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Tavoitteena opinnäytetyössä oli lisätä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen käsittelyä 
varhaiskasvatuksen arjessa ja siten tukea alle kouluikäisten lasten hyvinvointia 
ja mielenterveyttä. Opinnäytetyö tehtiin FinFamin Mieletön Mahdollisuus (2014-
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voinnin tukemiseen. Varhaiskasvatuksen henkilökunnan näkemysten ja koke-
musten pohjalta draamasuunnittelija teki luonnosehdotuksen tulevan draama-
materiaalin sisällöstä ja pituudesta. Pilotoinnin avulla selvitettiin miltä tarina kuu-
losti, miten se toimi käytännössä sekä olivatko tehtävät ikätason mukaisia. Pilo-
toinnin tuloksena selvisi, että draamamateriaalin visuaalisesta ulkoasusta pidet-
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ABSTRACT 
 
 
Hosia, Salla; Liuha, Katja & Tuppurainen, Ritva.  
Drama material supporting emotional skills for early childhood education in the 
FinFami project. 60 p., 5 appendices. Language: Finnish. Autumn 2018. Diaco-
nia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Op-
tion in Education. Degree: Bachelor of Social Services.  
 
 
The thesis was implemented in co-operation with FinFami. The purpose of Fin-
Fami is to support local member associations and provide them with services to 
help the families of people with a mental illness. FinFami works to promote the 
interests of families of people with a mental illness. The aim of the study was to 
develop drama material supporting interaction and emotional skills for the use of 
early childhood education. The goal was to reduce stigma by increasing infor-
mation on mental disorders. 
 
 
The theoretical framework of this thesis deals with early childhood education, 
mental health, welfare, drama education and emotional skills. The story, emo-
tional education, music and playing are all included in the drama story. The ma-
terial is intended to provide methods of supporting the welfare of children with 
the whole day care team.  
 
 
The material was completed at the end of 2017. It was ordered for several mu-
nicipalities for early childhood education, childcare and child psychiatry through-
out Finland.  
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1 JOHDANTO  

 

 

Joka viides suomalainen sairastaa jotakin mielenterveyshäiriötä ja vuosittain 1,5 

prosenttia väestöstä sairastuu johonkin mielenterveyden häiriöön. Joka kymme-

nes tai mahdollisesti jopa joka viides suomalainen sairastaa elämänsä aikana 

yhden vakavan masennusjakson. (Huttunen 2015.) Vanhempien uupumuksen, 

avuttomuuden, päihteidenkäytön ja mielenterveyshäiriöiden vaikutukset lapsiin 

näkyvät yhä enemmän varhaiskasvatuksen arjessa. Lapsuuden pitkäkestoisesta 

stressistä voi pahimmillaan seurata myöhemmin vakavia mielenterveyshäiriöitä. 

Lapsen minäkuvan kehitykseen voi vaikuttaa kielteisesti se, jos hän ei saa ikä-

tasonsa mukaista huomiota ja hoivaa. (Määttä & Rantala 2010, 20-21; Keltikan-

gas-Järvinen 2012, 26-28.)  

 

Varhaiskasvatuksessa on aikaisemminkin kiinnitetty huomiota lapsen hyvinvoin-

tiin, mutta siinä on painottunut voimakkaasti fyysinen hyvinvointi, kuten ravitse-

mus, lepo ja liikunta. Koska ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu use-

asta osa-alueesta, merkityksellistä on myös psyykkinen ja sosiaalinen hyvin-

vointi, johon kuuluu olennaisesti myös hyvät tunnetaidot. Nykyään tunnetaitojen 

tukeminen on yksi varhaiskasvatuksen keskeisiä tavoitteita. (Ahonen 2017, 53.) 

Tunnetaitojen oppiminen on erityisen tärkeässä asemassa Opetushallituksen uu-

sissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Lasten kanssa tulee käsitellä 

heidän hyvinvointiaan edistäviä asioita, kuten levon, liikunnan ja mielen hyvin-

voinnin merkitystä. Lapsia tulee auttaa tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä. 

Lasten tunnetaitoja saadaan vahvistettua, kun heidän kanssaan opetellaan ha-

vaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. (Opetushallitus. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016, 23-24, 41.)  

 

Lasten vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen sekä kulttuurisen osaamisen edistämi-

nen on yksi varhaiskasvatuksen tehtävistä. Tällaisen osaamisen edistämiseen 

kuuluu erilaisten näkemysten kuuntelemisen, tunnistamisen ja ymmärtämisen 

taito sekä omien arvojen ja asenteiden tarkastelu. Itseilmaisu-, vuorovaikutus- ja 

empatiataidoilla on tärkeä merkitys lapsen identiteetin, toimintakyvyn ja hyvin-
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voinnin kehittymiselle. Empatian avulla ihminen tunnistaa toisen ainutlaatuisuu-

den, hänen näkökulmansa ja tarinansa. Empatiataitoja kehittämällä opitaan ym-

märtämään paremmin toisten tunnetiloja, tunnistamaan toisen kokemusmaail-

maa sekä parantamaan sosiaalisia suhteita. Jotta voi tuntea yhteenkuuluvuutta, 

edellyttää se kykyä empatiaan. (Opetushallitus. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, 19-23; Aaltola & Keto 2017, 20, 120, 260.) 

 

Kohderyhmänä opinnäytetyössämme ovat varhaiskasvatusikäiset lapset. Tavoit-

teena työssä on lisätä vuorovaikutus- ja tunnetaitojen käsittelyä varhaiskasvatuk-

sen arjessa ja siten tukea alle kouluikäisten lasten hyvinvointia ja mielenterveyttä. 

