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LUKIJALLE

Tämä opas on luotu osana toiminnallista opinnäytetyötä, ja
on osoitettu ensisijaisesti varhaiskasvatuksen henkilöstölle,
jotka työskentelevät erityisherkkien lasten kanssa 
Opasta voivat hyödyntää myös muut asiasta kiinnostuneet
sekä erityisherkkien kanssa tekemisissä olevat
Opas sisältää perustietoa erityisherkkyydestä piirteenä, sen
ilmentymistä sekä sukupuolieroja ja mahdollisia
virhetulkintoja
Oppaaseen on eritelty myös suomalaisen varhaiskasvatuksen
pääpiirteitä ja tavoitteita sekä tyypillisimmät arjen
tilanteet, joissa erityisherkkien lasten piirteet tulevat
tavallisimmin esiin
Oppaan tarkoituksena on lisätä tietoutta erityisherkkyydestä
sekä tarjota erilaisia työkaluja sekä toimintatapoja
käytettäväksi päiväkotiarjessa
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Erityisherkkyyttä on alettu tutkia 1990-luvulla, kun
yhdysvaltalainen psykoterapeutti Elaine N. Aron löysi ja
nimesi kyseisen piirteen 
Erityisherkkyys on synnynnäinen piirre, jolla viitataan
hermoston herkkyyteen
Sitä esiintyy noin 15-20 prosentilla väestöstä
Erityisherkkiä tyttöjä ja poikia on määrällisesti yhtä paljon,
mutta yleisesti tämä piirre on haastavampi pojille niin
sanotun "poikakoodin" takia, johon kuuluu muun muassa
kivun ja tunteiden kieltäminen
Erityisherkät ihmiset ovat vastaanottavaisempia erilaisille
aistitiedoille, ja he prosessoivat uutta tietoa muita
kauemmin sekä syvällisemmin
he ovat myös kipuherkempiä ja reagoivat muita
voimakkaammin esimerkiksi lääkkeisiin sekä
nautintoaineisiin

mitä erityisherkkyys on?
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erityisherkkää ihmistä voisi verrata esimerkiksi sovellukseen
puhelimessa, jota päivitetään koko ajan
usein sisällä tapahtuvat tunnekuohut sekä reagointi
ärsykkeisiin ovat ulospäin varsin huomaamattomia, ja tästä
syystä hiljaisuutta sekä omaa rauhaa tarvitsevaa henkilöä ei
useinkaan ymmärretä
erityisherkälle ensisijaisen tärkeää olisi pitää vireystaso
optimaalisena sekä tunnistaa ja hyväksyä omat tarpeensa,
sen avulla hänestä tulee tasapainoisempi, tuottavaisempi
sekä läsnäolevampi

 
 
 

mitä erityisherkkyys on?

kaavio erityisherkän ja valtaväestön vireystilan
vaihtelun eroista samoissa tilanteissa

 

erityisherkkä =
punainen viiva

 
valtaväestö =
sininen viiva



erityisherkkyys on jaettu neljään eri
pääluokkaan, josta suomennettuna käytetään
lyhennettä EVÄS
EVÄS-malli on luotu helpottamaan esimerkiksi
terapeuttien työtä erityisherkkien parissa sekä
piirten määrittelyssä

 

ERIlaisia herkkyyksiä

 
E = emotionaalinen reaktiokyky
V = vivahteiden vaistoaminen
Ä = ärsykkeiden liiallisuus 
S = Syvällinen käsittely
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viitataan erityisherkkien tavallista voimakkaampaan
reagointiin sekä positiivisissa että negatiivisissa tunteissa
erityisherkkien luontainen kyky empatiaan auttaa heitä
toimimaan erilaisissa tilanteissa
heillä on kyky aistia herkästi muiden tunteita ja ajatuksia

emotionaalinen  reaktiokyky

tunnetaan myös nimellä aistiherkkyys
usein keskeisin eväs-mallin neljästä pääluokasta
erityisherkät tunnistavat itse parhaiten tämän piirteen
ei välttämättä tarkoita, että erityisherkällä olisi
poikkeukselisen terävät aistit, vaan usein kyse on tiedon
huolellisemmasta prosessoinnista

