimination of any kind is a punishable offense. However disabled citizens encounter 

discrimination and obstacles for the fulfillment of their human rights everyday. All children 

have a right to a hobby or a free time activity of their choosing, regardless of disability.   

 

The aim of this thesis is to offer accessible solutions to further the inclusion of special needs 

children and youth in free time activities. The comissioning organization of this thesis is 

TATU association. TATU is a nonprofit organization striving to better the inclusion and 

circumstances of children and youth affected by disability. 

 

A counselor's guide will be published alongside of this thesis. The target audience of the 

counselor’s guide are the coaches and counselors of free time activities, who meet special 

needs children and youth in their work. The goal is to further the inclusion of special needs 

children and youth in free time activities.  

 

In this Thesis the parents and counsellors of the children and youth with special needs are 

interviewed in order to understand the demand for a new kind of counselor’s guide. The 

published guide presents a simplified model of a succesful counseling session. The graphic 

implementation supports the aim to make the guide as accessible as possible. The guide 

contains methods supporting deveopling more accessible and inclusive activities.  
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1 JOHDANTO 

Meistä jokainen on oikeutettu osallisuuteen. Osallisuus on yksilön kokemus, joka kehittyy osal-

listumisen ja toimintaympäristöön vaikuttamisen kautta. Osallistumisen tulisi siis olla estee-

töntä, jotta kaikilla olisi yhdenvertainen mahdollisuus koulun käyntiin, työn tekoon ja harras-

tamiseen. Lapsen ja nuoren itsenäinen ja aktiivinen toimijuus näissä arkipäiväisissä ympäris-

töissä toimii kivijalkana sekä yksilön kasvulle, että aktiiviselle kansalaisuudelle. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2012.) Lasten ja nuorten oikeuksiin kuuluva mahdollisuus harrastus- ja va-

paa-ajantoimintaan osallistumiseen edistää sosiaalisten taitojen kehitystä. Uudet ystävyyssuh-

teet ja yhteenkuuluvuuden tunne edistävät positiivisen minäkuvan kehitystä ja yksilön psyyk-

kistä hyvinvointia. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017, 16.)  

Tämä opinnäytetyö käsittelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastus- ja vapaa-

ajantoiminnoissa kohtaamaa rakenteellista ja asenteellista syrjintää, sekä sitä miten näitä ym-

päristöjä voidaan kehittää kohti esteettömyyttä. Opinnäytetyön tilaajan TATU ry:n VAUHTI!-

hankkeen voidaan sanoa vastaavan Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteeseen, jonka mukaan 

yhteiskuntamme rakenteista tulisi rakentaa ja kehittää esteettömiä (Sosiaali- ja terveysministe-

riö 2010). Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa todettiin jo vuonna 2010, että esteettömyy-

den kehittämiseen tulisi panostaa huolella. Tavoitteiden mukaan oli määrä suunnitella ja kehit-

tää ympäristöjä ja palveluita siten, että ne olisivat kaikkien saatavilla. (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 2010.) Vielä yli kymmenen vuotta myöhemmin voidaan todeta, että erityistä tukea tar-

vitsevien ihmisten yhdenvertaisuus ei täyty yhteiskunnassamme. Suomen lain mukaan kaikki 

ihmiset ovat yhdenvertaisia, ja kaikilla on oltava samat mahdollisuudet toimia yhteiskunnan 

täysvaltaisina jäseninä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2010).  

TATU ry on tapaturmaisesti vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän 

perheidensä valtakunnallinen tukiyhdistys (TATU ry 2021). Yhdistyksen toimintamuotoja ovat 

esimerkiksi kuntoutumiskurssi- ja vertaistukitoiminta, sekä kehittämistoiminta. TATU ry:n ke-

hittämistoiminta tähtää vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

ja osallisuuden edistämiseen sekä paikallisella, että valtakunnallisella tasolla. Toimintaa ohjaa-

vat arvot ovat rinnallakulkijuus, sekä toimijuuden ja yhdenvertaisuuden edistäminen (TATU ry 

2021). Hanketyö on yksi TATU ry:n keskeisimpiä kehittämistyön muotoja. VAUHTI!-hank-

keen (2020-2022) tavoite on erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastustoiminnan 

kehittäminen ja juurruttaminen Pohjois-Savon alueella.  
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VAUHTI!-hankkeen toimijat ovat saaneet toistuvia yhteyden ottoja harrastus- ja vapaa-ajan-

toiminnan palveluntarjoajilta liittyen ohjauksellisen tuen tarpeeseen. Harrastus- ja vapaa-ajan-

ohjaajat kertovat tarvitsevansa tukea ja työkaluja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 

kohtaamiseen työssään. Hankkeesta päädyttiin tilaamaan näihin tarpeisiin vastaava ohjaajan 

opas opinnäytetyönä. Vastaavanlaisiin haasteisiin ohjaajan oppaita on kuitenkin olemassa 

usean tahon tuottamana jo ennestään, joten mistä kehittämisen tarve nousi? Kannattaisiko sel-

laista luoda ja millainen sen tulisi olla, jotta se vastaisi tarpeeseen? Selvitin asiaa kahdelta ta-

holta haastattelun keinoin. Haastattelin lasten ja nuorten kanssa toimivia harrastus- ja vapaa-

ajanohjaajia, ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempia.  

Keräsin haastateltavilta kokemuksia tilanteista, joissa he ovat kokeneet tuen tarvetta ja kehitin 

oppaan sisältöä vastaamaan ilmaistuja tarpeita. Teemoiksi nousivat muun muassa toive oppaan 

nopealukuisuudesta ja leipätekstin minimoimisesta, jotta kaikki kirjoitettu materiaali liittyisi 

vain konkreettiseen ohjaustyöhön. Päätin kehittää oppaan, jonka sisällön haltuun ottamiselle 

olisi matala kynnys. Halusin esittää selkokielisesti ja yksinkertaisen grafiikan keinoin ohjaus-

tilanteen hallintaan vaikuttavat tärkeimmät seikat.  

Alun perin tilaaja kertoi, että heillä oli tarve kahdelle erilaiselle opinnäytetyölle. Minulle tar-

jottiin mahdollisuus valita kyselytutkimuksen ja ohjaajan oppaan välillä ja tiesin nopeasti, että 

ohjaajan opas olisi minulle mielekkäin tapa toteuttaa opinnäytetyöni. Olen ensimmäiseltä am-

matiltani viittomakielen ohjaaja ja minulla on vuosien kokemus sekä ohjaajan työstä, että eri-

tyistä tukea tarvitsevista lapsista ja nuorista kohderyhmänä. Taustani ansiosta minulla oli val-

miiksi käsitys siitä, millaisia ohjausmateriaaleja oli jo olemassa ja miten niitä voisi kehittää. 

Olen törmännyt useita kertoja siihen, että lasta tai nuorta ei oteta mukaan johonkin toimintaan 

ja sanotaan, että "Ei meillä ole sellaiseen resursseja.". Tilannekohtaisesti voi syy ollakin osaa-

misen tai henkilöstöresurssin puute, mutta ennen kaikkea epäilen syyn piilevän ennakkoluu-

loissa. Halusin luomani oppaan olevan sellainen, joka kannustaisi lukijaansa kokeilemaan uu-

denlaisia käytäntöjä ja luottamaan omaan osaamiseensa ohjaajana. Mielestäni oli tärkeää huo-

mioida se, että suurella osalla ohjaajana toimivista ihmisistä ei välttämättä ole minkäänlaista 

kokemusta erityisen tuen tarpeen monista muodoista. Uusien asioiden haltuun ottamista ei voi 

yksin velvoittaa, vaan siihen täytyy tarjota perehdytystä ja tukea. Tavoitteenani oli opas, joka 

olisi työkalu ja ensitiedon lähde jokaiselle, joka ohjaa erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuo-

ria. 
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2 TAUSTAT JA TAVOITTEET 

2.1 TATU ry 

TATU ry on tapaturmaisesti vammautuneiden ja sairastuneiden lasten ja nuorten sekä heidän 

perheidensä valtakunnallinen tukiyhdistys. Yhdistyksen toimintamuotoja ovat esimerkiksi kun-

toutumiskurssi- ja vertaistukitoiminta, sekä kehittämistoiminta. TATU ry:n kehittämistoiminta 

tähtää vammautuneiden ja pitkäaikaissairaiden lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden 

edistämiseen sekä paikallisella, että valtakunnallisella tasolla. (TATU ry 2021.) 

TATU ry:n arvoja ovat muun muassa rinnallakulkijuus ja luottamus, sekä toimijuuden ja tasa-

vertaisuuden edistäminen. Monipuolisen asiantuntijuuden avulla tarjotaan luotettavaa ja ajan-

tasaista tietoa eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Arvojen ympärille rakentuu 

laajempi visio siitä, että erityistä tukea tarvitsevilla lapsilla, nuorilla, ja heidän perheillään olisi 

mahdollisuus osallisuuteen ja hyvään elämään. (TATU ry 2021.)  

TATU ry:ssä tällä hetkellä toimiva, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden harrastus- ja 

vapaa-ajantoimintaa kehittävä, VAUHTI!-hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun. Vuonna 2020 

päättyi Hanaa! -hanke, jonka tavoite oli kehittää harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa 16–29-vuo-

tiaille nuorille ja nuorille aikuisille. TATU ry on myös neuropsykiatrisen valmennuksen ja kou-

lutuksen palveluntuottaja Pohjois-Savon alueella. Valmennuksen ja koulutuksen on tarkoitus 

toimia alle 30-vuotiaiden lasten ja nuorten tukimuotona, joilla on neuropsykiatrisia haasteita. 

(TATU ry 2021.)  

TATU ry järjestää kursseja, joille osallistuvat henkilöt saavat ohjausta ja tukea oman näköisen 

ja täysvaltaisen elämän rakentamiseen. Vertaistukitoiminnan tuottaminen ja kehittäminen on 

yksi TATU ry:n keskeisimmistä toimintamuodoista. Toiminnassa mukana olevat lapset, nuoret 

ja heidän läheisensä kokevat vertaistapaamiset erityisen tärkeinä. He kertovat saaneensa niistä 

uudenlaisia näkökulmia ja työkaluja arkeen. Samanlaisessa elämäntilanteessa olevien ihmisten 

kertomat kokemukset antavat toivoa tulevaisuuteen tämän hetken haasteista huolimatta. Kurssit 

toimivat vakuutusyhtiön maksusitoumuksella. Vuonna 2020 alkoi Tartu tulevaisuuteen -kurs-

sitoiminta, joka palvelee tapaturman, aivovaurion, tai potilasvahingon kautta vammautuneita 

lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään. (TATU ry 2021.)  
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TATU ry pitää yllä erilaisia tietoportaaleja, joista voi tarvittaessa löytää tietoa ja tukea. Tartu-

tulevaisuuten.fi -sivustolta löytyy tarinoita nuorten moninaisista elämäntarinoista ja tukimuo-

doista. Sitä ovat olleet kokoamassa myös TATU ry:n toiminnassa mukana olevat nuoret itse, ja 

he ovat jakaneet myös omia vinkkejään arjessa toimimisesta. Arjen lisäksi muita aiheita ovat 

esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmat, koulutus ja työelämä, sekä perhe ja muut läheiset. Toi-

nen internetistä löytyvistä tietoportaaleista on palvelupolkumalli.fi -sivusto, josta löytyy tietoa 

pitkäaikaissairaiden lasten perheille ja heitä työssään kohtaaville ammattilaisille. Portaalin si-

sällön tuottamiseen osallistuu yhteensä 19 eri järjestöä ja toimijaa. (TATU ry 2021.)  