Olemme työskennelleet jo pitkään varhaiskasvatuksessa ja huomanneet, että 

siellä on lisääntynyt tarve lasten mielenterveyttä ja hyvinvointia tukeville mene-

telmille. Kokemuksemme mukaan varhaiskasvatuksessa käsitellään nykyäänkin 

liian vähän mielenterveyteen ja tunnetaitoihin liittyviä asioita ja mielenterveyson-

gelmiin liittyy usein stigmatisointia eli negatiivista leimaamista. Tulevina lasten-

tarhanopettajina haluamme vaikuttaa lasten hyvinvoinnin edistämiseen varhais-

kasvatuksen arjessa. Teimme opinnäytetyön toiminnallisena, koska halusimme 

olla mukana prosessissa, jossa tuotetaan konkreettista menetelmää hyvinvoinnin 

ja tunnetaitojen tukemiseen. Opinnäytetyömme koostuu toiminnallisesta ja teo-

reettisesta osuudesta. Hakalan (2004, 28-29) mukaan kehittämistyötyyppisille 

opinnäytetöille on ominaista, että niissä on kaksi osaa, jotka ovat kehitettävä 

tuote tai tapahtuma sekä aihetta taustoittava raportti. 

 

Teimme opinnäytetyön FinFamin Mieletön mahdollisuus (2014-2018) -hankkee-

seen liittyen. Olimme mukana prosessissa, jossa kehitettiin draamakokonaisuus 

varhaiskasvatuksen käyttöön. Opinnäytetyössä kartoitimme draamamateriaalin 

tarvetta työpajatyöskentelynä, osallistuimme draamamateriaalin arviointiin ja pi-

lotointiin sekä kokeilimme itse lasten kanssa draamamateriaalia päiväkodissa.  

 

Tässä raportissa kuvaamme prosessin kulkua varhaiskasvatusikäisten draama-

materiaalin alkusuunnittelusta valmiin materiaalin julkaisemiseen asti. Ku-

vaamme myös havaintoja, joita teimme kokeillessamme itse draamamateriaalia 
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päiväkodissa. Teoreettisena viitekehyksenä raportissamme ovat varhaiskasva-

tusikäiset lapset, lapsiomainen, mielenterveys ja hyvinvointi, draamakasvatus 

sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot. 
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2 FINFAMIN MIELETÖN MAHDOLLISUUS -HANKE  

 

 

FinFami on mielenterveysomaisten keskusliitto, mielenterveyskuntoutujien 

omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantun-

tijaorganisaatio. FinFami tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistä-

miseksi. Järjestöön kuuluu keskusliiton lisäksi 17 alueellista jäsenyhdistystä ym-

päri Suomen. Yhdistykset tarjoavat tietoa, tukea ja neuvontaa mielenterveyskun-

toutujien omaisille. Järjestö on perustettu vuonna 1991. Keskusliiton toimipiste 

sijaitsee Helsingissä. Sen rooli on olla vahva valtakunnallinen edunvalvoja ja 

edistää järjestökentän näkyvyyttä. Keskusliitto osallistuu muun muassa työryh-

miin, verkostoihin ja neuvottelukuntiin, joissa tuodaan omaisten näkökulmaa 

esiin. Järjestön kotisivuilla mainitaan, että se on asiantuntijaorganisaatio, joka tuo 

luotettavaa ja täsmällistä tietoa päätösten tekijöiden ja muiden yhteistyöverkos-

tojen käyttöön. (FinFami. Tietoa meistä i.a.; FinFami. Vaikuttamistyö i.a.) 

 

FinFamilla käynnistyi Mieletön Mahdollisuus -hanke vuonna 2014. Vuonna 2016 

hankkeessa nähtiin tarve tehdä draamamateriaalipaketti varhaiskasvatusikäisille. 

FinFamin -Mieletön Mahdollisuus -hankkeessa on jo aikaisemmin kehitetty draa-

mamateriaalit ala- sekä yläkouluikäisille. Hankkeessa on tarkoituksena lisätä per-

heiden ymmärrystä siitä, että vaikeatkin asiat kuuluvat elämään, mutta apua on 

aina saatavilla eikä kenenkään tarvitse jäädä yksin. Mieletön Mahdollisuus-hank-

keen tavoitteena on myös vähentää mielenterveyshäiriöihin liittyvää stigmaa li-

säämällä tietoa mielenterveysongelmista ja lapsiomaisten tuen tarpeista. Hank-

keen tarkoituksena on tarjota välineitä lasten, nuorten ja heidän perheidensä ar-

jen helpottamiseksi tuottamalla ja levittämällä hyviä käytäntöjä, joiden kautta voi-

daan tukea lasten ja nuorten suotuisaa kasvua vanhemman sairaudesta huoli-

matta. Mieletön Mahdollisuus -hanke päättyy vuonna 2018. Hanketta on rahoit-

tanut Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja myöhemmin STEA. (FinFami. Tietoa 

meistä i.a.; FinFami. Vaikuttamistyö i.a.) 
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3 MIELENTERVEYS 

 

 

Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy huomaamaan omat ky-

kynsä ja selviytymään elämään kuuluvista haasteista sekä työskentelemään ja 

ottamaan osaa yhteisönsä toimintaan (WHO 2013. Mielenterveysseura). Mielen-

terveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Jokainen ihminen voi pitää myös itse 

huolta mielensä hyvinvoinnista ja vahvistaa omia voimavarojaan. Omaa mielen-

terveyttä voi tukea esimerkiksi opettelemalla tunnistamaan ja ilmaisemaan tun-

teitaan. Tärkeitä taitoja mielen hyvinvoinnin kannalta ovat myös ihmissuhde-, pet-

tymyksensietokyky- ja arjenhallintataidot. (WHO 2016. Mental health: strengthe-

ning our response; Mielenterveysseura. Mielenterveyttä voi vahvistaa i.a.; Mie-

lenterveystalo. Mielenterveyden vahvistaminen i.a.) 