Vivahteiden vaistoaminen

erilaisia herkkyyksiä
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erilaisia herkkyyksiä

erityisherkät saattavat kokea väsyvänsä muita helpommin ja
nopeammin 
tämä johtuu useimmiten tilanteen monimutkaisuudesta tai
pitkäkestoisuudesta sekä tilanteiden syvemmästä analysoinnista
tämä piirre on yksi ulkoisesti näkyvimmistä sekä muiden ihmisten
helposti tunnistettavissa oleva
Erityisherkät ihmiset stressaantuvat usein muita helpommin,  ja he
kaipaavat muita enemmän omaa aikaa ja rauhaa käsitelläkseen
asioita

ärsykkeiden liiallisuus

Liittyy erityisherkkien tapaan käsitellä asioita
perustavanlaatuisesti sekä syvällisesti
Usein erityisherkät liittävät uutta saamaansa tietoa
vanhoihin kokemuksiin tai vertaavat tietoa niihin 
He voivat myös keksiä erilaisia muistisääntöjä tai etsiä
uudesta havainnosta samankaltaisuuksia verraten jo
johonkin aikaisemmin opittuun
uusi asia tai tieto saattaa unohtua, jos tällaista vertailua ei
tehdä

Syvällinen käsittely
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virheellistä tietoa
erityisherkkyydestä

erityisherkkiä pidetään yleisesti ujoina, pelokkaina tai
estoisina, vaikka tutkimusten mukaan noin 30 prosenttia
heistä on ulospäin suuntautuneita
erityisherkkyys ei ole vamma tai sairaus, vaan synnynnäinen
ominaisuus
joissain diagnooseissa on kuitenin yhtäläisyyksiä
erityisherkkyyden piirteiden kanssa, kuten esimerkiksi
aspergerissa tai autismissa
erityisherkkyyden piirteitä sekoitetaan helposti myös eri
tarkkaavaisuushäiriöiden kuten ADHD ja add kanssa, jotka
päällisin puolin muistuttavat erityisherkkyyttä
ihminen voi olla sekä erityisherkkä että myös sairas tai
vammainen
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erityisherkkä lapsi

erityisherkkyys on synnynnäinen tempperamenttipiirre, joka
on havaittavissa jo vauvaiästä lähtien
vauvaikäisillä erityisherkkyys näkyy itkuherkkyytenä eri
tilanteissa (esimerkiksi liian kirkkaat valot)
kasvaessaan heistä alkaa havaita tunneherkkyyttä, joka
näyttäytyy vahvoina ilon sekä surun tunteina
erityisherkkä lapsi ei todennäköisesti valitsisi
harrastuksekseen nopeatempoista joukkuelajia, mutta on sen
sijaan erittäin hyvä erilaisissa ennakointia vaativissa
leikeissä ja peleissä
he ovat tarkkaavaisia ja harkitsevat asioita ennen niiden
tekoa
heistä on usein myös helposti havaittavissa heidän
luontainen huomaavaisuutensa ja tunnollisuutensa, sillä
epäoikeudenmukaisuus tai vastuuttomuus saavat heidät
järkyttymään
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erityisherkkä lapsi

kuten aikuiset, myös jokainen lapsi on oma yksilönsä, joten
heidän toimintatapoihin vaikuttavat monen piirteen
yhdistelmä sekä kotona saatu kasvatus
herkkä lapsi voi niin ikään olla seurallinen tai yksin
viihtyvä, pitkäjänteinen tai helposti harhautuva, tai joko
määräilevä tai "Liian kiltti"

yleisimpiä piirteitä, jotka tulevat esiin, jos erityisherkkä
lapsi kohdataan aidosti sekä hyväksyvästi: 

 

 

empaattisuus 
tunnollisuus & tarkkuus

auttavaisuus 
luovuus

intuitiivisuus 
eläytymiskyky
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Kun erityisherkkä lapsi aloittaa
päiväkodissa

päiväkotimaailma on oiva tapa auttaa erityisherkkää lasta
astumaan mukaan kodin ulkopuoliseen maailmaan
ilman päiväkotikokemusta esikoulun ja koulun
aloittaminen voi olla erityisherkälle hyvin haastavaa
jokapäiväinen, edes muutaman tunnin mittainen
hoitopäivä on parempi vaihtoehto kuin esimerkiksi kaksi
kokonaista hoitopäivää viikossa, näin lapsi saadaan
paremmin sopeutumaan säännöllisyyteen ja arki
päiväkodissa helpottuu
aiemmin toteutetussa tutkimuksessa varhaiskasvatuksen
henkilöstön kokemus teemaan liittyen oli, että vaikka
terminä erityisherkkyys ei ole niin tuttu, ovat he arjessaan
tottuneet toimimaan sellaisissa tilanteissa, joissa lapsilla
tapahtuu esimerkiksi aistikuormittumista
päiväkodin henkilökunnan on tärkeää kannustaa
erityisherkkää lasta pienin askelin mukaan, sekä antaa
hänelle tarpeeksi aikaa sopeutuakseen uusiin tilanteisiin

