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ABSTRACT

Dressing is a daily function that makes us feel in control when performed successfully. To be able to
get dressed requires a great deal of different skills such as gross and fine motor control, perceptive
skills, balance and motor planning. Daily functional situations such as getting dressed are vital elements
in a child’s rehabilitation. The purpose of this thesis was to examine the development of dressing from
a motoric point of view by focusing on the child’s motoric development and learning. The default
position in this study is the sitting position, which allows the child and the adult to sit either side by side
or opposite to each other, or even so that the adult is sitting behind the child.

The main aim of this thesis was to examine how children’s development towards independent dressing
can be supported. Another objective was to discover the key factors and examine the development of
the skills needed in dressing.  This study was carried out in interaction with Lasten Terapiakeskus
Terapeija, which is a private rehabilitation centre specializing in children and youth.

Based on theme interviews and participative observation, the interviews were carried out among the
parents of children with special needs, physiotherapists and occupational therapists. The theoretical part
of this study  draws on current research literature as well as articles.

This study was successful in creating a guide to functional dressing. Physiotherapists and occupational
therapists will be able to distribute this guide to parents and other persons who are working on a daily
basis with children with special needs. The guide is divided into two sections. The first section deals
with the dressing position, surroundings and aids. This section also covers guidance to dressing and the
significance of choosing the right clothes.  The second section deals with putting on different kinds of
garments. In addition, space for writing down individual instructions has been reserved on the pages of
the second section. The child's active participation in the dressing process gives the child a sense of
independence thus helping the child build healthy self-esteem.
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1 JOHDANTO

Pukeutuminen on arkinen toiminto, josta omin avuin suoriutuminen antaa tunteen asioi-

den hallitsemisesta. Lapsella pukemaan oppiminen lisää lapsen itsenäisyyttä ja omatoi-

misuutta sekä auttaa terveen itsetunnon kehittymisessä. Pukeutumiseen tarvitaan useita

erilaisia taitoja, kuten karkea- ja hienomotorisia taitoja, visuaalista ja oman kehon hah-

mottamista, tasapainon hallintaa sekä motorista suunnittelua. (Yack – Sutton – Aquilla

2002: 109; Kaski – Manninen – Mölsä – Pihko 2001: 236.)

Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. Päivittäiset toimintatilan-

teet, kuten pukeutuminen, ovat tärkeitä lapsen kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä. On

tärkeää, että päivittäin lapsen kanssa toimivat vanhemmat, avustajat, sisarukset ja opet-

tajat osallistuvat aktiivisesti arkipäivän aikana lapsen kehityksen tukemiseen. Tärkeää

on oppia arvostamaan tavallisia toimintoja, jotka jo sinällään tukevat lapsen kehitystä.

Arkisten toimintojen ympärille voidaan rakentaa elementtejä, jotka helpottavat lapsen

osallistumista tai poistavat esimerkiksi oppimisen esteitä. Yhteisissä hetkissä tulee har-

joittelemisen lisäksi korostua myös yhdessä tekemisen ilo. (Melamies – Pärnä – Heino –

Miller 2004: 108; Karvonen 2000: 29-32.) Toiminnallisella pukemisella tarkoitetaan

tässä työssä lapsen aktivointia kohti omatoimista suoriutumista huomioiden toiminnan

mahdollistava asento, ympäristö, vaatteet, apuvälineet ja ohjaaminen.

Toiminnallinen opinnäytetyömme käsittelee pukeutumisen kehittymistä motorisesta

näkökulmasta keskittyen lapsen motoriseen kehitykseen ja motoriseen oppimiseen. Lap-

sen karkeamotoriikan kehitys antaa kuvan lapsen yleisestä kehityksestä. Sen viiveet ja

lievät poikkeamat saattavat aiheutua perinnöllisistä tai psykososiaalisista tekijöistä, mut-

ta ne voivat olla myös oireita esimerkiksi kehitys- tai liikuntavammasta. Lisäksi motori-

set ongelmat voivat olla liitännäisoireita muun muassa oppimisen ja keskittymisen on-

gelmissa, esimerkiksi dysleksiassa ja ADHD:ssa. (von Wendt – Voutilainen 2006: 2;

Ahonen - Cantell 1999: 78.) Mahdollisia lapsella esiintyviä motorisia häiriöitä ovat

esimerkiksi kömpelyys, lihasheikkous, lihastonuksen eli -jänteyden poikkeamat, asym-

metriat eli puolierot, tasapainovaikeudet, epätyypilliset liikemallit sekä tahattomat liik-

keet. Motorisen vamman yhteydessä esiintyy usein liitännäisvaurioita eli poikkeavuutta

voi olla esimerkiksi kuulossa, näössä, puheen tuotossa tai oppimisessa (Pihlaja – Prok-

konen 1997: 222).
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Lasten kuntoutuksessa ei enää nykyään haluta käyttää termejä potilas, asiakas, kuntou-

tuja tai vammainen lapsi, vaan käytäntöön on vakiintumassa termi erityistä tukea tarvit-

seva lapsi. Määritelmässä korostuu että vammattoman lapsen tapaan erityistä tukea tar-

vitseva lapsi on ensisijaisesti lapsi. Tässä näkemyksessä painottuu se, että kuntoutus on

lasta varten ja lapsen etu asetetaan ensisijalle. (Koivikko – Sipari 2006: 108.)

Opinnäytetyömme lähtökohtana oli tehdä käytäntöä hyödyttävä työ, jonka tuotos konk-

reettisesti palvelisi tiettyä kohderyhmää. Kiinnostuksen kohteenamme olivat erityistä

tukea tarvitsevat lapset, joten kysyimme yhteistyömahdollisuutta lasten terapiaa tarjoa-

valta Lasten Terapiakeskus Terapeijalta. Yhteistyötahomme ehdotti yhtenä aihevaih-

toehtona lapsen pukemistaitojen tukemista käsittelevää työtä. Innostuimme aiheesta ja

siihen tutustuessamme totesimme aiheesta löytyvän todella vähän kirjoitettua tietoa.

Molemmat opinnäytetyön tekijät ovat toimineet liikuntavammaisten lasten avustajina ja

pohtineet useissa pukemistilanteissa, miten pitäisi toimia ja voisiko jollain keinolla lisä-

tä lapsen omatoimisuutta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden

kansainvälisen luokituksen ICF:n (International Classification of Functioning, Disabili-

ty and Health) rinnalla on lasten ja nuorten version ICF-CY (International Classification

of Functioning, Disability and Health for Children and Youth). ICF-CY huomioi lapsen

kehityksellisyyden, iänmukaiset toiminnat sekä lähiympäristön ja elämän roolit. ICF:n

tapaan ICF-CY luokittelee aihe-alueet kahden yläkäsitteen alle, joita ovat toimintakyky

ja toimintarajoitteet. Toimintakyky kattaa ruumiin/kehon toiminnot, suoritukset ja osal-

listumisen. Toimintarajoitteet puolestaan kattaa ruumiin/kehon vajavuudet sekä suori-

tus- ja osallistumisrajoitteet. Lisäksi ICF-CY luokittelee yläkäsitteisiin vuorovaikutus-

suhteessa olevat ympäristötekijät.  ICF-luokituksen mukaan toimintakyky määräytyy

yksilön terveydentilan ja kontekstuaalisten tekijöiden eli ympäristö- ja yksilötekijöiden

dynaamisen vuorovaikutuksen tuloksena. Kun toimintakykyä halutaan kuvata kokonai-

suutena, on tärkeää ottaa huomioon kaikki osa-alueet.  (ICF 2005: 3, 18: ICF-CY 2007:

xv-xviii.)
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Pukeutuminen sijoittuu ICF-CY-luokituksessa osa-alueen suoritukset ja osallistuminen

alle, pääluokkaan itsestä huolehtiminen. Pukeutuminen sisältää koordinoitujen toimien

ja tehtävien suorittamisen vaatteiden pukemiseksi sekä riisumiseksi. Lisäksi käsite sisäl-

tää sen, että pukeutuminen tapahtuu sopivassa järjestyksessä huomioiden ilmastolliset ja

sosiaaliset olosuhteet. Se sisältää paitojen, hameiden, puseroiden, housujen, alusvaattei-

den, sarin, kimonon, sukkahousujen, hattujen, käsineiden, takkien, kenkien, saappaiden,

sandaalien ja tossujen pukemisen, sovittamisen, riisumisen ja valitsemisen. (ICF-CY

2007: 163.)

Työmme rakentuu teoriatiedosta, vanhempien, fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien

haastatteluista sekä työn tuotoksena syntyneestä oppaasta. Teoriaosuudessa käsittelem-

me lapsen pukemisessa tarvittavien taitojen kehittymistä, oppimista sekä itsenäisen pu-

kemisen tukemista. Kappaleet Pukemiseen tarvittavat taidot ja edellytykset sekä Oppi-

minen painottuvat teoriatietoon. Terapeutteja haastattelemalla tavoitteenamme oli saada

lisää tietoa teorian tueksi ja kuulla käytännön kokemuksia. Haastattelujen tulokset esit-

telemme kappaleessa Itsenäisen pukemisen tukeminen teoriatiedon rinnalla. Työn tarvet-

ta kartoitimme haastattelemalla kolmea erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa.

Heidän mukaansa tarvetta pukemista koskevalle ohjeistukselle oli, sillä ohjaus oli koettu

jääneen hyvin vähäiseksi.

Lääketieteellinen terveydentila
(häiriö tai tauti)

OsallistuminenSuorituksetRuumiin/kehon toiminnot ja
Ruumiin rakenteet

Ympäristötekijät Yksilötekijät

KUVIO 1. ICF-luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet (ICF 2005: 18).
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2 OPINNÄYTETYÖPROSESSI

2.1 Työn tarkoitus ja tavoitteet

Lähtökohtana opinnäytetyöllemme oli se, että se liittyisi erityistä tukea tarvitseviin lap-

siin ja helpottaisi heidän kanssaan käytännössä toimimista. Kysyimme yhteistyömahdol-

lisuutta Lasten Terapiakeskus Terapeijalta ja saimme muutamia ideoita opinnäytetyöl-

lemme. Kiinnostuimme aiheesta liittyen lapsen pukemisen tukemiseen, koska pukemi-

nen on arkinen toiminto, joka tapahtuu useita kertoja päivässä. Lapsen aktiivinen osal-

listuminen pukemistilanteissa antaa hänelle itsenäisyyden tunnetta. Täysin itsenäisen

pukemisen oppiminen lisää lapsen omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.

Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää, miten pukemistilanteissa voidaan tukea

lapsen kehitystä kohti itsenäistä suoriutumista. Selvitämme pukemisessa tarvittavien

taitojen kehitystä ja sitä, mihin pukemistilanteissa tulee kiinnittää huomiota. Tavoitteena

on kehittää opas, jota fysio- ja toimintaterapeutit voivat jakaa lasten vanhemmille ja

muille lasten kanssa päivittäin toimiville ohjatessaan lapsen pukemisen harjoittelua.

Olemme rajanneet pukemisen alkuasennon istuma-asennoksi, jossa lapsi ja aikuinen

voivat olla peräkkäin, vierekkäin tai vastakkain. Päädyimme tähän rajaukseen, koska

istuma-asento on käytössä suurimmalla osalla lapsista, jotka itse harjoittelevat pukemis-

ta. Tarkoituksenamme on kehittää opas, joka olisi mahdollisimman suuren kohderyh-

män hyödynnettävissä. Tämän vuoksi emme rajaa opasta millekään diagnoosiryhmälle,

vaan teemme yleisemmällä tasolla pukemiseen liittyviä asioita selvittävän ja ideoita

herättävän oppaan. Diagnoosista riippumatta pukemisen oppiminen on jokaisen lapsen

kohdalla aina yksilöllinen toimintakykyyn perustuva prosessi.

2.2 Yhteistyötaho ja työn tarve

Yhteistyötahonamme on Lasten Terapiakeskus Terapeija, joka on yksityinen erityisesti

lasten ja nuorten kuntoutukseen erikoistunut palvelukeskus. Terapeijassa työskentelee

fysioterapeutteja, toimintaterapeutteja, puheterapeutteja, musiikkiterapeutteja ja neuro-

psykologi. Toiminta-ajatuksena Terapeijalla on tarjota moniammatillista erityisosaamis-

ta lasten ja varhaisnuorten kuntoutuksessa. Terapeijan toimintaideana on luoda yhdessä

paremmat edellytykset toimintaympäristölle, välineistölle, koulutukselle ja poikkitie-
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teelliselle moniammatilliselle terapialle. Lisäksi Terapeijassa halutaan parantaa kuntou-

tuksen laatua keskinäisellä ja laaja-alaisella työnohjauksella sekä poistaa ja porrastaa

päällekkäistä kuntoutusta. Toimipisteet Terapeijalla on Espoossa ja Vantaalla. He tar-

joavat palveluja omien tilojensa lisäksi, kouluissa, päiväkodeissa ja kotikäynneillä. Työ-

elämän puolelta työtämme ohjaa Terapeijan johtaja, lasten fysioterapian erikoisasian-

tuntija, fysioterapeutti Eija Helminen.

Aihetta jäsentäessämme yhteistyökumppanimme toi esiin, että pukemisesta ei ole juuri-

kaan kirjoitettua tietoa ja siksi työstämme olisi hyötyä. Olimme halukkaita tekemään

opinnäytetyön osana tuotoksen, esimerkiksi oppaan. Yhteistyökumppanimme mukaan

toiminnallisen pukemisen oppaalla voitaisiin sitouttaa ja motivoida lapsen pukemisen

harjoitteluun vanhempia ja muita erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimivia. Op-

paan käytön arveltiin lisäävän tiedonkulkua lapsen pukemistaidoista esimerkiksi päivä-

kodin ja vanhempien välillä.

Selvittääksemme tarvetta opinnäytetyöllemme ja sen tuotokselle haastattelimme kolmea

erityistä tukea tarvitsevan lapsen vanhempaa. Perheiden lapset olivat eri-ikäisiä ja kai-

killa oli erilainen syy erityisen tuen tarpeeseen. Aluksi kysyimme vanhemmilta, millais-

ta ohjausta he olivat saaneet liittyen lapsen pukemisen harjoitteluun. Vastauksista kävi

ilmi, että ohjaus oli ollut varsin vähäistä liittyen lähinnä johonkin yksittäiseen vaatekap-

paleeseen. Ohjeita ja käytännön vinkkejä olisi kaivattu enemmän. Lisäksi tiedonkulkuun

esimerkiksi päiväkodin tai koulun ja kodin välille toivottiin apua. Päiväkodissa tai kou-

lussa lapsi oppii uusia taitoja, koska siellä pukemistilanteisiin on usein enemmän aikaa

kuin kotona. Tiedot uusista taidoista eivät aina siirry vanhemmille, ja tämän vuoksi lap-

selta ei osata kotona vaatia tarpeeksi. (Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat

2008.)

”Pukeminen pitäs olla yks semmonen niinku osa-alue, joka ainaki vuosittain katotaan,

et missä se menee ja mitä siihen vois tuoda lisää tällä hetkellä.” (Erityistä tukea tarvit-

sevan lapsen vanhempi 2008.)

Päivittäisissä pukemistilanteissa vanhemmat kokevat ongelmaksi kiireen. Myös sopivan

ympäristön rakentaminen kotiin ei aina ole mahdollista, eikä pukeminen kotona välttä-

mättä tapahdu aina samassa paikassa. Pukemisen harjoitteluun sopivien vaatteiden löy-

täminen on usein haasteellista. Monilapsisissa perheissä haasteena on yksilöllisyyden
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huomioiminen. Tämän helpottamiseksi lasten vaatteet on hyvä pitää pukiessa eri kasois-

sa. Vanhemmat toivat esiin myös yhteisten toimintaperiaatteiden hyödyllisyyden. (Eri-

tyistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat 2008.)

Opasta vanhemmat pitävät hyvänä ja tervetulleena materiaalina. Siitä toivotaan saavan

lisää tietoa sekä käytäntöön vinkkejä. Oppaan toivotaan motivoivan vanhempia anta-

maan lapselle aikaa harjoitteluun, mutta myös vaatimaan lapselta itsenäistä toimintaa,

jotta lapsi tulevaisuudessa selviäisi erilaisista tilanteista mahdollisimman itsenäisesti.

(Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat 2008.)

”Kun lapsi nämä ja nämä oppisi, niin sitte se voisi vaikka kuudennella luokalla mennä

kavereiden kanssa yksin hampurilaiselle ja se osaisi ite käydä vessassa.” (Erityistä tu-

kea tarvitsevan lapsen vanhempi 2008.)

Vanhemmat haluavat oppaasta paperiversion, eikä esimerkiksi Internetissä olevaa, jol-

loin sitä ei luultavammin tulisi katsottua. Siinä toivotaan olevan kohtuudella tekstiä ja

sen tulee olla selkeä. Toiveena ovat myös havainnollistavat kuvat. Vanhemmilta saim-

me idean jättää eri vaatekappaleita koskeville sivuille tyhjät osiot, joihin oma terapeutti

voi kirjoittaa yksilölliset, kutakin lasta koskevat ohjeet ja esimerkiksi tavoitteet tietyin

väliajoin. (Erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat 2008.)