 

Mielenterveys on psyykkisiä toimintoja ylläpitävä voimavara, jonka avulla oh-

jaamme elämäämme. Varhaislapsuudessa mielenterveyden kehittymiselle tär-

keimmät asiat ovat perustarpeista huolehtiminen, hoivan jatkuvuus sekä hyvä 

vuorovaikutus. Lapsen kehityksen edetessä tärkeät ihmissuhteet, sosiaaliset ti-

lanteet ja ympäristön normit alkavat yhä enemmän ohjata mielenterveyden kehi-

tystä. (Lönnqvist & Lehtonen 2011, 22-23.) 

 

Viimeisten vuosikymmenten aikana on tehty epidemiologisia tutkimuksia, joiden 

perusteella on tiedossa, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat ylei-

siä. Tutkimusten perusteella tiedetään myös, että suuri osa aikuisten mielenter-

veysongelmista on alkanut jo lapsuus- ja nuoruusiässä. 1990-luvun alun jälkeen 

lasten ja nuorten ohjautuminen mielenterveyspalveluihin on lisääntynyt. On kui-

tenkin melko vähän tietoa siitä, onko lasten ja nuorten mielenterveysongelmien 

määrässä tapahtunut muutoksia. Ainakin osittain palveluihin ohjautumista lisää 

todennäköisesti ongelmien aikaisempaa parempi tunnistaminen ja mielenter-

veysongelmiin liittyvän stigman väheneminen. Pitkäaikaistutkimukset, joissa on 

seurattu laajaa joukkoa lapsia ja nuoria useiden vuosien ajan, ovat tuoneet tie-

toa mielenterveyden kehitykseen vaikuttavista riski- ja suojaavista tekijöistä. 

Useiden tutkimusten mukaan riskitekijöiden kasaantuminen ja suojaavien teki-

jöiden vähyys vaikuttavat haitallisemmin kuin yksittäiset riskitekijät. Lisääntynyt 

ymmärrys lasten ja nuorten mielenterveyshäiriöistä on kasvattanut kiinnostusta 
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häiriöiden ennaltaehkäisyä ja mielenterveyden edistämistä kohtaan. (Anttila, 

Huurre, Malin & Santalahti 2016,12.) 

 

 

3.1 Mielenterveystyö 

 

Mielenterveystyöllä tarkoitetaan yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn 

ja persoonallisuuden kasvun edistämistä sekä erilaisten mielenterveyden häiriöi-

den ehkäisemistä, parantamista ja lievittämistä. Mielenterveystyöhön kuuluvat 

myös mielenterveyspalvelut ja väestön elinolosuhteiden kehittäminen. (Sosiaali- 

ja terveydenhuollon asiakkaan itsemääräämisoikeus -työryhmä 2014, 58.) 

 

Salutogeenisen eli terveyslähtöisen näkökulman mukaan elämän hyviä puolia ko-

rostetaan ja mielenterveys nähdään yksilön ominaisuutena, jota voidaan vahvis-

taa. Yksilön psyykkistä hyvinvointia voidaan edistää tukemalla fyysisiä, psyko-

sosiaalisia ja psykologisia toimintoja. (Pietiläinen 2014, 6.) Mielenterveyden pro-

mootiolla tarkoitetaan mielenterveyden edistämisen toimia, jotka kohdistuvat yk-

silöön sekä sosiaalisiin tai muihin ympäristöolosuhteisiin mahdollisimman hyvän 

psykologisen ja psykofysiologisen kehityksen tukemiseksi. Prevention ja promoo-

tion käsitteillä tarkoitetaan vaikuttamista: jotain halutaan muuttaa, johonkin vai-

kuttaa. Lapsen kehityksen edetessä suotuisaksi, toivotaan myös häiriökehityksen 

estyvän. Preventiolla tarkoitetaan siis lasten mielenterveyden häiriöiden ehkäis-

tymistä. Terveyden edistäminen ja häiriöiden ehkäiseminen ovat toinen toistaan 

tukevia ja toisiinsa liittyviä toimintoja. (Borg 2015, 7; Solantaus 2008, 251-252.) 

 

Interventio on työmenetelmä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa johonkin tiettyyn 

asiaan, kuten esimerkiksi lasten myönteiseen kehitykseen ja häiriökehityksen eh-

käisyyn. Lapsia ja perheitä tukevat ja häiriöitä ehkäisevät interventiot jaetaan kol-

meen pääluokkaan. Tiettyyn väestöön kokonaisuudessaan kohdistuvaa interven-

tiota kutsutaan universaaliksi interventioksi. Tällainen on esimerkiksi Suomessa 

toteutettu Varhaisen vuorovaikutuksen -hanke. Hankkeen aikana kehitettiin neu-

volajärjestelmää tukemaan kaikkien neuvolassa käyvien lasten sosioemotionaa-

lista kehitystä. Valikoivat eli selektiiviset interventiot kohdistuvat ryhmään, jolla on 



11 
 

tietty ongelmien tai kehityksen häiriintymisen riski, mutta ei vielä häiriöitä. Esi-

merkkinä tällaisesta ryhmästä on avioeron kokeneet lapset, joilla ei ole ongelmia 

vanhempien eron takia. (Solantaus 2008, 252-254.) 

