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Suullinen esityksen diat voi sisältää vähemmän tekstiä, asiat kerrotaan laajemmin ääneen.

• Kerro kunkin PowerPoint-dian sisältö. Älä luota siihen, että kaikki näkevät tai pystyvät 

lukemaan tekstit.

• Selosta myös esityksen kuvien olennainen sisältö, jos kuvissa on oleellista sisältöä. 

Kuvituskuvien sisältöä ei tarvitse selostaa.

• Jos diasi sisältö naurattaa yleisöä, käy lyhyesti läpi, mikä diassa on huvittaa, vaikka kyseessä 

olisikin pelkkä kuvituskuva. Näin myös henkilö, joka ei näe esitystä, voi ymmärtää, mistä on kyse.
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• Käytä riittävän suurta fonttikokoa, jotta isossa salissa myös takariveillä istuvat näkisivät tekstin. 
Jos sisältö ei sitä jostain syystä salli, selosta ääneen kaikki oleellinen sisältö.

• Jaa tarvittaessa teksti useammalle dialle, jos yhteen diaan tulisi paljon tekstiä ja fonttikokoa pitäisi 
pienentää. 6–7 riviä tekstiä dialla on hyvä määrä.

• Käytä isoja kirjaimia vain tarvittaessa, älä koko ajan. KOKONAAN ISOILLA KIRJAIMILLA kirjoitettua 
tekstiä on hankalampi lukea.

• Varmista, että tekstin ja tekstin taustavärin välillä on riittävän suuri sävykontrasti. Pohjassa tämä on 
otettu huomioon. Katso ilmeen värien saavutettavat väriyhdistelmät graafisesta ohjeistosta.

• Jos käytät kuvia tai kaavioita, ota värien valinnassa huomioon värisokeus. Varmista ainakin se, että 
kuvioiden ymmärtäminen ei vaadi punaisen ja vihreän toisistaan erottamista.

• Käytä myös kaavioissa värisävyjä, jotka erottuvat toisistaan. Hyvä keino varmistua värisävyjen 
erottumisesta on kokeilla sitä, miltä kuva näyttää harmaasävyisenä, tai testata värisokeussimulaattorilla.
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Itsenäisen dokumentin on sisällettävä kaikki oleellinen tieto, jotta se on ymmärrettävä. Jos muokkaat 

suullisesta esityksestä lähetettävän, mieti jääkö siitä puuttumaan jotain olennaista, mitä pitäisi lisätä 

tekstinä mukaan. Tai tee ainakin selväksi, että jaettava tiedosto on ollut suullisen esityksen tukena. 

• Anna dioille yksilöllinen ja kuvaava otsikko. Jos jaat saman otsikon alla olevaa sisältöä usealle 

dialle, käytä numerointia. Esimerkiksi Tärkeää asiaa 1/3, Tärkeää asiaa 2/3 ja Tärkeää asiaa 3/3.

• Jos lisäät esitykseen kuvia tai muita graafisia elementtejä kuten kaavioita, kirjoita niille 

vaihtoehtoinen teksti. Täällä ohjeet: tekstin lisäämiseksi ja kirjoittamiseksi.

• Pidä huolta selkeydestä ja riittävistä kontrasteista. Vältä kovin vaaleaa tekstiä vaaleaa taustaa 

vasten, tai tummaa tummalle. Kirjoita teksti mielellään yksiväriselle tai ainakin hyvin selkeälle 

taustalle. Vältä tekstiä kuvan päällä. Ota värien valinnassa huomioon värisokeus.
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• Anna linkeille kuvaava näkyvä teksti, etenkin jos linkin osoite on vaikeaselkoinen. Esimerkiksi: 
ei näin: https://www.phhyky.fi/assets/files/2020/05/Laadunhallinnan-asiakas-ja-
potilasturvallisuuden-raportti-2019.pdf
Vaan näin: Laadunhallinnan asiakas- ja potilasturvallisuuden raportti 2019

• Tarkista esityksen lukemisjärjestys. Merkitse dian elementeille lukemisjärjestys, jos diassa on 
useita sisältöelementtejä (esimerkiksi kuvia, tekstiä ja kuvatekstejä) tai jos diassa esitetään 
esimerkiksi syy-seuraussuhteita.

• Pidä huolta tiedoston selkeästä nimeämisestä.

• Tarkista vielä lopuksi esityksen helppokäyttöisyys PowerPointin ”Tarkista helppokäyttöisyys” –
toiminnon avulla. 

• PowerPoint-esityksiä voi jakaa myös pdf-tiedostoina. Katso ohjeet tämän sivun lopusta.
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Alla on kymmenen kysymystä, joiden avulla voit pohtia jonkin 

asiakkaasi olevan lapsen, nuoren tai muun perheenjäsenen 

tilannetta systeemisen lähestymistavan viitekehyksessä. 

Kysymykset kytkeytyvät systeemisen lähestymistavan keskeisiin 

teoreettisiin ja eettisiin näkökulmiin. Valitse joku asiakkaanasi 

oleva lapsi, nuori, vanhempi tai muu asiakkaanasi oleva ihminen. 

Pohdi hänen tilannettaan kysymysten avulla. Valitse 2-3 

kysymystä, joihin perehdyt syvemmin.