2.3 Toteutus ja aineiston keruumenetelmät

Opinnäytetyömme on muodoltaan toiminnallinen opinnäytetyö, jolle ominaista on työ-

elämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Toiminnallinen opinnäytetyö koostuu raportista,

johon kuuluvat teoriaosuus ja työprosessin kuvaus sekä tuotoksesta, joka meidän opin-

näytetyössämme on opas. Lisäksi toiminnallisessa opinnäytetyössä selvitetään, miten

tekijät itse arvioivat prosessia, tuotosta ja omaa oppimistaan. (Vilkka – Airaksinen

2003: 9-10, 65.)

Käytämme opinnäytetyössämme kvalitatiivista eli laadullista tutkimusmenetelmää, jos-

sa lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja kohteen tarkasteleminen mahdolli-

simman kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aineisto kootaan luonnolli-

sissa olosuhteissa, todellisissa tilanteissa ja ihmistä suositaan tiedon keruun lähteenä.

Kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti ja aineiston hankinnassa käytetään laadul-
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lisia metodeja, kuten teemahaastattelua ja osallistuvaa havainnointia. (Hirsjärvi – Remes

– Sajavaara 2008: 156, 160.)

Keräsimme tietoa teemahaastatteluilla ja osallistuvalla havainnoinnilla. Teemahaastatte-

luja teimme erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille, fysioterapeuteille ja toimin-

taterapeuteille. Teoriatietoa olemme keränneet eri alojen kirjallisuudesta ja artikkeleista.

Opasta tehdessämme käytimme hyväksemme löytämäämme teoriatietoa sekä haastatte-

luja. Lisäksi valokuvasimme muutaman lapsen pukemistilanteita. Kuviossa 2 on kaavio

opinnäytetyöprosessimme kulusta.

2.3.1 Osallistuva havainnointi

Havainnoinnin avulla päästään luonnolliseen ympäristöön ja saadaan suoraa tietoa yksi-

lön toiminnasta ja käyttäytymisestä arkielämässä. Havainnointimenetelmää voidaan

kritisoida siitä, että havainnoija saattaa häiritä tilannetta tai muuttaa sen kulkua. Myös

havainnoijan emotionaalinen sitoutuminen tarkkailtavaan on haitta, sillä silloin tutki-

muksen objektiivisuus kärsii. Osallistuvassa havainnoinnissa havainnoija voi osallistua

Aiheen jäsentäminen
ja suunnittelu
tammikuu 2008

Suunnitelmaseminaari
29.1.2008

Teorian kokoaminen
tammi-syyskuu 2008

Opinnäytetyön
aiheen ideointi
syksy 2007

Opinnäytetyön ja
oppaan viimeistely
marraskuu 2008

Opinnäytetyön
esittäminen
11.11.2008

Palaute oppaasta
vanhemmilta
loka-marraskuu 2008

Oppaan kokoaminen
lokakuu 2008

Fysio- ja toiminta-
terapeuttien haastattelut
kesä-elokuu 2008

Ideaseminaari
11.12.2007

Valmis opinnäytetyö
ja opas
marraskuu 2008

Vanhempien haastattelut
maalis-huhtikuu 2008

KUVIO 2: Opinnäytetyöprosessin eteneminen.
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tutkittavien toimintaan heidän ehdoillaan. (Hirsjärvi ym. 2008: 207-208, 211.) Osallis-

tuva havainnointi saattaa olla vaikeaa tilanteissa, joissa tutkittavat käyttäytymisjaksot

ovat lyhytkestoisia, tapahtumien luonne vaihtelee hetkittäin tai tapahtumat sisältävät

paljon yksityiskohtia (Viitanen 1997: 55, 57).

Olimme molemmat opinnäytetyön tekijät keväällä 2008 käytännönharjoittelujaksolla

yksityisissä lasten ja nuorten fysioterapiaan painottuvissa paikoissa, ja näin pääsimme

havainnoimaan useita erilaisia lasten pukemistilanteita. Toinen tekijöistä oli myös sy-

ventävän kentän lasten parissa Lastenlinnassa ja pääsi jälleen havainnoimaan erilaisten

lasten pukemistilanteita. Tilanteiden jälkeen kirjasimme tekemiämme havaintoja pape-

rille, ja näin pystyimme hyödyntämään niitä opinnäytetyössämme.

2.3.2 Teemahaastattelu

Teemahaastattelu on välimuoto avoimesta ja lomakehaastattelusta. Toiminnallisessa

opinnäytetyössä teemahaastattelu toimii hyvin silloin, kun tavoitteena on kerätä tietoa

jostakin tietystä teemasta tai konsultoida asiantuntijoita (Vilkka – Airaksinen 2003: 63).

Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, aihepiireihin, jotka on ennalta pää-

tetty. Teemoista keskustellaan eli kysymysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. (Hirs-

järvi ym. 2008: 203; Hirsjärvi – Hurme 2000: 47-48.) Haastattelun avulla on tarkoitus

saada selville, mitä ihmiset ajattelevat jostakin tietystä asiasta. Se on vuorovaikutusta,

jossa kumpikin osapuoli vaikuttaa toiseensa. (Eskola – Suoranta 2005: 85.) Haastattelun

etu on joustavuus, sillä kysymyksiä voidaan toistaa ja vastauksia selventää (Tuomi –

Sarajärvi 2002: 75).

Löysimme aiheestamme vain vähän kirjoitettua tietoa, joten päätimme heti alkuvaihees-

sa kerätä tietoa haastatteluilla ja näin saada kokemuksellista tietoa. Päätimme haastatella

yhteistyötahomme kahta fysioterapeuttia ja kahta toimintaterapeuttia ja näin saada myös

eri alojen näkemystä aiheeseemme. Opasta suunnitellessamme halusimme haastatella

myös erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempia, jotta saisimme kartoitettua heidän

tarvettaan ja kokemuksiaan saamastaan pukemisen ohjaamisesta sekä kerätä heiltä aja-

tuksia ja ideoita oppaaseen. Haastattelimme yhteensä kolmea vanhempaa, joista kahden

yhteystiedot saimme yhteistyötaholtamme ja yhden haastateltavan hankimme itse. Pyy-

simme kaikilta haastateltaviltamme luvan haastatteluun (LIITE 1) ja toteutimme haas-

tattelut teemahaastatteluina, joiden runko vanhemmilla (LIITE 2) ja terapeuteilla (LIITE
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3) oli hieman erilainen. Toteutimme tiedonkeruun teemahaastattelun muodossa, koska

ajattelimme näin saavamme enemmän ymmärrystä ja monipuolisempaa tietoa vuorovai-

kutustilanteiden kautta. Teemat ohjasivat keskusteluja ja ne olivat nousseet lukemas-

tamme teoriasta sekä oppaan alustavasta sisällön suunnitelmasta. Teimme haastattelut

keväällä ja alkusyksystä 2008 ja käytimme niiden tallennukseen nauhuria. Haastatteluti-

lanteissa olivat mukana molemmat opinnäytetyön tekijät ja haastattelut toteutuivat yksi-

löhaastatteluina.

2.4 Aineiston analyysi, laatu ja luotettavuus

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä analysoimme aineistoa keskittämällä litteroinnin

opinnäytetyön sisällön tuottamisessa tarvittuun tietoon. Toiminnallisessa opinnäytetyös-

sä kvalitatiivisella menetelmällä kerättyä aineistoa voi käyttää lähteenä analysoimatta

sitä, kuten konsultaatiotakin. (Vilkka – Airaksinen 2003: 63-64.) Kvalitatiivisen aineis-

ton analysointiin sopii hyvin sisällönanalyysi. Sen tarkoituksena on tiivistää ja selkeyt-

tää kerätyn aineiston tietoa, jolloin aineiston perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä.

Käsittelyssä aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudestaan loogiseksi

kokonaisuudeksi. (Tuomi – Sarajärvi 2002: 93, 110.)

Aineiston laatu on määrää tärkeämpi, ja laadun kriteeri on aineiston monipuolisuus sekä

se, miten se vastaa opinnäytetyön tavoitteisiin ja kohderyhmän tarpeisiin. Haastattelujen

laatuun on etukäteen mahdollisuus vaikuttaa tekemällä hyvä haastattelurunko. Aineiston

luotettavuus riippuu sen laadusta ja siihen vaikuttavat esimerkiksi tallenteiden kuulu-

vuus, litteroinnin tarkkuus ja yhdenmukaisuus. (Hirsjärvi – Hurme 2000: 184-185;

Vilkka – Airaksinen 2003: 64.)

Kun haastattelut olivat toteutuneet, litteroimme ne teemoittain. Vanhempien haastatte-

luista keräsimme vain olennaisen tiedon liittyen oppaaseen ja saatuun pukemisen ohja-

ukseen. Terapeuttien haastattelut litteroimme tarkemmin. Jätimme kuitenkin kaikista

haastatteluista tässä vaiheessa pois suurimman osan täytesanoista ja yhteensä saimme

tekstiä noin 16 sivua, kirjoitettuna fonttikoolla 12 ja rivivälillä yksi. Tämän jälkeen tu-

lostimme vanhempien haastattelut valkoiselle ja terapeuttien haastattelut erivärisille

papereille. Eriväristen papereiden avulla pystyimme jatkossa löytämään tiedon haasta-

tellusta, mutta toisaalta tarkastelemaan aineistoa avoimemmin, ilman suoraa lähdetietoa.
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Terapeuttien haastattelut jäsensimme teemoittain ja alleviivasimme tekstejä teema ker-

rallaan. Tämän jälkeen kirjasimme alleviivauksiamme tietokoneelle teorian mukaisesti

aiheittain. Tässä vaiheessa kirjasimme jo myös suoria sitaatteja, sillä ajatuksenamme oli

käyttää niitä opinnäytetyössämme ja näin saada siihen käytännönläheistä näkökulmaa.

Haastatteluissa oli paljon yhteneväisyyksiä, mutta jokaisesta saimme myös uutta tietoa.

Haastatteluita tehdessämme totesimme nauhurin käytön olevan toisinaan haastavaa.

Muutaman kerran nauhuri pysähtyi yllättäen, mutta onneksemme teimme molemmat

myös muistiinpanoja haastattelujen aikana. Yhdessä vanhemman haastattelussa puheen

kuuluvuus nauhalta oli heikkoa, mutta kaikissa muissa nauhoituksissa äänen kuuluvuus

oli hyvä.

2.5 Eettiset kysymykset

Opinnäytetyötä tehdessämme teimme Terapeijan Eija Helmisen kanssa kirjallisen yh-

teistyösopimuksen. Haastattelemamme terapeutit työskentelevät Terapeijassa ja van-

hemmista kahden tiedot saimme Eija Helmiseltä ja yksi oli toiselle meistä ennestään

tuttu. Teimme kaikkien haastateltaviemme kanssa kirjallisen sopimuksen (LIITE 1),

jossa he antoivat luvan haastatteluun ja nauhoitetun materiaalin käyttöön opinnäytetyös-

sämme. Haastattelijat saivat valita esiintyvätkö he tiedonantajina omalla nimellään vai

nimettömänä. Yhtä terapeuttia lukuun ottamatta kaikki haastateltavamme antoivat luvan

käyttää nimeään. Yksityisyyden suojaamiseksi päätimme, ettemme käytä vanhempien

nimiä tekstiviitteissä.

Opasta varten tarvitsemamme valokuvat kuvasimme itse. Lisäksi Eija Helminen otti

kuvia pyytämistämme tilanteista ja välineistä. Kaikilta kuvissa olleiden lasten vanhem-

milta pyysimme kirjallisen luvan (LIITE 4) kuvien ottoon ja niiden käyttöön opinnäyte-

työtämme ja sen tuotosta varten.

2.6 ”Auta minua pukemaan itse” - toiminnallisen pukemisen opas

Toiminnallisen opinnäytetyömme tuotos on nimeltään ”Auta minua pukemaan itse”

Toiminnallisen pukemisen opas (LIITE 5). Oppaan alussa on yleisiä pukemiseen liitty-

viä asioita ja vinkkejä, jotka käsittelevät pukemisasentoa, -ympäristöä, apuvälineitä,

vaatteiden valinnan merkitystä ja pukemisen ohjaamista.  Näistä jokainen lukija voi
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löytää sopivia ja kokeiltavia ideoita lapsen pukemisen tueksi. Tarkoitus on herättää luki-

ja pohtimaan vaihtoehtoja ja ymmärtämään syitä tietyille valinnoille. Toisessa osiossa

on aukeama kutakin vaatekappaletta kohden, ja tekstin alla on laatikko ”Näin minä pu-

en”, johon terapeuttien on mahdollista kirjoittaa lapselle yksilöllisiä ohjeita ja vinkkejä.

Tarkoitus on se, että terapeutit jakavat opasta ohjatessaan pukemista ja kirjaavat ohjeet

vihkoon, jotta niihin on helppo palata ja ne leviäisivät kaikkien lapsen kanssa toimivien

tietouteen.

Halusimme oppaaseen tekstin ohelle myös kuvia, jotka havainnollistavat vinkkejä ja

pukemistilanteita. Tekstit oppaaseen olemme koonneet kirjallisesta tuotoksestamme,

josta tietoa ja perusteluja löytyy lisää.  Opasta tehdessämme pohdimme sekä tekstin että

kuvien määrää ja asettelua sekä tekstilaatikoiden kokoa. Tarkoituksenamme oli tehdä

selkeä, helppolukuinen ja käytännönläheinen opas, jonka käyttöön ottaminen olisi mie-

lekästä ja helppoa.

Opas on A5- kokoinen vihkonen, jonka malliversiot olemme painaneet paksummalle

paperille, joka on kestävää ja siistin näköinen ulkoasultaan. Valitsimme oppaan muo-

doksi vihkoversion mahdollisen CD-ROMin sijaan, koska se on mielestämme helpom-

min jaettavissa lasten kanssa toimiville ja se oli haastattelujen perusteella käytännöllisin

vaihtoehto. Lisäksi vihkomuotoiseen oppaaseen voi yksilöllisesti kirjata kunkin lapsen

kanssa käytännössä toimivat asiat. Sen voi helposti ottaa mukaan pukemistilanteisiin,

sillä sen lukeminen ei vaadi erityisvälineitä, kuten tietokonetta.

Ennen oppaan viimeisen version painamista pyysimme haastattelemiamme vanhempia

ja yhteistyötahoamme lukemaan oppaan läpi ja kommentoimaan sitä. Palautteen perus-

teella viimeistelimme oppaan ja saimme siitä mielestämme hyvän ja toimivan kokonai-

suuden. Oppaan takakannessa on tekijöiden nimet, vuosiluku, yhteistyötahon nimi ja

logo, sekä koulun nimi ja logo. Oppaan kopiointi- ja käyttöoikeudet ovat sen tekijöillä

sekä Lasten Terapiakeskus Terapeijalla.

3 PUKEMISEEN TARVITTAVAT TAIDOT JA EDELLYTYKSET

Itsenäinen pukeminen edellyttää useiden erilaisten taitojen ja toimintojen kehittymistä ja

hallitsemista. Tällaisia ovat muun muassa riittävät karkea- ja hienomotoriset taidot, ke-
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honhahmotus ja motorinen suunnittelu. Lisäksi nivelten, kuten lonkkien ja olkapäiden,

liikkuvuuden tulee olla riittävä. Olemme rajanneet pukemisen alkuasennoksi istuma-

asennon, joten lapsen tasapainon tulee olla riittävä, jotta itsenäinen pukeminen on mah-

dollista. Lapsen pitäisi siis pystyä istumaan tuetta ja pitämään molemmat jalat maassa.

Lapsen täytyy myös pystyä ohjaamaan käsiään ja katsomaan, mitä hän on tekemässä.

Tasapaino tulee pystyä säilyttämään, vaikka lapsi käyttää käsiään. Hallinnan hartioissa

tulee olla riittävä, jotta käsivarsien ja käsien liikkeet kohti keskilinjaa ja sen yli onnistu-

vat. Lapsen täytyy ymmärtää pukemisjärjestys sekä vaatekappaleiden avattavien osien

tarve ja määrä. Myös suuntien ja käsitteiden, kuten ylös ja alas, takana ja edessä tai oi-

kea ja vasen ymmärtäminen on tärkeää. (Finnie 1997: 196; Yack ym. 2002: 109.)

3.1 Lapsen pukemistaitojen kehitys

Asennoituminen pukemiseen alkaa jo vauvana vaipanvaihdoista, ja sitä helpottaa, kun

sekä lapsi että pukija kokevat tilanteet vaivattomiksi. Pukemistaitojen kehittymisen en-

simmäinen vaihe on saada lapsi myötäilemään puettaessa. Noin vuoden iässä lapsi nor-

maalisti myötäilee liikkeitä ojentamalla ala- ja yläraajojaan. Rohkaisemalla aluksi sa-

tunnaisia myötäilyjä, niistä tulee vähitellen tietoisia. Lasta helpottaa, kun vaatteet pue-

taan aina samassa järjestyksessä. Pienet lapset kokevat yleensä riisuutumisen helpom-

maksi ja oppivat sen usein ensin. (Kaski ym. 2001: 236; Finnie 1997: 190; Aaltonen –

Ojanen – Sivén – Vihunen – Vilén 1997: 212.)

