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Tämä opinnäytetyö on osa Laurea-ammattikorkeakoulun, Hyvinkään perusturvan ja 
neuvoloiden yhteistyöhanketta, jonka tavoitteena on tuottaa ikäkausiesite neljävuotiaan 
lapsen vanhemmille ja ohjausmateriaalia Hyvinkään neuvoloiden käyttöön. Hankkeen 
näkökulmaksi oli valittu vanhemmuuden tukeminen. Opinnäytetyön tuloksena valmistui 
neljävuotiaan lapsen vanhemmille suunnattu ikäkausiesite. 
 
Opinnäytetyö on toimintakeskeinen, koska sen osana valmistui esite, joka pohjautui 
teoriaosuuteen. Työ aloitettiin kirjallisuuteen perustuvan teoreettisen osan laadinnalla. 
Siinä keskityttiin neljävuotiaan kasvuun ja kasvatukseen sekä niiden erityispiirteisiin. 
Työssä käsitellään omana osa-alueenaan myös sisaruussuhteet.  
 
Neljävuotias on hyvää vauhtia itsenäistymässä oleva leikki-ikäinen. Tämän ikäisen 
lapsen toiminnassa korostuvat vilkas mielikuvitus, kasvava sosiaalisuus ja 
itseohjautuvuus. Fyysinen kasvu on aiempaan kehitykseen verrattuna hidastumassa, 
mutta muun muassa kehon hallinta ja motoriset taidot kehittyvät tässä iässä 
huomattavasti. Neljävuotiaan sanavarasto käsittää jo pari tuhatta sanaa, hänen 
leikkinsä monipuolistuvat ja kehittyvät sosiaaliset taidot edesauttavat 
ystävyyssuhteiden syvenemistä. 
 
Esitteen laatiminen oli opinnäytetyössä oma kokonaisuutensa. Esite työstettiin 
vaiheittain suunnittelemalla, toteuttamalla ja arvioimalla. Esitteen tekovaiheessa 
ikäkausiesitesarjan muut osat yhtä lukuun ottamatta olivat jo käytössä Hyvinkään 
neuvoloissa. 
 
Lähtökohtana esitettä tehtäessä huomioitiin aiempien esitteiden tyyli ja ulkoasu niin, 
että tämä esite jatkoi samaa linjaa. Esitteen sisällön suunnitteluvaiheessa huomioitiin 
terveydenhoitajien kommentit ja sisältöön liittyvät toiveet. Alan kirjallisuuteen 
perustuvan teoriaosuuden pohjalta poimittiin oleelliset asiat esitteeseen. Esitteen 
sisältö pyrittiin rakentamaan siten, että se kuvaisi yleisellä tasolla neljävuotiaan 
normaalia kehitystä ja antaisi vanhemmille tukea heidän kasvatustyössään. Myös 
neuvolan terveydenhoitaja voi käyttää esitettä antamansa terveysneuvonnan tukena. 
Esitteen avulla on mahdollista herättää kysymyksiä ja keskustelunaiheita 
terveydenhoitajan vastaanotolla. 
 
Asiasanat: vanhemmuus, leikki-ikäinen, kasvatus, kasvu, kehitys, hoito ja huolenpito 
sisaruussuhteet ja media 
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This thesis is part of a joint project between Laurea Polytechnics, Hyvinkää city basic 
social security services and child health centers. The aim of the thesis was to make a 
brochure for four-year-old children’s parents and to produce educational material for 
the child health centers in Hyvinkää. The basis for the brochure was also to support 
parenthood. 
  
The thesis was partly a project-type thesis, because the brochure making was based 
on the theoretical section of the work. The theoretical part of the study was based on 
literature and research. In the theoretical section the focus was on the special features 
of parenting of a four-year-old child. In addition to that, matters concerning sisterhood 
were treated as an individual sector in the thesis. 
 
Four-year-old child is becoming independent preschooler. The most characteristic 
features for the child at this age are a wild imagination, growing sociality and self-
determining. Physical growth is slowing down compared to the previous development 
stages. Body control and motor skills are developing at this age remarkably. The 
vocabulary of a four-year-old child consists of almost two thousand words. Child’s 
ability to play games is wide-ranging and child’s relationships are getting deeper due to 
development of the social skills. 
 
The brochure consists of the phases of planning, drafting and evaluating. Some of the 
previous brochures were already in use at the child health centers in Hyvinkää and 
therefore our aim was to make this brochure’s layout and style similar to previous 
brochures. In the planning stage the comments and wishes received from the public 
health nurses regarding the contents of the brochure were taken into consideration. In 
order to support parenthood the essential parts of the development of a four-year-old 
were in-cluded in the brochure. The brochure can be used in health counseling and 
also as a useful tool for public nurses in the child health centers. 
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1 TAUSTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Lasten terveyden edistäminen ja sairauksien sekä kehityshäiriöiden varhainen 

toteaminen ovat lastenneuvolan perustehtäviä. Oikeaan aikaan ja oikein suunnattuna, 

neuvoloista saatavan tuen avulla voidaan merkittävästi ehkäistä lasten ja nuorten 

pahoinvointia ja syrjäytymistä. Lastenneuvoloiden tulisi mahdollistaa vanhemmille 

ajantasaisen ja tutkimukseen perustuvan tiedon saaminen lapseen, perheeseen ja 

näiden terveyden edistämiseen liittyvistä asioista, jokaiselle vanhemmalle sopivalla 

tavalla. Neuvolat omalla toiminnallaan pyrkivät tukemaan vanhempia 

vanhemmuudessa niin, että he kykenisivät toteuttamaan turvallista lapsilähtöistä ja 

turvallisen aikuisuuden sisältävää kasvatustapaa. Perheen toimivuuden 

vahvistamiseksi, vanhempien parisuhteeseen on syytä kiinnittää huomiota ja antaa 

tukea tarvittaessa myös tällä osa-alueella. Lastenneuvolassa seurataan ja tuetaan 

lapsen fyysistä, psyykkistä, sosiaalista sekä tunne-elämän kehitystä. Näin voidaan 

tunnistaa mahdollisimman ajoissa epäsuotuisan kehityksen merkit lapsessa, perheessä 

sekä elinympäristössä ja puuttua varhaisessa vaiheessa terveyttä vaarantaviin 

tekijöihin. Neuvolan ensisijaisena tavoitteena on jokaisen lapsen mahdollisimman 

suotuisan kehityksen, terveyden sekä hyvinvoinnin turvaaminen. Lapsen paras ei 

yleensä voi toteutua ilman vanhempia, sillä lapsen hyvinvointi on riippuvainen koko 

perheen hyvinvoinnista. Perheen hyvinvointia edistävät erityisesti vanhempien toimiva 

parisuhde sekä vanhemmuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2004, 9, 21–22; Lindholm 

2007, 19–20, 22–24.)  

Perhekeskeisen työotteen lähtökohta on perheen oman asiantuntijuuden 

huomioonottaminen siten, että perhettä kuunnellaan ja arvostetaan kaikissa perhettä 

koskevissa päätöksissä ja suunnitelmissa. Perhekeskeisyys hoitotyössä näkyy myös 

siinä, että lapset ja heidän huoltajansa ovat asiakkaita, joiden näkökulma ohjaa 

toimintaa tässä asiakassuhteessa. Toiminnassa tulee aina ottaa huomioon perheen 

elämäntilanne, kulttuuritausta, tottumukset sekä ympäristö. Yleisen keskustelun 

aiheena on, kuinka perheiden ja perhe-tilanteiden epävakaistuminen ja vanhempien 

pahoinvointi vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin. Monet vanhemmat kokevat, että 

työn ja perheen vaatiman ajan sekä voimien välillä perhe on kärsivä osapuoli. Myös 

erotilastoissa näkyy perhe-elämän haasteellisuus, sillä noin 30 000 lapsen vanhemmat 

eroavat vuosittain. Perhekeskeisen työotteen näkökulma korostaa perheen omien 

voimavarojen vahvistamisen lisäksi sitä, että yhdelle perheenjäsenelle tapahtunut asia 

vaikuttaa kaikkien jäsenten hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Perheen määritelmä riippuu 

siitä katsotaanko perhettä psykologisesta, sosiologisesta, biologisesta vai juridisesta 



 7 
 
                                                                                                                                                           

lähtökohdasta käsin. Tosiasia kuitenkin on, että lapsen luontainen ympäristö on perhe 

ja muut ympäristöt tulevat vähitellen osaksi lapsen elämää. Lapsen ensisijainen 

kasvattaminen on kotien tehtävä, mutta myös yhteiskunnan edellytetään tukevan 

vanhempien kasvatustehtävää. Perhekeskeisessä työotteessa myöskään lasta itseään 

ei nähdä passiivisena vastaanottajana vaan itsenäisenä toimijana, joka voi omalla 

olemassaolollansa ja toiminnallansa vaikuttaa ympäristöön ja ympäristökin lapseen. 

Haluttaessa ymmärtää lapsen toimintaa on otettava huomioon koko lapsen ympäristö 

ja se miten lapsi toimii eri toimintaympäristöissään kuten koulussa tai päivähoidossa. 

(Lindholm 2004, 16–19; Lindholm 2007, 22; Kalland 2007, 348.) 

Lapsiperheessä kaikilla on tarpeensa ja niiden tyydytys on yhteydessä käytettävissä 

olevaan aikaan. Vuorokauden tunnit eivät riitä kaikkeen, eivät myöskään vanhempien 

voimavarat. Lapsen vanhempana ei ole helppoa riittää kaikkeen ja siirtyä roolista 

toiseen. Matkalla tulee väistämättä ajanjaksoja, jolloin ei tee mieli tai ei jaksa jakautua 

moneksi. Siksi on tärkeää sisäistää, että vanhemman on pidettävä myös puolensa, 

huolehdittava itsestään ja omasta jaksamisestaan. Harva aikuinen voi viettää lapsensa 

kanssa niin paljon aikaa kuin haluaisi. Haastavissa elämäntilanteissa lapsen kanssa 

vietetty yhteinen aika saa tavallistakin suuremman merkityksen, jolloin vanhemman 

kannattaa olla lapsen kanssa yhteisten kokemusten ja tunteiden äärellä. Aikuinen 

pystyy halutessaan siirtämään häiritsevät ajatuksensa hetkellisesti pois ja keskittymään 

lapsen kanssa jakamiseen. Kun vanhemmat pyrkivät tähän mahdollisimman usein, se 

on riittävää. (MLL 2008 b) 

Opinnäytetyömme on osa Hyvinkäällä toimivaa neuvolaesitehanketta, joka liittyy myös 

Lapsen ja nuoren hyvä arki-projektiin. Esitteen on tarkoitus olla yhdenmukainen 

muiden hankkeen ikäkausiesitteiden kanssa. Ikäkausiesitteiden keskeiseksi teemaksi 

on valittu yhteistyössä Hyvinkään kaupungin lastenneuvoloiden henkilökunnan 

edustajien kanssa vanhemmuuden tukeminen. He ovat toivoneet esitteistä 

helppolukuisia ja käytännönläheisiä, joiden pohjalta vanhemmat ja terveydenhoitaja 

voisivat yhdessä käydä keskustelua. Esitteen aihealueiksi terveydenhoitajat ovat 

toivoneet kasvua, kehitystä ja hoitamista käsitteleviä asioita sekä ikäkauteen sopivia 

virikkeitä. Työt saavat olla yksilöllisiä ja tekijöidensä näköisiä, mutta esitteiden 

ulkoasuista tulee yhtenevät ja samantyyliset. Esitteisiin tulee enintään 12 tekstisivua.  

Opinnäytetyömme on toimintakeskeinen ja sen tavoitteena on laatia ikäkausiesite 4-

vuotiaiden lasten vanhemmille. Esitettä jaetaan Hyvinkään kaupungin 

lastenneuvoloissa. Terveydenhoitajat toivovat käytännönläheistä esitettä apuvälineeksi 
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lapsenhoidosta ja kasvatuksesta käytävään keskusteluun. Laadittavalla esitteillä 

pyritään vastaamaan tähän haasteeseen ja ennen kaikkea tukemaan vanhempia 

haasteellisessa kasvatustyössä. Kaikkia esitteitä tulee yhdistämään sama 

vanhemmuutta tukeva näkökulma. Esitteemme on terveysviestintää, joka työssämme 

nähdään terveyttä edistävänä viestintänä. Terveyttä edistävällä viestinnällä tarkoitetaan 

terveyden edistämistä ja sairauksien ehkäisemistä viestinnän keinoin. Terveyttä 

edistävä viestintä pyrkii myös lisäämään ihmisten yleistä terveystietoutta ja terveyttä 

tukevia valintoja. (Terveyden edistämisen keskus 2005, 4.) Hyvän esitteen 

tarkoituksena on tiedon jakaminen ja sen tulee kertoa asiakkaalle heitä kiinnostavat 

oleelliset asiat. Esitteeseen valitaan vain aihealueen tärkeimmät asiat. Tämän työn 

tarkoituksena on laatia tutkittuun tietoon perustuva esite, joka tulee Hyvinkään 

kaupungin lastenneuvoloiden käyttöön, jaettavaksi 4-5-vuotiaiden lasten vanhemmille. 

Nyt laadittava esite tulee korvaamaan aiemmin Hyvinkään neuvoloissa käytössä olleen 

ikäkausiesitteen. Esitteen tarkoituksena on kuvata vanhemmille lyhyesti ja ytimekkäästi 

tärkeimmät asiat 4-5-vuotiaan lapsen kasvusta ja kehityksestä sekä antaa tukea 

vanhemmuuteen. (Ikävalko 1995, 206–209.) 

2 TOTEUTUS JA AIKATAULU 

Teimme opinnäytetyömme aihevalinnan lokakuussa 2007. Ensimmäinen tapaaminen 

ohjaavan opettajan Raija Tarkiaisen kanssa järjestettiin 15.10.2007, jossa selviteltiin 

tavoitteita työn sisällöstä ja aikataulusta. Sovimme työmme edistyvän vuoden 2007 

loppuun mennessä ideaseminaarivaiheeseen sekä koko työn valmistumisen 

määräajaksi huhtikuun 2009. Marraskuussa 2007 kirjoitettiin sopimus neuvolaesite-

hankkeeseen osallistumisesta ja otettiin ensimmäisen kerran yhteyttä neuvolan 

yhteyshenkilöön terveydenhoitaja Heli Hämäläiseen, joka kertoi työelämän toiveista 

esitteen sisällön suhteen. Joulukuussa 2007 oli työn tarkoitus ja tavoitteet kirjattuina, 

samoin aikataulu oli täsmentynyt työvaiheiden osalta. Samaan aikaan käynnistettiin 

lähteiden haku ja aiheeseen perusteellinen perehtyminen. 

Tammikuussa 2008 oli lähteitä kerätty ja sovimme ryhmän tapaamisessa tarkemmasta 

työnjaosta. Jaoimme kehityksen karkeasti fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen 

alueeseen ja sovimme työnjaon tämän rajauksen mukaisesti. Samalla sovittiin mitä 

asioita nämä alueet tulevat sisältämään sekä mitä muita aihealueita työssä tullaan 

käsittelemään. Näitä olivat perhekeskeisyys ja vanhemmuuden tukeminen sekä 

median tuomat haasteet lapsen arjessa. Toukokuussa 2008 työ oli edennyt 

vaiheeseen, jossa työhön oli rakennettu teoreettisen viitekehyksen raakaversio, jonka 
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työstämistä jatkettiin syksyyn 2008. Työtä jatkettiin teoriaosuuden sisältöä ja työn 

rakennetta muokkaamalla. Esitteen tekstin työstäminen ja kuvien hankinta tapahtui 

tammikuussa 2009. Helmikuussa 2009 esitteen sisältö oli valmis esitettäväksi 

työelämän edustajille. Maaliskuussa 2009 esite oli kokonaisuudessaan valmis, jolloin 

pidettiin myös työn arviointiseminaari.  