 

Indikoidut interventiot kohdistuvat ryhmiin, joilla on vahva todettu riski ja joitakin 

ongelmia, mutta ei hoidettavia häiriöitä. Usein psyykkisesti sairaiden ja päihteitä 

käyttävien vanhempien perheiden interventiot kuuluvat joko selektiiviseen tai in-

dikoituun ryhmään. Näiden perheiden lapset kuuluvat selvästi riskiryhmään ja 

osalla heistä on ongelmia ja osalla ei. Hoidon, promootion ja prevention tulisi pe-

rustua aina tietoon, eikä hyviin ideoihin ja hyvään tarkoitukseen. Koskaan ei tulisi 

ottaa käyttöön sellaisia menetelmiä, joista voi olla asiakkaille hyödyn sijaan jopa 

haittaa. (Solantaus 2008, 252-253.) 

 

Työmenetelmien kehittäminen perustuu aina tietoon ongelman olemassaolosta 

ja ymmärrykseen sen taustoista. On oltava tietoa ongelmakehityksen polusta ja 

lisäksi tulee olla tietoa siitä, miksi joidenkin lasten kehitys etenee samoissa olo-

suhteissa hyvin. Tällaisten tietojen pohjalta voidaan suunnitella interventio, jolla 

pyritään tukemaan lapsen kehitystä ja vähentämään vaarantavia tekijöitä. (So-

lantaus 2008, 253-254.) 

 

 

3.2 Perheessä esiintyvien mielenterveyshäiriöiden vaikutus lapseen 

 

Vanhempien mielenterveysongelmat lisäävät perheen lasten riskiä sairastua 

myöhemmin mielenterveysongelmiin. Mielenterveysongelmaisten vanhempien 

lasten ongelmat ovat yleensä pitkäkestoisempia, vakavampia, varhaisemmin al-

kavia ja monimuotoisempia kuin lasten, joiden vanhemmilla ei ole mielentervey-

den ongelmia. Kansainvälisten arvioiden mukaan joka neljäs alaikäinen lapsi 

Suomessa elää perheessä, jossa vanhemmalla on mielenterveys- tai päihdeon-

gelma. (THL 2016. Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus.) 
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Lapsiomaisella tarkoitetaan lasta, jonka perheenjäsenellä on jokin mielenterveys-

ongelma. Vanhemman sairastuessa lapsi voi olla huolissaan sekä sairastuneesta 

että terveestä vanhemmasta ja ottaa liikaa murheita kantaakseen. Liiallinen vas-

tuunkantaminen voi aiheuttaa lapsessa muun muassa ylihuolehtivuutta ja eris-

täytymistä. Muina seurauksina voi lapselle aiheutua esimerkiksi turvattomuutta, 

pelkoja, ahdistuneisuutta, masennusta, yksinäisyyttä, häpeää, käytöshäiriöitä 

sekä kiintymyssuhteen ongelmia. Vanhemman sairastuessa lasta suojaa riittävä 

tiedonsaanti, vapaus tunteiden ilmaisuun sekä lapsen kysymyksien mahdollista-

minen ja niistä keskusteleminen. (FinFami. Lapsi omaisena i.a.) 

 

Ystävät, harrastukset, kiinnittyminen päivähoitoon ja kouluun sekä perheen sosi-

aalinen verkosto ovat lapsen kehityksen kannalta tärkeitä asioita. Mielenterveys-

ongelmien yleisyydestä huolimatta niihin liittyvä stigma on vahva. Tämä voi ai-

heuttaa lapsiomaiselle yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, sekä estää perheitä hakeu-

tumasta riittävän ja oikea-aikaisen tuen piiriin. (Akkanen, Naukkarinen & Närhi 

2008, 13-14.; Määttä & Rantala 2010, 23.) Lapselle luo turvallisuutta se, että arki 

sujuu ja kodissa on hyvä tunneilmapiiri. Lapsen kehityksessä tärkeitä ovat myös 

persoonalliset tekijät, kuten positiivinen minäkäsitys ja sisäisen hallinnan tunne. 

Hyvä suhde vähintään toiseen vanhempaan suojaa lapsen kehitystä. (Akkanen 

ym. 2008, 13-14.)  

 

Lapsiomaista suojaavia tekijöitä ovat toistuvat rutiinit ja arjen turvallisuus. Lasta 

suojaa ilmapiiri, jossa hän kokee, että omia tunteita voi ilmaista vapaasti. Lapsen 

selviytymistä tukee se, että suhde sairastuneeseen vanhempaan on mahdollisim-

man hyvä ja perheellä on lisäksi sosiaalinen verkosto ympärillään. Sairastuneen 

vanhemman saamalla sosiaalisella tuella on selkeä positiivinen vaikutus van-

hemmuuden tehtävien hoitamisessa. (FinFami. Lapsi omaisena i.a.; Korhonen& 

Tanni 2015, 7.) 

 

Mielenterveyshäiriöistä masennus on yksi vaikeimmista häiriöistä tunnistaa itse. 