Lapsen pukemistaitojen kehitys vaihtelee suuresti ja on aina yksilöllistä. Aikatauluja

tärkeämpää on tunnistaa kehitystä eteenpäin vievä suunta, joten seuraavaksi esitetyt

ikätasot ovat vain viitteellisiä. Noin puolentoista vuoden ikäisenä lapsi osaa itse riisua

sukkansa, avatut kenkänsä ja lapasensa. Tästä noin puolen vuoden kuluttua hän osaa

laittaa päähänsä hatun ja ottaa sen pois, pukea päälleen sukat, kengät ja housut sekä rii-

sua avatun takin ja muita yksinkertaisia avattuja vaatteita. 3-4-vuotiaana lapsi pukeutuu

jo pääosin itse ja tarvitsee apua lähinnä vaatteiden kiinnittämisessä ja niiden oikeille

paikoille laittamisessa. Sorminäppäryyden kehittyessä lapsi oppii ensin avaamaan nep-

parit  ja  vetoketjun,  ja  myöhemmin  sulkemaan  nepparit  sekä  avaamaan  ja  napittamaan

isoja nappeja. Noin viisivuotiaana lapsi osaa kiinnittää vetoketjun ilman apua sekä sul-

kea ja avata vyön tai soljen. Kuusivuotias osaa sitoa kengännauhat ja hupun nyörit sekä

valita säähän ja tilaisuuteen sopivia vaatteita. (Aaltonen ym. 1997: 212; Levitt 1996:
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261; Bluma – Shearer – Frohman – Hilliard 1986; Haaranen-Emenike ym.1994: 9; Fin-

nie 1997: 190.)

3.2 Motorisen kehityksen merkitys pukemisessa

Motorisella kehityksellä tarkoitetaan vartalon ja sen osien toiminnallisia muutoksia sekä

liikkeiden säätelyn ja ohjauksen kehitystä. Motorisen kehityksen myötä kehon massa-

liikkeet muuttuvat tarkoituksenmukaisiksi yksittäisiksi liikkeiksi. Hermo-

lihasjärjestelmän, luuston ja lihaksiston kehityksellä on suuri vaikutus motoriseen kehi-

tykseen, samoin kuin ympäristöstä tulevan informaation määrällä ja laadulla. (Karvonen

2000: 33-34; Numminen 1996: 22.) Jokaisen ihmisen kehitys on ainutkertainen ja yksi-

löllinen tapahtumien ja vaiheiden ketju. Lapsen motorisen kehityksen järjestys on en-

nustettavissa, mutta kehitysnopeus vaihtelee sekä samalla ihmisellä, että eri yksilöiden

välillä johtuen sekä ympäristötekijöistä että lapsen omasta käyttäytymisestä. (Korhonen

1999: 122, Sillanpää 1996: 18; Gallahue – Ozmun 2006: 141; Salpa 2007: 9-13.)

Motorisessa kehityksessä on erotettavissa neljä vaihetta eli refleksiliikkeet, symmetriset

liikkeet, tahdonalaiset, motivoidut ja eriytyneet liikkeet sekä automatisoituneet liikkeet

(Numminen 1999: 33). Lapsen motorinen kehitys etenee automaattisista reflekseistä ja

kehitysheijasteista omaehtoiseen liikkumiseen. Heijasteet kuvaavat lapsen hermostollis-

ta kypsymistä ja monet tutkijat uskovat, että ne ovat normaalin motorisen kehityksen

perusta ja vaikuttavat myöhempään kehitykseen. (Shumway-Cook – Woollacott 2007:

192; Numminen 1996: 23.) Refleksiliikkeet kehittyvät ilman isojen aivojen myötävaiku-

tusta. Kolmen neljän kuukauden ikään mennessä isojen aivojen vaikutus alkaa näkyä

symmetrisissä liikkeissä ja tahdonalaiset, motivoituneet ja eriytyneet liikkeet ilmentävät

jo niiden kehittynyttä vaihetta. (Karvonen 2000: 34.) Tällöin oikaisureaktioiden vaiku-

tus liikkeiden säätelijänä on vähentynyt. Tavoitteena on saavuttaa automatisoitunut taso,

jolloin lapsen ei tarvitse ajatella liikkumistaan, vaan hän pystyy tekemään kahta asiaa

samanaikaisesti. Suorituksen ohjaus on tällöin siirtynyt aivojen alemmille osille ja tämä

tapahtuu yleensä kolmen vuoden ikään mennessä. (Numminen 1999: 34.)

Motorisen kehityksen voidaan ajatella noudattavan kolmea päälinjaa, joista yksi on li-

hasten säätelyn kehittyminen kefalokaudaalisesti eli päästä jalkoihin. Vartalon ja sen

osien liikkeet kehittyvät myös proksimodistaalisesti eli keskeltä äärialueille. Kehitys

etenee kokonaisvaltaisista liikkeistä eriytyneisiin liikkeisiin eli ensin kehittyy kar-
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keamotoriikka, suurten lihasten koordinaatio, jolloin lapsi oppii liikkeen perusmallin.

Tämän jälkeen kehittyy hienomotoriikka eli pienten lihasten koordinaatio, jolloin liike-

suoritus tulee täsmälliseksi. Vaikka tätä Arnold Gesellin alkuperäistä 1940-luvulta pe-

räisin olevaa tutkimusta pidetään lähtökohtana, on siihen löydetty poikkeuksia. Forss-

bergin ja Thelenin 1980-luvulla tekemissä tutkimuksissa on osoitettu, että vastasynty-

neet hallitsevat jalkoja potkiessaan, vaikka he eivät vielä osaa kontrolloida päätään.

(Numminen 1996: 22, Shumway-Cook – Woollacott 2007: 188-194.) Myös Sillanpään

(1996: 27-28) mukaan kehitys etenee eri toiminnallisten neurologisten verkostojen ja

järjestelmien vuorovaikutuksena eikä hierarkia olekaan niin selvä kuin aikaisemmin

luultiin. Nykyaikana painotetaan, että motoriseen kehitykseen vaikuttavat perimä, mo-

ninaiset oppimiskokemukset sekä ympäristön kanssa käytävä aktiivinen vuorovaikutus

(Zimmer 2001: 58 - 59).

Gallahue ja Ozmun (2006: 142-236) jakavat motorisen kehityksen taidot kolmeen luok-

kaan eli tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaitoihin. Tasapainotaidot sisältävät kehityk-

sen makuulta pystyasentoon eli pään, niskan ja vartalon hallinnan sekä istuma- ja sei-

soma-asentojen kehittymisen. Liikkumistaitoja ovat ne liikkeet, joilla lapsi siirtyy pai-

kasta toiseen esimerkiksi ryömien, kontaten, kävellen, juosten ja hypellen. Käsittelytai-

tojen avulla lapsi pystyy käsittelemään esineitä, välineitä ja telineitä. Näitä taitoja ovat

muun muassa pukemisessa vaatteisiin tarttuminen ja irrottaminen sekä nauhojen solmi-

minen.

3.2.1 Karkea- ja hienomotorisen kehityksen vaiheet

Valtaosa lapsista etenee kehityksessään tiettyjen vaiheiden kautta, mutta lasten välillä

voi esiintyä suuriakin eroja siinä, minkä ikäisenä he saavuttavat kunkin vaiheen, ja jos-

kus jokin vaihe voi jäädä välistä. Karkeamotorisen kehityksen tärkeitä vaiheita ovat

muun muassa istuminen (6-7 kk), konttaaminen (8-10 kk), itsenäinen seisominen (12-13

kk) ja kävely (14-18 kk). (Shumway-Cook – Woollacott 2007: 188-189.) Noin kahden

vuoden iässä lapsi oppii juoksemaan ja kolmivuotiaana hyppäämään tasajalkaa. Neli-

vuotias kävelee portaat vuorotahtiin ja kuusivuotias ajaa polkupyörällä ilman apupyöriä,

hiihtää ja luistelee. (Sillanpää 1996: 30.) Kaikki tämä edellyttää monien keskushermos-

ton toimintojen kypsymistä ja kehittymistä yhteistyöhön. Motoriset suoritukset ovat

riippuvaisia myös sensorisista havainnoista, kuten tunto- ja kinesteettisen aistin anta-
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masta palautteesta esimerkiksi missä asennossa olen ja näön antamasta tiedosta esimer-

kiksi etäisyyksien arvioinnissa. (Korhonen 1997: 40-41.)

Hienomotoriikan eli käden toimintojen kehitys etenee vaiheittain tarttumisrefleksistä

kykyyn kirjoittaa. Liikkeet kehittyvät yhteistyössä kosketus- ja näköaistin kanssa ja hie-

nomotorisilla taidoilla on tärkeä merkitys lapsen arkielämän mahdollistajana. Vastasyn-

tyneen kädet ovat nyrkissä ja hän tarttuu lujasti vanhemman sormeen kämmentä koske-

tettaessa. Tarttuminen vaatii esineen tai asian havaitsemista näkö- ja tuntoaistin avulla.

Tarttumisrefleksin vähetessä lapsi oppii ojentamaan sormia ja irrottamaan otteensa.

Noin viiden kuukauden iässä lapsi osaa siirtää esinettä kädestä toiseen. Seuraavaksi lap-

si oppii oikean tarttumisotteen, jossa peukalo ja muut sormet ovat vastakkain. Tämän

jälkeen noin 9-10 kuukauden ikään mennessä lapsi oppii pinsettiotteen, jossa peukalo ja

etusormi koskettavat toisiaan. (Pihlaja – Prokkonen 1997: 40, 224; Karvonen 2000: 35;

Lyytinen – Ahonen – Eklund – Lyytinen 2000: 17; Numminen 2005: 147-148.) Noin

kolmen vuoden iässä kehittyvät käsien bilateraalinen toiminta ja sorminäppäryys. Viisi-

vuotiaana kätisyys on vakiintunut ja kuusivuotiaana lapsi oppii usein sitomaan kengän-

nauhat. (von Wendt – Voutilainen 2006: 3.) Itsenäinen pukeminen edellyttää, että lapsi

pystyy tarttumaan, irrottamaan ja hallitsemaan sormien hienomotoriset liikkeet huoli-

matta käsien asennosta (Finnie 1997: 196).

3.2.2 Toiminnallisen istuma-asennon kehittyminen

Itsenäinen istuminen edellyttää pään, vartalon ja lantion pystyasennon hallinnan sekä

tasapaino- ja suojareaktioiden kehittymistä. Vastasyntyneen lapsen asento on flek-

siovoittoinen eli vartalo ja raajat ovat koukussa. Tuettaessa lasta istuma-asentoon, hän

vajoaa kasaan eli hänen selkänsä pyöristyy, yläraajat ovat lähellä vartaloa ja pää roikkuu

vasten rintakehää. Lisäksi lapsen lonkat ovat koukussa ja ulkokierrossa sekä polvet ja

nilkat koukussa. Kahden kuukauden iässä lapsen pään hallinta on parantunut ja lapsi

yrittää tuetussa istuma-asennossa nostaa päätään pystyyn. Nelikuisena ojennusta näkyy

jo ylävartalossa. Lonkista eteenkallistunut istuma-asento on epävakaa ja lapsi pyrkii

vakauttamaan asentoaan nostamalla yläraajat ja lähentämällä lapaluita, joten asento ei

vielä ole toiminnallinen. Pään kääntäminen sivulle aiheuttaa painon siirtymisen samalle

puolelle johtaen vielä tässä vaiheessa kaatumiseen. 5-7 kuukauden iässä lapsen pään

hallinta istuma-asennossa on hyvä, mutta lapsi nojaa vielä eteen ojennettuihin yläraajoi-

hin. Lapsi käyttää tasapainon säilyttämiseksi alaraajojen kehä-asentoa, jossa lonkat ovat
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koukussa ja ulkokierrossa, polvet ja nilkat koukussa. Yläraajojen irrotus alustalta onnis-

tuu lyhyeksi aikaa. Pään kääntö tai sivulle kurkottaminen aiheuttavat kuitenkin vielä

herkästi kaatumisen.

8-10 kuukauden iässä lapsi alkaa istua itsenäisesti kokeillen erilaisia asentoja ja istuma-

asennosta tulee toiminnallinen yläraajojen vapautuessa esimerkiksi vaatteiden käsitte-

lyyn. Pään rotaatio aiheuttaa vartalon rotaation ja myöhemmin lapsen kehittyessä myös

lantion rotaation. Suoja- ja tasapainoreaktiot toimivat osittain eli lapsi pystyy horjahta-

essaan ottamaan yläraajoillaan tukea eteen ja sivuille. Kehityksen edetessä lapsi käyttää

istuma-asentoa välivaiheena siirtyessään taas toiseen asentoon ja puuhaan. Vuoden ikäi-

sellä lapsella istuma-asento on toiminnallinen leikkiasento ja suoja- ja tasapainoreaktiot

kaikkiin suuntiin ovat luotettavat, eikä lapsi pelkää kaatumista. Vartalon lisääntynyt

rotaation hallinta mahdollistaa lapsen kurkottamisen myös keskilinjan yli. (Bly 1994: 7-

203; Salpa 2007: 28-110; Levitt 1996: 148-150.)

Istuma-asennon saavuttaminen normaalia myöhemmin saattaa johtua mm. epänormaa-

lista asentotonuksesta, kuten esimerkiksi velttoudesta, spastisuudesta tai tonuksen vaih-

teluista ja niihin läheisesti liittyvistä epänormaaleista asento- tai liikemalleista. Esimer-

kiksi istumaan asetetulta CP-vammaiselta diplegia spastica -lapselta puuttuu alkuvai-

heessa vartalon tasapaino ja lapsi kaatuu helposti taaksepäin. Alaraajat ovat kääntyneet

sisäänpäin ja addusoivat, ja nilkat sekä varpaat ovat plantaarifleksiossa. Lapsen selkä on

hyvin pyöreänä kompensoiden lonkkien puutteellista fleksiota ja pää on eteen työntynyt.

Yläraajojen ja käsien käyttö tukemiseen kehittyy myöhään. Kun lapsi alkaa istua, hänel-

tä puuttuvat lantion ja alaraajojen tasapainoreaktiot, jotka estävät sivulle kaatumisen.

Myös CP-vammaiset hemiplegialapset istuvat myöhään ja heillä on tasapainovaikeuk-

sia. He kaatuvat helposti affektoituneelle puolelle, joten kaatumisen estämiseksi heillä

on istuessa suurin osa painosta terveellä puolella. (Bobath - Bobath 1991: 14-47.)

3.3 Oman toiminnan ohjaus ja pukeminen

Oman toiminnan ohjaus on tahdonalaisen tarkoituksenmukaisen toiminnan edellytys. Se

sisältää useita toiminnan osa-alueita, kuten tavoitteen valinta, suunnittelu, ennakointi,

aloitteellisuus, tarkkaavuuden suuntaaminen ja ylläpito, impulssien hallinta sekä reakti-

oiden ja ärsykkeiden ehkäisy. Myös lyhytkestoinen muisti ja toiminnan kielellinen sää-

tely liittyvät keskeisesti toiminnan ohjaukseen. (Kukkonen – Rantamäki – Tiilikka
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1998: 35-36.) Kyse on siis siitä, mitä tehdään ja miten toiminta suoritetaan (Koivikko –

Sipari 2006: 111). Esimerkiksi pukiessa lapsen tulee keskittyä tekemiseen, ymmärtää

missä järjestyksessä vaatteet puetaan ja miten päin ne puetaan.

Tavoitteiden asettaminen edellyttää ihmiseltä ymmärrystä ja on mahdollista, jos henki-

löllä on kokemusta tai tietoa asiasta. Ihmisen tulee ymmärtää olevansa subjekti, jotta

hän voi tehdä suunnitelman, jonka avulla tavoitteen saavuttaminen on mahdollista. Li-

säksi ihmisen täytyy pystyä arvioimaan käytössään olevia keinoja, joilla tavoitteeseen

voi pyrkiä. (Kukkonen ym. 1998: 35-36.)

3.4 Kehonhahmotus ja pukeminen

Kaiken tavoitteellisen motoriikan perustana on neuraalinen ruumiinkuva, joka myös luo

pohjan minuudelle. Sandströmin (2000: 4) mukaan ruumiinkuva muodostuu psykologi-

sesta ruumiinkuvasta eli minäkuvasta ja neuraalisesta ruumiinkuvasta eli kehonkaavas-

ta, kehominästä. Minäkuva pitää sisällään omanarvontunnon, tietoisuuden itsestä, tun-

teet, ajattelun ja näönvaraisen ruumiinkuvan. Kehominä taas käsittää kehon ja sen osien

asentojen ja liiketilojen aistimisen ja liikehahmojen luomisen. (Sandström 2000: 4.)

Kranowitzin (2003: 63) mukaan kehonhahmotus on mielensisäinen kuva omasta ruu-

miista, miten sen osat liikkuvat ja missä suhteessa ne ovat toisiinsa, tilaan, ympäristöön

ja avaruuteen. Se kehittyy eri aistikokemusten, asentojen ja liikkeiden kautta, kun vau-

vaa käsitellään ja kun lapsi liikkuu ja leikkii erilaisissa tiloissa ja ympäristöissä. Kehon-

hahmotuksen myötä kehittyy myös bilateraalinen integraatio, joka mahdollistaa kehon

puoliskojen sujuvan, samanaikaisen ja hallitun käytön. Kehonhahmotukseen liittyy lä-

heisesti kolme aistijärjestelmää: taktiilinen eli tuntoaistijärjestelmä, proprioseptinen eli

asentoaistijärjestelmä ja vestibulaarinen eli liike- ja tasapainoaistijärjestelmä, jotka

muodostavat kehonhahmotuksen fysiologisen perustan. Hyvän taktiilisen hahmotusky-

vyn myötä lapselle kehittyy hyvä kehonhahmotus, joka on kuin kartta hänen kehostaan.