3 TYÖN TEOREETTINEN PERUSTA 

Ihmisen kehitystä on perinteisesti kuvattu erottamalla yksilön fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen osa-alue toisistaan. Näiden avulla on mahdollista tarkastella ihmisen 

kokonaiskehitystä, jossa kaikki edellä mainitut osa-alueet vaikuttavat toisiinsa ja ovat 

toisiinsa sidoksissa. Kun yksi osa-alue kehittyy, tapahtuu muutoksia myös muilla 

alueilla. Tästä on esimerkkinä vaikkapa kävelemään oppiminen. Kävelyä opetteleva 

lapsi pystyy liikkumisensa avulla suuntautumaan maailmaan entistä aktiivisemmin 

jolloin hänellä on paremmat mahdollisuudet opetella uusia asioita. Näin esimerkin 

fyysinen kehitys edistää myös psyykkis-sosiaalista kehitystä. (Kronqvist & Pulkkinen 

2007, 30.) 

3.1 Neljävuotiaan kehitysvaihe 

3.1.1 Kasvava neljävuotias 

Fyysinen kehitys voidaan määritellä siten, että kuvataan yksilön kasvua ja motorista 

kehitystä. Kasvulla tarkoitetaan perimän ja kypsymisen kautta tapahtuvia muutoksia, 

joihin vaikuttavat myös ympäristötekijät. Motorinen kehitys puolestaan käsittää lihasten 

hallintaan ja liikkumiseen liittyvää kehitystä. Motorinen kehitys jaetaan karkea- ja 

hienomotoriseksi kehitykseksi. Oppimisen ja harjoittelun osuus motorisessa 

kehityksessä on merkittävä. Yksilö saavuttaa lapsuus- ja nuoruusiässä motoriset 

perustaidot, jotka sitten ikääntyessä heikkenevät ja hidastuvat. Täten voidaan sanoa, 

että fyysiset tekijät yleensä vaikuttavat voimakkaasti ihmisen minäkokemukseen koko 

elämän ajan. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 31.) 

Neljävuotias kuuluu myöhempään leikki-ikään, joka käsittää ikävuodet 3-6. Tässä iässä 

lapsi oppii monia fyysisiä ja sosiaalisia taitoja, mutta samaan aikaan fyysinen kasvu 

hidastuu. Fyysiseen kasvuun vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi myös elinympäristö. 

Erirotuiset lapset kasvavat eri tavoin, kuten esimerkiksi japanilaisten lasten keskipituus 

on suomalaisia lyhyempi. Koska vanhemmilta saadut geenit määrittelevät lapsen 

tulevan kasvun 50–80 prosenttisesti, pitkien vanhempien lapsista kasvaa keskimäärin 
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pidempiä kuin lyhyempien vanhempien lapsista. Tästä syystä lapsen kasvua 

arvioitaessa on otettava huomioon myös vanhempien ruumiinrakenne ja kasvu- ja 

kehitysaikataulut. Neljävuotiaalle tulee keskimäärin vuodessa lisää pituutta viidestä 

kymmeneen senttiä ja painoa noin kolme kiloa. (Ivanoff, Kitinoja, Palo, Risku & Vuori 

2006, 60; Aaltonen, Ojanen, Sivèn, Vihunen & Vilèn 2000, 141.) 

Lapsen hyvän ravitsemuksen saavuttamisessa keskeistä on monipuolinen ruokavalio, 

säännöllinen ateriarytmi sekä energiantarvetta vastaava ruoan määrä. Neljävuotiaan 

energiantarpeeseen vaikuttavat sukupuoli, pituus ja paino, kasvunopeus sekä 

päivittäinen liikunta. Leikki-ikäisten energiantarpeesta on kehitelty viitearvot, joiden 

mukaan neljävuotiaan päivittäinen energiantarve olisi 1400 kcal. Edellä mainittu 

suositus perustuu terveiden, normaalisti kasvavien lasten keskimääräiseen 

energiansaantiin. Kun terve neljävuotias lapsi syö ruokahalunsa mukaan täysipainoista 

ruokaa, hän yleensä säätelee ruokamääränsä tarvettaan vastaavaksi. Mikäli tämän 

ikäinen lapsi ei käytä säännöllisesti vitaminoituja maitovalmisteita, suositellaan D-

vitamiinivalmistetta käytettäväksi 5-6 mikrogrammaa vuorokaudessa ympäri vuoden. D- 

vitamiinin puute aiheuttaa kasvun ja kehityksen häiriöitä, infektioherkkyyttä sekä 

väsymystä. Neljävuotias lapsi tarvitsee riittävän kalsiumin saannin turvaamiseksi 

vähintään 5dl maitovalmisteita vuorokaudessa, koska suositeltava vuorokausiannos on 

600 mg. Jos lapsi ei syö säännöllisesti maitovalmisteita, hän saa ruoasta kalsiumia 

vain noin 100–200 mg, jolloin tarvitaan kalsiumvalmistetta turvaamaan lapsen luuston 

normaali kehittyminen. (Hasunen, Kalavainen, Keinonen, Lagström, Lyytikäinen, 

Nurttila, Peltola & Talvia 2004, 18, 92–93, 96–97.) 

Lasten lihavuuden lisääntyminen on kasvava huolenaihe Suomessa, koska viimeisten 

20 vuoden aikana ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on yli kaksinkertaistunut. 

Suomessa tehtyjen tuoreimpien 1900- luvun lopun ja 2000- luvun alun tutkimusten 

mukaan alle kouluikäisistä tytöistä 2-9 % ja pojista 1-5 % oli ylipainoisia (Lagström 

2005, 114). Reilusti lihavalla neljävuotiaalla näyttäisi olevan lähes 70 % riski olla 

kymmenenvuotiaana lihava. Lihavien lasten parissa työskentelevät havaitsevat lasten 

taustoja tutkiessaan, että usein painonnousu on alkanut suunnilleen neljävuotiaana. 

Tästä syystä on aiheellista alkaa kiinnittää varovaisesti huomiota lihavien lasten 

painoon noin neljävuotiaasta alkaen. Lapsuusiän lihavuuteen tulisi puuttua, koska mitä 

pidempään lapsen lihavuus jatkuu ja mitä vaikeampi se on, sitä todennäköisemmin 

lihavuus säilyy aikuisikään asti. Lasten ylipainoon vaikuttavat päivittäisen liikunnan 

väheneminen, makeiden virvoitusjuomien ja makeisten kulutuksen lisääntyminen ja 

epäterveellisten ruoan saamisen mahdollisuus yhä suurempina pakkauskokoina sekä 
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ruoan saatavuus lähes vuorokauden ympäri. Perinteinen ruokakulttuuri on 

korvautumassa välipaloilla ja muulla pienellä napostelulla. Kotiruoan sijasta syödään 

puolivalmisteita, mitkä ovat monille perheille käytännöllinen vaihtoehto. Monet 

valmisruoat ja puolivalmisteet ovat kuitenkin rasvaisia tai makeita. Lisäksi nykypäivän 

sosiaaliseen kanssakäymiseen kuuluu usein syötävää, joko pikkusuolaista tai 

kahvipullaa. Virvoitusjuomien kulutus on kolminkertaistunut yhden sukupolven aikana. 

Virvoitusjuomien lisääntynyt kulutus saattaa jo yksinään selittää osan 

ylipainoepidemiasta. Lasten lihavuuden taustalla voi olla myös vanhempien kiireinen 

elämäntilanne, jolloin he saattavat käyttää herkkuja lasten palkitsemiseen, mikäli 

yhdessäololle ei löydy aikaa. (Janson & Danielsson 2005, 7,21,26–27,133.) 

Neljävuotias lapsi on omatoiminen ja hallitsee jo hyvin motoriikkaansa. Yhdellä jalalla 

seisominen onnistuu viidestä kuuteen sekunnin ajan ja lisäksi hän kykenee hyppimään 

samalla jalalla paikallaan neljästä viiteen kertaan. Lapsi osaa ottaa toisen heittämän 

pallon kiinni ilman vartalon tukea. Neljävuotiaalta onnistuu myös pallon heittäminen 

seinään ja sen kiinniottaminen. Tässä iässä lapsi harjoittelee yksinkertaisia 

hyppysarjoja, naruhyppelyä ja narun pyöritystä. Lapsi osaa tehdä itsenäisesti myös 

kuperkeikan. Pitkään paikallaan oleminen on hankalaa, mutta kiinnostavan puuhan 

parissa lapsi pystyy keskittymään hyvin puoleksikin tunniksi. Tässä iässä lapsen 

liikkeet alkavat saada voimaa ja erilaiset voimaa vaativat leikit ovat hyviä tilaisuuksia 

kokeilla omia mahdollisuuksia. Liikkuminen onkin usein hurjaa, liioiteltua, uhkarohkeaa 

ja päättömältä tuntuvaa temppuilua, mutta samalla se on omien kykyjen ja lihasten 

kokeilemista. Kaikkien voimaa vaativien leikkien avulla lapsi tutustuu kehoonsa, 

voimiinsa ja oppii samalla myös niiden säätelemistä. (Jarasto & Sinervo 1997, 55; 

Mickelsson & Vilppula, 2006, 6; Hermanson 2007, 38–39; Honkaranta 2007, 140–141.) 

Neljävuotiaan käden ja silmän yhteistyö paranee ja hän kiinnostuu uusista 

materiaaleista. Lapsi on aiempaa taitavampi käsistään ja osaa käyttää saksia, kopioida 

neliön sekä piirtää kolme osaa tikku-ukkoon. Tässä iässä tarvitaankin paljon viivan 

mukaan leikkaamista, helmien pujottamista, sahaamista, muovailua ja ompelemisen 

alkeita. Taululle piirtämiseen tarvittava silmän ja koko käden hallinta on neljävuotiaalla 

hyvällä alullaan. Lapsella olisikin hyvä olla kotonaan seinätaulu, jotta hän voisi ensin 

kehittää isoja käden liikkeitä, jonka jälkeen pienet tarkkuutta vaativat taidot hioutuvat. 
Neljävuotiaana lapsi osaa jo keinua sekä ajaa itsenäisesti polkupyörällä apupyörien 

kanssa. Lapsi myös opettelee hiihtämistä, luistelemista ja uimista. (Ivanoff ym. 2006, 

85; Jarasto & Sinervo 1997, 55; Mickelsson & Vilppula, 2006, 6.) 
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3.1.2 Itsenäistyvä neljävuotias 

Kun puhutaan psyykkisestä kehityksestä, viitataan sillä yleensä mielensisäisiin 

toimintoihin. Tällaisia ovat mm. tunteet, ajattelu ja oppiminen. Psyykkinen kehitys 

voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, joita ovat kognitiivinen ja persoonallinen 

kehitys sekä motivationaaliset toiminnot. Käsitteellisesti ne voidaan erottaa toisistaan, 

mutta kehitystapahtumina ne ovat erottamattomia. Kehitystä, joka liittyy 

havaitsemiseen, ajatteluun, kieleen, muistiin ja oppimiseen kutsutaan kognitiiviseksi 

kehitykseksi. Persoonallisuuden kehityksellä sen sijaan tarkoitetaan sitä, miten ihminen 

kehittyy omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen ja miten hän sosiaalistuu yhteisön 

jäsenyyteen. Kolmantena psyykkisen kehityksen alueena on pidetty motivationaalisia 

toimintoja, joihin kuuluvat emootiot ja motiivit. Motiivi on sisäinen vaikutin, joka ohjaa 

yksilön toimintaa ja jonka ihminen kokee haluna, tarpeena tai toiveena. Tunteet eli 

emootiot ovat tunteenomaisia elämyksiä kuten iloa tai surua. Sekä motiivien että 

tunteiden kehitys ovat osa kokonaispersoonallisuuden kehitystä. Sosiaalinen kehitys on 

termi ihmisen kehittymisestä erilaisten ryhmien ja sosiaalisten yhteisöjen jäseneksi. 

Synnynnäisesti ihmisellä on tarve liittyä toisiin ihmisiin ja kehityksensä varhaisessa 

vaiheessa yksilö tarvitsee muita sekä psyykkisesti että fyysisesti pysyäkseen hengissä. 

Vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteet varhaislapsuudessa muodostavat sen pohjan, jolle 

tulevat ihmissuhteet rakentuvat. Sosialisaatioprosessiksi kutsutaan sosiaalista 

kehitystä silloin kun kuvataan yksilön kykyä sisäistää vähitellen yhteisönsä tavat, 

normit, arvot ja asenteet. Sosiaalisen kehityksen kautta yksilöllä on mahdollisuus tulla 

tietoiseksi omasta erillisyydestään ja tarpeestaan liittyä muihin. (Kronqvist & Pulkkinen 

2007, 31–36.) 

Neljävuotiaan lapsen ajattelu kehittyy, mutta on yhä varsin konkreettista. Lapsen 

tarinointi kulkee asiasta toiseen sen sijaan, että hän syventyisi johonkin. Ajankäsitteet 

ovat vielä osin epäselviä samoin todellisuuden mittasuhteet. Superlatiivit ovat nyt 

kovassa käytössä samoin kuin muut liioittelevat ilmaukset. Tämän ikäisen puhe soljuu 

lakkaamatta. Tosin hän harvoin pysyy aiheessa ja lisäksi sanat voittavat ajattelun, 

jolloin tarinat helposti rönsyilevät. Lapsen sepittämistä tarinoista on kuitenkin jo 

erotettavissa alku, keskikohta ja loppu. Sadut kiehtovat lasta nyt toisin kuin ehkä 

aikaisemmin. Tähän mennessä satujen luku on ollut lähinnä kuvien katselua, mutta nyt 

kiinnostaa tarina. Lapsi sepittää myös itse kertomuksia ja lauluja ja on iloinen jos 

aikuinen suhtautuu niihin vakavasti. Sadut ovat lapsen kehityksen kannalta tärkeitä. 

Satujen avulla lapsi oppii käsittelemään ahdistavia tunteita ja lapsi saa uskoa niistä 

selviytymiseen. Kuvittelemalla itsensä suureksi ja mahtavaksi hälvenee tunne omasta 
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pienuudesta ja epävarmuudesta. Sadut tukevat lapsen kehitystä paremmin kuin 

visuaalinen viihde, sillä lapsi pystyy kuunnellessaan kuvittelemaan sadun henkilöt ja 

tapahtumat ja luomaan niistä mieleensä oman maailman. Toisaalta lapsi voi myös 

hakea tunnekokemuksia median välittämistä sisällöistä samaistumalla tapahtumien 

henkilöihin. Tämä auttaa lasta tunnistamaan ihmiselämän vastakohtapareja, kuten 

murheen ja ilon tai pahuuden ja hyvyyden. Näiden kokemusten avulla lapsi saa 

aavistuksen siitä, kuinka elämässä voi pärjätä uskoa menettämättä ja lopulta kääntää 

vastoinkäymiset edukseen. (Jarasto & Sinervo 1997, 52–62; Ahlqvist-Björkroth 2007, 

136–137; Sinkkonen 2008, 249–257; Cacciatore 2007, 112; Okkonen 2007, 72.) 