Masennus alkaa normaaleina inhimillisinä tunteina ja käytöksenä. Se saattaa ke-

hittyä niin hitaasti, että läheiset tottuvat siihen, eivätkä osaa ihmetellä muutosta 

tai ovat lähinnä ymmällään muutoksista. Masennus eroaa muista mielentervey-
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den ongelmista kuten alkoholismista, psykooseista, fobioista ja pakkoneuroo-

seista. Näissä sairauksissa käytös on selvästi poikkeavaa ja perheenjäsenet huo-

maavat, että vanhemmalla on ongelma. Masennuksen ja normaalin väsymisen ja 

alakulon välinen raja on vaikea tunnistaa. Tämä onkin todennäköisesti yksi syy 

siihen, että nimenomaan vanhemman masennus on yksi vaikeimpia häiriöitä lap-

sen kehityksen kannalta. (Solantaus 2006, 230-231.) 

 

Vakava masennus ilmenee ihmisen toiminnassa ja vuorovaikutuksessa muiden 

kanssa. Vakavalla masennuksella on sekä somaattinen että vuorovaikutukselli-

nen ulottuvuus. Somaattinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että osa masennuksen 

oireista perustuu muutoksiin aivojen toiminnassa. Muutokset tulevat esiin poik-

keavina tunnereaktioina, uni- ja ruokailuongelmina, fyysisenä väsymyksenä ja 

ajattelun vääristymisenä. Masennuksen vuorovaikutuksellinen ulottuvuus näkyy 

ihmissuhteissa, tavassa toimia muiden kanssa sekä kokea ja tulkita toisten pu-

heita ja tekoja. Masennus koskettaa aina koko sairastuneen lähipiiriä ja koke-

musmaailmaa. Vanhemman vakava masennus saattaa olla riskitekijä lapsen ke-

hitykselle ja sairastumiselle psyykkisiin häiriöihin. (Solantaus 2006, 230-231.) 

 

Lapsella tulisi olla tarpeeksi tietoa vanhemman mielenterveyden häiriöstä. Aikui-

sen tulisi rohkaista lasta keskustelemaan ja kysymään siihen liittyvistä asioista. 

Lapsen tulkinta mielenterveydenhäiriöstä on erilainen kuin aikuisen tieto asiasta. 

Lapsen omat selitykset ovat usein pelottavampia kuin todellinen tilanne on. Lapsi 

saattaa kuvitella, että hän on aiheuttanut vanhempansa sairastumisen. Lapsen 

kuormaa keventää ymmärrys siitä, ettei hän ole vastuussa vanhemman sairastu-

misesta, hoitamisesta tai parantamisesta. Tällöin lapsella on mahdollisuus kes-

kittyä omaan elämäänsä. (FinFami. Lapsi omaisena i.a.) 

 

Lapselle annetun tiedon vanhemman sairaudesta tulee olla lapsen ikä- ja kehi-

tystason huomioivaa. Lapsen on hyvä saada tietää, mitä oireita vanhemman sai-

rauteen liittyy ja miten niitä hoidetaan. Lisäksi on tärkeää kertoa lapselle, että 

vanhemmasta pidetään huolta. Lapselle tulee kertoa, että hänellä on oikeus 

voida hyvin, vaikka joku muu perheenjäsen voisi huonosti. Ilman riittävää tietoa 
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lapsi saattaa kokea, että hänen tehtävänsä on huolehtia vanhemmastaan. Riittä-

vän tiedonsaannin lisäksi lapsi tarvitsee myös aikuisen tukea ja kannustusta ko-

din ulkopuolelle menemiseen. (FinFami. Lapsi omaisena i.a.) 

 

Joskus tilanne kotona saattaa olla niin vaikea, että voimavarat eivät enää riitä 

lapsen hoitamiseen. Ääritilanteissa voi esiintyä lapsen hoidon ja tarpeiden laimin-

lyöntiä ja fyysistä ja/tai henkistä pahoinpitelyä. Mielenterveysongelmat ja uupu-

mus vaikuttavat ihmisen kykyyn ottaa toinen ihminen huomioon. Tällaisissa tilan-

teissa vanhempi voi sanoa pahasti, olla väkivaltainen tai syyttää muita ongelmis-

taan. Lapsi voi joutua tekemään kohtuuttomasti kotitöitä ja huolehtimaan itses-

tään. (Solantaus 2015, 11.) Perhe voi saada haastavassa tilanteessa apua esi-

merkiksi lastensuojelusta. Lastensuojelulaissa sanotaan, että lain tarkoituksena 

on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja moni-

puoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Laissa mainitaan myös, että 

lasten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja 

huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeel-

lista apua riittävän varhain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuoje-

lun piiriin. (Lastensuojelulaki 13.4.2007/417, 1.-2. §.) 

 

Suomessa on usein korkea kynnys perheen vaikeuksista puhumiseen. Pelätään, 

että perhettä voidaan vaikeuksien vuoksi leimata tai syyllistää. Perheen sisäiset 

ongelmat, kuten alkoholinkäyttö, väkivalta tai mielenterveysongelmat kerääntyvät 

monesti samoihin perheisiin ja niillä on alttius sukupolvelta toiselle periytymiseen. 

Kun perheessä on riskitekijöitä, suojaavat tekijät turvaavat lapsen kehitystä. 

