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ABSTRACT 

 

Author: Heta Kemppainen 

Title: Supporting children`s emotional development and identifying emotional disorders in 

day care. Information and tools.   

Pages (appendixes): 76+156 

Thesis description: 

The purpose of this project was to develop a set of information and tools for handling children 

with emotional disorders. The aim of the thesis was to find out whether the set of information 

and tools had succeeded in providing the day care center workers with with adequate means of 

handling the children with emotional disorders. Another aim for the project was to encourage 

the children`s emotional development and prevent arising of emotional disorders in the field of 

day care. 

Theoretical summary: 

 In the theoretical part of the thesis I discussed the history of the day care system, the day care 

workers and their training, the working methods in day care and special day care as a part of 

the day care facilities. The developing of the set of tools and information and the selections 

involved were also discussed from the theoretical viewpoint. 

Methodological summary: 

 The project was carried out as a qualitative research. The data was collected with a 

questionnaire , in which the staff of the two day care centers involved in the study evaluated 

the set of information and tools after testing it in practice. 

  Main results:  

  With the set that I developed during the study I was able to provide the day care workers with 

information and tools for handling children with emotional disorders. The effect of the tools 

was rather small, whereas the increase in information had positive effects on the work of the 

day care staff.  

 

  Conclusion: The set of information and tools was a practicable instrument in the challenges 

the day care workers face in dealing with children with increased need for support. However, 

in bringing new methods of handling children with emotional disorders the set of information 

and tools has proved rather ineffective in practice. Nevertheless increased awereness of 

children`s emotions and emotional disorders had a positive effect on the day care centers`staff. 

That in turn led to better support of the children`s emotional development and prevention of 

emotional disorders. 

 

Key words: children, day-care, emotional disorders, identification, support, prevention 
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1  JOHDANTO 

Kehittämishankkeen kohteena on päivähoidon henkilöstö ja sen sosio-kulttuurisena 

kontekstina toimii päivähoito. Kehittämishankkeen tarkoituksena on lisätä henkilöstön 

tietoa ja työvälineitä liittyen erityistä tukea tarvitseviin lapsiin, joilla on tunne-elämän 

ongelmia. Nämä ongelmat ovat nykyään melko yleisiä ja noin 14 prosenttia erityistä 

tukea tarvitsevista lapsista kärsivätkin nimenomaan sosiaalis-emotionaalisesta 

vaikeuksista (Viittala 2002, 14). Kun tähän näkökulmaan lisätään henkilöstön kokemus 

omien tietojen ja taitojen riittämättömyydestä sekä tutkimustulokset nykyisten 

resurssien riittämättömyydestä vastata lasten sosiaalis-emotionaalisiin tarpeisiin, on 

kehittämishankkeen aihe tärkeä (Viittala 2002, 27-30).   

Idea kehittämishankkeelle tuli omasta lastentarhanopettajan työstäni. Oman 

kokemukseni mukaan lasten tunne-elämän häiriöt ovat lisääntyneet ja se näkyy myös 

lapsiryhmän toiminnassa. Tämä asettaa uusia vaatimuksia kasvattajana toimimiselle ja 

lapsiryhmän ohjaamiselle. Kuitenkaan tätä ei ole otettu huomioon työkentällä 

esimerkiksi lisäämällä koulutuksia. Kasvattajien onkin oma-aloitteisesti haettava tietoa 

ja muokattava työvälineitä, jotta lapsiryhmän toiminta onnistuu parhaalla mahdollisella 

tavalla. 

Tämän tutkimushankkeen raportin alussa aiheena on kehittämishankkeen toteutus.  

Esille nousevat kehittämishankkeen kehittämistehtävät ja se, miten hanke on prosessina 

edennyt. Aiheena on myös tarveanalyysi, jossa  on selvitetty päivähoidon henkilöstön 

tarve tällaiselle hankkeelle ja mitä he ovat toivoneet hankkeelta. Aiempia vastaavia 

tutkimuksia on Suomessa tehty aika vähän (Kallio & Pihlaja 2005; Heinämäki 2006; 

Heiskanen, Nuoramo & Vehviläinen 2001) ja ulkomaillakin hankkeet ovat 

suuntautuneet pääasiassa koulun puolelle (Forness, Serna, Nielsen, Lambros, Hale & 

Kavale 2000; Lewis, Jones, Horner & Sugai 2010). Nämä hankkeet esitellään 

pääpiirteissään ja niistä saatuja tuloksia tarkastellaan tämän tutkimushankkeen valossa.   

Raportin toisessa kappaleessa tarkastellaan sitä kontekstia, mihin kehittämishanke 

sijoittuu. Tarkastelun kohteena on päivähoitojärjestelmä ja sen historia sekä 

päivähoidon sijoittuminen yhteiskunnan palvelujärjestelmään. Päivähoidon sisäisistä 

tekijöistä esitellään yleisesti päivähoidossa työskentelevä henkilöstö sekä heidän 

koulutuksensa. Lisäksi esille nousee päivähoidon työvälineet sekä erityispäivähoito, sen 

historia ja sekä sijoittuminen päivähoidon kentälle. Erityispäivähoitoa tarkastellaan 
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nimenomaan erityistä tukea tarvitsevien lasten näkökulmasta. Erityispäivähoidon 

tarkastelu kiinteänä osana päivähoitoa on tärkeää, koska mikäli lapsen kasvuun ja 

kehitykseen tarvitaan erityiskasvatusta, tulee se toteuttaa lapsen arjessa (Svärd 2001, 

48).   

Raportin kolmas osio koostuu kehittämishankkeen kohteena olleen paketin 

syntykertomuksesta. Osiossa tarkastellaan paketin sisältöä sekä perusteluja paketin 

sisältöön liittyville valinnoille. Osiossa nousee esille lasten tunne-elämän häiriöt ja 

niihin liittyvät tekijät. Lisäksi tarkastellaan näiden häiriöiden tunnistamista. Häiriön 

tunnistamisen taustalla on ajatus varhaisesta puuttumisesta lapsen häiriöihin ja tuen 

tarpeisiin. Tähän varhaiseen puuttumiseen kuuluvat oleellisena osana havainnointi ja 

tuen tarpeen määrittely eli arviointi (Määttä & Rantala 2010, 120). Myös lasten tunne-

elämän häiriöihin liittyvä tukeminen ja sitä palvelevat pelit, leikit ja tehtävät tulevat 

esille kappaleen lopussa.  

Raportin lopuksi käsitellään kehittämishankkeen tuloksia eli millaiset päivähoidon 

henkilöstön kokemukset olivat tieto- ja työvälinepaketista ja sen käyttämisestä. Koska 

tarkoituksena on jatkaa tieto- ja työvälinepaketin kehittämistä edelleen, ovat paketin 

jatkokehittämisehdotukset painavassa roolissa selvitettäessä käyttäjien kokemuksia 

paketista. Kokemuksien perusteella rakentuneiden tieto- ja työvälinepaketin 

käyttökelpoisuuteen liittyvien johtopäätösten jälkeen kehittämishanketta arvioidaan 

kokonaisuutena käyttäen mahdollisimman monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä. 

Pääpaino arvioinnissa on käyttäjien kokemuksissa mutta myös kehittämishankkeen 

toteuttajan itsearvioinnissa. Arviointi on kehittämishankkeelle tärkeää, koska se tuo 

esille hankkeen vahvuudet, mutta myös kehittämiskohteet (Ruokolainen & Alila 2004, 

109). 
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2  KEHITTÄMISHANKKEEN TOTEUTUS 

2.1 Kehittämishankkeen tarkoitus   

Kehittämishankkeen tavoitteena on muodostaa eräänlainen tieto- ja työvälinepaketti, 

joka käsittelee lasten tunne-elämän häiriöitä ja tarjoaa materiaalia käsitellä tunteita 

lasten kanssa ja tätä kautta edistää lasten tunne-elämän edistymistä ja ehkäistä tunne-

elämän häiriöiden syntymistä. Tarkoituksena on koota yhteen tunne-elämää ja sen 

häiriöirä koskevaa materiaalia, kuten teoriatietoa ja artikkeleja. Lisäksi pakettiin tulee 

erilaisia päivähoidon toiminta-alueita koskevia vinkkejä siitä, miten lasten kanssa 

tunteita voi käsitellä. Olennaista ovat erilaiset tiivistelmät ja koosteet sekä asioiden 

avaaminen niin, että ne ovat valmiiksi sovellettuna päivähoidon työkentälle. 

Pitkän tähtäimen tavoitteena kehittämishankkeella on tukea myös tulevaisuudessa lasten 

tunne-elämää ja tätä kautta mahdollisuuksien mukaan ehkäistä tunne-elämän häiriöiden 

syntyminen. Kun työntekijät saavat tietoa kyseisestä aiheesta, ei tieto lopu vaikka hanke 

loppuu, vaan tieto jää vaikuttamaan hankkeen kohteena oleviin ja sitä kautta 

kehittäminen jatkuu. Myöskään työvälineet eivät häviä, vaan ne jäävät työntekijöiden 

käyttöön ja tätä kautta toivottavasti myös leviävät. 

Tiivistetysti hankkeen kehittämistehtävät ovat: 

1. Tarjota päivähoidon työntekijöille tietoa ja työvälineitä liittyen lasten tunne-elämän 

häiriöihin. 

2. Edistää lasten tunne-elämän kehittymistä ja ehkäistä tunne-elämän häiriöiden 

syntymistä päivähoidon työkentällä. 

Kehittämishankkeella on oma tarkoituksensa myös sen toteuttajan kehittämisessä. 

Koska tämä kehittämishanke on syntynyt suoranaisesti omasta kokemuksesta liittyen 

lasten tunne-elämän häiriöihin liittyvän tiedon ja työvälineiden puutteeseen, on oma 

oppimistavoite ollut kiinteästi mukana kehittämishankkeen tarkoituksessa, tekemisessä 

ja toteuttamisessa. Se onkin ollut tärkeä motivoija tekemään entistä paremman 

kehittämishankkeen kuin vain ulkopuolelta tuleva tarve. Omana oppimistavoitteenani 

on siis sekä saada lisää tietoa lasten tunne-elämän häiriöistä, että tutustua niitä koskeviin 

työvälineisiin, mutta myös päästä itse opitun tiedon pohjalta kehittämään erilaisia lasten 

tunne-elämää käsitteleviä leikkejä ja tehtäviä. 
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2.2 Kehittämishankkeen prosessikuvaus 

Kehittämishankkeen ensimmäinen vaihe on ollut sen aiheen ja kohteen valinta. Aihe 

valikoitui työn alla olleen proseminaarityö (Kemppainen 2011) myötä, koska minulla 

oli aiheesta valmiiksi vahva teoriapohja. Tämän vuoksi oli hyödyllistä, että aiheet ovat 

lähekkäin toisiaan. Lisäksi viisivuotisen lastentarhanopettaja-työurani aikana olen 

huomannut, että päivähoidon henkilöstön tietämys ja työvälineet liittyen lasten tunne-

elämän häiriöihin ovat niukat. Usein lasten tunne-häiriöt jäävätkin tästä syystä 

tunnistamatta eikä niihin reagoida oikealla tavalla. 

 

Aiheen valinnan jälkeen vuorossa on tarveanalyysi, jonka tarkoituksena on selvittää 

onko kehittämishankkeelle tarvetta eli tuntevatko päivähoidon henkilöstö että heillä ei 

ole tarpeeksi tietoa ja työvälineitä tunnistaa lasten tunne-elämän häiriöitä ja tukea lasten 

tunne-elämän kehittymistä. Tutkimusjoukolle on tehty kyselylomake (Liite 1.), jonka 

avulla saatujen vastausten perusteella kehittämishankkeen toteutusta on jatkettu. 

Tarveanalyysin kyselylomake on muodostettu niin, että sen avulla saatu aineisto on 

toiminut sekä tarveanalyysin että proseminaarityön aineistona. Aineiston avulla on saatu 

todella hyviä vinkkejä ja neuvoja tieto- ja työvälinepaketin rakentamiseen. Aineisto 

toimikin hyvin pitkälle punaisena lankana tieto- ja työvälinepaketin rakentamisessa. 

Lisäksi paketin rakentamista on ohjannut myös oma kokemus kenttätyöstä, lasten tunne-

elämän häiriöistä ja niiden vaikutuksista päivähoidon arkeen. Minulla on ollut siis 

omakohtaisesti alustava käsitys siitä, mitä henkilöstö tarvitsee liittyen lasten tunne-

elämän häiriöihin, jota tarveanalyysin aineisto puolestaan on tarkentanut ja täydentänyt. 

  

Alun perin kehittämistoiminnan kohteena on ollut yksi päiväkoti (jossa kaksi osastoa), 

jonka henkilöstön käyttöön kyseinen tieto- ja työvälinepaketti on mennyt. Pian he 

pyysivät myös toista pakettia toiseen päiväkotiin testattavaksi eli paketteja on lopulta 

mennyt kahteen eri päiväkotiin testattavaksi. Päiväkotien henkilöstö on testannut 

pakettia määrätyn ajan (n. 2-3 kk), jonka jälkeen he ovat antaneet palautteen tieto- ja 

työvälinepaketista kyselylomakkeen avulla (Liite 81). Kyselylomakkeessa on ollut 

kehittävä ote, jonka avulla työntekijät ovat tuoneet esille nimenomaan käytännöstä esille 

nousseita vinkkejä siitä, miten tieto- ja työvälinepakettia voisi kehittää. Tarkoituksena 

onkin korjata sitä mahdollisuuksien mukaan ja ottaa se käyttöön myöhemmin omaan 

työyksikköön. Pitkän aikavälin tulokset eivät ole käytettävissä tässä raportissa (miten 



8 

 

 

tieto- ja työvälinepaketti ja sen tuottama osaaminen ovat auttaneet lasten tunne-elämää), 

mutta omassa työssäni sen jatkuvalla käytöllä tulen näkemään vaikutukset. Lisäksi 

toivon työparieni myös hyötyvän paketista. Seuraavassa prosessikaaviossa (kuvio 1.) 

tulee esille kehittämishankkeen eri vaiheiden kulku prosessina. 

 

Kuvio 1. Kehittämishankkeen prosessikaavio 

Työmenetelmänä tässä hankkeessa on käytetty tarveanalyysin osalta kyselylomaketta 

(Liite 1) jonka avulla on kerätty tarvittava taustatieto. Muuten konkreettisen tieto- ja 

työvälinepaketin ovat testanneet päivähoidon henkilökunta, jotka arkipäivän tilanteissa 

yhdessä lasten kanssa ovat käyttäneet hyväkseen sekä tietopaketin tietoja, että myös 

työmenetelmiä. Tämän jälkeen henkilökunta on arvioinut paketin kyselylomakkeen 

Käyttöön omassa työssä

Muokkaaminen arvioinnin perusteella

Tieto- ja työvälinepaketin testaaminen 

Kaksi päiväkotiosastoa Arviointi käytettävyydestä

Tieto- ja työvälinepaketin rakentaminen

Tarveanalyysin aineistosta vinkkejä Oma kokemus, mitä tarvitaan?

Tarveanalyysi

Yhteinen aineisto proseminaarityön kanssa Pohjana tieto- ja työvälinepaketille

Aiheen valinta

Oma työ Proseminaarityö
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avulla (Liite 81). Arvioinnin ovat toteuttaneet 5 päivähoidon työntekijää kahdesta eri 

yksiköstä. Koska kehittämishankkeen kohteena on eräänlainen työväline, voidaan se 

nähdä myös työmenetelmänä. Teoreettiset perusteet ja kehittämishanke yhdistyvät tieto- 

ja työvälinepaketissa tiukasti yhteen, koska pohjan paketille luo  nimenomaan lasten 

tunne-elämän häiriöistä esitetty ja tutkittu teoreettinen tieto. 

2.3 Tarveanalyysi 

Tarveanalyysin tutkimusjoukkona toimivat kahden kunnan päivähoitoyksiköt sekä 

yhden isomman kunnan yksi päiväkoti. Yhdestä päiväkodista ei tullut vastauksia 

ollenkaan, joten tutkimusaineisto on peräisin yhteensä neljästä eri päivähoidon 

yksiköstä, joissa on pääasiassa 3-6 -vuotiaita lapsia. Analyysi aiheen kehittämistarpeesta 

toteutettiin kyselylomakkeiden (Liite 1.) avulla. 11 henkilöä vastasi kyselyyn. Samalla 

kyselylomakkeella toteutetaan myös erityispedagogiikan proseminaarityö aiheesta ” 

”TUNNEKKO NÄÄ?” Lasten tunne-elämän häiriöiden tunnistaminen päivähoidossa” 

(Kemppainen 2011), minkä takia koko kyselylomake ei käsitellyt tätä 

kehittämishankkeen tarvenalyysiä. Kyselylomakkeeseen sisältyy kaksi kysymystä, joilla 

haetaan suoranaisesti vastausta kehittämishankkeen kehittämistarpeeseen. Nämä 

kysymykset ovat: 1. Millaista tukea ja työvälineitä teillä on tällä hetkellä käytössänne 

lasten tunne-elämän häiriöiden tunnistamisessa? Koetteko ne riittäviksi?  ja 2. Millaista 

tukea, koulutusta ja/tai työvälineitä tunnette tarvitsevanne, jotta tunnistaisitte lapsen 

tunne-elämään liittyvän häiriön paremmin?. Kyselylomakkeessa on yhteensä 13 

kysymystä ja nämä kaksi kysymystä ovat kyselylomakkeen viimeiset kysymykset, mikä 

todennäköisesti verotti sitä, etteivät kaikki vastaajat olleet vastanneet viimeiseen 

kysymykseen. Aineisto on antanut kuitenkin kehittämistarpeen olemassaolon 

varmistumisen lisäksi erinomaista tietoa ja vinkkejä siitä, millaista tietoa ja materiaalia 

tieto- ja työvälinepaketin olisi hyvä sisältää. Siksi tarveanalyysin tekeminen onkin 

erittäin tärkeää ja motivoiva tekijä tässä kehittämishankkeen toteutuksessa. 

Kyselyyn vastasi siis 11 henkilöä, joista ensimmäiseen kysymykseen (katso yllä) olivat 

vastanneet kaikki. Tosin tuen ja työvälineiden riittämättömyyteen olivat vastanneet vain 

3 henkilöä, joista kaksi koki ne riittämättömiksi ja yksi koki ne tällä hetkellä ”ehkä 

riittäviksi”. Toiseen kysymykseen tuen, koulutuksen ja työvälineiden tarpeesta tuli 

runsaasti vastauksia ja vastaajat kokivat tarvitsevansa erilaisia tuen muotoja, jotka 

tulevat esille taulukossa 1.  
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Taulukko 1. Päivähoidon henkilöstön tuen tarpeen muodot 

Tieto Täsmäkoulutusta aiheesta 

 Tarkempia ohjeistuksia, esim.ohjevihko aiheesta 

 Tuoretta teoriatietoa lasten tunne-elämän häiriöistä ja 

niiden ilmenemisestä 

 Koulutuksia siitä, millaisia tunne-elämän häiriöisiä 

lapsia on kohdattu 

Konsultaatio Erityislastentarhanopettajan palvelut 

 Muiden alan ammattilaisten käytännön kokemuksia 

aiheesta 

 Lastenpsykiatrin konsultointiapua 

 Käytännön neuvot arkeen vaikeissa tapauksissa 

Työvälineet Leikki- ja toimintajuttuja päivähoitoon, joiden avulla voi 

auttaa lasta tunne-elämän solmujen avaamisessa 

Yhteistyö ja resurssit Yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa 

 Aikaa pohtia asioita työyhteisön kanssa 

 

Osa näistä vastaajien esiin tuomista tuen tarpeista ovat asioita, joihin tällä hankkeella ei 

ole mahdollisuutta vaikuttaa. Sen sijaan tiedot, koulutuksen tarve, neuvot, vinkit, 

kokemukset ja työvälineet ovat asioita, joiden tarpeeseen pystytään ainakin jollakin 

tasolla vastaamaan. Tuen tarpeen muodoista vahvimmin ovat nousseet esille tiedon ja 

konsultaation tarve. Tiedon tarve koski nimenomaan tietoa lasten tunne-elämän 

häiriöistä ja niiden ilmenemisestä. Vastauksissa tuli esille, että henkilöstö toivoi 

nimenomaan tietoa siitä, mitä lasten tunne-elämän häiriö käytännössä tarkoittaa eli 

miten se ilmenee päivähoidon arjessa. Tähän liittyi myös konsultaation tarve. 

Henkilöstö halusi kuulla muiden ammattilaisten kokemuksia lasten tunne-elämän 

häiriöiden ilmenemisestä, sekä haluttiin apua ja vahvistusta määriteltäessä lasten 

ongelmia ja niihin vastaamista. Etenkin erityislastentarhanopettajan palveluiden tarve 

korostui vastauksissa. Työvälineistä mainittiin erilaiset leikki- ja toimintaideat, joilla 

voitaisiin tukea lapsia heidän tunne-elämän ongelmissaan. Neljäs ja viimeinen tuen 

muoto oli yhteistyö ja resurssit, johon kuului toive yhteistyöstä sosiaalipuolen kanssa 

sekä lisää aikaa yhteistyöhön myös työyksikön sisällä. 
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2.4 Aiemmat tutkimukset 

Kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää lasten tunne-elämän kehittymistä ja 

ehkäistä tunne-elämän häiriöiden syntymistä päivähoidon työkentällä. Lisäksi 

tavoitteena on tarjota päivähoidon työntekijöille tietoa ja työvälineitä liittyen lasten 

tunne-elämän häiriöihin. Näin ollen tarkoituksena on nostaa tässä esille aikaisempia 

tutkimuksia ja hankkeita, jotka liittyvät näihin aiheisiin, tavalla tai toisella. Koska 

kehittämishanke koskettaa suhteellisen laajaa teoreettista aluetta, varhaista tukea 

päivähoidossa, pyrkimyksenä on ollut etsiä tutkimuksia laajalta teoreettiselta alueelta. 

Tätä ratkaisua tukee myös Viittalan (2002, 15) huomio siitä, ettei erityispäivähoidon 

erityisyydestä ja sen sisällöstä ole kovinkaan paljon tutkimustietoa. Tutkimustuloksia 

tarkastellaan kohdistamalla huomio tämän kehittämishankkeen kannalta merkittäviin 

tutkimuksista nousseisiin löytöihin. 

Joitakin varhaisen tunnistamisen ja puuttumisen projekteja on toteutettu ulkomailla. 

Yksi näistä on ”Head Start”-projekti Meksikossa, jossa pyrittiin toteuttamaan ongelmien 

aikaista havaitsemista ja ennaltaehkäisyä. Lisäksi pyrittiin kiinnittämään huomiota 

sosiaalis-emotionaalisten taitojen opettelemiseen. Alustavat tästä projektista saadut 

tulokset ovat olleet toiveikkaita. Niiden mukaan erityistaidot (sosiaalis-emotionaaliset 

taidot) kehittyivät ja sitä kautta pystyttiin ennalta ehkäisemään ongelmia. (Forness ym. 

2000.) Intervention tosin tulisi tapahtua jo lapsen varhaislapsuudessa (Singer, 1992, 

114). Projektissa tuotiin esille, että varhainen tunnistaminen edellyttää järjestelmällistä 

seulontaa ja päivähoidon on tehtävä tiukempaa yhteistyötä koulun ja eri viranomaisten 

kanssa. Tärkeää olisi ottaa sosiaalis-emotionaalisten taitojen opettaminen ja oppiminen 

mukaan opetussuunnitelmiin. (Forness ym. 2000.)  

Koululaisille on kehitetty myös School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) –

ohjelma, jonka tarkoituksena on panostaa oppilaiden ongelmien ehkäisyyn ja 

ennakoimiseen, mutta myös ongelmien tunnistamiseen ja tukemiseen. Ohjelmassa 

käytetään hyväksi opettajista koostuvia tiimejä, jotka toteuttavat oppilaiden yksilöllistä 

tukemista. Ohjelman onkin todettu vähentäneen ongelmia esikoulutasolla ja 

vähentäneen myös myöhempää ongelmakäyttäytymisen riskiä. (Lewis ym. 2010, 83-

86.) Jatkokehittämistarpeista nousi esille, että erityistä tukea tulisi tarjota jo 

varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyään, eikä odottaa, että ongelmat voidaan virallisesti 



12 

 

 

määritellä. Myös johdonmukaisen tukijärjestelmän avulla voitaisiin keskittyä tuen 

tarjoamiseen ja sosiaalisten taitojen opettamiseen. (Lewis ym. 2010, 88-90.) 

Suomessa puolestaan Varhaisen tuen vahvistaminen varhaiskasvatuksessa eli VarTu-

hanke toteutettiin vuosina 2004-2005. Hankkeen tarkoituksena on ollut varhaisen tuen 

menetelmien ja ohjauksen vakiinnuttaminen varhaiskasvatuksen työtavoiksi. 

Hankkeessa ei ole pyritty kehittämään uusia pedagogisia menetelmiä, vaan tavoitteena 

on ollut kehittää työkäytäntöjä varhaisen tuen suuntaan ja edistää organisaatioiden 

toiminnan reflektiivistä tarkastelua. Hankkeen tuloksena on syntynyt kehittämisvalikko, 

joka sisältää kehittämisen mallinnuksia, ”kehittämisteemoja”, jotka on tarkoitus 

keskustella auki teemoittain työyhteisöissä. Keskustelulla on suunniteltu rakenne: 

keskustelu alkaa yhteisestä perehdyttävästä johdannosta, etenee yhteisestä käsitteiden 

määrittelystä omaan työyhteisöön soveltamiseen, omien työkäytäntöjen arviointiin ja 

kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Oleellista on dialogi ja yhteinen ymmärrys 

käytännön toiminnasta. Kokeiluvaiheessa saadun palautteen mukaan päivähoidon 

henkilöstö koki, että jäsennetystä ja mallinnetusta keskustelusta oli merkittävä tuki 

yhteisön kehittämisprosesseille. (Heinämäki 2006, 11-20).  

Tämän kehittämishankkeen tarveanalyysissä nousee esille päivähoidon henkilöstön 

kokemus riittämättömyydestä. Tätä riittämättömyyden tunnetta ja ammatillisen 

asiantuntijuuden kehittämistä on tutkinut myös Paula Korkalainen (2009), jonka 

tutkimuksen toimintaympäristönä toimii varhaiserityiskasvatus. Tutkimuksessa nousi 

esille, että työntekijät kaipaavat tietoa sosiaalisista taidoista ja vuorovaikutustaitojen 

kehittämisen ohjaamisesta. Täydennyskoulutuksen merkitys nousi tutkimuksessa esille 

etenkin päivähoidon henkilöstön suhtautumisessa varhaiserityiskasvatukseen. Kun 

tuettiin ja kehitettiin henkilöstön suhdetta varhaiserityiskasvatukseen, vaikutti se myös 

päivähoidon toimintakulttuurien ja työtapojen uudistumiseen lapsi- ja 

perhelähtöisemmiksi. Tuloksista nousi esille myös toimintaympäristön merkitys 

kasvatukselle, Kun toimintaympäristöä kehitetään ja parannetaan, vaikuttaa se lapsen 

kasvuun, kehitykseen, oppimiseen, hyvinvointiin ja perheiden tukemiseen. (Korkalainen 

2009, 241.) Peilaten saatuja tutkimustuloksia tähän kehittämishankkeeseen, voisi 

olettaa, että henkilöstön saadessa tietoa ja työvälineitä varhaiserityiskasvatukseen 

(vaikka hanke koskeekin pääasiassa tunne-elämän häiriöitä), vaikuttaa se positiivisesti 

myös toimintakulttuurin ja työtapojen kehittämiseen. 
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Tarja Kallio ja Päivi Pihlaja (2005) ovat toteuttaneet puolestaan  hankkeen ”Sosiaalis-

emotionaalisten vaikeuksien hoito ja kasvatuksen kehittäminen päivähoidossa”. 

Hankkeen tarkoituksena on ollut kehittää lapsen sosiaalis-emotionaalisten vaikeuksiin 

liittyvää hoitoa ja kasvatusta. Tekijät ovat havainneet tutkimuksessaan saman asian kuin 

mikä toimii tämän hankkeen punaisena lankana:  

”Lapsen pulmat ovat osa ympäristöä ja sen toimintaa, jolloin ympäristö edistää 

tavalla tai toisella lapsen häiriökäyttäytymistä (Apter 1982; Rhodes 1970; Hobbs 

1969). Nämä ajatukset ja tulokset on tuotu esiin jo 1970-luvulla, mutta niiden 

pedagogiset vaikutukset ovat olleet vähäisiä.” (Kallio & Pihlaja 2005, 3). 

 

Eli teoriasta saadun tiedon hyödyt eivät ole siirtyneet käytäntöön ja tähän haasteeseen 

tällä kehittämishankkeella halutaan vastata. 

”Hankkeessa kiinnitettiin erityisesti huomiota henkilökunnan osaamisen 

kehittämiseen. Kun pedagogisessa kulttuurissa saadaan aikaan muutosta, 

voidaan sen olettaa vaikuttavan laajemminkin lapsen elämään. Varhaisella 

tiedostamisella ja puuttumisella voidaan ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja tukea 

lapsen terveitä ja vahvoja alueita.” (Kallio 2005, 5). 

Myös Kallion ja Pihlajan (2005) hankkeen tavalla vaikuttaa, eli lisäämällä 

henkilökunnan osaamista, on yhtymäkohtia tähän hankkeeseen. Tässä Kallion ja 

Pihlajan toteuttamassa hankkeessa on viisi pitkäkestoista tavoitetta, joista kolme 

koskettaa myös tätä hanketta. Ensimmäinen näistä on lasten syrjäytymisen 

ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen lasten sosiaalisiin ja emotionaalisiin 

vaikeuksiin. Toinen tavoite on päivähoidon erityispedagogisten valmiuksien 

kehittäminen niin, että sosiaalisista ja emotionaalisista vaikeuksista kärsivien lasten 

hoito ja kasvatus mahdollistuu. Lisäksi tavoitteena on päivähoidon kasvuympäristön 

kehittäminen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä tukevaksi ja ohjaavaksi. (Kallio 

2005, 5.)   

Tulosten mukaan hankkeeseen osallistujien ammatillinen tietoisuus ja asiantuntijuus 

erityistä tukea tarvitsevien lasten tapauksissa kasvoi. Työntekijöiden osaaminen oman 

työn analysoinnissa ja työkäytäntöjen ja toimintatapojen kehittämisessä lisääntyi ja 

yhteistyö vanhempien kanssa syveni. Hankkeen johdosta myös lasten kasvuympäristöjä 

oli kehitetty niin, että ne tukivat entistä paremmin lasten kehitystä. Lisäksi hanke 

koettiin antoisaksi ja omaa työtä kehittäväksi. (Kallio 2005, 20.) 
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Se, miten meneillään oleva hanke eroaa tästä hankkeesta on se, että esille nostetussa 

hankkeessa on projektia viety pääasiassa eteenpäin koulutuksien avulla ja kohderyhmä 

on ollut huomattavasti suurempi. Tämän raportin hankkeen idea on puolestaan 

muodostaa konkreettinen tietopaketti, jossa on sekä uusin teoriatieto selkeästi ja 

tiivistetysti esitettynä, että myös konkreettisia vinkkejä, neuvoja, leikkejä ja pelejä, joita 

päivähoidon henkilöstö voi käyttää arkipäivän tilanteissa. 

Marja Heiskanen, Hanna Nuoramo ja Minna Vehviläinen (2001) ovat tehneet Mikkelin 

ammattikorkeakouluun opinnäytetyön päiväkodin varhaisen puuttumisen haasteista. 

Opinnäytetyössä tarkastellaan, miten päiväkoti tukee lasta ja perhettä varhaisissa 

sosiaalisissa ongelmissa. Lisäksi huomio kohdistetaan päiväkodin henkilökunnan 

havaintoihin, kokemuksiin, tapoihin ja osaamiseen havaita ja puuttua lasten ja perheiden 

varhaisiin psykososiaalisiin ongelmiin. Opinnäytetyö on toteutettu haastattelemalla 

kolmen  päiväkodin henkilökuntaa. (Heiskanen ym. 2001, 10-11.) Sen löydöksissä on 

noussut esille, että kun puhutaan psykososiaalisesta tuesta ja sen muodoista, on 

päivähoidon työntekijöiden persoonilla suuri merkitys. Nähdään, että 

auttamismahdollisuudet riippuvat hyvin pitkälle työntekijän motivaatiosta ja halusta 

auttaa ja kantaa vastuuta lapsesta. Yleensä tukea lapselle on annettu intensiivisen 

huomion ja läsnäolon kautta. Myös lapsen tunteille on pyritty antamaan tilaa. 

(Heiskanen ym. 2001, 18-21.) Opinnäytetyössä on noussut esille myös päivähoidon 

työntekijöiden ammattitaidon riittämättömyys vaikeissa tapauksissa, jolloin on 

turvauduttu moniammatilliseen yhteistyöhön. Lapsen varhaisen puuttumisen haasteina 

oon nähty havainnoiminen ja ongelmien tunnistaminen niin, että ne pystytään 

erottamaan normaalista kehityksestä. (Heiskanen ym. 2001, 22-26.) Löydösten mukaan 

työkokemus ja täydennyskoulutus vastaavat näihin haasteisiin tuoden varmuutta 

havainnointiin ja ongelmien havaitsemiseen (Heiskanen ym. 2001, 32). Opinnäytetyön 

tekijät nostavat esille koulutuksen lisäämisen tarpeen ja lisäksi työntekijöiden 

perehtyneisyyttä työtään ohjaaviin lakeihin tulisi lisätä. Lisäksi selkeät toimintaohjeet 

kriisissä olevan lapsen auttamiseksi puuttuvat. Myös varhaista puuttumista ja sen 

keinoja tulisi tutkia enemmän, ottamalla mukaan esimerkiksi lasten vanhemmat ja 

perhepäivähoito. Myös vertailemalla eri päiväkotien varhaista puuttumista voidaan 

saada uutta tietoa päiväkodin varhaisesta puuttumisesta ja sen keinoista. (Heiskanen ym. 

2001, 67-73.)  
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Taina Heinikoski ja Aila Muhonen (2009) ovat puolestaan tehneet Laurea-

ammattikorkeakouluun opinnäytetyönään Konkkaronkka-lautapelin ja testanneet sen 

soveltuvuutta lasten sosiaalis-emotionaalisten kehityksen tukemiseen. Tulosten mukaan 

pelin avulla on voitu tukea lasten tunne-elämän kehitystä vertaisryhmän ja aikuisen 

tuella. Tunne-elämän kehitys on tapahtunut oppimalla uusia sosiaalis-emotionaalisia 

taitoja pelitilanteiden avulla. Pelin todetaan soveltuvan välineeksi myös 

varhaiserityiskasvatukseen ja sitä voidaan käyttää myös kokonaisvaltaisen oppimisen 

tukena. (Heinikoski & Muhonen 2009, 52-53.) Opinnäytetyössä nostetaan esille 

jatkokehittämistarpeista peliin liittyvät jatkokehittämistarpeet, sen laajemman 

testaamisen sekä yleisen puutteen leikkivälineistä, jotka tukevat lasten sosiaalis-

emotionaalista kehitystä. (Heinikoski & Muhonen 2009, 20.) Taulukossa 2. tulee esille 

kehittämishankkeeseen liittyvät aiemmat tutkimukset, niiden olennaiset tavoitteet, 

saavutetut tulokset sekä keskeiset jatkokehittämistarpeet. 

Taulukko 2. Kehittämishankkeeseen liittyvät aiemmat tutkimukset ja niiden tulokset. 

TUTKIMUS/HANKE TAVOITTEET TULOKSET JATKOKEHITTÄMIS-

TARPEET 

Forness, Serna, Nielsen, 

Lambros, Hale, & Ka-

vale, 2000.  

Model for early Detec-

tion and Primary Pre-

vention of Emotional or 

Behavioral Disorders. 

Tavoitteina oli ongelmien 

varhainen havaitseminen ja 

ennaltaehkäisy sekä erityis-

taitojen (sosiaalis-emotio-

naaliset taidot) opettelemi-

nen. 

Tulosten mukaan eri-

tyistaidot kehittyivät ja 

ongelmia pystyttiin eh-

käisemään taitoja kehit-

tämällä. 

Jatkossa tarvitaan tiukempaa 

yhteistyötä päiväkodin, kou-

lun ja eri viranomaisten vä-

lillä. Varhainen tunnistami-

nen edellyttää myös järjes-

telmällistä seulontaa. Myös 

erityistaidot tulee ottaa mu-

kaan opetussuunnitelmaan. 

Lewis, Jones, Horner, & 

Sugai, 2010.  

School-Wide Positive 

Behavior Support and 

Students with Emotio-

nal/Behavioral Disor-

ders: Implications for 

Prevention, Identifica-

tion and Intervention.  

 

Tavoitteina oli oppilaiden 

ongelmien ehkäisy ja enna-

koiminen ja lisäksi ongel-

mien tunnistaminen ja 

tukeminen. 

Ohjelma on vähentänyt 

ongelmia esikoulutasol-

la ja vähentänyt myös 

myöhempää ongelma-

käyttäytymisen riskiä. 

Positiivisia muutoksia 

tapahtui myös opetta-

jien toimintatavoissa. 

Jatkokehittämisessä tulisi 

huomioida, että erityinen 

tuki tulisi tarjota aiemmin ja 

ke-hittää pysyvä selkeä 

prosessi ja logiikka 

ongelmiin puut-tumiseen. 

Kallio, Tarja & Pihlaja, 

Päivi 2005.  

Sosiaalis-emotionaalis-

ten vaikeuksien hoito ja 

kasvatuksen kehit-

täminen päivähoidossa. 

Tavoitteina oli kehittää 

lapsen sosiaalis-emotionaa-

listen vaikeuksien hoitoa ja 

kasvatusta (syrjäytymisen 

ennaltaehkäisy, varhainen 

puuttuminen) , lisätä henki-

lökunnan osaamista ja 

kehittää kasvuympäristöjä. 

Hanke on lisännyt am-

matillista tietoisuutta, 

asiantuntijuutta ja oman 

työn analysointia, sekä 

kehittänyt työkäytäntö-

jen ja toimintatapojen 

kehittämistä. Lisäksi  

kasvuympäristöjä kehi-

tettiin ja yhteistyö van-

Jatkossa tulisi kehittää hank-

keessa käytössä olleen kon-

tekstianalyysin käyttöä päi-

vähoidossa ja lisäksi projek-

tista saatua tietoa viedä 

eteenpäin, jotta muutkin 

hyö-tyvät. 
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hempien kanssa parani. 

Heinämäki, Liisa 2006. 

Varhaisen tuen vahvis-

taminen varhaiskasva-

tuksessa, VarTu-hanke-

kuvaus 2004-2005.  

Tavoitteina oli varhaisen 

tuen menetelmien ja oh-

jauksen vakiinnuttaminen 

varhaiskasvatuksen työta-

voiksi. Tavoitteena oli 

myös kehittää työkäyt-

äntöjä varhaisen tuen suun-

taan ja edistää organisaa-

tioiden toiminnan reflek-

tiivistä tarkastelua. 

Hankkeen tuloksena 

syntyi kehittämisva-

likko, joka sisälsi kehit-

tämisen mallinnuksia, 

jotka keskustelemalla 

auki tarjosivat merkittä-

vää tukea henkilöstölle 

yhteisön kehittämispro-

sesseissa.    

Jatkokehittämistarpeina 

hankkeessa nousi esille 

päivittäisten työkäytäntöjen 

kehittäminen ja varhaisen 

tuen tarkastelun tarve. 

Korkalainen, Paula 

2009. 

Riittämättömyyden tun-

teesta osaamisen oival-

lukseen. Ammatillisen 

asiantuntijuuden kehit-

täminen varhaiserityis-

kasvatuksen toiminta-

ympäristössä. 

Tavoitteena oli selvittää, 

millaisena varhaiserityis-

kasvatus näyttäytyy päi-

vähoidon käytännöissä, 

millaisia esteitä henkilöstö 

kokee, miten työnteki-

jöiden asiantuntijuus ja 

osaaminen muuttuvat ja 

mitkä ovat varhaiserityis-

kasvatuksen onnistumisen 

edellytykset tavallisissa 

lapsiryhmissä. 

Tuloksena oli, että 

henkilöstön suhtautu-

mista varhaiserityiskas-

vatukseen voidaan 

tukea ja kehittää esim. 

täydennyskoulutuksen 

avulla ja näin vaikuttaa 

päivähoidon toiminta-

kulttuurien ja työtapo-

jen kehittämiseen. Esille 

tuli, että toimintaympä-

ristön kehittämisellä on 

suuri merkitys lapsen 

kehitykselle. 

Tulevaisuudessa ennaltaeh-

käisevän ja erityispedagogi-

sen näkökulman tulee olla 

esillä päivähoidossa ja riittä-

vän resurssoinnin ja raken-

teiden vahvistamisen avulla 

tulee taata jokaiselle lapselle 

oikeus varhaiseen ja erityi-

seen tukeen. Ammatillisen 

asiantuntijuuden ja osaa-

misen vahvistamista tulee 

myös lisätä. 