Moraali eli hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän erottelu lapsen kehityksessä voidaan 

jakaa Jean Piaget´n mukaan kolmeen vaiheeseen. Hänen mukaansa tässä iässä 

eletään heteronomisen moraalin vaihetta, joka tarkoittaa sitä, että lapsi pitää sääntöjä 

ennalta sovittuina ja muuttumattomina. Tällöin kysymys on muun muassa siitä, että 

lapsen mielestä on vain yksi oikea tapa pelata jotain peliä. Piaget´n mallia on kritisoitu 

lapsen moraalipäättelyn aliarvioinnista, sillä tutkimuksissa on todettu jo 3-vuotiaiden 

kykenevän arvioimaan tekojen tarkoitusta. Myös Lawrence Kohlberg jakoi moraalin 

kehityksen kolmeen eri tasoon, mutta näitä vaiheita ei voi selkeästi jakaa eri 

ikävaiheisiin. Hänen teoriansa mukaan lähinnä esisovinnainen moraali liittyy alle 

kouluikäisen kehitysvaiheeseen. Esisovinnainen moraali tarkoittaa sitä, että otetaan 

huomioon kasvattajien normit ja arvot. Tällöin sääntöjä noudatetaan rangaistuksen 

pelosta tai oman edun saamiseksi. Reiluuden käsite toimii vastavuoroisuuden 

periaatteella: ”Jos annat minulle karkkia, minäkin annan sinulle” Myös Kohlbergin 

teoriaa on kritisoitu runsaasti. Tämä siksi, että se perustui lähinnä pojista tehtyyn 

tutkimukseen. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 124–127.) 

Lapsen ollessa neljävuotias, hänen moraaliset käsityksensä kehittyvät voimakkaasti. 

Lapsi oppii pohtimaan hyvän ja pahan sekä oikean ja väärän eroja. Vilkkaan 

mielikuvituksensa vuoksi lapsi saattaa kertoilla juttuja, jotka eivät ole totta. Tätä lapsi 

harvoin tekee valehdellakseen tahallisesti. Lapselle kannattaakin selittää, missä 

totuuden ja mielikuvitustarinoiden raja kulkee. Neljävuotiaan sosiaalisen ja 

emotionaalisen kehityksen huomaa parhaiten verrattaessa lapsen taitoja vuoden – 

parin takaiseen. Lapsi on itsevarmempi ja hänellä on ystäviä. Hän myös kykenee jo 

luontevaan keskusteluun aikuisen kanssa. Lapsi kykenee ymmärtämään, että on 

olemassa sääntöjä ja niitä tulee noudattaa. Lapsi noudattaa sääntöjä vanhempia 

miellyttääkseen. Sääntöjen noudattaminen on lapselle helpompaa, jos hänelle 

perustellaan, miksi tulee toimia tietyllä tavalla. Neljävuotias alkaa myös aivan uudella 
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tavalla opetella tahtomista. Lapsi voi olla aggressiivinen niin fyysisesti kuin 

sanallisestikin, kiukunpuuskat voivat tulla ja mennä tai lapsi voi hangoitella vastaan 

lähes kaikessa. Tämä on kuitenkin täysin normaali kehityksen vaihe ja liittyy lapsen 

itsenäistymiseen. (Woolfson 2001, 134, 136; Katajamäki 2004, 67; MLL a.) 

Lapsen itsekeskeisyys vähenee yleensä tässä iässä, lapsi osaa esimerkiksi suhtautua 

myötätuntoisemmin ja ymmärtäväisemmin itkeviin ja surullisiin ystäviinsä. Hän ottaa 

todella osaa heidän suruunsa ja pyrkii lohduttamaan ja saamaan heidät jälleen 

paremmalle tuulelle. Kun lapsi on käyttäytynyt hyvin, tulee häntä kehua ja näin 

rohkaista käyttäytymään jatkossakin samalla tavoin. Jos lapsi ei osaa lohduttaa 

ystäväänsä, hänelle voi antaa esim. käytännön vinkkejä lohduttamiseen ja tukea näin 

positiivista käyttäytymistapaa. On tärkeää kuitenkin muistaa, että vaikka itsekeskeisyys 

usein tässä iässä väheneekin, ei lapsi aina jaksa joustaa eikä huomioida muita. 

(Woolfson 2001, 126–127, 135; MLL a.) 

Tämän ikäisellä lapsella on jo runsaasti mielikuvituksen rakennusaineksia. Hänellä on 

muistikuvia ja kokemuksia sekä elämyksiä että sanavarastoa, joiden avulla mielikuvitus 

pystyy voimistumaan. Tämä tulee esiin lapsen päivittäisessä elämässä monella tapaa. 

Leikeissä mielikuvituksen kehittyminen näkyy siten, että hän käyttää lelujaan monin 

tavoin ja pystyy rakentamaan tarinoita, joiden todellisuudesta hän ei ole itsekään aivan 

varma. Mielikuvituksen kehitys vaikuttaa myös lapsen unimaailmaan. Unet voimistuvat 

ja voivat olla pelottaviakin. Tämä voi aiheuttaa nukahtamisvaikeuksia tai yöllisiä 

heräämisiä, jolloin vaeltaminen vanhempien luo turvaan on yleistä. Kielen kehitykseen 

mielikuvitus auttaa lasta luomaan uusia käsitteitä sekä ratkaisemaan tilanteita, jossa ei 

muista vielä oikeita sanoja. Neljävuotiaan eloisa mielikuvitus saa lapsen nauttimaan 

asioiden ja tapahtumien dramatisoinnista. Myös yhtäkkisten päähän pistojen 

toteuttaminen on usein rikkaan mielikuvituksen aikaansaamaa. (Jarasto & Sinervo 

1997, 52–62.) 

Verbaalinen kehitys etenee tässä iässä vauhdilla. Lapsi oppii 3-5-vuotiaana yli 10 uutta 

sanaa päivittäin. Näin ollen viidenteen ikävuoteen mennessä lapsi hallitsee jo pari 

tuhatta erilaista sanaa ja pystyy käyttämään kieltä joustavasti eri tilanteissa. Myös 

lapselle vieraat ihmiset ymmärtävät mitä lapsi haluaa heille viestittää. Yleiskäsitteitä tai 

esimerkiksi adjektiivien monomerkityksiä tämän ikäiset eivät vielä ymmärrä, mutta 

esimerkiksi taivutusjärjestelmämme perussäännöt hallitaan noin viiteen ikävuoteen 

mennessä. Neljävuotias hallitsee puheessaan myös sosiaaliseen vuorovaikutukseen 

sisältyviä normeja, sillä hän osaa muuttaa tyyliään puhua esimerkiksi 2-vuotiaalle 



 15   

käyttämällä lyhyitä ilmaisuja sekä toistamalla sanoja toisin kuin puhuessaan aikuiselle 

tai ikätoverilleen. (Lyytinen 1997, 111–119.) 

Kielelliseen toimintaan kuuluvat tässä vaiheessa myös kiroileminen ja seksuaalisanat. 

Niihin ei kannata kiinnittää kovinkaan paljoa huomiota tai niiden sisällön voi tulkita, 

jolloin kiinnostus yleensä katoaa. Myös kyseleminen saavuttaa nyt huippunsa. Lapsi 

kysyy sanoilla kuinka ja miksi, mutta ei välttämättä saadakseen vastauksia vaan 

pystyäkseen hallitsemaan puhettaan ja ilmaisujaan. (Jarasto & Sinervo 1997, 57–58.) 

Puheen kehityksessä käy ilmi myös minän – rakenteiden kehitys. Narratiivisen 

psykologian edustajat korostavat kuinka minuuden kokemus ja persoonallinen 

identiteetti rakentuvat kielen ja kerronnan avulla. Kolmannen ja neljännen ikävuoden 

aikana lapselle kehittyy omaelämäkerrallinen muisti, jonka varassa hän pystyy 

muodostamaan muistikuvia elämänsä eri tapahtumista. Tällainen kertominen vaatii 

kykyä nähdä ja tulkita omia tekemisiään siten, että niissä on ikään kuin juoni. Näitä 

kokemuksia lapsi voi tarkastella tarinallisesti vuorovaikutuksessa toisten ihmisten 

kanssa. Tällainen omaelämäkerrallinen muisti on merkki itsensä ymmärtämisen 

uudesta tasosta. Kun lapsi muistelee, hän luo oman käsityksensä kokemuksistaan ja 

tällainen kertominen rakentaa minähistoriaa ja minän jatkuvuuden tunnetta. (Kronqvist 

& Pulkkinen 2007, 114–116.)  

3.1.3 Median vaikutus lapsen kehitykseen 

Lapsuus on kietoutunut medioihin jo jonkin aikaa. Suomalaisen mediakasvatuksen 

pioneerit Sirkka Minkkinen ja Margaretha Starck kuvasivat jo 1970-luvulla kuinka 

”lapsilla ei ole muuta tekemistä kuin seurata radiota tai televisiota tai lukea sarjakuvia” 

Tämän päivän mediaympäristö on kuitenkin myös jotain aivan muuta. Edellä 

mainittujen tiedotusvälineiden lisäksi erilaiset digitaaliset ilmiöt kuten tieto- ja pelikoneet 

ovat vallanneet lapsen kasvuympäristön synnyttäen aivan uudenlaisen 

mediamaailman. Puhe medialapsuudesta ei siis ole liioiteltua, sillä tänä päivänä 

mediaympäristö väistämättä muokkaa lasten identiteettiä ja on yksi merkittävä 

kasvuympäristö kodin ja muiden kasvattajien ohella. (Kupiainen 2007,16–17.) 

Mediakasvatuksessa on tärkeää ottaa huomioon lasten yksilöllisyys, erilainen kehitys ja 

huomioitava kuinka mediasuhde vaikuttaa lapsen ajatteluun, tunne-elämään ja 

persoonallisuuden kehitykseen (Stakes 2008,12). Lapsen kypsymistä ei kuitenkaan voi 

kiirehtiä. Lapsi tarvitsee kehittyäkseen vuorovaikutusta aikuisen kanssa ja aikuisen 

saatavilla oleminen on tärkeää myös silloin, kun lapsi puuhastelee itsekseen. Aito 
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itsenäistyminen on mahdollista vain, jos se noudattelee lapsen kehitystasoa. Monet 

vanhemmat huolestuvat lastensa puolesta viimeistään siinä vaiheessa kun pienokainen 

alkaa kiinnostua piirretyistä lastenohjelmista, missä animaatiohahmot lyövät toisiaan 

surutta ja yhä lujempien iskujen jälkeen nousevat ylös maasta vahingoittumattomina. 

Miten tällainen esimerkki vaikuttaa lapseni kehitykseen, pohtii moni vanhempi 

television äärellä. Tämänkaltaista aggressiovaikutusta on tutkittu jo 80-luvulta lähtien ja 

suurin aggressiovaikutusten riski on niillä lapsilla, jotka ovat jo ennestään väkivaltaisia 

ja joiden kasvuympäristössä väkivaltaa esiintyy. Yksi mediataitojen perusteista onkin 

kyky erottaa fakta ja fiktio, tosi ja leikki sekä mahdollinen ja mahdoton toisistaan. 

Erottelukyvyn pohjana on kyky tulkita kriittisesti median sisältöä ja sitä kautta oppia 

monimuotoista lajityyppien jaottelua. Myös median eroottisuus on pienelle lapselle 

haitallista, koska seksuaaliasioita ei voi selittää lapselle, jolla ei ole vielä kykyä 

ymmärtää mistä on kysymys. Tällöin lapsi saattaa paikata mielikuvituksensa avulla 

asioita, joita ei ymmärrä ja käsitysten korjaaminen voi olla myöhemmin vaikeaa. 

Aikuisen seksuaalisuus ei ole samanlaista kuin lapsen, se mikä on normaalia 

aikuiselle, ei ole sitä lapselle. Lapsi ei osaa suojautua, hän ei pysty itse päättämään 

kehitystasolleen sopivien ohjelmien valinnasta. Myös mainoksen edessä pikku lapsi on 

suojaton kun mainoksessa aikuinen kehottaa ”keräämään koko sarjan”. Lapselle se voi 

olla yhtä tosi kuin mikä muu kasvattajan antama neuvo hyvänsä. On käynyt ilmi, että 

lapset pystyvät tunnistamaan jo alle kolmen vuoden ikäisenä lukuisia tuotemerkkejä ja 

lapsille suunnattuja mainoksia löytääkin niin lehdistä, televisiosta kuin internetistäkin. 

Mitä nuorempana lapsi saadaan kiinnostumaan tietystä tuotemerkistä, sitä uskollisempi 

tuotteen kuluttaja hän on aikuisiässä. (Partanen & Lahikainen 2008, 61–63; Kalliala 

2002, 110, 117; Stakes 2008,13; Sintonen & Heinonen 2002, 55–61.)  

Lasten ikävaiheita on tutkittu myös mediakasvatuksen näkökulmasta. Tutkimusten 

mukaan median käytön malli leikki-ikäisenä opitaan matkimalla vanhempia lapsia ja 

aikuisia. Tällöin median hahmojen toimintamallit imetään leikkeihin kuten 

prinsessasadut ja ritaritarinat. Myös ympäristön normit, säännöt ja käyttäytymistavat 

omaksutaan leikki-iässä kuten myös sukupuoli-identiteetti, johon pojat ja tytöt hakevat 

vahvistusta mediasta. Tämän vuoksi lapsen läheisillä onkin merkityksellinen rooli siinä, 

ettei lapsen maailmankuva ja todellisuuskäsitys synny pelkästään median perusteella. 

(Niinistö & Ruhala 2007, 128.) 
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3.2 Neljävuotiaan arkea 

Lapsi on jo suhteellisen omatoiminen ja pystyy huolehtimaan itse käsien ja kasvojen 

pesusta, hampaiden harjauksesta, vaatteiden vaihtamisesta sekä huoneensa 

siisteydestä. Omatoimisuudesta huolimatta lapsi tarvitsee edelleen vanhempiensa 

valvontaa, tukea ja huolenpitoa. Lasta kannustetaan huolehtimaan siisteydestään 

päivittäin itsenäisesti, ilman muiden apua. Tämä onkin usein melko helppoa, sillä 

neljävuotias mieltää itsensä yleensä hyvin itsenäiseksi ja riippumattomaksi muista. 

(Woolfson 2001, 45, 47, 126–127; Katajamäki 2004, 67.) 

3.2.1 Arjen askareet 

Neljävuotias lapsi syö jo samanlaista ruokaa kuten muutkin perheenjäsenet, kukin 

oman tarpeensa mukaisesti. Ruoka ja syöminen ovat parhaimmillaan myönteisiä, 

perhettä yhdistäviä asioita. (Hasunen ym. 2004, 18, 136.) Samaan aikaan ja samalla 

tavalla tapahtuva ruokailu rauhoittaa ja helpottaa ruokailutilannetta. Toistuvuus arjen 

rutiineissa tuo lapselle turvaa voidessaan ennakoida tulevaa. Lapsi tottuu tiettyihin 

ruoka-aineisiin, joten hän syö mielellään tuttuja ruokia ja suhtautuu uusiin 

ennakkoluuloisesti. Tottuakseen uuteen ruokaan, lapsi voi tarvita yli kymmenen 

maistamiskertaa. Syömishetket ovat perheen yhteistä aikaa, joten lapsi on hyvä ottaa 

mukaan ruokailutilanteisiin jo pienestä pitäen. Näin toimimalla lapsi saa mallia muiden 

tavoista ruokailla. (Litja & Oinonen 2000, 15.) 