Vapaaehtoistoiminta on moninaista ja sitä voi tehdä vertaistukijana, kehittäjänä tai hallituksen 

jäsenenä. TATU ry:n työntekijät ovat vastuussa vapaaehtoisten ohjauksesta ja koulutuksen jär-

jestämisestä. (TATU ry 2021.) 

2.2 VAUHTI!-hanke 

Hanketoiminta on yksi keskeisimmistä kehittämistoiminnan muodoista. Eräs TATU ry:n tä-

mänhetkisistä hankkeista on VAUHTI!-hanke, jonka tavoite on edistää erityistä tukea tarvitse-

vien lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä osallisuutta harraste- ja vapaa-ajantoiminnoissa.  

Suomen lain mukaan kaikki ihmiset ovat keskenään yhdenvertaisia, ja kaikille on suotava mah-

dollisuus toimia yhteiskunnan täysvaltaisina jäseninä. Syrjintä on rangaistava teko, mutta siitä 

huolimatta vammaiset ja erityistä tukea elämässään tarvitsevat ihmiset kohtaavat elämässään 

yhteiskunnassa sekä rakenteellisia, että asenteellisia esteitä ihmisoikeuksiensa täyttymiselle. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.)  

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa todettiin vuonna 2010, että voimakas panostus esteet-

tömyyden kehittymiselle suomalaisessa yhteiskunnassa on tarpeen. Tavoitteeksi asetettiin 

suunnitella ympäristöjä ja palveluita siten, että kaikki ihmiset voisivat käyttää niitä. Esteelli-

syyden tunnustettiin syrjivän vammaisia ihmisiä, ja sen purkamista kuvattiin laaja-alaiseksi ko-

konaisuudeksi. Keskiöön nostettiin monialainen, kaikille sopiva suunnittelu kehittämistyössä. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2010.) Voidaan todeta, että esitetyt toimenpiteet esteettömyyden 

edistämiseksi ovat ajankohtaisia tänäkin päivänä noin 11 vuotta myöhemmin. VAUHTI!-hank-

keen voidaan todeta edistävän Suomen vammaispoliittisen ohjelman asettamia tavoitteita es-

teettömien ympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä.  
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VAUHTI!-hankkeen tavoite on erityistä tukea tarvitsevien, tai siitä hyötyvien, lasten ja alle 16-

vuotiaiden nuorten harrastustoiminnan toteuttaminen, kehittäminen sekä juurruttaminen Poh-

jois-Savon alueella. Hanke huomioi myös pienten lasten perheet, ja yhteistyötahoja ovat erityi-

sesti Perheentalot, ja kolmas, yksityinen ja julkinen sektori toimijoineen. Toiminta on tois-

taiseksi toteutettu viikoittaisten harrastusryhmien sekä kuukausittaisten ”Perheily”-tapahtu-

mien muodossa. 

Hankkeen missio on tarjota erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille samat mahdollisuudet 

harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan kuin muillakin nuorilla. Tavoite on, että lapset ja nuoret yli 

diagnoosirajojen pääsevät harrastamaan esteettömästi heitä kiinnostavia vapaa-ajantoimintoja, 

joissa heidät nähdään aktiivisina toimijoina. Osallisuus toteutuu, kun toiminnan sisältö suunni-

tellaan lasten ja nuorten toiveiden mukaisesti, ohjaajien jättäytyessä mahdollisimman fasilitoi-

vaan rooliin. VAUHTI!-hankkeen ryhmiin ovat kaikki tervetulleita, ja resursseja ohjataan siten, 

että kaikkien halukkaiden osallistuminen on mahdollista. VAUHTI!-hankkeen virallinen visio 

on ”Tavoitteena on lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja osallisuus sekä mahdollisuus elää 

omannäköistä hyvää elämää.” (TATU ry 2021.) 

Yhdenvertaisten harrastusmahdollisuuksien lisäksi yksi VAUHTI!-hankkeen päätavoitteista on 

lisätä perheiden hyvinvointia ja yhtenäisyyttä yhteisen toiminnan kautta. ”Perheilyt” ovat eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten koko perheille tarkoitettuja tapahtumia ja tapaamisia, 

ja niiden sisältö toteutetaan perheiden toiveiden mukaan. ”Perheilyjen” pääasiallinen tavoite on 

rohkaista perheitä toimimaan kodin ulkopuolella ja tarjota mahdollisuuksia tutustua muihin sa-

massa elämäntilanteessa oleviin perheisiin. ”Perheilyissä” aktiivinen toimijuus ja vertaistuki 

kohtaavat toisensa. 

Tavoite on lapsen tai nuoren onnistumisen kokemukset ja niiden kautta vahvistuva itsetunto, 

sekä moninaisten kohtaamisten kautta lisääntyvä sosiaalinen toimintakyky. Erityistä tukea tar-

vitsevien ja siitä hyötyvien lasten ja nuorten yhdenvertainen kohtaaminen ja siihen tarvittavan 

tietoisuuden lisääminen harrastustoimijoiden keskuudessa on VAUHTI!-hankkeen ydintavoite.  

2.3 Ohjaajan osaaminen lisää osallisuutta 

Useat eri harraste- ja vapaa-ajantoimijat ovat toistuvasti ilmaisseet TATU ry:lle tuen tarpeensa 

liittyen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaamiseen liittyvissä haasteissa, sekä 

siinä miten erityislapsia saataisiin osallistumaan, ja pysymään mukana toiminnassa. Riittävä 
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tuki saattaa joissain tapauksissa olla esimerkiksi yksittäiset vinkit ohjaustilanteisiin, ja valmen-

tajat ja ohjaajat ovatkin toivoneet käytettävissä olevan jotain ”kättä pidempää”, kuten opasta tai 

tietopakettia aiheesta. (Lyytinen 2020.) 

TATU ry on tilannut ammattilaisille suunnatun oman ohjauksen kehittämiseen tähtäävän opin-

näytetyön, jonka tuotoksena luodaan ja julkaistaan ohjaajanopas erityistä tukea tarvitsevien ja 

siitä hyötyvien lasten ja nuorten ohjaajille. Ohjaajan avoin asenne ja halu oppia uutta ovat rat-

kaisevia tekijöitä lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisessa. Osaamisen ja tietoisuuden 

kautta ohjaajat voivat edistää yhdenvertaisuutta tukemalla erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten aktiivista toimijuutta harrastustoiminnassa. Tavoite on tarjota ammattilaisten lisäksi 

maallikollekin sovellettavia työkaluja, joiden avulla he voivat edistää aktiivista toimijuutta ja 

osallisuuden kehitystä omassa toiminnassaan. 

Aktiivinen vuorovaikutus ohjaajan ja ohjattavan välillä on lapsen ja nuoren osallisuuden toteu-

tumisen reunaehto, ja se vaatii ohjaajalta sekä ammatillisia että asenteellisia valmiuksia. Lapsen 

todellisen potentiaalin täyttyminen ja kokonaisvaltainen kehitys vaativat toteutuakseen mah-

dollisuuksia omaehtoiseen vuorovaikutukseen ja itseilmaisuun. Osallisuus harrastustoimin-

nassa on moniulotteinen prosessi, jota aikuinen voi edistää omalla toiminnallaan. (Ahola & 

Pollari 2018, 7.) 

Tiedollisen tuen lisäksi oppaan toinen merkittävä tavoite on toimia niin sanottuna ensitietopa-

kettina ja innostuksen lähteenä lasten- ja nuoriso-ohjaajille. Usein ohjaajat saattavat ajatella, 

että heiltä puuttuu tarvittava osaaminen erityistä tukea tarvitsevien lasten ja -nuorten ohjaami-

seen, eivätkä he siten uskalla edes kokeilla osallistavia menetelmiä työssään. Usein myös eri-

laisissa oppaissa ja ohjeissa, jotka koskevat erityisen tuen tarpeita käytetään kieltolauseita, esi-

merkiksi ”Älä puhu liian nopeasti.”. Tämä on omiaan jättämään ohjaajan lannistuneeksi ja neu-

vottomaksi. Opinnäytetyön yhteydessä tuotettu opas, on suunnitelmallisesti kirjoitettu kannus-

tavalla sävyllä kehotuslauseita käyttäen, jotta siitä välittyisi kevyen kokeilukulttuurin tuntu. 

Oppaassa puhutellaan lukijaa kiittäen siitä, että hän on ottanut ensiaskeleet kohti saavutetta-

vampaa harrastustoimintaa jo pelkästään tarttuessaan oppaaseen. Erityistä tukea tarvitsevien 

lasten ja nuorten ohjaamiseen liittyvien ennakkoluulojen vähentäminen, ja heittäytyvän ohjaus-

kulttuurin lisääminen ovat oppaan olennaisimpia tavoitteita.  
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2.4  Miten tavoitteiden toteutuminen poistaa kehittämistarpeen 

Ohjaajan omien kykyjen ja resurssien epäily voi estää saavutettavuuden syntyä, ja rajoittaa lap-

sen tai nuoren osallistumista harrastuksiin. Tietoisuuden levittäminen, ja yksinkertaisten oh-

jausmetodien käyttöön ottamisen helpottaminen voi rohkaista ohjaajia koettelemaan omia rajo-

jaan, ja luomaan osallistumisen mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. 

Erityisesti Sinulle -opas pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen. Yhdenvertainen osallistuminen on 

ensi askel laajemman osallisuuden kehittymisen tiellä.  

Kaikkien lasten osallistuminen ei näytä samalta, eikä oppaan tarkoitus ole tavoitella perinteisen 

ohjatun harrastustoiminnan osallistujien toiminnan näennäistä homogeenisyyttä. Metodien li-

säksi pyrin lisäämään tietoisuutta siitä, kuinka lapsen osallistuminen ja toiminnan ”pyöriminen” 

on tärkeämpää, kuin se että lapsi tai nuori tekee juuri täsmälleen sitä asiaa, juuri halutulla ta-

valla, mitä alun perin ohjaussuunnitelmassa on sanottu. Valmiudella joustaa ja soveltaa toimin-

taa luodaan saavutettavia harrastusympäristöjä. Kun lapsi saa kokemuksen osallistumisensa on-

nistumisesta, on mahdollista, että ajan kanssa lapsi alkaa kokea ryhmän itselleen tärkeäksi. Lap-

sen kokemus siitä, että yhteisö tai yhteiskunta on hänelle itselleen tärkeä, on välttämätön lähtö-

kohta osallisuuden prosessissa (Stenvall 2018, 27).  