Heiskanen, Marja, Nuo-

ramo, Hanna & Vehvi-

läinen, Minna. 2001. 

Päiväkodin varhaisen 

puuttumisen haasteet. 

Miten päiväkoti tukee 

lasta ja perhettä varhai-

sissa psykososiaalisissa 

ongelmissa?  

Tutkimuksen tavoitteena 

oli selvittää, miten päivä-

koti tukee lasta ja perhettä 

varhaisissa sosiaalisissa 

ongelmissa. 

Tulosten mukaan psy-

kososiaalisen tuen tar-

joaminen ja sen muo-

dot riippuvat työnteki-

jän ominaisuuksista. 

Tukea tarjottiin pääasi-

assa huomiona, läsnäo-

lona ja tilan antamisena 

tunteille.  

Jatkossa on lisättävä koulu-

tusta ja tietoisuutta päi-

vähoitoa ohjaavista laeista. 

Tarvitaan selkeät toiminta-

ohjeet lapsen auttamiseksi 

hankalissa tilanteissa. Var-

haista puuttumista ja sen 

keinoja tulisi tutkia ja 

kehittää. 

Heinikoski & Muhonen, 

2009.  

Konkkaronkka-peli 

sosiaalis-emotionaali-

sen kehityksen tukena.  

Tavoitteena oli selvittää, 

miten kehitellyn lautapelin 

avulla voidaan tukea lasten 

sosiaalis-emotionaalista ke-

hitystä ja miten se soveltuu 

lasten oppimisen tueksi 

varhaiserityiskasvatuksessa

. 

Tulosten mukaan pelin 

avulla voidaan tukea 

lasten sosiaalis-emotio-

naalista kehitystä 

opettamalla heille uusia 

sosiaalis-emotionaalisia 

taitoja. Peli soveltuu 

varhaiserityiskasvatukse

en ja kokonaisvaltaisen 

oppimisen tueksi.   

Pelin kehittelyä tulee jatkaa 

vastaamaan eri ikä- ja kehi-

tystasoja sekä lisäämällä sii-

hen toiminnallisia element-

tejä. Tarvitaan myös lisää 

leikkivälineitä, jotka tukevat 

sosiaalis-emotionaalista ke-

hitystä. 
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2.5 Tieto- ja työvälinepaketin rakentaminen 

Ajallisesti tieto- ja työvälinepaketin rakentaminen on kestänyt noin kaksi vuotta (kuvio 

2). Se alkoi ajatustyöllä syksyllä 2009, kun esittelimme ideamme kehittämishankkeen 

suhteen muulle opiskelijaryhmällemme. Olin tuonut kehittämishankkeeni idean esille jo 

ylemmän ammattikorkeakoulun valintakokeissa kesällä 2009. Kun kehittämishankkeen 

rakenne alkoi olla selvillä, jatkui työ tarveanalyysin rakentamisella. Talvella 2009-2010 

toteutettiin tarvenanalyysi kyselylomakkein. Tämä tarveanalyysin toteuttaminen oli 

tieto- ja työvälinepaketin rakentamisen kannalta merkittävää, koska se antoi punaisen 

langan paketille: mitä sen tuli sisältää ja mitä paketilta odotettiin. Tämän jälkeen paketin 

rakentaminen jäi hautumaan ja konkreettinen paketin rakentaminen tapahtui syksyllä 

2010 niin, että se vuoden 2011 alussa pääsi testattavaksi yhteen päiväkotiin. Pian 

paketin käyttäjät toivoivat paketista myös toista versiota, jotta sitä voitaisiin testata 

myös muissa yksiköissä. Paketista rakennettiin siis myös toinen versio tammikuun 2011 

aikana.  

Tieto- ja työvälinepaketti oli päiväkotien testattavana tammi-maaliskuun 2011. Tänä 

aikana muodostettiin pakettia koskeva arviointi- ja kehittämislomake, jonka paketin 

käyttäjät täyttivät huhtikuun alussa. Tällä tavoin saatiin kerättyä tietoa paketin käytöstä 

ja siitä, miten sitä tulisi kehittää eteenpäin. Koska tieto- ja työvälinepaketti on ylemmän 

ammattikorkeakoulun lopputyönä toteutettava kehittämishanke ja ajallisesti rajoitettu, 

tässä vaiheessa toteutettiin raportti tieto- ja työvälinepaketin rakentamisesta ja 

testaamisesta. Kuitenkin tämän raportin jälkeen paketin kehittämistyö jatkuu niin, kuin 

käyttäjät ovat toivoneet. Vasta tämän jälkeen paketin on tarkoitus mennä kentälle 

käyttöön.  
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Kuvio 2. Tieto- ja työvälinepaketin ajallinen rakentuminen 

Konkreettisesti paketti rakentui kansioksi eli kaikki materiaali meni päiväkotiin 

kirjallisena niin, että esimerkiksi tarvittavien materiaalien valmistusohjeet sisältyivät 

kansioon eikä kansio sisältänyt sellaisia valmiita materiaaleja, joiden sisällyttäminen 

kansioon olisi ollut vaikeaa. Kansion sisältö on myös sähköisessä muodossa, koska 

ajatuksena on ollut, siirtää ne jossain vaiheessa myös internet-sivustoksi, mikäli 

kansiosta todetaan olevan työkentällä hyötyä. 
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3.PÄIVÄHOITO 

3.1 Päivähoitojärjestelmä 

Päivähoidon määrittely ja tehtävät ovat vaihdelleet kehityksen edetessä. Päivähoidossa 

painotettavat asiat ovat myös vaihdelleet eletyn ajan ja yhteiskunnallisen tilanteen 

mukaan. (Pihlaja 1998, 17.) Päivähoitojärjestelmän rakentumisessa voidaan erotella 3 

tärkeää ajanjaksoa, jotka ovat alkuvaihe, päivähoitolain syntyvaihe ja lain 

vakiintumisaika. Alkuvaihe ajoittuu 1990-luvun alkuun, päivähoidon syntyvaihe 1960-

1970-luvuilla ja päivähoitolain vakiintumisaika 1980-1990-luvuille. (Pihlaja 2005, 27.) 

Päivähoidon juuret ja tehtävät voidaan jakaa myös kahteen ryhmään: lastensuojeluun ja 

lasten henkiseen kasvatukseen. (Pihlaja 1998, 17.) 

1800-luvulla Englannissa perustettiin lasten huoltolaitoksia huolehtimaan lapsista kun 

vanhemmat olivat töissä. Suomessa perustettiin vastaavia pikkulastenkouluja 1830- ja 

1840-lukujen taitteessa: ensimmäinen Kokkolaan vuonna 1839 ja toinen Helsinkiin 

vuonna 1840. Varsinaisista lastentarhoista ensimmäiset perustettiin Tammisaareen 

vuonna 1861, Jyväskylään vuonna 1863 ja Helsinkiin 1883. Helsinkiin perustettiin 

myös vuonna 1888 Kansanlastentarha köyhille lapsille, koska oli nostettu esille, että 

lasten arkuus ja ryhmään sopeutumattomuus vaikeuttivat lasten oppimista. Vaikka 

lastentarhoja oli perustettu jo 1800-luvulla, myönnettiin ensimmäiset lastentarhojen 

valtionavut  vasta vuonna 1913. (Pihlaja 1998, 17-18.) 

Päivähoitojärjestelmän alkuvaiheessa perustettiin lasten seimiä, joihin otettiin lapsia, 

joiden äitien oli pakko olla töissä kodin ulkopuolella. Kun verrataan seimen toimintaa 

lastentarhan toimintaan, keskittyi seimi fyysiseen hoitoon ja huolenpitoon, kun taas 

lastentarhan toiminta painotti psyykkistä hoitoa. Koska alkuvaiheen yhteiskunnallinen 

konteksti oli jokseenkin tasapainoton kaupungistumisen, asuntopulan ja muuttuneiden 

töiden takia, haluttiin lapsille turvata lastentarhan muodossa kehittävä toiminta, ruoka ja 

turvalliset olosuhteet. Tämä yhteiskunnallinen tilanne ajoi myös kehittämään ja 

organisoimaan kasvatusta ja opetusta ja tämä johti lakiin yleisestä oppivelvollisuudesta 

vuonna 1921 ja lakiin lastentarhain valtionavusta vuonna 1927. Tähän asti 

lastensuojeluosasto oli kuulunut kouluhallituksen toimintaan, mutta nyt se siirrettiin 

sosiaaliministeriöön ja sen tehtäväksi määriteltiin muun muassa ”valtion yleisten 

kasvatuslaitosten, valtion ja yksityisten lastensuojelulaitosten sekä aistiviallisten ja 

tylsämielisten kasvatus- ja hoitolaitosten yleinen valvonta ja johto”. (Pihlaja 2005, 28.) 
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Sotien jälkeisenä aikana, 1940-1950-luvuilla, keskityttiin rakentamaan hyvinvoivaa 

yhteiskuntaa. Käytännössä tämä näkyi muun muassa naisten lisääntyvänä 

työssäkäyntinä, joten tarvittiin kunnollinen päivähoitojärjestelmä. (Pihlaja 2005, 29.) 

1960-luku voidaankin nähdä päivähoitojärjestelmän kehittymisen merkittävämpänä 

vuosikymmenenä, jolloin päivähoitoa organisoitiin yhtenäiseksi järjestelmäksi. 

Päivähoidon rintamalla oli monia eri toimijoita: seimet, lastentarhat, laajennetut seimet 

eli päiväkodit, erityispäivähuoltolaitokset sekä yksityiskodit, joissa annettiin avohoitoa. 

Myös palvelujen järjestäjiä oli useita: kunnat, järjestöt ja yksityiset ihmiset. (Pihlaja 

2005, 29.) 1960-luvulla päivähoitojärjestelmän kehittämisessä nousi esille myös 

työntekijät ja heidän ammattikoulutuksensa (lastentarhanopettajan koulutus) tärkeys. 

Lisäksi katsottiin, että työntekijöillä tuli olla hyvä terveys ja henkilökohtainen 

soveltuvuus alalle. Kasvatuksen ammatillisuus alkoi siis nostaa päätään. Koulutuksen 

merkityksen lisäksi vanhempien tuen tarve kasvatustehtävässään nousi esille ja nähtiin, 

että lapsia hoitavat ja ohjaavat ammattihenkilöt voivat vastata myös tähän tuen 

tarpeeseen. (Pihlaja 1998, 18.) 

1970-luvulla tarkastelun kohteena oli päivähoidon ydinmerkitys. Päivähoito nähtiin 

toisaalta viriketoiminnaksi joka täydensi kotikasvatusta, että myös sijaishoidoksi, joka 

korvasi vanhemmilta saadun hoidon. Myös 1970-luku oli päivähoidon näkökulmasta 

merkittävä, koska uusi päivähoitolaki tuli voimaan vuonna 1973 ja se selkeytti ja 

yhtenäisti päivähoitojärjestelmää. Lisäksi laki teki päivähoitotyöstä tavoitteellista ja 

vahvisti perhepäivähoidon roolia. Olennaista uudessa laissa oli myös se, että sen 

mukaan sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä päivähoitoa tarvitsevat lapset ovat 

etusijalla päivähoitopaikkoja täytettäessä. (Pihlaja 1998, 19.) Laki määritteli myös 

päivähoidon järjestämisen. Sen mukaan päivähoito tuli järjestää sellaiseksi, että se 

edistää lapsen kehitystä ja oppimismahdollisuuksia. Lisäksi päivähoidon tuli 

tasapuolisesti turvata eri ikäryhmien lasten hoidon ja kasvatuksen tarve paikalliset olot 

huomioon ottaen. (Pihlaja 2005, 30.) 1970-luvulla päivähoidon tehtävä nähtiinkin 

laajana ja keskeisenä perhepolitiikan muotona ja osana sosiaaliturvapolitiikkaa. Lisäksi 

sen rooli perheiden ja kuntien hyvinvoinnin tuottajana oli merkittävä. (Pihlaja 1998. 19.) 

1980-luvulla päivähoidon kehityslinjaksi muodostui kodinomaisuus. Vuonna 1980 

ilmestyi päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö, joka merkittävällä tavalla 

määritteli päivähoidon kasvatuksellista perustehtävää. Kun tähän asti perustehtäviksi oli 

nähty hoito ja huolenpito, niin nyt kasvatus nähtiinkin kokonaisvaltaisena ja sen 
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tavoitteena oli kehittää tasapainoisesti lapsen koko persoonallisuutta. Päivähoidolla 

nähtiin olevan yhteiskunnallinen vastuu kasvatuksen lisäksi lasten suojelusta ja 

perheiden tukemisesta. 1980-luku toi mukanaan päivähoitoon myös muutoksia. 

Joustavuus lisääntyi ja päivähoidon toimintaa alettiin kehittämään 

lapsiystävällisemmäksi ja kodinomaisemmaksi. (Pihlaja 1998,20.) 

Joustavuuden lisäämiseen pyrittiin myös 1990-luvulla, jolloin poistettiin lapsiryhmien 

muodostamisen normit ja maksimikoko. Kuntien valta ja vastuu päivähoidon 

järjestämisestä oli merkittävä. 1990-lukua kuitenkin haittasi lama ja se vaikutti myös 

päivähoitoon, kun terveys- ja sosiaalitoimi joutuivat leikkaamaan resurssejaan, 

muuttamaan toimintojaan ja kehittämään palveluiden rakennetta niin, että ne vastasivat 

paremmin yhteiskunnan uutta taloudellista ja sosiaalista tilaa. (Pihlaja 2005, 34-35.) 

Lamasta huolimatta päivähoidossa tapahtui 1990-luvulla merkittävä uudistus kun lapsen 

subjektiivinen oikeus päivähoitoon tuli voimaan. Tällöin huomio kiinnittyi nimenomaan 

lapsen subjektiuteen ja se toi mukanaan lapsikeskeisyyden, yksilöllisyyden ja 

itseohjautuvuuden korostamisen päivähoitoon. (Pihlaja 1998, 20.) Seuraavassa kuviossa 

(kuvio 3.) näkyy päivähoidossa olleiden lasten määrän kehitys. Kuviossa nousee esille 

sekä subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentaminen koskemaan kaikkia alle 

kouluikäisiä lapsia vuonna 1996, että vuonna 1997 yksityisen hoidon tuen ottaminen 

käyttöön. (Anttonen 1999, 45.) 

 

    (Lähde: Säkkinen & Kuoppala 2010) 

Kuvio 3. Päivähoidossa olleiden lasten määrät vuosina 1985-2009.  
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Kuviossa 3. on eroteltu myös eri päivähoidon muodot ja niiden piirissä olleiden lasten 

määrät. Päivähoidossa olleiden lasten määrissä näkyy selvästi 1990-luvun alun laman 

vaikutukset: vanhempien tytö vähenivät, mistä seurasi lasten määrän väheneminen 

päivähoidossa. Subjektiivinen päivähoito-oikeus sen sijaan lisäsi päivähoidossa olevien 

lasten määrää (kuvio 4.). Kun ajatellaan 2010-luvun päivähoitoa ja sen eri muotoja, 

huomataan taulukon perusteella, että perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on 

laskenut vuosi vuodelta, kun taas päiväkodeissa olevien sekä yksityisen hoidon tukea 

saaneiden lasten määrä on sitä vastoin lisääntynyt. Päivähoito sai 1990-luvulla myös 

alueellisesti laajempia ohjeistuksia, kun Euroopan Unioni laati Euroopan yhteisöille 

yhteiset lasten päivähoidon ja esiopetuksen laatutavoitteet, joiden oleellisin sanoma on 

tuottaa joustavia, yhtenäisiä ja korkealaatuisia palveluja kaikille lapsille. (Pihlaja 1998, 

20.) 
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Kuviossa 4. tulee esille päivähoidon historiallinen kehitys 1850-luvulta 2000-luvulle. 

2000-luvulla päivähoidossa korostui varhaispedagogiikan merkitys. Alettiin 

keskittymään itse varhaiskasvatukseen ja sen merkitys oppimisen kivijalkana korostui. 

(Hujala 2008, 7.) Tästä johtuen huomattiin myös puutteet varhaispedagogiikkaan 

liittyvässä osaamisessa ja koulutuksen merkitys alkoi korostua. Tänä päivänä 

koulutettujen ihmisten saanti päivähoidon kentälle on haaste, johon pyritään vastaamaan 

lisäämällä ja kehittämällä päivähoidon henkilöstön koulutusta. Tulevaisuudessa voi 

myös olla, että henkilöstön koulutusvaatimuksia nostetaan. (Kalliala 2008, 20-21.) 

2000-luvun merkittäviä tekijöitä päivähoidossa on myös sen monimuotoisuus ja 

joustavuus. Haasteet ja vaatimukset vanhempien työkentillä kovenevat ja se vaikuttaa 

myös lasten päivähoitoon. Tämä näkyy muun muassa lisääntyvänä vuorohoitona sekä 

pitkinä hoitopäivinä. Vuorohoidon lisäksi on kehitetty myös muita erilaisia päivähoidon 

muotoja vastaamaan paremmin lasten hoidon tarpeeseen: perhepäivähoito, 

päiväkotihoito ja avoin päiväkotihoito. Lisäksi vanhemmat voivat varata lapselleen 

osapäivähoidon tai tehdä sopimuksen lasten hoitopäivien lukumäärästä, mikäli 

tarvittavia hoitopäiviä on vähemmän kuin joka arkipäivä. (Keskinen 2003, 222.)  

Päivähoito on Suomessa merkittävä sosio-kulttuurinen konteksti, jonka piirissä on 

tutkimusten mukaan 70 prosenttia kaikista 3-6-vuotiasta lapsista ja 56,5 prosenttia 

kaikista 1-6-vuotiaista lapsista (Pihlaja 2008, 5; Määttä & Rantala 2010, 97). 

Päivähoidon suuri käyttöaste perustuu päivähoitolakiin (L 1527/1995 11a §) jossa on 

määritelty subjektiivinen päivähoito-oikeus (Viittala 2002, 17). Tällä tarkoitetaan sitä, 

että kaikilla alle koulu-ikäisillä lapsilla on oikeus päivähoitoon vanhemman niin 

halutessa (Salmi 2007, 202). 

Päivähoidossa toteutettavan varhaiskasvatuksen olennaiset tehtävät voidaan jaotella 

kolmeksi kokonaisuudeksi, jotka ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Ensimmäinen näistä 

on lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen järjestäminen päivähoitopäivän aikana. 

Varhaiskasvatuksen toisena tehtävänä on päivähoidossa olevien lasten huoltajien 

tukeminen kasvatustehtävässä. Tällä tavoin varhaiskasvatus pyrkii edistämään lapsen 

persoonallisuuden tasapainoista kehitystä yhdessä kodin kanssa. Kolmantena ja 

viimeisenä tehtävä-kokonaisuutena varhaiskasvatuksella on tukea lasta 

siirtymävaiheissa ja huolehtia yhteydenpidosta koulun kanssa. Erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kohdalla varhaiskasvastuksen tehtävänä on myös tukea lapsen 
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kuntoutusta ja toimia lastensuojelun avohuoltona. (Määttä & Rantala 2010, 97). 

Päivähoidon tehtävät ja tavoitteet on esitelty tarkemmin kuviossa 7. sivulla 28.  

Tällä hetkellä työkentällä korostuvat kasvatusyhteistyö, leikin merkitys,  

monikulttuurisuus ja mediakasvatus. Aiemmin on puhuttu kasvatuskumppanuudesta, 

mutta nyt puhutaan kasvatusyhteistyöstä ja yhteisestä varhaispedagogiikasta. Enää ei 

korosteta vanhempien tietämystä lapsestaan, vaikka se tärkeää edelleenkin on, vaan 

painotetaan kasvatusyhteistyön roolien, vastuiden ja tehtävien selkeää jakamista. 

Vanhemmilla on tietoa lapsestaan, kun taas varhaiskasvatuksen ammattilaisella on 

tietämystä lapsen kehityksestä ja kasvusta. Näiden yhdistyminen nähdään lapsen 

parhaana kasvua tukevana yhteistyönä. (Hujala 2008, 9.) Leikin merkitystä korostetaan 

ja sen merkitystä lapsen oppimisessa ja kehityksessä painotetaan antamalla sille aikaa, 

tilaa ja välineitä päivähoidossa (Kalliala 2003, 188). Päivähoidon tämän päivän 

haasteita sen sijaan tarjoavat maahanmuuttajat, jotka tuovat mukanaan päivähoitoon 

monikulttuurisen kasvatustyön. Tämä tarkoittaa uusia haasteita työntekijöille, joilta 

odotetaan suvaitsevaisuutta sekä tietämystä eri kulttuureista ja niiden erityispiirteistä. 

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen  2009, 104.) Myös tämän päivän yhteiskunnan 

median vahva asema asettaa päivähoidolle vaatimuksia mediakasvatuksen muodossa. 

Kasvattajien on huolehdittava siitä, että lapset osaavat suhtautua mediaan ja käyttää sitä 

tehokkaasti, turvallisesti ja tarkoituksemukaisesti. (Järvinen ym. 2009, 112.)    

Kuviossa 5. tulee esille mitä ovat varhaiskasvatuspalvelut Suomessa 2010-luvulla ja 

miten päivähoito on asettunut osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta. 

Kuviosta tulee esille, miten alle kouluikäisten ja heidän perheidensä palvelut on 

Suomessa järjestetty lapsen syntymästä kouluikään asti. 
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Kuvio 5. Varhaiskasvatuspalvelut Suomessa 2000-luvulla. (Järvinen ym.2009, 100) 

Lapsiperheet saavat yhteiskunnalta tukea sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi 

taloudellisesti. Myös  varhaiskasvatuspalvelut ovat osa lasten ja perheiden palveluita. 

Perheiden tukena ovat kasvatus- ja perheneuvola, terveydenhuolto- ja neuvolatoiminta, 

lastensuojelu sekä kotipalvelu. Taloudellisesti perheitä tuetaan lapsen syntyessä 

äitiysavustuksella sekä lapsilisällä. Lapsen hoitoa kotona tuetaan äitiys-/isyys-

/vanhempain rahalla sekä kotihoidon tuella. Varhaiskasvatuspalvelut ja niiden käytön 

vanhemmat päättävät itse. He voivat valita joko kunnallisen päivähoidon tai yksityisen 
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päivähoidon, jolloin he pääsevät osallisiksi yksityisen hoidon tuesta. Myös avointa 

varhaiskasvatustoimintaa järjestävät eri tahot ja monipuolistavat näin 

varhaiskasvatuspalveluita. Vapaaehtoiseen esiopetukseen lapset menevät yleensä 6-

vuotiaana ja esiopetusvuoden jälkeen alkaa perusopetus 7-vuotiaana. (Järvinen ym. 

2009, 97-100.) Tämän hankkeen sijainti kuviossa 5. on kunnan järjestämässä 

päivähoidossa. Toisaalta se on käyttökelpoinen sellaisenaan toteutettavaksi myös 

esiopetuksessa, yksityisessä päivähoidossa kuin avoimessa varhaiskasvatus-

toiminnassakin.   

3.2 Päivähoidon henkilöstö ja koulutus 

Päivähoidon henkilöstön kelpoisuusehdot on määritelty alun perin 

päivähoitoasetuksessa (806/1992 6 §). Kuitenkaan näissä kelpoisuusehdoissa ei mainita 

erityiskoulutuksen saaneista henkilöistä, vaikka on selvää, että erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa työskentely vaati jo tuolloin jonkinlaista erityistietämystä tai –

kokemusta. 1.8.2005 voimaan tullut laki ja asetus sosiaalihuollon ammatillisen 

henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L272/2005, A608/2005) sen sijaan on määritellyt 

myös erityislastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimukset, joiden mukaan 

erityislastentarhanopettajalla tulee olla tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja tämän 

lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto (L§6, A§2). Samassa 

laissa on määritelty myös lastentarhanopettajan kelpoisuusvaatimukset (L§7). 

Lastentarhanopettajalla tulee olla vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon 

sisältyy lastentarhanopettajan koulutus. Pätevyyden lastentarhanopettajan tehtäviin 

antaa myös sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon tulee sisältyä 60 

opintopisteen laajuiset opinnot, jotka ovat suuntautuneet varhaiskasvatukseen ja 

sosiaalipedagogiikkaan (A1§). Päiväkodeissa elää vielä lastenhoitajan nimike, vaikka 

koulutus kulkeekin lähihoitajan nimikkeellä. Lähihoitajan kelpoisuusvaatimuksena on 

tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai muu vastaava tutkinto. 

Kelpoisuuden tuottavat myös ennen tämän lain voimaan astumista suoritetut tehtävään 

soveltuvat tutkinnot. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen 2005.) Tälläisia tutkintoja ovat 

esimerkiksi ennen tarjolla olleet lastenhoitajan tutkinnot.   

Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset määrittelevät päivähoidon henkilöstön 

osaamista seuraavasti: 
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”Henkilöstö tunnistaa lasten erityisen tuen tarpeet ja tarvittavaa 

asiantuntemusta huolehtia erityistä tukea tarvitsevista lapsista on 

saatavilla.” (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen 2002, 

18.) 

Vaikka erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä kasvaa koko ajan, on samaan aikaan 

henkilöstöllä kokemus siitä, että heidän tietonsa ja taitonsa erityispäivähoidosta ja 

erityistä tukea tarvitsevista lapsista ovat riittämättömät. Päivähoidon henkilöstö 

tarvitseekin tulevaisuudessa enemmän peruskoulutusta liittyen erityistä tukea 

tarvitseviin lapsiin ja heidän päivähoitoonsa. (Viittala 2002, 26-29).  Kaikissa kunnissa 

ei ole myöskään saatavilla erityislastentarhanopettajan palveluja (Määttä & Rantala 

2010, 97). Lasten lisääntyvien tuen tarpeiden myötä palveluiden saanti olisikin erityisen 

tärkeää. On arvioitu, että yksi erityislastentarhanopettaja/tuhatta normaalissa 

päivähoitoryhmässä toimivaa lasta kohden riittäisi vastaamaan lasten erityisen tuen 

tarpeisiin. (Viittala 2002, 29). 

Päivähoidosta annetussa päivähoitoasetuksessa on määritelty henkilöstörakenteesta ja 

siihen liittyvästä mitoituksesta (A806/1992). Sen mukaan enintään seitsemää 

kokopäivähoidossa olevaa, kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden tulee päiväkodissa olla 

vähintään yksi ammattihenkilö, joka työskentelee nimenomaan hoito- ja 

kasvatustehtävissä. Mikäli lapset ovat alle kolmevuotiaita, saa heitä olla neljä yhtä 

hoito- ja kasvatustehtävissä toimivaa ammattihenkilöä kohden. Myös koulutuksesta on 

säädetty suhteessa lapsimäärään. Tällä tarkoitetaan sitä, että vähintään joka kolmannella 

ammattihenkilöllä, joka toimii hoito- ja kasvatustehtävissä on oltava 

lastentarhanopettajan kelpoisuus. Muilla työntekijöillä, jotka toimivat hoito- ja 

kasvatustehtävissä, tulee puolestaan olla lähihoitajan kelpoisuus. Vaikka henkilöstön 

määrä suhteessa lasten määrään on säädetty, ei sen sijaan lasten päivähoidon 

ryhmäkokoa ole määritelty erikseen. (Varhaiskasvatuspalveluiden linjaukset 2009, 12.)  

3.3 Päivähoidon työmenetelmät 

Päivähoidon työmenetelmät on käsitteenä laaja ja voi näkökulmasta riippuen käsittää eri 

asioita. Tässä yhteydessä tarkastellaan kaikkia niitä työhön liittyviä tekijöitä, jotka 

tukevat kasvatustyötä ja joita kasvattajat käyttävät työssään hyväkseen. Tekijät on 

jaoteltu kolmeen osaan, joiden osuus päivähoidon osaamisessa tulee esille kuviossa 6.  
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Kuvio 6. Päivähoidon osaamisen rakentuminen 

Päivähoidon osaaminen ja sen määrittely lähtevät siitä, miten määritellään puolestaan 

päivähoidon tehtävät ja kasvatustavoitteet. Kuviossa 7. tarkastellaan päivähoidon 

tehtäviä ja kasvatustavoitteita Järvisen, Laineen ja Hellman-Suomisen (2009, 90) 

mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 7. Päivähoidon tehtävät ja kasvatustavoitteet  (Järvinen ym.2009,90.)  

Konkreettiset 
työvälineet

Suunnitelmat ja tavoitteet

Persoonallisuus, koulutus ja kokemus

Päivähoidon 

tehtävät ja 

tavoitteet 

Tukea van-

hempia heidän 

kasvatus-

työssään 

Tarjota 

suotuisa 

kasvu-

ympäristö 

Tarjota lapselle 

ihmissuhteet, 

jotka ovat jatku-

vat, turvalliset ja 

lämpimät   

Edistää lapsen 

persoonallista ja 

tasapainoista 

kehitystä yhdessä 

kodin kanssa 

Tarjota 

toimintaa, joka 

tukee lapsen 

kehitystä 

monipuolisesti 

Edistää lapsen 

fyysistä, sosiaalista 

ja tunne-elämän 

kehitystä. 

Tukea lapsen esteettistä, 

eettistä ja uskonnollista 

kasvatusta perheen va-

kaumuksia kunnioittaen. 

Tukea lapsen kasvua 

yhteisvastuuseen ja 

rauhaan sekä elinym-

päristöjen vaalimiseen. 
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Persoonallisuuteen, koulutukseen ja kokemukseen liittyy tieto ja ymmärrys lapsen 

kehityksestä ja oppimisesta. Se onkin hyvin tärkeä asia, kun tehdään työtä lasten 

parissa. Kasvattajalta vaaditaankin koulutusta, koska lapsen kehitysprosessin tuntemus 

ei ole yksinkertainen asia, vaan vaatii työtä. Kun lapsen kehitysprosessi tulee tutuksi, 

oppii myös ymmärtämään lasta ja hänen kehitystään. (Henniger 1999, 106.) 

Kehitysprosessiin liittyy tieto lapsen tarpeista ja kiinnostuksista, sekä eri ikäkausille 

tyypillisestä käyttäytymisestä ja taidoista. Tieto lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksestä 

onkin pohjana, kun kasvattaja suunnittelee päivähoidon toimintoja ja niihin liittyviä 

materiaaleja. (Henniger 1999, 5.) Tätä tietoa ja ymmärrystä kutsutaan 

kasvatustietoisuudeksi, johon kuuluu myös kasvattajan oma näkemys hänen omista 

elämänarvoistaan. Kasvattajalla on olemassa myös kasvatusnäkemys, joka koostuu 

hänen näkemyksestään liittyen ihmisihanteeseen, kasvun päämääriin sekä kasvatuksen 

ja opetuksen tarpeellisuuteen. (Brotherus 1994, 104.) Näin koulutus, persoonallisuus ja 

kokemus sekoittuvat.  

Varhaiskasvattajan persoonallisuus on hänen tärkein työvälineensä. Kasvattajalla 

tuleekin olla kiinnostusta ja kyky vilpittömään kiintymykseen lapsia kohtaan. Lisäksi 

varhaiskasvatuksessa joudutaan aika ajoin eettisten ratkaisujen eteen, joten 

varhaiskasvattajalla tulee olla eettistä asennoitumista kasvatus- ja opetustyöhön. Tämä 

näkyy muun muassa kasvattajan käsityksissä ja arvostuksissa, jotka vaikuttavat siihen, 

mihin ja miten hän lasten luonnollista kasvua ohjaa. (Brotherus 1994, 101-103.) 

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla nämä tekijät korostuvat. Kasvattajan arvot ja 

sekä oman elämän filosofia, että ammatillisuuteen liittyvä filosofia vaikuttavat siihen, 

miten hän määrittelee ongelmat ja häiriöt. Se, miten hän kokee ryhmän säännöt ja miten 

odottaa lasten käyttäytyvän, vaikuttaa niihin näkemyksiin, joita kasvattaja muodostaa 

lasten ongelmista. (Paul & Epanchin 2002, 30.) Siksi kasvattajan on tärkeä olla varma ja 

koulutettu, asiansa osaava persoona. Tämä on olennainen tekijä kasvattajalle, joka 

toimii sosiaalis-emotionaalisesta ongelmista kärsivien lasten kanssa, koska näiden lasten 

kohdalla vastuun ottaminen ja turvallisuuden tunteen luominen korostuvat. (Pihlaja 

1997, 200).  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on määritelty, että jokaiselle lapselle tulee 

tehdä yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 

2009, 72). Tämä suunnitelma on laadittava yhdessä vanhempien kanssa ja sen 

tarkoituksena on ohjata varhaiskasvatuksen toteuttamista. 
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(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2003, 7.) Yksi merkittävä kasvatusta ja 

opetusta ohjaava väline on myös kuntoutussuunnitelma, joka tulee laatia jokaiselle 

erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Suunnitelman avulla seurataan lapsen kasvua, 

kehitystä ja oppimista, kuntoutuksen edistämiseen liittyvää toimintaa sekä arvioidaan 

toimintaa ja tavoitteiden toteutumista (Järvinen ym. 2009, 72.) Kuntoutussuunnitelman 

laatiminen tuli mukaan lakiin päivähoidosta (PhL7a§) vuonna 1985. Sen sisältö oli 

yksilöllinen, koska sen punaisena lankana oli lapsella ilmenevä vamma ja sen laatu sekä 

lapsen tarvitsema erityinen tuki. Huomiota kiinnitettiin jo tuolloin siihen, että 

suunnitelma tuli tehdä moniammatillisessa yhteistyössä ja mukana oli hyvä olla lapsen 

vanhempien lisäksi eri asiantuntijoita, lääkäri ja päivähoidon työntekijät, jotka hoitavat 

lasta päivittäin. (Pihlaja 2005, 33.) 

Yleisimmiksi kasvatuksen menetelmiksi eli kasvatuksen toiminta-alueiksi on määritelty 

leikki, perushoito, opetus ja työ. Vaikka kasvattajan vastuulla on järjestää erilaisia 

ohjattuja tilanteita, joissa lapsi voi ikä- ja kehitystasonsa mukaan harjoitella uusia 

taitoja, ei tätä ole tarkoitus toteuttaa koulun oppituntimaisesti vaan pääpainon tulee olla 

kokonaisvaltaisessa toiminnassa, jossa huomiodaan lapsen luontainen toiminta. 

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 130.)    

Leikki nähdään lapsen kokonaiskehityksen kantavana voimana. Lapsen taidot kehittyvät 

leikissä ja leikki ymmärretään välttämättömäksi persoonalliselle, sosiaaliselle, 

kognitiiviselle ja emotionaaliselle kehitykselle. Näin ollen leikin mahdollistaminen 

onkin varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä. (Järvinen ym. 2009, 66-71.) Leikkiä on 

käsitelty tarkemmin kappaleessa 4.4.  

3.4 Erityispäivähoito 

Erityispäivähoidon historian voidaan katsoa alkavan 1950-luvulla, jolloin alettiin 

perustaa erityislastentarhoja ja lastentarhojen erityisryhmiä. Tätä ennen erityistä tukea 

tarvitseville lapsille oli järjestetty toimintaa sairaalassa, koska suurin osa näistä lapsista 

oli vammansa tai sairautensa takia tuohon aikaan sairaalassa. Lisäksi joitakin yksityisiä 

apulastentarhoja perustettiin jo 1900-luvun alkupuoliskolla. Näitä olivat esimerkiksi 

vuonna 1926 Helsinkiin perustettu yksityinen apulastentarha Aula kehitysvammaisille 

lapsille. Vasta vuonna 1958 kun vapaamielislaki astui voimaan ja mahdollisti 

valtionavun saannin, alkoi avohuoltolaitoksia ilmestyä maahamme. Ne olivat tarkoitettu 

pääasiassa kehitysvammaisille lapsille ja niiden tarkoituksena oli tukea kotihoitoa. 
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(Hänninen & Valli 1986, 184-186.) Ennen näiden niin sanottujen erityislaitosten syntyä, 

ei erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevia lapsia oltu huolittu lastenseimiin. Katsottiin, 

että mikäli lapsella oli näössä, kuulossa tai puhekyvyssä merkittäviä virheitä, tekivät ne 

lapsesta kykenemättömän henkiseen kehkeytykseen lastentarhoissa käytettyjen 

opetuskeinojen avulla. (Pihlaja 2005, 28.) 

Ensimmäisiä lastentarhoja, jotka ottivat vastaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia oli 

vuonna 1952 perustettu Hakaniemen lastentarha, joka otti vastaan kuulovammaisia. 

Sama lastentarha sai myös palkata ensimmäistä kertaa vuonna 1954 kuulovammaisia 

lapsia erityistyöntekijän. Puhehäiriöisiä lapsia otti vastaan puolestaan vuonna 1954 

Helsingin Alppimajan lastentarha ja käytöshäiriöiset lapset, jolla tarkoitettiin sosiaalis-

emotionaalisesti häiriintyneitä lapsia, sijoitettiin erityislastentarha Vanamoon, joka 

perustettiin vuonna 1956. CP-lapsille perustettiin erityislastentarha vuonna 1954 

Helsinkiin ja vuonna 1958 Jyväskylään. Vuonna 1958 perustettiin myös polion 

invalidisoivia lapsia varten lastentarha. 1960-luvulla lastentarhojen integroidut 

erityisryhmät lisääntyivät myös muilla paikkakunnilla. (Hänninen & Valli 1986, 187-

191.)  

Lastentarhanopettajaliiton asettama komitea totesi vuosina 1969-1970 tekemiensä 

tutkimusten perusteella, että erityiskasvatusta tarvitaan eniten tunne-elämältään 

häiriintyneille, CP-lapsille ja kuulovammaisille (Hänninen & Valli 1986, 191). 1960-

luvulla kiinnostuksen kohteena olikin erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevien 

lasten määrä ja lisäksi päivähoidon työntekijöiden pätevyys ja koulutus. Jo tällöin 

kiinnitettiin huomiota siihen, että erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa 

työskentelevällä henkilökunnalla tulee olla lisäkoulutusta liittyen poikkeavien lasten 

erityiskasvatukseen. 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa huomio kiinnittyi 

erityislastentarhojen perustamiseen ja siihen liittyvään korotettuun valtionapuun sekä 

lapsiryhmän lasten lukumäärän pienentämiseen. Ajalle oli tyypillistä, että 

erityiskasvatuksen tehtäväksi nähtiin vaikeuksien poistaminen tai lieventäminen. 

Erityispäivähoidon toiminnan tulikin tarjota tasavertaiset mahdollisuudet ja lapsen 

ensisijaisen kokonaiskehityksen tuen. (Pihlaja 1998, 23-24.) 

Vuonna 1976 sosiaalihallitus asetti työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja kehittää 

erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoitoa (Pihlaja 1998, 25). Tähän 

kuului lasten erityishoidon- ja kasvatuksen tarpeen arviointi sekä soveltuvien 
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päivähoitomuotojen ja henkilökunnan tehtävien ja koulutuksen selvittäminen (Pihlaja 

2005, 32). Tuloksena työryhmä ehdottikin, että lapsille oli laadittava yksilölliset 

toiminta- ja kuntoutussuunnitelmat. Tämä ehdotus sisällytettiin myös lakiin lasten 

päivähoidosta vuonna 1985 (PhL7a§). Lisäksi työryhmä ehdotti, että kuntiin 

perustettaisiin erityispäivähoidon työryhmät. Tästä syntyikin vuonna 1981 

erityispäivähoidon työryhmäkokeilu joissakin kunnissa. Kokeilun perusteella 

työryhmien toiminta oli merkittävä osa päivähoidon kehittämistä. Työryhmien 

tehtäviksi kunnissa muodostui erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeen selvittäminen, 

kunnallisen erityispäivähoidon suunnitteleminen ja kehittäminen sekä yhteistyön 

edistäminen esimerkiksi terveys- ja muun sosiaalitoimen kanssa. (Pihlaja 1998, 25) 

1980-luvun lopulla erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevan lapsen lapsiryhmään 

sijoittamista koskevat ohjeet muuttuivat. Ennen erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseva 

lapsi vähensi lapsiryhmän maksimikokoa yhdellä lapsella, mutta vuonna 1988 asia 

muotoiltiin seuraavasti: 

”Jos ryhmään sijoitetaan yksi tai useampia erityisen hoidon ja 

kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon 

samassa ryhmässä hoidettavien lasten lukumäärässä tai lapsiryhmässä 

hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien lukumäärässä, jollei tällaista lasta 

varten ole erityistä avustajaa.”(PhA 486/1988) 

1980-luku oli myös kiertävien erityislastentarhanopettajien virkojen perustamisaikaa. 

Lisäksi palkattiin muitakin erityistyöntekijöitä kuten lääkintävoimistelijoita, 

puheterapeutteja ja psykologeja. Taulukossa 3. näkyy virkojen määrän kehitys. 

Taulukko 3. Erityislastentarhanopettajien määrän kehitys Suomessa.  

VUOSI ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIA 

1973 13 

1984 165 

1990 316 

2005 654 

 Lähde: Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus 2007; Pihlaja 1998. 