Ravinnontarve vaihtelee lasten kesken ja samallakin lapsella kausittain. Nopean 

kasvun ja kehityksen aikana tarve on yleensä suurin. (Aaltonen ym. 2000, 207.) 

Toisinaan lapsi voi olla muutaman päivän lähes kokonaan syömättä, mitä vanhemman 

on usein vaikea ymmärtää. Tästä syystä hän pyrkii kaikin keinoin vaikuttamaan 

lapsensa syömiseen ja ongelmallisia tilanteita syntyy herkästi. (Litja & Oinonen 2000, 

17.) Lasta ei saa pakottaa syömään tai tuputtaa hänelle ruokaa. Myöskään leipää tai 

jälkiruokaa ei saisi missään tilanteessa asettaa palkkioksi tai rangaistukseksi. Kun 

lapselle annetaan sopiva ruoka-annos ja häntä kannustetaan pyytämään itse 

tarvittaessa lisää, oppii hän vähitellen itse säännöstelemään omia ruoka-annoksiaan. 

Mikäli lapselle annetaan vapautta ruokailuunsa, hän yleensä myös syö riittävästi. 

Ruoasta riitely vain vaikeuttaa syömistä. Lapsi hakee syömistavoillaan vanhempansa 

huomiota nirsoilemalla ja kieltäytymällä kokonaan syömästä. Tästä vanhempi saattaa 

pettyä ja suuttua, koska ruoan tarjoaminen on monelle rakkauden osoitus. Lapsi tietää 

temppuilun pahoittavan vanhempansa mielen ja käyttää sitä hyväkseen saadakseen 
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huomiota. Ruoasta riitelyä vähentää riittävä hellyyden osoittaminen ja vanhemman 

ymmärrys. (Aaltonen ym. 2000, 207; Litja & Oinonen 2000, 17.) 

Neljävuotias lapsi syö useimmiten sitä, mitä kotona tai päiväkodissa tarjotaan. Tästä 

syystä aikuisilla on suuri valta siihen, mitä, miten paljon ja milloin lapsi syö. 

Karkinsyöntitottumuksissa on ajan myötä tapahtunut muutos, nykyään karkkia syödään 

kerralla enemmän ja useammin. Herkuilla ei useinkaan hemmotella vain kotona, vaan 

lapsi saattaa jo päiväkodissa saada perjantai-iltapäivänä jotain hyvää välipalaksi. 

Kotona saattaa olla sen jälkeen nopea päivällinen, joka kruunataan jäätelöllä. Tämän 

jälkeen mennäänkin television ääreen napostelemaan sipsejä ja limonadia. Jotta 

viikonlopuista ei tulisi varsinaista kaloripommia, olisi hyvä ottaa käyttöön karkkipäivä. 

Kerran viikossa saatavan karkkimäärän tulee myös pysyä kohtuudessa ja suositeltava 

määrä on 100 grammaa, joka maksaa alle euron. Mikäli karkkia ja muita herkkuja 

syödään jonakin toisena päivänä viikon mittaan esimerkiksi juhlissa, lasketaan se 

tällöin karkkipäiväksi. Kaiken aikaa ei tietenkään tarvitse olla yhtä tiukka, esimerkiksi 

juhlapyhinä näistä säännöistä voidaan hieman joustaa. Periaatteena on hyvä pitää, että 

sitä parempi mitä harvemmin lapsi syö makeaa. Pääsiäisenä saattaa käydä helposti 

niin, että lapsi saa yhden pääsiäismunan äidiltä ja isältä, yhden isoäidiltä ja kaksi 

käymään tulleilta tädeiltä. Tällöin kannattaa säännöstellä ja antaa lapselle 

pääsiäismunia harkiten. Huomiota kannattaa kiinnittää myös lapsen janojuomiin. Monet 

lapset nauttivat suuren osan kaloreistaan juomalla sokeripitoisia virvokkeita. (Janson & 

Danielsson 2005, 93, 165–166, 174.) 

Normaalioloissa neljävuotiaan lapsen olisi hyvä nauttia nesteitä ruoan lisäksi noin 1-1,5 

litraa päivässä. Terveyden ja ravitsemuksen kannalta kriittiset asiat juomissa ovat 

niiden sisältämä energia, sokerit, rasva ja happamuus. Erilaisissa juomissa suun 

terveydelle haitallisia aineita ovat tietyt sokerit ja hapot, kuten sakkaroosi, glukoosi, 

fruktoosi ja tärkkelyssiirapit. Suun bakteerit muodostavat sokereista hammaskudosta 

liuottavaa happoa, joka aiheuttaa hampaiden reikiintymistä. Juomisessa tulisi 

noudattaa säännöllistä päivärytmiä ja varsinkin sokeria ja happoja sisältävät juomat 

olisi hyvä ajoittaa mieluiten aterioiden yhteyteen. Hiilihappo ei ole hampaille haitallinen 

aine, mutta lähes kaikki muut hapot ovat, etenkin sitruunahappo (E330). Useimpien 

juomien energiapitoisuus ei ole kovinkaan suuri, mutta juomat saattavat olla merkittävä 

energianlähde niiden useiden käyttökertojen vuoksi ja tämä lisää lihomisen riskiä. 

Päivittäinen nesteentarve on suositeltavaa tyydyttää pelkällä vesijohtovedellä. 

Pullotettuja vesiä ja kivennäisvesiä voidaan myös käyttää, mikäli ne eivät sisällä 

sokeria tai hampaille haitallisia happoja. Neljävuotiaalle lapselle suositeltavia ruoka- ja 
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välipalajuomia ovat rasvattomat tai vähärasvaiset (max.1 % rasvaa), maustamattomat 

maidot sekä piimät. Maitovalmisteita suositellaan juotavaksi noin 5 dl päivässä, johon 

on laskettu mukaan myös mahdollisesti tarjotut maustetut nestemäiset maitovalmisteet, 

kuten kaakao. Maustettujen maitovalmisteiden jatkuvaa päivittäistä käyttöä ei 

kuitenkaan suositella niiden energiapitoisuuden takia. Täysmehuja ja nektareita voi 

käyttää päivittäin aterioiden yhteydessä 1-2 dl, mutta ne eivät sovi janojuomiksi eivätkä 

myöskään korvaa hedelmiä. (Valsta, Borg, Heiskanen, Keskinen, Männistö, Rautio, 

Sarlio-Lähteenkorva & Kara 2008, 5-6.) 

Virvoitusjuomat, jotka sisältävät energiaa, eivät kuulu lapsen terveelliseen 

ruokavalioon. Ne sisältävät runsaasti energiaa, sokeria, happoja ja kolajuomissa on 

myös kofeiinia. Hampaiden reikiintymisen lisäksi toinen juomien haittavaikutus 

hampaille on hammaseroosio. Hammaseroosio on tiettyjen happojen aiheuttamaa 

hammaspintojen liukenemista ilman bakteerien vaikutusta. Hammaseroosiossa 

hammaskiille ohenee ja hampaiden kärjet alkavat lohkeilla sekä murentua. Samaan 

aikaan voi ilmetä kosketuksen tai kylmän aiheuttamaa kipua. Hammaspintojen 

liukenemista tapahtuu suun pH:n laskiessa alle 5,5. Energiaa sisältävien 

virvoitusjuomien pH on alhainen. Happoja tulee suuhun happamista ruoka-aineista ja 

juomista, vatsalaukusta sekä joskus hengitysilman mukana. Tuoremehujen pH-arvot 

ovat 2,3–3,9 välillä, kun hammaskiilteen sieto pH on 5,5. Tuoremehu on siis viisi kertaa 

erosiivisempaa kuin hedelmän pureskelu. Pureskellessa syljen erittyminen on hampaita 

suojaava tekijä. Tämän vuoksi esim. porkkana tai omena on pureskeltuna vaaraton ja 

sen lisäksi siitä saa kuituja. Energiaa sisältämättömät light- ja kevytjuomat, ovat 

energiaa sisältäviä juomia suositeltavampia, mutta niidenkin käyttötiheyden on oltava 

pieni niiden hampaille haitallisten happojen takia. (Valsta ym. 2008, 6, 49; Linkosalo 

2005; Käypähoito 2006.) 

Tässä iässä lapsi harjoittelee itse ottamaan ruokansa, mutta sopivan annoskoon 

löytyminen tuottaa hankaluutta. Neljävuotias harjoittelee haarukan ja veitsen käyttöä ja 

hän ruokailee jo melko siististi. Lapsi jäljittelee vanhempiensa ruokailutapoja ja – 

tottumuksia, mikä on hyvä muistaa opetettaessa hänelle kauniita pöytätapoja. Lapsi 

nauttii ruokailuista aikuisen kanssa ja saa myönteisiä kokemuksia ruoasta ja 

ruoanvalmistuksesta. Lapsi nauttii yhteisruokailusta ikätovereidensa kanssa ja ottaa 

samalla heistä myös mallia. Ikäkaudessa tyypillistä on ruokailutilanteen 

tarkoituksellinen viivyttely. Ruoalla saatetaan leikkiä ja syöminen voi kokonaan unohtua 

muiden asioiden viedessä huomion. Mikäli ateriointi vie huomattavan paljon aikaa, 
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tulee vanhempien asettaa lapsen ruokailulle noin puolen tunnin aikaraja. (Litja & 

Oinonen 2000, 16; Nurttila 2003, 105–106.) 

Neljävuotias on kaiken kaikkiaan jo hyvin itsenäinen ja kokee itsensä riippumattomaksi, 

omaksi itsekseen. Tälle ikäkaudelle on ominaista oma tahto ja asenne ”minä itse”. Hän 

saattaa olla tahtomisissaan jopa aggressiivinen ja usein puhutaankin varsinaisesta 

”uhmaiästä”. Tämä on niin sanottu ensimmäinen itsenäistymisvaihe, jonka intensiteetti 

voi vaihdella hyvinkin paljon eri lapsilla. Voimakkaimmillaan uhmakohtauksiin saattaa 

liittyä jopa raivokkaita sinistelykohtauksia ja affektikramppeja, joissa lapsi menettää 

hetkellisesti tajuntansa itkiessään. Lapsen on hyvä oppia tahtomaan, mutta aikuisen on 

pysyttävä antamissaan rajoissa taatakseen lapsen turvallisuuden tunteen myös 

uhmatilanteissa. Myös leikin avulla lapsi voi purkaa muuten vaikeaksi kokemiaan 

tunteita, esimerkiksi pelkojaan. Tässä kehitysvaiheessa pelkoja esiintyykin yleisesti jo 

edellä mainitun vilkkaan mielikuvituksen vuoksi sekä siksi, että lapsi alkaa nyt 

hahmottaa vaaratekijöitä ympäristössään. Uusia tunteita ovat myös nolostuminen ja 

huonommuuden tunne, jotka liittyvät alkavaan itsekritiikkiin. Tämän vuoksi on tärkeää, 

ettei aikuinen vähättele lapsen aikaansaannoksia tai kritisoi niitä liian voimakkaasti. 

Toisaalta yltiöpäinen kehuminen ja kannustaminen, jota vanhemmat saattavat tehdä 

hyvää tarkoittaen, voi olla haitallista. Lapsen itsetunnon kehittymisen kannalta tärkeintä 

on, että palautetta ja kannustusta annetaan aina syystä eikä koskaan automaattisesti. 

Palautetta ei tarvitse aina antaa lopputuloksen perusteella, vaan kannustaa voi myös 

yrittämisestä tai vaikkapa rohkeudesta. (Katajamäki 2004, 67; Sinkkonen 2008, 180–

181.) 

3.2.2 Unen aika 

Aivan kuten aikuisillakin, jokaisella lapsella on myös omat tapansa sekä yksilölliset 

unen tarpeensa. Toiset tarvitsevat enemmän unta kuin toiset. Lapsia ei voi saada 

nukkumaan yli tarpeensa eikä myöskään nukahtamaan pakolla. Keskimäärin 

nelivuotias nukkuu noin yksitoista tuntia vuorokaudessa (Huhtanen 2004, 53). Unen 

määrään vaikuttavat fysiologinen rytmi, nukkumisrytmi, nukutun unen levollisuus sekä 

aamuheräämisen ajankohta. Päiväunet jäävät vähitellen pois lapsen ollessa 3-6-

vuotias. Silloin tarvitaan kuitenkin edelleen lepoa ja hiljaista tekemistä poisjäävien 

päiväunien tilalle. (Litja & Oinonen 2000, 43.) Koska leikki-ikäinen tarvitsee lepoa ja 

rauhoittumista myös päivällä, on tärkeää, että lapsen vanhemmilla ja lasta hoitavilla 

henkilöillä on samankaltainen käsitys unen tarpeesta ja päivälevon merkityksestä. 

(Aaltonen ym. 2000, 201.)  
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Uni on erityisen tärkeää oppimisen, muistin, kasvun ja tunne-elämän kehittymisen 

kannalta (Hermanson 2007, 98). Liian vähäinen uni tekee lapsen herkästi levottomaksi 

ja ärtyisäksi. Suomalaisten lasten yöuni jää usein liian lyhyeksi siitä syystä, etteivät 

vanhemmat huolehdi heitä ajoissa vuoteeseen. Mikäli vanhemmat ovat kyvyttömiä 

selkeyteen ja ovat epäjohdonmukaisia, lapset käyttävät tätä helposti hyväkseen ja 

venyttävät nukkumaanmenoa. Tämän seurauksena he käyvät ylikierroksilla, eivätkä 

enää kykene rauhoittumaan vaikka haluaisivatkin. Leikki-ikäiset tarvitsevatkin 

rauhallisia ja lujia aikuisia, jotka auttavat lasta silloin, kun hän ei ymmärrä omaa 

parastaan. Näin menettelemällä pyritään turvaamaan kaikkien perheenjäsenten 

hyvinvointi. Riittävän syömisen ja ulkoilun jälkeen lapsi usein nukkuukin hyvin. Uni 

tulee iltaisin parhaiten, kun elämä on kaikilta osin säännöllistä. Neljävuotiaana lapsi on 

hyvin ritualistinen ja omien toistuvien rituaalien noudattaminen luo turvallisuutta 

elämään. Mikäli lapsen fyysiset ja psyykkiset tarpeet on tyydytetty, yleensä hän myös 

nukkuu hyvin. Hänen on saatava esimerkiksi riittävästi ja säännöllisesti ravintoa ja 

nukkumapaikan on oltava sopivan lämpöinen. Lapsen pitää saada päivän aikana 

touhuta, leikkiä, pelata ja seurustella aikuisten ja lasten kanssa. Hänen tulee saada 

osakseen läheisyyttä ja hellyyttä sekä tuntea olonsa turvalliseksi. Ennen 

nukkumaanmenoa tulisi varata tarpeeksi aikaa rauhoittumiselle, jolloin televisio 

suljetaan ja riehakkaat leikit lopetetaan. Lapselle on hyvä kertoa etukäteen 

lähestyvästä nukkuma-ajasta, jolloin hän voi rauhassa lopetella leikkiään. Äänten tulisi 

pikku hiljaa vaimentua ja valojen vähentyä. Yhteiset iltapesut ja – pisut, hampaiden 

pesu, yöasun vaihtaminen ja iltasatu ovat mukavia rutiineja, jotka luovat turvallisuutta. 