Tavoitteena ei ole yksittäiset positiiviset kokemukset osallistumisesta ryhmätoimintaan, vaan 

se, että kyseiset kokemukset lopulta vaikuttaisivat myös lapsen tai nuoren kokemukseen omasta 

osallisuudestaan yhteisössä ja yhteiskunnassa (Stenvall, 2018, 27). Yksilöä huomioivia ja jous-

tavia metodeja käyttämällä mahdollistetaan yhdenvertainen osallistuminen, joka edistää ryh-

mäytymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Erityisesti Sinulle -opas on helposti lähestyttävä kokonaisuus, josta lukijan on tarvittaessa 

helppo löytää nopeasti silmäillen tietoa oman ohjaajuutensa tueksi. Opasta voi soveltaa yksit-

täisten vinkkien ja toimintaohjeiden löytämiseen, mutta kokonaisuutena se toimii myös matalan 

kynnyksen perehdytyksenä erityistä tukea tarvitsevan lapsen ohjaamiseen. Tällä pyritään sii-

hen, että erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten ohjaamiseen vaadittava taidot saavuttavat 

paremmin sitä tarvitsevat toimijat. Tällaisen tietotaidon tulisi loppujen lopuksi kuitenkin olla 

yleistietoa, sillä tällaisesta osaamisesta hyötyvät kaikki erityistä tukea tarvitsevia lapsia kohtaa-

vat toimijat, eivät ainoastaan alan ammattilaiset tai asiantuntijat.  

Parhaimmillaan Erityisesti Sinulle -opas olisi työkalu, joka tarjoaa onnistumisen kokemuksia 

niin lapsille ja nuorille kuin myös ohjaajille. On huomattava, että pelkkä optimistinen ajattelu 
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ja lapsen tai nuoren ryhmään mukaan ottaminen eivät takaa osallisuuden ja inkluusion toteutu-

mista. Lapsen tai nuoren pelkkä paikalla olo ei täytä onnistuneen inkluusion ja osallisuuden 

kokemuksen määreitä. Idealistisen ajattelun, yleissopimusten ja positiivisen asenteen lisäksi on 

aiheellista tarjota ammattilaisille riittävät työkalut tavoitteiden saavuttamiseen (Saloviita 2012, 

6).  
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3 YHDENVERTAISUUS JA OSALLISUUS 

Kehittämistyön toteutuksessa sovellettiin aiempaa tutkimustietoa erityisen tuen tarpeen vaiku-

tuksista osallisuuden toteutumiseen ja sen haasteisiin, sekä siihen, miten inkluusion kokemuk-

set nuoruudessa edistävät yksilön myöhempää yhteiskunnallista osallisuutta kansalaisena. Hau-

taniemi ja Virtanen (2014) havaitsivat, että erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuuden to-

teutumisen merkittävin este oli kasvattajien ja ohjaajien tarjoaman tuen puute. Jos lapsen toi-

mintaa ei tuettu aktiivisesti esimerkiksi tarjoamalla keinoja aloitteen tekemiseen ei osallisuus 

toteutunut. Totaalinen este erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuuden toteutumiselle syntyi, 

kun ohjaaja kielsi häntä menemästä mukaan toisten leikkiin. Ohjaajan mukaan se olisi häirinnyt 

käynnissä olevaa leikkiä. (Hautaniemi & Virtanen 2014, 85.) 

Osallisuuden kokemukset kehittävät muun muassa neuvottelu- ja kommunikaatiotaitoja sekä 

päätöksentekotaitoja. Osallisuuden myötä lapsi saa onnistumisen kokemuksia ja hänen itseluot-

tamuksensa kasvaa. Itseluottamuksen ja positiivisten kokemusten seurauksena aktiivisen toi-

mijan rooli muodostuu lapselle mieleiseksi. Täten aktiivisen kansalaisuuden edellyttämien tai-

tojen kehittäminen on mahdollista aloittaa jo lapsuudessa. (Turja 2010, 26, 30.) 

3.1 Lapsen ja nuoren osallisuus 

Osallisuus on tavattoman laaja käsite ja sen luonne on selkein tarkasteltaessa sitä siinä yksilöl-

lisessä asiayhteydessä, josta kulloinkin on kyse. Tarkasteltaessa osallisuutta harrastuksissa toi-

mivien, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten osallisuuden toteutumisen näkökulmasta, 

tarkoitetaan siitä, että jokainen pääsee osallistumaan sellaisiin yhteisöihin, joihin haluaa, ja voi 

vaikuttaa niiden toimintaan. Osallisuus käsittää tässä tapauksessa myös sen, että lapsi tai nuori 

on aktiivinen vaikuttaja ja tasavertainen osa ryhmää, ja kokee kuuluvansa yhteisöön. (Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitos, 2017.) Opinnäytetyössä käsitellään osallisuutta lapsen ja nuoren 

subjektiivisen kokemusnäkökulman lisäksi myös aikuisjohtoisuuden, eli ohjaajien toiminnan 

kautta tapahtuvan osallisuuden mahdollistamisen näkökulmasta.  

Osallisuuden ja osallistamisen erottaa toisistaan se, että osallisuus on yksilön tiedostamaa, ak-

tiivista toimintaa, jolla hän vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä. Osallistamisella taas tar-

koitetaan toimintaa, jonka yksilön ympärillä olevat ihmiset tai järjestelmät kohdistavat yksi-

löön. Tällöin yksilö on oikeastaan passiivinen toiminnan kohde, eikä aktiivinen ja tiedostava 

toimija. (Fonsén & Turja 2010, 26.) 
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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan sopimusvaltioiden on taattava lapselle mahdolli-

suus ja vapaus omien mielipiteidensä ja näkemystensä ilmaisuun häntä koskevissa asioissa. 

Lapsella on sopimuksen mukaan oikeus tulla kuulluksi kehitystasonsa mukaisesti. (Asetus lap-

sen oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen eräiden 

määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta 60/1991, 12 §.) Sen lisäksi, että osal-

lisuuden toteutuminen on lapsen ja nuoren perusoikeus, voi osallisuuden toteutuminen tarjota 

myös toiminnan tarjoajille moninaista lisäarvoa. Esimerkiksi uusien toimintamallien luominen 

ja toimintaympäristöjen kehittäminen, sekä lasten ja nuorten uuden oppiminen ovat merkittäviä 

osallisuuden tuotoksia. (Kirby, Lanyon, Cronin & Sinclair 2003, 19.) 

Lapsia ja nuoria voidaan osallistaa monin tavoin myös silloin, kun tehdään päätöksiä toiminnan 

luonteesta. Tällöin on kiinnitettävä huomiota siihen ovatko kyseessä olevat päätökset ikäryh-

mälle sopivia ja kysymykset ymmärrettäviä. Lasten ja nuorten näkemysten esille saaminen voi 

vaatia erilaisten epämuodollisen metodien soveltamista, kuten pelillistämistä. (Kirby ym. 2003, 

8.) 

3.2 Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret 

Erityislapsi on yleiskieleen vakiintunut termi, jolla viitataan kautta diagnoosirajojen lapseen, 

joka tarvitsee tai hyötyy erityisen tuen toimista. Tällainen lapsi voi tarvita erityistä tukea saa-

vuttaakseen täyden toimintakykynsä ja aktiivisen toimijuuden roolin. Termi voi olla hyödylli-

nen esimerkiksi perheen etsiessä erilaisia tukitoimia, tai läheisten pyrkiessä lisäämään ymmär-

rystään lapsen erityisistä ominaisuuksista ja tarpeista. (Verywell Family 2021.) Kuitenkin vi-

rallisissa yhteyksissä on harkitumpaa puhua erityistä tukea tarvitsevasta lapsesta tai nuoresta 

sen sijaan, että sanoisi yksioikoisesti erityislapsi. Yksilöllisen tuen tarpeestaan riippumatta on 

lapsi kuitenkin aina ensin lapsi, eikä hänen minuutensa ole diagnoosista kiinni.  

Osallisuuden toteutumiseksi erityistä tukea tarvitseva lapsi tai nuori saattaa tarvita, tai ainakin 

hyötyä, monipuolisesta tuesta toimintaympäristöissään. Tällaisia ympäristöjä ovat esimerkiksi 

koulu, harrastukset tai oma koti. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi vammasta, sairaudesta, tai 

syndroomasta. Jossain tapauksissa myös lapsen oma kokemus voi määrittää erityisen tuen tar-

peen, huolimatta diagnoosista. Erityinen tuki voi käytännössä näyttäytyä vaikkapa moninaisina 

apuvälineinä tai henkilökohtaisena avustajana tai ohjaajana. Huolimatta siitä, että erityistä tu-

kea tarvitseva lapsi tai nuori voi tarvita tukea täyden toimijuutensa toteutumiseen, on hän yh-

denvertainen ryhmän jäsen muiden joukossa (Ahola & Pollari 2018, 6). 
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Lapsen voi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan määritellä erityistä tukea tar-

vitsevaksi silloin, jos sairauden, vamman tai muun toimintarajoitteen vuoksi lapsen kehityksen, 

kasvun tai oppimisen edellytykset ovat heikentyneet. Opetussuunnitelman perusteissa maini-

taan myös, että lapset, jotka tarvitsevat tukea sosiaalisessa tai psyykkisessä kasvussa kuuluvat 

erityisen tuen piiriin. (Alijoki 2008, 142.) 

Osallisuus on ennen kaikkea yksilön oma kokemus ja se syntyy osallistumisen ja vaikuttamisen 

kautta. Esteettömän osallistumisen seurauksena lapsi tai nuori pääsee käymään koulua, harras-

tamaan ja tekemään töitä. Osallisuuden kokemuksia syntyy aktiivisen toimijuuden kautta 

omissa lähiympäristöissä ja sen kautta yhteiskunnassa. Tämä sosiaalisen osallisuuden kokemus 

rakentaa pohjan sekä yksilön kasvulle, että aktiiviselle kansalaisuudelle. (Opetus- ja kulttuuri-

ministeriö 2012.) 

3.3 Inkluusion ihanne 

Inkluusion käsite itsessään, sen toteutumisesta puhumattakaan, on haasteellinen, sillä termi on 

varsin laaja-alainen. Inkluusion määritelmä täyttyy, kun erityistä tukea tarvitsevat ja muut ih-

miset jakavat yhteisen todellisuuden ja samanlaiset mahdollisuudet aktiiviseen toimijuuteen 

yhteisessä ympäristössä. Inkluusion toteutuminen vaatii useiden edellytettyjen tekijöiden sa-

manaikaista onnistumista. (Pihlaja 2009, 147.) Tällaisia ovat muun muassa asenteet, ammatil-

liset taidot, ja ympäröivä tuki (Bricker 2000, 18). Inkluusio ei saa tarkoittaa erityistä tukea tar-

vitsevien lasten ja nuorten harkitsematonta sijoittamista toimimaan yksin sellaisiin ympäristöi-

hin, joissa heillä ei ole valmiuksia toimia. Inkluusion periaatteen mukaan syrjintää voidaan pur-

kaa siten, että tarvittavat tukitoimet seuraavat lasta niihin ympäristöihin, joissa hän haluaa olla 

osallisena. (Saloviita, Timo 2012, 6.) Eräs ratkaiseva merkki inkluusion toteutumisesta onkin 

se, että yksilöllä on mahdollisuus itsenäiseen päätöksentekoon esimerkiksi siitä, mitä hän har-

rastaa ja kenen kanssa, sen sijaan, että esimerkiksi vanhemmat tai valmentaja sijoittavat lapsen 

johonkin ryhmään (Peltonen 2021).  