Kymmenen systeemistä kysymystä – reflektion 

avuksi systeemiseen lapsikeskeiseen työhön 



LAPSEN/NUOREN SYSTEEMI

1.Olenko huomannut kiinnostua siitä, millaisessa ihmissuhteiden ja arjen muodostamassa 

”systeemissä” lapsi tai nuori tai aikuinen asiakkaani elää? 

LAPSEN/NUOREN ARKISET, TOISTUVAT KOKEMUKSET

2.Olenko kiinnostunut tietämään, millaisia kokemuksia hänelle rakentuu jatkuvasti arjessa: koulussa, 

töissä, kaveripiirissä, perheessä, harrastuksissa? Olenko yrittänyt eläytyen ja kysellen ymmärtää 

jotakin hänen kokemuksistaan? 

LAPSEN/NUOREN PUHETAVAT JA TARINAT, OMAT TARINANI HÄNESTÄ JA LÄHEISISTÄÄN

3.Huomaanko, miten puhun lapsesta/nuoresta? Huomaanko, miten lapsi itse puhuu itsestään, miten 

perheen jäsenet, muut aikuiset ja yhteisöt puhuvat lapsesta, itsestään ja toisistaan? Mistä puhetavat 

kertovat? Millaiset vaihtoehtoiset tarinat olisivat mahdollisia? 

SUHTEENI LAPSEEN JA LÄHEISIIN, HEIDÄN AJATUKSET SUHTEESTAMME 

4.Olenko pysähtynyt pohtimaan, millainen suhteeni lapseen ja hänen läheisiinsä on? Mistä ja miten 

tunnen lapsen läheisineen? Miten olen toiminut suhteessa häneen/heihin? Mitä vaikutuksia 

toiminnallani on ollut? Mitä lapsi ja hänen läheisensä ajattelevat toiminnastani ja yhteistyöstämme? 



SUHTEENI VALTAAN, LAPSEN JA LÄHEISTEN KOKEMUKSET VALLASTA SUHTEISSAMME 

5.Tunnistanko, millaista valtaa minulla on suhteessa lapseen ja läheisiin? Miten käytän valtaani 

ollessani vuorovaikutuksessa? Miten oma asemani työntekijänä vaikuttaa suhteeseemme? 

SUHTEENI OMAAN AJATTELUUNI, VAIHTOEHTOISET TAVAT AJATELLA 

6.Tiedostanko, mitä ajattelen lapsesta, hänen ominaisuuksistaan ja kyvyistään? Miten tulen 

selittäneeksi tai tulkinneeksi hänen toimintaansa? Mihin huomioni kiinnittyy kun ajattelen hänen 

elämäntilannettaan ja häntä ihmisenä? Mikä jää minulta huomaamatta? Millaisia uskomuksia minulla 

on hänestä? Miten hyödyllisiä omat ajatukseni ovat muutoksen tukemisen näkökulmasta? Millä muulla 

tavalla voisin ajatella lapsesta ja hänen läheisistään? 

LAPSEN/NUOREN KOKEMUKSET JA AJATUKSET, OMA UTELIAISUUTENI SUHTEESSA NIIHIN 

7. Olenko ollut avoin ja utelias selvittämään, mitä lapsi tai nuori itse ajattelee elämästään? Mikä 

hänelle on tärkeää? Millaisia kokemuksia hänellä on ollut aikaisemmin elämässään? Millaisia toiveita 

ja unelmia hänellä on? Mitä minun olisi tärkeä tietää hänen kokemuksistaan? 



LAPSEN/NUOREN ARJEN YMPÄRISTÖT

8.Tiedänkö, millaista lapsen tai nuoren arki ja sen tärkeät ympäristöt ovat? Missä lapsi viettää 
aikaansa fyysisesti? Millaista hänellä on eri ympäristöissään eri aikoina? Koulupäivinä? Niiden 
jälkeen? Viikonloppuisin? Loma-aikoina? Mikä hänelle on eri ympäristöissä vaikeaa, mikä tukee 
häntä niissä? Miten lapsen eri ympäristöt voisivat olla hänelle mahdollisimman turvallisia? 

OMAN YHTEISÖNI TAPA PUHUA LAPSISTA JA NUORISTA LÄHEISINEEN 

9. Tunnistanko, miten meillä yhteisönä on tapana puhua tästä lapsesta? Tai lapsista ja nuorista 
yleensä? Millaisia sanoja ja kieltä käytämme? Millaisia selitysmalleja meillä on? Onko 
puheemme asiakkaan ainutkertaisuuden tunnistavaa, hänen tietoaan arvostavaa ja 
kunnioittavaa? 

YHTEISÖNI LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN KOKEMUSTEN JA TODELLISUUDEN 
RAKENTAJANA 

10. Tunnistanko itse ja tunnistaako oma yhteisöni (työyhteisö, koulu tms.) mitä seurauksia 
meidän tavastamme puhua ja ajatella on lapselle/nuorelle ja läheisille? Millaisia kokemuksia 
itsestään lapset, nuoret ja läheiset saavat meidän kanssamme ollessaan? Millaisia 
yhteistoiminnan ja puhumisen tapoja meidän olisi tärkeää yhteisönä vahvistaa, jotta asiakkaat 
kokisivat yhteistyömme tärkeäksi ja hyödylliseksi? 
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