Sen avulla mahdollistuu sujuva ja määrätietoinen liikkuminen ja lapsella on käsitys sii-

tä, mitä hän on tekemässä. (Kranowitz 2003: 63-64, 86, 116.) Eli jäsentyneenä kehon-

hahmotus toimii automaattisesti ja on perusta lapsen motoristen taitojen ja niiden suju-

vuuden kehittymiselle. Jos lapsella on vaikeuksia hahmottaa omaa kehoaan, voi se nä-

kyä esimerkiksi kömpelönä liikkumisena tai vaikeutena monissa motorisissa perustoi-
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minnoissa, kuten paikallaan seisomisessa tai pyörällä ajamisessa. (Autio 2001: 77.)

Myös pukemisessa voi ilmetä ongelmia.

Pukemishetket ovat hyviä tilaisuuksia tutustuttaa lasta omaan kehoon. Lapsi tuntee it-

sensä yksilöksi silloin, kun hän kokee vartalonsa ja sen osat fyysiseksi kokonaisuudeksi

ja pystyy liikkumaan tahtonsa mukaan. Lapsen minäkäsityksen kehittymisen edellytys

on kehonkaavion muodostuminen. (Pihlaja - Prokkonen 1997: 229, Numminen 1996:

12.)

3.5 Sensorisen integraation merkitys pukemisessa

Sensorinen integraatio on neurologinen prosessi, joka jäsentää kehostamme ja ympäröi-

västä maailmasta vastaanottamaamme tietoa selviytyäksemme arkielämässä. Sensorinen

integraatio eli aistitiedon yhdistäminen tapahtuu keskushermostossa. Kun sensorinen

integraatio tapahtuu tarkoituksenmukaisesti, ihminen reagoi automaattisesti ja tiedosta-

mattaan ympäristön ärsykkeisiin. (Yack ym. 2002: 23; Kranowitz 2003: 56.) Sensorisen

integraation häiriö on keskushermoston toimintahäiriö eli aivot eivät kykene analysoi-

maan, jäsentämään ja yhdistämään aistien kautta saatua tietoa riittävän hyvin. Tämän

takia aistitiedon käyttö toiminnan suunnitteluun ja jäsentämiseen saattaa olla vaikeaa,

minkä vuoksi myös oppiminen voi olla vaikeaa. (Kranowitz 2003: 27.)

Sensorinen integraatio koskee kaikkia aistijärjestelmiä, mutta keskitymme ensisijaisesti

tarkastelemaan vestibulaarisen, taktiilisen ja proprioseptisen järjestelmän häiriöitä pu-

kemiseen liittyen. Taktiilisen järjestelmän kautta saamme tuntoaistimuksia eli järjestel-

mä saa ihon reseptorisoluilta tietoa kosketuksesta, paineesta, värähtelystä, lämpötilasta

ja kivusta. Lapsi, jolla on taktiilisen järjestelmän häiriö, voi reagoida kosketukseen joko

liian herkästi tai riittämättömästi, ja hänellä voi olla taktiilisen erottelun vaikeuksia.

Vaikeuksista riippuen on pukemisessa hyvä huomioida, että lapsi voi joko inhota tai

pitää mielellään tiukkoja vaatteita, kenkiä ja sukkia. Hän ei ehkä pidä pukemisesta lain-

kaan ja saattaa haluta kaikki pesuohjemerkit ja muut lisäkkeet pois. Tyypillistä näille

lapsille on nykiä ja hangata vaatteitaan koko ajan. (Yack ym. 2002: 49-51, 69.)

Vestibulaarinen järjestelmä antaa tietoa liikkeestä, painovoimasta ja pään asennon muu-

toksista. Se liittyy läheisesti sekä auditiiviseen järjestelmään eli kuuloon että visuaali-

seen järjestelmään eli näköön. Sen tuoma tieto on välttämätöntä lihastonukselle sekä
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lihasten valmiudelle tehdä työtä. Lapsi, jonka on vaikea käsitellä vestibulaarisesta jär-

jestelmästä tulevaa tietoa, voi reagoida vestibulaarisiin aistimuksiin liian heikosti, liian

voimakkaasti tai kummallakin tavalla. Pukeutuessa lapsen on vaikea säilyttää tasapai-

noaan kunnolla ja hän väsyy helposti. (Yack ym. 2002: 54-56, 69.)

Propriseptinen järjestelmä eli proprioseptiikka tarkoittaa aistitietoa, joka kertoo meille

tiedon liikkeistämme ja asennoistamme. Järjestelmän reseptorit sijaitsevat lihaksissa,

nivelissä, nivelsiteissä, nivelkapseleissa, jänteissä ja sidekudoksissa sekä ihossa. Prop-

rioseptiikan tehtävänä on kehonhahmotuksen tehostaminen sekä motoriikan hallinnan ja

motorisen ohjailun kehittäminen. Sen avulla kehon osia voidaan liikuttaa hallitusti ja

tarkoituksenmukaisesti. Lapsi, joka ei pysty vastaanottamaan ja käsittelemään prop-

rioseptisen järjestelmän tuomaa tietoa, ei saa riittävästi palautetta liikkeistään ja kehon

asennoista, joten lapsi korjaa niitä näköaistin avulla. Motoriset taidot voivat kehittyä

tavallista hitaammin ja liikkeiden hienosäätö on heikkoa. Pukemisessa lapsi väsyy hel-

posti, eikä osaa suhteuttaa kehon asentoa pukemisen mukaan. Lapsi ei huomaa, että

vaatteet ovat vinossa tai väärinpäin ja hänelle tuottaa vaikeutta esimerkiksi vetoketjun

vetäminen tai paidan napittaminen ilman näköaistin apua. (Yack ym. 2002: 59-60, 69;

Kranowitz 2003: 133-135.)

4 OPPIMINEN

Ihmisen elämä on jatkuvaa oppimista eli kokonaisvaltaista kehittymistä. Oppimisella

tarkoitetaan suhteellisen pysyvää, kokemukseen perustuvaa muutosta ihmisen tiedoissa,

taidoissa ja valmiuksissa sekä niiden välityksellä hänen toiminnassaan. (Kranowitz

2003: 27-28; Numminen 1996: 97.) Tyypillistä oppimiselle on tiedon aktiivinen käsitte-

ly ja järjestäminen. Kaikki muutokset yksilön toiminnassa eivät kuitenkaan aiheudu

varsinaisesta oppimisesta, vaan osaltaan käyttäytymiseen vaikuttavat ihmisen luonnolli-

seen kehitykseen kuuluvat niin sanotut vaistotoiminnot ja kypsyminen. Kaikille oppimi-

sen muodoille yhtenäistä on se, että ne liittyvät ihmisten kaikkeen toimintaan eli ne aut-

tavat orientoitumaan, sopeutumaan, kehittymään ja vastaamaan haasteisiin. Maailma

järjestyy oppimisessa ihmisen oman toiminnan kannalta mielekkäiksi osiksi ja siksi se

on erityisen yksilöllistä ja sen tehokkuus riippuu kunkin ihmisen senhetkisestä kehitys-

vaiheesta ja elämäntilanteesta. (Huisman – Nissinen 2005: 25-26.) Tietyn taidon kehit-

tyminen vie aikaa ja tapahtuu usein pitkäjänteisen harjoittelun ja siinä tapahtuvien op-
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pimisen sekä oivaltamisen sarjojen kautta. Käytännössä oppimista voidaan pitää usean

eri oivaltamisen ja oppimisen tavan summana. Syvällisin oppimisen muoto on itse te-

kemällä oppiminen. (Koivikko – Sipari 2006: 111.)

Pukemista ajatellen tärkeitä oppimiseen liittyviä termejä ovat motorinen oppiminen ja

motorinen kontrolli, joista ensimmäinen keskittyy liikkeen saavuttamiseen ja muunte-

luun, kun taas jälkimmäistä voidaan ajatella jo saavutetun liikkeen säätelynä (Shum-

way-Cook – Woollacott 2007: 22). Käsittelemme myös käsitteitä motorinen suunnittelu

sekä havaintomotoriikka, jotka liittyvät läheisesti motoriseen oppimiseen ja motoriseen

kehitykseen.

4.1 Motorinen oppiminen

Yksi oppimisen muoto on motorinen oppiminen, jolla tarkoitetaan kykyä oppia yksin-

kertaisten liikkeiden lisäksi yhä monimutkaisempia liikkeenhallintataitoja (Kranowitz

2003: 27-28). Numminen (1996: 98) määrittelee motorisen oppimisen tapahtumasarjak-

si, jossa eri vaiheet yhdentyvät harjoituksen ja kokemusten avulla sisäisiksi malleiksi,

joiden avulla ihminen pystyy ohjaamaan ulkoista toimintaa tarkoituksenmukaisesti, ta-

loudellisesti ja koordinoidusti. Motoristen taitojen oppimisen alkuvaihe on kognitiivinen

prosessi, jolloin tiedon vastaanottamisessa käytetään hyväksi havainnointia ja tarkkaa-

vaisuutta. Seuraavassa vaiheessa uutta tietoa verrataan ja yhdistetään jo olemassa ole-

vaan tietoon uuden sisäisen mallin muodostamiseksi. (Numminen – Laakso 2007: 22.)

Motorisessa oppimisessa ihminen on jat-

kuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä

kanssa eli inhimillinen toiminta syntyy

aina ihmisen, ympäristön ja tehtävän väli-

sessä vuorovaikutuksessa (KUVIO 3).

Ympäristöstä ja kehosta tuleva tieto kont-

rolloi liikettä. Kehon sisäisessä säätelyssä

keskushermosto organisoi lihasten ja ni-

velten toimintaa hallituiksi toiminnallisiksi

liikkeiksi. (Shumway-Cook – Woollacott

2007: 4-6; Talvitie – Karppi – Mansikka-

mäki 2006: 67-69.)

KUVIO 3. Liikkeen säätelyyn vaikutta-
vat tekijät (Shumway-Cook – Woolla-
cott 2007: 5).

Tehtävä

YmpäristöYksilö

Liike
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Motorisessa oppimisessa suuri merkitys on myös palautteella, joka voi olla sisäistä tai

ulkoista. Sisäiseksi palautteeksi kutsutaan itse liikkeestä tullutta tietoa (feedback), jossa

suoritusta korjaava tieto välittyy proprioseptisistä hermopäätteistä, tuntoaistimuksista,

kuulo-, näkö- tai vestibulaarijärjestelmästä. Ulkoinen palaute on ympäristöstä saatua

palautetta ja se täydentää sisäistä palautetta. Palautetta voidaan antaa joko manuaalisesti

tai suullisesti ja se annetaan joko suorituksen aikana tai sen jälkeen. Palautteen antotapa

ja aika tulee aina miettiä yksilöllisesti. (Talvitie – Karppi – Mansikkamäki 1999: 65-66;

Shumway-Cook – Woollacott 2007: 35-36.)

4.2 Motorisen oppimisen teorioita

Motoriseen oppimiseen liittyen on olemassa erilaisia teorioita, jotka selittävät, miten

oppimista tapahtuu. Yksi varhaisimmista teorioista on Adamsin suljetun systeemin teo-

ria, jonka mukaan monimutkaiset liikkeet voidaan suorittaa oikein ilman ulkopuolista

palautetta, koska ihminen saa toiminnastaan sensorista palautetta. Tätä verrataan aikai-

semmin harjoittelukokemuksen aikana syntyneeseen havaintojälkeen, eikä teoria näin

ollen selitä uuden oppimista. Schmidtin skeemateoria sen sijaan pyrkii selittämään uu-

den taidon oppimista perustuen muistiin varastoituneisiin skeemoihin liikkeestä. Siinä

ihmisen liikkeen aikana hänen muistiinsa varastoituu liikkeeseen liittyviä tekijöitä, ku-

ten kehon asento sekä tieto liikkeen oikeasta tuloksesta ja sensorisista seuraamuksista

eli miltä se näyttää ja tuntuu. Newellin tutkivan oppimisen teorian mukaan yksilö, ym-

päristö ja tehtävä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Teoriassa painotetaan taidon op-

pimista dynaamisen tutkivan toiminnan seurauksena. Oppiminen edellyttää havainto-

motoristen toimintojen yhteensovittamista niin, että toiminnon suorittamiseksi syntyy

optimaalisia strategioita. (Shumway-Cook – Woollacott 2007: 27-31; Talvitie ym. 2006:

71-73.)

Fittsin ja Posnerin mukaan motorinen oppiminen voidaan erotella kolmeen vaiheeseen:

varhainen eli kognitiivinen, väli- eli assosiatiivinen, ja lopullinen eli autonominen vaihe.

Alkuvaiheessa taidon oppiminen on kognitiivista, jolloin tarkoituksena on luoda kuva

opittavasta taidosta ja oppimiseen liittyvistä menettelytavoista. Tietoa opittavasta tai-

dosta haetaan ja vastaanotetaan eri aistein havainnoimalla, katsomalla, kuuntelemalla ja

tunnustelemalla. Tyypillistä on selkeä kielellisen ja fyysisen ohjauksen tarve. Toisessa

eli assosiatiivisessa vaiheessa tarkistetaan ja verrataan aistihavaintojen kautta saatua

tietoa ja yhdistetään sitä muistissa olevaan tietoon. Tässä vaiheessa toiminta, joko men-
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taalinen tai fyysinen, on tärkeää, sillä toistojen myötä suoritus alkaa vähitellen automa-

tisoitua. Lopullisessa vaiheessa suoritus on kokonaisuus, jossa taidon rakenneosat seu-

raavat saumattomasti ja oikea-aikaisesti toisiaan. Tällöin suorituksen nopeutta ja siihen

tarvittavaa voimaa voidaan säädellä suorituksen pysyessä samana. Kun jokin taito ete-

nee autonomiseen vaiheeseen, mahdollistuu ennakointi eli tilanteen lukeminen, ennus-

taminen sekä seuraavan tapahtuman päätteleminen muistiprosessin avulla. (Numminen

1996: 99-102; Numminen – Laakso 2007: 24-26; Huisman – Nissinen 2005: 25-26;

Talvitie ym. 2006: 72-73.) Nykyisin ajatellaan, että motorisessa oppimisessa on aineksia

eri teorioista riippuen siitä, onko kyseessä uuden taidon oppiminen vai aiemmin omak-

sutun taidon parantaminen ja miten vaativasta taitosuorituksesta on kysymys. (Talvitie

ym. 2006: 71.)

4.3 Motorinen suunnittelu

Taitojen oppiminen alkaa motorisen suunnitelman muodostamisesta, jos vain lapsen eli

oppijan kognitiiviset kyvyt siihen riittävät. Motorinen suunnitelma pitää sisällään tiedot

siitä, miten toiminnan tavoitteeseen päästään eli mitä tehdään, miten tehdään ja milloin

tehdään. (Sandström 2000: 10.) Motorisen suunnittelun vaiheita ovat toiminnan ideointi,

kehon alkuasennon määrittäminen sensorisen palautteen avulla, toiminnan aloittaminen,

toiminnassa tarvittavien vaiheiden sarjoittaminen, toimintojen asianmukainen järjestä-

minen ja toiminnan lopettaminen. Motorinen suunnittelu perustuu kehosta ja ympäris-

töstä tulevaan aistipalautteeseen sekä kieleen, muistiin ja ajattelutaitoihin. Lisäksi se

perustuu oman toiminnan ohjaukseen sekä sensorisen integraation prosessiin. (Yack ym.

2002: 35-36.) Usein motorinen suunnitelma syntyy tiedostamattomalla tasolla, mutta

esimerkiksi uudet ja hankalat tehtävät vaativat tietoista paneutumista suunnitteluun

(Sandström 2000: 10). Motorisen suunnittelun ongelmat vaikuttavat kykyyn ajoittaa,

sarjoittaa ja porrastaa motorisia toimintoja. Huonon kehotietoisuuden kautta ei ole käy-

tettävissä tietoa, joka on välttämätöntä suoritettavien liikkeiden säätelemiseksi tai moto-

risten vaatimusten ennakoimiseksi. Motorisen suunnittelun ongelmat ovat nähtävissä

muun muassa itsestä huolehtimisen vaikeutena, sillä se edellyttää toimintojen sarjoitta-

mista. Hyvä esimerkki tästä on pukeutuminen. (Yack ym. 2002: 38-39.)
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4.4 Motorinen kontrolli

Motorinen kontrolli eli säätely tarkoittaa ihmisen kykyä ohjata ja säädellä asentoa ja

liikettä. Sen toteutuminen edellyttää vuorovaikutusta suorittajan, ympäristön ja tehtävän

välillä (KUVIO 3). Lihasten, nivelten, luiden ja hermojärjestelmän täytyy toimia rik-

keettömästi. Lisäksi normaali motorinen suoritus edellyttää tietoista ajattelua, erilaisia

psyykkisiä, tietoisia ja tiedostamattomia toimintoja sekä tiedon käsittelyä. Suoritukset

muodostuvat tietyssä järjestyksessä tehtävistä peräkkäisistä liikkeistä. Niiden säätely

edellyttää aivoilta monimutkaisia toimintoja ja useiden osa-alueiden yhteistyötä. (Talvi-

tie ym. 2006: 69; Talvitie ym. 1999: 68; Shumway-Cook – Woollacott 2007: 4-7.)