1990-luvulla sen sijaan erityispäivähoitoon liittyvä normitus oli hävinnyt jo miltei 

kokonaan. Laissa ja asetuksissa ei puhuttu erityisryhmistä, ei korotetusta valtionavusta 

eikä lapsiryhmien pienennyksestä ollut säädetty riittävän tarkasti. Huomioitavaa oli, että 
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ainoa erityispäivähoitoon liittyvä velvoite oli kuntoutussuunnitelman laadinta ja lisäksi 

erityishoitoa ja kasvatusta tarvitsevasta lapsesta oli oltava lausunto tämän tullessa 

päivähoitoon. (Pihlaja 2005, 34.) 2000-luvulla merkittävimpiä tapahtumia 

erityispäivähoidon kentällä oli 1.1.2007 voimaan tullut muutos päivähoitoa koskevaan 

lakiin, jossa lakiin lisättiin kohta 4a§. Tässä määriteltiin että jokaisen kunnan 

käytettävissä tulee erityislastentarhanopettajan palveluita päivähoidon tarpeen 

mukaisesti. Laissa oli määritelty myös, että ko.palveluja tulee tarjota sosiaalihuollon 

ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 9 §:n 

mukaisesti määräytyvän kelpoisuuden omaava henkilö. (Ylihynnilä, 2008.)  

Tänä päivänä erityispäivähoito voidaan nähdä kiinteänä osana päivähoitoa, joka voidaan 

toteuttaa kolmella eri tavalla. Kaikista erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista lapsista 

noin 85-65,6 prosenttia on päiväkodissa tavallisessa lapsiryhmässä. Tällöin häntä 

ohjaavat lastentarhanopettajat ja muut päivähoidon työntekijät. Lapsi voi olla 

sijoitettuna myös integroituun erityisryhmään, jossa on 3-5 samanlaisen erityisen 

hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta sekä näiden lisäksi seitsemän muuta lasta. 

Kolmas erityispäivähoidon toteutusmuoto on erityisryhmäsijoitus, joka koostuu 

kahdeksasta erityistä hoitoa, kasvatusta ja tukea tarvitsevasta lapsesta. (Viittala 2002, 

14-15). 

Joissakin paikoissa erityispäivähoito mielletään päivähoidon ja kuntoutuksen 

kokonaisuudeksi. Kuntoutukseen sisältyykin tällöin toiminta- ja kuntoutussuunnitelman 

laadinta, josta on säädetty myös päivähoitolaissa. Lisäksi siihen kuuluu oleellisena 

osana tämän suunnitelman toteuttaminen ja siihen liittyvä yhteistyö. (Viittala 2002, 15). 

Erityispäivähoidon saralla on kiinnitetty huomiota entistä enemmän erityisen tuen 

sijasta varhaiseen puuttumiseen, huolen puheeksi ottamiseen sekä varhaiseen tukeen. 

On huomattu, että mitä aiemmin ongelmat huomataan ja niihin puututaan, sitä helpompi 

niiden asettamiin vaatimuksiin on vastata. (Määttä & Rantala 2010, 102.) Seuraavassa 

kuviossa tulee esille varhaiserityiskasvatuksen tehtävät päivähoidon kentällä. 
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Kuvio 8. Päivähoidon erityiskasvatuksen työalueet 

     (Pihlaja 2001, 18.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhelähtöinen työ vanhempien kanssa 

Lapsen kasvun ja kehityksen arviointi 

Kasvun ja kehityksen tukeminen 

Lapsen erityistarpeiden tunnistaminen 

Erityiskasvatuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi 

Moniammatillinen yhteistyö                               Palvelujen kehittäminen 
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4  TIETO- JA TYÖVÄLINEPAKETTI  

4.1 Paketin sisällön muotoutuminen 

Aluksi kokosin yhteen asioita, joita minun tuli tieto- ja työvälinepakettia tehdessäni 

huomioida. Koska päivähoidon saralla työskentelee erilaisia ihmisiä, persoonia, joilla 

on erilaiset kasvatusnäkemykset, oli tämä seikka huomioitava myös 

kehittämishankkeessa. Tämä tekijä asettikin kehittämishankkeelleni paljon vaatimuksia, 

koska kehittämishankkeeni (lasten tunne-elämän häiriöiden tieto- ja työvälinepaketti) 

tuli olla käyttökelpoinen erilaisissa päivähoidon opetuksellisissa kehyksissä. Nämä 

opetukselliset kehykset eroavat pääasiassa seuraavien tekijöiden erilaisista 

painotuksista: 

 -lapsen aloitteellisuus vs. aikuisen aloitteellisuus 

   -yksilöorientaatio vs. ryhmäorientaatio 

 -etukäteissuunnittelu vs. spontaani toiminta 

 -aikuisen sitoutumisen taso   (Puroila 2003, 14). 

Käytännössä tämä siis tarkoitti sitä, että kehittämishankkeeni tuli olla käyttökelpoinen 

esimerkiksi niin yksilöorientoituneessa kuin ryhmäorientoituneessa opetuksessa: siinä 

tuli olla materiaalia sekä sellaisiin opetushetkiin joissa oli paikalla vain aikuinen ja lapsi 

kuin sellaisiin opetushetkiin jossa oli aikuisen lisäksi ryhmä lapsia. Jos taas aikuisen 

sitoutumisen taso oli matala, tuli tietopaketissa olla materiaalia lyhyihin ja yksittäin 

käytettäviin opetustuokioihin mutta myös aikuisen korkeaa sitoutumisen tasoa varten 

materiaalia jota hän pystyi käyttämään ikään kuin projektionomaisesti pitkäjänteisesti ja 

sarjana esimerkiksi yksi opetustuokio viikossa. Myös lasten ryhmän ikärakenne sekä 

ryhmän koon vaihtelut tuli huomioida. Mutta etenkin fyysisellä ympäristöllä oli suuri 

merkitys toiminnan toteuttamisessa (Puroila 2003, 113-118). Nämä asiat oli hyvä ottaa 

huomioon kehittämishankkeessani.  

Tunne-elämään tukea tarvitsevat lapset hyötyvät tietynlaisesta struktuurista (Koivunen 

2009, 184). Tästä syystä struktuuri ja sen kehittäminen oli yksi kehittämishankkeen 

osio. Tämän lisäksi käsittelin ajankäyttöä, ryhmäjakoa ja tiimin toimintaa, eli asioita 

jotka nousivat esille toimintaa ja sen kehittämistä rajoittavina tekijöinä.  
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Sisällöllisesti kansio jakautui kuuteen eri osioon (taulukko 4.). Ensimmäisessä osiossa 

käsittelin lasten tunne-elämää ja sen kehitystä teoriatiedon valossa. Myös toinen osio, 

joka käsitteli kiintymyssuhdetta, sen kehittymistä ja merkitystä lasten tunne-elämälle, 

liittyi kiinteästi tähän ensimmäiseen osioon. Kolmannessa osiossa toin esille lasten 

tunne-elämän häiriöitä, niiden ilmenemismuotoja sekä todettuja syy-seuraussuhteita. 

Nämä kolme osiota käsittelevät hyvin teoriapitoisesti tietoa lasten tunne-elämästä ja 

siihen liittyvistä häiriöistä.  

Taulukko 4. Lasten tunne-elämän tieto- ja työvälinepaketin sisältö. 

Paketin osio Sisältö 

Lasten tunne-elämä Lasten tunne-elämä ja sen kehitys   

Kiintymyssuhde Kiintymyssuhde, sen kehittyminen ja 

merkitys lasten tunne-elämälle  

Lasten tunne-elämän häiriöt Lasten tunne-elämän häiriöiden esittely, 

ilmenemismuodot ja todetut syy-

seuraussuhteet  

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 

päivähoidossa: menetelmät 

Tunne-elämän tukeminen Lasten tunne-elämän tukemisen 

menetelmät ja ongelmatilanteiden 

tukitoimet 

Pelit, leikit ja tehtävät Erilaisia pelejä, leikkejä ja tehtäviä, 

jotka käsittelevät tunteita ja tunne-

elämää. 

Paketin neljäs osio keskittyi tuomaan esille erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen 

liittyviä tekijöitä. Tämä tunnistaminen koski nimenomaan päivähoidon työkenttää ja 

näkökulmana oli se, miten päivähoidossa erityisiä tuen tarpeita voidaan tunnistaa. 

Paketti eteni tunnistamisen jälkeen tunne-elämän tukemiseen (osio 5), joka sisälsi sekä 

yleisen tunne-elämän tukemisen että ongelmatilanteissa tapahtuvan tukemisen. 

Tukemisen muodoissa pyrin ottamaan eri näkökulmat huomioon. Näitä näkökulmia olen 

eritellyt ylempänä.  

Tieto- ja työvälinepaketin kuudes osio sisälsi lasten tunne-elämän tukemiseen liittyvät 

leikit, pelit ja tehtävät, joita lasten kanssa voi toteuttaa. Mukana oli kokonaan itse 

kehittämiäni leikkejä ja tehtäviä, mutta myös tehtäviä, joita olin edelleen kehittänyt 

esimerkiksi Askeleittain- tehtävistä (Askeleittain 2005). Nämä tehtävät ja pelit olin 

jakanut toiminta-alueittain, esimerkiksi liikuntaan, piirtämiseen tai toiminnan jälkeen 
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tapahtuvaksi (esim. keskusteluksi). Alkuperäisessä suunnitelmassa oli seitsemäs 

kappale, jossa oli erilaisia artikkeleita ja juttuja liittyen lasten tunne-elämään, sen 

häiriöihin, tunnistamiseen ja tukemiseen. Paketin rakentuessa suunnitelmaa muutettiin 

niin, että artikkelit yhdisteltiin muiden kappaleidein loppuun, aina niiden aiheen 

mukaan. Näillä artikkeleilla on tuotu esille muiden päiväkotien ja kasvattajien 

kokemuksia sekä erilaisia kasvatuksellisia kokeiluja lasten tunne-elämään liittyen. Näitä 

artikkeleja on kerätty ammattilehdistä jo pidemmän aikaa. Ajallisesti näitä kappaleita ja 

niiden työstämistä ei voi erotella, koska samaan aikaan työstettiin koko kansion sisältöä 

eikä kirjoittamisessa edetty kappale kerrallaan, vaan materiaalit, niiden löytäminen ja 

saaminen ohjasivat työskentelyä. Ainoastaan artikkeleja, pelejä ja leikkejä on kerätty 

pidemmän ajan kuluessa (keväästä 2010 asti), mutta paketin kirjoittaminen ajoittui  

pääasiassa loka-joulukuun 2010 väliselle ajalle.          

4.2 Teoria 

Päivähoitolaissa varhaiskasvatuksen tavoitteet on jaettu seitsemään eri osa-alueeseen 

joita ovat fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen, esteettinen, älyllinen, eettinen ja 

uskonnollinen (Helimäki 1994, 57). Tämä hanke kohdistuu pääasiassa emotionaaliseen 

osa-alueeseen, tosin myös sosiaalinen osa-alue on tiukasti hankkeessa mukana. 

Hankkeen tavoitteena oli lisätä emotionaaliseen kehitykseen ja sen häiriöihin liittyvää 

tietoa ja työvälineitä, jotta kasvattajat voisivat entistä paremmin tukea lasten 

emotionaalista osa-aluetta. Näin ollen tieto- ja työvälinepaketti sisälsi runsaasti 

teoriatietoa, mikä perustui laissa määriteltyihin päivähoidon tavoitteisiin:  

”2 a § (25.3.1983/304) 

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden 

kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden 

tasapainoista kehitystä. 

Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät 

ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen 

lähtökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö. 

Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee yleinen 

kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-elämän 

kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eettistä ja uskonnollista kasvatusta. 

Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa on kunnioitettava lapsen vanhempien tai 

holhoojan vakaumusta. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036#a25.3.1983-304
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Edistäessään lapsen kehitystä päivähoidon tulee tukea lapsen kasvua yhteisvastuuseen

  ja rauhaan sekä elinympäristön vaalimiseen.”   

   Lähde: Laki lasten päivähoidosta 1973 

Myös Järvinen, Laine & Hellman-Suominen (2009) ovat teoksessaan 

”Varhaiskasvatusta ammattitaidolla” määritelleet varhaiskasvatustyön kehittämisen ja 

kehittymisen seuraavasti: 

”Varhaiskasvatustyö kehittyy edelleen osallistavaksi kasvatustyöksi, jonka tavoitteena 

on varhaiskasvatuksen kokonaisvaltainen kehittäminen, lapsi- ja perhelähtöinen 

toiminta, henkilöstökoulutus ja osaamisen kehittäminen, tutkimustiedon levittäminen, 

tutkimuksen, kehittämistyön ja käytännön varhaiskasvatuksen yhteistyön ja 

vuorovaikutuksen edistäminen.”(Järvinen ym. 2009, 87).  

Tieto- ja työvälinepaketti onkin palvellut tämän määritelmän mukaisia 

varhaiskasvatustyön kehittymisen tavoitteita tarjoamalla materiaalia toiminnan 

kehittämiseen ja henkilöstön tieto-taidon ja osaamisen lisäämiseen. Paketin 

pyrkimyksenä on ollut myös tutkimustiedon tuominen työkentälle sekä hankkeen kautta 

lisätä tutkimuksellisen kehittämistyön ja kenttätyön välistä yhteistyötä. Tätä pyrkimystä 

on tukenut myös teoriatiedon esittäminen valmiiksi sovellettuna käytäntöön ja sen 

tarpeisiin. 

Päivähoidon tehtävänä on siis edistää ja tukea lasten kehitystä (Huttunen 1984, 10; 

Huttunen 1989, 32-33; Niiranen, 1993, 138). Jotta kasvattajat voisivat toteuttaa 

onnistuneesti lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen tukemista, tulee heillä olla 

tietoa siitä, miten kehitys tapahtuu, mitkä ovat sen ikäkausiin jakautuvat tavoitteet ja 

miten kehitystä voidaan tukea ja edistää. Kun he tietävät, mitä tarkoitetaan normaalilla 

tunne-elämän kehityksellä, on heillä mahdollisuus myös tunnistaa lapsen tunne-elämän 

kehityksen viivästymät ja häiriöt. (Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 

113; Viheriälä 2005, 9.)   

 

Paketin teoriaosuus koostui kolmesta osa-alueesta: lasten tunne-elämän kehitys, 

kiintymyssuhde ja lasten tunne-elämän häiriöt. Lasten psyykkinen kehitys nähdään 

monitahoisena, kokonaisvaltaisena ja kiehtovanakin kasvuprosessina, jota voidaan 

tarkastella eri näkökulmista käsin (Tamminen 2000b, 25). Tieto- ja työvälinepaketissa ei 

kuitenkaan lähdetty esittelemään ja erittelemään näitä näkökulmia, vaan pyrittiin 

pitämään kokonaisuudet mahdollisimman selkeinä ja näin ollen myös pelkistettyinä. 
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Psyykkisestä kehityksestä käsiteltiinkin sen muodostama kokonaisuus (ks.Liite 3). 

Vaikka psyykkinen kehitys voidaan erottaa teoreettisesti itsenäiseksi kokonaisuudeksi, 

on se käytännössä tiiviissä kytkennässä fyysiseen kehitykseen. Näin ollen ongelmat 

psyykkisessä kehityksessä heijastuvat fyysiseen kehitykseen ja päinvastoin. (Svartsjö 

1997, 22.) 

 

Tunne-elämän kehitys osiossa (Liite 5) tarkastelun kohteena olivat eri määritelmät 

tunteista (ks.Uusitalo, 2000, 60; Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2009, 52; 

Kuikka, Pulliainen & Hänninen, 2002, 24). Kun puhumme lasten tunne-elämän 

kehityksestä, tarkoitamme lapsen kykyä tunnistaa toisten tunteita ja tämän kyvyn 

kehittymistä. Tähän liittyvät myös tunteiden jakaminen, toisen asemaan asettuminen, 

tunteiden käsittely ja ymmärtäminen sekä tunneilmaisujen sääteleminen (ks. Liite 

6).(Korkiakangas 1995, 192-193; Kemppinen 2000, 4-5; Pihlaja 2005, 61-61.)  Lapsen 

tunne-elämän kehityksen tunteminen on erittäin olennaista, koska kasvattajan 

näkökulmasta katsoen tunne-elämään liittyvien prosessien ymmärtäminen on yhtä 

tärkeää kuin lopputuloksen arvioiminen (Tamminen 2000a, 172). Näin ollen jotta 

kasvattaja voi arvioida lasta ja lapsen tunne-elämää, tulee hänen tuntea perin pohjin 

tunne-elämän kehitys ja sen eteneminen. 

 

Teoriaosuudessa tarkoituksena oli liittää teoriatieto nimenomaan käytäntöön. Tätä 

tarkoitusta palveli ikävaiheita koskeva kooste (Liite 7), johon oli kerätty kuhunkin 

ikävaiheisiin kuuluvat lasten sosiaalis-emotionaaliset taidot ja tiedot. Tämän avulla 

kasvattaja pystyi suuntaa-antavasti arvioimaan, millä tasolla lapsi oli. Myös vahvuudet 

ja puutteet taidoissa ja tiedoissa tulivat esille. Vaikka kooste koski yleisiä ikään liittyviä 

kehitystehtäviä, on tärkeää muistaa lapsen yksilöllinen kehitys. Yksilöllisesti etenevän 

sosioemotionaalisen kehityksen  tukeminen onnistuu vain kun tiedostetaan ja 

kunnioitetaan lapsen yksilöllisyyttä (Ahvenainen, Ikonen & Koro 2001, 42). 

Varhaiskasvatuksen lähtökohtina ovatkin nimenomaan yksilöllinen opetus ja ohjaus. 

(Pihlaja & Svärd 1997, 105; Järvinen ym. 2009, 57.) Tätä yksilöllisen kehityksen 

huomioimisen tärkeyttä koosteella ei ole tarkoitus unohtaa, vaan helpottaa tuen 

tarjoamista lapsille tunnistamalla mahdolliset tuen tarpeet. 

 

Koska kasvuympäristö on erityisen tärkeä, kun puhutaan lapsen sosioemotioaalisesta 

kehityksestä, on sen laatuun kiinnitettävä huomiota (Niemelä 1998, 6). Tieto- ja 
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työvälinepaketissa onkin nostettu esille, mitä asioita kasvattajien on otettava huomioon 

jotta he omalla toiminnallaan että muodostamallaan kasvuympäristöllä voivat tukea 

lapsen emotionaalista kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla (Liite 8). Lapsi 

esimerkiksi peilaa itseään aikuisen kautta ja saa näin itsestään emotionaalisen 

käsityksen. Aikuisen tuleekin kohdata lapsi niin, että se tukee lapsen itsetunnon 

vahvistamista ja positiivisen minäkuvan muodostumista. (Pihlaja 1997, 184.)  

 

Kasvuympäristön on tarjottava lapselle myös turvallinen kasvualusta, jossa olennaista 

on emotionaalinen turvallisuus (Hirvonen 2003, 5). Onkin esitetty, että päivähoidossa 

olevilla lapsilla on erilainen kokemus turvallisuudesta kuin kotihoidossa olevilla 

lapsilla. Tämä perustuu siihen, että lapsi sopeutuu olemaan eri paikoissa ja 

muodostamaan itselleen turvallisuuden tunteen, mikäli ympäristö tukee tämän tunteen 

muodostumista. (Singer 1992, 129.) Turvallisuuden lisäksi ympäristön tulee tarjota 

lapselle ulkoisia ärsykkeitä lapsen kehitystason mukaisesti (Arajärvi 1991, 39).  

 

Tieto- ja työvälinepakettiin on erikseen koottu osio, joka käsittelee lapsia ja toisten 

tunteita (Liite 9). Osiossa nostetaan esille empatiakyvyn kehittyminen sekä lapsen 

sosiaalisten taitojen muodostuminen. Päiväkoti onkin lapselle paikka, jossa hän tulee 

osaksi vertaisympäristöä ja opettelee vuorovaikutusta muiden lasten ja aikuisten kanssa. 

Toisten lasten kanssa toimiminen onkin lapselle päivähoidon tärkein tekijä ja näin se 

voidaan nähdä olevan myös hänen kehitykselleen. (Lehtinen, 2001, 82.) Lapsi, tunteet ja 

päivähoito-osio (Liite 10) on puolestaan koonti siitä, mitä meidän tulee kasvattajina 

huomioida lasten tunne-elämän kehityksestä. Voidaan sanoa, että nykyään kasvatukseen 

liittyvä asiantuntijuus ja osaaminen kehittyvät työssä oppimalla ja kokemuksen kautta. 

Henkilöstöltä vaaditaan myös tiedon hankinnan ja prosessoinnin- käytäntöön 

yhdistämisen taitoja. (Nummenmaa & Karila 2003, 133.) Paketin materiaalilla onkin 

herätelty henkilöstöä huomaamaan mitä teoriatieto tarkoittaa käytännön työssä ja miten 

sitä siis tulee soveltaa. Varhaiskasvatuksen yhdeksi keskeiseksi voimavaraksi on 

määritelty ammattitaitoinen henkilökunta, jonka vahvuutena on teoriatiedon 

soveltaminen käytännön tilanteisiin (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 125). 

Tätä samaa teemaa on jatkanut taulukko lasten sosiaalisten taitojen tukemisesta 

päivähoidossa (Liite 11). 
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Lasten tunne-elämän kehitystä koskevan kappaleen lopussa oli artikkelit osio, joka 

sisälsi 10 artikkelia (Liitteet 12-21). Artikkelit käsittelivät kasvatusta tunteiden 

näkökulmasta. Artikkeleissa tuotiin esille lasten tunteiden kehitystä, lapsen 

varhaisvuosien merkitystä kehitykselle, päiväkodin roolia tunteiden kehityksessä, 

turvallisuuden tunnetta, kasvattajien roolia sekä lapsen stressiä. Tavoitteena on ollut 

kerätä mahdollisimman monipuolinen kokonaisuus artikkeleita, jotka tukevat paketin 

teoriatietoa että myös avaavat uusia näkökulmia asioihin. Tärkeä tekijä artikkeleilla on 

ollut myös tuoda esille, miten tunne-elämän kehitykseen liittyviä tekijöitä on tuettu ja 

mihin asioihin kehityksessä ja sen tukemisessa tulee kiinnittää huomiota. Artikkeleiden 

tarkoituksena on tuoda pakettiin sellaisten ihmisten ääni, joilla on jollain tavalla 

kokemusta käsitellyistä asioista.      

Kiintymyssuhdeteoria, kiintymyssuhde ja kiintymyssuhteen kehittyminen ja 

muodostuminen olivat paketin toisen osion aiheina (Liitteet 22-25). Näitä aiheita ei 

voida tunne-elämän kehitystä käsiteltäessä sivuuttaa, koska kiintymyssuhteen 

merkitystä korostetaan niin lapsen persoonallisuuden kehityksessä kuin sosiaalisessa 

kehityksessäkin (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 116). Tunne-elämän opettelussa 

kiintymyssuhteella katsotaan myös olevan erittäin tärkeä merkitys ja merkityksen 

katsotaan kestävän noin 3-vuotiaaksi asti (Singer 1992, 124). Tässä nouseekin esille se 

syy, miksi nimenomaan varhaiskasvattajien on hyvä tuntea kiintymyssuhdeteoria ja 

kiintymyssuhteen muodostumiseen vaikuttavat tekijät. Pienten lasten psyykkisten 

häiriöiden arvioinnissa arvioidaan myös kiintymyssuhde, joten sen merkitystä 

psyykkiseen kehitykseen ei tule aliarvioida (Tamminen 2000a, 173).  

Lasten varhainen kiintymyssuhde ja sen rakentuminen on kasvattajan hyvä tietää, jotta 

hän voi tunnistaa huonosta kiintymyssuhteesta johtuvat ongelmat. Tässä tulee esille 

myös päivähoidon korjaava ja samalla myöhempiä ongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus. 

Jos lapselta puuttuu lämmin ja turvallinen aikuissuhde, voivat päivähoidon kasvattajat 

rakentaa lapseen tällaisen suhteen. Tätä kautta voidaan vaikuttaa myös lapsen 

käyttäytymiseen positiivisesti. (Rusanen 1995, 20.) Pakettiin onkin koottu asioita 

seuraavien otsikoiden alle: Miten voimme arvioida kiintymyssuhdetta ja sen laatua ja 

tukea lasta? (Liite 26) Miksi kasvattajan sitten tulee tuntea kiintymyssuhdeteoria? (Liite 

27) Lapsi, kiintymyssuhde ja päivähoito (Liite 28). Näillä osioilla on pyritty tuomaan 

kiintymyssuhteen merkitys käytännön työlle selkeästi ja ymmärrettävästi esille. 

Kiintymyssuhdetta käsitteleviä artikkeleita ei sen sijaan löytynyt kuin yksi ja se käsitteli 
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ihmisen tapaa kiintyä toisiin ihmisiin (Liite 29). Artikkeli avasi kiintymyssuhteen 

merkitystä uudestä näkökulmasta eli miten aikuisen kiintymyssuhde vaikuttaa 

puolestaan hänen kasvatustapaansa ja lapseen. 

   

Kun lapselle kehittyy vaurioitunut tunne-elämä, on seurauksena tunne-elämän häiriö 

(Kemppinen 2000, 14). Arvioiden mukaan sosioemotionaaliset häiriöt ovat sekä 

lisääntyneet että aikaistuneet. Lisäksi häiriöiden aste on muuttunut vaikeampaan 

suuntaan. Nämä tekijät asettavat haasteita kasvatusjärjestelmälle, joten lasten tunne-

elämän häiriöihin tutustuminen on jokaiselle kasvattajalle aiheellista. (Ahvenainen, 

Ikonen & Koro 2001, 36.)  

Lasten tunne-elämän häiriöiden teoriatieto on erittäin tärkeä kokonaisuus tieto- ja 

työvälinepaketissa, koska kun kasvattajat ymmärtävät, että esimerkiksi vaikealla 

käyttäytymisellä on ymmärrettävä syy, heidän suhtautumisensa muuttuu 

myötätuntoiseksi. Ilman kasvattajan oikeaa suhtautumista ongelmiin, ei lapsi voi 

parantua. (Sinkkonen 1995, 117.) Lisäksi on nähty, että sosiaalinen ympäristö 

tiedostamattaan tukee lapsen ongelmia ja siihen liittyvää käyttäytymistä. Kun lapsen 

ongelmat ja niihin liittyvät tekijät tiedetään, voidaan ympäristöä muuttaa tukemaan 

paremmin lapsen kehitystä. Tämä koskee etenkin ympäristön toimijoiden toimintaa ja 

käyttäytymistä.  (Kauffman 2005,7.) Lähtökohtana tässä onkin, että varhaisen 

kasvuympäristön ihmissuhteiden vaikeus on yhteistä psyykkisten ongelmien synnylle, 

jolloin niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Häiriö tai ongelma voidaankin nähdä 

suoranaisena lapsen ja ympäristön välisenä vuorovaikutushäiriönä. (Pihlaja 2004, 216-

219.) Ongelman määrittelyn ei pidäkään kohdistua pelkästään yksilöön, vaan 

ympäristön osuus ongelman synnyttäjänä ja ylläpitäjänä on huomioitava (Järvinen ym. 

2009, 53).  

Kasvattajien on hyvä hallita tunne-elämään liittyvien ongelmien pääkohdat, koska näin 

he pystyvät tunnistamaan ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Kasvattajien on hyvä tiedostaa tunne-elämän ongelmien muuttuva luonne: lapsuus 

nähdään kehityksen kulta-aikana, jolloin pienelläkin voimavaralla voidaan viedä lapsen 

kehitystä eteenpäin. (Pihlaja 2004, 214.)  Diagnooseilla ei kasvattajien näkökulmasta 

ole juurikaan merkitystä, vaan huomio tulisi kiinnittää lapsen tuen tarpeiden 

tunnistamiseen arjessa ja pyrkiä löytämään sellaiset pedagogiset keinot, joilla voidaan 

vaikuttaa lapsen kehitykseen positiivisesti (Pihlaja 2004, 216).  



43 

 

 

 

Paketissa käsiteltiin lasten tunne-elämän häiriöiden syitä (Liite 30), jotka ovat hyvin 

moninaisia. (Sinkkonen 1995, 115). Tämä perustuu siihen, että psyykkinen kehitys 

koostuu asteittaisesta eriytymisestä ja integroitumisesta joka vie kohti monimutkaisia 

psyykkisiä toimintoja, jotka ovat yhteydessä keskenään. Lisäksi psyykkinen järjestelmä 

on vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Psyykkinen kehitys riippuu myös 

ruumiillisesta kehityksestä ja sosiaalisista ehdoista, joten on ymmärrettävää, että 

psyykkisen häiriön syyt ovat usein monitahoisia. (Almqvist 2000, 13.) Vaikka 

kasvattajan tehtävänä ei ole kyetä selvittämään ongelmien syitä on hyvä tietää, miten ja 

mihin esimerkiksi perinnölliset tekijät vaikuttavat ja miten esimerkiksi epäsuotuisa 

kasvuympäristö saattaa edesauttaa ongelmien syntymistä. 

Paketissa käsitellyt tunne-elämän häiriöt pohjautuivat hyvin pitkälle MarikaVilénin, 

Riitta Vihuseen, Jari Vartiaisen, Tuula Sivénin, Sohvi Neuvosen ja Auli Kurvisen 

(2007) teokseen ”Lapsuus erityinen elämänvaihe”. Tunne-elämän häiriöistä on esitetty 

monia erilaisia määritelmiä ja jakoja erilaisiin ryhmiin (Kemppinen 2000; Tamminen 

2000a), mutta tämän teoksen mukaiseen tunne-elämän häiriöiden luokitteluun ja 

määritelmiin päädyttiin koska ne olivat selkeiätä ja toivat esille pääkohdat riittävän 

yksityiskohtaisesti, ymmärrettävästi mutta samalla kootusti. Häiriöiden esittelyn 

taustalla on myös ajatus siitä, että paketissa olennaisia tunne-elämään liittyviä häiriöitä 

ovat ne, jotka saattavat näkyä päivähoidossa ja jotka kasvattajat voivat tunnistaa.  

Paketissa nostettiin esille masennus eli depressio (Liite 31), johon kiinnitetään yhä 

enemmän huomiota lasten keskuudessa. Nämä lapset ovat usein jääneet taka-alalle ja 

heidät on määritelty eräänlaisiksi kiltiksi lapsiksi eikä masennusta ole tunnistettu. 

Kuitenkin heidän ongelmansa on tärkeä tunnistaa, koska ilman tunnistamista lapsen 

kehitys voi olla vaarassa.  (Pihlaja 2004, 220.) Ahdistus (Liite 32) puolestaan voidaan 

luotettavasti diagnosoida vasta 4-5-vuoden iässä, koska tällöin minän suojautumiskeinot 

ovat osaltaan jo käytössä (Moilanen 2000, 178). Kuitenkin ahdistuneisuutta voi esiintyä 

myös pienemmillä lapsilla ja tällöin ahdistuneisuus liittyy yleensä varhaisen 

vuorovaikutuksen häiriöihin sekä kiintymyssuhteen ja hoivan puutteeseen. 

Ahdistuneisuuden ehkäisy ja hoito perustuukin näissä tapauksissa nimenomaan 

vuorovaikutuksen tukemiseen ja laadulliseen parantamiseen, jossa myös päivähoidolla 

on roolinsa ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen tarjoana. (Tamminen 2000a, 168, 173.) 
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Lapsen trauma ja siihen liittyvä stressi (Liite 33) näkyvät yleensä lapsen 

käyttäytymisessä trauman aiheuttaneen tapahtuman uudelleen käsittelynä mutta ne 

voivat ilmetä myös vuorovaikutussuhteissa ja kehityksessä tapahtuvina negatiivisina 

muutoksina, joita ovat muun muassa sosiaalinen vetäytyminen, leikkimisen 

väheneminen ja kehityksellinen taantuminen. Oireisiin kuuluvat myäs aggressiivisuus ja 

keskittymiskyvyn väheneminen. (Tamminen 2000a, 168.) Nämä oireet keräävätkin 

usein negatiivista huomiota eikä oireiden syytä aina tunnisteta. Siksi on tärkeää, että 

varhaiskasvattajat pystyvät yhdistämään oireet oikeaan syyhyn, tässä tapauksessa lapsen 

kokemaan traumaan ja siitä johtuvaan stressiin. Myös neuroosia, pakkotoimintoja ja –

ajatuksia käsiteltiin paketissa (Liite 34), koska vaikka ne voivat esiintyä vain harvoin, 

niiden tunnistaminen päivähoidossa on tärkeää. Tämä siitä syystä, että usein 

pakkoneuroottisten lasten vanhemmat kärsivät myös pakkoneuroottisista oireista eivätkä 

näin tunnista lapsensa ongelmia (Torma 1991, 243). Jollei lasten ongelmia tunnisteta 

myöskään päivähoidossa, saattavat lapsen pakko-oireet vaikeutua ja haitata hänen 

persoonallisuutensa kehittymistä ja toimintaa (Torma 1991, 242). 

 

Psykoosi voi ajatuksena olla lasten kohdalla kaukainen, mutta valtakunnallisessa 

lastenpsykiatrisessa LAPSET-tutkimuksessa noin 1 prosentilla lapsista oli 

jonkinasteinen psykoosi. Tästä syystä psykoosi on esitelty tieto- ja työvälinepaketissa 

(Liite 35). On olemassa skitsofreniaan liittyvä psykoosi sekä orgaanisia psykooseja, 

jotka voivat johtua pään vammasta tai myrkytystilasta. Vaikka psykoosi lasten 

sairautena olisikin harvinainen, voi se syntyä lapselle myös onnettomuuden 

seurauksena, jolloin asia voi tulla kasvattajan kohdalle odottamatta. (Linna 2000, 265-

266.) Psykoosi pysäyttää lapsen kehityksen ja voi jättää jälkeensä kehitysvammaisuutta 

muistuttavan jälkitilan, johon liittyy alentunut suorituskyky, joten psykoosin 

tunnistaminen ja hoito on lapsilla erityisen tärkeää. (Linna 1991, 192-195.)  Paketissa 

on esitelty myös psykosomaattisiin oireisiin kuuluvat psykogeeniset kivut, kastelu ja 

virtsan karkailu (Liite 36), koska ne voivat kertoa lapsen kokemasta elämäntilanteesta 

(esim.ristiriitainen tilanne, stressi). Näitä oireita tarkasteltaessa on muistettava lapsen 

iänmukainen kehitys; kertooko oire jostain ongelmasta vai onko se merkki lapsen vasta 

kehittymässä olevista taidoista (esim.pidätyskyky). (Pihlaja 2004, 220.) 

 

Lasten tunne-elämän häiriöitä osion lopussa oli artikkeleita (Liitteet 37-40) joissa 
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käsiteltiin muun muassa lapsen surua. Artikkelissa todetaan, kuinka hankalaa 

kasvattajalle on kohdata ja käsitellä lapsen kokemaa surua. Artikkelissa annetaankin 

neuvoja miten lapsen surua voi päivähoidossa käsitellä. (Nousiainen 2010, 32). Myös 

lapsen kokemaa stressiä, kriisiä sekä vuorovaikutuksen haastavuutta käsittelevien 

artikkelien toivotaan tuovan kasvattajalle neuvoja ja vinkkejä hankaliin tilanteisiin 

lapsen kanssa.      

 

4.3 Tunnistaminen ja erityinen tuki 

Lapsen tuen tarve tulee esille yleensä jonkinasteisina oireina. Näiden oireiden avulla on 

mahdollisuus tunnistaa oireen taustalla olevat tekijät, vaikka itse oire harvoin kertoo 

kuinka vakavasta asiasta on kyse. (Sinkkonen, 1995, 113.) Tieto- ja työvälinepaketissa 

tunne-elämän kehitystä ja sen ongelmiin liittyviä oireita onkin käsitelty aiemmin ja 

osiossa neljä keskitytään tarkastelemaan erityisen tuen tarpeen tunnistamista (Liite 41). 

Nämä tekijät ovat tiukasta kytköksissä toisiinsa, koska jotta lapsen tuen tarpeet voidaan 

tunnistaa, on kasvattajalla oltava käsitys siitä, mikä on lapsen kasvussa ja kehityksessä 

normaalia ja mikä puolestaan tarvitsee tukea. (Heinämäki 2004, 22.) 

Jotta lapsen tuen tarpeet voidaan tunnistaa, tulee lasta havainnoida ja arvioida. 

Arvioinnin kohteena on yleensä lapsen kasvu ja kehitys, hänen oppimisensa, 

osaamisensa ja hyvinvointinsa. Arviointi on yleensä kokonaisvaltaista arviointia ja sitä 

toteutetaan päivähoidon normaalissa arjessa. (Järvinen ym. 2009, 154-156.) Arvioinnilla 

pyritään siihen, että saadaan tietää lapsen kehitysvaihe ja kokonaistilanne. Tällöin 

voidaan lapselle järjestää toimintaa ja ohjausta niin, että ne vastaavat hänen 

kehitysvaihettaan ja vahvistavat tuen tarpeessa olevia taitoja. (Jakkula 2008, 42; Pihlaja 

& Lummelahti 1997, 118-122.)  

Arviointi voi olla kasvattajalle outo asia, josta hänellä on vain vähän kokemusta. 

Huomioiden, että arviointi on varhaiskasvatuksen pedagogiikan olennainen osa ja ilman 

sitä lapsilähtöinen toiminnan suunnittelu on vaikeaa, on kasvattajan tunnettava arviointi 

ja siihen liittyvät tekijät (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 

1999, 41). Tästä syystä paketissa onkin tuotu esille, mitä arviointi on, mistä se koostuu 

ja miten sitä toteutetaan (Liite 41). Lisäksi on listattu asioita, mihin pitää kiinnittää 

huomiota kun arvioidaan nimenomaan lasten tunne-elämää ja sosiaalista kehitystä. 

Myös lapsen kasvuympäristön arvioinnissa on joitakin tiettyjä kysymyksiä joiden avulla 
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kasvattaja voi tehdä kasvuympäristön arviointia. Näin myös kasvattaja, joka vasta 

harjoittelee arvioinnin toteuttamista, osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin ja 

onnistuu arvioinnissaan.  

Lapsen arviointi perustuu tiedonkeruuseen, jossa pyritään keräämään tietoa lapsesta eri 

tahoilta (vanhemmat, terapeutit, neuvola) ja havainnoidaan lasta eri tilanteissa. 

Havainnoinnin tavoitteena on selvittää esimerkiksi mitä lapsi ajattelee, millaiset tiedot 

ja taidot hänellä on ja mistä asioista hän pitää. Havainnointi toteutetaan seuraamalla 

lasta päivittäin eri tilanteissa: perushoito-, ja siirtymätilanteissa, leikkitilanteissa ja 

ohjatuissa toiminnoissa. (Järvinen ym. 2009, 152.) Olennaista on olla lapsen kanssa 

myös vuorovaikutuksessa, koska on todettu, että lapsen emotionaalinen pahoinvointi 

tulee esiin nimenomaan vuorovaikutuksessa (Kalliala 2009, 252). 

Myös tunne-elämän häiriöiden tunnistaminen esimerkiksi lapsen luonteesta ja 

tempperamentista voi olla vaikeaa. Lapsen tyyli ja tapa reagoida voi muistuttaa häiriön 

oireita. Vaikka tempperamentti koostuu lapsen synnynnäisistä taipumuksista ja 

valmiuksista, joista puolestaan muodostuu lapsen persoonallisuus, ei tempperamentti 

ole pysyvä kokonaisuus, vaan sitä voidaan muokata kasvatuksen avulla. (Järvinen ym. 

2009, 38.) Tästä näkökulmasta käsin esimerkiksi sen erottaminen, johtuuko 

ongelmakäyttäytyminen tunne-elämän häiriöstä vai tempperamentista, on 

epäolennainen. Sen sijaan tulisikin keskittyä tukemaan lasta käyttäytymisen 

muuttamisessa ja samalla tehdä havaintoja hänen tunne-elämänsä kehityksestä ja sen 

mahdollisista ongelmista. 

Lasten erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen liittyviä artikkeleja löytyi runsaasti ja 

suurin osa niistä kohdistui tarkastelemaan nimenomaan päivähoidon kontekstia. 

Pyrkimyksenä oli tuoda esille eri näkökulmia tuen tarpeen tunnistamiseen joten 

artikkelit käsittelivät varhaista puuttumista (Liitteet 42-49) ja lapseen kohdistuvaa 

arviointia, mutta myös lapsen mahdollista tuen tarvetta vanhempien erotilanteessa ja 

päivähoidon mahdollisuuksia tukea lasta näissä tilanteissa. Artikkeleiden aiheina olivat 

myös päivähoitoon liittyvä varhainen kuntouttaminen, integraatio sekä päivähoidon 

erityiskasvatus. Integraatio ja siitä edelleen kehitetty inkluusio ovat tärkeitä tekijöitä 

emotionaalisista ongelmista kärsiville lapsille. Inregraatio ja inkluusio mahdollistavat 

lapselle ryhmään kuulumisen ja yhteisöllisyyden kokemuksen, joilla on kauaskantoiset 

vaikutukset. Kun lapsen sosioemotionaalisesta hyvinvoinnista on ryhmässä huolehdittu, 
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täyttyvät hänen oppimisen edellytyksensä ja tämä tukee kehityksen eteenpäin 

menemistä. (Petterson & Hittie 2003, 327; Viitala 2004, 133- 139.)    