 12



menetelmiä erityisherkän lapsen
tukemiseen ja ohjaamiseen

päivähoito on usein lapsen ensimmäinen kokemus
päivittäisestä vanhemmista erossaolosta, ja siksi on tärkeää,
että erotilanteet sujuisivat mahdollisimman hienosti ja
rutiininomaisesti
kiireetön tervehtiminen tuo lapselle turvallisuuden
tunnetta sekä olon, että hän on perheensä lisäksi myös osa
päiväkodin yhteisöä
aikuisen täytyy kuunnella mahdollisia ikävän ja surun
tunteita, ja ottaa ne tosissaan
On  tärkeää vahvistaa lapsen käsitystä siitä, että
päiväkotipäivän päätteeksi hän ja vanhemmat kohtaavat taas

päiväkotiin saapuminen 

 

 

13



päivähoitopäivien strukturointi eli lapsen
toimintaympäristöjen järjestäminen on hyvä tapa auttaa
lasta selviämään helpommin arkipuuhistaan
usein strukturointiin käytetään esimerkiksi kuvakortteja,
joista selviää päivän kulku, sekä missä järjestyksessä päivän
puuhat tapahtuvat
strukturoinnin avulla lapsen on helpompi hahmottaa mitä
asioita häneltä odotetaan, missä järjestyksessä ne tapahtuu
ja kenen kanssa
strukturointi vahvistaa lapsen omatoimisuutta,
mahdollistaa onnistumisen kokemuksia sekä luo lapselle
turvallisuuden tunnetta
kun asiat toistuvat samankaltaisina, syntyy rutiineja, jotka
helpottavat arjen sujuvuutta

arjen strukturointi

 
 

kuvakortteja löydät esimerkiksi
osoitteesta www.papunet.fi



siirtymätilanteet aiheuttavat usein yleistä levottomuutta,
joka johtuu monesta syystä (esimerkiksi tilanteen
riittämätön strukturointi)
usein tilannetta helpottaa siirtyminen tilasta ja tilanteesta
toiseen vaiheittain (esim ulos lähtiessä, ruokailussa ja
päivälevolle mentäessä)
siirtymätilanteita on hyvä ennakoida, ja lapsille, joille
tällaiset tilanteet ovat haastavia, on hyvä kertoa tulevasta
siirtymästä pari kertaa ennen sen toteutumista
näin lapsi tiedostaa paremmin tulossa olevan tilanteen, ja
pystyy paremmin valmistautumaan siihen
kun lapselta odotetaan itseohjautuvuutta, on hyvä ottaa
avuksi visuaaliset keinot, kuten kello
kello auttaa lasta keskittymään meneillään olevaan
toimintoon, jolloin asiasta suoriutuminen yleensä
nopeutuu ja helpottuu
visuaalisia keinoja, kuten kelloa käytettäessä, on hyvä
muistaa realistisuus sen suhteen, missä ajassa lapsi voi
tehtävästä selviytyä
on tärkeää muistaa sanoittaa lapselle sekä tehtävä toimitnta
että kellon tarkoitus

siirtymätilanteet
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esimerkkikuva muistilistasta, jota varhaiskasvattajat  voivat
käyttää siirtymätilanteiden helpottamiseksi
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pukeutumis- ja riisuutumistilanteissa avain onnistumiseen
on hyvä etukäteissuunnittelu, jonka avulla lapsella on
tarpeeksi aikaa ja omaa tilaa toimia sekä opetella
pukeutumisen ja riisuutumisen taitoja
kiireetöön ja porrastettu siirtyminen tilanteeseen luo hyvän
pohjan lapsen omatoimisuudelle sekä onnistumisen
kokemuksille
pukeutumisjärjestystä sekä nappien ja vetoketjujen käyttöä
olisi hyvä harjoitella päivitäin, minkä avulla lapsi kokee
pystyvyyden tunnetta, mikä on varsinkin erityisherkälle
lapselle hyvin tärkeää
pukeutumistilanteisiin kasvattaja voi ottaa avukseen jo
aiemmin mainitut kuvakortit, sekä erilaiset lorut ja laulut
lorujen ja laulujen lasta innostetaan aktiivisuuteen sekä
omatoimisuuteen

pukeutumis- & riisuutumistilanteet

 
 
 
 
 
 

 

"Aika on nyt pukea päälle,
varmistetaan että oikealle säälle.
paistaako aurinko, tuuleeko siellä?
onko loskaa ja kuraa vain tiellä?

ikkunasta kurkistaa saa, millainen
on pihamaa."