4.5 Havaintomotoriikka

Havaintomotoriikalla tarkoitetaan niitä taitoja joilla hahmotamme omaa kehoa ja sen eri

osien suhdetta ympäröivään tilaan. Kokemusten myötä nämä taidot kehittyvät vuoro-

vaikutuksessa ympäristön kanssa. (Numminen 2005: 60-61, Talvitie ym. 1999: 69.) Ha-

vaintomotoriikan voidaan ajatella jakautuvan kehontuntemukseen, avaruudelliseen

hahmottamiseen sekä suunnan ja ajan hahmottamiseen. Kehontuntemus tarkoittaa tietoa

eri kehonosien sijainnista, nimistä ja niiden suhteista sekä tietoa siitä, miten kehoa ja

sen osia liikutetaan tehokkaasti. Avaruudellinen hahmottaminen tarkoittaa esineiden ja

asioiden sijainnin hahmottamista suhteessa ihmiseen. Sen kehittyessä lapsi oppii muun

muassa, kuinka paljon keho tarvitsee tilaa ja näin lapsen liikkeistä tulee tehokkaampia.

Suunnan hahmottaminen tarkoittaa lateraalisuuden, eli sisäisen tietouden oikeasta ja

vasemmasta, ja suuntatietoisuuden kehittymistä sekä kykyä liikkua tilassa tehokkaasti.

Se sisältää myös mittasuhteiden ymmärtämisen sekä käsitteet oikea, vasen, ylhäällä,

alhaalla. Ajan hahmottaminen sisältää samanaikaisuuden, rytmin ja järjestyksen oppi-

mista, joiden kehittymisestä kertoo muun muassa silmä-käsi/jalkakoordinaatio. (Karvo-

nen 2000: 21-22.)

Oppiminen on multisensorista eli moniaistillista, ja eri aistien kautta välittyvää tietoa

käsitellään havaintotoimintojen kautta. Oppimisprosessi tapahtuu eri aistien ja niiden

yhdistymisen eli sensorisen integraation kautta, jolloin lopputuloksena on havainto tai

havaintomotorinen reaktio. Havaitsemisen ja kokemusten avulla aistimukselle voidaan

antaa merkitys. Motorinen toiminta ja taito edellyttävät aistimuksia. (Karvonen 2000:

19-20.) Jos motoriikassa on häiriöitä, ne heijastuvat havaintotoimintaan ja päinvastoin.
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Aistikokemusten oikea jäsentyminen onkin oppimisen ja tarkoituksenmukaisen toimin-

nan edellytys. (Koljonen 2006.) Toiminnan toteutuksen aikana tärkeimpänä tehtävänä

aisteilla on antaa palautetta toiminnan ohjaamiseksi. Toiminnan jälkeen aistit antavat

palautetta suorituksesta, jotta toimintaa voidaan korjata seuraavalla kerralla. Keskeisim-

piä aisteja palautteen antajina ovat näkö-, kuulo-, tunto-, tasapaino- ja lihas-jänneaisti.

Palautetta antaa myös erityisesti pienillä lapsilla maku- ja hajuaisti. (Numminen 2005:

60-61, Talvitie ym. 1999: 69.)

5 ITSENÄISEN PUKEMISEN TUKEMINEN

Lapsen avustaminen pukiessa vaikuttaa häneen muutenkin kuin fyysisesti. Tilanteista ja

ilmapiiristä tulee tehdä mahdollisimman positiivisia. Puettaessa voidaan samalla akti-

voida niin puhetta, kuuloa kuin näköäkin. Lapsi oppii pukemistilanteissa oikeita liike-

malleja, kieltä ja vuorovaikutustaitoja. (Pihlaja - Prokkonen 1997: 228.) Jo vauvaa puet-

taessa on hyvä samalla jutella ja kertoa mikä on oikea ja vasen jalka tai käsi, mitä kul-

loinkin tehdään sekä kuvailla vaatekappaleita. Näin lapsi saa samalla hyvän puheenmal-

lin sekä riittävästi kielellisiä virikkeitä. Lapsen oppiessa puhumaan, hän voi itse kertoa

mitä tekee, kuten työntää käden hihaan. Värit ja erilaiset käsitteet tulevat puettaessa

luontevasti tutuiksi. (Aaltonen ym. 1997: 212-213; Finnie 1997: 196.) Istuma-asennossa

pukiessa lapsi harjoittelee muun muassa vartalon ja raajojen koukistuksia ja ojennuksia,

painonsiirtoja puolelta toisella, keskilinjan ylityksiä, ylä- ja alaraajojen eriytyneitä liik-

keitä sekä kaksikätistä toimintaa. (Helminen 2008.) Lisäksi pukemisen yhteydessä har-

joitellaan vuorovaikutusta, keskittymistä, suojaheijasteita ja katsekontaktia (Sulander

2008).

5.1 Toimiva pukemisympäristö

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen harjoitellessa pukemista, tulee ympäristö suunnitella

lapsen toimintaa tukevaksi. Huomiota tulee kiinnittää lapsen alkuasentoon, istuma-

alustaan, avustajan paikkaan ja apuvälineisiin. Nämä kaikki tulee aina valita yksilölli-

sesti huomioiden lapsen kyvyt ja tarpeet.
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5.1.1 Istuma-asento, -alusta ja avustajan paikka pukiessa

Pukemisen alkuasento valitaan lapsen motoristen kykyjen ja taitojen mukaan (Helminen

2008; Sulander 2008). Lapsen pukemisen ja riisumisen helpottamiseksi tulee valita

asento, joka minimoi ei-halutut liikkeet tai mahdollisen spastisuuden kohoamisen.

Asennon symmetrisyydestä tulisi huolehtia. (Finnie 1997: 191.) Jalkapohjien tulee yltää

lattiaan, painon jakautua tasaisesti molemmille istuinluille ja virheasentoja tulee korjata

mahdollisuuksien mukaan eli lonkkien ja polvien tulisi olla hyvässä neutraalissa asen-

nossa. Mitä oikeammassa asennossa esimerkiksi liikuntavammaisen lapsen pukeminen

tapahtuu, sitä enemmän lapsi saadaan aktiivisesti mukaan ja näin tuetaan lapsen koko

motoriikan kuntoutusta. Lapsen pukemisasento ja tuen tarve tulee aina harkita tarkoin

eli lasta ei pidä tukea liikaa, mutta toisaalta asento ei saa olla liian vaativa, jotta lapsi

pystyy keskittymään muuhun kuin asennonhallintaan. Tarkoituksellisesti tasapainohar-

joittelua ja pukemista ei siis tulisi liittää yhteen. (Seppänen 2008.)

”Silloin, kun lapsi tekee tarkkaa kädellä vaativaa työtä tai tarkkaa keskittymistä vaati-

vaa työtä, niin istuma-asennon tulee olla semmonen, mihin sen ei yhtään tarvitse keskit-

tyä.” (Seppänen 2008.)

Tarvittaessa lapsen paikallaan pysymistä voidaan helpottaa käyttämällä liukuestettä pa-

karoiden tai jalkojen alla (Pihlaja - Prokkonen 1997: 229). Istuinkulmaa kallistamalla

eteen tai taaksepäin esimerkiksi irrallisen kiilan avulla, voidaan lapselle hakea parempaa

asentoa. Esimerkiksi Hadders-Algra ym. (2007: 869) tutkimuksen mukaan lapsilla, joil-

la on muodoltaan toispuoleinen spastinen CP-vamma, lisää eteen kallistuva istuinalusta

asennonhallintaa. Jos lapsen selän ojennus jää istuessa vajaaksi eli alaselkä jää pyöreäk-

si, eteen kallistuva istuinalusta lisää selän ojennusta ja voi siksi olla pukiessa hyvä (Hel-

minen 2008; Seppänen 2008; Engström 2002: 121). Helmisen (2008) mukaan pukiessa

käytetään harvemmin taakse kallistuvaa istuinkulmaa, mutta sen käyttö voi olla perus-

teltua, jos lapsen ojennussuuntainen tonus on voimakas.

Pukemisen tapahtuessa istuma-asennossa, voi lapsi istua lattialla, tasolla, tuolilla pukeu-

tumispenkillä tai -rullalla. Istuma-alustan valintaan vaikuttaa moni asia, joista yksi

oleellisin on lapsen istumatasapaino. Leveä taso tai pukeutumispenkki poikittain mah-

dollistaa lapsen tukeutumisen sivuille. (Helminen 2008.) Pukeutumispenkki tai –rulla

pitkittäin asetettuna on toimiva vaihtoehto silloin, kun lapsi tarvitsee avustajan taakseen.
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Jos alaraajoissa on voimakasta spastisuutta ja jalat vetäytyvät yhteen, rulla voi olla

penkkiä parempi vaihtoehto, koska se on pehmeämpi (Seppänen 2008). Spastisuuden

ollessa voimakasta, tulee kuitenkin harkita, onko tarkoituksenmukaista istua jalat auki

(Helminen 2008). Tällöin voidaan istua myös penkin tai rullan päässä (Seppänen 2008).

Lapsi voi pukea myös tuolilla istuen, kunhan tuoli on yksilöllisesti valittu ja mitoitettu.

Tuolissa pukiessa on harkittava onko siinä käsinojat vai ei. Käsinojat antavat tukea ja

voivat tuoda turvallisuuden tunnetta, mutta ne voivat myös olla tiellä. (Helminen 2008.)

Tuolia voidaan käyttää myös väärinpäin eli lapsi voi istua kasvot selkänojaan päin ja

harjoitella asennonhallintaa pitämällä toisella kädellä kiinni selkänojasta esimerkiksi

työntäessään toista kättään hihaan (Finnie 1997: 191-192). Nurkkaan laitettava kol-

miotyyny tai –taso voi myös olla toimiva pukemispaikka. Se sopii esimerkiksi lapselle,

joka tarvitsee seinien antamaa tukea tai jonka on vaikea hahmottaa kehonsa rajoja.

(Seppänen 2008.) Pukemisen harjoittelu ilman avustusta on lattialla turvallisempaa kuin

penkillä tai tasolla, koska lattialta ei voi pudota. Lattia mahdollistaa suuren tukipinnan

käytön ja on tasainen, joten esimerkiksi ulkohaalarin pukeminen lattialla istuen on hel-

pompaa. (Helminen 2008; Seppänen 2008.)

Lapsen tarvitessa apua ja tukea, avustaja voi olla lapsen takana, edessä tai vieressä. Jos

lapsella on huono vartalon hallinta, eikä hän pysy istuma-asennossa käyttäessään mo-

lempia käsiään pukemiseen, häntä voidaan tukea lantiosta, reisistä, polvista tai jaloista

riippuen siitä kuinka paljon tukea lapsi tarvitsee (Finnie 1997: 191-192). Pukemistilan-

teissa esimerkiksi pukeutumispenkillä aikuinen voi istua lapsen takana. Tätä asetelmaa

tulisi käyttää kuitenkin vain silloin, kun lapsi todella tarvitsee tukea tai kun hän alkaa

pukea ja riisua itse tarviten vielä aikuisen turvaa. Peräkkäin istuttaessa lapsen ja aikui-

sen välissä tulee säilyttää rako, jotta lapsi ei nojaa taaksepäin, vaan häntä tuleekin roh-

kaista kallistumaan lonkista eteenpäin. Heti kun lapsi osaa istua ilman aikuisen tukea,

tulee aikuisen siirtyä lapsen eteen tai vierelle. (Finnie 1997: 191-192, 195; Helminen

2008; Sulander 2008.) Pukemisen tapahtuessa avustajan ja lapsen istuessa vastakkain,

lapsella on jo parempi hallinta seisomaan nousussa ja takasin istuutumisessa kuin pe-

räkkäin pukemisessa (Helminen 2008). Avustajan ollessa lapsen edessä, hänen on help-

po avustaa seisomaan nousuissa sekä tasapainon hallinnassa esimerkiksi housuja ylös-

vedettäessä (Seppänen 2008). Pukeminen vastakkain istuen mahdollistaa myös suoran

katsekontaktin lapsen ja aikuisen välillä. Vierekkäin istumista käytetään esimerkiksi

lapsilla joilla on hemiplegia eli kehon toinen puoli on halvaantunut tai heikompi. Näi-

den lasten ongelmana on usein epäsymmetria. Se, kummalta puolelta avustetaan, mää-
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räytyy tavoitteiden mukaan. Useimmiten avustaja istuu heikommalla puolella, jolloin

hän pystyy helpommin avustamaan affektoitunutta puolta. Tältä puolen on myös hel-

pompi antaa sensorisia ärsykkeitä tälle puolelle, koska lapsi jättää sen usein huomiotta.

(Helminen 2008).

5.1.2 Apuvälineet ja ympäristö itsenäisen pukemisen tukena

Lapsen harjoitellessa pukemista, tulee huomiota kiinnittää asennon lisäksi apuvälinei-

siin ja ympäristöön.

”Suoraan ei voi sanoo millaselle lapselle mitäkin, et samakin lapsi voi aika nopeessa

tahdissa vaihtaa ja niinku kehittyy tasolta toiselle.”(Helminen 2008.)

Jos lapsi tarvitsee tukea seisomaan nousuun, voidaan apuna käyttää erilaisia kahvoja,

puolia tai esimerkiksi petö-tikkaita (Seppänen 2008; Helminen 2008). Puolia, tikkaita,

koreja ja koukkuja voidaan käyttää apuna myös vaatteiden asettelussa (Helminen 2008).

Vaatteita voidaan tarkoituksella asetella eri puolille, jolloin lapsi joutuu niitä ottaessaan

tekemään kiertoja. Tämä on hyödyllistä voimakastonuksisille lapsilla, sillä kierrot lau-

kaisevat spastisuutta. Vaatteiden asettelulla voidaan kehittää lapsen näön käyttöä, kun

lapsi joutuu etsimään vaatteita eri puolilta. (Seppänen 2008.) Lapsen aktiivisuuden ja

itsenäisyyden tukemiseksi hänen vaatteillaan tulee olla säilytyspaikka, johon lapsi itse

yltää ja mistä hän voi itse valita haluamansa vaatteet. Myös käytetyille vaatteille tulisi

olla paikka, johon lapsi opettelee ne viemään. (Seppänen 2008.)

Peili on paljon käytetty ja tärkeä apuväline (Helminen 2008). Sen tarkoitus on helpottaa

lasta hahmottamaan omaa kehoaan. Peili auttaa aikuista ohjaamaan pukemistapahtumia

ja seuraamaan lapsen reaktioita pukemistilanteessa. (Kaski ym. 2001: 236.) Peili ei kui-

tenkaan aina ole hyödyksi. Esimerkiksi jos lapsella on paljon hahmotuksen ongelmia,

peili saattaa moninkertaistaa kaiken ympärillä tapahtuvan liikkeen, eikä lapsi pysty kes-

kittymään, koska ei näe peilistä vain oleellista. (Helminen 2008.)

Ympäristön huomioimisella voidaan vaikuttaa pukemistilanteen onnistumiseen. Erityi-

sesti lapsi, jolla on tarkkaavaisuuden ongelmia, hyötyy rauhallisesta pukemisympäris-

töstä. Koulussa tai päiväkodissa lapsi voi mennä pukemaan joko ensimmäisenä tai vii-
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meisenä, jolloin hän saa pukea rauhassa. Kuitenkin tavoitteena on, että tulevaisuudessa

lapsi kykenisi pukemaan häiriöalttiinakin. (Helminen 2008.)

”Aikataulu pitäs aina olla kiireetön, mut kuitenki pyrkii ripeyteen, et sitä pukemistilan-

netta tulis saada mahdollisimman normaalimittaseks”(Helminen 2008.)

Jokaisen pukemistilanteen ei tule olla harjoituksellinen. On tärkeää, että lapsi tietää,

mitä häneltä odotetaan. Normaalitilanteissa voi olla määrätyt asiat, joita lapselta aina

vaaditaan itse tehtyinä. Kiiretilanteissa lapselle tulee selittää, että on poikkeustilanne ja

siksi häntä esimerkiksi autetaan tavallista enemmän. Kun aikaa on paljon, voidaan koko

pukemissessio mennä läpi eli lapsi tekee itse kaiken, minkä pystyy. (Helminen 2008.)

5.2 Vaatteiden valinnan merkitys

Pukemista harjoiteltaessa tulee lapsen vaatteiden valintaan kiinnittää erityistä huomiota

(Seppänen 2008; Nimetön tiedonantaja 2008). Vaatteiden tulee olla selkeitä, käytännöl-

lisiä ja väljiä, jotta ne helpottavat lapsen omatoimista pukemisen oppimista. Vaatteissa

tulisi olla suuret hiha-aukot sekä joustava kaula-aukko ja vyötärö. (Levitt 1996: 261.)

Lapsen vaatteiden kiinnittiminä tulee suosia painonappeja, neppareita, vetoketjuja ja

tarroja, jotka ovat lapselle helppoja käyttää (Aaltonen ym. 1997: 214). Esimerkiksi

farkkuihin tai muihin housuihin voi varsin helposti vaihtaa nappien tilalle nepparin tai

tarran (Helminen 2008.) Itsenäistä toimintaa voi helpottaa myös pienten nappien vaih-

taminen suurempiin (Pihlaja – Prokkonen 1997: 229). Nauhoja ja pieniä kiinnittimiä

tulee välttää (Levitt 1996: 261).

”Jos on itse pukemista harjoitteleva lapsi, ni ne (vaatteet) pitäs olla helpot ja riittävän

tilavat. Vähän nappeja ja vetoketjuja, mut kuitenki niitäki pitäs olla, jotta ne opitaan.”