Tieto- ja työvälinepaketissa merkittävässä roolissa oli tunne-elämän tukemiseen liittyvä 

kappale (Liite 50). Vaikka joskus saatetaan ajatella, että jos lapsella todetaan jollain osa-

alueelle ongelmia, riittää kun niistä ilmoittaa erityislastentarhanopettajalle ja hän tulee 

ja ”parantaa” lapsen. Näin ongelma ei kuitenkaan poistu. Sen sijaan 

erityislastentarhanopettajalla on asiantuntijuus ja keinot vastata näihin ongelmiin. 

Lopullisen työn tekevät kuitenkin varhaiskasvattajat itse työkentällään. Näin ollen 

lapsen ryhmän omat kasvattajat ovat lapsen tukemisessa avainasemassa ja heidän 

toiminnallaan on suuri merkitys lapsen kasvulle ja kehitykselle. (Heinämäki 2004, 16-

23).  

Koska on noussut esille, ettei kaikissa kunnissa ole tarjolla erityislastentarhanopettajan 

palveluja, ovat kasvattajat ja heidän osaamisensa näissä kunnissa olennaisessa asemassa 

(Määttä & Rantala 2010, 97). Näin ollen on tärkeää, että kaikki kasvattajat olisivat 

tietoisia niistä menetelmistä ja tekijöistä joiden avulla tunne-elämän ongelmista kärsiviä 

lapsia voitaisiin auttaa ja tukea päivähoitoryhmässä sekä miten heidän tunne-elämän 

kehitystään voitaisiin tukea. Näin päivähoidon työkentällä pystyttäisiin entistä 

paremmin toteuttamaan varhaisen puuttumisen mallia. Varhaisella puuttumisella 

tarkoitetaan toimintamallia, jossa toimitaan heti, kun lapsella havaitaan erityisen tuen 

tarvetta. Taustalla on ajatus siitä, että mitä aiemmin lapsen ongelmiin puututaan, sen 

paremmat mahdollisuudet on tukea hänen kasvuaan, kehitystään ja oppimistaan. 

(Järvinen ym. 2009, 72.) Tämä tekijä on noussut esille useissa tutkimuksissa (Suhonen 

2009, 112; Pihlaja 1998, 68; Lewis 2010, 83-86). Myös korjaavan toiminnan kohdalla 

varhainen puuttuminen ja toteuttaminen on kannattavaa ja tehokasta, koska lapsi on 

silloin vielä kasvava, eniten muuttuva ja joustava. (Pihlaja 1998, 68; Suhonen 2009, 

112). Sosioemotionaalisten häiriöiden lisääntyessä, aikaistuessa sekä vaikeutuessa on 

herännyt tarve ennalta ehkäisevän toiminnan lisäksi kehittää menetelmiä, joilla voidaan 

auttaa lapsia, joiden tunne-elämän kehitys on häiriintynyt. (Ahvenainen ym. 2001, 36-

37.) 

Varhaiskasvatuksessa on joitakin tukitoimia joiden avulla pyritään vastaamaan lasten 

tarpeisiin. Nämä tukitoimet kuuluvat kiinteästi varhaiskasvatukseen eikä niiden 

käyttäminen vaadi lapsilta diagnooseja tai lausuntoja. Näiden tukitoimien tarkoituksena 
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on tietoisesti tehostaa varhaiskasvastusta sekä arvioida ja muokata suunnitelmallisesti 

varhaiskasvatuksen ympäristöä ja toimintaa niin, että ne vastaavat entistä paremmin 

lasten tarpeisiin. Ympäristön mukauttamisen lisäksi tukitoimiin kuuluu 

kasvatustoiminnan mukauttaminen, joka sisältää eriyttämisen, toiminnan sisältöjen ja 

muotojen mukauttamisen, perustaitojen harjaannuttamisen ja itsetunnon vahvistamisen. 

(Heinämäki 2004, 33-36.) Näitä tukitoimia on tarkasteltu tarkemmin liitteessä 50. 

Heinämäki (2004) on määritellyt päivähoidon kuntouttavat elementit, joilla hän viittaa 

tekijöihin, jotka ovat yhteisiä kuntoutusta ja opetusta ohjaavissa periaatteissa 

riippumatta erilaisista tuen tarpeista. Näitä kuntouttavia elementtejä ovat struktuuri, 

hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus, ryhmätoiminta ja kehityksen osa-

alueiden tukeminen. Kasvattajien on hyvä tuntea nämä tekijät ja niiden kehittäminen, 

koska nämä tekijät tukevat kaikkien lasten kehitystä, ei vain erityistä tukea tarvitsevien 

lasten kehitystä. Se, miten tunne-elämää tuetaan, ei tule olla erillisiä toimenpiteitä, vaan 

arkipäivän varhaiskasvatusta, jonka toiminta on suunniteltu lasten tarpeista, 

lähtökohdista ja tavoitteista käsin. (Heinämäki 2004, 37-38). 

Arvioinnin tuleekin olla päivähoidon suunnittelun perustana. Jotta jokaisen lapsen 

tavoitteet voidaan määritellä ja yhdistää ne varhaiskasvatuksen toimintaan, tulee 

varhaiskasvattajalla olla suunnitelmallisuutta sekä tietoa lapsen kehityksestä, sen 

ongelmista ja varhaiserityiskasvatukseen liittyvistä menetelmistä. (Heinämäki 2004, 

38).  Lisäksi hänellä tulee olla valmiuksia arviointiin. Lapsen tavoitteet voidaan 

määritellä vasta kun hänen tarpeensa, ongelmakohtansa mutta myös voimavaransa on 

arvioitu. Arviointi on olennaista myös siitä syystä, että sen avulla työntekijä voi kehittää 

myös työtään ja tarkastella toimintatapojaan. Voidaankin nähdä, että arviointi on 

olennaisessa roolissa työkäytäntöjen kehittämisessä. (Vilèn, Vihunen, Vartiainen, Sivèn, 

Neuvonen & Kurvinen 2007, 164-165.) 

”Struktuuriremppaa päivähoitoryhmässä” (Liite 51) on erään erityislasten-

tarhanopettajan kooste niistä asioista, joiden avulla struktuuria päivähoidossa voidaan 

kehittää. Koosteessa tulee esille erilaiset struktuuriin liittyvät näkökulmat, joiden avulla 

omaa päivähoidon struktuuria voidaan arvioida. Tämä kooste on valittu tieto- ja 

työvälinepakettiin, koska struktuurin merkitys tunne-elämän ongelmista kärsivälle 

lapselle on suuri. Tämä tulee esille esimerkiksi siinä, että tunne-elämän ongelmsta 

kärsivä lapsi tarvitsee yleensä harjoitusta sosiaalisissa taidoissa, mihin tarkoitukseen 
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päivähoito tarjoaa hyviä mahdollisuuksia. Päiväkodin struktuurin tuleekin huomioida 

nämä lasten tarpeet niin että struktuuri tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi lasten 

yhteisille, oma-aloitteisille leikeille, joita aikuinen ei johda vaan tarvittaessa ohjaa. 

(Ahvenainen ym. 2001, 190.) 

Tieto-ja työvälinepaketissa on myös kohtaamisen pedagogiikkaa käsittelevä kooste 

(Liite 52). Tämä aihe on haluttu ottaa mukaan pakettiin, koska sen tarkoituksena on 

tuoda päivähoitoon lisää tunteiden aitoa jakamista, joka puolestaan lisää emotionaalista 

turvallisuutta ja välittämistä. Eräiden näkemysten mukaan emotionaalisen 

turvallisuuden ja välittämisen tulisikin olla varhaiskasvatuksen perusta. Kohtaamisen 

pedagogiikka tuokin uudenlaista näkökulmaa päivähoitoon. Olennaista siinä on 

psyykkinen läsnäolo ja yhdessä oleminen ja lisäksi omille ja toisten tunteille ja 

ajatuksille ollaan tietoisesti avoimia. (Uusitalo 2000, 58-59.) Tämä pedagogiikka voisi 

olla käyttökelpoinen etenkin tunne-elämän ongelmista kärsivien lasten parissa, joille 

tunteiden ilmaiseminen voi olla outoa ja jotka ovat oppineet tukahduttamaan tunteensa.   

Tieto- ja työvälinepaketissa on käsitelty erilaisia menetelmiä lasten tukemiseen 

artikkelien kautta (Liitteet 53-63). Artikkeleissa tulee esille käytännön työote 

menetelmiin, mitä teoriatieto ei puolestaan tarjoa. Erilaisten lasta tukevien keinojen 

tunteminen on tärkeää, koska lasta voidaan tukea monilla erilaisilla menetelmillä (Vilèn 

ym. 2007, 462). Voi olla, että jollekin lapselle sovi joku sellainen menetelmä, joka 

toisella lapsella on suorastaan loistava. On esimerkiksi todettu, että joissakin tapauksissa 

psykoterapiaakin tehokkaampi hoito voi olla kuvataiteeseen tai musiikkiin perustuva 

menetelmä (Sinkkonen 1995, 117). Mitä paremmin kasvattaja osaa soveltaa eri 

menetelmiä työssään, sitä paremmin hän pystyy tukemaan lapsia. Näitä menetelmiä ovat 

esimerkiksi roolileikit, runot ja lorut, kuvataiteet ja värit, sadut, nukketeatteri ja 

musiikki.  

Artikkeleja, jotka koskivat lasten tunne-elämän tukemista ja ongelmiin puuttumista, oli 

paketissa runsaasti. Tämä johtui siitä, että haluttiin tuoda mahdollisimman paljon esille 

kokemuksia siitä, miten eri menetelmillä on lapsen kehitystä voitu tukea. Artikkeleissa 

käsiteltiin muun muassa muksuoppia, nukketeatteria, rytmistä liikeharjoittelua, 

luovuutta, taidetta, runoja, loruja, pienryhmätoimintaa sekä satuja ja tarinoida. 

Artikkeleiden ideana paketissa oli se, että kasvattajat voisivat löytää artikkeleista omaan 

työhönsä sopivia menetelmiä miten lapsen kehityksen tukemista voitaisiin toteuttaa. 
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Artikkelit tarjosivat myös käytännön kokemuksia kentältä, miten tämä tukeminen 

voidaan toteuttaa ja miten se on onnistunut.   

4.4 Leikit, pelit ja tehtävät 

Tieto- ja työvälinepaketissa on osio, johon on kerätty erilaisia leikkejä, pelejä ja 

tehtäviä, joiden avulla lasten tunne-elämää voidaan tukea ja mahdollisia ongelmia 

kuntouttaa (Liitteet 64-77). Varhaiskasvatuksen olennainen tehtävähän on tarjota ja 

säädellä sellaisia kasvuvirikkeitä, joiden avulla lapsi voi omaksua uusia tietoja, taitoja ja 

asenteita (Brotherus & Hytönen 1994, 75). Huomioitavaa kuitenkin on, ettei yksittäinen 

menetelmä vielä tue tarpeeksi lapsen sosiaalis-emotionaalista kasvua, vaan 

olennaisempaa on tapa, jolla kasvatustyötä toteutetaan. Sen sijaan eri menetelmien 

avulla voidaan tukea lapsen kehitystä. Näitä menetelmiä ovat esimerkiksi leikki, pelit, 

sadut, musiikki ja liikkuminen. Myöskään näistä menetelmistä ei löydy yhtä 

yleispätevää, joka sopisi kaikkien lasten sosiaalis-emotionaalisen kehityksen tueksi. 

(Pihlaja 2004, 228.) Siksi mitä monipuolisemmat menetelmät kasvattaja hallitsee, sitä 

paremmin hän pystyy tukemaan eri lasten sosiaalis-emotionaalista kehitystä 

Tarkasteltaessa leikin ja tunteiden välistä suhdetta, tulee esille, että lapselle luontainen 

tapa käsitellä tunteitaan on leikki ja toiminta (Vilèn ym. 2007, 475). Leikki on myös 

mahdollisuus aikuisen ja lapsen toimia yhdessä. Aikuisen rooli leikissä onkin tukea ja 

auttaa lasta leikissä ja sen rikastuttamisessa sekä leikin kautta antaa lapselle 

mahdollisuuksia oppia uusia taitoja ja tietoja. Myös ihmisten vuorovaikutus ja yhdessä 

toimiminen välittyvät lapselle nimenomaan leikin kautta. (Helenius & Mäntynen 2001, 

133.) Leikin määrittelyssä onkin tuotu esille, että leikkiin kuuluu joukko toimintoja, 

joiden tarkoituksena on auttaa lasta selviytymään maailmassa (Sinkkonen 2008, 224; 

Brotherus & Hytönen 1994, 81). Tässä kappaleessa ymmärretään pelit ja tehtävät osaksi 

leikkiä ja tästä syystä lapsen leikkiä käsitellään kokonaisvaltaisesti sisältäen pelit ja 

tehtävät.   

Yllä esitetyistä näkökulmista käsin on helppo ymmärtää miksi tunteita ja niiden 

ilmaisemista tulee opettaa nimenomaan leikin kautta. Tieto- ja työvälinepaketin tehtävät 

ovatkin lyhyitä ja antavat tilaa lasten omalle luovuudelle. Onkin pyritty siihen, että 

nämä tilanteet olisivat leikinomaisia niin, että lapset saisivat niistä aineksia leikkiinsä. 

Onhan todettu, että lapset jäljittelevät aikuisten toimintaa leikeissään. Näin ollen 

kasvattajan laatimat oppimistilanteet voivat siirtyä lasten leikkeihin, jossa he itsenäisesti 
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rakentavat leikkitilanteet ja ratkaisevat siihen liittyvät ongelmat. (Hujala 2003, 145).  

Luovuus puolestaan takaa sen, ettei leikeissä ja tehtävissä voi juurikaan tehdä väärin 

vaan niiden toimintamallit ja ”ratkaisut” ovat hyvin yksilöllisiä. Onkin todettu, että 

oppiminen on laadukkaampaa kun taitojen opetteluun on yhdistetty ilo ja onnistumisen 

tunne (Juusola 2011, 105).      

Väärät menetelmät voivat tehdä enemmän lapselle haittaa kuin hyötyä. Esimerkiksi liian 

muodolliset ja lapsen kehitykselle sopimattomat opetusmenetelmät voivat aiheuttaa 

lapselle stressiä. (Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001, 78-79.) Tähän haasteeseen on tieto- 

ja työvälinepaketissa pyritty vastaamaan muodostamalla leikeistä ja tehtävistä sellaisia, 

että kasvattaja pystyy niitä soveltamaan omalle lapsiryhmälleen helposti. Lisäksi useat 

tehtävät ovat lapsen omaa ajattelua herätteleviä ja perustuvat lapsen mielikuvitukseen, 

joten suoraa opettamista ei juurikaan esiinny. Lapsen oppimista tulisikin tukea 

tarjoamalla hänelle mahdollisuuksia oivaltaa itse ja löytää ratkaisuja (Sinkkonen 2008, 

218).   

Tieto- ja työvälinepaketissa olevissa tehtävissä ja leikiessä on pyritty käyttämään 

hyväksi erilaisia menetelmiä kuten piirtämistä, keskustelua, liikuntaa ja kuvakortteja, 

koska kaikki lapset eivät opi samalla tavalla. Kasvattajan havainnoidessa lasta hän 

huomaa muun muassa minkä aistikanavan kautta lapsi parhaiten oppii ja voi tällöin 

soveltaa lapselle hänen oppimistaan parhaiten tukevaan menetelmään perustuvia 

tehtäviä. (Juusola 2011, 115.) Kasvatuksen menetelmät tuleekin nähdä ja arvioida 

lapsikohtaisesti jotta niiden avulla voidaan parhaalla mahdollisella tavalla tukea lapsen 

kehitystä. Olennaista on sosiaalis-emotionaalisessa tuessa on, että lapsi saa 

mahdollisuuksia ilmaista itseään monin eri tavoin, esimerkiksi välineenään kuvat, sanat, 

äänet, liikkeet, rytmi ja leikki.  (Pihlaja 2004, 228). Nämä tekijät on pyritty 

huomioimaan mahdollisuuksien mukaan tieto- ja työvälinepaketissa niin että paketti 

palvelisi mahdollisimman monen lapsen tuen tarpeita.      
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5. TULOKSET 

 5.1 Päivähoidon henkilöstön kokemukset tieto- ja työvälinepaketin 

käytöstä 

Tieto- ja työvälinepakettia koskevassa arviointilomakkeessa henkilöstön kokemukset 

tieto- ja työvälinepaketin käytöstä kohdistuivat ensin paketin vaikuttavuuteen ja sen 

jälkeen paketin sisällölliseen arviointiin. Paketin vaikuttavuuden arviointi kohdistui 

kuuteen asiaan: suhtautuminen lapsiin, tiedon lisääntyminen, työtapojen muuttuminen, 

kokemus omasta osaamisesta, käsitys tunne-elämän kehittymisestä ja käsitys lasten 

tunne-elämän häiriöistä. Vaikuttavuuden arvioinnilla pyrittiin tarkastelemaan mihin 

asioihin paketti vaikutti, millä tavalla ja kuinka paljon. Aluksi vastaaja arvioivat 

numeroasteikolla (1-5) kuinka paljon asiat muuttuivat. Tässä numeroasteikossa ei vielä 

otettu kantaa siihen, mihin suuntaan asiat muuttuivat. Asteikon jälkeen jokaisesta 

arvioitavasti kohteesta kysyttiin tarkemmin millä tavalla asiat muuttuivat. Näillä 

avoimilla kysymyksillä saatiin lisätietoa muutoksen suunnasta ja laadusta. Seuraavassa 

taulukossa (taulukko 5.) tulee esille, miten vastaajat numeraalisesti arvioivat paketin 

vaikuttavuutta. Taulukkoon on merkitty arviointien kutakin arviointikohtaa koskeva 

kappalemäärä kun vastaajia oli 5. 

Osio Ei 

ollenkaan 

Vähän  En osaa 

sanoa 

Jonkin 

verran 

Paljon Ei 

vastausta 

Suhtautuminen 

lapsiin 

2 0 0 2 0 1 

Tiedon 

lisääntyminen 

0 2 0 1 1 1 

Työtapojen 

muuttuminen 

2 2 0 0 0 1 

Kokemus omasta 

osaamisesta 

0 2 0 2 0 1 

Käsitys tunne-

elämän 

kehittymisestä 

0 1 0 1 1 2 

Käsitys lasten 

tunne-elämän 

häiriöistä  

0 1 0 2 1 1 
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Taulukko 5. Henkilöstön kokemukset paketin osioiden vaikuttavuudesta. 

Vastaajien kokemusten mukaan eniten siis muuttui heidän käsityksensä lasten tunne-

elämän häiriöistä. Tämän lisäksi paketti vaikutti heidän käsityksiinsä tunne-elämän 

kehityksestä sekä heidän tietojen lisääntymiseen. Vähiten paketilla oli vaikuttavuutta 

työtapojen lisääntymiseen. Vaikuttavuuden keskivaiheille jäivät sen sijaan kasvattajien 

kokemus omasta osaamisesta sekä heidän suhtautumisensa lapsiin. Taulukosta tulee 

esille, että vastaajakohtaisia eroja oli runsaasti. Joillekin vastaajille esimerkiksi 

kokemus omasta osaamisesta vahvistui paketin myötä kun taas toisilla tällaista 

vaikutusta ei tapahtunut. Kaikissa arvioinneissa vastaajat eivät olleet antaneet jokaiseen 

kohtaan numeraalista arviointia, mutta sen sijaan he olivat arvioineet näitä osioita 

sanallisesti avoimissa kysymyksissä. Yhteistä vastaajien arvioinneissa oli se, että suurin 

vaikuttavuus ja koettu hyödyllisyys oli lasten tunne-elämän häiriöitä koskevalla osiolla. 

Suhtautuminen lapsiin oli muuttunut puolella vastaajista jonkin verran. Puolet 

vastaajista puolestaan ilmoitti, ettei suhtautuminen lapsiin ollut muuttunut paketin 

myötä ollenkaan. Vastaajat, joiden suhtautuminen lapsiin oli muuttunut, kuvailivat 

muutosta positiiviseksi. Yhteistä suhtautumisen muuttumiselle oli toiminnan entistä 

parempi tiedostaminen. Tämä tiedostaminen tuli esille muun muassa leikkien 

seuraamisena ajatuksen kanssa, lapsen syvällisenä kuuntelemisena, tarkastelemalla mitä 

kasvattajana tekee ja mitä varten sekä huomion kiinnittämisenä lasten positiivisten 

kokemusten tarpeeseen ja siihen vastaamiseen. 

Tieto- ja työvälinepaketti oli vaikuttanut vastaajiin tiedon lisääntymisenä. Se, kuinka 

paljon tieto oli lisääntynyt, vaihteli vastaajien keskuudessa. Vastaajien mukaan uutta 

tietoa tuli, mutta osa tiedosta oli ennalta tuttua. Tiedon lisääntymisen vaikutuksista 

vastaajat toivat esille, että uutta oli lasten tunne-elämän ja siihen liittyvien häiriöiden 

laaja kokonaisuus ja siihen liittyvän tiedon runsaus. Tiedossa oli vastaajien mukaan 

mielenkiintoista nimenomaan se, mitä häiriöt ovat ja miten ne ilmenevät lapsissa. Myös 

se, että tieto oli koettiin selkeästi ja hyvin esitetyksi paransi tiedon lisääntymisen 

vaikuttavuutta.  

”Jotain uutta tietoa tuli ja hyvä nähdä/lukea selkeästi, mitä ne ovat ja 

miten ne vaikuttavat lapsiin. Oli hyvät tekstit esim. ahdistuksesta 

ym.”(Vastaaja 4.) 
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Vastauksista tuli esille, että tieto vaikutti siis myös omaan työhön lasten parissa. Vaikka 

tietoa oli aiemminkin saatu, oli uutta tiedon soveltaminen käytäntöön eli tässä 

tapauksessa lapsiin. Tiedon lisääntymisen koettiin tuovan ajattelun aihetta omaan 

työhön ja sen rooli omien tietojen vahvistajana tuotiin esille.  

Työtapojen muuttuminen paketin vaikutuksesta sen sijaan koettiin vähäiseksi. 

Vastaajista puolet kokivat, etteivät työtavat muuttuneet lainkaan paketin ollessa 

käytössä ja puolet vastaajista kokivat työtapojen muuttuneen vähäisessä määrin. 

Työpapojen muuttuminen koski lähinnä omaa tapaa tehdä työtä. Vastaajat mainitsivat 

muuttuneina tekijöinä omassa toiminnassa muun muassa kärsivällisyyden lisääntymisen 

sekä lapsen huonon käytöksen tuomitsemisen vähenemisen. Tämän taustalla oli ajatus 

kasvattajan ymmärryksestä, että lapsella on turvaton olo kyseisessä tilanteessa ja että 

hän tarvitsee tällöin aikuista. Myös lasten kanssa käytävät keskustelut olivat muuttuneet 

positiivisempaan suuntaan ja negatiiviset kiellot olivat vähentyneet ja tilalle oli tullut 

selittävää keskustelua. Paketti oli vaikuttanut vastaajien työhön suhtautumiseen myös 

ajatustasolla. Se oli tarjonnut ajattelemisen aihetta ja haastanut työntekijöitä pohtimaan 

omaa työtään ja toimintaansa siinä. 

Paketin arviointien mukaan kokemus omasta osaamisesta muuttui kaikilla vastaajilla. 

Vastauksista nousi merkittävästi esille paketin rooli oman osaamisen tukijana. Vastaajat 

olivat huomanneet, että paketin asiat tukivat heidän omaa toimintaansa ja näin ollen 

myös heidän omaa osaamistaan. Tässä nousi esille lasten lisääntyneet tunne-elämän 

häiriöt ja niiden asettamat haasteet osaamiselle, vaikka olisikin pitkä työura ja kokemus 

taustalla. Tieto- ja työvälinepaketin tarjoama materiaali vahvisti myös vastaajien 

käsitystä omista tiedoista ja samalla toi kertausta ja asioiden päivittämistä, minkä 

vastaajat kokivat hyväksi.  Yksi rooli, joka tieto- ja työvälinepaketille myös annettiin, 

oli osaamisen kehittämisen rooli. Kokemusten mukaan paketti tarjosi uusia vinkkejä, 

joita pystyi käyttämään ja hyödyntämään omassa työssä ja tätä kautta kehittämään 

osaamistaan.  

Lasten tunne-elämää koskevat käsitykset muuttuvat kaikilla paketin testaajilla. Osalla 

vastaajista käsitykset muuttuivat merkittävästi kun taas toisille muutos oli vähäisempää 

ja koski joitakin tiettyjä osa-alueita. 
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”Ei muutoin kuin että on hyvä korostaa sitä kaikille, että lapsi/lapset 

tarvitsevat tukea. Sen alkaminen hyvissä ajoin voidaan vaikuttaa lapsen 

kehitykseen ja tunne-elämään.”(Vastaaja 4.) 

 Vastaajat nostivat vastauksissaan esille, missä asioissa heidän käsityksensä tunne-

elämän kehityksestä muuttui. Näitä tekijöitä olivat vuorovaikutuksen merkitys, 

turvallisuuden tunteen vaatimukset, aikuisen rooli lasten tunne-elämän kehityksen 

tukemisessa ja edistämisessä sekä ilmapiirin laadun merkitys tunne-elämän kehitykselle. 

Kasvattajien käsitykset muuttuivat myös siinä, kuinka paljon tunne-elämä vaatii 

harjoittelua ja oppimista kehittyäkseen eikä kehitys tapahdu itsestään. 

Myös lasten tunne-elämän häiriöitä koskevat käsitykset muuttuivat kaikilla vastaajilla. 

Muutosten määrä ja laatu oli tässä osiossa merkittävämpiä kuin muutokset tunne-elämän 

kehitykseen liittyvissä käsityksissä. Tunne-elämän häiriöt olivat vastaajille oudompia ja 

niihin liittyvä tieto uutta, mikä vaikutti käsitysten muuttumisen runsauteen. 

”Minullekkin aika uusi asia. hyvä ja laaja tietopaketti asiasta. paljon 

hyvää ja selkeää tietoa. miten monet asiat vaikuttavat lapseen!!” 

(Vastaaja 2.) 

 Vastaajat olivat myös olettaneet, ettei lapsilla ole samalla tavalla tunne-elämän häiriöitä 

kuin aikuisilla, vaan että ne ovat pääasiassa aikuisten ongelmia. Tästä johtuen niitä ei 

lapsilla ole samalla tavalla huomioitu. Myös kasvattajan rooli ja siihen liittyvät 

vaatimukset tulivat esille vastauksissa, jotka käsittelivät lasten tunne-elämän häiriöihin 

liittyviä käsityksiä. Käsitykset olivat muuttuneet sen suhteen, mitä tunne-elämän häiriöt 

vaativat kasvattajalta. Näistä tekijöistä mainittiin herkkyys ja vastuullisuus sekä 

koulutuksen tarve. Myös kasvattajan vastuu omasta jaksamisesta nostettiin esille. Lasten 

tunne-elämän häiriöt ja niihin liittyvät tekijät koettiin vaikeiksi asioiksi ja ymmärrettiin, 

että ne voivat tuoda ahdistusta myös kasvattajalle. Toisaalta tiedettiin, miten saada apua 

jos työtaakka käy liian raskaaksi. Näissä tilanteissa kasvattajat luottivat työyhteisön 

tukeen ja ammatti-ihmisiltä saatavaan apuun.  

 Tieto- ja työvälinepaketin sisältöä testaajat arvioivat osiokohtaisesti numeroasteikolla 1-

5 ja yhdellä avoimella tarkentavalla kysymyksellä, jonka avulla pyrittiin selvittämään 

mikä osioista oli hyödyllisin ja miksi. Hyödyllisimmäksi osioksi vastaajat nimesivät 

lasten tunne-elämän häiriöt. Numeroasteikolla tehdyn arvioinnin mukaan myös tunne-

elämän tukeminen osio koettiin hyödyllisimmäksi tunne-elämän häiriöt osion rinnalla. 

Oheisessa taulukossa (taulukko 6.) tulee esille vastaajien antamat numero-arvioinnit 
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osioille. Taulukosta käy ilmi että hyödyllisimmäksi osioksi koettiin lasten tunne-elämän 

häiriöitä koskeva osio sekä osio, joka käsitteli tunne-elämän tukemista koettiin 

hyödylliseksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Hyödyllisiksi ja toimiviksi osioiksi 

koettiin myös lasten tunne-elämän kehitystä käsittelevä osio sekä kiintymyssuhde-osio. 

Vähiten pisteitä sen sijaan sai saivat osiot, jotka koostuivat lasten tunne-elämää 

tukevista leikeistä, peleistä ja tehtävistä, artikkeleista sekä lasten erityisen tuen tarpeen 

tunnistamista käsittelevistä tekijöistä. Nämä osiot koettiin siis vähiten hyödyllisiksi ja 

toimiviksi.  

Osio Huono Tyydyttä

vä 

En osaa 

sanoa 

Hyvä Erinomain

en 

Ei 

vastausta 

Lasten tunne-

elämä 

0 1 0 2 1 1 

Kiintymyssuhde 0 0 0 3 0 2 

Lasten tunne-

elämän häiriöt 

0 1 0 1 2 1 

Erityisen tuen 

tarpeen 

tunnistaminen 

0 1 0 2 0 2 

Tunne-elämän 

tukeminen 

0 0 0 4 0 1 

Pelit, leikit ja 

tehtävät 

0 2 0 2 0 1 

Artikkelit 
0 1 0 2 0 2 

Taulukko 6. Henkilöstön kokemukset paketin osioiden hyödyllisyydestä ja 

toimivuudesta. 

 Vastaajien kokemuksissa paketin hyödyllisimmäksi osioksi nimettiin siis lasten tunne-

elämän häiriöitä käsittelevä osio. Osio sai kiitosta sen jäsennellystä rakenteesta, 

faktatiedoista ja erinomaisista artikkeleista. Osion hyödyllisyys perustui runsaaseen 

tiedon ja pohdinnan aiheiden tarjoamiseen ja siitä sai vastaajien kokemusten mukaan 

sekä kertausta vanhoihin tietoihin että myös uutta tietoa. Osiosta ja sen sisältämästä 

tiedosta koettiin olevan hyötyä myös vastaajien elämäntilanteissa: meneillään olevissa 

opinnoissa että omassa työssä. Osion merkitys ja hyödyllisyys työlle heijastuu 

seuraavassa vastauksessa: 
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”Osio auttoi ymmärtämään tietyn lapsen käytöstä ja antoi apua 

arkipäivän tilanteisiin.” (Vastaaja 5.) 

 Koska vastaajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, mikä osio paketissa oli hyödyllisin, ei 

paketin muita osioita arvioitu juurikaan sanallisesti. Yksittäisistä tekijöistä sen sijaan 

nostettiin esiin kaavoiden hyödyllisyys. Kaavioiden hyödyllisyys perustui vastaajien 

mukaan niiden helppolukuisuuteen.   

5.2 Kehittämisehdotukset  

Tieto- ja työvälinepaketin rakentamisen ja sen testattavaksi menon jälkeen tuli esille 

joitakin pakettiin liittyviä kehittämistarpeita. Paketti kohdistui hyvin tarkasti 

nimenomaan tunne-elämän häiriöihin ja niiden tarkasteluun. Aiheellista olisi kuitenkin 

ollut tarkastella myös käyttäytymishäiriöitä ja niiden yhteyttä tunne-elämän häiriöihin. 

Tämä olisi ollut olennaista, koska tunne-elämän häiriöt pystytään vain teoreettisesti 

erottamaan käyttäytymisen häiriöistä. Käytännön tasolla lapsen käyttäytymisestä on 

yleensä vaikea erottaa nimenomaan tunne-elämän häiriöstä johtuvia tekijöitä tai 

sosiaalisesta sopeutumattomuudesta kertovia tekijöitä. Tunne-elämän ja käyttäytymisen 

ongelmat ovatkin kiinteässä yhteydessä toisiinsa ja muodostavat eräänlaisia syy-

seuraussuhteita, joiden määritteleminen on hankalaa. (Ahvenainen ym. 2001, 49.) Jotta 

paketti vastaisi paremmin tarkoitustaan, tulisi siihen siis lisätä osio tunne-elämän 

häiriöihin liittyvistä käyttäytymishäiriöistä ja näiden oireista. Lisäksi tärkeää olisi 

tarkastella käyttätymishäiriöiden ja tunne-elämän häiriöiden yhteyttä ja ongelmien 

vaikuttavuutta toisiinsa. 

Kuitenkaan nämä yllämainitut kehittämistarpeet eivät tulleet esille paketin 

testausryhmän vastauksissa. Sen sijaan vastaukset koskivat muita tekijöitä paketin 

rakenteessa ja sisällössä. Sisällysluetteloon kiinnitettiin huomiota ja sen toivottiin 

olevan selkeämpi. Koska paketin sisältö oli koottu laajoista kappaleista ja 

sisällysluettelossa oli maininta vain näiden laajojen kappaleiden otsikoista, olisi 

sisällysluettelo kaivannut tarkempaa tietoa paketin ja sen kappaleiden sisällöistä. 

Sisällysluetteloon liittyen, pakettiin olisi kaivattu myös sivunumeroita. Sen sijaan 

paketin sisältöön liittyviä kehittämisideoita olivat tiiviimpi rakenne ja leikki-osion 

laajentaminen ja rikastaminen. Tiiviimmällä rakenteella viitattiin siihen, että 

päivähoidon käyttöön tuleva paketti voisi olla tiiviimpi ja näin ollen tietoa voisi tiivistää 

entistä enemmän. Kun paketti olisi tiiviimpi, sen läpikäyminen ja käyttö ei veisi niin 
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paljon aikaa. Leikki-osioon sen sijaan toivottiin lisää materiaalia eli vinkkejä siihen, 

miten lapsen tunne-elämää voidaan tukea ja siinä esiintyviin ongelmiin vastata. 

Tieto- ja työvälinepakettiin liittyvässä arviointilomakkeessa kysyttiin, voisiko paketista 

jättää jotakin pois. Vastaajat toivat esille, ettei paketista kannata jättää mitään asioita 

pois kahdesta syystä. Ensimmäisessä näkökulmassa tulee esille työntekijöiden erilaiset 

tarpeet: 

”Ei välttämättä. Toinen hyötyy toisesta osiosta, joku toinen taas toisesta. 

Hyvä näin!” (Vastaaja 5.) 

 Toisessa näkökulmassa sen sijaan olennaista on paketin muodostama kokonaisuus. 

Vastaaja on kokenut, että jos paketista poistettaisiin jotain, haavoittaisi se paketin 

rakenteen johdonmukaisuutta:   

   ”Ei kannata jättää, sillä paketin yhtenäisyys rikkoutuisi.”(Vastaaja 4.) 

 Vaikka pääasiassa paketin sisältö haluttiin säilyttää, eikä mitään asioita haluttu paketista 

poistettavan, oli vastauksissa myös ehdotus siitä, että artikkeleja olisi paketissa 

vähemmän tai ei ollenkaan. Näin ollen paketin käyttäjien arvioinneissa oli, niiden 

henkilökohtaisten kokemusten luonteen mukaisesti, ristiriitaisuutta.  

Tieto- ja työvälinepaketin rakentamisen aikaan nousi ajatus paketin toteuttamisesta 

internet-sivustosta. Tästä syystä arviointilomakkeessa päätettiin kysyä, mitä mieltä 

paketin käyttäjät olisivat jos paketin sisältö muutettaisiin internet-sivustoksi: olisiko se 

heistä toimiva ratkaisu ja olisiko todennäköistä, että he käyttäisivät kyseessä olevaa 

sivustoa. Vastaajien arvioinnit mahdollisesta sivustosta ja sen käytöstä jakautuivat 

pääasiassa kahteen ryhmään. Toisen ryhmän mukaan sivusto olisi hyvä ratkaisu ja he 

käyttäisivät sitä: 

”Hyvä idea – palvelisi varmasti tarkoitusta. Käyttäisin 

sivustoa!”(Vastaaja  5.) 

Toinen ryhmä puolestaan oli internet-sivuston ja sen käytön suhteen skeptisiä. He 

uskoivat, että koska internetissä on nykyään niin paljon sivustoja, jäisi lasten tunne-

elämää ja sen ongelmia käsittelevä sivusto käyttämättömänä niiden sekaan. Vastaajat 

arvioivat myös, että samanlaisia, lasten tunne-elämää ja sen häiriöitä käsitteleviä 

sivustoja on internetissä runsaasti, joten sivuston käyttö voisi tästäkin syystä olla 

vähäistä. Myös sekä sivuston että konkreettisen paketin kannattajia vastaajista löytyi: 
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”Voisin tietenkin käyttää internet-sivustoakin, mutta kyllä hyvä paketti 

asiaa kansissa on mielestäni parempi.”(Vastaaja 2.)      

Vastaajat toivat esille tieto- ja työvälinepakettiin liittyviä kehittämisehdotuksia 

monipuolisesti. Huomioitavaa oli, että ehdotukset koskivat jokseenkin pieniä 

muutoksia, ottaen huomioon paketin laajuuden ja materiaalin määrän. Suuria lisäyksiä 

tai poistoja pakettiin ei toivottu, vaan paketti kokonaisuutena koettiin toimivaksi. 

6.  JOHTOPÄÄTÖKSET 

6.1 Johtopäätökset 

Hankkeen alussa määriteltiin kehittämistehtäviksi tarjota päivähoidon työntekijöille 

tietoa ja työvälineitä liittyen lasten tunne-elämän häiriöihin. Kehittämistehtävänä oli 

myös edistää lasten tunne-elämän kehittymistä ja ehkäistä tunne-elämän häiriöiden 

syntymistä päivähoidon työkentällä. Taustalla oli ajatus varhaisen puuttumisen 

lisääntymisestä lisääntyneen tiedon ja työvälineiden ansiosta. Varhaisen puuttumisen 

tärkeys nousee esille siinä, että mitä aiemmin ongelmiin puututaan, sitä paremmat ovat 

mahdollisuudet selvitä ongelmasta ja sen mukanaan tuomista haasteista. Sama on 

noussut esille myös muissa tutkimuksissa (Suhonen 2009, 112; Pihlaja 1998, 68; Lewis 

2010, 83-86). Myös korjaavan toiminnan kohdalla varhainen puuttuminen ja 

toteuttaminen on kannattavaa ja tehokasta, koska lapsi on silloin vielä kasvava, eniten 

muuttuva ja joustava. (Pihlaja 1998, 68; Suhonen 2009, 112). Myös muissa 

tutkimuksissa on herätty lasten lisääntyneisiin ongelmiin ja niiden asettamiin haasteisiin 

liittyen päivähoitohenkilöstön varhaiseen puuttumiseen ja ongelmien tiedostamiseen. 

(Hyvätti & Lèman 2005, 37.)  

Kehittämistehtäviin pyrittiin rakentamalla lasten tunne-elämän kehitystä ja sen häiriöitä 

käsittelevä tieto- ja työvälipaketti, joka tuli päivähoidon työntekijöiden käyttöön. Tämän 

tieto- ja työvälinepaketin vaikuttavuus kohdistui sen käyttäjien tekemän arvioinnin 

mukaan eniten heidän käsityksiinsä lasten tunne-elämän häiriöistä, tunne-elämän 

kehityksestä sekä heidän tiedon lisääntymiseen. Vähiten paketti vaikutti työtapoihin ja 

niiden muuttumiseen. Näin ollen kehittämistehtävissä onnistuttiin tarjoamaan tietoa ja 

työvälineitä, mutta työvälineiden soveltaminen ja käyttöönotto työkentällä jäi 

vähäiseksi. Tähän lienee syynä se, ettei kehittämishankkeeseen kuulunut työntekijöiden 

käytännön opastamista työvälineiden käyttöön, vaan tieto- ja työvälinepaketti sisälsi 

pelkät ohjeet miten työmenetelmiä voi käyttää. Sama on tullut esille myös muissa 
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tutkimuksissa ja hankkeissa (Heinämäki 2006, 20; Korkalainen 2009, 148). Heinämäki 

(2006, 20) korostaakin työkäytänteiden kehittämisen haasteellisuutta ja tuo esille, ettei 

tieto johda aina toiminnan muutokseksi. Toisaalta, vaikkeivat konkreettiset työtavat 

vastaajien arviointien mukaan muuttuneet, tulee vastauksissa selkeästi esille miten 

heidän henkilökohtaiset työtapansa muuttuivat. Näitä asioita olivat muun muassa 

suhtautuminen lapsiin, havainnoinnin lisääntyminen ja laadullinen parantuminen, oman 

työn tiedostaminen ja oman osaamisen vahvistuminen. Myös nämä asiat kuuluvat ja 

vaikuttavat työtapoihin. Epäselväksi jäi, hahmottivatko vastaajat näitä tekijöitä 

työtapoihin kuuluviksi vai arvioivatko he vain kansioissa olleiden tehtävien ja leikkien 

vaikuttavuutta. Tämä tekijän olisi pitänyt huomioida paremmin arviointilomakkeessa. 

Myös leikkien, pelin ja tehtävien kehittäminen eteenpäin on tärkeää, koska se on 

kanava, jonka kautta lapsi parhaiten oppii. Heinikosken ja Muhosen (2009, 52) 

opinnäytetyössä onkin tullut esille, että lapsen on mahdollista oppia leikki- ja 

pelitilanteissa taitoja, jotka he pystyvät siirtämään myös näiden tilanteiden ulkopuolelle.  

