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ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN 
LASTEN HYVINVOINTI – Tavoitteita ja 
toimenpiteitä

Paula Määttä 
erityispedagogiikan professori emerita

Kansallisesta lapsistrategiasta paikalliseen 
lapsistrategiaan 30.1.2019 

Erityistä tukea tarvitsevat lapset

 Sosiaalis-emotionaalinen kehitys 
 Puheen ja kielen kehitys
 Oppiminen ja tiedonkäsittely
 Motorinen oppiminen
 Liikuntavammaan liittyvät haasteet
 Kehitysvammaisuus ja autismikirjo
 Kuulo- ja näkövammaisuus
 Suomi toisena kielenä – oppimisen haasteet
Pihlaja, P. & Viitala, R. (2018). Varhaiserityiskasvatus
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Erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja 
nuoren hyvinvoinnin perusteita

 Inklusiivinen varhaiskasvatus ja opetus: 
kasvattajayhteisön sitoutuminen

 Kehitysympäristöjen/elinpiirien  yhteistyö: 
koti, varhaiskasvatus, esiopetus, perus- ja 
ammatillinen koulutus, terveys- ja 
sosiaalipalvelut)

 Kehitysympäristöjen/elinpiirien aikuisten 
keskinäinen vuorovaikutus 
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VARHAISKASVATUS

 Vanhempien ja päivähoidon henkilöstön 
yhteisessä keskustelussa kiteyttämä 
näkemys lapsen varhaiskasvatuksen 
pääpiirteistä kirjataan lapsen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan.

 Varhaiskasvatuksen henkilöstö toimii 
yhteistyössä lapsen vanhempien ja tarpeen 
mukaan kunnan muun sosiaalihuollon, 
terveydenhuollon sekä koulutoimen kanssa.
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PERUSOPETUS

 Perusopetuslaki velvoittaa koulut yhteistyöhön 
vanhempien kanssa.

 Tehostetun tuen aloittaminen tulee käsitellä 
pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti 
oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa.

 Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä 
on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa.

 On hankittava moniammatillisena yhteistyönä tehty 
selvitys oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja 
tehtävä arvio erityisen tuen tarpeesta (pedagoginen 
selvitys). 
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TOISEN ASTEEN KOULUTUS

 Toisella asteella lain tavoite on hyvin 
samansuuntainen perusopetuslain kanssa. Niin 
lukiolaissa (629/1998) kuin laissa ammatillisesta 
koulutuksesta (630/1998) on pykälä, minkä mukaan 
nuorten koulutuksessa tulee olla yhteistyössä kotien 
kanssa.

 ”Perustehtävämme on ohjata ja tukea opiskelijaa 
omaksumaan tieto, taitoja ja asennetta, jotka 
antavat hänelle valmiudet toimia ja kehittyä 
ammattiinsa ja vastuulliseksi osaksi yhteiskuntaa. 
Opastamme ”jonkun rakasta lasta” elämään 
itsenäistä ja hyvää elämää.”
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MONIALAINEN YHTEISTYÖ JA 
OPISKELUHUOLTO

 Uusimmassa lainsäädännössä puhutaan 
monialaisesta yhteistyöstä (Oppilas- ja 
opiskelijahuoltolaki 1287/2013; Sosiaalihuoltolaki 
1301/2014; Varhaiskasvatuslaki 36/1973, muutos 
2015)

 Opiskeluhuolto toteutetaan opetustoimen sekä 
sosiaali- ja terveystoimen monialaisena 
suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja 
heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden 
yhteistyötahojen kanssa.
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Perhekeskeisyys –
puhetta vai todellisuutta 
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Lasten ja nuorten kuntoutuksen 
suunnittelu Suomessa 2008-2009

 Eri ammattiryhmien välillä merkittäviä eroja 
perhekeskeisen työotteen toteuttamisessa

 Ei ollut mitään systemaattista käytäntöä, miten perheet 
mukaan kuntoutuksen suunnitteluun

 Vanhempien roolista suunnittelussa oli epätietoisuutta
 Kuntoutussuunnitelmissa 51%:ssa mainittiin vanhempien 

läsnäolo
 Vanhemmat voivat kertoa arjen ongelmista yksittäin eri 

ammatti-ihmisille, vain 6%:ssa dokumenteista mainittiin 
perheiden tarpeita tai toiveita

IRA JEGLINSKY (2012)
Family-centredness in services and rehabilitation planning for children and 
youth with cerebral palsy in Finland.
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LÄHIVERKOSTON ROOLI JA 
OSALLISUUS

 Yhteistyön ”raamit” kunnossa
 Ammatti-ihmisten monialaisella yhteistyöllä 

määritellyt/sovitut pelisäännöt
 Tukea tarvitsevan oppijan vanhemmat 

lähiverkoston osallisina yhteistyön ”heikoin 
lenkki” – mihin vanhempia tarvitaan?

 - vanhempia kuullaan
 - vanhemmilla vastuu kotikasvatuksesta
 - ammatillinen puhe vanhemmista 

”poikkeavuuspuhetta”
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Maahanmuuttajalasten ja nuorten 
hyvinvointi - havaintoja

VARHAISLAPSUUS
 fyysinen koskemattomuus: vanhemmuuden tuki 

(lastenneuvolat, varhaiskasvatus, vanhempain ryhmät)
 kielen oppiminen: vanhempien opastus, varhaiskasvatus, 

tukiperheet

PERUSKOULUAIKA
 Kognitiivinen hyvinvointi: suomi toisena kielenä kuntoon, 

tukiopetus 
 Sosiaalinen hyvinvointi: kiusaamisen tunnistaminen ja 

puuttuminen, harrastuksiin ohjaaminen
 Emotionaalinen hyvinvointi: traumatisoitumisen 

tunnistaminen ja avun tarjoaminen
YLEINEN HYVINVOINTI: ovat köyhien perheitten lapsia
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Kiitos!


