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Kehitysvammaiset ovat merkillinen joukko.

Mikään muu väestöryhmä ei ole kokenut vastaavanlaista kaiken 

kattavaa asennemuutosta tulla ei toivotuista, syrjityistä, 

pilkatuista, pelätyistä ja jopa vainotuista ihmisistä täysivaltaisiksi 

ja arvostetuiksi kansalaisiksi, joiden oikeudet hyvään elämään 

laki turvaa. Tämän parempaa osoitusta ihmisyyden ja 

hyvinvoinnin voittokulusta ei maassamme ole.

Karl Grunewald 2008, 19, suom. Heikki Seppälä

Kalle Salonen



Vammainen lapsi on ensisijaisesti lapsi. Vammaisen lapsen 
tulee saada nauttia kaikista lasten oikeuksista yhdenvertaisesti 

muiden lasten kanssa. 

Hänellä on lisäksi oikeus erityisiin järjestelyihin, jotta 
yhdenvertaisuus toteutuu. Vammaisella lapsella on oikeus 
saada hyvinvointinsa ja yhdenvertaisuuden toteutumisen 

kannalta tarpeelliset tuet ja palvelut.

THL:n pääjohtaja Juhani Eskola    

Vammaispalvelujen neuvottelupäivillä vuonna 2015

Hanke kehittää ja kartoittaa 

palveluja, joilla tuetaan lasten 

mahdollisuutta kasvaa 

omassa lähiyhteisössään



HEI! OLEN KILLE HIMANEN. 

TOIMIN VIESTINNÄN APUJOUKOISSA – SULATTAMASSA VÄHÄN 

JÄÄTÄ JA INNOSTAMASSA. ALLA ON TARINAA SIITÄ, MITÄ ÄML –

HANKKEESSA, KUTEN SITÄ LYHYESTI KUTSUMME  - AIOTAAN  

KOLMEN VUODEN AIKANA TEHDÄ. 

TEHTY KENTTÄTUTKIMUS AUTTOI  TUNNISTAMAAN SYITÄ, MIKSI 

MONI MUN KAVERI ON RISKISSÄ AJAUTUA LAITOSHOITOON

Tunnistaa

Syitä, miksi 
kehitysvammais-

ten lasten 
perheet 

turvautuvat 
laitospalveluihin

Kartoittaa

Olemassa 
olevia palveluja, 

jotka tukevat 
perheiden 

jaksamista ja 
lapsen 

mahdollisuuksia 
kasvaa omassa 
lähiyhteisössää
n laitoshoidon 

sijaan

Kehittää

Yhdessä 
perheiden, 

kuntien, 
kuntayhtymien 
ja muiden alan 

toimijoiden 
kanssa 

palveluja 
korvaamaan 
laitoshoitoa

Levittää

Valtakunnallises
ti tietoa ja 

konkreettisia 
toimintatapoja, 
joilla voidaan 

ehkäistä lasten 
laitoshoitoa



KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ, 

ROVANIEMI / POHJOIS-SUOMI

VAMLAS JA 

VAMLAS /YTRY

KVPS LOISTE

THL

SOTE

LAPE

TYÖTÄ 

VERKOSTOISSA…

http://www.kvps.fi/images/tiedostot/Julkaisut-Raportit/ala-missaa-lapsuutta-raportti-2017.pdf


Kuvattu tarkemmin teoksessa Paula 

Määttä 2001: Perhe asiantuntijana, 

Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen 

käytännöt 2. 56-64







PERUSOPETUSLAKI

2 §

Opetuksen tavoitteet

Tässä laissa tarkoitetun opetuksen tavoitteena on tukea 

oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti 

vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa 

heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi 

esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta 

parantaa lasten oppimisedellytyksiä.

Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta 

yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua 

koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä 

aikana.

Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä 

yhdenvertaisuus koulutuksessa koko maan alueella.

3 §

Opetuksen järjestämisen perusteet

Opetuksessa noudatetaan valtakunnallisesti yhtenäisiä 

perusteita siten kuin tässä laissa säädetään.

Opetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja 

edellytysten mukaisesti ja siten, että se edistää 

oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. (13.6.2003/477)

Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa.

Elämme samassa maailmassa – ei ole olemassa 

erikseen vammaisten ihmisten maailmaa.

Meidän yhteisönä tulee olla sellainen, 

jossa kaikki voivat elää

Arja Holm. 16.11.2017 

ÄML –seminaari 2.0

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a628-1998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a628-1998
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#a13.6.2003-477


http://lskl.e-julkaisu.com/vammaisen-lapsen-

nakemysten-selvittaminen/
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