Tieto- ja työvälinepaketin hyödyllisimmiksi kappaleiksi kasvattajat nostivat lasten 

tunne-elämän häiriöitä ja tunne-elämän tukemista koskevat osiot. Koska lasten 

lisääntyneisiin tunne-elämään liittyviin ongelmiin on havahduttu vasta viime vuosien 

aikana, ei koulutuksella ole kyetty vastaamaan näihin kasvaviin haasteisiin. Näin ollen 

lasten tunne-elämän häiriöt ovat teoreettisesti kasvattajille uusi asia. Käytännössä heillä 

saattaa olla näistä ongelmista kokemusta, mutta hei eivät välttämättä ole osanneet 

yhdistää lasten ongelmia oikeisiin tekijöihin. Tällöin myös lapsen tukeminen 

ongelmiensa parissa on ollut mahdotonta. Koska yhteiskunta muuttuu koko ajan ja tuo 

mukanaan uusia haasteita myös päiväkotiin, tulisi päivähoidon työntekijöiden saada 

koulutusta ajoissa voidakseen vastata heihin kohdistuneisiin haasteisiin. Tämä hanke 

osoittaa, että pienelläkin täydennyskoulutuksella tai tietopaketilla voidaan työntekijöitä 

tukea työssään ja työn heille asettamissa vaatimuksissa. Vastaavanlaisia tuloksia tiedon 

lisääntymisen vaikutuksista on saanut myös Korkalainen (2009, 154-156). 

Kokonaisuutena tieto- ja työvälinepaketti onnistui tarjoamaan tietoa lasten tunne-elämän 

kehityksestä ja siihen liittyvistä ongelmista. Kehitettävää olisi työmenetelmien ja –

tapojen tarjoamisessa ja kehittämisessä niin, että se jalkautuisivat työkentälle. 

Ratkaisuna tähän voisi olla toimintapäivä, jolloin työmenetelmiä ja –tapoja, jotka 

tukevat lasten tunne-elämän kehitystä ja tarjoavat tukea tunne-elämän häiriöissä, 

harjoiteltaisiin käytännön tasolla. Myös Heinämäki (2006, 20) tuo esille, että saatu tieto 
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saattaa jäädä ulkopuoliseksi, ellei sitä sovelleta omaan työhön. Työmenetelmien ja –

tapojen kehittäminen ja uusin jalkauttaminen työkentälle tulisi järjestää niin, että niiden 

vaikutuksia voitaisiin arvioida ja hahmottaa. Tämä voisi toteutua esimerkiksi 

arvioimalla niitä lapsia, joilla tunne-elämä on tarvinnut tukea. Arvioinnin tulisi tapahtua 

uusien työmenetelmien ja –tapojen eri vaiheissa: alussa, keskivaiheilla ja lopussa. Näin 

työntekijöiden motivaatio kokeilla eri työmenetelmiä ja –tapoja säilyisi. 

Kehittämistehtävistä toinen oli edistää lasten tunne-elämän kehittymistä ja ehkäistä 

tunne-elämän häiriöiden syntymistä päivähoidon työkentällä. Koska tieto- ja 

työvälinepaketin tuloksissa tuli esille, että lasten tunne-elämän kehityksestä, sen 

tukemisesta ja tunne-elämän häiriöistä liittyvän tiedon myötä osalla päivähoidon 

työntekijöistä muuttui suhtautuminen lapsiin, oman työn tiedostaminen sekä lasten 

käyttäytymisen ymmärtäminen paremmin, voidaan nähdä, että paketti on osaltaan 

edistänyt lasten tunne-elämän kehittymistä ja ehkäissyt tunne-elämän häiriöiden 

syntymistä tulevaisuudessa. Myön Kallion ja Pihlajan (2005, 21) tutkimuksessa on 

tullut esille tiedon lisääntymisen positiivinen vaikutus tunne-elämän vaikeuksien 

varhaiseen tunnistamiseen. Sen sijaan Viittala (2002, 27) on tuonut katsauksessaan 

esille päivähoidon henkilöstön kokemuksen omien tietojensa ja taitojensa 

riittämättömyydestä liittyen erityispäivähoitoon ja erityistä hoitoa ja kasvatusta 

tarvitseviin lapsiin.  

On kuitenkin muistettava, että paketti on tarjonnut työntekijöille aineksia vaikuttaa 

lasten tunne-elämän tukemiseen ja tunne-elämän ongelmien ennaltaehkäisyyn ja 

kohtaamiseen. Paljon on kiinni työntekijöiden motivaatiosta ja halusta toimia työssään 

niin, tukee lasten tunne-elämän kehitystä ja ehkäisee sen ongelmia. Työntekijöiden suuri 

merkitys lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen kehityksessä on tullut esille myös 

muissa tutkimuksissa (Heinikoski & Muhonen 2009, 53). Paketin arvioinnissa saadut 

vastaukset kuitenkin kertoivat työntekijöiden motivaatiosta tukea lasta nyt kun he 

tiesivät miten toimia ja saivat vahvistusta osaamiselleen. Voidaankin ajatella, että myös 

muissa lasten tuen tarpeissa, voitaisiin työntekijöille tarjota asiasta tietopakettia, ellei 

muuhun koulutukseen olisi resursseja.  

Päivähoidon tiivis työtahti ja aikaresurssit tulivat esille kehittämisideoissa. Niissä 

nostettiin esille, että tieto- ja työvälinepaketti voisi nimenomaan päivähoidon käyttöön 

tullessaan olla vieläkin tiiviimpi paketti, jolloin sen vaatima aika olisi vähäisempää. 
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Tässä tulee esille päivähoidon tiivis työtahti, mutta tieto- ja työvälinepaketin 

käyttäminen on saanut kasvattajat huomaamaan, miten lisääntynyt tieto muuttaa heidän 

käsityksiään, osaamistaan ja tätä kautta myös työtä ja työtapaa. Näin ollen päivähoidon 

laadun kehittäminen vaatii aikaa ja ilman aikaa ei tapahdu myöskään kehittymistä.      

Hankkeen luotettavuutta tarkasteltaessa on huomioitava hankkeen yksilöllinen tapa 

vastata kehittämistehtäviin. Näin ollen se, miten tieto- ja työvälinepaketti on rakennettu 

ja millä perusteella sen sisältö on valittu, vaikuttaa siihen miten se vaikuttaa 

lopputuloksiin. Tieteellisessä tutkimuksessa analyysin arvioitavuus ja luotettavuus 

perustuu siihen, että lukija pystyy seuraamaan tutkijan tekemää päättelyä (Mäkelä 1990, 

53). Tähän tavoitteeseen on pyritty raportoimalla mahdollisimman tarkkaan tieto- ja 

työvälinepaketin rakentaminen ja siihen liittyneet ratkaisut sekä arviointikyselyn 

analyysin päättelyt. Myös kasvattajien yksilölliset kokemukset siitä, miten tarjottu tieto 

ja työvälineet vaikuttavat heidän työhönsä, asettaa haasteita hankkeen luotettavuuden 

arvioinnille. Tutkimustuloksissa onkin pyritty monipuolisesti tuomaan esille vastaajien 

kokemuksia ja näissä kokemuksissa esiin tulleita eroavaisuuksia.  

Hankkeessa käytettyjen menetelmien luotettavuutta voidaan tarkastella validiteetin eli 

pätevyyden avulla. Tällöin tarkastellaan sitä, onko käytetty mittari tai 

tutkimusmenetelmä ollut kykenevä mittaamaan juuri sitä, mitä on hankkeen alussa ollut 

tarkoituskin mitata. Olennaista on arvioida, onko valituilla menetelmillä saavutettu 

kehittämistehtävissä asetettuja tavoitteita ja onko hankkeessa kyetty yhdistämään 

empiiriset ja teoreettiset määritelmät toisiinsa. Lisäksi tärkeää luotettavauuden 

näkökulmasta on arvioida, onko kehittämishanke kohdistunut niihin asioihin, mihin sen 

on hankkeen alussa ollut tarkoitus kohdistua. (Uusitalo 1991, 84-86.) Hankkeessa on 

pyritty valitsemaan menetelmät niin, että ne tukevat kehittämistehtävien saavuttamista. 

Myös näiden menetelmien valinnat on raportoitu ja kirjoitettu auki mahdollisimman 

tarkasti. Kehittämishankkeessa saaduilla tuloksilla on saavutettu ne tavoitteet, jotka 

hankkeen alussa määriteltiin kehittämistehtäviksi.  

Myös hankkeen toteuttajan oma rooli hankkeen tulosten raportoinnissa ja hankkeen 

arvioinnissa on merkittävä. Luotettavuutta rooli tukee silloin, kun se ei uhkaa tieteen 

arvovapauden ihannetta. Tällöin hankeen tulee olla vapaa sen toteuttajan omista 

henkilökohtaisista mieltymyksistä ja hänen käsityksistään ja näkemyksistään. (Rolin 

2002, 102.) Tiedostamalla omat käsityksensä, hankkeen toteuttajan on helpompi erottaa 
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ne hankkeestaan. Esimerkiksi työn johdosta voi muodostua omat kokemukset ja 

käsitykset lasten tunne-elämän häiriöistä ja niiden tunnistamisesta. Onkin oltava 

tarkkana ettei anna niiden vaikuttaa hankkeen tuloksiin ja arviointiin. 

 6.2 Kehittämishankkeen arviointi 

Yleensä arvioinnin sisältö keskittyy siihen, onko jokin toiminta onnistunut. Tätä 

onnistumista arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin eli arvioinnin kriteereihin. 

Näitä tavoitteita voivat olla esimerkiksi hyvät ammatilliset käytännöt. (Niiranen, 

Stenvall, Lumijärvi, Meklin & Varila 2005, 19.) Tätä hanketta voidaankin arvioida sen 

mukaan, onko siinä kohdattu hyviä ammatilllisia käytäntöjä. Hankkeen tulosten mukaan 

hankkeen työmenetelmien juurruttaminen työkentälle on ollut vähäistä, mutta 

lisääntynyt tieto on muuttanut työntekijöiden työtapaa ja asennetta työhön positiivisesti. 

Toisaalta arviointi voidaan nähdä myös välineenä lisätä tietoisuutta asioiden tilasta. 

Useinkin arvioinnin perusteella päätetään annetaanko asioiden olla entisellään vai 

lähdetäänkö asioille tekemään jotakin. (Räisänen & Vainio 1996, 11.) Tämän hankkeen 

yhteydessä toteutetussa tarveanalyysissä tuli esille päivähoidon työntekijöiden vähäinen 

tietoisuus tunne-elämän kehityksestä ja tunne-elämän häiriöistä. Näin tarveanalyysin 

perusteella lähdettiin kehittämään työntekijöiden tietoisuutta asioista.  

Varhaiskasvatuksessa arvioinnin tärkeimpinä tavoitteina onkin nimenomaan 

varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen ja laadukkaan toiminnan ylläpitäminen, jota 

kutsutaan laadunhallinnaksi (Hujala ym. 1999, 1).  

Kehittämistyön arviointi on käytännössä uusien toimintamallien ja työvälineiden 

tuottamista. Näiden mallien ja työvälineiden tarkoitus on tuottaa muutoksia arkeen ja 

siksi arviointi onkin kohdistettava tähän muutokseen. Kehittämistyön arvioinnissa 

olennaista on arvioida miten uusia innovaatioita kehitetään ja miten ne saadaan 

arkipäivän käytänteiden osaksi. Arvioinnin syvimmän tarkoituksen mukaan huomio 

kiinnitetään ihmisten arvoissa, asenteissa ja ajattelumalleissa tapahtuneisiin muutoksiin. 

Kun arvioidaan kehittämistä, on kyse siitä, mitä prosessi on opettanut. (Holopainen & 

Ikonen 2001, 170-171.) Tässä kehittämishankkeessa oli tarkoitus kehittää uusi työväline 

päivähoitoon. Kun kehittämistyö oli tehty, meni kehittämistyön kohde, tässä 

tapauksessa tieto- ja työvälinepaketti, sen asiakkaiden eli päivähoidon työntekijöiden 

testattavaksi. Tämän jälkeen käyttäjät arvioivat paketin ja sen käytettävyyden. Tämän 

arvioinnin yhteydessä he arvioivat paketin vaikuttavuutta heidän käsityksiinsä, 
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näkemyksiinsä ja arvoihinsa, mikä näkyi esimerkiksi muutoksina lapsiin 

suhtautumisena. Tätä vaikuttavuuden arviointia tehdään, jotta tiedetään miten erilaiset 

tekijät vaikuttavat tiettyihin asioihin. Vaikuttavuuden arviointi onkin tärkeää juuri sen 

takia, että tiedetään mitkä toimenpiteet, hoidot ja työtavat vaikuttavat parhaiten 

kehitettävään tekijään. (Idänpään-Heikkilä 2004, 59). 

Tässä kehittämishankkeessa vaikuttavuuden arvioinnin peruslähtökohtana oli laadun 

määrittely. Kehittämishankkeen tarkoitus oli parantaa kasvatuksen ja opetuksen laatua 

niin, että lasten tunne-elämän ongelmiin pystyttäisiin vastaamaan entistä paremmin. 

Koska vaikuttavuuden arviointi, joka kohdistuu lasten tilanteeseen tässä ja myöhemmin 

(vertailuasetelma) vaatii pitkän aikavälin tarkastelun, ei se tässä kehittämishankkeessa 

ollut mahdollista. Sen sijaan päivähoidon henkilöstön kohdalla vaikuttavuuden arviointi 

oli mahdollista kun näkökulmana oli, miten kehitetty lasten tieto- ja työvälinepaketti on 

vaikuttanut päivähoidon henkilöstön työhön, heidän näkemyksiinsä, kokemuksiinsa, 

työorientaatioon sekä työtapoihin.    

Tony Bertram ja Christine Pascal (1997) ovat nostaneet esille, että arvioinnin ja 

kehittämisen on kuljettava yhdessä niin että ne, jotka arvioivat laatua, osallistuvat myös 

sen kehittämiseen. He korostavat jatkuvuutta ja eräänlaista dialogisuutta kehittämisen ja 

arvioinnin välillä. (Bertram & Pascal 1997, 85-86.) Tätä osallisuutta on 

kehittämishankkeessa pyritty toteuttamaan mahdollisuuksien mukaan. Aluksi 

henkilöstöltä pyydettiin arvioita heidän omasta osaamisestaan ja kokemuksistaan 

liittyen lasten tunne-elämän häiriöihin (Liite 1). Heitä pyydettiin erittelemään puutteita 

sekä sitä, mitä he kokevat tarvitsevansa, jotta he olisivat työssään parempia. Tämän 

arvioinnin pohjalta rakennettiin lasten tunne-elämän häiriöihin liittyvä tieto- ja 

työvälinepaketti. Kun paketti oli valmis, meni se testattavaksi samoille henkilöille, 

joiden arviointi eli tarveanalyysi oli työni taustalla. He antoivat paketista arvioinnin, 

joka koski sen käytettävyyttä, hyötyjä ja haittoja sekä kehittämisehdotuksia. Tämän 

jälkeen pakettia kehitetään vielä eteenpäin saadun arvioinnin avulla ja vasta tämän 

jälkeen paketti menee todelliseen käyttöön. Jos kansalaislähtöisyyden näkökulmaa 

ajatellaan tässä laajasti, olisi pakettia voineet arvioida myös lapset. Heidän 

näkökulmansa arviointiin olisi ollut kokemusperäinen paketin tehtäviin ja leikkeihin 

liittyen. Ajan ja resurssien puutteen vuoksi tätä ei kuitenkaan ollut mahdollista toteuttaa. 
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Itsearvioinnilla on nähty olevan kaksi näkökulmaa. Ensimmäisen näkökulman mukaan 

itsearviointi toteutuu niin, että arviointiin osallistuvat keräävät kokemuksia ja havaintoja 

omasta työstään. Tämä voi toteutua esimerkiksi tekemällä itse muistiinpanoja ja/tai 

pyytämällä muita arvioimaan työtä. Toisen näkökulman mukaan itsearvioinnissa 

tarkastellaan työn perustaksi asetettuja päämääriä ja tavoitteita. Arvioinnin 

tarkoituksena on tarkastella saavutuksia suhteessa asetettuihin päämääriin ja 

tavoitteisiin. (Holopainen & Ikonen 2001, 175.) Tämän kehittämishankkeen 

itsearvioinnissa pystyttiin hyödyntämään kumpaakin näkökulmaa. Koko 

kehittämishankkeen ajan on kerätty eräänlaista itseen kohdistuvaa arviointitietoa siitä, 

mitkä asiat onnistuivat hyvin ja mitkä huonosti ja mitä olisi voitu tehdä toisin. Tämä 

koskee siis nimenomaan kehittämishankkeeseen liittyvää prosessia. Sen sijaan 

kehittämishankkeen tieto- ja työvälinepakettia ja sen rakentamista arvioivat myös 

ulkopuoliset eli he, jotka ovat pakettia käyttäneet. Kehittämishankkeelle on asetettu 

tiettyjä tavoitteita, joiden toteutumista tarkastellaan hankkeen lopussa kun hankkeessa 

saavutetut tulokset ovat selvillä. Myös ammattikorkeakoulussa tehdyt tehtävät 

kehittämishankkeen eri osa-alueista ovat osaltaan toimineet itsearvioinnin menetelminä. 

Niihin on koottu hankkeeseen liittyvää arviointia ja pyritty objektiivisesti 

tarkastelemaan hankkeen vahvoja sekä heikkoja kohtia. On tullut esille, että mitä 

monipuolisempaa ja eri näkökulmista tarkasteltavaa itsearviointia toteuttaa, sen 

parempaa on sekä toteutettu itsearviointi, arvioinnin toteutus kokonaisuudessa että myös 

kehittävä ote hankkeeseen. 

Kun puhumme palveluista, on asiakaslähtöisyyden näkökulma tärkeä myös arvioinnissa. 

Palveluihin liittyvien organisaatioiden ensimmäinen ja samalla myös tärkein väline 

toiminnan kehittämiseen on asiakaslähtöinen arviointi. . (Idänpään-Heikkilä 2004, 57.)  

Tänä päivänä voidaan nähdä asiakkaan näkökulman korostuminen suhteessa 

palveluiden laatuun ja kehittämiseen. Vaikka asiakaslähtöistä palautetta on käytetty 

kehittämisen apuna ennenkin, on asikkaiden rooli kehittämisessä muuttunut. He 

haluavat olla entistä tiiviimmin mukana toiminnan kehittämisessä. (Idänpään-Heikkilä 

2004, 58.) 

Tässä kehittämishankkeessan tavoitteena oli kehittää päivähoidon henkilöstölle tieto- ja 

työvälinepaketti, joka palvelisi heitä parhaalla mahdollisella tavalla. Näin ollen 

hankkeen asiakkaiksi nähtiin ensisijaisesti päivähoidon henkilöstö, jonka asema paketin 

rakentamisessa oli merkittävä. Paketti rakentuikin aika pitkälle heidän käsitystensä, 
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toiveidensa ja tarpeidensa mukaan. Luonnollisesti hankkeen toteuttajalle tämä oli 

helpottava asia, että asiakkaat olivat aktiivisia. Tämä tuki myös hankkeen kehittäjän 

näkemystä siitä, että lopputulos on juuri sellainen kuin asiakkaat tarvitsevat. Kuitenkin 

päivähoidon työntekijöiden tehtävänä oli omalta osaltaan arvioida myös lasten tarpeita. 

Välillisesti lapset olivat siis myös asiakkaita. Myös Minna Harjajärvi & Maria Martin 

(2005, 7) ovat omassa hankkeen arvioinnissaan tarkastelleet nimenomaan sitä miten 

heidän projektinsa on vastannut yhteistyötahojen näkemysten mukaan kohdejoukon 

tarpeisiin ja millaisia erityistarpeita arvioijat näkevät kohdejoukolla olevan (Harjajärvi 

& Martin 2005, 7). Tähän pyrittiin myös tässä hankkeen arvioinnissa eli päivähoidon 

henkilöstö arvioi miten hyvin kehitetty tieto- ja työvälinepaketti palvelee lapsia ja 

heidän tarpeitaan.    

Tarkasteltaessa kehittämistehtävien asettelua ja niiden arviointia suhteessa 

kasvatustieteelliseen tutkimukseen, kohtaamme Karin ja Huttusen (1988) määritelmän 

ongelmanasettelusta kasvatustieteellisessä tutkimuksessa: 

”Parhaimmillaan kasvatuksen ilmiöihin kohdistuva tutkimustyö on 

kasautuvaa, itseään korjaavaa teorian ja käytännön vuorovaikutusta. 

Hyvä tutkimusongelma liittyy aina olemassa olevaan tietopääomaan 

toisaalta siten, että ongelma nousee teorian puutteista ja sen edelleen 

kehittämisen tarpeista, ja toisaalta siten, että ongelman ratkaisu tulee 

aikanaan parantamaan vanhaa teoriaa ja kasvatuskäytäntöä.” (Kari & 

Huttunen 1988, 15-16.)         

Tässä hankkeessa huomio kohdistui lisääntyneisiin lasten tunne-elämän häiriöihin ja 

niiden asettamille haasteille. Hanke suuntautui suoraan käytännön työkentälle tuoden 

mukanaan teoriatiedon häiriöistä ja pyrkimällä tukemaan tiedon soveltamista 

käytäntöön ja kasvattajien työhön. Itse teoriaa hanke ei pyrkinyt muuttamaan, vaan sen 

tavoitteena oli tuoda kasvattajien käyttöön tietoa ja työvälineitä, joiden avulla 

kasvattajat voisivat kehittää ja viedä eteenpäin kasvatuskäytäntöjä niin, että ne 

vastaisivat paremmin lasten tunne-elämän ja sen häiriöiden asettamiin vaatimuksiin 

päivähoidon työkentällä.  
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Heta Kemppainen 

 

Kyselylomake 

1.Ikä  _____ 

2.Koulutus_________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________ 

3. Ammattinimike ___________________________________________________________________ 

4. Työvuodet päivähoidossa ____________ 

5. Millaista lasten tunne-elämän häiriöihin liittyvää koulutusta teillä on?________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

6.Miten lapsen tunne-elämän häiriö käsityksenne ja kokemuksenne mukaan ilmenee?______________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Voitte jatkaa paperin kääntöpuolelle. 
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7. Millaiseksi koette lasten tunne-elämään liittyvän häiriön tunnistamisen?______________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8. Millainen on tyypillinen kohtaamanne tunne-elämään liittyvä häiriö? Kertokaa esimerkki.________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Voitte jatkaa paperin kääntöpuolelle. 

 

 



79 

Tarveanalyysin kyselylomake  Liite 1 

 

9. Millainen on haasteellinen kohtaamanne tunne-elämän häiriö? Kertokaa esimerkki. ___________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

10. Millaisia kokemuksia teillä on tunne-elämän häiriöstä kärsivistä lapsista, jotka eivät oireile 

käyttäytymishäiriöinä?______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Voitte jatkaa myös paperin kääntöpuolelle. 
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11. Miten koette häiriökäyttäytymisen taustalla mahdollisesti olevan tunne-elämän häiriön 

tunnistamisen?_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

12. Millaista tukea ja työvälineitä teillä on tällä hetkellä käytössänne lasten tunne-elämän häiriöiden 

tunnistamisessa? Koetteko ne riittäviksi?________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Voitte jatkaa paperin toiselle puolelle. 
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13. Millaista tukea, koulutusta ja/tai työvälinettä tunnette tarvitsevanne, jotta tunnistaisitte lapsen tunne-elään 

liittyvän häiriön entistä paremmin?_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksestanne! 
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  Lapset 

Tunteet 

Häirioiden 

Tunnistaminen 

Tuki 
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SISÄLTÖ 

Lasten tunne-elämä 

Kiintymyssuhde 

Lasten tunne-elämän häiriöt 

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 

Tunne-elämän tukeminen 

Pelit, leikit, tehtävät 

Lähteet 
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Lapsen psyykkinen kehitys 

Lasten psyykkiseen kehitykseen sisältyvät:  

 

1.Kognitiivinen kehitys:kieli, ajattelu, 

havaitseminen, älykkyys, muisti ja 

oppiminen. 

 

2. Emotionaalinen kehitys: tunteet, jotka 

puolestaan vaikuttavat ihmissuhteisiin, 

onnellisuuteen ja oppimiseen.  

 

Ajatuksia,kieltä, tunteita ja 

käyttäytymistä on vaikea erottaa 

toisistaan, koska nämä vaikuttavat toinen 

toisiinsa, myös erilaisissa häiriöissä. 

(Järvinen, M. Laine, A.& Hellman-Suominen, 

K. 2009, 53). 

 

Myöskään emotionaalista kehitystä (tai 

sosioemotionaalista kehitystä, jossa 

tunne-elämään on yhdistetty myös yksilön 

sosiaalinen kehitys) ei voida erottaa 

yksilön muusta kehityksestä, muuten kuin 

näin teoreettisesti. (Niemelä, 1998, 5).  
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MITÄ TUNTEET OVAT? 
Tunteet voidaan nähdä 

-voimina, jotka motivoivat meitä tavoittelemaan jotakin mielihyvää tuottavaa asiaa tai 
puolestaan välttämään sellaisia asioita, jotka tuottavat mielipahaa (Uusitalo, 2000, 60). 

-tunneperäisinä kokemuksina, jotka luovat pohjan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. 
Tunteet ovatkin yksi vuorovaikutuksen ja viestinnän keino ja tästä syystä on tärkeää että 
tunnemme ja ymmärrämme sekä kielellistä ja fyysistä viestintää että myös tunteiden kieltä. 
(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen, 2009, 52.) 

-osana luonnetta: yksilölliset tunnereaktiot yhdessä motivaatioiden kanssa muodostavat 
luonteen. Luonne kertoo miten ihminen reagoi mihinkin tilanteeseen ja miten hän eri 
tilanteissa toimii. (Kuikka, Pulliainen & Hänninen, 2002, 24.) 

 

Jotkin tunteet ovat ihmisille tutumpia kuin toiset ja näitä tunteita ihmiset kokevat 
tuntevansa useammin kuin muita tunteita. Näitä tunteita kutsutaan PERUSTUNTEIKSI. Näitä 
perustunteita ovat mielihyvä tai ilo, pelko, viha, inho, suru ja hämmästys. Jokaisella 
perustunteella on oma tehtävänsä ihmisen toiminnan ohjauksessa. (Nummenmaa 2010, 
33.) 

Mielihyvä Yleensä mielihyvän kokemukset liittyvät johonkin hyödylliseen toimintaan 
esimerkiksi syömiseen, juomiseen, lisääntymiseen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Koska 
näiden perustarpeiden tyydyttäminen saa meissä aikaan mielihyvää, ohjaavat mielihyvän 
kokemukset meidät tällaisten asioiden pariin. (Nummenmaa 2010, 35.)  

Pelko Pelon tunteen ja pelkoreaktioiden takana on yleensä psyykkistä tai/ja henkistä 
hyvinvointiamme uhkaavat tapahtumat tai tekijät. Pelon tunne saa meidät yleensä 
välttämään pelkoa aiheuttavia asioita ja näin ollen se voidaan nähdä mielihyvän 
vastakkaisena tunteena. (Nummenmaa 2010, 35.) 

Inho Inhon tunteen aiheuttajina ovat usein epämiellyttäväksi koetut hajut tai maut tai 
jonkin sellaisen asian näkeminen jonka tiedämme olevan epämiellyttävää, ilman että 
meidän tarvitsee sitä itse kokea (haju, maku, tunto). Ihmiset voivat kokea myös moraalista 



86 
Tunne-elämän kehitys  Liite 5 

inhoa jotakin sellaista asiaa kohtaan joka on ristiriidassa hänen oman moraalikäsityksensä 
kanssa. Inhon tunne on eräänlainen suojamekanismi, ettei ihminen nauttisi esimerkiksi 
pilaantunutta tai myrkyllistä ruokaa tai juomaa. (Nummenmaa 2010, 35.) 

Suru Suru tarjoaa yksilölle mahdollisuuksia saada apua muilta ihmisiltä, koska surun 
ilmaisut saavat aikaan empaattisuutta muissa ihmisissä. Yleensä suru vähentääkin yksilön 
yleistä toimintavalmiutta sekä haittaa tiedonkäsittelyä ja motoristen järjestelmien toimintaa 
hidastamalla niitä, joten apua saattaa olla usein tarpeen. (Nummenmaa 2010, 35.) 

Viha Viha liittyy yksilön puolustautumiseen. Vihan ilmaisut esimerkiksi ilmeet toimivat 
esimerkiksi pelotteina ja pyrkivät ajamaan jonkin uhkan pois. Viha myös nostaa ihmisen 
toimintavalmiutta ja samalla suuntaa psyykkiset ja fyysiset resurssit joko puolustautumiseen 
tai hyökkäämiseen. (Nummenmaa 2010, 35.) 

Hämmästys Hämmästystä koemme silloin kun odotuksemme ovat olleet ristiriidassa 
havaintomme kanssa. Tällöin asia onkin toisin kuin olemme luulleet. Tämä vaikuttaa myös 
toimintaamme niin että muutamme toimintaamme tämän hämmästyksen ansiosta 
vastaamaan uutta tilannetta paremmin. (Nummenmaa 2010, 35.) 

 

Perustunteiden lisäksi ihmisellä on mielialoja, jotka ovat pitkäkestoisia tunnetiloja. Näitä 
mielialoja ovat esimerkiksi huolestuneisuus, tyytyväisyys ja surumielisyys. Joillakin ihmisen 
luonteenpiirteil-lä, esimerkiksi kateellisuudella ja ujoudella, on taipumuksia tuntea tietyllä 
tavalla. Sosiaalisia tunteita ovat puolestaan rakkauden ja velvollisuuden tunteet, 
välittämisen tunne, hoivaamisen halu, häpeä, syyllisyys ja nolous. (Järvinen, Laine & 
Hellman-Suominen 2009, 53.) 

Tunteiden tehtävänä on säädellä yksilön omaa tilaa, mutta niillä on myös tärkeä merkitys 
lapsen ja hoitajan vuorovaikutuksen kehittymiselle. Tunteet ja niiden ilmaiseminen ovat 
pienelle lapselle ainoa keino olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja niiden avulla 
sekä lapsi että hoitaja ymmärtävät toistensa tarpeita ja aikomuksia ja voivat muuttaa omaa 
toimintaansa vastaamaan paremmin toisen tunteita. (Nummenmaa 2010, 166.) 
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Lasten tunne-elämän kehitys 

Tunteiden ja tunne-elämän kehityksestä puhutaan yleensä sosiaalisen 

kehityksen yhteydessä, koska niiden katsotaan kuuluvan tiukasti toisiinsa. 

Esimerkiksi vastasyntyneiden vauvojen ensimmäiset tunneilmaisut,itkut, ovat 

pyrkimyksiä ottaa yhteyttä ympäristöön.Vauvalla on siis jo syntyessään 

olemassa jonkinasteiset tunteisiin liittyvät valmiudet. Nämä varhaiset 

tunteet ovatkin sosiaalisen kehityksen perusta. (Nummenmaa, L. 2010, 165-

166.) Tunteiden kehityksen ”punaisena lankana”voidaan todeta emootioiden 

tunnistamisen ja ymmärtämisen kehittyvän lähes samassa tahdissa kuin 

emootioden tuotto ja ilmaisu kehittyvät (Huru, H.2007, 22). 

 

Pienet vauvat pystyvät tuottamaan monenlaisia kasvonilmeitä,jotka voidaan 

nähdä eräänlaisina sosiaalisina signaaleina ympäristöön.Vauvat pyrkivät 

myös matkimaan aikuisen kasvonilmeitä, josta voidaan päätellä heillä olevan 

sekä valmius että halu olla vuorovaikutuksessa. Tunne-elämän kehitys ja 

sosiaalinen kehitys alkavat siis jo heti syntymän jälkeen. (Nummenmaa 2010, 

167.) Ensimmäisen kosketuksen tunne-elämäänsä vauva saa hoitajan 

virittäytyessä samaan tunnetilaan vauvan kanssa. Tähän ei vielä tässä 

vaiheessa tarvita sanoja, vaan myös aikuisen puolelta riittävät ilmeet, 

eleet, ääntely ja liikkeet. Tämä luo pohjan ymmärretyksi tulemisen 

kokemukselle ja sitä kautta eläytymiskyvylle ja kommunikoimiselle. 

Varhaisella positiivisella vuorovaikutulla on todettu olevan vaikutusta 

lapsen kypsyvän keskushermoston kehitykseen. Kun vanhemmat ovat valmiita 

heittäytymään ja eläytymään mukaan lapsensa tunnetiloihin ja stimuloivat 

häntä oikealla tavalla, auttaa se muodostamaan sellaisia aivokuoren ja 

aivokuoren alaisten limbiseen järjestelmään kuuluvien yhteyksien 

syntymistä, jotka puolestaan ovat mukana itsesäätelyn kehittymisessä. 

(Sinkkonen, 1999, 21.) Lapsen ja hoitajan välistä vuorovaikutusta ja 

tunnesuhteen muodostumista olen käsitellyt kiintymyssuhdeteorian yhteydessä 

tarkemmin. 

 

Vaikka vauvoilla on todettu olevan kyky tuottaa erilaisia ilmeitä, jotka 

liittyvät erilaisiin tunteisiin, ei heillä tutkimuksien mukaan ole 

kovinkaan monia tunnekokemuksia ikään kuin valmiina, vaan tunteet ja niiden 

monimuotoisuus kehittyvät ajan myötä. Tunteista esimerkiksi mielihyvä 

kehittyy ja eriytyy aikaisemmin kuin puolestaan hämmästys ja pelko 

kehittyvät vasta myöhemmin.Jo 4 kuukauden ikäisen lapsen on todettu 

tunnistavan katsekontaktin ja reagoimalla siihen.Tämä kyky virittää lasta 
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vuorovaikutukseen ja hän alkaa tarkkailemaan valikoivasti aikuisen 

tuottamia tunneviestejä, jotka ovat kohdistettuja hänelle. Kyky 

katsekontaktiin on pohjana erilaisten kasvonilmeiden eli tunneilmeiden  

erottelulle, joka kehittyy yleensä noin puolen vuoden iässä. Aikuinen on 

tärkeä malli jo lapsen tunne-elämän kehityksen alkumetreillä ja hänen 

roolinsa jatkuu läpi lapsuuden. Vauva harjoittelee” tunneilmausten 

tunnistamista aikuisen avulla ja seuraa aikuista jotta saisi vihjeitä 

ympäristöstään. Aikuisen ilmeet esimerkiksi paljastavat mitkä asiat 

ympäristössä ovat hyödyllisiä ja mitkä haitallisia. (Nummenmaa 2010, 169-

171.) Lapsi saakin aikuiselta erilaisia tunteita koskevia toimintamalleja 

ja näin ollen tunteiden ilmaisu riippuu riippuu siitä kontekstista, missä 

lapsi kasvaa ja kehittyy (Hirvonen, 2003, 3). Ympäristön ja läheisten 

ihmissuhteiden vaikutusta ja merkitystä ei siis tule tunteiden kehityksessä 

aliarvioida.  

 

Ajallisesti arvioituna perustunnemekanismien tarkka jäsentyminen kestää 

noin vuoden syntymän jälkeen. Yleensä perustunteet ovat ihmisillä 

samanlaisia, ne eivät siis suuresti eroa eri kulttuurien ja yksilöiden 

välillä. Monimutkaisempiin tunteisiin voidaan sen sijaan vaikuttaa 

oppimisen ja kokemusympäristön avulla. Ennen kuin monimutkaisemmat 

sosiaaliset tunteet voivat kehittyä, on lapsella oltava minäkäsitys. 

Minäkäsityksellä tarkoitetaan ymmärrystä siitä, että lapsi on yksi muista, 

ajatteleva ja tunteva yksilö, joka eroaa muista ihmisistä vaikka ihmisissä 

kokonaisuutena onkin paljon samaa. (Nummenmaa 2010, 172.-173.) Lapsen 

minäkuva kehittyy kun hän saa tehdä itse erilaisia toimintoja eikä häntä 

sidota liikaa vaan hänen irrottautumistaan ja yksilöitymistään tuetaan 

(Niemelä 1998, 11). Mikäli lapsi ei näe itseään osana sosiaalista 

ympäristöä, ei hän pysty kokemaan esimerkiksi häpeää tai nolostumista. 

Esimerkiksi jotta lapsi voisi kokea häpeää, tulee hänen oppia, mitä muut 

ihmiset häneltä odottavat ja myös ymmärtää että mikäli hän toimii odotusten 

vastaisesti, tuottaa se kielteisiä tuntemuksia muissa ihmisissä. Lapsen 

tuleekin voida asettaa minänsä tarkastelun kohteeksi, samalla tasolle muun 

maailman kanssa. Tällöin hän pystyy vertaamaan omaa toimintaansa muiden 

toimintaan tai niihin odotuksiin, joita hän olettaa muilla olevan 

toimintansa suhteen. Näiden monimutkaisempien tunteiden kehitys alkaa 

lapsen ollessa toisella ikävuodella ja kehityksen katsotaan jatkuvan koko 

leikki-iän ajan. (Nummenmaa 2010, 172-173.) Kun lapsella on ollut 

empaattisesti saatavilla oleva hoitaja, jolta hän on saanut myönteisiä 

kokemuksia, alkaa hänen itsehillintänsä, tunteiden säätelynsä kehittyä 
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toisen elivuoden aikana. Samalla lapsi oppii myös neuvottelemisen, empatian 

ja auttamisen taitoja, mitkä ovat vuorovaikutustilanteissa erittäin 

tärkeitä. (Embe & Robinson, 2001, 265.) 

 

On tärkeä ymmärtää, että lapsen kehitykseen kuuluu luonnollisena osana 

riippuvuuden ja itsenäisyyden välinen kamppailu, joka ajoittuu 1 ja 3 

ikävuoden välille. Tällöin lapsen mielialat saattavat vaihdella nopeasti ja 

hänellä voi esiintyä ajoittaista uhmakkuutta. (Sinkkonen, 1999, 25.) 

Uhmakkuuden vähentyessä, kolmen vuoden iässä, lapsen emootiot ovatkin 

suurimmaksi osaksi eriytyneet ja lapsella nähdään olevan monipuolinen 

emotionaalinen elämä (Huru, H.2007, 23). 

 

Uhmaikä lapsella alkaa yleensä kolmen ikävuoden tienoilla ja se kestää 

usein neljännelle ja viidennelle ikävuodelle. Tällöin lapsi saa 

raivokohtauksia, jotka aluksi tuntuvat hallitsemattomilta. Kun lapsi saa 

kokemuksia siitä, etteivät raivokohtaukset ja kiukuttelu tuota toivottua 

lopputulosta vaan pikemminkin estävät häntä toimimasta tarkoituksen 

mukaisesti ja pääsemästä päämääräänsä, hän pikkuhiljaa oppii hallitsemaan 

mielihyvän ja mielipahan purkamista.(Huru 2007, 23-24.) 

 

Kolmevuotiaiden lasten on todettu pystyvän erottelemaan negatiiviset ja 

positiiviset tunteet toisistaan, kun taas nelivuotiaat sen sijaan kykenevät 

erottelemaan joitain negatiivisia tunteita toisistaan. Noin kolmevuotiaana 

lapsi myös osaa arvioida, mikä aiheuttaa onnen ja ilon tunteen, kun taas 

negatiivisten tunteiden syyt hän oppii ymmärtää vähän myöhemmin (Halonen, 

1995, 27). Tässä iässä lapselle kehittyy myös kyky asettua toisen lapsen 

asemaan ja ymmärtämään tämän kokema emootio. Keskilapsuuden (3-5v.) 

emotionaalinen kehitys painottuu oman käyttäytymisen entistä parempaan 

säätelyyn, mikä on yhteydessä emootioiden ymmärtämisen kehityksestä. 

Lisäksi emootioiden nimeäminen, tapahtumien seurausten ja syiden 

ymmärtäminen kehittyvät lapsilla tässä iässä nopeasti. Lisäksi lasten kyky 

kuvailla emootioita kehittyy ja he huomaavat, että sama tilanne voi 

synnyttää erilaisia emootioita ei ihmisissä. Emootioiden selittäminen ja 

kuvailu perustuvat tässä vaiheessa ulkoisten vihjeiden tunnistamiseen 

(ilmeet, äänet, eleet)ja itse tilanteesta saatuihin vihjeisiin.  4-vuoden 

iässä lapset myös huomaavat että ulospäin näkyvä emootio voi poiketa 

merkittävästi siitä emootiosta mitä ihminen sisällään tuntee. Huomioitavaa 

on, että vaikka ymmärrystä on, ei kielellinen kyvykkyys mahdollista aina 

tunteiden ja tilanteiden tarkkaa kuvailua.(Huru, H. 2007, 23-24.) 
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Vaikeasti käyttäytyvien lasten kohdalla on todettu heidän tunnistavan ja 

ymmärtävän negatiivisia emootioita huonosti. Ongelman nähdään olevan siinä, 

etteivät ko.lapset osaa ajatella asioita toisten lasten kannalta, he eivät 

osaa lohduttaa eivätkä tukea toisia lapsia. Heille on myös hankalaa 

säädellä omaa käyttäytymistään ja toimia sääntöjen mukaisesti. Emootioiden 

ymmärtämisellä onkin merkittävä vaikutus sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen.(Huru, H. 2007, 24.)  
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Lasten tunne-elämän kehitys ikävaiheittain 

Vauva-aika n.0-1v. 

