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� Vuorovaikutuksellista

� Kohtaavaa kumppanuustyötä; taitavampi 

osapuoli tasa-arvon hengessä mahdollistaa 

�Asiakkaiden erityisyyden  ja itsemääräämisen 

hyväksymistä ja kunnioittamista

� Luo joustavat ratkaisukeskeiset, 

kuntouttavat, fyysiset, psyykkiset ja 

sosiaaliset puitteet osallisuudelle, tuetulle 

itsemääräämiselle, muuttumiselle, 

kehittymiselle ja oppimiselle 



�Hetkeen heittäytyvää, ihminen ensin

� Pohdintaa mitä?, miksi? ja MITEN?

�Avarasti ammatillista ydinihmisyyden tasolla 

tapahtuvaa yhdessä olemista ja yhdessä 

toimimista



�Arjessa oppivaa

� Reflektoivaa

�Asiakasta mallittavaa

� Tietotaitoa soveltavaa ja luovaa

�Havaintoja ja kokemuksia jakavaa

� Intuitiivista ja ihmiskeskeistä

� Itseohjautuvaa, sisäisesti motivoitunutta

� Tilanneherkkää prosessissa oloa



� Sietää läheisyyttä

�Havaitsee ja arvostaa asiakkaiden aloitteita 

ja pientäkin edistymistä

� Tarttuu otolliseen hetkeen

�Mahdollisuusorientoitunut tulkki



�Asemaan asettuva avustaja; fyysinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen toimintaympäristö 

asiakkaan näkökulmasta.

� Kokeilee konkreettisesti ja mallittaa 

asiakasta

�On ongelmia ekologisesti tutkiva ja ratkova

� Toimii ennakoitavasti; vuorovaikutus ja 

kommunikointi, merkitysmaantiede

�Havainnollistaa, konkretisoi, käyttää 

mielikuvia ja luo apuvälineitä



�Huolehtii esteettömyydestä ja riittävistä 

haasteista

� Pilkkoo ja vaiheistaa tekemisiä myös 

ryhmätasolla> osallisuus

�Asemoi



�Huolehtii ergonomisuudesta; oma ja 

asiakkaan

� Tuunaa, ”protoilee” ja soveltaa

� Edistää subjektiutta; valmiit tai itsekehitellyt 

pysyvät tai hetkelliset apuvälineet

�Mahdollistaa valintojen tekemisen; ruokailu, 

vaatteet, osallistuminen

� Ei eristä itsenäisyydellä

� Ei tee onnistumisista vaatimuksia



� Suhteuttaa toiminnan laatu- kesto- ja 

tulosvaatimukset kunkin hetkiseen toiminta-

ja keskittymiskykyyn. 

�Arvostaa suhteellista edistymistä, kiittää 

osallistumisesta ja asiakkaan tuetusti 

antamasta avusta

�Miettii, miten puhuu asiakkaista



� Pyytää ja antaa anteeksi

� Viljelee hyväntahtoista huumoria ja osaa 

nauraa itselleen

� Ymmärtää ja kunnioittaa sitä, että asiakas 

tietää ja osaa sellaista, mistä itse voi oppia

�Haluaa oppia asiakkaalta ja yhdessä hänen 

kanssaan.

� Rakentaa vahvuuksille ja hyödyntää arkisia 

tilanteita ja välineitä= löytää arjesta 

välineitä ja tekemistä



� Tietää, että ihmiset motivoituvat eri syistä

�Havaitsee myönteiset poikkeukset ja luo 
niille tilaisuuksia

� Asettuu asiakkaan kartalle, samauttaa

� Ei pyri normaalistamaan, ei vaadi 
mahdottomuuksia vaan hyväksyy erityisyyden

�Muistaa ettei aikuinen ole lapsi, vaikka taidot 
ja ymmärrys olisivat lapsen tasolla

� Tiedostaa, että hänellä on valtaa

� Toimii tarveperustaisen 
oikeudenmukaisuuden pohjalta



� Käyttää itsekin olemuskieltä ja puhetta sekä 
puhetta tukevia ja korvaavia 
kommunikointikeinoja mahdollistaakseen 
keskinäisen yhteisymmärryksen, osallisuuden 
ja osallistumisen.

� Käyttää olemuskielen mahdollisuuksia

� Ymmärtää puheen, puhetavan ja sanojen 
voiman

� Ymmärtää että nk haastavalla 
käyttäytymisellä on syynsä ( opittu 
selviytymisstrategia, aistipulmat..) ja usein 
pitkät juuret



� Sääntö-, menetelmä-, diagnoosi-, 

toimenkuva- suunnitelma- tai riskikeskeistä 

� Kontrollikeskeistä,asemavaltaa käyttävää 

normaalistamista

�Mustavalkoista ”Joko-tai ajattelua”

� Tasapäistävää

� Lopullisia menettelytapoja etsivää



� Käyttää tietotaitoaan asiakaslähtöisesti ja 

tilanneherkästi yhteisymmärryksessä 

asiakkaiden kanssa vahvuuksille rakentaen, 

asiakkaiden kanssa yhdessä oppien

�Minimoi vamman aiheuttaman sosiaalisen 

vammaisuuden ja edistää realistispositiivista 

vammatietoisuutta, itsetuntemusta ja 

itsetuntoa

�Havainnoi ja muuttaa kulttuurisia käytänteitä 

ja kirjoittamattomia sääntöjä ja 

kyseenalaistamattomia itsestäänselvyyksiä