(Helminen 2008.)

Vetoketjun vetämistä voidaan helpottaa kiinnittämällä siihen esimerkiksi lenksu, rinkula

tai pieni avaimenperä, johon lapsen on helpompi tarttua (Seppänen 2008; Nimetön tie-

donantaja 2008). Vetoketjun alaosan viereen voidaan ommella tukevampi pieni kangas-

pala, josta lapsi saa kiinni pujottaessaan vetoketjun alkua ja vetäessään vetoketjua ylös

(Seppänen 2008). Kengissä helppoja kiinnittimiä ovat tarrat ja ”helpponauhat” eli ku-

minauhakengännauhat, joita ei tarvitse solmia (Seppänen 2008; Nimetön tiedonantaja
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2008). Housujen ylösvetämistä voi helpottaa housunkaulukseen ommeltavat lenkit, jois-

ta lapsi saa paremman otteen yrittäessään vetää housuja ylös (Seppänen 2008).

Vaatteesta tulisi helposti nähdä, kuinka päin se puetaan päälle. Oikeinpäin laittamista

helpottaa, että vaatteiden etupuolella on kuva tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi paidan

niskaan voidaan ommella pieni merkki, joka on lasta kohti silloin, kun paita on oikein-

päin pään yli vedettäväksi (Seppänen 2008). Vaatteiden värien avulla voidaan auttaa

lasta hahmottamaan, miten päin vaate kuuluu tai tunnistamaan oikea ja vasen (Yack ym.

2002: 111). Esimerkiksi sukissa erivärinen kantapää helpottaa oikeinpäin laittoa (Sep-

pänen 2008; Nimetön tiedonantaja 2008). Materiaalien tulee olla sellaisia, joita lapsi

sietää päällään (Levitt 1996: 261; Yack ym. 2002: 109).

”Jos vaikka on näin, et kestää tietyn tyyppisiä college-housuja, ni ostaa mielummin niit

vaik viidet, kun se et sit niinku pakottaa johonki farkkuihin tai muihin, joita lapsi ei oi-

kein taho kestää.” (Seppänen 2008.)

5.3 ”Miten tää puetaan?”

Pukemisessa tulee lähteä liikkeelle siitä, että ensin katsotaan miten päin vaatteet puetaan

eli miten päin vaate on ja miten se on suhteessa itseen (Seppänen 2008). Se, mistä vaa-

tekappaleesta lapsen kanssa lähdetään liikkeelle, riippuu lapsesta. Se voi esimerkiksi

olla se, mistä lapsi on kiinnostunein ja motivoitunein. Pukemisvaiheessa ensimmäinen

vaihe on lapsen myötäilevä liikkuminen. Lapsen tullessa itse mukaan toimintaan, tulee

pukemista osittaa. (Helminen 2008.) Onnistumisen kokemukset motivoivat lasta jatka-

maan opettelua. Tärkeää on se, ettei lapselta vaadita liikaa ja näin sammuteta hänen

motivaatiotaan. (Sulander 2008.)

Sukkia ja kenkiä puettaessa on tärkeää, että molemmat kädet ovat toiminnassa mukana

(Sulander 2008). Niiden pukeminen ja riisuminen voivat tapahtua kurkottaen alas eteen

tai nostamalla jalka toisen polven päälle. Jälkimmäisessä selän ojennus säilyy ja asento

vaatii jo hyvää tasapainoa sekä eriytynyttä liikettä, jotta jalan nosto onnistuu. (Helminen

2008.) Sukkia puettaessa osittaminen voi tapahtua esimerkiksi niin, että ensin rullataan

sukka ja laitetaan kärki paikalleen lapsen jalkaan. Lapsen tehtävänä on vetää sukkaa

ylös. Alkuvaiheessa myös kantapään ylitys voi olla vaikeaa.
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Housuja pukiessa tulisi ottaa molemmat kädet mukaan toimintaan eli vetämään housuja

(Sulander 2008). Osittaminen voi tapahtua esimerkiksi niin, että lapsen jalat avustetaan

lahkeista sisään ja lapsi vetää housut ylös.

Paidan pukeminen aloitetaan lapsesta riippuen pujottamalla pää tai kädet ensin (Helmi-

nen 2008; Seppänen 2008; Nimetön tiedonantaja 2008). Seuraavaksi tarkistetaan, onko

paita oikein päin. Kuvallisessa paidassa kuvan tulee olla edessä ja hupullisessa paidassa

voi kokeilla, että saa hupun päähän. (Seppänen 2008.) Jos yläraajoissa on puolieroa,

laitetaan yleensä ensin heikompi käsi hihaan (Levitt 1996: 261; Helminen 2008; Seppä-

nen 2008).

5.4 Lapsen ohjaaminen pukemistilanteissa

Ohjaamisen tarkoituksena on, että oppija saa mahdollisimman selkeän kuvan halutusta

suorituksesta. Ohjaustavat perustuvat eri aistien vastaanottojärjestelmien hyväksikäyt-

töön. Pukemista harjoiteltaessa lasta voidaan ohjata käyttämällä niin sanallista, manuaa-

lista kuin visuaalistakin ohjausta tai näiden ohjaamistapojen yhdistelmiä. (Talvitie ym.

1999: 93; Talvitie ym. 2006: 179-181.)

Manuaalinen eli fyysinen ohjaus voi olla vähäisen avun antamista suorituksen aikana tai

suoritusta rajaavaa, pakottavaa ohjausta, jolloin sen avulla pyritään vähentämään vir-

heellisiä suorituksia. Manuaalisessa ohjauksessa otteen sijainti, paine ja kesto vaikutta-

vat liikkeen suuntaan ja lihaksen tapaan reagoida. (Talvitie ym. 2006: 188.) Manuaali-

nen ohjaaminen voi pukeutumistilanteissa vaihdella tarpeen mukaan pienistä kosketus-

vihjeistä passiivisiin venytyksiin. Itsenäiseen pukemiseen tähdättäessä on tarkoitus tie-

tenkin pyrkiä siihen, että ohjaaminen olisi mahdollisimman pientä. (Helminen 2008.)

Opettelun alkuvaiheessa voidaan manuaalisesti näyttää, miten tehdään eli ohjataan käsiä

oikeaan paikkaan ja tekemään haluttua asiaa (Nimetön tiedonantaja 2008). Joidenkin

lasten kohdalla paras tapa ohjata on käyttää kosketusvihjeitä eli esimerkiksi koskettaa

kevyesti jalkaa. Tämän jälkeen lapselle voidaan viittoa, että sukka jalkaan tai vain sanoa

”sukka”, ja hän tietää pukea sukan. (Helminen 2008.) Pukemisen yhteydessä voidaan

helposti ottaa mukaan myös pieniä venytyksiä, jolloin esimerkiksi nilkka saadaan opti-

maalisempaan asentoon ja siten kenkä helpommin jalkaan. Myös tuntostimulointia,

esimerkiksi hierontaa tai vibraa, voidaan käyttää pukemisen yhteydessä ja näin pyrkiä

esimerkiksi saamaan heikompi käsi mukaan toimintaan. (Seppänen 2008.)
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Sanallisen ohjaamisen tarkoituksena on luoda kielikuvilla kognitiivinen kuva halutusta

toiminnosta.  Sanallisesti saadun ohjauksen käsitteleminen saa aikaan mielikuvan, joka

on visuaalisesti saadun mielikuvan kaltainen. (Talvitie ym. 1999: 93-94.) Pukemistilan-

teissa sanallinen ohjaus voi olla selkokielistä, lyhytsanaista tai enemmän kuvailevaa.

Usein puhutaan lapsen kannalta liikaa, mikä haittaa hänen keskittymistään. (Helminen

2008.) Kysymykset ovat hyviä ohjaamisessa: Mieti, mitä olet tekemässä? Näin lapsi

alkaa keskittymään siihen, mitä on tekemässä. (Seppänen 2008.) Tärkeää on kehua ja

kannustaa lasta (Nimetön tiedonantaja 2008).

Visuaalisessa ohjaamisessa lapselle voidaan mallintaa eli näyttää, mitä hänen tulee teh-

dä. Visuaaliset vihjeet ovat ihmisen suoriutumisessa merkittävämpiä kuin oman toimin-

nan tuloksena saadut asento- ja liikeaistien välittämät vihjeet tai manuaalisen ohjauksen

tuloksena tuntoaistin kautta saadut vihjeet. Havainnointi on selkeämpää kuin sanallinen

ohjaus ja sen avulla voidaan välttää monimutkaisia selityksiä ja vaikeita käsitteitä. 5-6-

vuotiaat lapset hyötyvät eniten visuaalisesta mallintamisesta. Näköä hyödyntävät ohja-

ustilanteet auttavat heitä kiinnittämään huomiota suoritusta koskeviin keskeisiin virhei-

siin ja helpottavat siten muistamista. Kognitiivinen mielikuva muodostuu näön avulla

kohteen visuaalisesta kokemisesta tai lihasaistin avulla sen kinesteettisestä kokemisesta.

(Talvitie ym. 1999: 92; Talvitie ym. 2006: 179-180.) Pukemistilanteissa kuvat voivat

olla hyviä visuaalisia vihjeitä, mutta ne eivät ole itse tarkoitus, vaan aina tulee miettiä

kenelle niistä on hyötyä. Niiden tarkoitus ei ole hidastaa pukemistilannetta. Kuvat voi-

vat selkiyttää esimerkiksi, että nyt otetaan tämä ja seuraavaksi tuo. Niitä voidaan käyttää

myös oppimistilanteissa: ”Minkä valitset seuraavaksi?” (Helminen 2008.) Kuvat siis

voivat olla apuna oman toiminnan ohjauksessa, ne voivat toimia sääntönä, tai muistuttaa

lasta siitä, mitä hän on tekemässä. Kuvat voivat olla seinällä sarjassa ja järjestyksessä tai

ne voivat olla yksittäin vaatteiden vieressä esimerkiksi lattialla. Kuvista voidaan näyt-

tää,  mitä  seuraavaksi  tehdään  tai  niitä  voidaan  kääntää  aina,  kun  kuvattu  toiminto  on

suoritettu. (Seppänen 2008.)

Varhaisessa oppimisvaiheessa voidaan parhaiten hyödyntää sanallista ja manuaalista

ohjausta. Niiden käyttämistä tulisi kuitenkin vähentää vähitellen, kun taito ja itsenäinen

suoriutuminen lisääntyvät. Motorisia taitoja opetellessa on harjoittelun aikana kaikkein

tehokkainta käyttää eri aistikanavien kautta annettavaa ohjausta. Huomioitava on kui-

tenkin se, että eri aistien käyttö voi aiheuttaa ristiriitaisia tilanteita. Visuaaliset vihjeet
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ovat kaikkein hallitsevimpia ja proprioseptiset vihjeet voivat häiritä auditiivisia vihjeitä.

(Talvitie ym. 1999: 93-94; Talvitie ym. 2006: 181-183.)

Ulkoisen palautteen merkitys on tärkeää sekä oppimiselle että motivaation ylläpitämi-

selle. Tehokkainta on positiivinen, kannustava palaute. Palaute voi siis olla arvioivaa tai

korjaavaa. Palaute voidaan antaa sanallisesti tai se voidaan ilmaista eleellä, kuten hy-

myllä, hyväksyvällä katseella tai olalle taputuksena. Palautteen tulee olla vaihtelevaa,

sillä aina saman toistaminen, esimerkiksi sana ”hyvä”, menettää merkityksensä. (Koljo-

nen – Rintala 2002: 206.)

5.5 Kohti omatoimisuutta

Lapsen motoristen taitojen kehittyminen on perustana itsenäiselle pukemiselle, sillä se

edellyttää oman kehon, liikkeiden ja toiminnan tuntemusta. Kuvioon  4 olemme koon-

neet ICF-luokituksen osa-alueiden alle opinnäytetyössämme esille tulleita pukemiseen

liittyviä asioita.

Osallistuminen:
 - harrastukset
 - vapaa-ajan toiminta
 - koti
 - koulu/päiväkoti

Lääketieteellinen tervey-
dentila

Suoritukset:
 - vaatteiden
   riisuminen ja
   pukeminen

Ympäristötekijät:
 - Kahvat
 - Petö-tikkaat
 - Peili
 - Liukueste
 - Istuma-alusta
 - Kiireettömyys
 - Avustaja
 - Vaatteet
 - Perhe

Yksilötekijät:
 - motivaatio

Ruumiin/kehon toiminnot
ja Ruumiin rakenteet:
 - nivelten liikkuvuus
 - tasapaino
 - ylä- ja alaraajojen
   eriytyneet liikkeet
 - kehonhahmotus
- hienomotoriikka

 - sensorinen integraatio

KUVIO 4: ICF-luokituksen osa-alueiden vuorovaikutussuhteet pukemiseen soveltaen.
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Optimaalisen omatoimisuuden tukeminen on tärkeää jokaisen lapsen kohdalla. Riippuen

lapsen toimintakyvystä, voi jokainen olla jotenkin itse mukana pukeutumisessa. Lapsi

tarvitsee pukemiseen aikaa ja oppiminen vaatii paljon harjoittelua, energiaa ja innostus-

ta sekä lapselta että aikuiselta. Lasta tulee aina kannustaa kokeilemaan ja yrittämään

itse. Harjoitteluvaiheessa jokainen tehtävä tulee pilkkoa pienempiin ja helpompiin vai-

heisiin, joista lapsi oppii viimeisen ensin eli hän esimerkiksi sulkee vetoketjun lopun.

Opettamisessa aloitetaan riisumisesta, seuraavaksi siirrytään pukemiseen ja vasta lopuk-

si opetellaan nappien ja muiden liittimien kiinnittämistä. Pukeutumisharjoitukset tulee

kytkeä luonnollisiin tilanteisiin mahdollisimman säännöllisenä toistuvan päiväjärjestyk-

sen osiksi. (Aaltonen ym. 1997: 212; Finnie 1997: 196; Pihlaja - Prokkonen 1997: 229;

Kaski ym. 2001: 236.)

Toisinaan aikuinen saattaa huomaamattaan ylläpitää lapsen henkistä ja fyysistä riippu-

vuutta ja ehkäisee näin lapsen itsenäistymistä. Aikuisten tulee olla tietoisia omasta toi-

minnastaan. Joskus lapsen auttaminen voi olla aikuiselle myös helpompaa kuin kannus-

taminen omatoimisuuteen ja vie myös vähemmän aikaa. Pitkällä aikavälillä pukemaan

oppiminen kuitenkin vähentää vanhempien työtä. Itsenäinen työskentely nostaa lapsen

itsetuntoa. Itseluottamus on edellytys oppimisen kannalta, jos lapsi ei luota kykyihinsä

ei hän myöskään opi. Lapsen itseluottamus kehittyy, kun hän tietää että häntä rakaste-

taan riippumatta siitä, mitä hän osaa. Tällöin lapsi oppii myös arvostamaan itseään. (Ei-

non 1999: 6, Pihlaja – Prokkonen 1997: 234.)

6 POHDINTA

Työmme on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotoksena on opas päivittäin erityistä

tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiville. Opinnäytetyössämme emme ole esittäneet

varsinaista tutkimusongelmaa, koska kyseessä ei ole perinteinen tutkimus. Olemme

haastatelleet yhteistyötahossamme Terapeijassa työskenteleviä fysio- ja toimintatera-

peutteja saadaksemme käytännön tietoa ja kokemuksia, joita olemme voineet liittää löy-

tämäämme teoriatietoon.

Yhteistyötahomme antamista ideoista pukeminen aiheena innosti meitä, sillä halusimme

aiheen, joka liittyy erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja jokapäiväiseen elämään. Ha-

lusimme tehdä opinnäytetyömme tuotoksena oppaan, joka hyödyttäisi erityistä tukea
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tarvitsevia lapsia ja heidän kanssaan työskenteleviä. Pukeminen aiheena innosti meitä,

koska pidämme tärkeänä että kuntoutus nivoutuu osaksi arkea eikä toteudu vain terapia-

aikoina. Myös aikaisemman työkokemuksemme perusteella uskoimme, että tälle työlle

olisi käyttöä.

Lähdimme työprosessissamme liikkeelle etsimällä kirjallisuudesta teoriaa pukemiseen

liittyen. Teoriatietoa pukemisesta, etenkin lapsiin liittyen, löytyi todella vähän. Tämän

vuoksi halusimme haastatella työelämän asiantuntijoita. Haastattelujen avulla saimme

käyttöömme kokemuksellista tietoa pukemisesta. Saimme itsellemme uusia ja hyviä

käytännön vinkkejä ja keinoja lapsen pukemiseen liittyen. Käyttämämme kirjallisuus-

lähteet ovat pitkälti ammattikirjallisuutta, jonka vuoksi pidämme lähteitä luotettavina.

Kirjallisuutta löytyi hyvin vähän, mikä toi lisähaasteen teoriaosan löytämiselle ja kan-

nusti meitä tekemään haastatteluja. Toteutimme haastattelut teemahaastatteluina, jolloin

haastateltavat saivat vapaasti kertoa teemoista ja pystyimme pyytämään tarkennuksia

esimerkkien avulla. Kirjallisuuden ja haastattelujen pohjalta olemme mielestämme saa-

neet koottua monipuolisen paketin pukemiseen liittyen.