Lapsen tai nuoren jättäminen toimintaympäristön ulkopuolelle esimerkiksi kielen, kulttuurin, 

luokan tai käyttäytymisen haasteiden vuoksi on inkluusion periaatteen vastaista (Saloviita 

2012). On myös todettu, että riittävä henkilöstöresurssit ja tarvittaessa tarjolla oleva työnohjaus 

ja lisäkoulutus ovat tärkeitä tekijöitä inkluusion toimivuuden takaamiseksi (Pihlaja 2009, 147). 
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Inkluusio toteutuu ympäristön ja toiminnan ollessa sellaista, että kaikki voivat osallistua siihen 

esteettömästi. Tämän voi toteuttaa esimerkiksi siten, että tukea tarvitsevalla henkilöllä on avus-

taja mukana harrastuksessa tai siten, että toiminta on lähtökohtaisesti suunniteltu kaikille osal-

listujille sopivaksi. Inkluusiota voi toteuttaa esimerkiksi avoimen toiminnan, soveltavan toi-

minnan, ja käänteisen integraation menetelmin. (Alanko, Remahl & Saari 2004.) 

Avoin toiminta tarkoittaa sitä, että toiminta soveltuu sellaisenaan kaikille osallistujille. Tällöin 

esimerkiksi ympäristö ja välineet ovat kaikille samat, ja kaikki voivat osallistua toimintaan sel-

laisenaan. Tällä tavalla edistetään ryhmähengen kehittymistä ja yksilön kokemusta siitä, että 

hän on osa yhteisöä. Soveltavalla toiminnalla tarkoitetaan sitä, että jonkin jo olemassa olevan 

toimintatavan esimerkiksi pelin ominaisuuksia sovelletaan kaikille sopivaksi. Soveltavaa toi-

mintaa on esimerkiksi se, jos pesäpallossa käytetään mailana tennismailaa ja säännöt on yksin-

kertaistettu helpommin hahmotettaviksi. Käänteinen integraatio on sitä, että erityistä tukea tar-

vitsevien ja siitä hyötyvien lasten toimintaan tulee mukaan myös sellaisia lapsia, jotka eivät 

tarvitse erityistä tukea. Esimerkiksi vammaisurheilulajeihin, kuten bocciaan tai maapalloon 

voivat osallistua myös vammattomat pelaajat. (Alanko ym. 2004.) 

Soveltamalla lapsille ja nuorille ohjattua toimintaa on mahdollista edistää inkluusion kehitystä. 

Käänteinen integraatio on esimerkiksi omiaan kasvattamaan lasten ja nuorten käsitystä ihmi-

syyden moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta. (Alanko ym. 2004.) Osa inkluusiota edistävää 

toimintasuunnitelmaa tulisikin olla ystävyyden ja lasten tai nuorten välisen toiminnan vahvis-

taminen, sillä useat tutkimukset osoittavat, että asenteiden tulisi olla inkluusiota edistäviä ja 

positiivisia (Pihlaja 2009, 147).  

3.4 Esteettömyys ja saavutettavuus 

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että fyysinen, rakennettu ympäristö on ratkaisuiltaan kaikkien käy-

tettävissä huomioon ottaen ihmisten moninaisuuden ja liikuntakyvyn. Yleisimpiä esimerkkejä 

ovat vaikkapa pyörätuolirampit ja invaliditunnuksella merkityt parkkiruudut, jotka on paikoi-

tettu kiinteistön sisäänkäynnin läheisyyteen. Esteettömän ympäristön käytännöt saattavat hel-

pottaa niitä tarvitsevien lisäksi myös muita ihmisiä. Esimerkiksi pyörätuolirampit voivat hel-

pottaa kiinteistö- ja laitoshuoltajien työtä. (Invalidiliitto, 2021.)  
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Esteettömyys ja saavutettavuus kuuluvat Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan vammaisten 

henkilöiden oikeuksista annetun yleissopimuksen yleisiin periaatteisiin (Yleissopimus vam-

maisten henkilöiden oikeuksista, 27/2016 3§). Yleissopimuksen perusteella voidaan todeta, että 

esteettömyyden ehtona on syrjinnän kielto ja tasa-arvon vaatimus toimintaympäristössä. Poh-

joismaissa perustellaan esteettömyyden tavoittelua usein eettisestä näkökulmasta, ja sitä pide-

tään tärkeänä yhdenvertaisuuden kulmakivenä. Perusteluna voi käyttää myös sitä, että yhteis-

kunnan toimivuus edistyy, kun erityistä tukea tarvitsevilla ihmisillä on paremmat mahdollisuu-

det osallistua moninaisiin yhteiskunnan toimintoihin, kuten harrastuksiin ja työelämään. 

(Kemppainen 2010, 27.) 

Kuten todettua esteettömyyden käsite nähdään yleisen käsityksen mukaan fyysisten, helposti 

havaittavien rajoitteiden poistamisena, kuten pyörätuoliramppien asentamisena, tai pistekirjoi-

tuksen käyttämisenä opasteissa. Esteettömyys ei kuitenkaan käsitä niin sanottujen näkymättö-

mien rajoitteiden, esimerkiksi neuroepätyypillisten piirteiden, kuten keskittymishäiriöiden ai-

heuttamia haasteita ja niiden huomioimista. Keskittymishäiriöt tai lapsen tai nuoren autismin 

kirjolle asettuminen mielletään usein ylitsepääsemättömäksi esteeksi osallistumiselle. Todetaan 

yksioikoisesti, että ”Ei meillä ole resursseja järjestää toimintaa hänelle sopivaksi.”. Tässä re-

sursseilla viitataan sekä osaamiseen, että henkilöstöresurssiin. On yleinen käsitys, että neu-

roepätyypillisen lapsen osallistuminen ryhmätoimintaan vaatii poikkeuksetta enemmän ohjaa-

jia. Todellisuudessa yksinkertaisetkin toimet, kuten ohjeidenannon rakenteen muokkaaminen, 

selkokielisyys, ja toiminnan etenemisen ennakoitavuuteen panostaminen voivat olla ratkaisevia 

saavutettavuuden tekijöitä.  

Esteettömyyden harvemmin käytetty aisapari, saavutettavuus, käsittää sekä aiemmin mainitun, 

ympäristön fyysisen esteettömyyden että esimerkiksi kommunikaation ja vuorovaikutuksen ta-

voissa joustamisen, ja mahdollisuuden itsemääräämisoikeuteen toiminnassa. Voidaan siis to-

deta, että saavutettava harrastusympäristö on sellainen, joka on fyysisesti, mutta myös ohjauk-

sellisesti esteetön ja joustava, ottaen huomioon lapsen ja nuoren yksilölliset lähtökohdat. (Tai-

deyliopisto 2018, 2.) 

Saavutettava ympäristö huomioi ihmisten tarpeiden moninaisuuden sellaisissakin tekijöissä, 

joita ei silmä havaitse, kuten asenteissa tai viestinnässä. Esimerkiksi harrastuspaikkaa voi teo-

riassa pitää esteettömänä, jos siellä on pyörätuoliramppeja, mutta saavutettavaksi sitä voi sanoa 

vasta kun toiminnan toteutuksessa on otettu huomioon se, että kaikille taataan mahdollisuus 
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omaehtoiseen osallistumiseen ja aktiiviseen toimijuuteen. Asenneilmapiirin kautta luotava saa-

vutettavuus tarkoittaa sitä, että ohjaajat haluavat toimintaa suunnitellessaan varmistaa, että kai-

killa on edellytykset osallistua toimintaan. (Invalidiliitto, 2021.) 

3.5 Turvallinen toimintaympäristö 

Harrastus- ja vapaa-ajantoimijoiden vastuualueisiin kuuluu huolehtia lasten ja nuorten koko-

naisvaltaisesta turvallisuudesta. Harrastusympäristössä toimiminen ei saa altistaa osallistujaa 

vahingoittumiselle tai vammalle. Fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen ja sen suunnitel-

mallinen takaaminen ovat yleensä riippuvaisia ympäristössä helposti havaittavista tekijöistä. 

Esimerkiksi liikuntaympäristöstä voi poistaa kaiken irtaimiston, joka ei liity harrastamiseen, 

jotta vältytään kompastumisilta tai törmäyksiltä. Ohjaajan vastuulla on myös huolehtia toimin-

taympäristön psyykkisestä turvallisuudesta.  

Psyykkisesti turvallinen ympäristö on kiusaamisesta vapaa ja siellä on mahdollisuus saada tu-

kea ja ohjausta luotettavalta aikuiselta, joka arvostaa lasta juuri sellaisena kuin hän on. Ohjaajan 

aito läsnäolo ja kiinnostus työhönsä tukee ryhmäytymistä ja ehkäisee lapsen jäämistä yhteisön 

ulkopuolelle. (Opetushallitus 2021.) Luotettava aikuinen on sellainen, joka ohjaa lasta tilan-

teesta riippumatta johdonmukaisesti ja vastuullisesti.  

On ensiarvoisen tärkeää, että erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten harrastusympäristöt 

ovat emotionaalisesti turvallisia. Ohjaajan on oltava valmis soveltamaan toimintaansa kaikille 

sopivaksi, mutta ennen kaikkea hänellä täytyy olla avoin mieli moninaisuuden edessä. Ohjaaja 

voi esimerkiksi provosoitua keskittymishaasteisen lapsen käytöksestä, jos hän on tottunut ajat-

telemaan, että toisen puheen keskeyttäminen tai rauhaton liikehdintä ovat lapsen osalta tahal-

lista ja uhmakasta toimintaa. Provosoitunut ohjaaja saattaa rangaistustarkoituksessa käskeä lap-

sen pois yhteisestä toiminnasta tai torua häntä muun ryhmän edessä. Lapsen yksilöllisen tuen 

tarvetta ohjaustilanteessa ei tällöin huomioida, vaan pelkästään sen näkyvät seuraukset. Levo-

ton käyttäytyminen johti lapsen syyllistämiseen asiasta, johon hän ei itse voi vaikuttaa ja lisäksi 

hänet nolattiin muun ryhmän edessä.  

Emotionaalisesti turvattomassa ympäristössä lapsi tai nuori kokee, että ei tule hyväksytyksi tai 

ole riittävä sellaisena kuin on. Turvattomuuden kokemus voi vahvistua vaativuuden, ankaruu-

den ja kohtuuttomien odotusten seurauksena. Tämä voi näyttäytyä myös sanattomasti yleisenä 

ilmapiirinä tai ohjaajan asenteen kireytenä lasta kohtaan. (Jääskinen 2018.) 
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3.6 Erityistä tukea tarvitsevan lapsen osallisuus harrastusympäristöissä 

Harrastus- ja vapaa-ajantoiminta kuuluu kaikille lapsille ja nuorille, ja on omiaan edistämään 

sosiaalisten taitojen kehitystä. Ryhmissä toteutuvat harrastukset lisäävät yhteenkuuluvuuden 

tunnetta, ja mahdollistavat uusien kaverisuhteiden syntymistä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 

2017, 16).  

