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Keskustelurungot/ Tervetuloa! -tapaamiset 1 ja 2 

Tapaamisiin pyritään varaamaan työpari. Soveltuva työpari on mietittävä tapauskohtaisesti.  

Johdanto 

Valitse tilanteeseen sopivat kysymykset ja mieti etukäteen, mitkä kysymykset pitää ainakin kysyä 
ja mitkä asiat sanoa. Muista, että kuuntelu on tärkeämpää kuin puhuminen eli osallista 
keskusteluun sekä lapsi/nuori että huoltaja/t. Myös lasten, nuorten ja huoltajien omat kysymykset 
ovat tärkeitä. Muokkaa kysymykset ”omaan suuhusi sopiviksi” ja selkokielelle. 

Kirjaa keskustelussa esille tulleet opetuksen järjestämisen kannalta olennaiset asiat esimerkiksi 
oppimissuunnitelmaan/opinto-ohjelmaan. Jos keskustelussa tulee esiin opiskeluhuollollisia asioita, 
tapaamisesta pitää tehdä opiskeluhuoltokertomus.  

Tapaamisissa 1 ja 2 keskusteltuihin asioihin palataan tarvittaessa myöhemminkin, erityisesti 
asioiden konkretisoituessa. 

 

 
 
 

1. Tervetuloa! -tapaaminen 

Tapaamisen keskeiset tavoitteet: Tutustuminen ja luottamuksen luominen, yksikön käytänteiden 
esittely sekä yhteydenpidosta sopiminen. 

Muista kysyä myös, onko lapsella, nuorella tai huoltajalla omia kysymyksiä.  

Esiopetukseen osallistuminen/koulunkäynti ja opiskelu sekä huoltajan rooli näiden tukemisessa 

1. Pyydä lasta/nuorta kertomaan jotain itsestään ja/tai huoltaja lapsestaan (mistä lapsi/nuori 
pitää, kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet)? 
 

2. Onko lapsi/nuori käynyt esiopetuksessa/koulua aiemmin? Onko esiopetukseen 
osallistuminen/koulunkäynti ollut säännöllistä? 
 

3. Onko jonkun asian oppiminen ollut lapselle/nuorelle aiemmin vaikeaa? Tai onko lapsi/nuori 
tarvinnut tai saanut tukea jonkun asian oppimiseen? 
 

4. Millainen koulutusjärjestelmä kotimaassa on? Kuinka paljon huoltajat tietävät suomalaisesta 
koulutusjärjestelmästä? 
 

5. Käydään läpi yksikön käytäntöjä: esimerkiksi yksikön säännöt, lukujärjestys, aikataulujen 
noudattamisen tärkeys, sään mukainen pukeutuminen ja yksikön tarjoama oppimisen ja 
hyvinvoinnin tuki. 
 

6. Kerro huoltajien merkityksestä lapsen/nuoren esiopetukseen 
osallistumisen/koulunkäynnin/opiskelun tukemisessa (kysellä lapselta/nuorelta esimerkiksi 
päivän sujumisesta, kavereista ja läksyistä sekä olla yhteydessä yksikköön, jos oppimisesta 
tai muista asioista on huolta). Kysy huoltajien mahdollisuudesta olla oppimisen ja muun 

Kysymyksissä viitataan sanalla yksikkö esiopetuksen/perusopetuksen/toisen asteen 
yksikköön. Valitse tarpeeseesi sopiva termi.  
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esiopetukseen osallistuminen/koulunkäynnin/opiskelun tukena. (Täältä löytyy 1,5 minuutin 
selkokielisiä videoita – videot 13 ja 14 - huoltajalle aiheesta.) 
 

7. Pyydä perhettä kertomaan kasvatusperiaatteistaan. Keskustelkaa sen pohjalta lasten 
kasvatuksesta Suomessa ja muualla (muista mainita tarvittaessa väkivallaton kasvatus: ks. 
Kohti turvallista lapsuutta - julkaisu usealla eri kielellä - ja Väestöliiton 
Lastenkasvatusvihkoset - usealla eri kielellä). Ohjaa tarvittaessa ensisijaisesti opiskeluhuollon 
palveluiden piiriin.  
 

8. Yksikön ja kodin välisestä yhteydenpidosta ja yhteydenpitotavasta sopiminen.  

 

Kielitaito 

9. Mikä on lapsen/nuoren äidinkieli/- kielet? Mitä kieliä kotona käytetään? 
 

10. Millainen on lapsen/nuoren suomen kielen taito? 
 

11. Osaako lapsi/nuori/huoltaja kirjoittaa ja lukea omalla äidinkielellään ja/tai suomen kielellä? 
 
Tässä on hyvä kertoa huoltajille lapsen oman äidinkielen ja S2- kielen oppimisen 
merkityksestä. Ohjataan lapsi/nuori oman äidinkielen opetukseen ja kerrotaan, miten ja 
missä opetusta annetaan.  