-ensimmäiset tunne-ilmaisut: itkut, ilmeet 

-ensimmäiset tunteet:mielihyvä, mielipaha, kiintymys 

-fyysinen hyvinvointi määrittää tunteita: nälkä, kylmä, märkä vaippa 

-ensimmäiset kokemukset tunne-elämästä: hoitajan virittäytyminen 

samaan tunnetilaan vauvan kanssa 

-n.4kk iässä tunnisraa katsekontaktin ja tarkkailee hoitajan tunneviestejä  

-n.4kk iässä tunteista alkavat ilmetä kiukku, inho, pelko 

-n. 6kk iässä kehittyy kyky erotella erilaisia tunne-ilmeitä 

-n.6kk iässä tunteista kehittyvät riemastuminen, mieltymys aikuisiin 

-hoitajan rooli merkittävä tunne-elämän kehitykselle 

-n.1 vuoden ikäisellä lapsella perustunnemekanismit jäsentyneet: 

perustunteet käytössä 

 

1-2v. 

-minäkäsityksen kehittyminen tärkeää 

-monimutkaisemmat tunteet kehittyvät, esim. häpeä, nolostuminen 

 *kehitys jatkuu läpi leikki-iän 

-itsehillintä ja tunteiden säätely kehittyy 

-neuvottelemisen, empatina ja auttamisen taidot opitaan 

-riippuvuuden ja itsenäisyyden välinen kamppailu 1-3 vuoden iässä 

 *mielialojen vaihtelua, uhmakkuutta 

-1v 6kk iässä ilmestyvät tunteista kateus ja mieltymys lapsiin 

-2v iässä tulevat ilo ja oma tahto 

-tunteiden ilmaiseminen välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin kannalta 

 *tarpeiden tyydyttäminen  



92 
Tunne-elämän kehitys  Liite 7 

 

2-3.v 

-harjoittelee vuorovaikutusta ja tarvitsee leikeissä vielä tukea: opettelee 

leikkien sääntöjä ja yhdessä toimimista 

-itsenäisyyden ja riippuvuuden välinen kamppailu jatkuu: mielialojen 

vaihtelua, ajoittaista uhmakkuutta 

-monimutkaisten tunteiden kehitys jatkuu 

-empatian, auttamisen ja neuvottelemisen taidot kehittyvät 

vuorovaikutuksessa ja leikissä 

 

3-4v. 

-leikin harjoittelu jatkuu 

-kokeilee voimakkaasti rajoja, uhmäikä alkaa  

-ymmärtää rajojen tuovan turvallisuutta, mikäli suhde aikuiseen 

kunnossa 

-oppii pikkuhiljaa hallitsemaan tunteiden purkauksia 

-harjoittelee sosiaalisissa tilanteissa toimimista itsenäisesti 

-pystyy erottelemaan positiiviset ja negatiiviset tunteet toisistaan  

-oppii arvioimaan mikä aiheuttaa ilon ja onnen tunteet 

-kehittyy kyky asettua toisen lapsen asemaan ja ymmärtämään tämän 

tunteita 

-alkaa nimetä emootioita ja ymmärtämään tapahtumien seurauksia ja 

syitä 

-emootioiden kuvaileminen kehittyy, ulkoiset vihjeet (ilmeet, eleet, äänet) 

-lapsi huomaa että sama tilanne voi synnyttää eri emootioita eri 

ihmisissä 
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4-5v. 

-osaa leikkiä ja olla vuorovaikutuksessa pienessä ryhmässä, tarvitsee 

aikuisen apua ristiriitatilanteissa ja sääntöjen kertaamisessa 

-oppii erottelemaan negatiiviset tunteet toisistaan  

-oppii ymmärtämään negatiivisten tunteiden syyt 

-oman käyttäytymisen säätely paranee, kun tunteiden ymmärtäminen  

kehittyy: tietää miten jossakin tilanteessa tulisi käyttäytyä, muttei aina 

hallitse tunteita tarpeeksi hyvin toimikseen näin 

-emootioiden nimeäminen ja tapahtumien syy-seuraus-suhteiden 

ymmärtäminen kehittyvät 

-huomaa, että ulospäin näkyvä emootio voi erota ihmisen kokemasta 

emootiosta 

-uhmaikä loppuu (viimeistään) 

 

 

5-6v. 

-osaa leikkiä ryhmässä ja toimia aikuisen ohjaamassa isossakin ryhmässä  

-osaa jo selvittää ristiriitatilanteita  

-tietää mikä toisesta tuntuu pahalta  

-taidot toisen lapsen lohduttamisessa kehittyvät 

-työstää vuorovaikutustaitoja leikeissä 

-ei jaksa ohjattua toimintaa ryhmässä rajattomasti, tarvitsee myös 

vapaata leikkiä ja toimimista pienemmässä ryhmässä ja itsekseen  

 

 

(Lähteet: Halonen 1995, Nummenmaa 2010, Huru 2007)  
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Kasvuympäristö 

 

Vaikka lapsen koko kehitykselle kasvuympäristö ja sen tarjoamat 

kehitysmahdollisuudet ovat tärkeitä, voidaan sanoa että sosioemotionaalinen 

kehitys on eniten sidoksissa kasvuympäristöön. Tämä näkyy etenkin siinä, 

että kasvuympäristön ongelmat vaikuttavat selvästi sosioemotionaaliseen 

kehitykseen. Lisäksi se kulttuuri ja yhteiskunta, jossa lapsi kasvaa, 

vaikuttaa arvostuksineen ja ihmiskäsityksineen sosioemotionaalisen 

kehityksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. (Niemelä 1998, 6.) 

 

 

Kasvuympäristön ja siinä toimivien aikuisten tehtävänä on tukea lapsen 

tunteiden kehittymistä. Olennaista tässä on luoda lapselle tunne 

emotionaalisesti turvallisesta ympäristöstä. Tämä tapahtuu muun muassa 

ohjaamalla lasta ilmaisemaan voimakkaita ja vihamielisiä tunteita 

hyväksyttävällä tavalla. (Hirvonen, 2003, 5.) Tunteiden aito jakaminen sekä 

lapsen aito kohtaaminen tunnetasolla lisäävät päivähoidon emotionaalista 

turvallisutta ja välittämistä (Uusitalo, 2000, 58). 

 

 

Lapsen tunteiden osoittaminen ja käsittely kehittyvät sekä 

vuorovaikutuksessa että leikissä. Lapsen kasvuympäristön onkin tarjottava 

riittävästi näitä kumpaakin, jotta kehitys parhaalla mahdollisella tavalla 

mahdollistuu.(Halonen, 1995, 26.) 

 

 

Lapsi muodostaa päivähoidosta oman mielenmaisemansa sen perusteella, 

millaisia tunnekokemuksia hän on sieltä saanut. Tästä syystä onkin tärkeää, 

että lapsen tunnekokemukset päivähoidosta ovat pääasiassa positiivisesti 

värittyneitä ja negatiivisille tunteille annetaan tila ja tilanne tulla 

käsittellyiksi. Tämän mielenmaiseman läpi lapsi orientoituu päivähoitoon, 

toisiin lapsiin, työntekijöihin sekä omaan toimintaansa päivähoidossa. 

(Uusitalo, 2000, 58.)   
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Lapsi ja toisten tunteet 

Lapsen empatiakyky, jolla tarkoitetaan lapsen kykyä jakaa toisen ihmisen 

tunteita ja asettua tämän asemaan, kehittyy vähitellen. Noin 10-12 

kuukauden ikäinen lapsi huolestuu tai hätääntyy kun näkee toisen lapsen 

surullisena tai hätääntyneenä. Tässä vaiheessa hän kuitenkin pysyttelee 

sivustakatsojana mutta pikku hiljaa lohduttamiskeinot kehittyvät ja lapsi 

uskaltautuu lähestymään ja lohduttamaan kosketuksen avulla. Tässä iässä 

lapsi tutkii, miten hän eroaa muista lapsista ja alkaa oppia toisten lasten 

tunteiden syitä. Välillä toisen lapsen tunteet voivat tarttua ja lapsi 

kokee ne ominaan kun taas joskus lapsi ei tiedä onko hän itse vai joku muu 

aiheuttanut toisessa lapsessa jonkin tunteen (esim.surun). (Halonen, 1995, 

28.) 

 

Vaikka voisi kuvitella, että lapsen kyky asettua toisen lapsen asemaan 

olisi pelkästään positiivinen asia,on asialla myös negatiivinen puoli: jo 

14 kuukauden ikäisillä lapsilla on käsitys siitä, miten hän voi pahoittaa 

toisen lapsen mielen. Valitettavasti myös näitä taitoja kehitys ja kokemus 

vievät eteenpäin. Kolmevuotiaana lapsi osaa havaita ja ennakoida toisen 

lapsen tunteita ja vastaamaan niihin sopivalla tavalla.(Halonen 1995, 29.)    

  

2-3 vuoden iässä, lapsen puhe kehittyy sille asteelle, että sen avulla 

lapsi voi käsitellä verbaalisesti sekä omia että muiden tunteita. Tässä 

vaiheessa lapset useimmiten ymmärtävät miten erilaiset tunteet vaikuttavat 

toiseen lapseen. Kolmevuotiaana lapsi osaa havaita ja ennakoida toisen 

lapsen tunteita ja vastata niihin sopivalla tavalla (Halonen, 1995, 29.)   

Lisäksi he ymmärtävät millaiset tapahtumat aiheuttavat tunteita ja 

millaisia tunteita. Noin kolmen vuoden iässä lapsi ymmärtää myös miten 

ihmisten toiveet, uskomukset ja odotukset suhteessa tilanteen ja 

tapahtumien lopputulokseen vaikuttavat tunteiden heräämiseen (Halonen, 

1995, 29).  Lasten on tärkeää oppia myös se, että samat asiat eivät 

välttämättä aiheuta samanlaisia reaktioita ja tunteita eri ihmisissä. 

Näiden asioiden avulla lapsi voi päätellä ja oppia, miten hän omalla 

käyttäytymisellään voi vaikuttaa toisten tunteisiin. .(Nummenmaa 2010, 

174.) Onkin tärkeää että lapsen kanssa keskustellaan tunteista ja niihin 

liittyvistä asioista, jotta lapsi oppii sekä tunteisiin liittyvää sanastoa, 

että ymmärrystä omista ja muiden tunteista. Myös tunne-elämä vaatii 

harjoittelua ja oppimista, jotta se kehittyy.  
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Kuuden vuoden iässä lapselle alkaa kehittyä kyky säädellä omia 

tunneilmaisujaan.Hän voi esimerkiksi hymyillä aikuiselle saadessaan jonkin 

palkinnon josta hän ei pidä. Tällöin hän kokee pettymystä, mutta pystyy 

näyttämään aikuiselle olevansa tyytyväinen saamaansa palkintoon. Tällä hän 

pyrkii miellyttämään aikuista. Sosiaaliset tilanteet saattavat ajoittain 

vaatia tälläistä tunneilmaisujen säätelyä: joko omien tunteiden peittämistä 

tai tunneilmaisujen muokkaamista. Tunteiden tulkitsemisen taitoon liittyy 

myös ymmärrys siitä, että toisten tunteet eivät välttämättä olekaan sitä 

mitä he ulospäin näyttävät. Lapsi oppii että tunteet ovat yksi merkittävä 

ihmisen toimintaa säätelevä tekijä, jolloin hän voi muodostaa erilaisia 

malleja ihmisten toiminnasta. Näiden mallien avulla hän pystyy ennakoimaan 

toisten ihmisten toimintaa ja muokkaamaan myös omaa käyttäytymistään 

vuorovaikutustilanteissa. (Nummenmaa 2010, 174-175.)  

 

Sitä miksi tunteet ja sosiaalinen vuorovaikutus on meille niin tärkeää,on 

pyritty selvittämään ja tuloksena on ollut, että ihmisten varhainen 

sosiaalinen kehitys perustuu nimenomaan läheisyyteen ja sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen. Ihmisten kehitykselle sosiaalinen vuorovaikutus on 

suorastaan välttämätöntä sen synnyttämien myönteisten tunnekokemusten 

takia.Tätä läheisyyden ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tärkeyttä 

varhaisessa kehityksessä olen käsitellyt kiintymyssuhdeteorian yhteydessä. 

(Nummenmaa 2010, 177-179.)      
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Lapsi, tunteet ja päivähoito 

Mitä meidän tulee huomioida tunne-elämän kehityksestä? 

Pelon tunne on tärkeä tunne, mutta mikäli siihen ei suhtauduta oikein, 

voi se saada lapsesta ylivallan. Se, että lapsi pelkää outoja ihmisiä (esim. 

päivähoidon aloitus) perustuu siihen, että mielihyvän kokemus liittyy 

hänelle tuttuihin kasvoihin ja lapsi pelkää menettävänsä tämän 

mielihyvän tunteen. Myös hänen perusturvallisuutensa perustuu tähän 

tunteeseen. On tärkeää panostaa siihen että lapsi voi kokea mielihyvän 

tunnetta ja turvallisuutta myös päivähoidon työntekijöiden kanssa. 

Vaikka lapsen pelko jotakin asiaa kohtaan tuntuu meistä aikuisilta 

hassulta, on lapsen pelkoon suhtauduttava vakavasti. Lapsen tunteita ei 

tule missään tilanteessa vähätellä. 

Myös kivun tunteminen psyykkisena kokemuksena välittyy aikuiselta 

lapselle. Voidaan nähdä, että rauhallisella ja asiallisella suhtautumisella 

lapsen fyysiseen loukkaantumiseen (esim.haavoihin) voidaan lapsen kipu-

kynnystä nostaa. 

Lapsella on kyky aistia ympäristön tunneilmasto. Jännittynyt ja 

ahdistunut päivähoidon ilmapiiri välittyy myös lapseen. Myös aikuisen 

tavan suhtautua lapsiin tulee olla tarkastelun kohteena: se miten 

päivähoidon työntekijät suhtautuvat lapsiin välittyy siihen miten lapsi 

suhtautuu itseensä. 

Jatkuva ristiriitainen kohtelu vaikuttaa haitallisesti tunteiden kehitykseen. 

Päivähoidossa kasvattajilla tulee olla tietoisuus siitä, miten ja miksi 

kasvatetaan, jotta kasvatus on johdonmukaista ja kaikilla työntekijöillä on 

sama käsitys siitä mikä on kiellettyä ja mikä sallittua.  

Koottu seuraavien teosten pohjalta: Sinkkonen 1999, Nummenmaa 2010, Halonen 1995 & 

Uusitalo 2000)  
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KIINTYMYSSUHDETEORIA 

Jotta voimme täysin ymmärtää lasten tunne-elämän kehitystä, 

tulee meidän tuntea kiintymyssuhdeteoria, jonka voidaan katsoa 

osaltaan olevan lasten tunne-elämän ja sen kehittymisen taustalla. 

Kiintymyssuhdeteorian tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää 

varhaisten ihmissuhteiden vaikutus myöhempään kehitykseen.  

 

Teorian avulla voidaan tarkastella: 

-missä olosuhteissa ihmiset hakevat toistensa läheisyyttä ja 

turvaa 

 -millä tavoin ihmiset hakevat toistensa läheisyyttä ja turvaa 

 -miten ihmiset reagoivat vaaratilanteisiin 

-millaisia oletuksia heillä on itsestään, 

vuorovaikutussuhteistaan ja toisista ihmisistä 

   (Sinkkonen, J.& Kalland, M. 2001, 7-8.) 

 

Kiintymyssuhdeteoria voidaan nähdä myös eräänlaisena 

selitysjärjestelmänä jossa teorialla pyritään selvittämään: 

-miksi ihmiset pyrkivät muodostamaan toiseen ihmiseen 

siteitä, jotka ovat vahvoja, valikoivia ja kestäviä  

-miten ja miksi ahdistusta aiheuttaa nimenomaan 

keskeisten ihmissuhteiden katkeaminen tai jo uhka siitä 

  (Hautamäki, A. 2001, 18.) 

 

 



120 
Kiintymyssuhde     Liite23  

 

 

 

 
       KIINTYMYSSUHDE 

 

Kiintymyssuhde on vastavuoroinen suhde, jonka lapsi 

kohdistaa hänelle tärkeisiin henkilöihin. Hän muodostaa 

mielessään ikään kuin kuvan siitä, mitä hän merkitsee 

toisille ihmisille ja miten toiset ihmiset yleensä toimivat 

hänen kanssaan. Kiintymyssuhdetta voidaan kuvata 

mekanismina jonka ideana on se, että lapsi varmistaa 

itselleen että hän saa aikuiselta huolenpitoa. Tähän liittyy 

myös sellaisten sosiaalisten kontaktien saanti, jotka 

kehittävät lapsen tunneprossessia ja sosiaalisia 

valmiuksiaan niin, että hän kykenee toimimaan ihmisten 

kanssa yhteydessä. Kiintymyssuhde onkin lapsen sisäinen 

säätelyjärjestelmä, joka perustuu tunteisiin. Sen avulla 

lapsi ylläpitää kokemusta toisen ihmisen, yleensä 

vanhemman, riittävästä läheisyydestä uhkien varalle. 

Voidaan nähdä että kiintymyssuhteen tavoitteena on 

varmistaa turvallisuutta. Turvalliseksi olonsa kokeva lapsi 

voi tarkkailla ja tutkia ympäristöään, eikä hänen 

energiansa kulu mahdollisten uhkien tarkkailuun. 

(Nummenmaa, L. 2010, 179-180.) 
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Kiintymyssuhteen kehittyminen 

 

Kiintymyssuhteen syntyyn tarvitaan vastavuoroisuutta: sekä 

lapsen että hoitajan on oltava suhteen luomisessa aktiivinen ja 

osoittaa kiintymyskäyttäytymisen muotoja, esimerkiksi 

myönteisiä tunneilmaisuja. Kiintymyssuhteen muodostumisen 

perusta on siinä, että lapsen käyttäytyminen saa aikaan tiettyjä 

hoitotoimenpiteitä joita hoitaja suorittaa, ja nämä toimenpiteet 

saavat puolestaan lapsessa aikaan tiettyjä toimintoja. 

(Nummenmaa, L. 2010, 181.) 

Koska pieni lapsi osaa kokea vain yksinkertaisia tunteita eikä 

pysty niitä vielä säätelemään, toimii aikuinen hänen 

tunteidensa ulkoisena säätelijänä. Kun lapsi osoittaa 

esimerkiksi mielipahaa (kielteinen tunnetila), on aikuisen 

tehtävänä selvittää, mistä kyseinen tunne johtuu. Vauvan itku 

herättääkin aikuisen usein tarjoamaan syliä, ruokaa tai vaipan 

vaihtoa. Näin aikuinen pyrkii säätelemään vauvan tunnetilaa 

muuttamalla sitä myönteisemmäksi. Kun vauva kokee 

myönteisiä tunteita, ilmaisee hän ne aikuiselle esimerkiksi 

hymyilemällä, ääntelemällä tai katsekontaktilla. Vauvan 

mielihyvän ilmaisut puolestaan saavat aikaan hänen 

hoitajassaan mielihyvää, mikä taas vahvistaa vauvan 

mielihyvän kokemuksia. (Nummenmaa, L. 2010, 181.) 
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 KIINTYMYSSUHTEEN MUODOSTUMINEN 

Pienen lapsen on tärkeää saada sekä oikeaa tietoa että 

oikeaa tunnetta elämästään. Oikealla tiedolla tarkoitetaan 

sitä, että lapsen fysiologisiin tarpeisiin vastataan riittävän 

hyvin (vaipat vaihdetaan, hän saa ruokaa kun on nälkäinen, 

vuorokaudessa on ennalta-arvattava rytmi). 

Jo pienellä lapsella on kyky tajuta, millaisiä ovat oikeat 

reaktiot hänen tunteisiinsa. Mikäli äiti tulee itkevän 

lapsensa luokse aina vihaisen näköisenä, on reaktio vauvan 

kannalta väärä. Mikäli näin tapahtuu säännöllisesti, johtaa 

se lopulta vauvan tunneilmaisun vähenemiseen. Kymmeniä 

ja satoja kertoja koetusta asiasta jää vauvalle muistijälkiä. 

Näin ollen perusturvallisuuden kokemus syntyy pienelle 

lapselle niistä muistijäljistä, joiden mukaan hänen 

tarpeisiinsa on reagoitu asianmukaisesti. Arvaamattomassa 

ympäristössä elänyt lapsi ei puolestaan ole saanut tälläisia 

muistoja. Näin lapsi saa kokea tunnetta, joko oikeaa tai 

väärää. (Sinkkonen, J. 1999, 23-24.) 

      -Jos lapsi saa sekä oikeaa tietoa että oikeaa tunnetta, on 

hänen kiintymyssuhteensa turvallinen.  

     -Jos lapsi saa oikeaa tietoa mutta väärää tunnetta, on 

hänen kiintymyssuhteensa välttelevä. 

      -Jos lapsi saa väärää tietoa mutta oikeaa tunnetta, on 

hänen kiintymyssuhteensa ambivalentti.  

     -Jos lapsi saa väärää tietoa sekä väärää tunnetta, 

kiinnittyy hän aikuiseen puutteellisesti             

organisoituneella tavalla. Tällöin hänellä on taustallaan 

usein paljon hylkäämisiä, jopa pahoinpitelyjä. (Sinkkonen, J. 

1999, 23-24.) 
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Vauvan sosiaalisuus on pienenä erottelematonta, mutta kun 

kiintymyssuhde kehittyy, muuttuu myös hänen 

suhtautumisensa ympäristöön. Tällöin hänestä tulee valikoiva 

hoitajiensa suhteen. Tämä ”vierastamisvaihe” on lapsen ollessa 

3kk-6kk ikäinen. Tällöin hän muodostaa primaarihoitajaansa 

(usein äitiin) voimakkaimman kiintymyssuhteen ja 

kiintymyssuhteen luoman turvallisuuden tunteen myötä hän 

alkaa suuntautua ympäristöönsä (6kk:sta eteenpäin). 

(Nummenmaa, L. 2010 181-182.)  

 

Lapsi haluaa toisaalta olla suuntautuneena kiintymyssuhteen 

toiseen osapuoleen ja toisaalta hän haluaa tutkia ympäristöään. 

Kun kiintymyssuhdejärjestelmä on säästöliekillä, tutkii lapsi 

ympäristöään. Jos hän hätääntyy, kohdistaa hän huomionsa 

kiintymyksen kohteeseensa. Lapsen turvautuessa hoitajaansa 

(esim. äitiin), voi kiintymyssuhdejärjestelmä palata taas pikku 

hiljaa säästöliekille ja lapsi uskaltautuu keskittämään 

huomionsa ympäristöön. Näin hän ”pallottelee” huomiotaan 

hoitajan ja ympäristön välillä. Huomioitavaa on, että lapsi voi 

tutkia ympäristöään vapaasti vain jos lapsella on mahdollisuus 

turvata äitiinsä tarvittaessa. Kun lapsi saa läheisyyden ja 

turvallisuuden kokemuksia, hän voi keskittyä kehittämään 

sellaisia taitojaan jotka vievät häntä hoitajasta poispäin ja 

eriyttävät häntä psyykkisesti. Mitä nuoremmasta lapsesta on 

kyse, sitä enemmän hän tarvitsee hoitajaansa pitääkseen yllä 

turvallisuuden tunnettaan. (Hautamäki, A. 2001, 23.) 
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Pienempi lapsi tarvitsee fyysisen kontaktin, kun taas vanhemmalle 

lapselle riittää kosketus, katsekontakti tai hoitajan ääni 

kiintymyskäyttäytymisen sammuttamiseen. Kolmannen ikävuoden 

jälkeen kiintymyskäyttäytymisen aktivoituminen harvenee ja sen 

voimakkuus lievenee suurimmalla osalla lapsista. Tämä kertoo lapsen 

kypsymisestä. (Nurminen, N. 2000, 7.) 

  

Jos hoitaja ei vastaa lapsen yrityksiin hakea turvaa, voi lapsi reagoida 

arvioimalla mahdollisuutensa saada turvaa. Mikäli hän on toiveikas 

turvan saannin suhteen, alkaa hän liitoittelemaan kiintymystä 

ilmaisevia signaaleja. Jos taas läpsi kokee ettei toivoa turvan ja tuen 

saamisesta ole, suuntaa hän huomionsa pois kiintymyksen kohteesta tai 

välttää läheisyyden hakemista. (Hautamäki, A. 2001, 21.)    

 

Kiintymyskäyttäytymisen muotoja lapsella ovat itkeminen, yritykset 

seurata aikuista, aikuiseen takertuminen, aikuista nimeltä kutsuminen 

sekä protestointi eroon joutumista vastaan (Sinkkonen, J. 1999, 22). 

Lapsi yrittää pitää yhteyttä hoitajaansa myös imemisen avulla, 

katsekontaktilla, ääntelyllä, jokeltelulla, jäljittelyllä ja syliin 

pyrkimisellä( Hautamäki, A. 2001, 22).   

 

Olennaista kiintymyssuhdeteoriassa kasvattajan kannalta on lapsen 

tarpeiden tunnistaminen ja kunnioittaminen: lapsi tarvitsee pysyviä 

ihmissuhteita ja niiden katkeaminen on yksi riskitekijä hänen 

kehitykselleen. 
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Miten voimme arvioida kiintymyssuhdetta ja sen laatua ja 

tukea lasta? 

Välttelevästi kiinnittyneet lapset välttävät kielteisten ja 

vihamielisten tunteiden ilmaisemista, jolloin he pyrkivät 

olemaan mahdollisimman helppoja ja sopeutuvia lapsia. He 

joutuvat tekemään töitä selvittäessään, miten voivat miellyttää 

aikuisia. Ambivalentisti kiinnittyneet lapset puolestaan tuovat 

herkästi esille voimakkaita kielteisiä tunteitaan ja heillä on 

toimintamalli, jonka mukaan raivokohtaus on varmin keino 

saada aikuisen huomio. (Sinkkonen, J. 1999, 24.) 

 

Pelkästään kiintymyssuhde ei kuitenkaan suoranaisesti kerro 

huonosta hoidosta tai psyykkisestä häiriintymisestä. Sen 

merkitys korostuu verrattaessa kiintymyssuhteita toisiinsa: 

esimerkiksi organisoitumaton kehitys antaa kehitykselle 

huonommat eväät kuin turvallinen kiintymyssuhde. 

(Sinkkonen, J. 1999, 24-25.) Kasvattajan onkin hyvä tutkailla 

lapsen kiinnittymistä, jotta hoidon keinoin ja korvaavilla 

kiintymyssuhteilla voidaan tarjota lapselle tukea kehitykseensä. 

On hyvä muistaa että kaltoinkin kohdeltu lapsi voi kiinnittyä 

turvallisesti, mutta usein aikuisen on tehtävä sen eteen töitä.  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 



126 
Kiintymyssuhde  Liite 27 

 

 

 

Miksi kasvattajan sitten tulee tuntea kiintymyssuhdeteoria?   

Koska se, miten lapsi on kiinnittynyt, vaikuttaa hänen 

kehitystehtäviinsä ja haasteisiinsa elämässä. 

Lapsi, joka on kiinnittynyt turvallisesti, uskoo maailmasta hyvää 

ja luottaa ihmisiin. Hänen kuitenkin tulee kohdata se tosiasia 

että maailmassa on myös pahaa ja ettei kaikki ihmiset ole 

luotettavia. Lapsi, joka on kiinnittynyt turvattomasti (usein 

kasvanut äärimmäisen turvattomissa oloissa), uskoo että hän 

itse ja maailma ovat pahoja eikä ihmisiin voi luottaa. Hänen 

haasteenaan on siis oppia, että maailmassa on hyvääkin ja että 

joihinkin ihmisiin voi luottaa ja turvautua. (Sinkkonen, J. & 

Kalland, M.  2001, 9.) 

 

Päivähoidon henkilöstö on eräänlaisen sosiaalisen 

vanhemmuuden roolissa, jolloin heidän tehtävänään on korvata 

puuttuvia kiintymyssuhteita vastaamalla lapsen tarpeisiin 

äidillisen hoivan keinoin kun lapsen biologiset vanhemmat eivät 

ole paikalla (korvaava kiintymyssuhde). Tämä tehtävä on 

tärkeä, koska sillä varmistetaan turvallisen 

kiintymysjärjestelmän kehittyminen. (Nurminen, N. 2000, 12.)  
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Lapsi, kiintymyssuhde ja päivähoito 

-Päivähoito tarjoaa lapselle ympäristön, jossa hän rakentaa 

käsityksiään ihmissuhteista 

-Tärkeää jokin kiinnekohta (aikuinen), johon lapsi voi 

turvallisesti kiinnittyä 

*jos lapsella päivähoidossa turvaton olo, hänen 

energiansa menee läheisyyden ja turvallisuuden 

tunteen ylläpitoon 

-Kun lapsi kokee hyvän kiintymyssuhteen päivähoidon 

henkilöstöön ennustaa se hyvää kielellistä ja sosiaalista 

kehittymistä 

 *hyvän suhteen muodostumista tukevat 

päivähoitoon tutustuminen, onnistunut päivähoidon 

aloitus, lapsen vasu:n tekeminen yhdessä vanhempien 

kanssa sekä kasvatuskumppanuuteen sitoutuminen ja 

sensitiivinen vuorovaikutus 

-Tärkeä tukea lapsen ja vanhemman välistä 

vuorovaikutusta 

(Lähde: Sinkkonen1999, Sinkkonen & Kalland 2001, Nurminen 2000.) 
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Lasten tunne-elämän häiriöt 

Tunne-elämän häiriöt ovat hyvin moninaisia: ne vaihtelevat kestoltaan ja 

vakavuusasteeltaan.  Joskus häiriö voi mennä nopeasti ohi tai siihen löytyy helposti 

ratkaisukeino kun taas toisessa tapauksessa häiriö voi pahentua ja vaatia aikaa, 

ennen kuin sopivat hoitokeinot löytyvät. (Vilén ym. 2007, 300.) 

Lasten psyykkiseen kehitykseen ja hyvinvointiin vaikuttavat monet asiat, siksi myös 

tunne-elämän häiriön taustalla voi olla monia syitä. Seuraavassa on lueteltu joitakin 

tekijöitä, jotka saattavat edesauttaa tunne-elämän häiriön syntymistä: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(Vilén ym.2007, 300.)  

 

 

Tunne-elämän 

häiriön syntyminen 

Yhden 

perheenjä-senen 

pahoin-vointi 

Koko perheen 

pahoinvointi 

Vuorovaikutukseen ja 

käyttäytymiseen liittyvät 

ongelmat (jotka 

aiheuttaneet itsetunnon 

ongelmia) 

Perintötekijät 

Kiusatuksi joutuminen 

päiväkodissa tai 

koulussa 

Riittämätön sosiaalinen tuki, 

ystävyyssuhteiden 

puutteellisuus 

Biologiset ja 

neurologiset tekijät 

(esim.aivovaurio) 

Häiriöt varhaisessa 

vuorovaikutuksessa 

Oppimisvaikeudet 

(jotka 

aiheuttaneet 

itsetunnon 

ongelmia) 

Tunnekylmä 

kotiympäristö 

Väkivaltainen kotiympäristö 

Ylisuojeleva 

kotiympäristö 

Kaltoin-

kohtelu 

Trau-

maattise

t koke-

mukset 
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Masennus eli depressio 

Surumielisyys ja suruprosessi ovat osa ihmisen luonnollista elämää. Ne 

nähdään reaktioina suuriin vastoinkäymisiin. Kuitenkin kun masennus 

pitkittyy, vaikeutuu ja sillä on haitta-vaikutuksia normaalille elämälle, 

voidaan puhua sairaudesta. Tällöin masentuneen ihmisen surumielisyys ei 

väisty vaikka hänen elämäntilanteensa paranisi. Depression oireita ovat 

masentunut mieliala, alakuloisuus, kyvyttömyys mielihyvän tunteeseen, 

nopea väsyminen ja voimattomuuden tunteet. Lapsilla masennukseen 

liittyy joitain erityisoireita: vauvana masennus ilmenee runsaana itkuna, 

ilottomuutena, sosiaalisen kiinnostuksen puutteena ja syömiseen 

liittyvinä häiriöinä. Leikki-ikäisen lapsen masennus voi ilmetä ärtyvyytenä, 

motorisena levottomuutena ja alakuloisuutena. Lievässä masennuksessa 

lapsi itkee paljon, kun taas vakavassa masennuksessa hän kokee ettei 

jaksa enää edes itkeä. Lapsi saattaa myös taantua kehityksessään ja 

muiden lasten seura ja leikkiminen loppuu kiinnostamasta. Lisäksi 

masentuneen lapsen leikki onkin hyvin negatiivisesti värittynyttä: 

aggressiivista ja kuolemaa käsittelevää. Lapsella saattaa olla kokemus 

siitä, ettei kukaan ei välitä hänestä. Lisäksi hänellä voi ilmetä 

psykosomaattisia oireita: päänsärkyä tai mahakipua. (Vilén ym. 2007, 

299.) 
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YLEISET OIREET

• Masentunut mieliala, 
alakuloisuus, kyvyttömyys 
mielihyvän tunteeseen

• Nopea väsyminen, 
voimattomuuden tunteet

VAUVA-IKÄ
• Runsas itkeminen, ilottomuus

• Sosiaalisen kiinnostuksen puute, 
syömisongelmat

LEIKKI-IKÄ

• Ärtyneisyys, alakuloisuus, 
motorinen levottomuus

• Taantuminen, psykosomaattiset 
oireet, ei kiinnostu 
ympäristöstään
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Masennuksen taustalta voi löytyä monia asioita, mutta ainakin erilaisia psykososiaaliset tekijät 

ovat voimakkaasti yhteydessä masennukseen ja sen syntyyn. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi 

välttelevä kiintymyssuhde, erilaiset traumat ja menetykset. Lisäksi masentuneiden ihmisten 

välittäjäainesysteemeissä on todettu häiriöitä, mutta epäselvää on, onko se masennuksen syy vai 

seuraus. Lapsilla riski sairastua masennukseen onkin suurin silloin kun hän kokee menetyksen. 

Esimerkiksi vanhempien ero voi aiheuttaa lapselle masennusta ja tilanne on huono etenkin silloin, 

jos myös vanhemmat kokevat eron jälkeistä masennusta pitkäkestoisesti. (Vilén ym. 2007, 299-

301.) 

Lapsen masennuksessa huomioitavaa on, ettei masennusta osata aina diagnosoida oikein. Etenkin 

pojilla se saatetaan ymmärtää käytöshäiriöksi. Tämä siksi, että masennus oireilee myös ulospäin 

suuntautuvana  ja aggressiivisena käyttäytymisenä. (Vilén ym. 2007, 301.) Tämä onkin hyvä 

tiedostaa myös päivähoidossa: lapsi, joka käytöksellään häiritsee, ei aina ole käytöshäiriöinen vaan 

taustalta voi löytyä tunne-elämän häiriö, joka vaatii omanlaistaan hoitoa. Komentamalla ja 

arestilla se ei parane. Miten masentuneeseen lapseen sitten tulisi suhtautua? Tässä joitakin 

tärkeitä tekijöitä, jotka antavat suunnan masentuneen lapsen kanssa työskentelylle: 

 

*Anna aikaa. 

*Ole kärsivällinen, kärsivällinen ja vielä kerran kärsivällinen. 

*Osoita aitoa välittämistä. 

*Ole lähellä ja pyri jakamaan tunteita: mitä lapsi tuntee, mitä sinä tunnet. 

*Ole valmis kuuntelemaan ja ole kiinnostunut. 

*Ota vastaan tunteita (surua, itkua, vihaa). Yritä nähdä tunteiden taakse: mistä ne lapsella 

kertovat. 

*Älä tuomitse lapsen tunne-ilmaisua. 

*Pidä arjen rutiineista kiinni, mutta jousta silloin kun lapsi sitä tarvitsee selviytyäkseen 

paremmin vaikeista tilanteista. 

*Ole turvallinen ja hyväksyvä aikuinen. 

    (Vilén ym. 2007, 302.) 
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Ahdistus 

Ahdistuksen taustalta löytyy normaali tunne, pelko. Pelko 

kertoo fyysisestä tai psyykkisestä vaarasta. Ahdistus onkin 

normaali reaktio johonkin pelon kohteeseen. Kun ihminen 

kokee pitkittynyttä tai erityisen voimakasta ahdistusta, 

johtuu se usein kohteettomasta pelosta. Ahdistus 

muuttuukin tällöin levottomuudeksi, jonka selittäminen ja 

ymmärtäminen on ihmiselle itselleenkin vaikeaa.  Lapsen 

kohdalla ahdistuksen taustalla on usein jokin traumaattinne 

kokemus joka aiheuttaa turvattomuuden tunnetta. Tämö 

turvattomuuden tunne voimistuu ja aiheuttaa merkittävää 

uusien asioiden pelkoa. Pelko on olemassa koko ajan, vaikkei 

uusia asioita tapahtuisikaan. Myös silloin, kun lapsen 

kasvuympäristö ei tue lasta negatiivisten tunteiden 

käsittelyssä (esim.suru), kehittyy lapselle ahdistus. Lapsen 

ahdistuksen taustalla voi olla myös vanhempien ahdistusta, 

varhaisen vuorovaikutuksen häiriöitä tai/ja turvattomia 

kiintymyssuhteita. (Vilèn ym. 2007, 302.) 

 

Yksi lapsiin liittyvä ahdistuksen muoto on eroahdistus, jonka 

taustalla on pelko läheisistä eroon joutumisesta. Yleensä se 

on väliaikaista esimerkiksi päivähoidon aloittamisvaiheessa, 

mutta joillakin lapsilla se etenee häiriöksi asti. Tällöin lapsi 

haluisi olla koko ajan lähellä hoitajaansa (vanhempaa 

pääasiassa) ja ahdistus on niin suurta, että se haittaa lapsen 

arjessa selviytymistä. (Vilén ym. 2007, 302.) 
 

 



135 
Tunne-elämän häiriö  Liite 32 

 

Ahdistuksen oireet tulevat lapsen kasvaessa selkeämmiksi. Pienen vauvan 

ahdistus näkyy kovien äänien ja yllättävien tilanteiden pelkona. Näin 

pienen lapsen ahdistuksen takana on vauvan kokemus siitä, ettei aikuinen 

kykene auttamaan häntä (vaikeasti turvaton kiintymyssuhde).  

Ahdistuneella vauvalla voi olla myös syömis- ja nukahtamisvaikeuksia. Alle 

kolmevuotiaan ahdistus näyttäytyy voimakkaina pelkoina ja kun lapsi 

kasvaa, tulee mukaan ylihuolestuneisuusuus, joka ilmenee 

levottomuutena, jännittyneisyytenä, ujoutena, uusien tilanteiden 

välttämisenä ja korostuneina pelkoina. Ahdistus voi ilmetä myös joinakin 

psykosomaattisina oireina. Näitä oireita ovat esimerkiksi univaikeudet, 

hikoilu, pulssin nopeutuminen, päänsärky, ripulointi ja oksentelu. Lapsella 

saattaa esiintyä myös ahdistukseen liittyviä paniikkikohtauksia, joissa 

oireina ovat suunnaton fyysisen tao psyykkisen hajoamisen pelko, vapina, 

heikotus, hengityksen katkonaisuus, tärinä ja kiihtynyt sydämentykytys. 

Joskus lapsen ahdistus voi olla niin suurta ja kestämätöntä, että lapsi 

vaipuu omaan maailmaan ja voi näin vaikuttaa autistiselta. (Vilén 2007, 

302-303.) Tässäkin asiassa kasvattajien on paneuduttava lapsen 

arviointiin huolella, jotta oikeat syyt käyttäytymiselle löytyvät, eivätkä 

lapsen ongelmat jää hoitamatta. Vaarana on, että lapsi nähdään 

autistisena lapsena, jolloin hänen ahdistuksensa pitää ”autistisuutta” yllä. 

 

Ahdistuksessa on myös vaarana, että se määritellään käytöshäiriöksi, 

koska se voi oireilla voimakkaasti ulospäin. Tällöin käyttäytyminen on 

epäsosiaalista ja sitä luonnehtivat uhkailu, hyökkääminen, aggressiivisuus, 

valehtelu ja varastelu. Tällaisissa tapauksissa ahdistus ongelmien takana 

saattaakin jäädä huomaamatta ja keskitytään vain 

ongelmakäyttäytymiseen ja sen ratkaisemiseen. On kuitenkin selvää, että 

ellei ahdistukseen vaikuteta, eivät ongelmat käyttäytymisessä katoa. 

(Vilèn 2007, 303.) 
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Ahdistunut lapsi tarvitsee    

 
    Lähde: Vilén ym.2007, 303.  

