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Yhdessä esteetön – YHES-hanke 2018-2020
Virallinen nimi: 
• Oppimisympäristöjen edistäminen fyysisesti ja 

vuorovaikutukseltaan esteettömiksi
Rahoitus: 
• Oph:n Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen 

varhaiskasvatuksessa -valtionavustus
Taustalla: 
• Yhteisöllisen puheterapeutin toimi 3/2007 alk.
Hanketyöntekijät: 
• Toimintaterapeutti Riikka Marttinen (50% työaika)
• Puheterapeutti Taina Olkinuora
Hankepäiväkodit: 
• Hangonsillan päiväkoti 
• Martinkaaren päiväkoti



Yhdessä esteetön – YHES-hanke 2018-2020

Kolme tavoitetta:

1) Oppimisympäristöjen 
muokkaaminen

2) Yhteisöllisen toiminnan 
toimintakulttuuri

3) Juurrutettava malli

• Tarpeiden ja 
oppimisympäristöjen 
kartoitus

• Hankepäiväkotien 
työntekijöiden koulutus, 
ohjaus ja yhdessä 
kehittäminen

• Toimintakulttuuria 
tukevat väline- ja 
laiteratkaisut

• Jaettavan toimintamallin 
muotoilu



Mitä on yhteisöllinen toiminta varhaiskasvatuksessa?

Arki!
Monialainen tiedon ja 

asiantuntijuuden jakaminen

Keskiössä yksilön ja yhteisön 
tunteminen

Vuorovaikutus!

Osallisuus ja tasavertaisuus

Toiminnallisuus – motivaatio 

Yhteinen asia - sitoutuminen

Ennaltaehkäisy ja varhainen tuki



Yhteisöllisen terapeutin työkalupakissa:

Tiedon jakaminen

• Koulutukset  ja niiden
organisointi

• Konsultaatiokäynnit
• Tiimipalaverit (muut palaverit)
• Kuunteleminen
• Tiedon yhdistäminen

Toiminta

• Osallistuminen arkeen  (tuokiot, 
siirtymät jne. → havainnot, 
ymmärrys)

• Keinojen ohjaaminen ja 
mallittaminen

• Ammattiosaamiseen liittyvät 
tavoitteelliset pienryhmät

• Välineet ja materiaalit



Mitä YHES-hankkeessa on tehty?

• Alkukartoituskysely ja havainnointi

• Ralla – leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmä

• Terapeuttien pitämät leikkiryhmät

• Zones of Regulation – tunnetilojen ja vireystason 
itsesäätely

• Leikkiympäristöjen rakentaminen ja kehittäminen

• Esteetön vuorovaikutus arjessa

• Esteettömyyttä tukeva teknologia



YHES-hanke arjessa

• Miten hanke on näkynyt 
päiväkodin arjessa?

• Paljon onnistumisia, 
oivalluksia ja kehitystä

• Haasteita, vastoinkäymisiä ja 
oppimiskokemuksia

• Lasten ja vanhempien 
kokemukset 



Yhteisöllinen toiminta ja kuntoutus

Onko tuen tarve lisääntynyt, muuttunut?

Kuntoutuskenttä muuttuu ja haastaa kehittämään uusia 
toimintatapoja

Tämä muutos sekä resurssien niukkuus näkyy myös 
varhaiskasvatuksen arjessa

→ Kuntoutuksen ammattilaisten rooli osana 
varhaiskasvatusta – Mitä etua tuottaa?

Ei ainoastaan hankkeina, vaan PYSYVINÄ RAKENTEINA, 
osana palvelutarjontaa

Palvelujärjestelmän eri organisaatioiden yhteistyön 
toimivuus!



Tarvitaan

• Toimivat rakenteet, poliittista 
päätöksentekoa sekä 
lainsäädäntö

• Ymmärrystä ja tietoa

• Osaavia työntekijöitä 

• Rahallista panostusta

Saavutetaan

• Varhainen, oikea-aikainen ja 
oikein kohdennettu tuki, 
ilman pitkiä jonoja



Malleja yhteistöllisestä toiminnasta/ yhteistoimijuudesta

Kuva: Lautamo Tiina, Kantanen Mari, Pikkarainen Aila 
2019. Toimintaterapian yhdistelmämallilla 
yhteistoimijuutta edistämässä. Kokemuksia 
etäkuntoutuksesta – Kelan etäkuntoutushankkeen 
tuloksia.

Kuva: Aronpuro Anna, Laitinen Anne, Metsäranta Anne 
2019. Koulutoimintaterapeutti toimii koulun arjessa. 
Toimintaterapeutti-lehti 2/2019



Kommunikointipiste

Kaikki hyötyvät esteettömästä 
vuorovaikutuksesta

Tarve esille hankkeen 
tarvekartoituksessa

Yhteistyö Lappset Group:n
kanssa

Lisännyt aikuisten ja lasten 
välistä vuorovaikutusta ja 
viestintää

Lisää tietoisuutta kuvien 
esteettömästä viestinnästä



Kommunikointipiste

http://bit.ly/KommunikointipisteFB

http://bit.ly/KommunikointipisteFB


Lisätietoa:

Facebook: 

https://www.facebook.com/yhdessaest

eeton/

Blogi:

https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-

koulutus/varhaiskasvatus/hankkeet/YH

ES-Yhdessa-esteeton/blogi/

Riikka.marttinen@hyvinkaa.fi

Taina.olkinuora@hyvinkaa.fi

https://www.facebook.com/yhdessaesteeton/
https://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/varhaiskasvatus/hankkeet/YHES-Yhdessa-esteeton/blogi/
mailto:Riikka.marttinen@hyvinkaa.fi
mailto:Taina.olkinuora@hyvinkaa.fi


KIITOS!