(Aaltonen ym. 2000, 201; Sinkkonen 2003, 41-42; Katajamäki 2004, 70; Hermanson 

2007, 98; Ivanoff ym. 2004, 90–91.) 

Neljän vuoden ikään mennessä suurin osa lapsista oppii hallitsemaan rakkoaan ja 

pidättämään virtsaa. Tämän ikäisellä saattaa kuitenkin esiintyä vielä tahatonta, unen 

aikana tapahtuvaa kastelua. Yökastelu on usein periytyvää ja taustalla on joko 

rakkolihaksen yliaktiivisuus, kypsymättömyys hallita rakon toimintaa syvän unen aikana 

tai alhainen yöaikainen antidiureettisen hormonin eritys. Toisinaan yökastelu saattaa 

johtua myös psykososiaalisista seikoista, kuten perheen sisäisistä kriiseistä. (Nurmi 

2004, 94–95.)  

Neljävuotiaan mielikuvituksen vilkkaus näkyy yleisesti lapsen peloissa ja voi vaikuttaa 

myös nukkumaan menoon ja nukahtamiseen. Tutkimusten mukaan suuri osa tämän 

ikäisistä lapsista pelkää jotain. Yleensä lapset pelkäävät pimeää, mörköjä tai yksin 

jäämistä. Tytöillä on todettu olevan pelkoja enemmän kuin pojilla. Lapsen pelkoon on 
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aina suhtauduttava vakavasti ja hänen kanssaan on hyvä keskustella pelkoon liittyvistä 

tunteista. Kädestä pitäminen on hyvä tapa tukea lasta, kun hän yrittää voittaa pelkonsa. 

Lapsen pelot helpottavat usein nopeasti, kun hän uskaltautuu kohtaamaan 

pelkäämänsä asian. (Woolfson 2001, 134; Katajamäki 2004, 67.) 

Leikki-ikäisten painajaisunet ovat hyvin tavallisia ja ne johtuvat monista eri syistä. 

Toisinaan painajaisunijaksot kestävät jopa viikkoja ja sama uni toistuu yö toisensa 

jälkeen. Jos lapsi näkee toistuvasti painajaisia, hän saattaa alkaa pelätä nukkumaan 

menoa. Nähdessään painajaista lapsi herää epämiellyttävään uneen ja on peloissaan 

sekä itkuinen. Unessa todellisuus katoaa ja tapahtumat tuntuvat pelottavilta ja oudoilta. 

Mielikuvitus pääsee valloilleen, kun lapsi on unimaailmassa yksin ilman vanhemman 

tuomaa turvaa. Unessa lapsi pystyy purkamaan omaa vihaansa ja pahaa oloansa. 

Leikki-ikäinen voi nähdä painajaisunissaan pistäviä ja purevia oliota, jotka käyttäytyvät 

samalla tavoin kuin lapsi itse ilmaistessaan omaa vihaansa. Kun lapsi saa kertoa 

päiväaikaan huolistaan ja purkaa pahaa oloaan satujen tai leikkien avulla, niitä ei enää 

tarvitse käsitellä unissa niin paljon. Usein pelot ilmenevät painajaisunina ja ovat 

tavallisia silloin, kun lapsi on huolestunut. Hän on saattanut kuulla vanhempiensa 

riitelevän ja pelkää perheen hajoamista. Joskus painajaista edeltää joku pelottava 

tapahtuma tai järkytys. Lapsen painajaisunen syyksi riittää, että hän näkee tai kuulee 

televisiosta jännittävän ohjelman tai vain kohtauksenkin siitä. Painajaisunen voi 

aiheuttaa myös uutisissa esitetyt kuvat luonnonkatastrofeista, sota- ja 

väkivaltatilanteista tai tulipalosta. (Litja & Oinonen 2000, 47–48.) 

Yöllinen kauhukohtaus on painajaisunta muistuttava tila, joka eroaa painajaisista siten, 

ettei lapsi yleensä herää tai reagoi puheeseen. Tämä saattaa säikäyttää myös 

vanhempia. Kauhukohtaukset johtuvat usein samoista syistä kuin painajaisunet. 

Kauhukohtaus alkaa muutama tunti nukahtamisen jälkeen ja lapsi huutaa sekä itkee. 

Hän istuu, heittelehtii sängyssään tai kävelee ja on puoliksi hereillä ja puoliksi 

nukkuvassa tilassa. Silmät ovat auki, mutta katse on tuijottava. Lapsi on hikoileva ja 

kalpea, hänen sydämensä tykyttää ja joskus mumisee epäselvästi tai pissaa alleen. 

(Litja & Oinonen 2000, 48–49.) 

Usein lapsuuteen liittyy erilaisia, yleensä ohimeneviä nukkumiseen liittyviä ongelmia. 

Uniongelmat ovat tavallisia ja kuuluvat kehitykseen. Ne voivat ilmetä 

nukahtamisvaikeuksina, yöheräilynä sekä painajaisunina tai kauhukohtauksina. (Litja & 

Oinonen. 2000. 43.) Mikäli neljävuotiaalla lapsella on nukahtamisongelmia, kannattaa 

kartoittaa ongelmien syyt. Uniongelmia voi esiintyä, jos esimerkiksi päivä leikkeineen 
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on ollut erilainen muihin päiviin verrattuna. (Ivanoff ym. 2006, 90.) Lapset kokevat asiat 

kokonaisvaltaisesti, joten päivän mieliharmit saattavat heijastua yöuneen. Osa vaistoaa 

herkästi perheen sisäiset jännitteet, eivätkä tahdo siitä syystä saada iltaisin unta. 

(Sinkkonen 2003, 41.) Nukahtamisongelmien syytä selvitettäessä on hyvä miettiä myös 

sitä, onko lapsi todella väsynyt, kun hänet pannaan nukkumaan. Väsyneenä lapsi 

nukahtaa useimmiten kohtuullisen nopeasti. Jokaisella perheellä on omat tapansa 

nukuttaa lapsia ja kun nukkumaanmenoon luodaan uutta käytäntöä, on hyvä pitää 

tietyistä säännöistä kiinni. Lapsi saattaa kokeilla vanhempiaan, vieläkö vanhat säännöt 

ovat voimassa. Usein uudet käytänteet nukkumaanmenossa opitaan viikon sisällä, 

mikäli vain olo tuntuu turvalliselta. (Ivanoff ym. 2006, 90–91.)  

Univaikeuksien syynä saattaa olla jokin mitättömältäkin tuntuva asia, kuten kuumuus, 

kylmyys, kutina, nälkä tai jano. Sairastaessaan lapsi saattaa heräillä herkästi. 

Nukkumista vaikeuttavat korvatulehdus, virtsatieinfektio, vatsavaivat tai vaikkapa nuha.  

Nukkumaanmeno on tavanomainen valtataistelun aiheuttaja ja leikki-ikäinen kokeilee 

vanhempaansa kaikin keinoin. Hän lykkää nukkumaanmenoa toistuvasti vedoten 

vessahätään, nälkään tai janoon. Yleensä vanhemmat oppivat tietämään, milloin lapsi 

esittää vain tekosyitä. Kun lapsen tarpeet tyydytetään ennen nukkumaanmenoa, voi 

lasta hyvällä omallatunnolla pyytää pysymään sängyssään. Nukahtamisvaikeudet 

voivat olla merkki lapsen ja vanhemman välisestä liian vähäisestä yhteisestä ajasta. 

Lapsen on vaikea erota vanhemmastaan, jos tämä on suurimman osan päivästä 

poissa. Tällöin hän kaipaa vanhempaansa ja yhdessä vietettyä aikaa. Yhteiset hellät ja 

mukavat iltahetket helpottavat nukahtamista. (Litja & Oinonen 2000, 43–44.)  

3.2.3 Neljävuotias ympäristössään 

Neljävuotias lapsi viihtyy niin tuttujen kuin tuntemattomienkin aikuisten seurassa. 

Lapsen keskustelutaidot ovat kehittyneet ja hän katsoo keskustelukumppaniaan silmiin 

sekä vastaa hänelle selkeällä äänellä. Lapsi osaa myös vastata häntä itseään 

koskeviin kysymyksiin. Lasta kannattaakin kannustaa entistä enemmän 

keskustelemaan ”tuttujen tuntemattomien” kuten esim. sukulaisten ja perhetuttujen 

kanssa, jotta hänen sosiaalinen itsevarmuutensa kehittyisi. Lapsen voi olla vaikea 

aloittaa keskustelua vieraan lapsen kanssa. Kotona voi lapsen kanssa harjoitella 

valmiiksi aloituslauseita, joilla on helppo lähestyä uusia tuttavuuksia ja laajentaa 

ystäväpiiriä. Lapsi kärsii enää vain satunnaisesti erovaikeuksista ja jääkin yleensä 

ongelmitta päiväkotiin, kerhoon tai lapsen vahdin seuraan. Vaikka lasta on hyvä 

kannustaa sosiaaliseen vuorovaikutukseen tuntemattomienkin kanssa, on häntä hyvä 
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myös toisaalta varoittaa heistä. Lasta tulee kieltää lähtemästä vieraan ihmisen mukaan, 

vaikka hänelle luvattaisiin esim. makeisia. Asia tulee esittää lapselle niin, ettei hän ala 

pelätä, mutta varmasti ymmärtää asian tärkeyden. (Woolfson 2001, 45, 126–127, 134.) 

Leikki-ikäinen lapsi arvioi omia kykyjään vertailemalla itseään muihin lapsiin ja 

vertaisryhmässä saadut onnistumisen kokemukset ja menestyminen vaikuttavat lapsen 

itsetuntoon. Lapsen valitellessa huonouttaan jossain tietyssä asiassa, kannattaa lasta 

rohkaista kertomalla hänen olevan hyvä monissa muissa asioissa. Lapselle on myös 

hyvä muistuttaa, ettei kukaan ole hyvä kaikessa ja että vanhemmilleen hän riittää aina, 

selvisi hän muiden rinnalla kuinka tahansa. Vanhemmat voivat tukea lastaan uskomalla 

häneen ja pitämällä lasta taitavana ja ihanana, näin lapsen on myös helpompi uskoa 

itse itseensä. Lapsen itsetunnon kehitystä voi tukea myös viemällä lasta mieluisiin 

harrastuksiin. Kun lapsi huomaa kehittyvänsä haluamassaan taidossa harjoittelun 

avulla, se parantaa hänen itsetuntoaan. Lapsi myös toimittaa mielellään pieniä 

askareita ja onnistuessaan niissä hänen itsetuntonsa kehittyy. (Woolfson 2001, 45, 47, 

126–127, 135, 137; Katajamäki 2004, 67.) 

Neljävuotias arvostaa ystäviään ja leikkii mielellään juuri tiettyjen lasten kanssa. Hän 

osaa tehdä yhteistyötä muiden kanssa ja oppii ohjattaessa ratkaisemaan 

erimielisyyksiä toisten kanssa neuvottelemalla eikä riitelemällä. Ystävyyssuhteet 

syvenevät ja ovat kestävämpiä ja lasten väliset pikkuriidat vähenevät. Vanhempien on 

hyvä opettaa lasta pitämään puolensa olematta aggressiivinen. Lapsen kanssa 

voidaan yhdessä harjoitella sanomaan ”ei” tyynesti ja rauhallisesti. Vanhemmilta saatu 

huomio ja hyväksyntä lisäävät lapsen luontaista ystävällisyyttä ja lapsi oppii 

käyttäytymään huomaavaisemmin ja miellyttävämmin muita ihmisiä kohtaan. (Woolfson 

2001, 45, 126–127, 135.) 

Vanhempien on hyvä käydä lapsen kanssa paljon keskusteluja. Lapsen mielipiteiden ja 

näkemyksien kuuntelulla sekä vaatimalla lapselta perusteluita näkemyksilleen, 

vanhempi auttaa lastaan oppimaan itsenäistä ajattelua. Tämä parantaa lapsen 

itseluottamusta, kun hän voi olla mukana ratkomassa ongelmia ja kiistoja. Taitoa voi 

kehittää antamalla lapselle mahdollisuuden valita esimerkiksi vaatteita tai mitä hän 

haluaa välipalaksi. Lapsi on myös tyytyväinen, kun voi itse vaikuttaa häntä koskeviin 

asioihin. Vaikka lapsen ratkaisu ei olisikaan toteuttamiskelpoinen, on tärkeää, että hän 

on itse saanut harkita ja tehdä ratkaisuja. Lapsi kaipaa huomiota, kannustusta ja 

kiitosta siitä, että on hyvä ja pystyvä. Jos lapsi ei saa kaipaamaansa huomiota ja 

palautetta hyvällä, hän saattaa alkaa tavoittelemaan sitä tekemällä kiellettyjä asioita. 
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Antamalla lapselle kehuja ja kiitosta arkisista ja pienistä asioista, lapsi saa lisää 

onnistumisen kokemuksia ja itseluottamusta. Lasta tulee tukea ja rohkaista itsenäiseen 

ajatteluun, jottei hän lähtisi niin helposti mihin tahansa mukaan ystäviensä perässä. 

Lapsen on hyvä oppia tekemään itsenäisiä päätöksiä myös ryhmässä, tällöin hän ei ole 

niin helposti muiden vietävänä. (Woolfson 2001, 134–135; Cacciatore 2007, 112.) 

Neljävuotias nauttii ikäisestään seurasta ja sen vuoksi lapselle tulisi järjestää 

mahdollisimman usein mahdollisuus viettää aikaa ikäisessään seurassa. Lapsi tapaa 

muita samanikäisiä lapsia esimerkiksi päiväkodissa tai kerhossa, samanikäisiä lapsia 

kannattaa myös kutsua kotiin vierailulle. Oman ikäistensä kanssa leikkimällä lapsi oppii 

sosiaalisten taitojen lisäksi paljon itsestään sekä ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. 

Mieluiten lapset usein leikkivät kahden tai kolmen lapsen ryhmissä. Neljävuotiaalle 

lapselle voivat mieluisia leluja ja tavaroita olla eläin- ja ihmisfiguurit sekä kirjoitus – ja 

piirustusvälineet, kuten kynät, kumit, viivoittimet ja teroittimet. Erilaiset lauta – ja 

noppapelit sekä maila- ja pallopelit ovat usein myös neljävuotiaalle mieleisiä, 

häviäminen voi kuitenkin olla hyvin vaikeaa. Lapset voivat mielellään leikkiä erilaisia 

roolileikkejä, kuten kauppaa tai lääkäriä, jolloin roolivaatteet, leikkikauppavälineet ja 

leikkilääkärilaukku välineineen, voivat olla lapselle tärkeitä. Lapsi voi myös viihtyä hyvin 

erilaisten rakennussarjojen tai nukkekodin parissa. Lapsi keksii mielikuvituksensa 

avulla uusia tapoja käyttää erilaisia välineitä luovasti, majojen yms. rakentelu käy usein 

lapsilta hyvinkin sujuvasti. Neljävuotias osaa myös jo selvittää kuinka jokin laite toimii, 

hänellä on myös jo enemmän kärsivällisyyttä asian selvittämiseen eikä hän enää 

turhaudu heti, jos ei onnistu pyrkimyksessään. Neljävuotiaiden leikit voivat olla joskus 

hyvinkin äänekkäitä ja rajuja, sillä lapselle tuottaa vielä vaikeuksia hallita tunteitaan. 