Erityisen tuen tarpeisiin vastaaminen voi osoittautua haasteelliseksi, ja se voidaan kokea jopa 

mahdottomaksi harrastusohjaajille. Tällä tarkoitetaan urheiluseurojen valmentajia, ja muita mo-

ninaisten harrastusten ohjaajia, kuten partion tai kerhojen vetäjiä. Tiedon ja osaamisen puute 

voi johtaa siihen, että lapsen osallistuminen koetaan taakaksi toiminnan sujuvuuden kannalta, 

ja hän päätyy lopettamaan harrastuksen asenneilmapiirin vaikutuksesta (Ahola & Pollari 2018, 

3).  

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren osallistuminen edellyttää sitä, että toiminta on saa-

vutettavaa ottaen huomioon hänen erityisen tuen tarpeensa. Toiminnan saavutettavuuden takaa-

minen voi olla toteutettavissa yksinkertaisinkin keinoin siinä tapauksessa, että ohjaajilla on tä-

hän tarvittavat tiedolliset resurssit. Suurella osalla harrastus- ja vapaa-ajantoimijoista ei ole sel-

keää käsitystä siitä, mitä on otettava huomioon erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 

ohjauksessa. Opinnäytetyön yhteydessä tuotettu Erityisesti Sinulle -opas pyrkii edistämään tie-

toisuuden kehitystä. 

Esimerkiksi neuroepätyypillisten lasten perheet voivat olla taipuvaisia välttelemään sellaisia 

harrastuksia ja ympäristöjä, joissa voidaan olettaa tapahtuvan haastavia tilanteita (Lajunen, 

Kaija 2007, 3). Ohjaajien lisäksi itse lapsi ja hänen vanhempansa voivat turhautua, jos esimer-

kiksi keskittymishaasteisen lapsen oireilun seurauksena harrastamiseen liittyy jatkuvasti tilan-

teiden selvittelyjä. Tällainen voi olla esimerkiksi tilanne, jossa lapsen keskittymishaasteiden 

vuoksi harrastuksessa syntyy yhteenottoja tai väärinymmärryksiä ohjaajien tai muiden osallis-

tujien kanssa. Välttelyä aiheuttavia tilanteita on kuitenkin mahdollista käsitellä rakentavasti, ja 

jopa ennaltaehkäistä sopivan ohjaustekniikan avulla.  

Läpinäkyvyys ja avoimuus kodin ja toiminnantarjoajan välillä on avain sujuvaan osallistumi-

seen ja lapsen tai nuoren osallisuuden kokemuksien mahdollistamiseen. Muutamia tunteja vii-

kossa lapsen kanssa aikaa viettävällä harrastusohjaajalla ei ole tarvittavia resursseja selvittää 

itsenäisesti jokaisen lapsen yksilöllisiä ohjaustarpeita (Sorjonen 2021). Saatetaan päätyä tilan-

teeseen, jossa ohjaaja pyrkii viikko toisensa jälkeen, yrityksen ja erehdyksen kautta, löytämään 
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yksilölle sopivia metodeja. Tällöin muun ryhmän mahdollisuus mielekkääseen harrastamiseen 

kärsii. Yleensä kuitenkin lapsen tai nuoren vanhemmat tai muu lähipiiri ovat tietoisia siitä, mil-

laiset ohjaus- ja kommunikaatiomenetelmät sopivat hänelle parhaiten. Ohjaajalla ei tätä tietoa 

ole, ellei hänelle sitä välitetä, ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että kodin ja harrastustahon 

välillä on aktiivinen dialogi lapsen tai nuoren tuen tarpeista. Harrastamisen aloittaminen ja toi-

minnassa mukana pysyminen on huomattavasti helpompaa, kun lapsen tai nuoren erityisen tuen 

tarve on tiedossa alusta asti.  

Toisaalta on myös mahdollista, että uudenlaisessa ympäristössä lapsi toimii eri tavoin kuin 

muualla, ja hänen käytöksessään voi ilmetä puolia, jotka ovat uusia myös omaisille. Lapsi tai 

nuori saattaa osoittaa kotiväelle uusia taitoja tai ominaisuuksia, jolloin toiminnan läpinäkyvyys 

ja avoin kommunikaatio kodin kanssa on tärkeää (Opetushallitus 2018, 56). Koko perheen hy-

vinvointi voi lisääntyä, kun vanhemmat oppivat uusia asioita lapsestaan ja hänen toiminnastaan. 

Eritoten tapauksissa, joissa lapsi osoittaa kehitystä toiminnanohjauksessa tai tunteiden hallin-

nassa, on kyseisten taitojen kehitystä syytä tukea lapsen kaikissa toimintaympäristöissä.  

 

3.6.1 Fyysisesti erityistä tukea tarvitsevat lapset 

Harrastusympäristön tulee olla esteetön kaikille riippumatta liikuntarajoitteesta, tai muusta fyy-

sisen erityistuen tarpeesta (Alanko ym. 2004). Esimerkiksi kuulovammaisten osallistujien koh-

dalla voi varmistaa, että ohjeet toiminnan alussa ja sen aikana saadaan annettua tarpeen vaati-

malla äänenvoimakkuudella ja että ohjaajan huulio on luettavissa aina ohjeita annettaessa, tai 

muutoin lapsen kanssa kommunikoidessa (Satakieliohjelma 2017). Ideaalitilanteessa ohjaajat 

ovat oma-aloitteisia opettelemaan tukiviittomia, jolloin kuulovammaiselle lapselle voi kommu-

nikoida sujuvasti, esimerkiksi jalkapallokentän toiselle laidalle, siinä missä normaalikuuloiselle 

lapselle voisi yksinkertaisesti huutaa ohjeita.  

Näkövammaisen lapsen osallistumisen voi varmistaa soveltamalla toimintaa hänen tarpeitaan 

vastaavaksi, vaikka ohjaaja saattaa helposti olettaa, että hänen osaamisensa ei riittäisi esteettö-

myyden takaamiseen. Ajatus siitä, että ohjauksen soveltaminen näkövammaiselle sopivaksi 

olisi liian haastavaa saattaa johtaa siihen, että lapsi ei saa kokemuksia toiminnasta. 
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3.6.2 Neurologista tukea ohjauksessa tarvitsevat lapset 

Neurologisesti erityistä tukea tarvitseville lapsille saavutettavuus on yksinkertaisimmillaan 

yleisten, lasten ja nuorten ohjauksessa käytettävien, ohjaustekniikoiden korostamista. Korosta-

misen ja selkeyden soveltaminen tarkoittaa sitä, että kaikki toimintaohjeet jaetaan pienempiin, 

helpommin hahmotettaviin osiin (Taylor & Larson 1998, 162). Ohjeita annettaessa keskitytään 

vain ja ainoastaan toimintaohjeeseen, jotta tavoite säilyy selkeänä.  

Keskittymishäiriöisellä lapsella voi olla vaikeuksia pysyä toiminnan parissa loppuun asti, joten 

selkeä ohjaaminen myös toiminnan aikana on sujuvuuden varmistamiseksi kriittistä. Selkeän ja 

jatkuvan ohjeistuksen lisäksi positiivisen palautteen antaminen pienistäkin onnistumisista on 

tärkeä osa sitä, että lapsen kiinnostus toimintaan säilyy ja pysyy mielekkäänä (ADHD-liitto ry 

2011, 22). Tyypillisesti valmennuksessa ja ohjauksessa toiminnan aikana kehutaan lasta tai 

nuorta teknisistä onnistumisista, kuten hyvistä syötöistä tai maaleista. On tyypillistä, että val-

mentaja tai ohjaaja antaa positiivista palautetta harjoitusten päätteeksi laajemmin, ja käy läpi 

lapsen tai nuoren kanssa hänen henkilökohtaisia onnistumisiansa. Neuroepätyypillisen lapsen 

osallisuuden edistäminen vaatii kuitenkin sitä, että positiivinen vahvistaminen on jatkuvaa läpi 

toiminnan. Aktiivinen ohjaaminen tukee lapsen keskittymistä toimintaan, ja edistää näin osal-

lisuutta. 

3.7 Osallistuminen on onnistuminen 

Kiittäminen ja kannustaminen on kohderyhmästä riippumatta ohjaajan työssä aina tärkeää. Eri-

tyislasten- ja nuorten kohdalla positiivisen huomion antamisen merkitys korostuu. Toiminnal-

listen onnistumisten ohella, myös kiitos osallistumisesta on tärkeää. Toiminta, joka ei aiheuta 

lapselle merkityksellisyyden tunnetta ei jää hänelle mieleen, joten on tärkeää, että lapsi saa 

osallistumisestaan positiivisia tunnekokemuksia (Fonsén & Turja 2010, 30). Olennaista on pa-

nostaa siihen, että lapsella on harrastusyhteisössä nähty ja arvostettu olo. Tämä on yllättävän 

helppoa saavuttaa vaikkapa kiittämällä lasta osallistumisesta tai kysymällä, että tuleehan lapsi 

ensi kerrallakin mukaan. Näin välitetään viesti siitä, että hän on merkittävä osa ryhmää ja hänen 

osallistumisensa on ohjaajalle tärkeää. Lopulta tällaiset kokemukset edistävät lapsen aktiivista 

toimijuutta, joka saattaa näyttäytyä parhaimmillaan myös siten, että lapsi tai nuori pyrkii hake-

maan osallisuuden kokemuksia myös elämänsä muilla osa-alueilla (Kirby ym. 2003, 13).  
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4 TIEDON KERUU HAASTATTELUIN 

4.1 Kysymyksiä oppaan tarpeellisuudesta 

Kartoittaakseni tarvetta oppaalle ja opinnäytetyölleni haastattelin seitsemää henkilöä, joista 

neljä oli harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kentällä työskenteleviä ohjausalan ammattilaisia ja 

kolme oli erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren vanhempia. Haastattelut suorittamalla 

halusin todentaa sen, että opinnäytetyöni vastaa todelliseen työelämän tarpeeseen ja että se tuot-

taa ammattialaa hyödyttävää sisältöä.  

Haastateltavilta selvitin heidän mielipiteensä ja perustelunsa sille, onko erityistä tukea tarvitse-

van lapsen tai nuoren ohjaajalle tarkoitettu opas heidän mielestään tarpeellinen. Haastattelin 

heitä myös siitä, minkälaisia haasteita ohjaajat kohtaavat työssään ja minkälaisesta tuesta he 

voisivat hyötyä. Kysyin myös vanhemmilta, minkälaista tietotaitoa he toivoisivat lastensa har-

rastus- ja vapaa-ajanohjaajilla olevan. Tämän tiedon kartoittaminen oli opinnäytetyön kannalta 

tärkeää, sillä sen avulla pystyin tarpeen todentamisen ohella keräämään vinkkejä ohjaajan op-

paan sisältöä silmällä pitäen.  

4.2 Puolistrukturoitu haastattelu aineistonkeruussa  

Tutkimusta tai kehittämistyötä tehtäessä haastattelu on yksi suosituimmista aineistonkeruume-

netelmistä. Suosion syy voi olla se, että muut aineistonkeruumenetelmät ovat vähemmän tun-

nettuja. Haastattelulla voi kerätä nopeasti syvällistäkin tietoa kehittämiskohteesta. Haastattelu-

menetelmiä on useita erilaisia, ja sopivan menetelmän valinta on riippuvainen tutkimuksen 

luonteesta. Aineistoa kerätessä on huomioitava, millainen haastattelu on hyödyllisin ja mihin 

sen tuloksia käytetään. Kehittämistehtävän tavoite on määrittävä tekijä haastattelumenetelmän 

valinnassa. (Ojala, Moilanen & Ritakoski 2015, 104–110.) Minun tavoitteeni oli kerätä ohjaus-

alan ammattilaisten ja erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten vanhempien kokemuksia ja 

näkemyksiä siitä, vaikuttaako suunnittelemani kehittämistyö tarpeelliselta. Halusin todentaa 

ohjaajan oppaan tarpeen alan toimijoiden näkökulmasta, vaikka työn tilaaja oli osaltaan ilmais-

sut sen jo aiemmin.  