 

 

KASVATUSTA

•Rajoja ja turvallisuuden tunnetta

•Kuulluksi tulemista

AIKUISTA

•ohjausta ahdistuksen käsittelyssä (tuhoava käyttäytyminen ei 
ole ratkaisu)

•aikuinen vastaanottaa lapsen ahdistuksen ahdistumatta itse: 
aikuinen kykenee keskustelemaan lapsen kanssa kipeistäkin 
asioista

•aikuinen pysyy rauhallisena tiukoissa paikoissa: lapsi voi 
luottaa aikuiseen

HOITOA (pitkittyneissä, vaikeissa tapauksissa)

•Psykoterapeuttista hoitoa (erilaiset terapiat)

•Psyykelääkitystä
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                  Lapsen stressi ja trauma 

Lapsen elämässä voi tapahtua jotakin yllättävää, joka saa hänen 

perusturvallisuutensa horjumaan, vaikka hänellä muuten olisikin turvallinen 

kasvuympäristö ja tasapainoinen tunne-elämä. Näitä yllättäviä tapahtumia 

voivat olla esimerkiksi tapaturma, oma tai läheisen sairastuminen tai 

läheisen menetys. Tällainen tekijä lapsella on myös jonkin sellaisen asian 

näkeminen, jota hän ei pysty ymmärtämään/järjellä selittämään. Myös 

aikuisen mielestä normaalit tapahtumat voivat olla lapselle traumaattisia. 

Esimerkiksi vanhempien ero on nykypäivänä melko ”normaalia” mutta 

lapselle se on aina menetys. (Vilén ym. 2007, 303.) 

Lapsella ilmenee stressireaktio (=psyykkinen tai fyysinen rasitus joka vaatii 

elimistöltä sopeutumisreaktion) silloin, kun hän kokee asioita, joita hän ei 

tavanomaisilla keinoilla pysty selvittämään. Kun lapsi kokee, että häneltä 

vaaditaan liikaa tai häntä kuormittavat monet pienet asiat yhtä aikaa, voi 

seurauksena olla stressireaktio. Stressin aiheuttajana myös lapsella ovat 

kiire, kovat paineet ja tunne siitä, että kukaan ei auta. Stressi yleensä 

poistuu kun sen syytkin poistuvat. (Vilén ym. 2007, 302-303.) 

Stressireaktion aiheuttama sopeutumisreaktio voi lapsella ilmetä lievänä 

masentuneisuutena, ahdistuneisuutena, toivottomuutena, itkuisuutena tai 

fyysisenä oireiluna, esimerkiksi hengenahdistuksena. Mikäli 

sopeutumishäiriö pitkittyy eikä lapsi saa siihen ulkopuolista apua, voi se 

kehittyä masennukseksi ja ahdistuksi ja aiheuttaa vuorovaikutuksen 

ongelmia. (Vilén ym. 2007, 304.)  

Traumalla tarkoitetaan joko psyykkistä tai fyysistä vauriota (ja miksei myös 

näiden yhdistelmääkin). Kun yksilö kohtaa sellaisen ulkoisen tapahtuman, 

joka uhkaa hänen fyysisyyttään, sosiaalista identiteettiään ja 

turvallisuuttaan tai tyydystysmahdollisuuksiaan, aiheuttaa se hänen 

psyykkiselle tilalleen yleensä traumaattisen kriisin. Kriisin ydin on siinä, 

että ihminen kokee ettei tiedä miten selviää eikä voi olla enää varma että 

elämä olisi turvallista. (Vilén ym. 2007, 304). 
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Lapsen kokemissa traumoissa aikuiset aliarvioivat usein lapsen kokemuksia. 

Nämä asiat on tärkeä huomioida kun lapsi kohtaa trauman: 

*lapsi ei aina ymmärrä tapahtumien syy-yhteyksiä ja saattaa kokea olevansa 

syyllinen kipeisiin asioihin 

*lapsi ymmärtää ja huomaa asioita paremmin kuin aikuiset olettavat: myös 

lapsi tarvitsee siis apua 

*lapsen suru ei mene nopeammin ohi kuin aikuisen 

*myös lapsi osaa käsitellä vaikeita asioita vaikkakin tarvitsee siihen tukea 

*jos sekä lapsi että aikuinen kohtaavat traumaattisen kriisin, on myös lasta 

autettava: aikuinen ei oman traumansa kanssa tähän usein pysty 

*aikuinen ei aina kykena ottamaan vastaan lapsen hätää, vaan ahdistuu. 

Tällöin apua on saatava ulkopuollelta. (Vilén ym. 2007, 304.) 

On vaarana, että jos traumaa ei käsitellä, jää lapsi siihen kiinni. Tällöin 

hänelle syntyy postraumaattinen stressireaktio, jonka oireita ovat 

ahdistusta synnyttävät muistikuvat tapahtuneesta, painajaisunet, sekä 

negatiiviset tunne-kokemukset: masennus, pelko ja ahdistus. Lisäksi lapsi 

pyrkii välttelemään trauman taustalla olevan tapahtuman käsittelyä. 

(Noppari 2009, 330.) Lapsi voi myös erottaa itsestää ne tunteet, jotka 

traumaattinen tapahtuma on hänessä aiheuttanut. Tämä ilmenee siitä, että 

lapsi kertoo tapahtumasta kuin ulkopuolisen silmin. (Vilén ym.  2007, 304-

305.) 

Jotta lapsi voisi toipua traumasta, on tärkeää että hän uskaltaa kohdata ja 

hyväksyä trauman taustalla olevat pelottavat, uhkaavat ja poissuljetut 

tunteet. Trauman hoito tapahtuu yleensä traumaan perehtyneen terapeutin 

johdolla, mutta myös kasvattajien antama empaattinen tuki sekä lapsille 

että vanhemmille on tärkeää. Erityisen tärkeää on myös kasvattajien kyky 

ja resurssit tunnistaa lapsen trauma, koska usein vanhempi, mahdollisesti 

saman traumaattisen kokemuksen kokeneena, ei tähän pysty. (Vilén ym. 

2007. 305.) 
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Lapsen trauman vaiheet 

 

    Lähde Vilén ym. 2007, 305. 

 

 

 

  

Sokkiv
aihe

• Lapsi ei ymmärrä mitä on tapahtunut

• Lapsi joko käyttäytyy aivan normaalista tai täysin 
sekavasti

• Lapsi tarvitsee lähelleen aikuisen ja hänen tukensa

Reakti
ovaihe

• Lapsi alkaa tajuta mitä on tapahtunut

•Voimakkaat pelot, univaikeudet, itkuisuus, fyysiset reaktiot

•Tarvitseee turvallista aikuista ja turvallisia rutiineja

Työstä
misvai

he

• Lapsi alkaa käsitellä tapahtumaa:tunteita ja ajatuksia

•Tarvitsee aikuisen tukea surutyössään

•Onnistuminen/epäonnistuminen määrää tulevan

Uudell
een 

orient
oitumi

nen

• Lapsi alkaa sopeutua tilanteeseen

• Luottamus elämään

•Kokemus traumasta: miten tunteita käsitellään, 
selviytyminen vaikeista asioista 
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Neuroosi, pakkotoiminnot ja –ajatukset 

 

Neuroosilla tarkoitetaan jotain tiettä toimintamallia, jota ihminen toistaa, 

pystymättä lopettamaan toimintaa. Neuroosilla viitataan myös 

psyykkiseen häiriöön, jossa oireina nähdään yksilön toimintaa haittaavia 

tekijöitä. Tässä laajassa merkityksessä neuroosiin kuuluvat myös jotkin 

mielenterveysongelmat. (Vilén ym.2007, 308.) 

 

Lapsien kohdalla neuroosi tulee ilmi pakkotoiminnoista. Näitä 

neuroottisia pakkotoimintoja voivat lapsilla olla esimerkiksi 

*jatkuvasti toistuva käsien peseminen  

*kaavamaisesti toteutettu tiettyjen tavaroiden laittaminen tiettyyn 

paikkaan aina tietyllä tavalla 

*aina joko oikealla tai vasemmalla jalalla astuminen tiettyyn 

kohtaan (esim.matolle, suojatien viivoille, sängystä pois) 

         (Vilèn ym. 2007, 308-309.) 

 

Nämä pakkotoiminnot ovat ikään kuin rituaalimaisesti toistettavia asioita, 

jotka liittyvät yleensä siisteyteen, järjestykseen tai asioiden 

varmistamiseen (ulkopuolisen mielestä mahdollisesti ”jankkaamiseen”). 

Pakkotoimintojen ohella neuroosiin voi liittyä myös sanat, ajatukset ja 

lauseet jotka pakonomaisesti tulevat lapsen mieleen. (Vilén ym. 2007, 

308-309.)  
 

Neuroosilla tarkoitetaan, että pakkotoimintojen avulla lapsi yrittää välttää 

mieleen tulevia kiusallisia ajatuksia. Yleensä nämä ajatukset liittyvät 

johonkin sellaiseen asiaan, josta lapsi kokee syyllisyyttä tai häpeää. Asia 

on yleensä sellainen, jonka lapsi on kokenut, nähnyt, tuntenut tai tehnyt. 

Lapsi ei itsekään yleensä tarkkaan tiedä, mitä ajatuksia hän yrittää pitää 

pois mielestään. Sen sijaan hän stressaantuu pakkotoiminnoista koska 

ymmärtää kuinka järjetöntä hänen toimintansa on, muttei pysty 
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lopettamaan sitä. Neuroottinen käyttäytyminen saattaa aiheuttaa 

lapsessa myös toiminnan salailua ja häpeämistä. Neuroosin yleisenä 

hoitomuotona on käytetty psykoterapiaa, joko yksilöterapiana tai 

perheterapiana. Myös masennukseen käytettäviä lääkkeitä käytetään 

neuroosien hoitoon, etenkin jos neuroosi merkittävästi haittaa lapsen 

elämää. (Vilén ym. 2007, 308.)  

 

Neuroottista käyttäytymistä voi havaita 3-4 vuotiaalla lapsella ja siitä 

ylöspäin. Neuroosien syntyä voidaan ennaltaehkäistä vanhempien tai 

hoitajan kyvyllä käsitellä lapsen kanssa intiimejä ja noloja asioita. Yleensä 

neuroosi tuleekin ilmi kun lapsi alkaa puhumaan ajatuksistaan. Jos lapsen 

ajatukset tuomitaan, eikä niitä oteta todesta ja käsitellä, voi lapsen 

syyllisyyden tunne kasvaa, mikä puolestaan pahentaa neuroosia ja vaatii 

terapiahoitoa. (Vilén ym. 2007, 309.)  
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Psykoosi 

 

Psykoosi on eräänlainen ihmisen tila, jolle on ominaista realiteettitajun 

horjuminen, aistiharhat ja harha-ajatukset. Ihmisen ajattelulla, 

havainnoilla ja tunteilla ei olekaan tässä tilassa yhtymäkohtaa 

todellisuuden kanssa. Lapsilla psykoosit ovat harvinaisia, mutta 3-4 

vuoden iässä voi esiintyä hyvin varhaista psykoosia, jonka syy löytyy 

aivosairaudesta, esimerkiksi tuhkarokosta tai aivotulehduksesta. Sen 

sijaan orgaaniset psykoosit ovat lapsilla yleisempiä. Näiden psykoosien 

oireita ovat sekavuus, näköharhat, pelot sekä aikaan ja paikkaan 

orientoitumisen vaikeus. Orgaanisten psykoosien taustalta löytyy yleensä 

päähän kohdistunut isku, huumeet, myrkyt ja virukset. (Virén ym. 2007, 

309.)  

  

Psykoosin hoito alkaa aina tutkimusjaksolla erityissairaanhoidossa. 

Lääkehoito on tärkeässä asemassa psykoosin hoidossa, samoin 

psykoterapia, jossa yleensä hoitoa ja apua saa koko perhe. Mitä aiemmin 

lapsi saa hoitoa psykoosiinsa, sen paremmat mahdollisuudet hänellä on 

parantua siitä. Erityisen tärkeää kasvattajalla on tukea sekä lasta että 

perhettä. Perheelle lapsen psykoosi on aina kova isku. (Vilén ym. 2007, 

309-310.) 
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Psykosomaattiset oireet 

 

Kun psyykkiset oireet tulevat esiin fyysisinä ja somaattisina oireina, 

puhutaan psykosomaattisista oireista. Psykosomaattisten oireiden syyt 

ovat moninaiset. (Vilèn ym. 2007, 310.) Etenkin psyykkinen stressi on 

vahva oireiden aiheuttaja (Koppeli 2009, 306). Tällöin oireet ilmaantuvat 

nimenomaan silloin, kun ihmisen stressitaso on niin korkealla että 

elimistö väsyy ja sairastuu (Vilèn ym. 2007, 310). Oireiden syynä voi olla 

myös se, että ne ovat ainoa keino ilmaista stressiä ja vaikeasti kestettäviä 

tunnetiloja (Koppeli 2009, 306). Psykosomaattisten oireiden avulla 

ihminen voi yrittää suojata itseään myös ahdistusta vastaan  (Vilén ym. 

2007,310). 

 

Psykosomaattinen oireilu ilmenee eri tavoin. Pienelle lapselle on 

ominaista, että tunteiden kokemiseen ja ilmaisuun liittyvät ruumiin 

toiminnot. (Koppeli 2009, 306.) Tämä näkyy erityisesti tilanteissa ja 

asioissa, jotka ovat lapselle uusia ja vieraita. Leikki-ikäisellä voi esimerkiksi 

tulla pissa housuun hänen kokiessaan suuttumusta, pahaa mieltä, 

avuttomuutta tai hätäännystä. Lapsen mielihyvä tulee esiin myös 

fyysisesti hänen ruumiinsa kautta: iloisuus saa lapsen hyppimään ja 

pomppimaan. Lapsen fyysinen tunne-ilmaisu onkin usein niin selkeä, ettei 

se tarvitse tuekseen sanoja. Tunteiden ilmaisu saa uusia muotoja 

esimerkiksi sairauden myötä, jossa lapsi kokee pelon kipuna (esimerkiksi 

korvatulehdus-kokemuksen jälkeen korvassa) tai oksentaa aina kun jää 

ilman äitiä kotiin. (Vilén ym.2007, 310.) Seuraavaksi esittelen joitakin 

psykosomaattisia oireita tarkemmin. 
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Psykogeeniset kivut 

 

Erilaiset kiputilat kuuluvat lasten psykosomaattiseen oireiluun. Kiputiloja 

ovat esimerkiksi päänsärky, vatsakivut ja erilaiset jäsensäryt. (Vilèn ym. 

2007, 311.) Kivut näyttäytyvät usein ja ovat yleensä niin suuria että 

estävät lapsen normaalin toiminnan. Kipuja esiintyy noin 9 prosentilla 

lapsista. (Koppeli 2009, 306-307.) Usein puhutaan, vatsakivun yhteydessä, 

toiminnallisesta vatsavaivasta, jolla viitataan siihen, että kipu häviää tai 

lievittyy yleensä heti kun lapsi ei kiinnitä huomiota kipuun vaan keskittyy 

johonkin mieluisaan asiaan. Vatsaoireilun taustalla voi olla tiedostettuja 

tai tiedostamattomia asioita, esimerkiksi jännittämistä. On tärkeää, ettei 

toiminnallisia vatsavaivoja aliarvioida vaan ne ymmärretään lapsen 

todellisiksi kokemuksiksi. (Vilèn ym. 2007, 311.)  

 

Vatsakipujen ohella lapsella saattaa esiintyä myös esimerkiksi päänsärkyä, 

unettomuutta, kouluvaikeuksia tai pahoinvointia. Yleensä lapsia, jotka 

kärsivät vatsakivuista, luonnehditaan herkästi ahdistuviksi, herkiksi, 

estyneiksi ja itseään voimakkaasti kontrolloiviksi. Lisäksi heitä kuvaillaan 

aroiksi, vaativiksi itselleen ja omia tunteitaan peitteleviksi. Kipujen syytä 

selvitettäessä on tärkeää käydä läpi lääketieteelliset tutkimukset, jotta 

suljetaan pois esimerkiksi suolistoperäiset syyt vatsavaivoissa. Kun 

todetaan kipujen olevan psyykkisiä, voidaan lähteä hoitamaan syitä sen 

taustalla. Ikinä hoitoa ei saa jättää kesken toteamalla kipujen olevan 

psyykkisiä vaan lapsen on saatava psyykkistä jatkohoitoa jotta hän voi 

päästä kivuista eroon. (Vilén ym. 2007, 311-313.) 
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Kastelu (virtsan karkaaminen) 

 

Lapsi oppii kuivaksi yksilöllisesti 2-4 vuoden iässä (Koppeli 2009, 307.)  

Päiväkastelun taustalla voi olla elimellinen syy (esimerkiksi virtsarakon 

seinämälihaksen hallitsematon supistelu) mutta syy voi olla myös 

psyykkinen. Tällöin esimerkiksi kun pieni lapsi pelästyy, hän usein 

kastelee. Kun kastelu jatkuu, saattaa se kertoa jatkuvasta 

turvattomuuden tunteesta (esim. ympäristön turvattomat olot). (Vilén 

ym. 2007, 311.) Psyykkiset syyt ovatkin yleensä yhteydessä lapsen ja 

hänen perheensä välisiin suhteisiin ja mahdollisiin ristiriitatilanteisiin 

perheessä (esim. lapsen mustasukkaisuus pikkusisaresta). (Koppeli 2009, 

308.) 

 

Lapsi, joka on oppinut jo täysin kuivaksi, voi alkaa kastelemaan uuden 

jännittävän tilanteen tai elämänmuutoksen sattuessa. Tästä voi perheessä 

syntyä oravanpyörä, kun lapsi kastelee, lisää se jännitystä perheen sisällä 

mikä taas puolestaan aiheuttaa lapsessa ahdistusta, jännittyneisyyttä ja 

unettomuutta. (Vilèn ym. 2007, 312.) Kastelu liitetäänkin usein huonoon 

itsetuntoon, kärsimättömyyteen, jännitysoireisiin ja huolimattomuuteen 

(Koppeli 2009, 308). Kun kastelu hoidetaan (esimerkiksi lisätään lapsen 

turvallisuuden tunnetta), parantaa se lapsen itsetuntoa mikä johtaa 

lapsen hyvinvointiin (Vilén ym. 2007, 312). 
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Tuhriminen (ulosteen pidätyskyvyn ongelma) 

 

Kun lapsi tahattomasti ulostaa ilman elimellistä syytä epäasialliseen 

paikkaan, puhutaan tuhrimisesta. Tuhrimista esiintyy yli 4-vuotiailla 

lapsilla. Tuhrimisen syynä voi olla raju ripuli,ummetus tai syy voi olla myös 

psyykkinen esimerkiksi stressi. (Koppeli 2009, 308-311.) Mikäli tuhrimisen 

taustalla on psyykkiset syyt, lapselle on ominaista omiin oloihin 

vetäytyminen ja koko suolen tai osan sisällön tyhjentäminen housuihin. 

Tällainen teko voidaan nähdä hätähuutona tai lapsen protestina 

elämäntilanteeseensa, jonka hän kokee syystä tai toisesta 

sietämättömäksi. (Vilèn ym. 2007, 312.) 

 

Tuhrivan lapsen hoidon perusta on kokonaisvaltaisessa tutkimuksessa 

jossa tutkitaan sekä somaattinen että psyykkinen puoli: tuhrimista 

mahdollisesti aiheuttavat elimelliset syyt,  lapsen ja perheen 

kehityshistoria, sekä nykyinen siisteyskasvatus ja wc-tavat. Hoidossa 

käytetään sekä somaattista että psyykkistä lähestymistapaa huolimatta 

siitä, kummallat puolella tuhrimista aiheuttavat syyt ovat. Kasvattajan 

onkin syytä suhtautua tuhrimiseen ymmärtävästi niin vastenmielistä kuin 

se onkin. On ymmärrettävä, että lapsi yrittää saada tuhrimisen kautta 

apua ongelmiinsa. (Vilèn ym. 2007, 312.)  
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Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen 

Tuen tarve tulee yleensä esiin monipuolisen toiminnan myötä. Sen ensimmäiset 

arvioijat ovat päivähoidon henkilöstö ja vanhemmat. Myöhemmin mukaan voi tulla 

myös erityislastentarhanopettaja, jonka tehtävänä on sekä arvioida tuen tarvetta 

että suunnitella tuen antamisen toimintamalleja. Kun henkilöstö arvioi lapsen 

tune tarvetta, on otettava huomioon kokonaisuus: lapsen toimintakyky ja –

mahdollisuudet erilaisissa ympäristöissä ja kasvatustilanteissa. Arvioinnin 

lähtökohtana on kasvattajan käsitys siitä, mikä on lapsen kasvussa ja 

kehityksessä tavallista ja mikä tarvitsee puolestaan tukea. Tärkeää on erotella 

toisistaan yksilöllinen kehitys, persoonallisuuden piirteet ja tuen tarpeet. 

(Heinämäki, 2004, 22.) 

       LAPSIKOHTAINEN ARVIOINTI 

 

Lapsikohtaisen arvioinnin sisältö 

Lähde: Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2007, 

165. 

Miten arvioidaan?

-haastattelut ja 
keskustelut

-arviointimenetelmät 
ja testit 

Missä ja milloin 
arvioidaan?

-normaali 
oppimisympäristö, 
päivähoito ja koti

-jatkuva havainnointien 
muistiin kirjaaminen

Miksi arvioidaan?

-perusta yksilölliselle 
suunnittelulle ja sekä 

arjen kasvatus- ja 
opetustoiminnalle

Kuka arvioi?

-lapsen arkipäivän 
ympäristöön kuuluvat 

henkilöt: perhe, 
päivähoito, kuntouttajat

Mitä arvioidaan?

-havainnointi

-lapsen kehityksen 
koko-naisvaltainen 

arviointi

-toiminnallisten taitojen 
arviointi

-ympäristön arviointi
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Lapsen arviointia toteutettaessa, on hyvä arvioida tunne-elämän kehitystä ja 

sosiaalista kehitystä rinnakkain, koska niiden kehityksiä on vaikea erottaa 

toisistaan. Tunne-elämän  ja sosiaalisen kehityksen arvioinneissa huomio tulee 

kiinnittää seuraaviin asioihin: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(Vilén ym. 2007, 177.)  

Tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen arviointi 

 

Nämä yllä mainitut tunne-elämän ja sosiaalisen kehityksen osa-alueet on hyvä 

arvioida ryhmän jokaiselta lapselta. Vaikka se veisikin aikaa ja resursseja, kun 

se on kerran tehty on siitä paljon apua suunniteltaessa toimintaa, tuettaessa 

lasten kehitystä sekä työstettäessä lasten vasuja. Esimerkiksi jos 

havainnointiin perustuvan arvioinnin tuloksena todetaan että ryhmän neljällä 

Sosiaalisen 

kehityksen 

arviointi 

Suhde 

henkilökuntaan 

Itsekontrolli 

Sosiaalinen verkosto 

(sukulaiset, lähipiiri, 

kaverit) 

Leikin sujuminen muiden lasten 

kanssa 

Toisen huomioon-

ottaminen 

Huomion ja välineiden 

jakaminen 

Sosiaalisiin 

tilanteisiin sopiva 

käytös Avun pyytäminen 

tarvittaessa 

Sääntöjen noudattaminen 

Tunteiden 

ilmaiseminen ja 

myötätunnon 

osoittaminen 

Oman 

vuoron 

odotta-

minen 

Suhde 

omiin 

vanhem-

piin 

Tunne-

elämän 

arviointi 

Kyky ja uskallus 

näyttää tunteita (sekä 

positiivisia että 

negatiivisia) 

Turhautu-

misen ja 

stressin 

sietokyky 

Kyky tunnistaa 

ja nimetä niin 

omia kuin 

muidenkin 

tunteita 



157 

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen   Liite 41 

 

lapsella ei ole kykyä tunnistaa ja nimetä tunteita ja viidellä lapsella on 

hankaluuksia oman vuoron odottamisessa, on selvää, että toiminnan tulee jatkossa 

painottaa näitä asioita: vuorottelua ja tunteiden tunnistamista ja nimeämistä 

harjoitellaan. Näiden lasten kohdalla uusi arviointi on hyvä tehdä 3-6 kuukauden 

kuluttua jolloin nähdään onko kehitys näissä asioissa mennyt eteenpäin ja 

olemmeko pystyneet toiminnan avulla vastaamaan lasten kehityksen haasteisiin. 

Tässä kansiossa on osio, josta löytyy leikkejä ja tehtäviä koskien lasten tunne-

elämää. Niiden avulla lasten tunne-elämän kehitystä (ja samalla sosiaalista 

kehitystä) voidaan arvioida ja niiden avulla voidaan mahdollisiin puutteisiin 

myös vaikuttaa. Mikäli ryhmässä todetaan tunne-elämän kehityksen puutteita, 

voidaan leikkejä ja tehtäviä ottaa toimintaan mukaan ja jakaa niitä teemoittain: 

liikuntaan, piirtämiseen ja maalaamiseen, kynätehtäviin, roolileikkeihin jne. 

 

 

Lapsen tuen tarvetta tulisi aina tarkastella osana ympäristöä, jotta ympäristö 

voisi arvioida myös omaa muutostarvettaan. Lisäksi tulee huomioida lapsen 

ohimenevät vaiheet elämässä, jolloin kehityksessä voi tulla eteen tuen tarpeita.  

Lapsen tuen tarve ei olekaan pysyvä ja muuttumaton määritelmä, joka 

suoranaisesti liitetään vain lapseen vaan se tulee nähdä osana lapsen ja hänen 

ympäristönsä välistä vuorovaikutusta joka tulee esille eri tilanteissa eri 

tavoin. Tärkeää on ottaa vanhemmat alusta lähtien mukaan lapsen tuen tarpeen 

määrittelyyn. (Heinämäki 2004, 23-24.) 

Lapsen kasvuympäristöä voidaan Vilènin ym. (2007, 255) mukaan arvioida seuraavien 

kysymysten avulla: 

1. Mitä lapsen päivässä tapahtuu kotona ja päivähoidossa? Tarkastelun kohteena 

ovat päivärytmi, terapiat, harrastukset jne. 

2. Mitkä koetaan ongelmakohdiksi lapsen päivässä? Voiko niihin vaikuttaa? 

3. Ketkä aikuiset toimivat lapsen kanssa? 

4. Onko lapsen kanssa toimivilla aikuisilla yhtenevät periaatteet ja 

toimintatavat lapsen tukemisessa? 

5. Millaista on aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus? 

6. Millainen on lapsen fyysinen kasvuympäristö? Tarkastelun kohteena ovat 

tilojen toimivuus, tarkoituksenmukaisuus lapsen näkökulmasta jne. 

(Vilén ym. 2007, 255). 

  

Tilanteissa, joissa asiantuntija tekee lapsen tuen tarpeesta arvioinnin ja antaa 

siitä lausunnon, on tärkeää aloittaa tukitoimet heti eikä jäädä odottelemaan 

virallista lausuntoa ja sen mukanaan tuomia muutoksia. Asiantuntija määrittelee 
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yleensä myös tukitoimet ja antaa suosituksia liittyen toiminnan järjestämiseen. 

Tällöin päivähoidon on helppo aloittaa tukitoimet asiantuntijan suositusten ja 

mahdollisuuksiensa mukaan. Tätä periaatetta kutsutaan varhaisen puuttumisen 

periaatteeksi. Tuen järjestämistä ohjaakin pääsääntöisesti lapsen yksilölliset 

tuen tarpeet, ei mahdollinen diagnoosi. (Heinämäki 2004, 25.) 
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Menetelmät tunne-elämän tukemiseen 

On tärkeää muistaa, että vaikka erityislastentarhanopettajan 

palvelut ovat tärkeitä ja tuovat päivähoidon kentälle 

erityisosaamista, on lapsen tukemisessa ensisijaisen tärkeää vahva 

perusosaaminen ja laadukas varhaiskasvatus. Nimenomaan tukea 

tarvitsevan lapsen ryhmän omat kasvattajat ovat lapsen tukemisessa 

avain asemassa! (Heinämäki, 2004, 16.) 

Uskallan väittää, että jokaisessa päiväkodissa tuetaan lapsen tunne-

elämää ja sen kehittymistä. Usein tunne-elämää tuetaankin normaalin 

arjen toimintojen yhteydessä niin etteivät työntekijät välttämättä 

tiedosta tukevansa nimenomaan lapsen tunne-elämää jollakin 

toiminnalla. Tarkoitukseni onkin tuoda esille lapsen tunne-elämän 

tukemista ja sen menetelmiä niin, että varhaiskasvatushenkilöstö voi 

tunnistaa nämä tukemismenetelmät omasta toiminnastaan, kehittää 

niitä ja ottaa käyttöön uusia menetelmiä. Huomioitavaa on, etteivät 

nämä menetelmät ole aina konkreettisia välineitä, tiettyjä tehtäviä 

tai leikkejä, vaan ne voivat olla myös kasvatuksellisia näkökulmia 

ja toimintatapoja. 

Tarjoamalla erityistä tukea lapselle, varmistamme hänen kasvunsa ja 

kehityksensä eteenpäin menemisen, mutta myös sen, että lapsi voi 

osallistua kaikkeen toimintaan eikä jää syrjään (Heinämäki 2004, 

23). Kun puhumme tunne-elämän ongelmista, näkyvät ongelmat usein 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja lapsen toiminnassa. 

Päivähoidossa sosiaalista vuorovaikutusta ja lapsen toimimista 

päivähoidossa tuetaan normaalin päivähoidon toiminnan mukaan: 

toimitaan ryhmässä ja sovitaan yhteiset säännöt ja tavoitteet joita 

noudatetaan.Erityinen tuki kohdistetaan lapsen ryhmäkäyttäytymisen 

tukemiseen ja sosiaalisten tilanteiden ymmärtämiseen ja hallintaan. 

Tärkeää on, että lapsen käyttäytymistä ohjataan yhteisin menetelmin, 

niin että kaikki kasvattajat toimivat saman kaavan mukaan ja ovat 

myös tietoisia yhteisistä tavoitteista. (Heinämäki, 2004, 27.) 
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Lasta ohjataan: 

-ottamaan kontakteja toisiin lapsiin 

-vastaamaan toisten lasten aloitteisiin 

-vahvistamaan empatiataitojaan 

-tunnistamaan omia tunteita  

-hallitsemaan omia tunteita   

-löytämään myönteisiä keinoja ilmaista erilaisia tunteita 

-vahvistamaan itsetuntoaan ja vahvuuksiaan 

(Heinämäki 2004, 27.)  

 

Varhaiskasvatuksen tukitoimet 

 

Varhaiskasvatuksen tukitoimet ovat kiinteä osa varhaiskasvatusta 

eivätkä ne vaadi diagnosointeja ja lausuntoja. Varhaiskasvatuksen 

tukitoimilla tarkoitetaan sen tietoista tehostamista sekä 

suunnitelmallista, lapsen tarpeet huomioon ottavaa ympäristön ja 

toiminnan arviointia ja muokkaamista. Tukitoimena 

varhaiskasvatusympäristöä ja kasvatustoimintaa mukautetaan niin, 

että ne vastaavat paremmin lapsen tarpeita. Lisäksi 

varhaiskasvatuksen kuntoutttavia elementtejä käytetään 

suunnitelmallisesti lapsen hyväksi. (Heinämäki, 2004, 33.) 

 

Ympäristön mukauttaminen 

 

Ympäristön mukauttamisella tarkoitetaan sitä että lapsen fyysistä, 

psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä muokataan ja muutetaan niin, 

että se huomioi entistä paremmin lapsen ja hänen kykynsä ja 

tarpeensa. Varhaiskasvatusympäristö koostuu fyysisestä, psyykkisestä 

ja sosiaalisesta ympäristöstä: rakennetut tilat, lähiympäristö, 

toiminnan eri tilanteiden psyykkiset ja sosiaaliset ympäristöt sekä 

materiaalit ja välineet. (Heinämäki 2004, 33.) 
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Fyysistä ympäristöä voidaan muuttaa esimerkiksi poistamalla 

liikuntaesteitä, helpottamalla lapsen tilan visuaalista tai 

auditiivista hahmottamista sekä mahdollistamalla erilaisten 

toimintaryhmien toiminnan. Psyykkisen ympäristön puolestaan tulee 

olla myönteinen ja turvallinen. Psyykkistä ympäristöä voidaan 

mukauttaa kehittämällä sellaisia ryhmätoimintoja ja toimintamuotoja 

että lapsella on mahdollisuudet kokea osallisuutta, ryhmään 

kuulumista ja monipuolista vuorovaikutusta. Tilojen muutoksilla 

voidaan parantaa erilaisten ja erikokoisten ryhmien toimintaa ja 

lisäksi tiloja ja toimintaa kehittämällä vaikutetaan myös lasten ja 

kasvattajien väliseen vuorovaikutukseen. (Heinämäki 2004, 34.) 

 

Kun varhaiskasvatusympäristö on oppimiseen innostava, monipuolinen 

ja joustava, herättää se lapsessa mielenkiintoa, kokeilunhalua ja 

uteliaisuutta. Kun muokkaamme kognitiivista ympäristöä, tulee meidän 

tarkastella nimenomaan sitä, onko lapsella saatavilla hänen 

kehitystasonsa ja mielenkiintonsa mukaisia oppimista tukevia 

välineitä ja materiaaleja. Tämä tulee huomioida myös tilanteissa 

joissa lapsen kehitys etenee ikätasoa nopeammin. Ympäristön tulee 

myös tarjota lasten ja kasvattajien yhteiseen toimintaan erilaisia 

tiedollisia, taidollisia ja kokemuksellisia tekijöitä. (Heinämäki 

2004, 34.)  

 

Kasvatustoiminnan mukauttaminen 

 

Varhaiskasvatuksen toimintaa voidaan mukauttaa lisäämällä sellaisia 

toimintatapoja- ja muotoja, jotka tukevat lasta parhaiten. 

Päivittäistä kasvatustoimintaa voidaan mukauttaa ja muokata 

eriyttämällä, mukauttamalla toimintoja ja sisältöjä. 

harjaannuttamalla perustoimitoja sekä vahvistamalla lapsen 

itsetuntoa. (Heinämäki 2004, 34.) 
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Eriyttäminen 

 

Eriyttämisessa lapsen toiminnan kehykseksi valitaan ryhmämuoto, joka 

on tilanteen ja toiminnan mukaan suunnitelmallisesti valittu ja joka 

tukee lapsen kehitystä ja oppimista sekä huomioi hänen tarpeensa. 

Mikäli lapsella on ongelmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, voi 

hän harjoitella sosiaalisia tilanteita pienessä ryhmässä tai 

kahdestaan aikuisen kanssa. Kun taidot kehittyvät, voidaan niitä 

alkaa siirtämään erilaisiin tilanteisiin ja isompaan ryhmään. 

Vastaan yleistä käsitystä, lasta ei tarvitse eriyttää pysyvästi 

pienempään ryhmään tai eri tiloihin. Eriyttämistä voidaan toteuttaa 

normaalin arjen ohessa käyttämällä hyväksi päivittäisiä toimintoja 

ja näin harjoittaa lapselle mielekkäitä ja merkityksellisiä taitoja. 

Esimerkiksi lelujen vuorottelu tai parityöskentely tarjoavat 

lapselle hyvää sosiaalista harjoitusta. (Heinämäki 2004, 35.) 

 

Toiminnan sisältöjen ja muotojen mukauttaminen 

 

Kun lapsen taidot ja kyvyt eivät riitä toiminnassa mukana olemiseen, 

voidaan itse toimintaa muuttaa niin, että se vastaa paremmin lapsen 

taitoja. Lapsi voidaan huomioida toiminnan sisältöä suunniteltaessa 

esimerkiksi käyttämällä toiminnassa hyväksi hänen kiinnostuksen 

kohteitaan ja muita hänelle tuttuja asioita. Toimintaa voidaan 

mukauttaa myös huomioimalla lapsen taidot niin etteivät tehtävät ja 

tehtävänannot ole hänelle liian vaikeita. Koko ryhmä voi puolestaan 

osallistua toimintaan joka vastaa paremmin lapsen taitotasoa. 

Samalla lapsi saa mahdollisuuksia tuoda esiin omia taitojaan ja 

osaamistaan. (Heinämäki 2004, 35.) 

 

Perustaitojen harjaannuttaminen 

 

Perustaidot ja niiden oppiminen saavat lapsen usein kokemaan 

itsenäisyyttä ja itseluottamusta. Näitä perustaitoja ovat 
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esimerkiksi pukeutumiseen, ruokailuun ja hygieniaan liittyvät 

taidot.Kun lapsi saa omatoimisuuden kokemuksia, tuottaa se 

puolestaan turvallisuuden tunnetta ja luottamusta omiin kykyihin ja 

selviytymiseen. Tärkeää on, että lapsi saa harjoitella näitä 

perustaitoja kiireettömästi sellaisessa ympäristössä ja 

ilmapiirissä, jonka hän kokee turvalliseksi ja kannustavaksi. Lapsen 

tulee myös tietää, että hän saa tarvittaessa aikuisen apua ja 

ohjausta hankalissa tilanteissa. Perustaitojen opetukselle ja 

oppimiselle on varattava riittävästi aikaa  ja henkilökuntaa niin 

että aikuisella on mahdollisuus panostaa lapsen ohjaukseen ja näin 

mahdollistaa lapselle täysipainoinen osallisuus ryhmän toimintaan. 

(Heinämäki 2004, 35-36.)  

 

Itsetunnon vahvistaminen 

 

Itsetunnon vahvistaminen on erityisen tärkeää tilanteissa, joissa 

lapsella on todettu huolenaiheita kehityksessä, oppimisessa tai 

käyttäytymisessä. Lapsi aistii että hänestä ollaan huolissaan, mutta 

ei vielä ymmärrä asiaa kunnolla. Lisäksi hän vertaa itseään ja omia 

taitojaan muihin lapsiin. Tällöin lapsen minäkäsitystä tulee 

vahvistaa ja tukea lapsen itsearviointia, ja pyrkiä kohdistamaan 

sitä etenkin lapsen vahvuuksiin. (Heinämäki 2004, 36.) 

 

Toimiminen lapsiryhmässä on hyvä keino vahvistaa lapsen itsetuntoa. 

Aikuisen on varmistettava että lapsi saa vertaisryhmässä erilaisia 

myönteisiä kokemuksia ja pääsee merkittävään rooliin toiminnassa, 

leikeissä ja tehtävissä. Aikuisen on kiinnitettävä huomiota myös 

omaan suhtautumiseensa lapseen, koska se on lähtökohtana kun lapsi 

puolestaan muodostaa suhtautumistaan itseensä. Aikuisen myönteinen 

ja arvostava suhtautuminen lapseen sekä lapsen kokemus siitä, että 

hänen läsnäolo on ilahduttava ja myönteinen asia, ovat hyviä 

menetelmiä vahvistamaan lapsen itsetuntoa. (Heinämäki 2004, 36.) 
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Päivähoidon kuntouttavat elementit 

 

On olemassa erilaisia tuen tarpeita joiden taustalta löytyy 

erilaisia kehityksellisiä ja ympäristöllisiä tekijöitä. Erilaisilla 

tuen tarpeilla on olemassa kuitenkin yhteisiä tekijöitä, jotka 

toistuvat kuntoutusta ja opetusta ohjaavissa periaatteissa. Näitä 

tekijöitä ovat struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan 

ohjaus, ryhmätoiminta ja kehityksen eri osa-alueiden tukeminen. 

Vaikka kaikki lapset eivät tarvitse yhtä paljon tukea kuin toiset, 

ovat nämä tekijät kaikkia lapsia tukevia ja kaikille lapsille 

hyödyllisiä. Kun puhumme erityisestä tuesta, ei varhaiskasvatuksessa 

tämä tarkoita mitään erillisiä tukitoimia, vaan yksilöllisistä 

tavoitteista, jotka ovat kiinteä osa varhaiskasvatusta. 

Varhaiskasvattajalla tuleekin olla suunnitelmallisuutta, kokemusta 

lapsen kehityksestä ja sen ongelmista sekä erityispedagogisten 

menetelmien ja lähtökohtine tuntemusta. (Heinämäki 2004, 37-38.) 

 

Struktuurilla tarkoitetaan päivähoitoympäristön ajan, tilan ja 

ihmisten selkeää rakennetta. Kun struktuuri on kohdillaan, lapsi 

kykenee ennakoimaan ja oppimaan tapahtumien kulkua. Struktuurin 

arviointu ja kehittäminen vaativat lapsen päivittäisten toimintojen, 

toimintatilojen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen selkeyttämistä. Kun 

päivähoidossa toimitaan johdonmukaisesti päivän toimintojen, 

tilojen, ihmisten ja toimintojen suhteen, voidaan puhua hyvästä 

struktuurista. Tällöin lapsen on helppo ennakoida tapahtumia sekä 

häneen kohdistuvia odotuksia kun hän tietää jo valmiiksi mitä 

seuraavaksi tapahtuu, missä ja kenen kanssa. Samalla tällainen 

ennakointi tukee lapsen kehitystä: se vahvistaa kielen ja 

käsitteiden kehittymistä, käyttäytymisen säätelyä sekä muistin 

rakenteita. (Heinämäki 2004, 37.) Liitteenä on erään 

erityislastentarhanopettajan kokoama taulukko siitä, miten voimme 

kehittää struktuuria ja mihin asioihin meidän tulee erityisesti 

kiinnittää huomiota.  
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Hyvä vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä on tärkeää, koska se on 

pedagogisen toiminnan perusta. Tukitoimien toteuttamisessa tärkeää 

on muodostaa hyvä vuorovaikutusuhde tukea tarvitsevan lapsen ja 

varhaiskasvattajan välille. Näin saatu hyvä kokemus 

vuorovaikutuksesta tukee lasta olemaan vuorovaikutuksessa myös 

hankalissa tilanteissa. Vuorovaikutuksen tukeminen tuleekin olla 

olennainen osa päivähoidon arkea. (Heinämäki 2004, 37.) 