Riitautuessaan toverukset kuitenkin riitelevät useammin sanallisesti, eikä käsiksi 

käyminen ole enää niin yleistä kuin aiemmin, sillä lapsen neuvottelutaidot kehittyvät 

tässä iässä. Lapsi voi tutulla leikkipihalla leikkiä jo pieniä hetkiä itsekseenkin, mutta 

leikkien rajuuden ja näin ollen tapaturma-alttiuden vuoksi, on aikuisen valvonta 

välttämätöntä edelleen. (Woolfson 2001, 134–137; MLL a.) 

Riehuminen ja nujakointi ovat lapsen kehityksen kannalta tärkeää. Se opettaa lapselle 

paitsi sitä, millaiset fyysisen kontaktin muodot ovat hyväksyttäviä, mutta myös sen, 

millainen kosketus sattuu ja mikä voi olla vaarallista. Tätä kautta lapsi oppii 

hallitsemaan voimankäyttöään ja sen missä raja kulkee. Vaikka yhteiskunnassamme 

rajuja leikkejä usein paheksutaan ja ne sekoitetaan lapsen aggressiivisuuteen, olisi 

lapsille tärkeä antaa mahdollisuus riehua turvallisissa olosuhteissa. Riehakkaat leikit 

opettavat lasta ymmärtämään kehonsa ja kiukkunsa rajat, lapsi oppii myös paljon 
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kilpailusta, voittamisesta, häviämisestä ja aggressioiden hillitsemisestä. Riehakkaat 

leikit vähentävät todellisia tappeluita, eivät lisää niitä. Muistettava on, että jos leikeissä 

näkyy selkeitä merkkejä oikeasta aggressiosta tai hädästä, on leikkeihin puututtava 

välittömästi. Selkeät pelisäännöt myös riehumisleikkeihin on tarpeen. (Woolfson 2001, 

134–137; MLL a; Parker & Stimpson 2004, 67–69.) 

Sukupuolisuuden tiedostaminen ilmenee myös lapsen leikeissä.  Lääkärileikit erilaisilla 

välineillä ovat ajankohtaisia ja niiden avulla lapselle tarjoutuu mahdollisuus varmistaa 

omaa sukupuoli-identiteettiään. Neljävuotiaalle on muodostunut jo sukupuolieroihin 

liittyvät stereotypiat, lapsi odottaa tyttöjen ja poikien pukeutuvan, käyttäytyvän ja 

leikkivän eri tavoin. Sukupuolisuuden tiedostaminen ilmenee usein leikeissä, 

lääkärileikit ovatkin neljävuotiaille lapsille mieleisiä tutkimusmatkoja sukupuolierojen 

maailmaan. Yleisesti ottaen pojat leikkivät usein mieluiten poikien kanssa ”poikien 

leikkejä, tytöt tyttöjen kanssa ”tyttöjen leikkejä”. Lasta kannattaakin tässä vaiheessa 

kannustaa leikkimään niin tyttöjen kuin poikienkin kanssa ja ohjata lasta monien 

erilaisten leikkien ja pelien pariin. Lasta ei pitäisi ohjata tietyntyyppisiin leikkeihin 

sukupuolen perusteella. Lapsille kannattaa myös selittää, että kaikki ihmiset ovat 

erilaisia, perinteisten stereotyyppisten mallien vahvistamisen sijaan. Tässä vaiheessa 

pojat usein myös kiintyvät äitiinsä ja tytöt isäänsä, psykoanalyyttisen käsityksen 

mukaan lapsi elää nyt oidipaalista vaihetta. Tämä tarkoittaa sitä, että eroottiset tunteet 

keskittyvät ensimmäistä kertaa itsen ulkopuolelle. Lapsi kiintyy vastakkaista sukupuolta 

olevaan vanhempaansa ja syntyy kolmiodraama, jonka onnistuneessa ratkaisussa 

syntyy samaistuminen omaa sukupuolta olevaan vanhempaan ja vietti-impulssit 

irtautuvat vanhemmista. Tässä vaiheessa lapsi joutuu tulemaan tietoiseksi myös siitä, 

että äiti on nainen ja isä on mies ja että heillä on keskenään suhde, johon lapsi ei 

pääse mukaan. Lapsen on opeteltava sietämään omaa pienuuttaan ja hyväksymään 

se, että vanhemmilla on liitto, joka erottaa aikuiset lapsista. (Sinkkonen 2008, 62–65, 

237–241; Rissanen 2007, 241–244 ; Woolfson 2001, 45, 126–127; Katajamäki 2004, 

67.) 

Toisin kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, tänä päivänä lasten ympäristöön 

vaikuttaa voimakkaasti myös media, joka muokkaa lasten kulttuuria uudelleen. Median 

vahvan läsnäolon lasten arjessa huomaa vaikkapa seuraamalla lapsiryhmän leikkejä ja 

leluja. Lapset pelaavat internetissä, kuuntelevat romppusatuja ja listaavat 

joululahjatoiveensa lelulehtisestä. Medialaitteet ja median sisällöt ovat yhä tiiviimpi osa 

lasten elämää. Lasten leikkien aiheena voivat olla myös mediasta poimitut tapahtumat, 

esimerkiksi erilaiset uutistapahtumat. Tämän vuoksi voidaan puhua medioituneesta 
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lapsuudesta tai medialapsuudesta. Päivähoidon ja koulun oppimiskulttuuri on 

keskeinen pienen lapsen elämässä. Lapset tuovat median mukanaan sinne jutuissaan, 

tavaroissaan ja leikeissään. Medialeikkejä leikkivä lapsi ei välttämättä itse ole 

seurannut leikin taustalla olevaa ohjelmaa, vaan leikit ja mediasisällöt leviävät 

lapsiryhmässä. Tämä voi herättää kasvattajissa epävarmuutta ja ristiriitaisia tunteita. 

Monta kertaa omat taidot ja tiedot koetaan puutteellisiksi. Joskus vanhemmat kokevat 

mediaympäristön myös uhkaavaksi ja vaikeaksi hallita. (Niinistö & Ruhala 2007, 123; 

Tuononen 2006; Noppari, Uusitalo, Kupiainen & Luostarinen 2008, 57–64; Kangas 

2007, 50.) 

3.2.4 Mediakasvatus 

Mediakasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa. Toimintaa 

suunniteltaessa on otettava huomioon lasten ikä - ja kehityskausi. Valtakunnallisessa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteet asiakirjassa eli VASUssa ohjataan kasvattajaa 

huomioimaan teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja seuraamaan lasten 

mediakulttuuria. (Niinistö & Ruhala 2007, 126) Esimerkiksi Jukolan päiväkodissa 

Tampereella viestintäkasvatus on otettu osaksi opetussuunnitelmaa. Lähtökohtana oli 

henkilökunnan halu osallistua uuteen mediamaailmaan kasvattajien ominaisuudessa. 

Aikuisten oli myönnettävä se tosiasia, että tämän päivän lapset elävät aivan 

toisenlaisessa yhteiskunnassa viestinnän suhteen kuin ennen ja pystyäkseen 

ohjaamaan lapsia, oli henkilöstön lähdettävä kasvattamaan omaa osaamistaan 

mediataitojen suhteen. (Sintonen & Heinonen 2002, 41.) 

Lastenpsykiatrian professori Tuula Tammisen (2004) mukaan yksi lapsen kasvun 

perusedellytyksistä on tunteiden jakamisen tarve. Lapsi tarvitsee aikuista jakamaan 

kanssaan kaikenlaisia tunteita ja vanhemman tehtävä on auttaa lasta niiden 

ymmärtämisessä ja säätelyssä. Erityisesti negatiivisten tunteiden kuten vihan, 

ahdistuksen ja pettymysten hallitsemisessa lapsi tarvitsee levollisen ja turvallisen 

aikuisen apua. Dunderfelt (1998) kuvailee mielikuvitusta kuvamaailmaksi, jota aikuisen 

voi olla vaikea ymmärtää. Aikuisen maailma on rationaalinen ja organisoitu, mutta lapsi 

elää kuvien avulla todeksi esimerkiksi kuulemaansa satua. Näistä kuvista muodostuu 

maaperä ajatuksellista oppimista varten. 

Kautta aikojen tarinoiden ydin on ollut tunnekokemuksen tunnistamisessa ja 

jakamisessa. Tässä tehtävässä mediakasvatus on hyvä työkalu. Omien 

tunnereaktioiden tunnistaminen ja tutkiminen median tarjoamien tarinoiden avulla antaa 
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tilaisuuksia tunteiden harjoitteluun ja tarinat muistuttavat, että elämään kuuluu myös 

kipeitä tunteita synnyttäviä asioita kuten surua tai pettymyksiä. (Sintonen & Heinonen 

2002, 62–63.) Monet ohjelmat ovat sukupolvesta toiseen vetovoimaisia juuri siksi, että 

niiden avulla voidaan käydä läpi eri kehitysvaiheita. Esimerkkinä Muumimamman 

perusturva, jonka varassa muumilapset voivat seikkailla keskenään ja sitten taas palata 

turvalliseen tukikohtaansa Muumitaloon. Tai Bambi-elokuva, jonka teemana on 

kuolema ja äidistä eroon joutuminen. Tällaisten tarinoiden avulla lapsen on mahdollista 

olla yhteydessä omaan tunnemaailmaansa, mutta aikuisen tehtävä on valvoa, että 

tunne-elämykset pysyvät lapsen kehitystasolle sopivina ja että lapsella on mahdollisuus 

käsitellä niitä turvallisesti aikuisen seurassa. (Salokoski 2007, 76.) 

Stakesin ja opetusministeriön Mediamuffinssi-hankkeessa (2008) todetaan, että 

mediakasvatuksessa on keskeistä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaaminen. 

Median parissa lapsi tarvitsee tunnetaitoja, joiden päämääränä on median 

aiheuttamien tunteiden tunnistaminen ja säätely sekä kyky tunnistaa niiden vaikutus 

omaan elämään. Työtavoiksi hankkeessa esitetään mm. keskustelua mediaesityksistä 

ja niiden aiheuttamista tunnetiloista. (Stakes 2008,18) Keskustelu onkin yleisin 

vanhempien käyttämä keino purkaa median aiheuttamia tunnetiloja isompien lasten 

kohdalla, ilmenee lapsiasiavaltuutetun toimiston tekemän selvityksen mukaan, mutta 

mediasuojelun merkitys korostuu, mitä pienimmistä lapsesta on kysymys. Em. 

selvityksessä kysyttiin vanhempien kokemuksia mm. median aiheuttamista haitoista, 

mediasuojelusta sekä kuinka vanhemmat kokivat tarvitsevansa tukea 

mediakasvatuksessa. Sama huoli käy ilmi Suomessa 90-luvulla lapsiperheiden 

televisiokokemuksia tarkastelevassa tutkimuksessa, jonka mukaan vanhemmat 

kokevat televisio-ohjelmien aiheuttavan pelkoja lapsissaan. (Tuononen 2006, 3,18; 

Kytömäki 2002, 128.) 

Markkinointisemiootikko Vaula Norrena kertoo kuinka lapsi tulkitsee visuaalista 

viestintää: ”Neljävuotias katsoi televisiosta piirrettyä, jossa yksi ja sama possu teki eri 

asioita: juoksi, hyppäsi, kieri, kiipesi ja meni piiloon. Kun pyysin lasta kertomaan mitä 

hän oli nähnyt, hän sanoi: ” Se eka possu juoksi kovaa, se toka possu hyppeli ja sit oli 

kiva kun se yks possu meni piiloon”. Kokonaisuuden hahmottaminen on Norrenan 

mukaan alle kuusivuotiaalle vielä liian vaikeaa, joten lapsen keskittyminen kuvassa tai 

filmissä on vasta yksityiskohdissa, eikä hän välttämättä osaa yhdistää niitä toisiinsa. 

Tämän vuoksi tarinan eheydellä tai syy-seuraussuhteilla ei tässä vaiheessa ole niin 

väliä, koska lapsi nauttii erilaisten vaikutelmien vastaanottamisesta. Siinä on selitys 

myös siihen, miksi tämänikäisille suunnatut lasten piirretyt ovat niin räikeitä ja 
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pirstaleisia, koska lapsen huomio halutaan voittaa aina uudella ärsykkeellä. Norrena 

toteaa, että vastuullinen viestijä voisi kyllä yrittää myös kertoa tämänikäisille jotain 

vaikkapa tarinalla, jossa olisi yksi sankarihahmo ja muutama sivuhahmo. Tarinalla 

pitäisi olla selkeä teema ja juoni eli alku, keskikohta ja loppu. Tällaisia ovat muun 

muassa klassiset sadut ja kansantarinat. (Lehtipuu 2006, 145–146.) 

3.3 Sisarussuhteet 

3.3.1 Sisarussuhteilla on väliä 

Jokainen vanhempi, jolla on useampi lapsi, tietää kuinka erilaista on kasvattaa yhtä 

kuin montaa lasta. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana tehdyt tutkimukset 

tuovat esiin tekijöitä, jotka ratkaisevat sen, miten sisarukset tulevat toimeen keskenään. 

Yksi syy, miksi sisarussuhteiden laadulla on väliä, liittyy jo niiden pitkäaikaisuuteen. 

Sisarussuhde voi olla elämämme pisin ihmissuhde. Lasten keskinäiset suhteet 

muovaavat heidän lapsuuttaan ja myös sitä millaisia aikuisia heistä tulee. Se, kuinka 

lapset suhtautuvat toisiinsa vaikuttaa koko perheen elämään, mutta myös ohjaa lasten 

valintoja aikuisuudessa aina ammatista puolison valintaan. Tapa, jolla lapset leikkivät ja 

riitelevät ja jolla he suhtautuvat toisiinsa, vaikuttaa heidän muihin ihmissuhteisiinsa aina 

vanhuuteen saakka. Sisarusten välille muodostuvaan suhteeseen vaikuttaa myös 

lasten välinen ikäero. Vaikein ikäero vaikuttaisi olevan yhdestä neljään vuotta. Mitä 

pienempi ikäero on, sitä vaikeampi vanhemman lapsen on hyväksyä huomion 

jakaminen pienemmän sisaruksen kanssa ja sitä suuremmin se järkyttää lapsen 

maailmaa. Vanhempien suhtautuminen vanhemman sisaruksen tunteisiin vaikuttaakin 

huomattavasti siihen, miten lapsi kokee uuden sisaruksen tulon perheeseen. (Parker & 

Stimpson 2004, 12; Southgate 2006, 206–207.) 

Myös syntymäjärjestyksellä voi olla vaikutusta lastemme elämään, vaikka sitä ei ole 

tieteellisesti todistettukaan. Tosiasia kuitenkin on, että jotkut kokevat 

syntymäjärjestyksen vaikuttaneen elämäänsä. Selkeää yhteyttä onkin osoitettavissa 

muun muassa siinä, että vanhemmat odottavat usein esikoiseltaan enemmän kuin 

muilta lapsilta ja suhtautuvat muiden lasten kehitykseen paljon rennommin. (Parker & 

Stimpson 2004, 36.) 