Pelkkä vanhemman mielenterveyshäiriö ei ole kohonneen sairastumisriskin ai-

heuttaja lapselle. (Akkanen ym. 2008, 4.) Huono-osaisuuden ylisukupolvisuu-

desta puhutaan silloin, kun vanhempien hyvinvoinnin ongelmat siirtyvät tai jatku-

vat heidän lapsilleen. Lapsuuden elinolot voivat heijastua ihmisen myöhempään 

hyvinvointiin joko suoraan tai erilaisten muiden tekijöiden kautta. (THL 2016. 

Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus.)  
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3.3 Lapsen mielenterveyshäiriöt 

 

Mielenterveyden häiriöt ovat lasten merkittävin terveysongelma. Anne-Mari Borg 

mainitsee, että WHO: n mukaan mielenterveyshäiriöiden ehkäisy on keskeisin 

haaste kansanterveyden kannalta. Psyykkisten häiriöiden syyt alkavat usein jo 

lapsuudesta. Lapsuuden mielenterveyshäiriöiden jatkuminen aikuisiässä on 

yleistä. Kansainvälisen tutkimustiedon mukaan 10-20 % lapsista kärsii mielenter-

veysongelmista. Suomalaisen LAPSET-tutkimuksen mukaan 8-9-vuotiaista lap-

sista 20 %:lla on psyykkisiä oireita ja lastenpsykiatrista hoitoa tarvitsisi 10 % lap-

sista. Vuonna 2005 alle puolet hoitoa tarvitsevista kouluikäisistä lapsista ohjautui 

hoitoon. Viime vuosien aikana hoitoon ohjautuminen on lisääntynyt. (Borg 2015, 

7.) 

 

Myös alle kouluikäisistä lapsista on saatu tietoa. Kolmevuotiaiden lasten vanhem-

mat ovat raportoineet 8-10 %:lla lapsista käytös- ja tunneoireita. Terveyskeskus-

lääkärit arvioivat, että vauvaikäisistä 3 %:lla esiintyy vetäytyvyyttä. Norjalaisen 

ikäkohorttitutkimuksen mukaan 7 %:lla nelivuotiaista lapsista on psyykkisiä häiri-

öitä. Pitkäaikaisseurannassa on todettu, että aggressiiviset oireet ovat pysyvim-

piä. Tutkimuksessa seurattiin lapsia 3-vuotiaista 12 ikävuoteen saakka. Kansalli-

seen terveysseurantaan kuuluu lasten psykososiaalisen terveyden seuranta. 

Lapsen psykososiaalisen terveyden arviointimenetelmä (LAPS) on kehitetty las-

ten mielenterveyshankkeessa (2007 - 2009). LAPS-arviointimenetelmän mukaan 

4-9-vuotiaista lapsista 9 % tarvitsi perusterveydenhuollon tai perustason tukea. 

12 % lapsista arvioitiin tarvitsevan lastenpsykiatrista arviota tai muuta erikoista-

son tukea. (Borg 2015, 7.) 
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Seuraavasta kuviosta on nähtävissä, kuinka lastenpsykiatrian avohoitokäyntien 

määrä on lisääntynyt vuosina 2000-2016. 

 

 

KUVIO 1. Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit  

2000-2016 /1000   0 - 12-vuotiasta (Sotkanet i.a.) 

 

Hyvinvointia ja mielenterveyttä voidaan vahvistaa muun muassa sillä, että päi-

väkotien ja koulujen oppilasryhmät ja muut opetuksen järjestelyt tukevat oppilai-

den selviytymistä ja sosiaalisen verkoston muodostumista. Mielenterveys- ja 

päihdesuunnitelman 2015 mukaan mielenterveyttä ja hyvinvointia edistävien jär-

jestöjen toimintaedellytyksiä pitää tukea. Suunnitelmassa todetaan, että mielen-

terveys- ja päihdeongelmien ylisukupolvisuus tulee tiedostaa ja riskissä olevien 

lasten ja nuorten tasapainoista kehitystä on tuettava. Suunnitelman mukaan ta-

sapainoisen kasvun tukemiseen kehitettyjä menetelmiä tulisi käyttää nykyistä 

laajemmin ja myös päiväkoteihin soveltuvia interventiomalleja olisi kehitettävä. 

(Mielenterveyspalveluiden laatusuositus 2001, 3, 11; Mielenterveys- ja päihde-

suunnitelma 2012, 33-36, 51-52; THL 2018. Mielenterveys- ja päihdesuunni-

telma.) 
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3.4 Lapsen mielenterveyden edistäminen 

 

Oman hyvinvoinnin ilmaiseminen on mahdollista jo pienillekin lapsille, vaikka sa-

navarasto on vielä pieni, eikä sana hyvinvointi ole terminä tuttu. Pienille lapsille 

sanat ovat vain osa sitä, miten he kertovat tuntemuksistaan. Lapsen ilmaisu on 

kokonaisvaltaista, kehollista ja vuorovaikutuksellista. Aikuinen on lapsen hyvin-

voinnin tulkitsija ja sanoittaja. (Puroila & Estola 2012, 29.) Pieni lapsi kasvaa 

psyykkisesti tasapainoiseksi yksilöksi vain kiinteässä yhteydessä hänelle emotio-

naalisesti tärkeisiin ihmisiin. Pienen lapsen kiintymyssuhde eroaa muista tär-

keistä emotionaalisista suhteista. Kiintymyssuhteet ovat valikoivia, ne kohdistu-

vat aina tiettyyn ihmiseen tai tiettyihin ihmisiin. Lisäksi kiintymyssuhteeseen si-

sältyy läheisyyden etsiminen ja tarve ylläpitää jatkuvaa kontaktia. Kiintymys-

suhde tarjoaa lapselle lohdutusta, turvaa ja hyvää oloa silloin kun lapsi on koh-

teen läheisyydessä. Myös ero kiintymyksen kohteesta voi aiheuttaa lapselle ah-

distusta. (Keltikangas-Järvinen 2012, 28-29.) 