Oppaan tekstit olemme koonneet kirjallisesta työstämme. Muokkasimme oppaaseen

tulevia tekstejä miettien niiden sävyä ja ymmärrettävyyttä. Halusimme, että oppaan sävy

olisi kannustava ja hienovarainen, eikä liian neuvova tai syyttävä. Koemmekin onnis-

tuneemme kokoamassamme oppaassa, joka siis sisältää teoriatietoa ja käytännön esi-

merkkejä sekä asioita havainnollistavia kuvia. Teorian avulla toivomme lisäävämme

esimerkiksi avustajien ja vanhempien ymmärrystä ja tavoitteita koskien lapsen pukeu-

tumisen harjoittelua. Kaikki oppaan vinkit eivät varmastikaan sovi kaikille lapsille, vaan

tarkoitus onkin herättää lukijalle ideoita ja esitellä jotakin uutta ja kokeilemisen arvois-

ta. Oppaan valmiiksi saaminen oli palkitsevaa ja olemme iloisia ja tyytyväisiä aikaan-

saannoksestamme. Näyttäessämme ensimmäistä versiota oppaasta yhteistyötahollemme

ja yhdelle vanhemmalle, saimme molemmilta hyvää palautetta. Työelämäpuolen ohjaa-

jamme näyttäessä oppaan ensimmäistä versiota kenttätyössään, olisi opas heti haluttu

käyttöön.

Yhteistyön työelämän kanssa koimme antoisaksi, mutta myös haastavaksi. Huomasim-

me jo alkuvaiheessa, että tapaamisajat oli syytä sopia hyvissä ajoin, sillä terapeutit oli-

vat hyvin kiireisiä. Isoksi haasteeksi koimme haastattelut, jotka piti sovittaa työelämän

edustajien tai vanhempien sekä meidän molempien menojen ja kouluopintojen kanssa
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yhteen. Saimme kuitenkin toteutettua kaikki suunnittelemamme haastattelut, mihin

olemme tyytyväisiä. Opinnäytetyöprosessin loppuvaiheessa pohdimme, että olisi ollut

mielenkiintoista haastatella useampaakin terapeuttia. Tämä olisi kuitenkin lisännyt työ-

määrää ja vaatinut paljon lisää aikaa. Asiantuntijoiden haastattelujen tekeminen oli mie-

lestämme mielenkiintoista ja motivoivaa. Oli mielenkiintoista huomata fysio- ja toimin-

taterapeuttien näkemyseroja. Toimintaterapeuttien vastauksissa korostuivat esimerkiksi

oman toiminnan ohjauksen ja kehonhahmotuksen tärkeys, kun taas fysioterapeutit ko-

rostivat enemmän toimivaa pukemisympäristöä ja -asentoa.

Aiheen rajaaminen oli haasteellista ja opettajamme sekä yhteistyökumppanimme esitti-

vät eriäviä mielipiteitä asiasta. Pohdimme aluksi aiheen rajausta jonkin vammaryhmän,

diagnoosin tai toimintakykyluokituksen mukaan. Päädyimme kuitenkin siihen, ettemme

rajanneet työtämme edellä mainitusti, vaan rajasimme lapsen pukemisasennon istuma-

asennoksi. Myös opinnäytetyön sisällön rajaaminen oli hankalaa, sillä teoriatietoon tu-

tustuessa löytyi paljon asioita, joista olisi tehnyt mieli kirjoittaa. Oli kuitenkin pohditta-

va, mikä liittyi oleellisesti pukemiseen, jottei aihe laajene liikaa. Saimme opettajilta

hyvää ohjausta, jonka koimme hyödylliseksi. Opettajien ideat työn rakennetta koskien

ja rakentava palaute auttoivat ja kannustivat meitä eteenpäin työprosessissamme.

Yhteistyö työn tekijöiden välillä on ollut sujuvaa. Tutustuimme aluksi kirjallisuuteen

kumpikin tahoillamme. Tämän jälkeen kirjoitimme tekstiä yhdessä sekä erikseen ja työn

loppuvaiheessa kirjoitimme enemmän yhdessä. Opinnäytetyön tekeminen on tuntunut

luontevalta ja joustavalta ja työ on edennyt mukavassa hengessä. Loppuvaiheessa an-

noimme työmme luettavaksi myös ulkopuolisille henkilöille, sillä oma teksti sokeuttaa

kirjoittajansa.

Opinnäytetyön kautta opimme paljon ja syvensimme jo olemassa olevaa tietoperus-

taamme. Esimerkiksi kuvien ottaminen ja pukemistilanteiden seuraaminen toivat käy-

tännönläheistä näkökulmaa työllemme ja tukivat omaa ymmärrystämme ja kirjoittamis-

ta. Olimme yllättyneitä valokuvien ottamisen haasteellisuudesta, ja monet tilanteet jou-

duimme kuvaamaan useaan kertaan. Lopussa meillä oli toistasataa valokuvaa, mutta

käyttökelpoisia niistä oli vain pieni osa.

Kehitysidea työllemme voisi olla aiheen rajaaminen tiettyyn vammaryhmään, jolloin on

kuitenkin myös huomioitava yksilöllisyys. Lisäksi oppaan käyttökokemusten kartoitta-
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minen olisi mielenkiintoista. Yksi opinnäytetyöidea voisi olla avustajan ergonomian

huomiointi lasta avustettaessa ja puettaessa.

Opinnäytetyön tekeminen oli mielestämme positiivinen ja opettavainen kokemus. Kaik-

ki ei aina sujunut helposti ja alkuperäisen suunnitelman mukaan, vaan hetkittäin koh-

tasimme myös epätietoisuutta ja turhautumista. Vaikka alussa ajattelimme aikaa opin-

näytetyön tekemiseen olevan paljon, se kuitenkin tuntui menevän nopeasti ja loppuvan

kesken. Aikataulumme on elänyt jonkin verran, sillä esimerkiksi haastattelujen sopimi-

nen osoittautui varsin hankalaksi. Myös harjoittelujaksot ja kesäloma aiheuttivat katkoja

työn eteenpäin viemiselle. Raskasta oli olla harjoittelussa ja suorittaa muita opintoja

tiiviisti opinnäytetyön tekemisen ohella.

Kokonaisuudessaan opinnäytetyön teko oli iso prosessi ja oppaan teko lisäsi työmäärää.

Vaikka aihealue tuntui aluksi hyvinkin haasteelliselta, ei missään vaiheessa ole tullut

sellaista tunnetta, että olisimme halunneet vaihtaa aihetta. Mielenkiintomme aihetta

kohtaan säilyi loppuun asti ja toivomme, että opas hyödyttää kohderyhmäämme sekä

innostaisi ja herättäisi uusia ideoita pukemisen harjoitteluun.
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LIITE 1
HAASTATTELULUPA

Kevät 2008

Olen ollut haastateltavana ”Auta minua pukemaan itse” Toiminnallisen pukemisen opas
erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiville -opinnäytetyötä varten. Haastattelu
on nauhoitettu sanelukoneella. Annan luvan käyttää nauhoitettua materiaalia opinnäyte-
työssä.

Olen:

___  Vanhempi

___  Fysioterapeutti

___  Toimintaterapeutti

___  Haluan, että haastatteluni käsitellään nimettömänä.

___  Esiinnyn tiedonantajana omalla nimelläni.

Vahvistan suostumukseni allekirjoituksella

__________________________________
Paikka ja aika

__________________________________
Allekirjoitus

__________________________________
Nimenselvennys

__________________________________       _________________________________

Fysioterapeuttiopiskelijat
Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia

Kiitos!



LIITE 2
TEEMAHAASTATTELUN RUNKO VANHEMMILLE

Kevät 2008

Teema 1  Aikaisemmin saatu ohjaus liittyen lapsen pukemiseen.

Teema 2  Päivittäiset pukemistilanteet lapsen kanssa.

Teema 3  Haasteet pukemisen ohjaamisessa ja avustamisessa.

Teema 4  Toiveita ja ideoita oppaaseen.



LIITE 3

TEEMAHAASTATTELUN RUNKO FYSIO- JA TOIMINTATERAPEUTEILLE

Kevät 2008

Teema 1  Pukeisen alkuasennon valinta ja siihen vaikuttavat tekijät.

Teema 2  Pukemisessa käytettävät apuvälineet ja ohjaaminen.

Teema 3 Toiminnallinen pukeminen.

Teema 4  Takin, paidan, housujen, sukkien ja kenkien pukeminen.

Teema 5 Toiveita ja ideoita oppaaseen.



LIITE 4
KUVAUSLUPA

Syksy 2008

Lapseni saa olla valokuvattavana ”Auta minua pukemaan itse” Toiminnallisen pukemi-
sen opas erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiville -opinnäytetyötä varten.
Valokuvia saa käyttää opinnäytetyöhön ja sen tuotoksena syntyvään oppaaseen. Opas
on valmistumistuttuaan Lasten Terapiakeskus Terapeijan fysio- ja toimintaterapeuttien
sekä opinnäytetyön tekijöiden hyödynnettävissä ja käytettävissä.

___  En halua lapsen nimeä julkaistavaksi.

___  Haluan, että lapsen nimi näkyy, kun kuvia käytetään. (______________________)
lapsen nimi

Vahvistan suostumukseni allekirjoituksella

__________________________________
Paikka ja aika

__________________________________
Allekirjoitus

__________________________________
Nimenselvennys

__________________________________       _________________________________

Fysioterapeuttiopiskelijat
Metropolia Ammattikorkeakoulu

Kiitos!



Aluksi
Tämä opas on tuotos fysioterapian koulutusohjelman opinnäyte-
työstä ”Auta minua pukemaan itse” Toiminnallisen pukemisen opas 
erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa toimiville. Oppaan sisältö 
pohjautuu opinnäytetyön kirjalliseen osioon, johon on koottu teo-
riatietoa sekä käytännön tietoa ja vinkkejä fysio- ja toimintatera-
peuteilta sekä erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmilta. 

Opas on suunnattu erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmille 
ja lasten kanssa toimiville. Oppaan tarkoitus on esitellä erilaisia 
pukemisessa huomioitavia asioita ja antaa vinkkejä pukemiseen.  
Lisäksi haluamme tuoda esiin arjessa päivittäin toistuvan pukemi-
sen merkitystä lapsen kehitykselle ja kuntoutukselle.

Olemme rajanneet pukemisen alkuasennon istuma-asennoksi, 
joka on käytössä suurimmalla osalla lapsista, jotka harjoittelevat 
pukemista. Oppaassa käydään läpi pukemisen ohjaamista, istuma-
asennon valintaa, pukemisympäristöä, vaatteiden valinnan merki-
tystä ja eri vaatekappaleiden pukemista. 

Vaatekappaleiden pukemista käsit-
televillä sivuilla on ”Näin minä puen” 
-laatikot. Niihin terapeuttien, van-
hempien ja lasten itse on mahdollista 
kirjoittaa lapselle yksilöllisiä ohjeita ja 
vinkkejä. Opas on tarkoitettu Lasten 
terapiakeskus Terapeijan fysio- ja toi-
mintaterapeuttien jaettavaksi.
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Pukeminen – tavoitteellista  
toimintaa
Pukeutuminen on arkinen toiminto, josta omin avuin suoriutumi-
nen antaa tunteen asioiden hallitsemisesta. Lapsella pukemaan 
oppiminen lisää lapsen itsenäisyyttä ja omatoimisuutta sekä aut-
taa terveen itsetunnon kehittymisessä. Pukeutumiseen tarvitaan 
useita erilaisia taitoja, kuten karkea- ja hienomotorisia taitoja,  
visuaalista ja oman kehon hahmottamista, tasapainon hallintaa 
sekä motorista suunnittelua. 

Asennoituminen pukemiseen alkaa jo vauvana vaipanvaihdois-
ta, ja sitä helpottaa, kun sekä lapsi että pukija kokevat tilanteet 
vaivattomiksi. Pukemistaitojen kehittymisen ensimmäinen vaihe 
on saada lapsi myötäilemään puettaessa esimerkiksi ojentamalla 
ylä- ja alaraajojaan. Rohkaisemalla aluksi satunnaisia myötäilyjä, 
niistä tulee vähitellen tietoisia. Lasta helpottaa, kun vaatteet pue-
taan aina samassa järjestyksessä. Lapsen pukemistaitojen kehitys 
vaihtelee suuresti ja on aina yksilöllistä. Lapset kokevat yleensä 
riisuutumisen helpommaksi ja oppivat sen usein ensin.

Pukemishetket ovat hyviä tilaisuuksia tutustuttaa lasta omaan 
kehoon. Lapsen avustaminen pukiessa vaikuttaa häneen muuten-
kin kuin fyysisesti. Tilanteista ja ilmapiiristä tulee tehdä mahdolli-
simman positiivisia. Puettaessa voidaan samalla aktivoida niin pu-
hetta, kuuloa kuin näköäkin. Lapsi oppii pukemistilanteissa oikeita 
liikemalleja, kieltä ja vuorovaikutustaitoja. Jo vauvaa puettaessa 
on samalla hyvä jutella ja kertoa mikä on oikea ja vasen jalka tai 
käsi, mitä kulloinkin tehdään sekä kuvailla vaatekappaleita. Näin 
lapsi saa samalla hyvän puheenmallin sekä riittävästi kielellisiä 

virikkeitä. Värit ja erilaiset käsitteet tulevat puettaessa luontevasti 
tutuiksi. 

Lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa lähiympäristönsä kanssa. 
Päivittäiset toimintatilanteet, kuten pukeutuminen, ovat tärkeitä 
lapsen kehitykseen ja kuntoutukseen vaikuttavia tekijöitä. Siksi on 
tärkeää, että päivittäin lapsen kanssa toimivat vanhemmat, avusta-
jat, sisarukset ja opettajat osallistuvat aktiivisesti arkipäivän aika-
na lapsen kehityksen tukemiseen. On tärkeää oppia arvostamaan 
tavallisia toimintoja, jotka jo sinällään tukevat lapsen kehitystä. 
Yhteisissä hetkissä tulisi harjoittelemisen lisäksi korostua myös 
yhdessä tekemisen ilo.  

Istuma-asento pukiessa
Erityistä tukea tarvitsevan lapsen alkuasentoon ja ympäristöön tu-
lisi pukemista harjoiteltaessa kiinnittää huomiota. Ne tulee aina 
valita yksilöllisesti huomioiden lapsen kyvyt ja tarpeet.

Pukemisen alkuasento valitaan lapsen motoristen kykyjen ja 
taitojen mukaan. Tässä oppaassa pukemisen alkuasento on istu-
ma-asento. Lapsen pukemisen ja riisumisen helpottamiseksi tu-
lee valita sellainen istuma-asento, joka minimoi ei-halutut liikkeet 
tai mahdollisen spastisuuden kohoamisen. Asennon symmetrisyy-
destä tulee huolehtia. Jalkapohjien tulee yltää lattiaan, painon ja-
kautua tasaisesti molemmille istuinluille ja virheasentoja korjata 
mahdollisuuksien mukaan. Mitä paremmassa asennossa lapsen 
pukeminen tapahtuu, sitä enemmän lapsi saadaan aktiivisesti mu-
kaan ja näin tuetaan lapsen koko motoriikan kuntoutusta. Lapsen 
pukemisasento ja tuen tarve tulee aina harkita tarkoin eli lasta ei 
pidä tukea liikaa, mutta toisaalta asento ei saa olla liian vaativa, 
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netta, mutta ne voivat myös olla tiellä. Tuolia voidaan käyttää myös 
väärinpäin eli lapsi voi istua kasvot selkänojaan päin ja harjoitel-
la asennonhallintaa pitämällä toisella kädellä kiinni selkänojasta 
esimerkiksi työntäessään toista kättään hihaan. Nurkkaan laitet-
tava kolmiotyyny tai –taso voi myös olla toimiva pukemispaikka. Se 
sopii esimerkiksi lapselle, joka tarvitsee seinien antamaa tukea tai 
jonka on vaikea hahmottaa kehonsa rajoja. 

Pukemisen harjoittelu ilman avustusta on lattialla turvallisem-
paa kuin penkillä tai tasolla, koska lattialta ei voi pudota. Lattia 
mahdollistaa suuren tukipinnan käytön ja on tasainen, joten esi-
merkiksi ulkohaalarin pukeminen lattialla istuen on helpompaa. 

Avustajan paikka 

Lapsen tarvitessa apua 
ja tukea, avustaja voi olla 
lapsen takana, edessä 
tai vieressä. Jos lap-
sella on huono vartalon 
hallinta, eikä hän pysy 
istuma-asennossa käyt-
täessään molempia kä-
siään pukemiseen, häntä 
voidaan tukea lantiosta, 
reisistä, polvista tai ja-
loista. Pukemistilanteis-
sa esimerkiksi pukeutu-
mispenkillä aikuinen voi 
istua lapsen takana. Tätä 
asetelmaa tulisi käyttää 

jotta lapsi pystyy keskittymään muuhunkin kuin asennonhallin-
taan.

Istuma-asennossa pukiessa lapsi harjoittelee muun muas-
sa vartalon ja raajojen koukistuksia ja ojennuksia, painonsiirtoja 
puolelta toisella, vartalon keskilinjan ylityksiä, ylä- ja alaraajojen 
eriytyneitä liikkeitä sekä kaksikätistä toimintaa. Lisäksi pukemi-
sen yhteydessä harjoitellaan vuorovaikutusta, keskittymistä, suo-
jaheijasteita ja katsekontaktia.