Hyvän tavan mukaan mielestäni haastattelun valmisteluun kuuluu, että haastateltava saa kysy-

mykset etukäteen, jolloin hän voi ainakin ajatuksen tasolla valmistautua. Haastattelun tavoit-

teena on löytää vastaus kehittämistyön kannalta olennaiseen tutkimuskysymykseen, joten on 
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hyvä tarjota haastateltaville mahdollisuus valmistautua. (Ojala ym. 2015, 104-110.) Liitin ky-

symykset haastattelukutsuun, jonka lähetin sähköpostitse. Kysymysten ohella kerroin haastat-

telun tarkoituksesta, mihin tietoa käytetään, ja miksi halusin haastatella juuri heitä.  

Puoli strukturoidun haastattelun keinoin pyrin selvittämään sitä, että kokevatko haastateltavat 

ohjaajan oppaan tarpeelliseksi, sekä sitä, millainen sisältö olisi kaikista hyödyllisintä ohjaajille. 

Haastateltavat ammattilaiset toimivat laaja-alaisesti erilaisten harrastus- ja vapaa-ajantoimijoi-

den ohjaajina, esimerkiksi teatterin, liikunnan, ja sanataiteen aloilla. Kattavasti eri alojen edus-

tajia ja lasten ja nuorten vanhempia haastattelemalla halusin osoittaa, että erityistä tukea tarvit-

sevia lapsia ja nuoria kohdataan monipuolisesti eri aloilla. Tällöin yleispätevä ohjaajan opas, 

jota voi soveltaa toiminnan luonteesta riippumatta on selvästi tarpeellinen. Sekä ammattilaiset, 

että lasten ja nuorten vanhemmat totesivatkin poikkeuksetta, että suunnitteilla oleva ohjaajan 

opas on tarpeellinen alan toimijoille. He kertoivat monipuolisesti omista kokemuksistaan ja 

jakoivat sisältöehdotuksia niihin perustuen.  
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5 HAASTATTELUJEN TULOKSET 

5.1 Opas todettiin tarpeelliseksi 

Kaikki haastateltavat olivat lähtökohtaisesti sitä mieltä, että opinnäytetyön yhteydessä tuotet-

tava ohjaajan opas olisi tarpeellinen työkalu harrastusten ohjaajille. Erityislapsen äiti Heidi Ja-

varuksen (2021) mielestä tuotettava opas kuulosti sellaiselta, jota voisi jakaa esimerkiksi ensi-

tieto-oppaana erityistä tukea tarvitsevien lasten perheille eikä pelkästään ohjauksen ammatti-

laisille. Lasten ja nuorten teatteri Willi Wision ohjaaja Tiia Sorjonen pitää opasta tarpeellisena 

työkaluna erityisesti freelancereille, jotka tekevät ohjaustyötä yksin. Työyhteisön vertaistuen ja 

täsmällisen lisäkoulutuksen puute jättää keikkatyötä tekevän ohjaajan kaipaamaan työkaluja, 

joista saada apua siihen, miten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kanssa toimitaan. 

(Sorjonen 2021.) 

Sanataidekoulu Aapelin vastaavan sanataideohjaajan Riikkamaria Korhosen (2021) mukaan 

tarvittaessa ohjaajan on käytettävä aikaa siihen, että kokeilee ryhmän kanssa erilaisia toiminta-

tapoja ja on hyväksyttävä se, että toiminnan ei heti tarvitse olla täysin sujuvaa. Kuopion kau-

pungin erityisryhmistä vastaava liikunnan ohjaaja Päivi Partanen toteaa, että toiminnan suun-

nittelu mahdollistuu ja sen toteuttamiseen voi suhtautua optimistisesti, kun ohjaajalla on tarvit-

tavat tiedot lapsen tai nuoren ominaisuuksista ja hänellä on ollut mahdollisuus perehtyä niihin 

(Partanen 2021). 

Lapsen ohjaus ja toiminnan soveltaminen voi olla ohjaajan näkökulmasta haastavaa, jos tieto 

lapsen tuen tarpeesta tulee ohjaajalle yllätyksenä. Ohjaajalla on mahdollisuus valmistautua tar-

vittavin järjestelyin ja lisäresurssein, jos hänellä on tieto tuen tarpeesta ja aikaa varautua. (Sor-

jonen 2021.) Erityistä tukea tarvitseva osallistuja on hyvä huomioida etukäteen ainakin siten, 

että tutustuu hänestä saatuihin tietoihin. Ohjaajalta kuluu tarpeettomasti resursseja tilanteen ja 

sopivien toimintatapojen selvittämiseen, jos kotona ei tiedosteta lapsen tai nuoren erityisen tuen 

tarvetta tai se on jätetty mainitsematta.  

5.2 Onnistuminen vaatii osaamista ja avointa asennetta  

Suomen Paralympiakomitean seurakehittäjä Nina Peltosen (2021) kokemuksen mukaan erityis-

lasten ja nuorten osallisuuden toteutuminen yleisissä harrastustoiminnoissa vaatii oikeanlaista 

asennetta ja sitä, että lapset ja nuoret saavat vapaasti valita mihin ryhmään tai joukkueeseen he 
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osallistuvat. Hänen mukaansa inkluusion tärkein merkki on valinnanvapaus siitä, mihin toimin-

taan tai ryhmään kuuluu, sillä siten edistetään myös lapsen ja nuoren itsemääräämisoikeutta. 

(Peltonen 2021.) 

Osallisuuden toteutuminen yleisissä harrastustoiminnoissa on täysin mahdollista, mutta on huo-

mioitava, että se ei tapahdu muun toiminnan sivussa. Lapsen tai nuoren erityisen tuen tarpeisiin 

vastaaminen on Korhosen mukaan prosessi, johon täytyy onnistuakseen kiinnittää huomiota ja 

keskittää resursseja (Korhonen 2021).  

Tiedon puutteen seurauksena ohjaaja voi kokea toiminnan liian haastavaksi jonkun tietyn osal-

listujan kohdalla, jos ohjaaja ei osaa vastata lapsen tai nuoren tarpeisiin. Tietotaidon ja henki-

löstöresurssin kohdentaminen ympäristöihin, joissa toimii erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai 

nuoria voi mahdollistaa yhdenvertaisen osallistumisen toteumista yleisissä harrastusryhmissä. 

(Javarus 2021.) 

Urheilulajien valmentajilla ja muilla ohjaajilla on toisinaan taipumus ajatella, että erityistä tu-

kea tarvitsevan lapsen tai nuoren ohjaamiseen tarvitaan jotain erityistä osaamista. Ohjaajat saat-

tavat olla yllättyneitä siitä, että jo käytössä olevat toimintatavat ovat sopivia myös erityistä tu-

kea tarvitsevien harrastajien ohjaukseen, joskin soveltaen. Tämä on havaittu esimerkiksi siten, 

että joihinkin harjoituksiin on otettu lapsen rinnalle erityisryhmien ohjaamisen asiantuntija la-

jivalmentajan mukana. Valmentajat ovat lajinsa asiantuntijoita ja heillä on usein vakiintuneita 

valmennustekniikoita. Niin sanotun vierihoidon käyttäminen auttaa valmentajaa huomaamaan, 

että hänellä jo käytössään olevat toimintatavat ovat sovellettavissa myös erityisryhmien ohjauk-

seen. Urheiluseuroissa ei tunneta tarvittavalla tavalla vammaispalveluja tai -lakeja, eikä esimer-

kiksi tiedetä, että osallistujien avustajien palkat maksaa valtio, eikä urheiluseuran tarvitse käyt-

tää taloudellisia resursseja avustajien palkkaamiseen. (Peltonen 2021.) 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren osallistuminen vaatii juuri tuota edellä kuvattua, jo 

aiemmin hallussa olleen osaamisen soveltamista. Esimerkiksi pelkkä toiminnan tuttu ja enna-

koitavissa oleva rakenne voi tuoda osallistujan toimintaan varmuutta ja edistää toiminnan suju-

vuutta. (Hyvönen 2021.) Ohjeiden antaminen jäsennellysti, pienissä osissa ja selkeästi, on tär-

keää, jotta kaikilla lapsilla ja nuorilla on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua toimintaan. 

(Javarus 2021). 
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Henkilöstöresurssin määrää tärkeämpää on ohjaajien osaaminen ja tietotaito erityistä tukea tar-

vitsevan lapsen ja nuoren ohjaamisesta. Harrastusryhmässä tulisi toimijoiden mielestä olla ai-

nakin yksi, joilla on tällaista osaamista, vaikka muilla ohjaajilla ei sitä olisi. Tällöin voidaan 

varmistua siitä, että erityisen tuen tarjoaminen ohjauksessa on harkittua, eikä sivuseikka (Kor-

honen 2021.). Olisi myös toivottavaa, että olisi olemassa taho, joka huolehtisi siitä, että kaikilla 

erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria ohjaavilla olisi tarvittava osaaminen (Javarus 2021). 

Vapaa-ajantoimijoiden mukaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren osallistuminen har-

rastuksiin vaatii avoimuutta. Koetaan, että aktiivinen dialogi kodin ja ohjaajan välillä mahdol-

lisesta tuen tarpeesta ja sen luonteesta on tärkeää. (Sorjonen 2021.) Ohjaajan oma kiinnostus ja 

mahdollisuudet tutustua lapseen tai nuoreen yksilöllisesti ja kotoa saatu tieto hänen tarpeistaan 

edistävät osallisuuden toteutumista (Korhonen 2021). 
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6 KEHITTÄMISTYÖN TULOKSENA SYNTYI OHJAAJAN 

OPAS 

 

Tuotin oppaan osana VAUHTI!-hanketta. Oppaan ominaisuuksiin vaikutti merkittävällä tavalla 

se, että toimin kahdeksan kuukautta ohjaajana hankkeen järjestämissä erityistä tukea tarvitse-

vien lasten ja nuorten harrasteryhmissä. Oppaan sisällön suunnittelun ja tuottamisen aikana 

suunnittelin, ohjasin ja kehitin VAUHTI!-hankkeen harrasteryhmien toimintaa. Oppaasta löy-

tyvien ohjausvinkkien tarpeen perustelen opinnäytetyössä oikeellisiksi alan tutkimustietoon no-

jaten. VAUHTI!-hankkeen ryhmät on suunnattu kaikille lapsille ja nuorille kautta diagnoosira-

jojen, jos he kokevat tarvitsevansa erityistä tukea harrastetoiminnassa.  

Kootusta aineistosta jäsensin selkeän ja helposti lähestyttävän kokonaisuuden, jossa esillä ovat 

vain tärkeimmät seikat ohjaamisen kannalta ohjaajan työn helpottamisen näkökulmasta. Ohjaa-

jan oppaan aateperäinen tarkoitus on mahdollistaa kaikkien lasten ja nuorten yhdenvertaisen 

osallisuuden toteutuminen harrastusympäristöissä ja vapaa-ajan toiminnoissa.  