17



 

erityisherkkien suhtautumisessa ruokailuun korostuu yleensä
kaksi puolta; fyysinen vaikutus sekä emotionaalinen
merkitys
olennaisinta on syödä riittävästi sekä tarpeeksi usein
välttääkseen kovan nälän tunteen, joka on yksi aistiärsyke 
erityisherkät reagoivat verensokerin laskuun erittäin
voimakkaasti, mikä saattaa näkyä esimerkiksi ärtymyksenä
tai ahdistuneisuutena
emotionaalinen merkitys voi olla esimerkiksi
tunnesyömistä  tai sijaistoimintaa silloin, kun mielen tai
kehon ylivirittyneisyystila täytyy saada katkaistua
usein lohtua tuo ruoka, johon lapsi yhdistää mukavia ja
turvallisia muistoja
monet erityisherkät ovat valikoivia ruokien suhteen, ja he
kiinnittävät huomiota esimerkiksi suutuntumaan sekä
siihen, miten ruoka on tarjoiltu
on tärkeää muistaa, että aikuisen toimintamalli ohjaa
pitkälti myös lasten ruokailuun ja ravintoon liittyvää
käyttäytymistä
myönteinen ilmapiiri luo hyvän ympäristön jossa on tilaa
vuorovaikutukselle sekä oppimiselle; erilaiset mielipiteet ja
tunteet ruokailuun liittyen ovat hyväksyttyjä

ruokailu
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leikin avulla lapsi harjoittelee monenlaisia taitoja, ja sillä
on suuri vaikutus muun muassa kielelliseen, sosiaaliseen
sekä itsekontrollin kehitykseen
kasvattajan läsnäolo lisää lasten turvallisuutta sekä antaa
mahdollisuuden leikin ohjaamiseen ja mahdollisten
riitatilanteiden selvittämiseen
niin kuin muitakin lapsia, myös erityisherkkiä tulisi
sopivissa määrin kannustaa leikkiin ja yhdessäoloon,
muistaen kuitenkin antaa hänelle omaa tilaa ja aikaa
jos lapsi on hermostunut, vastahakoinen tai ylivirittynyt,
on kasvattajan tehtävänä auttaa häntä vetäytymään
tilanteesta
tilanteiden sanoittaminen lapselle on tärkeää, ja ennen
leikkiä lapselle on hyvä kertoa, mitä leikissä tapahtuu
lapselle on tärkeää kertoa myös, että leikki voidaan
tarvittaessa joko keskeyttää tai hän voi lähteä siitä pois
jos yhteinen tekeminen tuntuu haastavalta, voi lasta
totuttaa etukäteen tuloilla olevaan kokemukseen
esimerkiksi antamalla pallon tutkittavaksi ja kokeiltavaksi
ennen peliä

leikki- ja ulkoilutilanteet
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lopuksi
tämän oppaan ohjeet ja vinkit ovat esimerkkejä, ja niitä voi
hyödyntää joko suoraan tai soveltaen omalle ryhmälle
sopiviksi
erityisherkkiä ohjatessa on hyvä muistaa, että jokainen lapsi
on oma yksilönsä, ja usein toimivimmat ohjauskeinot
löytyvät ajan kanssa sekä yhteistyössä lapsen vanhempien
kanssa
tärkeintä on kohdata sekä hyväksyä erityisherkät lapset
aidosti, jotta he eivät kokisi olevansa "erilaisia" tai jollain
tapaa "vääränlaisia" 
oppaaseen on listattu ohjeita päiväkotiarjen toistuvimpiin
tilanteisiin, joissa erityisherkät lapset saattavat kaivata
tukea sekä ohjausta. näitä ohjeita voi kuitenkin hyödyntää
arjen muissakin tilanteissa, kuten esimerkiksi lepohetkillä
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