 

Lapsen oman toiminnan ohjausta tuetaan mm.struktuurin ja 

vertaisryhmän avulla. Nämä ohjaavat lasta omaksumaan yhteisön 

säännöt ja toimimaan niiden mukaan. Lisäksi lasta opastetaan 

ajattelemaan ja tekemään itse päätöksiä sekä opetetaan joitakin 

toimintaa helpottavia tottumuksia ja taitoja, jotka liittyvät hänen 

päivittäisiin toimiinsa. Toiminnassa lapsen tehtäviä ositetaan, 

häntä kannustetaan ja osatavoitteisiin pääsemisestä onnistellaan. 

Näillä keinoilla voidaan ohjata ja ylläpitää lapsen keskittymistä ja 

tarkkaavaisuutta. (Heinämäki 2004, 37-38.) 

 

Ryhmätoiminta vertaisryhmässä ja lapsen kontaktit muihin lapsiin 

tarjoaa kehitykselle tukea, jollaiseen aikuisen ohjaus ei kykene. 

Koska leikki on lapselle luontainen tapa toimia, se motivoi häntä 

liikkumaan, puhumaan, suunnittelemaan ja osallistumaan. Lasten 

keskinäinen leikki, toiminta ja sosiaalinen vuorovaikutus kehittävät 

monia oppimisvalmiuksia ja harjaannuttavat jo opittuja taitoja. 

Kasvattajan tuleekin muistaa että alle kouluikäisen tapa oppia on 

leikki. (Heinämäki 2004, 38.) 

 

Kehityksen osa-alueiden tukeminen tulee olla huomioituna päivähoidon 

toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Mikäli 

jokin yksittäinen osa-alue tarvitsee erityistä tukea, tulee tuen 

tarjonta liittää osaksi päivähoidon normaalia toimintaa. Lasten tuen 

tarpeet tuleekin koota yhteen ja niiden on oltava perustana 

toiminnalle. (Heinämäki 2004, 38.) 
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        ARVIOINTI SUUNNITTELUN PERUSTANA 

 
 

Lähde: Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2007, 

164.  

 

MUITA KEINOJA... 

Roolileikit 

3-4-vuotiaana lapsi kiinnostuu roolileikeistä. Roolileikit ovatkin 

hyvää harjoitusta suunnitella leikkiä ja omaa toimintaa ryhmässä. 

Samalla lapsi saa kokemuksia toisen rooliin asettumisesta: millainen 

on hänen maailmansa ja mitä hän tuntee missäkin tilanteessa. Aluksi 

aikuisen tulee olla mukana leikissä jotta voi vaivihkaa ohjailla 

roolileikkiä ja samalla opettaa sitä lapsille. Kun lapsen oppivat 

roolileikin idean, on aikuisen hyvä olla havainnoijana leikissä, 

jotta voi tarpeen mukaan syventää leikkiä esimerkiksi tarkentavilla 

kysymyksillä (esim. miksi prinsessa on surullinen? miltä prinssistä 

tuntui kun prinsessa snaoi hänelle rumasti?). (Vilén, Vihunen, 

Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2007, 162-163.)  

Havainnot ja 
tiedot lapsesta  = 

käsitys lapsen 
tarpeista

Mitä muut 
ryhmän lapset 
tarvitsevat ja 

millaiset resurssit 
on käytössä?

Toimintasuunnitelma 
lapselle ja ryhmälle

-pedagoginen 
osaaminen

Kokemukset ja 
niiden pohtiminen

Käytäntöjen 
kehittäminen
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Muita keinoja ovat esimerkiksi runot ja lorut, kuvataiteet, 

nukketeatteri, liikunta, leikki, väri ja sadut. Näistä menetelmistä 

läydät tietoa seuraavista artikkeleista joissa tulee hyvin esille 

menetelmien konkreettinen toteutus.   
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Psyykkisen läsnäolon ja yhdessäolemisen taitoa on opeteltava ja sille 

on annettava aikaa päivähoidossa! Myös lapsen aito kohtaaminen on 

”toimintaa”: se tarvitsee aikaa ja tilaa! 
 

Lähde: Uusitalo 2000, 58-59. 

 

KOHTAAMISEN PEDAGOGIIKKA 

=SISÄISTEN KOKEMUSTEN VASTAVUOROINEN 

JAKAMINEN 

OLENNAISTA 

-HALU YMMÄRTÄÄ JA ARVOSTAA TOISTA 

-HALU JA KYKY OLLA PSYYKKISESTI LÄSNÄ 

-VASTAVUOROINEN SISÄISTEN KOKEMUSTEN 

JAKAMINEN 

-KUUNTELEMINEN 

-VÄLITTÄMINEN JA VASTUU TOISESTA 

-MOLEMMINPUOLEINEN HYVÄN OLON JA 

YHTEISYYDEN KOKEMUS 

  

PÄIVÄHOIDOSSA AIKUINEN VIRITTÄYTYY LAPSEN 

KOKEMUKSELLISEEN TILAAN, TUNTEISIIN, 

KOKEMUKSIIN, AJATUKSIIN JA PYRITÄÄN 

LÖYTÄMÄÄN KOHTAAMISEEN SOPIVA TUNNETILA. 

Myös lapsi oppii tähän aikuisen mallin myötä. 
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TUNTEIDEN YHDISTÄMINEN 

KUVIIN 

Alkuvalmistelut: etsitään netistä tai 

lehdistä kuvia lapsista joilla on 

erilaisia ilmeitä. Laitetaan kuvat 

pöydälle nurinpäin. 

Toiminta: Lapset saavat nostaa 

vuorollaan yhden kuvan pöydältä, 

katsoa kuvan ja keksiä mitä kuvassa 

oleva lapsi tuntee ja miksi. Lapsen 

siis tulee kehittää tarina siitä, miksi 

lapsi on esimerkiksi surullinen. 

Tärkeää on, että lapsi tunnistaa 

kuvassa olevan tunteen oikein sekä 

on oikeilla jäljillä siinä, miksi lapsi 

on tullut esimerkiksi surulliseksi tai 

iloiseksi.  

PELIT JA LEIKIT 
TUNTEET JA KUVAT 

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Fusce 
elementum. Integer blandit lorem vel 
tortor. Sed sit amet metus. Suspendisse 
metus. 
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Asetellaan salin/tilan seinille kuvat 

naamoista: surullinen, iloinen ja 

vihainen. Laitetaan musiikki soimaan ja 

lapset saavat lähteä juoksemaan 

ympäri tilaa. Kun musiikki loppuu, 

ohjaaja huutaa joko surullinen, iloinen 

tai vihainen. Jos ohjaaja huutaa 

”surullinen”, lapset juoksevat sen 

naaman luo, joka heidän mielestään on 

surullinen. Naaman luona he esittävät 

kuvan osoittamaa tunnetta. 

Pelit ja leikit 
Liikuntaleikit 
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Lapset piirtävät kuvan tilanteesta 

jossa he ovat tehneet jotain 

sellaista, joka on pahoittanut 

toisen (kaverin, sisaruksen, van-

hemman) mielen. Lapset saavat 

kertoa kuvastaan (aikuinen 

johdattelee kysymyksin : 

-mitä tapahtui? 

-miltä hänestä tuntui tapahtuneen 

jälkeen? 

-miten hän menetteli tapahtuneen 

jälkeen? 

-miten hänen olisi pitänyt 

menetellä tapahtuneen jälkeen? 

(anteeksi pyytäminen) 

Harjoitellaan kirjoittamaan kuvaan 

”anteeksi”. 

(Askeleittain 2005) 

Pelit ja leikit 
Anteeksi pyytäminen 

 



209 

Pelit, leikit, tehtävät   Liite 67 

 

Piirissä jutellaan lasten kanssa 

siitä, miltä heistä tuntuu kun heitä 

nimitellään. Jokin pehmolelu tai 

pallo voi kiertää piiriä niin, että se 

jolla lelu tai pallo on, saa puhua ja 

silloin muut kuuntelevat (oman 

vuoron odottaminen). Tämän 

jälkeen voitte lasten kanssa 

kerätä sellaisia hyviä ja 

positiivisia lempinimiä, joilla voi 

kaveria kutsua ilman että kaveri 

loukkaantuu. Lopuksi näistä 

lempinimistä tehdään juliste 

”Näillä lempinimillä voit kutsua 

minua”. 

 

Askeleittain 2005. 

Pelit ja leikit 

Nimittely 
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Seuraavanlaisia tilanteita voi 

näytellä lasten kanssa roolileikin 

muodossa tai keskustella läpi. 

Tärkeää on pohtia, miltä sinusta 

tuntui (uhrina), mitä tekisit 

ko.tilanteessa ja mitä tekisit jos 

olisit syyllisen roolissa? Tilanteet: 

1.Joku törmää sinuun 

leikkikentällä 

2. Joku pudottaa jotain jalallesi 

3. Joku heittää palloa ja se osuu 

olkapäähäsi? 

4. Joku ajaa pyörällä jalkasi 

päältä 

5.Joku tulisi liukumäkeä alas ja 

törmäisi alhaalla sinuun 

6. Joku avaisi oven ja se osuisi 

sinua käteen. 

 

Askeleittain, 2005 

Pelit ja leikit 
Mielen pahoittaminen 

HERE 
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Lapset saavat käyttöönsä 

punaisen, sinisen ja mustan 

värikynän tai tussin. He saavat 

piirtää paperille oman kuvansa 

niin että punaisella piirretään 

iloinen oma kuva, sinisellä 

surullinen oma kuva ja mustalla 

vihainen oma kuva. Lasten 

kanssa voi joko ennen tai jälkeen 

piirtämisen keskustella siitä, miltä 

ihminen näyttää kun hän on 

iloinen/surullinen/vihainen. Mikäli 

tehtävää halutaan jatkaa, saavat 

lapset kertoa kuvistaan, mikä asia 

on saanut hänet iloiseksi/ 

surulliseksi/vihaiseksi.  

 

Askeleittain 2005. 

Pelit ja leikit 

Piirtäminen 
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Lasten kanssa jutellaan 

tilanteesta, jossa kaksi lasta 

haluaa leikkiä samalla lelulla. 

Miten silloin toimitaan,mitä pitää 

tehdä? Lapset saavat kertoa 

oman mielipiteensä. Tämän 

jälkeen harjoitellaan lelun 

lainaamista roolileikin avulla. 

Lapset saavat pukea roolipuvut 

päälleen ja harjoitella miten voivat 

pyytää toiselta hahmolta jotain 

tavaraa lainaksi ja miten pitää 

toimia kun joku pyytää tavaraa 

lainaksi. Näin harjoiteltu taito on 

helpompi siirtää ”tosielämään” 

kuin esim.vain keskustelemalla 

opittu taito, 

Askeleittain 2005. 

. 

 

Pelit ja leikit 
Vuorottelu  
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Rakentakaa ryhmässänne 

vihkonen, mikä käsittelee toisen 

lapsen tai aikuisen auttamista. 

Lapset saavat piirtää sellaisista 

tilanteista, joissa he ovat 

auttaneet. Lisäksi vihkoon voi 

kerätä saduttamisen menetelmin 

tarinoita toisen auttamisesta. 

Mikäli aikuisella on kamera 

käytössään, voi hän kuvata lasten 

keskinäisiä auttamistilanteita. 

Lasten kanssa on hyvä 

keskustella myös siitä, miten 

menetellä jos ei tarvitsekaan 

apua (kieltäytyminen 

kohteliaasti).  

Askeleittain 2005. 

Pelit ja leikit 
Auttaminen  
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Lapset saavat esittää pienessä 

ryhmässä erilaisia tunteita, joita 

muut lapset arvaavat. Aikuinen 

kuiskaa lapselle vihjeen ja lapsi 

miettii mitä siinä tilanteessa 

tuntisi ja esittää tätä tunnetta 

muille lapsille. Vihjeenä voisi olla 

esimerkiksi: Näytä miltä vartalosi 

ja kasvosi näyttävät jos 

-kaverisi pitävät juhlat ja sinut on 

kutsuttu 

-jos kaverisi pitävät juhlat ja sinua 

ei ole kutsuttu 

-menit juuri uuteen päiväkotiin 

-opettaja laittoi piirustuksesi 

seinälle 

-olet menossa elokuviin 

-kaverisi sanoi, että kanssasi on 

kiva leikkiä 

-et mitenkään onnistu vetämään 

vetoketjuasi kiinni 

-joku on tönäissyt sinua 

 

Askeleittain 2005. 

Pelit ja leikit 
Pantomiimi-leikki  
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Anna lapsille paperi jossa on 

ihmisen kehon ääriviivat. 

Jutelkaa, milloin lapsi on tuntenut 

kiukkua ja miltä se on tuntunut. 

Tämän jälkeen lapsi saa valita 

värin/värejä jotka hänen 

mielestään kuvaavat kiukkua ja 

piirtää ihmisestä kiukkuisen 

näköisen. Lisäksi hän saa värittää 

kehosta ne kohdat joissa kiukku 

tuntuu. Nostakaa esille myös, 

mikä auttaa kiukkuun. 

 

 

Askeleittain 2005 

Pelit ja leikit 
Kiukun tunteminen 

HERE 
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Tunnetuokion aiheena on välittäminen. 

Keskustelkaa lasten kanssa mitä on 

välittäminen ja miten sen voi osoittaa? 

Kenestä lapset välittävät? Miten lapset 

voivat näyttää välittävänsä jos 

-kaveri on kiukkuinen, koska hänen 

uusi lelunsa meni hajalle? 

-kaveri on surullinen, koska häntä ei 

otettu mukaan leikkiin? 

-kaveri on peloissaan, koska hän 

menee uuteen päiväkotiin? 

-kaveri on kiukkuinen, koska hän ei 

osaa vielä ajaa polkupyörällä? 

-kaveri on surullinen, koska sataa ja 

hän ei voi leikkiä ulkona? 

-kaveri on peloissaan, koska hän on 

ensimmäistä kertaa kaverin luona 

yötä? 

Tilanteita voi käydä läpi myös roolileikin 

avulla tai käsinukeilla. 

 

Askeleittain 2005 

Pelit ja leikit 
Välittäminen  
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LEIKIN TAI TOIMINNAN 

JÄLKEEN  VOIDAAN ERI 

TUNNETILOJA ESITTÄVIEN 

NAAMOJEN AVULLA KÄYDÄ 

LÄPI, OLIKO LEIKKI TAI 

TOIMINTO LASTEN MIELESTÄ 

KIVAA (ILOINEN NAAMA), 

EPÄMIELLYTTÄVÄÄ (SURUL-

LINEN NAAMA) TAI EI OSAA 

SANOA (VÄLIPITÄMÄTÖN 

NAAMA). LISÄKSI ON HYVÄ 

KESKUSTELLA MIKSI SE OLI 

ESIMERKIKSI ILOISTA JOTTA 

OIKEAT ASIAT YHDISTETÄÄN 

OIKEAAN TUNTEESEN JA 

NAAMAAN ELI ILMEESEEN. 

NÄIN KONKRETISOITUU SE, 

MILTÄ ILOINEN IHMINEN 

NÄYTTÄÄ JA MILLAISET ASIAT 

ILOA TUOTTAVAT. 

PELIT JA LEIKIT 

TOIMINNAN JÄLKEEN 

HERE 
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221 

Pelit, leikit ja tehtävät   Liite 78 
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Artikkeleita ja tutkimuksia lasten tunne-elämästä ja sen  häiriöistä 

-Tunteiden rakkaus ja rikkaus: avaimia tunteiden tulkintaan; toim. Kaarina Määttä 

-Emotion in dialogic interaction : advances in the complex / edited by Edda Weigand. 

-The language of emotions : conceptualization, expression, and theoretical foundation / edited by 

Susanne Niemeier, Rene  Dirven 

-Educating emotionally disturbed children and youth : theories and practices for teachers / James 

L. Paul, Betty Cooper Epanchin 

-Tunnemuksu ja mututoukka : tunnetaito-ohjelma esikouluun ja alkuopetukseen / tekijät: Anne 

Peltonen, Tarja Kullberg-Piilola, Marjo Kullberg-Turtiainen ; [kuvat: Marjo Kullberg-Turtiainen] 

; [julkaisija: Aseman lapset ry]. 

-Children in conflict : educational strategies for the emotionally disturbed and behaviorally 

disordered / Henry R. Reinert, Allen Huang 

-Lapsen tunteet / Norman Wright & Gary Oliver ; toimittaen suomentaneet Heli Kivimäki ja Riitta 

Oittinen. 

-Tapaustutkimus alle kolmevuotiaiden lasten myönteisten tunteiden ilmaisusta / Sirpa Hirvonen. 

-Tunnemuksu : tunnetaitoja perheille ja kasvattajille / Tarja Kullberg-Piilola, Anne Peltonen. 

-The self-conscious emotions : theory and research / edited by Jessica L. Tracy, Richard W. Robins, 

June Price Tangney ; foreword by Joseph J. Campos. 

-Children, feelings and divorce : finding the best outcome / Heather Smith. 

-Henkisen kasvun yleinen muoto : eksistentialistinen tutkielma kriiseistä lapsuusiän henkisen 

kehityksen välineinä / Teemu Jokela. 

-Lapsen tunteet / Norman Wright & Gary Oliver ; toimittaen suomentaneet Heli Kivimäki ja Riitta 

Oittinen. 

-Kasvatus, arvot ja tunteet / Tapio Puolimatka. 

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175620&PID=DNlrMI5OsT7H_-XW2OOj7xYe0diY&SA=Emotion+in+dialogic+interaction+:+advances+in+the+complex+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175743&PID=qlZqk3PYHWKQ6K7CRBtycLoAkZ5t&SA=The+language+of+emotions+:+conceptualization,+expression,+and+theoretical+foundation+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175743&PID=qlZqk3PYHWKQ6K7CRBtycLoAkZ5t&SA=The+language+of+emotions+:+conceptualization,+expression,+and+theoretical+foundation+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175525&PID=1-hS43DEUZf_ksRWtnV45RnUp6_P&SA=Educating+emotionally+disturbed+children+and+youth+:+theories+and+practices+for+teachers+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175525&PID=1-hS43DEUZf_ksRWtnV45RnUp6_P&SA=Educating+emotionally+disturbed+children+and+youth+:+theories+and+practices+for+teachers+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175527&PID=u9xl43DEUDvZz_2GEy3dvS6m4DbI&SA=Tunnemuksu+ja+mututoukka+:+tunnetaito-ohjelma+esikouluun+ja+alkuopetukseen+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175527&PID=u9xl43DEUDvZz_2GEy3dvS6m4DbI&SA=Tunnemuksu+ja+mututoukka+:+tunnetaito-ohjelma+esikouluun+ja+alkuopetukseen+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175527&PID=u9xl43DEUDvZz_2GEy3dvS6m4DbI&SA=Tunnemuksu+ja+mututoukka+:+tunnetaito-ohjelma+esikouluun+ja+alkuopetukseen+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175532&PID=D6rDEl_WmfgAyR5Dq4ESe8N9JViQ&SA=Children+in+conflict+:+educational+strategies+for+the+emotionally+disturbed+and+behaviorally+disordered+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912175532&PID=D6rDEl_WmfgAyR5Dq4ESe8N9JViQ&SA=Children+in+conflict+:+educational+strategies+for+the+emotionally+disturbed+and+behaviorally+disordered+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180255&PID=2OT2dqbTBGfs_2kE4jwz6TlmIBQl&SA=Lapsen+tunteet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180255&PID=2OT2dqbTBGfs_2kE4jwz6TlmIBQl&SA=Lapsen+tunteet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180300&PID=ax1ak3PYHWKQHWhNRUPQj2eGyYnd&SA=Tapaustutkimus+alle+kolmevuotiaiden+lasten+my%C3%B6nteisten+tunteiden+ilmaisusta+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180306&PID=LPY7afED9j3RgcH76DjOay9HWPu6&SA=Tunnemuksu+:+tunnetaitoja+perheille+ja+kasvattajille+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180220&PID=fakpl-h8doZilnuNUFrMDWeGyYnd&SA=The+self-conscious+emotions+:+theory+and+research+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180220&PID=fakpl-h8doZilnuNUFrMDWeGyYnd&SA=The+self-conscious+emotions+:+theory+and+research+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180640&PID=cOeHj-nz5sLPnWHIZmhejVRyo-TG&SA=Children,+feelings+and+divorce+:+finding+the+best+outcome+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180642&PID=3LZiJ3TN_XTUx7DbrCfot6z_2mUr&SA=Henkisen+kasvun+yleinen+muoto+:+eksistentialistinen+tutkielma+kriiseist%C3%A4+lapsuusi%C3%A4n+henkisen+kehityksen+v%C3%A4linein%C3%A4+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180642&PID=3LZiJ3TN_XTUx7DbrCfot6z_2mUr&SA=Henkisen+kasvun+yleinen+muoto+:+eksistentialistinen+tutkielma+kriiseist%C3%A4+lapsuusi%C3%A4n+henkisen+kehityksen+v%C3%A4linein%C3%A4+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180644&PID=RMuAGBxck3giMgrUXduZwDn-Hypu&SA=Lapsen+tunteet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180644&PID=RMuAGBxck3giMgrUXduZwDn-Hypu&SA=Lapsen+tunteet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180758&PID=iCrS9xBFyPU7pUQguOXHez-nZkMX&SA=Kasvatus,+arvot+ja+tunteet+/
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-Tunteiden ilmaisu ihmisissä ja eläimissä / Charles Darwin ; suomentanut Anto Leikola. 

-Tunteiden psykologia / Lauri Nummenmaa 

-Tunneoppia : parempaan vuorovaikutukseen / Tia Isokorpi. 

-Motivation and emotion : evolutionary, physiological, cognitive, and social influences / David C. 

Edwards. 

-Social environment and adaptation : among the employees of an industrial company in Northern 

Finland / Paavo Moilanen. 

-Empatian kehittäminen satujen avulla. Teoreettista tarkastelua ja käytännollisiä ehdotuksia 

satujen didaktisiksi sovelluksiksi peruskoulun alkuopetusta varten. / Marita Alakärppä. 

-Loihditut linnut : satujen merkitys lapselle / Hilkka Ylönen. 

-Taikahattu ja hopeakengät - sadun maailmaa : lapsi päiväkodissa sadun kuulijana, näkijänä ja 

kokijana / Hilkka Ylönen ; [design: Sanna Saastamoinen]. 

-Mitä jokainen lapsi haluaisi vanhempiensa tietävän jotta he osaisivat auttaa häntä tunne-elämän 

ongelmissa / Lee Salk. 

-Psychosocial problems of children placed in children’s homes / by Raija Hukkanen. 

-Ulos umpikujasta : miten auttaa tunnehäiriöistä lasta? / Jari Sinkkonen, Päivi Pihlaja (toim.). 

-Varhaiserityiskasvatus lapsen arjessa / Liisa Heinämäki. 

-Apua ajoissa : tunnista lapsen hätä / Anne Peltonen. 

-Erilainen lapsi päivähoidossa / toim. Marjaliisa Kauppinen ja Marketta Sarjanoja. 

-Katkennein siivin elämään : sikiöaikana päihteille altistuneet lapset / Anne Koponen. 

-Kliininen lapsipsykologia / Anders Broberg, Kjerstin Almqvist, Tomas Tjus. 

-Kliininen neuropsykologia / Pekka Kuikka, Veijo Pulliainen, Ritva Hänninen. 

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180941&PID=aJlpcX-t63-miWlb6hvEC5ljbPm6&SA=Tunteiden+ilmaisu+ihmisiss%C3%A4+ja+el%C3%A4imiss%C3%A4+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180939&PID=9X0nZnuA4FxHbuq7kzY9ElQhsQ5a&SA=Tunteiden+psykologia+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912180926&PID=Jzex6D5ixlEj4WLZm-3IHWKPfKRy&SA=Tunneoppia+:+parempaan+vuorovaikutukseen+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181259&PID=iCrS9xBFyPU7pUQguOXHez-nZkMX&SA=Motivation+and+emotion+:+evolutionary,+physiological,+cognitive,+and+social+influences+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181259&PID=iCrS9xBFyPU7pUQguOXHez-nZkMX&SA=Motivation+and+emotion+:+evolutionary,+physiological,+cognitive,+and+social+influences+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181154&PID=VAxeQSrMIHWzOrJw-RKHcB3ObG4-&SA=Social+environment+and+adaptation+:+among+the+employees+of+an+industrial+company+in+Northern+Finland+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181154&PID=VAxeQSrMIHWzOrJw-RKHcB3ObG4-&SA=Social+environment+and+adaptation+:+among+the+employees+of+an+industrial+company+in+Northern+Finland+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181524&PID=GYyGRrQCXSnOj2xvb_HKsfMj-oIb&SA=Empatian+kehitt%C3%A4minen+satujen+avulla.+Teoreettista+tarkastelua+ja+k%C3%A4yt%C3%A4nnollisi%C3%A4+ehdotuksia+satujen+didaktisiksi+sovelluksiksi+peruskoulun+alkuopetusta+varten.+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181524&PID=GYyGRrQCXSnOj2xvb_HKsfMj-oIb&SA=Empatian+kehitt%C3%A4minen+satujen+avulla.+Teoreettista+tarkastelua+ja+k%C3%A4yt%C3%A4nnollisi%C3%A4+ehdotuksia+satujen+didaktisiksi+sovelluksiksi+peruskoulun+alkuopetusta+varten.+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181526&PID=AhSFd54MumkO3zPvAE8_BGfIiv-F&SA=Loihditut+linnut+:+satujen+merkitys+lapselle+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181529&PID=y8WXFunR5sLPIjVKPva1AxFcXtEZ&SA=Taikahattu+ja+hopeakeng%C3%A4t+-+sadun+maailmaa+:+lapsi+p%C3%A4iv%C3%A4kodissa+sadun+kuulijana,+n%C3%A4kij%C3%A4n%C3%A4+ja+kokijana+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181529&PID=y8WXFunR5sLPIjVKPva1AxFcXtEZ&SA=Taikahattu+ja+hopeakeng%C3%A4t+-+sadun+maailmaa+:+lapsi+p%C3%A4iv%C3%A4kodissa+sadun+kuulijana,+n%C3%A4kij%C3%A4n%C3%A4+ja+kokijana+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=16&ti=1,16&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=x7q4fP0Wlx9u6q0vbt51oLis10nL&SEQ=20100912181720&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=16&ti=1,16&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=x7q4fP0Wlx9u6q0vbt51oLis10nL&SEQ=20100912181720&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181756&PID=0G1PBG913kMue0GT75lrSEw1a3Dw&SA=Psychosocial+problems+of+children+placed+in+children's+homes+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181804&PID=n_WCsyV_MkmeyR5DM_sk72A5Zawc&SA=Ulos+umpikujasta+:+miten+auttaa+tunneh%C3%A4iri%C3%B6ist%C3%A4+lasta?+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912181806&PID=IO-4AXoVHIFLbr6jJ77L9__wTIoD&SA=Varhaiserityiskasvatus+lapsen+arjessa+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=8&ti=1,8&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=aJlpLaOEHgOu1Mjw6t48CrSHWPu6&SEQ=20100912181715&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=33&ti=26,33&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182107&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=41&ti=26,41&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182107&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=42&ti=26,42&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182107&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=43&ti=26,43&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182107&SID=14
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-Lasten ja nuorten psykoterapia / [toimittaneet] Matti Brummer, Henrik Enckell. 

 

-Lastenpsykoterapia ja sen vuorovaikutukselliset ulottuvuudet / toimittaneet Marja Schulman ... [et 

al.]. 

-Mun on paha olla : näkökulmia lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin / Anna-Liisa Lämsä 

(toim. 

-Murtuneet siivet : auttamisen ja muuttumisen mahdollisuudet / Anneli Mäki-Opas. 

-Onko lapsuus kohtalo? / Seppo Seppänen. 

-Satu kantaa lasta : opas lasten ja nuorten kirjallisuusterapiaan. 1 / Silja Mäki ja Pirjo Arvola 

(toim.). 

-Tunnetaidot tiedon rinnalle kasvatuksessa / Esko Jalovaara. 

-What is emotion? : history, measures, and meanings / Jerome Kagan. 

-Kun siivet kantavat : Suomen mielenterveysseuran satavuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailu / 

toimittanut Tarja Heiskanen. 

-Kun tiikeri herää : trauma ja toipuminen / Peter A. Levine, Ann Frederick ; suomentanut Immo 

Pekkarine 

-Children in conflict : educational strategies for the emotionally disturbed and behaviorally 

disordered / Henry R. Reinert. 

-Abnormal child psychology / Eric J. Mash, David A. Wolf. 

-Young children and trauma : intervention and treatment / edited by Joy D. Osofsky. 

-From birth to five years : children’s developmental progress / Mary D. Sheridan / Revised and 

updated by Ajay Sharma and Helen Cockerill 

-Sosioemotionaalisesti häiriytyneiden 5-8-vuotiaiden lasten kielen ymmärtämistaidot / Marjut 

Ojanen. 

-Cognition and emotion : from order to disorder / Mick Power and Tim Dalgleish. 

-Hermomme ja kohtalomme : yksilöiden ja yhteiskunnan suuri kysymys / Hilma Räsänen. 

-Alle kouluikäisen kehitys : 0-7-vuotiaan henkinen kehitys / sisältö: Riitta Wahlström ; kuvat: Joel 

Nokelainen. 

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=48&ti=26,48&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182107&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182401&PID=x7q4FunR5CN_wT90-8ISrOZYFGtE&SA=Lastenpsykoterapia+ja+sen+vuorovaikutukselliset+ulottuvuudet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182401&PID=x7q4FunR5CN_wT90-8ISrOZYFGtE&SA=Lastenpsykoterapia+ja+sen+vuorovaikutukselliset+ulottuvuudet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182401&PID=x7q4FunR5CN_wT90-8ISrOZYFGtE&SA=Lastenpsykoterapia+ja+sen+vuorovaikutukselliset+ulottuvuudet+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=57&ti=51,57&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=ADnRmYh31cLosL-4Jlf0WKQrTI8f&SEQ=20100912182430&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=57&ti=51,57&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=ADnRmYh31cLosL-4Jlf0WKQrTI8f&SEQ=20100912182430&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=58&ti=51,58&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=ADnRmYh31cLosL-4Jlf0WKQrTI8f&SEQ=20100912182430&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=67&ti=51,67&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=ADnRmYh31cLosL-4Jlf0WKQrTI8f&SEQ=20100912182430&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=80&ti=76,80&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182608&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=80&ti=76,80&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182608&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=87&ti=76,87&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182608&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=95&ti=76,95&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=qlZq2_lNaqd-smyMaf8HQKn6HyiK&SEQ=20100912182608&SID=14
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182840&PID=hofRsyV_MHATx7jcb_HKsfMj-oIb&SA=Kun+siivet+kantavat+:+Suomen+mielenterveysseuran+satavuotisjuhlavuoden+kirjoituskilpailu+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182840&PID=hofRsyV_MHATx7jcb_HKsfMj-oIb&SA=Kun+siivet+kantavat+:+Suomen+mielenterveysseuran+satavuotisjuhlavuoden+kirjoituskilpailu+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182818&PID=EyaBObq0NzRvlgiJFSP4GnmwDo5p&SA=Kun+tiikeri+her%C3%A4%C3%A4+:+trauma+ja+toipuminen+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912182818&PID=EyaBObq0NzRvlgiJFSP4GnmwDo5p&SA=Kun+tiikeri+her%C3%A4%C3%A4+:+trauma+ja+toipuminen+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&SC=Title&SA=Children%20in%20conflict%20%3A%20educational%20strategies%20for%20the%20emotionally%20disturbed%20and%20behaviorally%20disordered%20%2F&PID=fakpl-h8doZilnuNUFrMDWeGyYnd&SEQ=20100912182952&SID=21
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&SC=Title&SA=Children%20in%20conflict%20%3A%20educational%20strategies%20for%20the%20emotionally%20disturbed%20and%20behaviorally%20disordered%20%2F&PID=fakpl-h8doZilnuNUFrMDWeGyYnd&SEQ=20100912182952&SID=21
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7afED9j3RgcH76DjOay9HWPu6&SEQ=20100912183038&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=23&ti=1,23&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7afED9j3RgcH76DjOay9HWPu6&SEQ=20100912183038&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=23&ti=1,23&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7afED9j3RgcH76DjOay9HWPu6&SEQ=20100912183038&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912183314&PID=krxtT5I7HIFgZsH475lbmkFIm2Ki&SA=Sosioemotionaalisesti+h%C3%A4iriytyneiden+5-8-vuotiaiden+lasten+kielen+ymm%C3%A4rt%C3%A4mistaidot+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20100912183314&PID=krxtT5I7HIFgZsH475lbmkFIm2Ki&SA=Sosioemotionaalisesti+h%C3%A4iriytyneiden+5-8-vuotiaiden+lasten+kielen+ymm%C3%A4rt%C3%A4mistaidot+/
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=FUTAuFZwdfZLYoCEnDX7jVKdq9Ln&SEQ=20100912183316&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=FUTAuFZwdfZLYoCEnDX7jVKdq9Ln&SEQ=20100912183316&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=1&ti=1,1&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
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-Attachment in the preschool years : theory, research, and intervention / edited by Mark T. 

Greenberg, Dante Cicchetti, and E. Mark Cummings. 

-Emotional development of young children : building an emotion-centered curriculum / Marion C. 

Hyson 

-Auta lasta kasvamaan / Erna Furman. 

-Kehitys varhaislapsuudessa - vaikuttaako vuorovaikutus? : sosiaalis-kognitiivinen näkemys / 

Silve  n, Maarit (toim.) 

-Kiintymyssuhdedraama : johdatus varhaisen sosiaalis-emotionaalisen vuorovaikutuksen 

observointiin / Silve n, Maarit, Halonen, Päivi ja Vienola, Minna. 

-Kuperkeikka varhaiskasvatuksen liikunnan didaktiikkaan / Pirkko Numminen. 

-Kuusivuotiaiden lasten kyky tunnistaa emootioita kasvoilta, emootioiden kokeminen ja syiden 

kertominen / Maaria Toivola. 

-Leikkikoulu lasten sosiaalis-emotionaalisuuden kehittäjänä / Mirja Aatsinki. 

-Lapsen vanhempiaan kohtaan kokema eroahdistus päiväkotihoidon alkuvaiheessa : vanhempien ja 

päiväkodin työntekijöiden näkemyksiä / Niina Nurminen 

-Mä en haluu! : leikki-ikäisen arjen pulmia / Tiia Litja, Marjo Oinonen ; [piirrokset: Leena 

Lindqvist]. 

-Mukavaa yhdessä : sosiaalinen alkupääoma ja lapsen sosiaalinen kehitys / Lea Pulkkinen. 

-Neli- ja kuusivuotiaiden lasten kyky tunnistaa äänestä emootioita ja kyky kuvailla niitä / 

Hannamari Huru. 

-Lämmin suhde" : lastentarhanopettajien näkemyksiä lapsen ja lastentarhanopettajan välisestä 

kiintymyssuhteesta ja sen merkityksestä lapselle / Tiina Nissinen. 

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=2&ti=1,2&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=6&ti=1,6&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=6&ti=1,6&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=4&ti=1,4&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=9&ti=1,9&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=9&ti=1,9&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=10&ti=1,10&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=10&ti=1,10&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=11&ti=1,11&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=12&ti=1,12&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=12&ti=1,12&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=16&ti=1,16&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=14&ti=1,14&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=14&ti=1,14&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=20&ti=1,20&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=20&ti=1,20&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=19&ti=1,19&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=21&ti=1,21&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=21&ti=1,21&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=18&ti=1,18&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=18&ti=1,18&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
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-Sosiaalis-emotionaalisista vaikeuksista kärsivät lapset päiväkodissa : lastentarhanopettajan 

näkökulma levottomien sekä aggressiivisten lasten kohtaamiseen / Petra Simsek. 

-Sosioemotionaalinen kehitys ja sen häiriöt / Eino Niemelä. 

-Tunnetaitojen kehittäminen esiopetuksessa liikunnan avulla / Sanna Hietala, Susanna Tolonen. 

 

 

  

https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=22&ti=1,22&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=22&ti=1,22&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=23&ti=1,23&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
https://oula.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?v1=25&ti=1,25&LANGUAGE=Finnish&Search%5FArg=tunne%2Del%C3%A4m%C3%A4&Search%5FCode=SUBJ%40&CNT=25&PID=LPY7GXbCmQF67xWRN0dGlW0mY_6u&SEQ=20100912183311&SID=17
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Tieto- ja työvälinepaketissa käytetyt lähteet 

Askeleittain [Moniviestin] 2005 : sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukeva opetusohjelma. 

Opettajan opas : päiväkoti ja esikoulu & tehtäväkortit / suomennos Kaisu Makkonen. 

Psykologien kustannus, Helsinki. 

 

Embe, Robert, & Robinson, JoAnn 2001. Varhaisen intervention teoreettisia suuntaviivoja: 

kehityspsykologinen näkökulma. Teoksessa Sinkkonen, Jari & Kalland, Mirjam (toim.). 

Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY, Helsinki. 250-282. 

 

Halonen, Päivi 1995. Toisen sisäisen maailman ymmärtäminen. Teoksessa Silvén, Maarit 

(toim.). Kehitys varhaislapsuudessa- vaikuttaako vuorovaikutus? Sosiaalis-kognitiivinen 

näkemys. Psykolgian laitos, Turun Yliopisto, Turku. 25-37. 

 

Hautamäki, Airi 2010. Kiintymyssuhdeteoria -teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin 

ihmisiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle. Teoksessa Sinkkonen, 

Jari & Kalland, Mirjam (toim.). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. WSOY, Helsinki.  

13-66. 

 

Heinämäki, Liisa 2004. Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa. Erityispäivähoito- lapsen 

mahdollisuus. Stakes, Helsinki. 
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Tieto- ja työvälinepaketti: Lasten tunne-elämä ja sen häiriöt  

ARVIOINTI 

Ammattinimike:________________________________________ 

Arvioi asteikolla 1-5 tieto- ja työvälinepaketin vaikuttavuutta: (mihin asioihin paketti vaikutti ja  

kuinka paljon) 

                                     Ei ollenkaan     Vähän     En osaa sanoa     Jonkin verran      Paljon 

Suhtautuminen lapsiin                                   1               2                 3                       4                   5 

Tiedon lisääntyminen                                   1               2                 3                       4                   5  

Työtapojen muuttuminen                     1              2                  3                       4                   5 

Kokemus omasta osaamisesta                    1              2                  3                       4                   5 

Käsitys tunne-elämän kehittymisestä               1              2                  3                       4                    5 

Käsitys lasten tunne-elämän häiriöistä                     1              2                  3                       4                     5 

 

Jos suhtautumisesi lapseen/lapsiin muuttui, niin millä tavalla?______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Miten paketti vaikutti tietoihinne lasten tunne-elämästä ja sen häiriöistä?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Muuttuivatko työtapanne/menetelmänne tieto- ja työvälinepaketin vaikutuksesta ja jos muuttuivat niin 

miten? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Miten tieto- ja työvälinepaketti vaikutti kokemukseenne omasta osaamisestanne?______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Miten tieto- ja työvälinepaketti vaikutti käsitykseenne tunne-elämän kehityksestä?_____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Miten tieto- ja työvälinepaketti vaikutti käsitykseenne lasten tunne-elämän häiriöistä?___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Arvioikaa paketin sisältöä (hyöty ja toimivuus) asteikolla 1-5. 

 

                                           Huono     Tyydyttävä     En osaa sanoa       Hyvä         Erinomainen 

Lasten tunne-elämä-osio                                     1               2                 3                       4                   5 

Kiintymyssuhde-osio                                     1               2                 3                       4                   5  

Lasten tunne-elämän häiriöt-osio                    1              2                 3                       4                    5 

Erityisen tuen tarpeen tunnistaminen-osio                  1              2                 3                       4                    5 

Tunne-elämän tukeminen-osio                      1              2                 3                       4                    5 

Pelit, leikit ja tehtävät-osio                                         1              2                 3                       4                    5 

Artikkelit-osio                1              2                 3                       4                    5 

 

Mistä osiosta koitti olevan eniten hyötyä ja miksi?_______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Miten toivoisitte että tieto- ja työvälinepakettia kehitettäisiin eteenpäin?______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Voisiko mielestänne tieto- ja työvälinepaketista jättää joitakin tekijöitä pois?__________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Olisiko tieto- ja työvälinepaketin muuttaminen internet-sivustoksi toimiva ratkaisu? Luuletteko, että 

käyttäisitte sivustoa?______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Muita huomioita/sanottavaa tieto-ja työvälinepaketista____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Kiitos vastauksestanne! 
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