Alkuperäinen tavoite oli saada testiversio oppaasta kohderyhmän käyttöön, jolloin olisi voitu 

kerätä ohjaajien palautetta, kommentteja ja toiveita oppaan ominaisuuksista. Kuitenkin opin-

näytetyön toteutuksen aikataulu ei sallinut käytännön kokeilujen ja sitä kautta kerättävien ke-

hitysehdotusten käsittelyä. Sen sijaan oppaan visuaalisesta ilmeestä ja käytettävyydestä kerät-

tiin palautetta sekä opinnäytetyön tilaajalta, että alan toimijoilta. Näiden dialogien kautta saatu 

palaute oli osaa kehittämistyötä ja vaikutti ratkaisevalla tavalla toteutetun oppaan sisältöön.  

6.1 Erityisesti Sinulle –opas  

Opinnäytetyön tuotoksena luotiin ja julkaistiin ohjaajanopas erityistä tukea tarvitsevien lasten 

ja nuorten ohjaajille. Oppaan nimi on ”Erityisesti Sinulle”, ja sen tarkoitus on tarjota sekä am-

mattilaisille että maallikoille soveltuvia työkaluja ohjaustilanteisiin. Nimi muodostui halustani 

ilmaista kohderyhmän luonteen ja etenkin sen, että kirjoitin oppaan ohjaajia varten ja heidän 

tarpeitaan silmällä pitäen. Tavoitteeni on edistää eritystä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 

osallistumista harrastus- ja vapaa-ajantoimintaan ja edistää heidän laajempaa osallisuuttaan.  
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Kuten jo tilaajan esittelyssä mainittiin, erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ohjaajille 

suunnattua ohjaajakoulutusta on toivottu harrastusten tarjoajien taholta. Tällaisen palvelun ol-

lessa vaikeasti saatavilla voidaan todeta, että opinnäytetyön yhteydessä tuottamani ohjaajan 

opas on hyödyllinen ensitiedonlähde ohjaajille. Ohjausmetodien tarjoamisen lisäksi oppaan tar-

koitus on osoittaa ohjaajille, että erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ohjaamisen onnis-

tumiseksi tärkeimpiä voimavaroja ovat avoin mieli ja rohkeus kokeilla uutta. Oppaan kieliasu 

on tarkoituksenmukaisesti kannustava ja helposti lähestyttävä. Kieltolauseiden, kuten ”Ohja-

tessa ei kannata puhua liian nopeasti.” sijaan kieliasussa on keskitytty selkeisiin kehotuslausei-

siin. Kehotus ”Puhu rauhallisesti ja selkeästi aina, kun annat ohjeita.” on helpompi painaa mie-

leen ja toteuttaa, kuin epämääräinen kieltolause (Leskisenoja 2019). 

Suunnittelin ja toteutin oppaan Canva -ohjelmalla internetselaimessa ja siitä taitettiin sekä kan-

sitettu versio, että selaimesta ladattavissa oleva tiedostoversio. Opas on ilmainen ja se on saa-

tavilla TATU ry:n verkkosivuilta sekä selaimessa luettavana, että tulostettavana versiona. Op-

paan tilaajan TATU ry:n VAUHTI!–hanke käyttää myös Canva -ohjelmaa ja hankkeen työnte-

kijät ovat luoneet oman väripalettinsa markkinointia ja painotuotteita varten. Erityisesti Sinulle 

–oppaan kuvituksen väripalettina toimii sama väritys kuin VAUHTI!-hankkeen muissa paino-

tuotteissa ja markkinoinnissa.  

6.2 Visuaalinen toteutus ja ohjausprosessin kehä 

Oppaan visuaalisen toteutuksen lähtökohta on olla selkeä ja nopeasti silmäiltävissä oleva ko-

konaisuus. Graafiset ratkaisut ohjaavat lukijan katsetta vaihe vaiheelta annettuihin ohjausvink-

keihin, jolloin lukijan on helppo hahmottaa ja muistaa prosessin vaiheet nopeasti. Oppaassa on 

myös tilannekohtaisia esimerkkejä, jotka helpottavat sisällön haltuun ottamista. Käytännön oh-

jausvinkkien lisäksi oppaassa käsitellään sitä, mitä keinoja voi käyttää siihen, että erityistä tu-

kea tarvitsevia lapsia ja nuoria saa mukaan aloittamaan harrastusta, sekä sitä, miten voidaan 

edistää heidän osallistumisensa jatkuvuutta.  

Oppaan kehittämisprosessin alussa puntaroin useita eri vaihtoehtoja visuaalisen toteutuksen 

roolista. Eräs alkuvaiheen toteutusvaihtoehto oli niin sanotusti ranskalaisin viivoin kirjattu si-

sältö, ja kirjauksen oheen olisi upotettu esittäviä kuvia toiminnan kulusta. Esimerkiksi piirros-

kuvia palloa pelaavista tai piirissä istuvista lapsista. Päädyin kuitenkin siihen, että esittävä ku-

vitus ei palvelisi oppaan tarkoitusta. Halusin valjastaa visuaalisen toteutuksen osaksi oppaan 



30 

 

 

käytettävyyttä ja helppolukuisuutta. Minulle oli tärkeää, että kuvat tukisivat lukijaa sisällön 

hahmottamisessa ja edistäisivät muistamista.  

 

 

Kuva 1. Ohjausprosessin kehä 

 

Näiden kriteerien perusteella syntyi ohjausprosessin kehä, tuttavallisemmin ”ohjausrinkeli”. 

Kehä koostuu viidestä eri ohjausprosessin vaiheesta, jotka ovat yleensä läsnä minkä tahansa 

onnistuneen ohjauksen aikana, ja sitä seurataan myötäpäivään siinä esitettyjen nuolien mukai-

sesti. Kehän esittäminen tässä muodossa on mielestäni erityisen tärkeää, koska halusin sisällyt-

tää ohjausprosessiin muitakin osia, kun ne, joissa annetaan konkreettinen toimintaohje. 

Onnistunut ja mielekäs toiminta vaatii aina vastavuoroista kommunikaatiota ja yleensä myös 

jossain määrin soveltamista. Soveltamisen sisällyttäminen ohjausprosessin kehään johtuu siitä, 

että suunnitelmien muuttaminen kesken toiminnan voidaan kokea epäonnistumisena. Ohjaaja 

saattaa ajatella, että hänen suunnitelmansa ei toiminut pilkulleen, koska se oli huono. Tällainen 

ajattelu on omiaan edistämään ohjaajan huonon itsetunnon kehittymistä, jolloin hän voi vastai-

suudessa vältellä ”haastavia” toimintoja tai uusien ratkaisujen kokeilemista epäonnistumisen 

pelossa.  
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Erityisesti Sinulle –oppaan filosofian mukaan lasten ja nuorten harrastusten ja vapaa-ajantoi-

minnan ohjauksessa on tärkeintä yhdenvertainen osallistuminen ja osallisuuden toteutuminen. 

Ohjaaja osoittaa hyvää havainnointikykyä jo silloin kun havaitsee, että jokin toiminta voisi olla 

sujuvampaa ja että kaikki lapset tai nuoret eivät pääse yhdenvertaisesti osallistumaan. Tällöin 

ohjaajalle tarjoutuu mahdollisuus joustaa alkuperäisestä suunnitelmastaan ja soveltaa toimintaa 

siten, että siitä tulee saavutettavaa. Se, että lapsi tai nuori toimii osana yhteisöä ja tulee nähdyksi 

omana itsenään ei ole itsestäänselvyys, ja sen onnistumista tulee juhlia. 

6.3 Oppaan rakenne 

Opas rakentuu ohjaamisprosessin kehän kuvan ja sen sisällön avaamisen ympärille. Kehä käy-

dään vaiheittain läpi, ja jokaiselle vaiheelle on oma aukeamansa. Aukeamalla lukijalle tarjotaan 

selkokieliset ohjeet kyseisen vaiheen toteuttamiseen. Jokaisen vaiheen yhteydessä on aina ”nos-

tolaatikko”, joka on ruutu erillään muusta grafiikasta, jossa nostetaan esille pähkinänkuoressa 

tuon vaiheen olennaisin asia. Tämän lisäksi oppaan lopussa on vinkkejä siihen, millä keinoin 

harrastuksentarjoaja voi tehdä omasta toiminnastaan saavutettavampaa ja edistää erityistä tukea 

tarvitsevien lasten ja nuorten pysymistä mukana toiminnassa.  

Ohjaamisprosessin kuvaaminen alkaa kohdasta ”Stop! – anna ohjeet rauhallisesti”, ja siinä ker-

rotaan kuinka tärkeää ohjeiden selkokielisyys on. Kohdassa kuvaillaan sitä, mitkä tekijät vai-

kuttavat siihen ovatko ohjeet kaikille osallistujille yhtä saavutettavat. Kyseisen aukeaman koh-

dalla ohjaajaa kehotetaan esimerkiksi tekemään ennen ohjausta jonkinlainen ohjaussuunni-

telma, sillä se tuo rauhallisuutta ja itsevarmuutta ohjaukseen. Perusteellinen suunnittelu voi 

myös edistää toiminnan turvallisuutta ja ajankäyttöä. Hahmotelma siitä, missä järjestyksessä 

toiminnan eri vaiheet suoritetaan ja kuinka paljon aikaa kuluu kuhunkin vaiheeseen estää toi-

minnan sisällön paisumista liian monimutkaiseksi ja vaikeasti hallittavaksi. 

Seuraava vaihe ”Kohtaa ja kommunikoi” käsittelee sitä, kuinka lapsen yksilöllisen kommuni-

kaatiomenetelmän käyttäminen, tai ainakin siihen pyrkiminen, tekee toiminnasta yhdenver-

taista ja todentaa osallisuutta. Lapsen yksilöllinen ja tunnollinen kohtaaminen voi kuulostaa 

aikaa vievältä prosessilta, mutta todellisuudessa tämä on mahdollista toteuttaa käyttämällä sel-

kokieltä ja lapsen omia kommunikaatiomenetelmiä, sekä varmistamalla lopuksi, onko lapsella 

jotain kysyttävää.  
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Ohjausprosessin kehän kolmas vaihe ”Sovella!” liittyy ohjauksen soveltamiseen ja suunnitel-

missa joustamiseen. Aukeama pyrkii avaamaan lukijalle sitä, että ohjaussuunnitelman muutta-

minen lennosta, siis soveltaminen, ei tarkoita, että suunnitelma olisi epäonnistunut. Päinvastoin 

se tarkoittaa, että ohjaaja on ammattitaitoinen huomatessaan, että soveltamiselle on tarve. Vain 

kokematon ohjaaja sinnittelee eikä suostu muuttamaan suunnitelmaa huomatessaan, että se ei 

toimi. Korostamisen arvoista on, että etukäteen laaditut varasuunnitelmat edistävät osallisuuden 

toteutumista, sillä valmiiksi laaditussa varasuunnitelmassa on mahdollista harkita toiminnan 

sopivuutta osallistujakohtaisesti.  