 

Brittiläistä psykiatria ja psykoanalyytikkoa John Bowlbya (1907-1990) pidetään 

kiintymyssuhdeteorian luojana. Bowlbyn mukaan ”kiintymyssuhdeteoria on yritys 

käsitteellistää ihmisen taipumusta muodostaa voimakkaita tunnesiteitä toisiin ih-

misiin ja selittää niitä ahdistuksena, vihamielisyytenä, depressiona ja tunteiden 

eristämisenä ilmeneviä stressin muotoja, jotka aiheutuvat tahattomista erokoke-

muksista ja menetyksistä.” Hän toi vahvasti esiin, että lapsen erokokemus äidistä 

ja äidin rakkauden menetys voivat uhata lapsen kehitystä. Samalla Bowlby nosti 

esille myös lapsen todellisen elinympäristön merkityksen hänen kehitykselleen. 

Bowlby korosti hoivaavan aikuisen ja lapsen asymmetristä suhdetta, ja sitä että 

lapsen eloonjäämisen edellytyksenä on erityisesti aikuisen hoiva. Lapsella on 

synnynnäinen tarve kiinnittyä hoivaajaansa, koska täysikasvuisen ja kokeneem-

man yksilön lähellä oleminen on elossa säilymisen ehto. Lapsi kiinnittyy oman 

turvallisuudentarpeensa vuoksi lähimpään saatavilla olevaan aikuiseen. Koska 

vauvalla on aina lähellään joku aikuinen, niin hän kiinnittyy aina, siis myös laimin-

lyövään, etäiseen tai vihamieliseen aikuiseen, jos muuta ei ole tarjolla. (Hauta-

mäki 2002, 14-19; Sinkkonen 2003, 92-93.) 
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Vauva on heti syntymästään asti valmis vuorovaikutukseen ja reagoi aivan erityi-

sesti inhimillisiin ominaisuuksiin. Vauva mieltyy nopeasti ja valikoivasti häntä 

säännöllisesti hoitaviin aikuisiin ja heidän ominaisuuksiin. Vauvaa hoitaessa 

myös aikuinen kiintyy lapseen. Lapsen psyykkistä terveyttä tukee ensimmäisten 

elinvuosien riittävän hyvä varhaisen vuorovaikutuksen laatu. Psyykkiseen tervey-

teen vaikuttaa aivojen toiminnan kehittyminen. Lapsen ensimmäiset elinvuodet 

ovat aivojen kiihkeintä kasvuaikaa ja onkin todettu, että varhaiset negatiiviset ko-

kemukset saattavat muuttaa vauvojen aivojen rakennetta ja toimintaa. Silloin kun 

vuorovaikutus toimii hyvin, vanhempi pystyy nauttimaan lapsestaan. Hän on 

myös emotionaalisesti saatavilla. Hyvässä vuorovaikutussuhteessa lapsi kokee, 

että vanhempi ymmärtää ja hyväksyy hänen tarpeensa ja tunteensa. Kun lapsi 

havaitsee, että hänen tunteensa ymmärretään, hän oppii samalla, että hän voi 

ilmaista tunteitaan ja kokemuksiaan muille ihmisille turvallisesti. Näin lapsi oppii 

myös vähitellen tunnistamaan omia tarpeitaan ja tunnetilojaan. Omien tarpeiden 

ja tunnetilojen tunnistamisella on suuri merkitys lapsen emotionaalisen itsesää-

telyn ja myönteisen itsetunnon rakentumisen kannalta. Kiintymyssuhde saattaa 

vaurioitua esimerkiksi silloin, jos vauva ja vanhempi joutuvat olemaan toisistaan 

erossa kauan, jos äiti masentuu tai vauva on jostain syystä tavallista vaikeahoi-

toisempi. Ilman riittävän hyvää kiintymyssuhdetta vauvaa on raskasta hoitaa. 

(Duodecim terveyskirjasto 2012. Varhainen vuorovaikutus ja itsetunnon kehitys.) 

 

Vauvan kehityksen kannalta vanhemman sensitiivisyys on keskeinen tekijä vau-

van viestittäessä tarpeitaan ja kommunikoidessa. Sensitiivinen vanhempi tunnis-

taa vauvan viestejä ja vastaa niihin mahdollisimman oikein ja nopeasti ja on vau-

van tunnetilojen ymmärtäjä ja tulkitsija. Vanhemman sensitiivinen käyttäytyminen 

luo pohjan vanhemman ja lapsen väliselle kiintymyssuhteen muodostumiselle. 

Varhaiset kiintymyssuhteet ovat myös perustana myöhemmille ihmissuhteille. 

(Kivijärvi 2003, 252-253.)  

 

Hyvä mielenterveys antaa pohjan lapsen myönteiselle kehitykselle, oppimiselle 

ja yhteiskuntaan integroitumiselle. Kehitys tapahtuu aina lapsen omien ominai-

suuksien ja ympäristön yhteisvaikutuksen tuloksena. Mielenterveyden kehityk-

seen vaikuttavat riski- ja suojaavat tekijät sekä lapsen resilienssi eli selviytymis-
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kykyisyys. Suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi turvallinen kiintymyssuhde, enna-

koitava arki ja osallisuuden kokemus. Riskitekijöitä ovat esimerkiksi vanhem-

pien mielenterveyshäiriöt, kiusaaminen, erot ja menetykset. (Anttila ym. 2016, 

11.) Resilienssiin vaikuttavat yksilön taidot ja valmiudet sekä suojaavat tekijät. 