Istuma-alustan valinta

Istuma-alustan valintaan vaikuttaa moni asia, joista yksi oleelli-
sin on lapsen istumatasapaino. Leveä taso tai pukeutumispenkki 
poikittain mahdollistaa lapsen tukeutumisen sivuille. Pukeutumis-
penkki tai –rulla pitkittäin asetettuna on toimiva vaihtoehto silloin, 
kun lapsi tarvitsee avustajan taakseen. Jos alaraajoissa on voima-
kasta spastisuutta ja jalat vetäytyvät yhteen, rulla voi olla penkkiä 
parempi vaihtoehto, koska se on pehmeämpi. 

Lapsi voi pukea myös yksilöllisesti valitulla ja mitoitetulla tuo-
lilla istuen. Tuolissa pukiessa on harkittava onko siinä käsinojat 
vai ei. Käsinojat antavat tukea ja voivat tuoda turvallisuuden tun-

Pukemisrulla, -penkki ja -taso. Avustaja lapsen takana pukemispenkillä.
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helpompi antaa tuntoärsykkeitä tälle 
puolelle, koska lapsi jättää sen usein 
huomiotta. 

Tarvittaessa lapsen paikallaan py-
symistä voidaan helpottaa käyttämäl-
lä liukuestettä pakaroiden tai jalkojen 
alla. Istuinkulmaa kallistamalla eteen 
tai taaksepäin esimerkiksi irrallisen 
kiilan avulla, voidaan lapselle hakea 
parempaa asentoa. Jos lapsen alaselkä jää pyöreäksi, eteen kal-
listuva istuinalusta lisää selän ojennusta. 

Toimiva pukemisympäristö 
Lapsen harjoitellessa puke-
mista, tulee huomiota kiin-
nittää asennon lisäksi apu-
välineisiin ja ympäristöön. 
Jos lapsi tarvitsee tukea 
seisomaan nousuun, voi-
daan apuna käyttää erilaisia 
kahvoja, puolia tai esimer-
kiksi petö-tikkaita. Puolia,  
tikkaita, erilaisia koreja ja 
koukkuja voidaan käyttää 
apuna vaatteiden asette-

kuitenkin vain silloin, kun lapsi todella tarvitsee tukea tai kun hän 
alkaa pukea ja riisua itse tarviten vielä aikuisen turvaa. Peräkkäin 
istuttaessa lapsen ja aikuisen välissä tulee säilyttää rako, jotta 
lapsi ei nojaa taaksepäin, vaan häntä tulee rohkaista kallistumaan 
eteenpäin. Heti kun lapsi osaa istua ilman aikuisen tukea, tulee 
aikuisen siirtyä lapsen eteen tai vierelle.

Avustajan ja lapsen 
istuessa vastakkain, 
on lapsella jo parem-
pi hallinta seisomaan 
nousussa ja takaisin is-
tuutumisessa kuin pe-
räkkäin pukemisessa. 
Avustajan ollessa lap-
sen edessä, hänen on 
helppo avustaa seiso-
maan nousuissa sekä 
tasapainon hallinnassa 
esimerkiksi housuja 
ylösvedettäessä. Puke-
minen vastakkain istu-
en mahdollistaa myös 
suoran katsekontaktin 
lapsen ja aikuisen vä-
lillä. 

Vierekkäin istumista käytetään esimerkiksi lapsilla joilla on 
hemiplegia eli kehon toinen puoli on halvaantunut tai heikompi. 
Useimmiten avustaja istuu heikommalla puolella, jolloin hän pys-
tyy helpommin avustamaan toimimatonta puolta. Tältä puolen on 

Lapsi ja avustaja vastakkain.

Liukueste helpottaa jalkojen 
paikallaan pysymistä.

Esimerkki pukemisympäristöstä: 
peili, petö-tikkaat ja pukemistaso.
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Ympäristön huomioimisella voidaan vaikuttaa pukemistilan-
teen onnistumiseen. Erityisesti lapsi, jolla on tarkkaavaisuuden 
ongelmia, hyötyy rauhallisesta pukemisympäristöstä. Koulussa 
tai päiväkodissa lapsi voi mennä pukemaan joko ensimmäisenä tai 
viimeisenä, jolloin hän saa pukea rauhassa. Kuitenkin tavoitteena 
on, että tulevaisuudessa lapsi kykenisi pukemaan häiriöalttiinakin. 
Aikataulun tulisi aina olla kiireetön, mutta on kuitenkin hyvä pyrkiä 
ripeyteen. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että pukemistilanteista 
tulisi mahdollisimman normaalimittaisia.

Vaatteiden valinta
Pukemista harjoiteltaessa tulee lapsen vaatteiden valintaan kiin-
nittää erityistä huomiota. Vaatteiden tulee olla selkeitä, käytännöl-
lisiä ja väljiä, jotta ne helpottavat lapsen omatoimista pukemisen 
oppimista. Vaatteissa tulisi olla suuret hiha-aukot sekä joustava 
kaula-aukko ja vyötärö. Lapsen vaatteiden kiinnittiminä tulee suo-
sia painonappeja, neppareita, vetoketjuja ja tarroja, jotka ovat lap-
selle helppoja käyttää. Farkkuihin tai muihin housuihin voi varsin 
helposti vaihtaa nappien tilalle nepparin tai tarran. Itsenäistä toi-
mintaa voi helpottaa myös pienten nappien vaihtaminen suurem-
piin. Nauhoja ja pieniä kiinnittimiä tulee välttää.

Vetoketjun vetämistä voidaan helpottaa kiinnittämällä siihen 
esimerkiksi lenksu, rinkula tai pieni avaimenperä, johon lapsen 
on helpompi tarttua. Myös vetoketjun alaosan viereen voidaan om-
mella tukevampi pieni kangaspala, josta lapsi saa kiinni pujotta-
essaan vetoketjun alkua ja vetäessään vetoketjua ylös. Kengissä 
helppoja kiinnittimiä ovat tarrat ja ”helpponauhat” eli kuminauha-
kengännauhat, joita ei tarvitse solmia. Housujen ylösvetämistä voi 

lussa. Vaatteita voidaan 
tarkoituksella asetella 
eri puolille, jolloin lapsi 
joutuu niitä ottaessaan 
tekemään kiertoja ja kur-
kotuksia. Tämä on hyödyl-
listä esimerkiksi voima-
kas tonuksisille lapsille, 
sillä kierrot laukaisevat 
spastisuutta. Vaatteiden 
asettelulla voidaan kehit-
tää lapsen näön käyttöä, 
kun lapsi joutuu etsimään 
vaatteita eri puolilta, yl-
häältä ja alhaalta. Lapsen 
aktiivisuuden ja itsenäi-
syyden tukemiseksi hä-
nen vaatteillaan tulee olla 
säilytyspaikka, johon lapsi 
itse yltää ja mistä hän voi 
itse valita haluamansa 
vaatteet. Myös käytetyille 
vaatteille tulee olla paikka, johon lapsi opettelee ne viemään.

Peili on paljon käytetty ja tärkeä apuväline. Sen tarkoitus on 
helpottaa lasta hahmottamaan omaa kehoaan. Peili auttaa aikuis-
ta ohjaamaan pukemistapahtumia ja seuraamaan lapsen reaktioita 
pukemistilanteessa. Peili ei kuitenkaan aina ole hyödyksi. Esimer-
kiksi jos lapsella on paljon hahmotuksen ongelmia, peili saattaa 
moninkertaistaa kaiken ympärillä tapahtuvan liikkeen, eikä lapsi 
pysty keskittymään, koska näkee peilistä vain kaaosta. 

Kahvat helpottavat seisomaannousuja puke-
mistilanteissa.
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seen tähdättäessä on tarkoitus pyrkiä siihen, että ohjaaminen olisi 
mahdollisimman pientä. Sanallinen ohjaus voi olla selkokielistä, 
lyhytsanaista tai enemmän kuvailevaa. Usein puhutaan lapsen 
kannalta liikaa, mikä haittaa hänen keskittymistään. Kysymykset 
ovat hyviä ohjaamisessa: Mieti, mitä olet tekemässä? Näin lapsi 
alkaa keskittymään siihen, mitä on tekemässä. Tärkeää on kehua 
ja kannustaa lasta.

Pukemistilanteissa kuvat ovat hyviä visuaalisia vihjeitä, mutta 
ne eivät ole itse tarkoitus, vaan aina tulee miettiä kenelle niistä on 
hyötyä. Kuvat voivat selkiyttää esimerkiksi, että nyt otetaan tämä 
vaate ja seuraavaksi tuo. Niitä voidaan käyttää myös oppimis- 
tilanteissa: ”Minkä valitset seuraavaksi?” Kuvat voivat olla apuna 
oman toiminnan ohja-
uksessa, toimia sään-
tönä, tai muistuttaa 
lasta siitä, mitä hän 
on tekemässä. Kuvat 
voivat olla seinällä 
sarjassa ja järjestyk-
sessä tai ne voidaan 
asettaa yksittäisten 
vaatteiden viereen 
esimerkiksi lattialle. 
Kuvista voidaan näyt-
tää, mitä seuraavaksi 
tehdään tai niitä voi-
daan kääntää aina, 
kun kuvattu toiminto 
on suoritettu. 

helpottaa housunkaulukseen ommeltavat lenkit, joista lapsi saa 
paremman otteen yrittäessään vetää housuja ylös.

Vaatteesta tulisi helposti nähdä, kuinka päin se puetaan pääl-
le. Oikeinpäin laittamista helpottaa se, että paidan etupuolella on 
kuva tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi paidan niskaan voidaan om-
mella pieni kuva, joka on lasta kohti silloin, kun paita on oikeinpäin 
pään yli vedettäväksi. Vaatteiden värien avulla voidaan auttaa lasta 
hahmottamaan, miten päin vaate kuuluu tai tunnistamaan oikea ja 
vasen. Esimerkiksi sukissa erivärinen kantapää helpottaa oikein-
päin laittoa. Vaatemateriaalien tulee olla sellaisia, joita lapsi sietää 
päällään.

Lapsen ohjaaminen  
pukemistilanteissa
Ohjaamisen tarkoituksena on, että lapsi saa mahdollisimman sel-
keän kuvan halutusta suorituksesta. Pukemista harjoiteltaessa 
lasta voidaan ohjata käyttämällä sanallista, manuaalista tai visu-
aalista ohjausta sekä näiden ohjaamistapojen yhdistelmiä. 

Manuaalinen ohjaaminen voi vaihdella tarpeen mukaan pienis-
tä kosketusvihjeistä passiivisiin venytyksiin. Itsenäiseen pukemi-

Kuvat apuna oman toiminnan ohjauksessa.

Kangaslenkistä on apua vetoketjun kiinnittämisessä.
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Kohti omatoimisuutta
Omatoimisuuden tukeminen on tärkeää jokaisen lapsen kohdal-
la. Riippuen lapsen toimintakyvystä, voi jokainen olla jotenkin itse 
mukana pukeutumisessa. Lapsi tarvitsee pukemiseen aikaa ja 
oppiminen vaatii paljon harjoittelua, energiaa ja innostusta sekä 
lapselta että aikuiselta. Lasta tulee aina kannustaa kokeilemaan 
ja yrittämään itse. Harjoitteluvaiheessa pukeminen tulee pilkkoa 
pienempiin ja helpompiin osiin. Pukemisen harjoittelu aloitetaan 
riisumisesta, seuraavaksi siirrytään pukemiseen ja vasta lopuksi 
opetellaan nappien ja muiden liittimien kiinnittämistä. Pukeutu-
misharjoitukset tulee kytkeä luonnollisiin tilanteisiin mahdolli-
simman säännöllisenä toistuvan päiväjärjestyksen osiksi. Jokai-
sen pukemistilanteen ei tule olla harjoituksellinen. On tärkeää, 
että lapsi tietää, mitä häneltä odotetaan. Lapsen kanssa on hyvä 
sopia tietyt asiat, jotka hän normaalitilanteissa yrittää tehdä itse. 
Kiiretilanteissa lapselle tulee selittää, että on poikkeustilanne ja 
siksi häntä esimerkiksi autetaan tavallista enemmän. Koko puke-
missessio voidaan mennä läpi, kun aikaa on paljon, ja silloin lapsi 
itse tekee kaiken minkä pystyy.  

Toisinaan aikuinen saattaa huomaamattaan ylläpitää lapsen 
henkistä ja fyysistä riippuvuutta ja ehkäisee näin lapsen itsenäisty-
mistä. Aikuisten tulee olla tietoisia omasta toiminnastaan. Joskus 
lapsen auttaminen voi olla aikuiselle helpompaa kuin kannusta-
minen omatoimisuuteen ja se vie myös vähemmän aikaa. Pitkällä 
aikavälillä pukemaan oppiminen kuitenkin vähentää vanhempien 
työtä. 

Lapsen itsenäinen tekeminen ja onnistumisen kokemukset li-
säävät lapsen uskoa omiin kykyihinsä ja nostavat hänen itsetunto-

aan. Tärkeää on, että lapsi tietää, että häntä rakastetaan huolimat-
ta siitä, mitä hän osaa. Hyvä itsetunto on yksi oppimista helpottava 
tekijä.

”Mitä puetaan seuraavaksi?”
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”Miten tää  
puetaan?”
Pukemisessa tulee lähteä liikkeelle siitä, että ensin katsotaan mi-
ten päin vaatteet puetaan, miten päin vaate on ja miten se on suh-
teessa itseen. Se, mistä vaatekappaleesta lapsen kanssa lähdetään 
liikkeelle, riippuu lapsesta. Vaate voi esimerkiksi olla se, mistä 
lapsi on kiinnostunein ja motivoitunein. Onnistumisen kokemukset 
motivoivat lasta jatkamaan opettelua. Tärkeää onkin se, ettei lap-
selta vaadita liikaa ja näin sammuteta hänen motivaatiotaan. 

Tietyn taidon kehittyminen vie aikaa ja tapahtuu usein pitkäjäntei-
sen harjoittelun ja siinä tapahtuvien oppimisen sekä oivaltamisen 
sarjojen kautta. Käytännössä oppimista voidaan pitää usean eri 
oivaltamisen ja oppimisen tavan summana. Syvällisin oppimisen 
muoto on itse tekemällä oppiminen.
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Housut
• Katsotaan, miten päin housut ovat.

• Housuja pukiessa molemmat kädet tulisi ottaa 
mukaan toimintaan. 

 - Laitettaessa jalkoja lahkeisiin, molemmat kädet  
 pitävät kiinni housuista.

 - Vedettäessä housuja ylös, voi toinen käsi auttaa  
 pystyasennon hallinnassa.

• Ositetaan pukemista esimerkiksi niin, että lapsen 
jalat avustetaan lahkeista sisään ja lapsi vetää 
housut ylös.

Näin minä puen:  
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Paita
• Katsotaan, miten päin paita on. Kuvallisessa 

paidassa tarkistetaan, että kuva tulee oikeaan 
suuntaan.

• Lapsesta riippuen pujotetaan kädet tai pää ensin.

• Jos lapsi laittaa pään ensin, tulee sen jälkeen 
tarkistaa, että kuva on oikealla puolella tai 
hupullisessa paidassa hupun saa päähän.

• Jos yläraajoissa on puolieroa, laitetaan yleensä 
ensin heikompi käsi hihaan. 

Näin minä puen:  
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Sukat
• Sukkia puettaessa on tärkeää, että molemmat 

kädet ovat toiminnassa mukana. 

• Sukan oikein päin pukemista helpottaa asettelu 
jalan päälle. Sukan erivärinen kantaosa auttaa 
hahmottamisessa.

• Sukat voidaan pukea kurkottamalla alas jalkoihin, 
nostamalla jalka polven päälle tai nostamalla jalka 
penkille.

• Sukkia puettaessa osittaminen voi tapahtua 
esimerkiksi niin, että ensin rullataan sukka ja 
laitetaan kärki paikalleen lapsen jalkaan. Lapsen 
tehtävänä on vetää sukkaa ylös. Alkuvaiheessa 
myös kantapään ylitys voi olla vaikeaa.

Näin minä puen:  



2� 2�

Kengät
• Kenkiä puettaessa on tärkeää, että molemmat 

kädet ovat mukana toiminnassa.

• Pukeminen kurkottaen alas eteen ei vaadi jalkojen 
eritynyttä liikettä, sillä vain pieni jalan nosto 
riittää. 
- apuna voidaan käyttää koroketta

• Pukeminen nostamalla jalka toisen polven päälle 
vaatii hyvää tasapainoa, painonsiirtoa ja jalkojen 
eriytynyttä liikettä. 

• Kenkiä puettaessa, voidaan mahdollista nilkan 
jäykkyyttä vähentää pohkeiden venyttämisellä ja 
näin helpottaa pukemista.

Näin minä puen:  
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Takki
• Katsotaan, miten päin takki on.

• Jos yläraajoissa on puolieroa, laitetaan yleensä 
ensin heikompi käsi hihaan. 

• Takki voidaan pukea pöydän päältä pujottamalla 
ensin kädet ja vetämällä se sitten pään yli.

• Takin voi pukea myös vetämällä ensin toinen 
käsi hihaan ja kiepauttamalla takki sitten 
toisella kädellä pään yli toiselle olkapäälle. 
”Perinteisessä” tyylissä takin hihaa joudutaan 
etsimään selän takaa.

Näin minä puen:  
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”Auta minua  
pukemaan itse”

Toiminnallisen pukemisen opas