Neljännessä kohdassa ”Play!” vedetään nippuun kaikki edellä mainitut vaiheet, eli kehotetaan 

pysähtymään ohjeiden antoa varten, huomautetaan että on tärkeää käyttää ohjattavien omia 

kommunikaatiomenetelmiä, ja muistutetaan siitä, että soveltaminen tarpeen mukaan on tässäkin 

kohtaa sallittua. Tilanteen rauhoittaminen ja pysähtyminen ohjeita antaessa on aina yhtä tär-

keää, oli kyse sitten yksittäisen lapsen ohjaamisesta, tai kokonaisen ryhmän hallinnasta. Muis-

tutetaan lukijaa siitä, että toiminnan hetkellinen katkaiseminen, on luonnollinen osa ohjaajan 

työtä, jotta voidaan antaa lisäohjeita eikä sitä pidä vältellä. Hyvin ymmärretyt ja sisäistetyt oh-

jeet lisäävät toiminnan mielekkyyttä kaikkien näkökulmasta, kun lapsi voi rauhassa keskittyä 

harrastamiseen eikä siihen, että yrittää omin neuvoin päätellä ja arvailla, mitä seuraavaksi ta-

pahtuu. Epäselvästi annetut ohjeet voivat turhaan tehdä hyvin suunnitellusta ja mielekkäästäkin 

toiminnasta hankalaa, ja osallistujille turhauttavaa.  

Viimeinen ohjausprosessin kehän osa on ”Kiitä ja kehu!” ja siinä käsitellään monipuolisen ja 

yksilökeskeisen palautteen tärkeyttä. Lukijaa muistutetaan siitä, että kehut pelkistä toiminnal-

lisista ja konkreettisista onnistumisista eivät riitä luomaan lapselle nähdyksi tulemisen koke-

musta. Kenelle tahansa meistä, mutta erityisesti lapselle tai nuorelle on toiminnassa mukana 

pysymisen kannalta kriittistä se, että hän saa positiivisia tunnemuistoja osallistumisestaan 

(Turja 2011, 30). Valittaessa mittapuuta vapaa-ajantoiminnan onnistumisen arviointiin, on hyvä 

keskittyä iloitsemaan siitä, että lapsi tai nuori on osallistunut. Tässä yhteydessä mainitaankin, 

että loistava kehumisen ja palautteen antamisen muoto on kiittää osallistujaa siitä, että hän on 

ollut mukana ja tiedustella, että tuleeko hän ensi kerrallakin mukaan.  

Tämän jälkeen oppaassa avataan lyhyesti sitä, millaisia pieniäkin asioita ohjaaja voi tehdä edis-

tääkseen osallisuuden toteutumista toiminnassaan. Aukeamalla annetaan esimerkkejä siitä, mi-

ten lasten ja nuorten kuuleminen voi näyttäytyä, ja mainitaan nyrkkisäännöksi ”Kaikki keinot 

käyttöön”. Ohjaajaa muistutetaan siitä, että hän varmasti tuntee omat ohjattavansa, ryhmänsä 
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ja heidän ominaisuutensa parhaiten ja osaa siten soveltaa oppaan sisältöä sopivalla tavalla. Huo-

mion arvoiseksi nostetaan se, että lasten ja nuorten omien näkemysten pinnalle saaminen on 

tärkeintä, joten heiltä itseltään kysyminen on tarkoituksen mukaisinta sen sijaan että kysyisi 

lapsen kotiväeltä. 

Lopuksi käsitellään sitä, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat toiminnan saavutettavuuteen ja miten 

niitä voi edistää. Markkinoinnista mainitaan, että sen on oltava useammassa eri tiedotuskana-

vassa esillä, jotta mahdollisimman moni saa tiedon toiminnasta. Markkinoinnin yhteyteen kan-

nattaa liittää maininta siitä, että toiminta on tarkoitettu kaikille erityisen tuen tarpeesta riippu-

matta, sillä maininnan pois jättäminen voi sulkea osallistujia pois. Suurimmaksi osaksi ihmiset 

ajattelevat esimerkiksi pyörätuoliramppeja, kun puhutaan saavutettavuudesta, mutta ennen 

kaikkea asenne on ratkaiseva tekijä saavutettavuuden synnyssä. Oppaassa muistutetaan siitä, 

että ohjaajien oman tietoisuuden kasvattaminen ja oma-aloitteinen erilaisiin tuen tarpeisiin ja 

niiden syihin perehtyminen on osa saavutettavaa asenneilmapiiriä. On myös syytä kiinnittää 

huomiota siihen, että onko toiminta taloudellisesti saavutettavaa, vai voiko perheen taloudelli-

nen tilanne estää lapsen tai nuoren harrastamisen.  
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA 

Suomen vammaispoliittisessa ohjelmassa asetettiin vuonna 2010 tavoitteeksi suunnitella yh-

teiskunnan ympäristöjä ja palveluita kaikille saavutettaviksi. Todettiin, että yhteiskunnassa on 

runsaasti vammaisia ja erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä syrjiviä rakenteita. (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2010.) Yhteiskunnan rakenteiden, palvelujärjestelmien ja niiden vaikuttamis-

mahdollisuuksien tunnistaminen kuuluu yhteisöpedagogin ydinkompetensseihin. Tämän opin-

näytetyön ja sen tuotoksena syntyneen ohjaajan oppaan myötä työelämässä toimivien on hel-

pompi hahmottaa kyseisiin rakenteisiin liittyviä epäkohtia, jolloin he voivat työssään toimia 

näiden sosiaalisten syiden ja seurausten ehkäisemiseksi. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 

2021.) Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan esteelliset rakenteet syrjivät vammaisia ihmisiä, 

ja niiden purkamiseen tarvitaan laaja-ajalaista kehittämisosaamista (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2010). Kestävä yhdenvertaisuuden kehittäminen yhteisöissä ja yhteiskunnassa asettuu yh-

teisöpedagogin toimialalle (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2021). Opinnäytetyöni keskit-

tyessä osallisuuden kehittämiseen ja sen kestävyyteen voidaan todeta, että tuotos tarjoaa olen-

naisen työvälineen kaikille yhteisöpedagogina toimiville.  

Opinnäytetyön tuotoksena syntyneen Erityisesti Sinulle -oppaan myötä harrastus- ja vapaa-

ajantoimijoilla on mahdollisuus kehittää omaa toimintaansa saavutettavammaksi. Seurauksena 

sekä ammattilaisten, että harrastajien elämä rikastuu uudenlaisten kokemusten ja kohtaamisten 

seurauksena (Opetushallitus 2018, 54). Pystyvyydenkokemus tukee sekä osallistujan, että oh-

jaajan positiivista minäkuvaa ja edistää uusien toimintamallien vakiintumista. Kestävien toi-

mintamallien syntyminen vaatii kuitenkin lähes poikkeuksetta pitkäkestoista, ammatillista juur-

ruttamista. Oppaan ohella esimerkiksi jonkinlainen koulutuksen tai perehdytyksen toiminta-

malli voisi edistää esteettömän harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan kestävää kehitystä.  

Opinnäytetyön tilaajana toimivan VAUHTI!-hankkeen edustaja Julia Lyytisen mukaan Erityi-

sesti Sinulle -opas vastaa monipuolisesti siihen tarpeeseen, johon se on toteutettu. Hänen mu-

kaansa opas sopii kaikenikäisille ohjaajille ja se on hyvä väline oman ohjauksen kehittämiseen. 

Lyytinen toteaa:  

"Se on kannustava, positiiviseen ajatteluun keskittyvä ja omaa ajatusmaailmaa 

herättelevä työkalu, joka toimii monessa eri ympäristössä ja vapaa-ajan toimin-

nassa. (--) Erityisesti Sinulle kuvaa hyvin VAUHTI!-hankkeen ohjauksellisia ta-

voitteita ja näkemyksiä osallisuuden edistämiseen liittyen. Opas vastaa monipuo-

lisesti siihen tarpeeseen, mihin se on tuotettu. Tuotosta tullaan hyödyntämään 

osana VAUHTI!-hankkeen toimintaa." (Lyytinen 2021.) 
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Kehittämistyön alussa suunnitelmaan kuului oppaan testaaminen kentällä. Ajankäytön virhear-

vion seurauksena tämä suunnitelma ei kuitenkaan olisi palvellut opinnäytetyön valmistumisen 

aikataulua. Oppaan prototyyppi olisi jaettu kokeilukäyttöön valituille alan toimijoille, ja käyt-

täjiltä kerätyn palautteen perusteella sisältöä olisi voinut kehittää vastaamaan yhä tarkemmin 

käyttäjäryhmän toiveita.  

Mielestäni tarkoituksenmukaiseen kehittämistyöhön liittyy sen ryhmän kuuleminen, jonka olo-

suhteita pyritään kehittämään. Haastatteluja suunnitellessani koin oppaan kohderyhmän olevan 

alan ammattilaiset ja muut ohjaajat, joten haastattelin heitä. Huomion arvoista kuitenkin on, 

että Erityisesti Sinulle -ohjaajan oppaan tavoite on edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten ja 

nuorten osallisuutta, vaikka sen varsinainen käyttäjäryhmä onkin ohjaajat. Suunnittelin haas-

tattelut siis suorittavan näkökulman, enkä todellisen vision pohjalta. Kokonaisvaltaisemman 

perustelupohjan olisin saanut työlleni haastattelemalla ammattilaisten ja vanhempien lisäksi 

myös erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria itseään heidän kokemuksistaan vapaa-ajantoi-

minnoissa. Lapsia ja nuoria haastattelemalla olisi ollut mahdollista kartoittaa heidän kokemuk-

siaan osallisuuden toteutumisesta harrastuksissa, ja kenties kehittää oppaan sisältöä osallistuja-

lähtöisemmäksi. 

Luonnollisesti opinnäytetyötä tehdessäni keskusteluita saavutettavuudesta syntyi muidenkin 

alalla toimivien kuin haastateltavien henkilöiden kanssa. Usein keskusteluissa oli havaittavissa 

puolusteleva sävy siitä, miksi oma toiminta ei ole esteetöntä kaikille. Puolustelun ja turhautu-

misen takaa paljastui kuitenkin lähes poikkeuksetta neuvottomuutta ja riittämättömyyden 

tunne. Minulle esteettömyyden ja erityisen tuen tarpeen huomioiminen työssä on vuosien var-

rella lujittunut toimintatapa, mutta ymmärrän olevani vähemmistössä, sillä suurella osalla oh-

jaajista ei ole samaa koulutus- ja kokemustaustaa. On otettava huomioon jokaisen ohjaajan hen-

kilökohtainen työkokemus ja muu kokemustausta, jotka saattavat vaikuttaa hänen valmiuk-

siinsa kohdata erityistä tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. Yksinomaan työnkuvan perusteella ei 

yksilön voida olettaa taipuvan kaikkeen ilman työnohjausta ja tarvittavia välineitä. Osallisuu-

den toteutuminen harrastetoiminnassa vaatii myös ohjaajan huomioimista alati kehittyvänä ja 

tuesta hyötyvänä yksilönä ja ammattilaisena. Uskon Erityisesti Sinulle –oppaan tarjoavan oh-

jaajille sekä metodeja esteettömyyden toteuttamiseen, että rohkeutta itseensä luottamiseen.  
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