 

Perhetilanne 

12. Kenen kanssa lapsi/nuori asuu? Keitä lapsen/nuoren lähiverkostoon kuuluu? 
 

13. Missä maissa perhe on asunut? Oletteko asuneet Suomessa ennen nykyiselle paikkakunnalle 
muuttoa? 
 

14. Onko lapsella/nuorella tai perheellä sellaisia tukiverkostoja tai tukipalveluita, joiden kanssa 
yksikön olisi hyvä tehdä yhteistyötä? 
 

15. Onko jotain sellaista huolta lapsen/nuoren terveydessä, hyvinvoinnissa tai tilanteessa, joka 
yksikössä pitäisi ottaa huomioon? Tarvitseeko lapsi/nuori tai huoltaja/t tukea näihin 
liittyvissä asioissa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://kajaanimcl.info/wordpress/?portfolio=suomi
https://www.emmaelias.fi/hillokellari/kannusta-minut-vahvaksi-kohti-turvallista-lapsuutta/
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/
https://www.vaestoliitto.fi/monikulttuurisuus/tietoa-monikulttuurisuudesta/aineistot/lastenkasvatusvihkoset/
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2. Tervetuloa! -tapaaminen 

Tapaamisen keskeiset tavoitteet: Tehdään katsaus lapsen/nuoren oppimiseen ja hyvinvointiin 
sekä varmistetaan yhteydenpidon sujuvuus: ”Tuemme yhdessä lapsen oppimista ja hyvinvointia.”  
 
Muista kysyä myös, onko lapsella, nuorella tai huoltajalla omia kysymyksiä. 
 

Esiopetukseen osallistuminen/koulunkäynti/opiskelu 

1. Miten esiopetukseen osallistuminen/koulunkäynti/opiskelu ja oppiminen ovat sujuneet 
lapsen/nuoren ja huoltajien näkökulmasta? 

 
2. Onko huoltajilla tai lapsella/nuorella huolta oppimisesta, läksyistä, kaveriasioista, 

kiusaamisesta tms.? Tässä on hyvä kertoa oppimisen tuen muodoista ja 
opiskeluhuollosta. Jos lapsen/nuoren oppimisesta tai muusta tuen tarpeesta on 
herännyt huolta, se on hyvä ottaa esille. Myös havaitut vahvuudet on hyvä kertoa. 

 
3. Onko lapsi/nuori osallistunut oman äidinkielen opetukseen? Jos ei, mikä on ollut syynä 

tähän? 
 
4. Yksikön arviointikäytänteiden avaaminen vanhemmille 

Kodin ja yksikön yhteistyö 

5. Ovatko huoltaja/t saaneet yksiköstä riittävästi tietoa lapsen/nuoren esiopetukseen 
osallistumisesta/koulunkäynnistä/opiskelusta? Millainen tieto on ollut hyödyllistä ja 
mistä kaivataan lisää tietoa? 
 

6. Onko yhteydenpitotapa kodin ja opettajan/muiden työntekijöiden välillä ollut toimiva ja 
onko yhteydenpito ollut riittävää? Huoltajat kutsutaan yksikön vanhempainiltaan ja 
tarkistetaan tulkin tarve. Osassa kunnista järjestetään alueellisia vanhempaintilaisuuksia 
erityisesti maahanmuuttajataustaisille huoltajille. Tieto näistä tilaisuuksista selvitetään 
etukäteen ja mainostetaan niitä huoltajille.   

Harrastukset tai muu tuki 

7. Onko lapsella/nuorella joku harrastus? Ovatko huoltajat tietoisia yksikön 
harrastuskerhoista tai lähialueen harrastusmahdollisuuksista? Kannustetaan perheitä 
etsimään lapselle mielekästä vapaa-ajan tekemistä. 

 
8. Millainen tukiverkosto lapsella/nuorella/huoltajilla on (sukulaiset, ystävät ja 

ammattilaiset)? Kenen kanssa yksikön työntekijöiden olisi hyvä olla yhteistyössä?  
 
Lapsen/perheen tulevaisuus 
 

9. Millaisia toiveita tai odotuksia lapsella/nuorella/huoltajilla on tulevaisuuden suhteen? 