Uuden lapsen syntymä on aina valtavan muutoksen aikaa, varsinkin isommalle lapselle 

tai lapsille. Lasten kannalta ajateltuna ero vanhempien ja tuttavien käytöksessä on 

merkittävä. Kaikki huomioivat uuden tulokkaan ja elämän aikaisemmat itsestään 

selvyydet katoavat yhtäkkiä. Varsinkin perheen esikoinen, jonka ei aiemmin ole 
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tarvinnut jakaa vanhempiensa huomiota muiden lasten kanssa, saattaa kokea tilanteen 

hyvin raskaana. Vanhemmilla on jo kokemus tästä muutoksesta ja siitä, että elämä 

asettuu jotakuinkin ennalleen. Lapsi sen sijaan saattaa olla hyvinkin epävarma siitä, 

mitä huominen tässä uudessa tilanteessa tuo tullessaan. Tämän vuoksi ei olekaan 

harvinaista, että vanhemmissa sisaruksissa ja varsinkin esikoisella saattaa esiintyä 

rakkauden menetyksen ja hylätyksi tulemisen pelkoa. Lapselle pitää sallia kiukun ja 

pettymyksen tunteiden lisäksi myös huoli omasta asemastaan. Vanhempi sisarus on 

menettänyt jotakin ja vastuu tästä on vanhemmilla, ei vauvalla. Vanhempien on siis 

annettava tilaa vanhemman lapsen tunteille, mutta ero on kuitenkin selkeästi tehtävä 

tunteiden ja vihamielisten tekojen välille. Vanhempien suhtautumisella ja sillä, että lasta 

autetaan käsittelemään näitä tunteita, on valtava merkitys lasten pärjäämiseen tulevina 

kuukausina. Ensimmäisten viikkojen aikana vanhempien onkin syytä toimia harkiten, 

hienotunteisesti ja suunnitelmallisesti. (Parker & Stimpson 2004, 14,23; Southgate 

2006, 204; Sinkkonen 2008, 159.) 

3.3.2 Neljävuotias saa sisaruksen 

Brittiläisen kehityspsykologi Judy Dunnin mukaan on osoitettu, että jos vanhemmat 

puhuvat esikoisen kanssa uuden vauvan tarpeista ja tuntemuksista, lapsi yleensä 

kiinnostuu vauvasta ja ajan mittaan molemmat suhtautuvat toisiinsa ystävällisemmin. 

Vanhempien avulla on siis mahdollista aloittaa sisarusten välinen suhde jo heti 

ensimmäisinä yhteisinä päivinä. Millä tavalla voitaisiin kiinnittää isomman lapsen 

huomio vauvan tunteisiin? Jo pieni vauva huomaa kun toinen ihminen tajuaa hänen 

tarpeensa: hän hymyilee, jolloin isompi lapsi käyttäytyy vielä ystävällisemmin, mikä 

taas aiheuttaa vauvassa entistä myönteisemmän reaktion. Vanhempi voi tukea tätä 

vuorovaikutusta korostamalla kuinka vauva on kiinnostunut sisaruksestaan ja 

kannustaa vaikkapa yhteisiin kurkistusleikkeihin. Isommalle lapselle voi antaa 

tilaisuuksia osallistua vauvanhoitoon ikänsä mukaisessa suhteessa sälyttämättä liian 

raskasta vastuuta siitä. Vanhemmat ja lapset voivat esimerkiksi jakautua työryhmiin, 

joissa isompi lapsi saa tehdä äidin tai isän kanssa kivoja isompien lasten juttuja, joihin 

vauva ei vielä ollenkaan osaa osallistua. Vanhemmalle lapselle on annettava myös 

mahdollisuus kokea ylpeyttä uudesta vauvasta ja antaa hänen esitellä vauvaa 

”omanaan” vieraille. Vanhempien tulee kuitenkin jatkuvasti tarkkailla tilannetta, sillä 

lapsi voi käyttäytyä vanhempiensa mieliksi liioitellun innostuneesti, vaikka oikeasti 

onkin hädissään. (Parker & Stimpson 2004, 25–34; Southgate 2006, 204; Sinkkonen 

2008, 159–160.) 
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On tärkeää ymmärtää, että myös negatiivisten tunteiden hyväksyminen on osa hyvän 

sisarussuhteen luomista. Jos isompi lapsi valittaa, että ei ole reilua kun nuorempi 

sisarus saa enemmän huomiota, niin asia myönnetään ja pettymyksen tunne jaetaan 

lapsen kanssa. Lapsen tulee saada tietää, että vauva voi aiheuttaa heissä myös ikäviä 

tunteita, kuten mustasukkaisuutta tai kiukkua. Jos lasta moititaan näistä tunteista, hän 

loukkaantuu vain enemmän ja kaunaisuus lisääntyy. Vanhemmalle lapselle on myös 

osoitettava, että aina vauva ei ole ykkönen ja että vanhemmalla on myös yhteistä aikaa 

ilman vauvaa. Vanhemman lapsen ja molempien vanhempien tulisikin pyrkiä 

järjestämään yhteistä aikaa ilman vauvaa päivittäin. Nämä ovat tilanteita, jotka tuntuvat 

vaikeilta järjestää, mutta sisaruuden tukemisen kannalta erittäin merkityksellisiä ja ajan 

mittaan hyödyttävät koko perhettä. Vanhemmalle lapselle tulee muistaa kertoa, että 

vanhemmat rakastavat häntä aivan yhtä paljon kuin ennenkin ja myös vauva rakastaa 

häntä. Vanhempien kannattaa myös osoittaa vanhemmalle lapselle runsaasti 

huomiota, sillä vanhemman lapsen huomion tarve on suuri, eritoten ensimmäisinä 

viikkoina uuden vauvan syntymän jälkeen. (Parker & Stimpson 2004, 25–34; Southgate 

2006, 204; Sinkkonen 2008, 159–160.) 

Vanhempien ei tulisi näyttää mahdollista stressaantumistaan vanhemmalle lapselle, 

sillä lapsi tarkkailee vanhempiaan jatkuvasti etsien merkkejä perheen tasapainon 

rikkoutumisesta. Vanhemman lapsen epäluuloisuus ja pelko arjen järkkymisestä johtuu 

uuden tilanteen tuomasta turvattomuuden tunteesta. Lapsen esittämiin kysymyksiin 

kannattaa vastata rehellisesti ja avoimesti jo raskausaikana. Vanhemman lapsen voi 

antaa totutella ajatukseen vauvasta raskausaikana antamalla hänen paijata äidin 

mahaa ja vaikkapa tunnustelemalla vauvan potkuja. Lapsen kanssa voi myös yhdessä 

hankkia uudelle vauvalle lahjan, jonka lapsi saa antaa vauvalle heidän tavatessaan 

ensimmäistä kertaa. Perheen kotiin tulevia vieraita voi ohjata keskustelemaan ensin 

vanhemman lapsen kanssa muustakin kuin vauvasta, ennen kuin he menevät vauvan 

luo. Tällöin lapsi ei koe, että hänet on täysin sivuutettu. (Parker & Stimpson 2004, 25–

34; Southgate 2006, 204; Sinkkonen 2008, 159–160.) 

Perheen ainokaisena elänyt neljävuotias saattaa uuden vauvan syntymän jälkeen olla 

hyvinkin huomionkipeä, sillä lapsi on vielä erittäin riippuvainen vanhemmistaan ja voi 

kaivata kipeästi ainoana lapsena olemisen aikaa. Lapsi on kuitenkin jo niin iso, että 

hänen kanssaan on mahdollista keskustella tilanteesta ja sen herättämistä tunteista 

monipuolisesti. Vaikka lapsi kykenee jo keskustelemaan tunteistaan, on hänelle 

tärkeää antaa ymmärrystä ja rakkautta. Lapselta ei voi edellyttää tilanteen täydellistä 

ymmärtämistä. Lapsen voi ottaa mukaan vauvan hoitoon ja opettaa lasta leikkimään 
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vauvan kanssa, lapselle kannattaa myös kertoa vauvan tarpeista ja tunteista. Näin 

hänen on helpompi sietää vauvan riippuvaisuus äidistä. Lapselle kannattaa myös 

kertoa, että vauvakin rakastaa häntä, näin tuetaan lapselle syntyvää positiivista 

mielikuvaa vauvasta. Neljävuotiaan huomiointi päivittäin ja kahdenkeskinen laatuaika 

ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vanhemmalle lapselle tulee myös mahdollistaa kontaktit 

kodin ulkopuoliseen maailmaan ja mahdollisuus leikkiä ikätovereidensa kanssa. Usein 

neljävuotias kiinnostuukin jo vauvan hoidosta ja on iloinen saadessaan olla 

vanhemmilleen avuksi, hän myös saattaa esitellä vauvaa ylpeänä kavereilleen. 

Toisaalta mustasukkaisuutta voi edelleen esiintyä. (Southgate 2006, 205; Parker & 

Stimpson 2004, 53–54.) 

3.3.3 Neljävuotias ja sisarukset 

Sisarkateus on usein pahimmillaan lapsen ollessa alle viisivuotias uuden vauvan 

syntyessä. Esikoinen voi kokea, että uusi tulokas syrjäyttää hänet kokonaan, jolloin 

vihan ja mustasukkaisuuden tunteet heräävät lapsessa. Aiemmin lapsi on saanut 

vanhemmiltaan jakamattoman huomion, jonka hän nyt joutuu jakamaan vaativan ja 

kovaäänisen vauvan kanssa, josta ei vielä ole edes leikkikaveriksi. Mustasukkaisuus ja 

sisarusriitojen selvittely voi ilmetä monin eritavoin eri ikäkausina. Sisarkateus ei 

kuitenkaan ole ainoastaan perheen esikoisen käytöksessä ilmenevä piirre, yhtälailla 

sisarusparven keskimmäiset lapset voivat kokea vauvan uhkaavan heidän asemaansa 

perheessä. Useimmiten kaikki lapset kadehtivatkin sisaruksiaan toisinaan, mutta 

lapsen ikä sekä temperamentti ja vanhempien suhtautuminen tilanteeseen vaikuttavat 

sisarkateuden ilmenemiseen arjessa. Myöntyväinen lapsi saattaa antaa sisaruksensa 

määrätä leikin tahdin, kun taas kiivaampi lapsi saattaa hyvinkin pitää pintansa isompaa 

vastaan. Sisarkateus on yleensä voimakkaimmillaan silloin, kun nuorin lapsista on 

kolme- tai neljävuotias. Esimerkiksi kolme - ja viisivuotiaat sisarukset voivat nahistella 

keskenään hyvinkin paljon, jolloin vanhemmat saattavat joutua toimimaan 

erotuomareina tuon tuostakin. Fyysisenä ilmenevät tappelut ovat yleisimpiä silloin, kun 

nuorempi lapsista on pari – kolmevuotias, sillä nuorempi ei vielä osaa käsitellä 

tunteitaan tarpeeksi hyvin ja turvautuu siksi nyrkkeihin ja tuuppimiseen. Vanhempien 

tulee reagoida lasten nujakointiin nopeasti, sillä sisaruksia voidaan yrittää pitää kurissa 

hyvinkin väkivaltaisilla keinoilla. (Southgate 2006, 206, 209; Parker & Stimpson 2004, 

55–56, 60–61; Sinkkonen 2008, 158–160.) 

Noin neljän vuoden ikäisenä riidat koskevat yleensä lelujen hallussapitoa, sillä lapset 

eivät osaa vielä vuorotella leikeissään, usein sama lelu myös kiinnostaa molempia 
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osapuolia. Oma tila ja omat tavarat ovat tärkeitä lapselle ja vanhempien tulee myös 

mahdollistaa niiden pysyvyys. Ne merkitsevät lapselle hallinnan tunnetta ja lapsi haluaa 

muidenkin kunnioittavan hänen oikeuksiaan. Neljä – viisivuotiaalla isosiskolla tai 

veljellä usein on jo omat kaverit ja lelut, joilla he leikkivät keskenään. Kun pienempi 

sisar saapuu paikalle, hänet koetaan tunkeilijana, vaikka hänestä muuten pidettäisiinkin 

kovasti. Neljävuotias ei halua, että hänen leikkeihinsä sekaannutaan, pienempi lapsista 

puolestaan pettyy jäädessään yhteisten leikkien ulkopuolelle. Tämän vuoksi 

vanhemmat usein pyydetään selvittelemään ”reviirikiistoja”. Vaikka sisarusten välistä 

taistelua on ikävä kuunnella, oppivat lapset sisarussuhteissaan toisten ihmisten 

huomiointia ja pettymyksistä selviytymistä. Vanhempien tulee ymmärtää vanhempaa 

lasta ja hänen tunteitaan, vaikka hyvin helppoa olisi pyytää vanhempaa lasta 

yrittämään ymmärtää pienempää. Useimmat psykologit katsovatkin sisarusten välisen 

nahistelun kuuluvan lapsen normaaliin käyttäytymiseen. Toisaalta taas saattaa olla 

sisaruksia, jotka eivät juuri keskenään nahistele. Tällöin kyse saattaa olla siitä, että 

lapset eivät koe toistensa tekemisiä uhkana itselleen tai että lapsen ärsytyskynnys ei 

ylity kovinkaan helposti. Myös tällöin on vanhempien tärkeä varmistaa, että molemmat 

lapset tulevat kohdelluksi tasapuolisesti. Se, miten vanhemmat kohtelevat ja tukevat 

lapsiansa, vaikuttaa heihin paitsi tällä hetkellä, myös tulevaisuudessa koko heidän 

elämänsä ajan. Vanhempien toimintatavat vaikuttavat myös siihen, millainen 

sisarussuhde sisarusten välille syntyy. (Southgate 2006, 206, 209; Parker & Stimpson 

2004, 55–56, 60–61; Sinkkonen 2008, 158–160.) 

3.3.4 Keinoja sisarusriitojen selvittelyyn 

Vaikka sisarusten riitojen aiheet vaikuttavat aikuisista usein hyvin vähäpätöisiltä, on 

niillä toisinaan syvempi merkitys. Kiistellessään esimerkiksi tietystä lelusta, lapset 

saattavat todellisuudessa ratkoa keskinäisen suhteensa dynamiikkaa, sitä kumpi 

määrää tahdin. Vanhempien tuleekin varmistaa, että lapset päättävät asioista 

vuorotellen, eikä toinen jää aina alakynteen. Vanhemmat usein myös huomaavat 

tilanteen, jossa vanhemmalla lapsella alkaa mitta olla täysi. Tällöin tilanteeseen 

kannattaa puuttua ennen kuin isommalta pinna palaa, sillä riidan ehkäisy on kuitenkin 

helpompaa kuin sen selvittely. Jos riita kuitenkin ehtii syntyä, vanhempien tulee 

kuunnella, mitä riidan osapuolilla on sanottavana. Riidan syyn selvittyä, voi vanhempi 

antaa rakentavia ehdotuksia erimielisyyksien ratkaisemiseksi, mieluummin kuin käskeä 

lapsia vain olemaan kiltisti. Lasten ollessa täysin poissa tolaltaan, on kuitenkin syytä 

rauhoittaa tilanne erottamalla lapset toisistaan viemällä heidät erihuoneisiin 

rauhoittumaan. Tilanteen rauhoituttua voi vanhempi ohjata heitä yhdessä hakemaan 
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sovintoa. Tärkeää on kuitenkin muistaa, ettei lapsi kykene käsittämään pienen lapsen 

kehitystä ja siksi helposti pitää lelujen rikkomista ja leikkien sotkemista pikkuveikan tai 

– siskon ilkeänä tahallisena tekona. Tärkeää onkin selittää isommalle lapselle pienen 

sisaruksen oppivan uusia asioita, muun muassa hänen lelujaan tutkimalla. Jos lapsilla 

ei ole omaa huonetta, voisi vanhemmalle lapselle yrittää rauhoittaa oman pienen tilan. 

Siellä  hän voisi rauhassa leikkiä leikkejään niin ettei pienempi lapsista pääse 

häiritsemään. (Southgate 2006, 208–209; Parker & Stimpson 2004, 59–61; Skodvin 

2004, 101–105.) 

Lapset tulee huomioida yksilöinä, vaikka sisaruksissa voikin olla runsaasti samoja 

piirteitä. Yhteiset kiinnostuksen kohteet ovat toki hienoja asioita, mutta sisarusten 

välisen kilpailun vähentämiseksi, kaikille lapsille tulisi antaa mahdollisuus toteuttaa 

yksilöllisiä taipumuksiaan. Yksilöllisten valintojen kunnioitus on ensiarvoisen tärkeää, 

jolloin sisarusten ei keskenään tarvitse kilpailla vanhempiensa hyväksynnästä ja 

arvostuksesta. Lapsille voi hankkia yhteistä tekemistä, monet pelit esimerkiksi tukevat 

lasten vuorovaikutuksen ja yhteistyön harjoittelua. Pelien tulee kuitenkin olla sellaisia, 

joita he voivat pelata yhdessä ikäerosta huolimatta, esimerkiksi helpot kortti – ja 

lautapelit. Perheen tulisi löytää myös yhteistä aikaa, jolloin voidaan tehdä mukavia 

asioita yhdessä. Yhteiset mukavat kokemukset usein vahvistavat sisaruussuhteita. 

Lapsia kannattaa kuitenkin tukea ja rohkaista luomaan omia ystävyyssuhteita, sillä 

vanhemmista sisaruksista on usein ikävää kuljettaa pikkusiskoa – tai veljeä mukana 

leikkeihin omien kavereiden kanssa. Usein myös isommat lapset määräilevät 

pienempiä, joka taas ei ole mukavaa pienemmän sisaruksen kannalta. Oman ikäinen 

leikkiseura mahdollistaa tasa-arvoisemman aseman lapsille leikeissä. Kun vanhempi 

lapsi on kutsunut kaverin kylään, voi olla tarpeellista sopia yhteiset säännöt vierailun 

ajaksi. Vanhemmalle lapselle voi ehdottaa, että he ottavat pienemmän mukaan 

leikkeihin hetkeksi tai pienemmälle lapselle voi keksiä vierailun ajaksi muuta tekemistä. 

(Southgate 2006, 208–209; Parker & Stimpson 2004, 64.) 

4 ESITTEEN LAATIMINEN 

Opinnäytetyön teoriaosuuteen haimme monipuolisesti tietoa neljävuotiaan kehityksestä 

ja kasvusta. Teoriaosuuden valmistuttua, referoimme teoreettisen viitekehyksen 

tekstistä pääkohdat liittyen neljävuotiaan kasvuun ja kehitykseen. Aluksi kokosimme 

esitteen sisällön leipätekstinä, jota lähdimme projektityöntekijä Eila Harlen kanssa 

työstämään esitteeseen sopivaan muotoon. Eila Harle teki esitteen raakaversion 

kirjoittamamme tekstin ja hankkimiemme kuvien avulla. Esitteen työstäminen jatkui 
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tekstejä ja kuvia muokkaamalla, kunnes pääsimme mieleiseen lopputulokseen. 

Esitteen kuvat käyttöömme antoi Laura Kuurlunti, lisäksi esitteessä on käytetty 

kuvapankin kuvia. Neuvolaesitehankkeessa työstettyjen esitteiden kansikuvat on 

haluttu saada yhteneväisiksi, joten kaikkien esitteiden kansikuvat on piirtänyt Tanja 

Saarikalle. 

5 POHDINTA 

5.1 Työn luotettavuuden arviointi 

Teoreettista viitekehystä työstäessämme, pyrimme hakemaan mahdollisimman 

runsaasti lähteitä, joita voisimme työssämme käyttää. Haasteellisinta oli löytää ja 

hankkia työn lähteeksi sopivaa tutkimusaineistoa. Työn luotettavuuteen vaikuttaa 

suuresti käyttämiemme lähteiden luotettavuus. Lähteen luotettavuuteen puolestaan 

vaikuttaa sen tuoreus (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2004, 102). Tämän vuoksi 

kiinnitimme lähteiden haussa erityisesti huomiota lähteiden luotettavuuteen, kuten 

lähteen alkuperään ja kirjoitusvuoteen. Hyväksytyt lähteet ovat alan kirjallisuutta, jota 

on hankittu sekä kaupunginkirjastoista että Laurea-ammattikorkeakoulun omasta 

kirjastosta. Lisäksi lähteenä olemme käyttäneet verkkolähteitä esimerkiksi Stakesilta, 

Mannerheimin lastensuojeluliitolta sekä Terveydenedistämisen keskukselta. Käytimme 

hakuun manuaalisen haun lisäksi Ratamo-verkkokirjaston hakukonetta, jonka avulla 

pystyimme hakemaan Hyvinkään, Riihimäen, Nurmijärven, Hausjärven ja Lopen 

kirjastoiden tietokannoista kirjallisuutta. Lisäksi haimme lähdekirjallisuutta Kirkes -

kirjastoiden tietokannoista, joihin kuuluvat Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja 

Tuusulan kirjastot. Lähdehakua teimme myös Nelli-portaalin kautta, josta hakuja tehtiin 

muun muassa Helka -, Terveysportti- ja Medic -tietokannoista. Hakusanoina 

lähdehakuun on käytetty kaikissa hakukoneissa mm. lapsen fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen kehitys, varhaiskasvatus, media ja psykologia. Myös tarkempia hakusanoja 

kuten leikki-ikäisen unentarve ja -ravinnontarve, lapsen kasvu ja vanhemmuuden 

tukeminen on käytetty. Lähdehaussa olemme käyttäneet myös yleishakukoneena 

Googlea. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta löytyi kiitettävästi, tutkimustietoa sen sijaan 

niukemmin. 

Vanhin käyttämämme lähde on vuodelta 1995, se käsittelee painotuotteiden tekoa. 

Vanhin teos, jota on käytetty teoreettisen viitekehyksen rakentamiseen, on vuodelta 

1997 ja uusin vuodelta 2008. Pyrimme keräämään lähdeteoksia, jotka on kirjoitettu 

tutkittuun tietoon perustuen. Kirjallisuus, joka ei suoranaisesti perustu tutkittuun tietoon, 
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on otettu mukaan lähdekirjallisuuteen tarkan tiedon sisällön vertailun jälkeen. 

Vertailimme lähteiden tietoja keskenään ja teimme näistä teksteistä työhömme tietojen 

synteesiä. Sähköisiä lähteitä käyttäessämme pyrimme selvittämään kirjoittajan nimen 

ja kirjoitus tai päivityspäivämäärän. Valitettavasti näitä tietoja ei aina ollut mahdollista 

saada. Kuitenkin, jos olemme voineet pitää sivustojen ylläpitäjää luotettavana, olemme 

käyttäneet näitäkin sivustoja lähteinä. 

5.2 Esitteen käytettävyys 

Esitettä tehdessämme Hyvinkään kaupungin neuvoloissa oli jo käytössä aiemmin 

valmistuneita ikäkausiesitettä. Tämä tuli ottaa huomioon esitettä työstäessämme, jotta 

varmistaisimme esitteiden tyylin ja ulkoasun yhdenmukaisuuden. Esitteen kirjalliseen 

suunnitteluun ja kokoamiseen osallistui projektityöntekijä Eila Harle, jonka kanssa 

yhteistyö sujui vaivattomasti ja olimme päätettävistä asioista yksimielisiä.  

Esitteen tarkoituksena oli tuottaa vanhemmille tietoa neljävuotiaan kasvusta ja 

kehityksestä sekä tukea heitä kasvatustyössään. Perusteellisesti tehdyn teoriaosuuden 

jälkeen oli haastavaa koota tekstistä olennaisimmat asiat lyhyesti ja ytimekkäästi 

selkeäksi kokonaisuudeksi, jota esitettä lukevien olisi mielekästä lukea. Esitteen 

asiasisällöksi valittiin työstä olennaisimmat asiat, jotka helpottaisivat vanhempia 

ymmärtämään lapsensa kehitysvaihetta. Tässä tehtävässä onnistuimme mielestämme 

hyvin, koska laajasta teoriatiedosta huolimatta saimme koottua esitteestä selkeän, 

helppolukuisen ja käytännönläheisen. Esitteeseen poimitun tekstin valintaa helpotti 

lisäksi ammattitaitoisilta ja kokeneilta terveydenhoitajilta saatu palaute, missä he 

kertoivat toiveistaan asiasisällön suhteen. Lisäysehdotuksia tuli mielestämme kuitenkin 

melko vähän, koska olimme hyvin ottaneet huomioon neljävuotiaan lapsen 

kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen.  

 Pyrimme tekemään esitteestä ulkonäöllisesti mahdollisimman kiinnostavan 

käytettävissä olevien resurssien mukaan. Kansikuvan piirustuksen teki 

terveydenhoitaja Tanja Saarikalle, joka oli myös itse yksi aiemmin valmistuneen 

ikäkausiesitteen tekijöistä. Osan esitteen sisäsivujen valokuvista saimme 

opiskelutoveriltamme Laura Kuurluntilta, joissa esiintyy hänen 4-vuotias poikansa 

Daniel. Loput kuvat haimme kuvapankin sivuilta. Kuvat valitsimme vastaamaan 

mahdollisimman hyvin tekstin sisältöön sopiviksi.   
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5.3 Oma oppiminen ja sen haasteet 

Halusimme osallistua neuvolaesitehankkeeseen, sillä se tuntui mielenkiintoiselta 

aiheelta. Lisäksi innostuimme hankkeesta, jonka tuloksena olisi hyödyllinen ja 

konkreettinen työelämää palveleva työväline. Osallistumalla neuvolaesitehankkeeseen 

olemme saaneet lisää kokemusta hanketyöskentelystä. Uskomme näistä taidoista 

olevan meille hyötyä tulevaisuudessa myös työelämässä, sillä hoitotyötä kehitetään 

jatkuvasti ja meneillään on paljon erilaisia projekteja. Olemme oppineet kuinka tärkeää 

on työskentelyn tarkka aikatauluttaminen sekä ryhmänä työskenneltäessä työn 

tasapuolinen jakaminen. Työn jakaminen auttoi meitä pääsemään tehokkaasti alkuun 

teoreettisen viitekehyksen rakentamisessa ja antoi ryhmän jäsenille paremmat 

mahdollisuudet tehdä työtä oman aikataulun rajoissa. Myöhemmin, työn edetessä 

huomasimme, kuinka vaikeaa on löytää yhteistä työskentelyaikaa, kun työn 

edistyminen vaati kaikkien ryhmän jäsenten läsnäoloa. Olemme oppineet joustavuutta 

sekä oman aikataulun organisointia ja sen sovittamista muun työn ja perheen välillä. 

Opiskelujen alkuvaiheessa käsityksemme opinnäytetyön prosessista perustui 

käsityksiin, joita saimme osallistuessamme eri vaiheessa olevien opinnäytetöiden 

seminaareihin. Opinnäytetyön rakenne ja muotoseikat alkoivat hahmottua 

ensimmäisenä lukuvuonna tehdyn yhteisöanalyysin valmistumisen ansioista. 

Koemmekin, että juuri yhteisöanalyysin parissa työskentely on helpottanut 

opinnäytetyön prosessien ymmärtämistä ja edesauttanut pitkäjänteisen työn tekemistä 

sekä kasvattanut paineen sietokykyä. Olemme oppineet opettajien erilaisten 

ohjaustyylien ansioista katsomaan työn rakennetta ja etenemistapoja eri näkökulmista 

sekä muuttamaan myös omia näkökantoja. Ensimmäisen vuoden viestinnän opinnot 

tuntuivat aluksi irrallisilta ja mitenkään alaan kuulumattomilta, mutta viimeistään 

opinnäytetyön edetessä ymmärsimme kuinka tärkeää on mm. viittaustekniikan hallinta. 

Tietotekniikka on ollut suurin ongelmatekijä ja etenemisemme hidastus koko 

opinnäytetyön työstämisen aikana. Ohjeistuksesta huolimatta olemme törmänneet 

ongelmiin asetusten ja liitteiden kanssa. Kehittämisehdotuksemme tähän olisikin, että 

oppilaitoksesta löytyisi ” help desk”, josta voisi kysyä apua akuutteihin tietoteknisiin 

ongelmiin, jolloin olisi mahdollista keskittyä olennaiseen eli opinnäytetyön sisältöön. 

Teoreettista viitekehystä työstäessämme olemme oppineet tarkastelemaan lähteitä 

kriittisesti, vertailemalla lähteiden sisältöjä, tekemällä synteesiä eri lähteiden välillä 

sekä etsimällä mahdollisimman tuoreita lähteitä. Ryhmän jäsenten työstäessä 

itsenäisesti osioita teoreettiseen viitekehykseen, oli niiden yhteensovittaminen 
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haasteellinen tehtävä. Tekstit oli saatava tyyliltään ja kieliasuiltaan yhdenmukaisiksi, 

jotta työ olisi kokonaisuudessaan selkeälukuinen ja johdonmukainen. Työskentelyn 

edetessä oman tekstin kriittinen tarkastelu vaikeutui, sillä pitkiä tekstejä lukiessa omille 

kirjoitus – ja lauserakenne virheille sokaistui ja niitä oli vaikea tekstistä havaita. Tässä 

suurena apuna oli ohjaava opettajamme sekä opponenttimme, jotka toivat esiin 

työstämme selkeimpiä virheitä ja antoivat korjausehdotuksia niiden oikaisemiseksi. 

Lisäksi työskentelyä helpotti säännöllinen tauottaminen. ”Virkein silmin” oli työstä 

helpompaa taas löytää hiomista vaativia kohtia. Monipuolisesti koottu teoreettinen 

viitekehys antoi meille paljon uutta näyttöön perustuvaa tietoa neljävuotiaan 

kehityksestä sekä vanhemmuudesta ja sen tukemisesta. Näitä taitoja voimme 

hyödyntää työelämässä myöhemmin. 

Opinnäytetyö koko laajuudessaan on ollut meille opettavainen kokemus. Olemme 

oppineet paitsi kirjallisia taitoja, myös paljon terveysviestinnästä esitteen laatimisen 

kautta. Vaikka opinnäytetyön työstäminen oli työlästä ja välillä uuvuttavaakin, olemme 

tyytyväisiä lopputulokseen ja omaan oppimiseemme. Ammatillisuus on kasvanut työn 

edistymisen myötä, samoin käsityksemme terveydenhoitajan vastuullisesta 

työnkuvasta on laajentunut. Kaiken kaikkiaan koemme, että opinnäytetyön tekeminen 

on opintojemme timantti. Aivan kuten aito timantti, se on hioutunut kauniiksi ja 

kestäväksi kovien paineiden alla ja pitkän ajan kuluessa. Uskomme, että voimme vielä 

vuosienkin päästä olla tekemästämme työstä ylpeitä. 
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