Resilienssi on kykyä kohdata elämän haasteita ja muutoksia sekä valmiuksia 

selvitä niistä huolimatta vastoinkäymisten aiheuttamista vaikeista tunteista. Re-

silienssiä lisääviä tekijöitä ovat esimerkiksi kyky tasapainottaa omia tunteita ja 

riittävän vahva sosiaalinen tuki. Omien tunteiden ilmaiseminen ja tunnistaminen 

suojaavat masennukselta ja ahdistukselta. Alhainen resilienssi voi aikaansaada 

uhriutumista ja negatiivisia selviytymiskeinoja kuten esimerkiksi turvautumista 

päihteiden käyttöön. Resilienssi suojaa mielenterveyden ongelmilta ja auttaa 

selviytymään vastoinkäymisistä. (THL 2013. Mielenterveyden edistäminen kou-

luissa, 29.) Varhaiskasvatuksessa lapsen myönteistä kehitystä tukee hyvä hoi-

don, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus, jolla edistetään lapsen myönteistä 

minäkäsitystä sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja (Opetushallitus. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2016, 19-23).  

 

 

3.5 Lapsen mielenterveyden tukeminen varhaiskasvatuksessa 

 

Tunteet ja erilaiset vuorovaikutustilanteet kuuluvat varhaiskasvatuksen arkeen. 

Mielen hyvinvointia voidaan tukea lämpimällä vuorovaikutuksella sekä lapsen 

tunteita kohtaamalla. Varhaiskasvatuksessa myös avoin vuorovaikutus huoltajien 

kanssa tukee koko perheen hyvinvointia. Opetussuunnitelman perusteiden ja 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan opetuksen tulee kehittää op-

pilaiden vuorovaikutustaitoja ja hyvät tunnetaidot nähdään hyvinvoinnin edelly-

tyksenä. (Anttila ym. 2016,11.) 

 

Laadukas kasvatus ja opetus ovat jo itsessään mielenterveyttä tukevia tekijöitä. 

Suuressa merkityksessä on myös se, että lapsen on mahdollista kokea yhtei-

sönsä toiminta merkityksellisenä ja turvallisena. Kokemukset kuulluksi tulemi-

sesta, arvostamisesta ja osallisuudesta vahvistavat mielenterveyttä. Myös omien 

vahvuuksien löytäminen ja epäonnistumisista selviytyminen kantavat lasta elä-
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mässä. Varhaiskasvatuksessa voidaan vahvistaa ja tuottaa lapselle näitä koke-

muksia. Opettajalla on tärkeä rooli lapsen mielenterveyden tukemisessa. Yhteis-

kunnallisina instituutioina myös ympäröivä yhteiskunta ja sen asenteet ja arvos-

tukset vaikuttavat siihen, millaisen roolin kasvatus ja koulutus voivat saada lasten 

ja nuorten mielenterveyden tukemisessa. Huomion kiinnittäminen mielentervey-

den tukemiseen yhtenä hyvinvoinnin peruspilarina sekä yleinen arvostus mielen-

terveyden tukemista kohtaan vaikuttavat myös kasvatukseen ja koulutukseen. 

(Anttila ym, 2016, 35.) 
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4 TUNNE- JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

Tunnetaitojen ja itsetuntemuksen perustana on omien tunteiden tiedostaminen ja 

havainnointi. Niitä tarvitaan esimerkiksi vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Tun-

teiden hallinta, mielialan säätely ja itsekontrolli ovat tärkeimpiä asioita sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa. Itsekontrollin kehitys alkaa kolmen ensimmäisen ikä-

vuoden aikana, mutta ei kuitenkaan tule vielä siinä ajassa valmiiksi. Kyky nähdä 

tunteiden syitä ja seurauksia sisältyy tunteiden ymmärtämiseen ja siitä on apua 

myös arjen erilaisten päätösten tekemisessä. Tunneilmaisu tarkoittaa kykyä näyt-

tää myönteisiä tunteita sekä prosessoida hankalia tunteita siten, että ne eivät 

muutu aikaisempaa vahingoittavimmiksi. (Suomen Mielenterveysseura. Tunne-

taitojen perusteet i.a; Keltikangas-Järvinen 2012, 28.) Myös itsekontrollin kehitty-

minen pohjautuu kiintymyssuhteeseen. Minuuden kehitys antaa lapselle mahdol-

lisuuden säädellä tunteitaan. Tarve saada hyväksyntää kiintymyksen kohteelta 

ohjaa lasta itsehallintaan ja kompromisseihin. (Keltikangas-Järvinen 2012, 28.)  

 

Juusolan mukaan vielä 2000-luvun alussa psykologian professorit kieltäytyivät 

usein tunteita käsittelevistä haastatteluista, koska he kokivat aiheen liian haas-

tavaksi. Tutkijat ovat saaneet selkeyttä tunteiden toiminnan ymmärtämiseen 

vasta viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Vauvalla on jo syntyessään 

toimintakykyinen tunnejärjestelmä käytössään. Sen avulla hän aistii ympärillään 

olevan tunneilmapiirin, vaikka ei paljon muuta maailmasta vielä hahmotakaan. 

Jokaisella on jo syntyessään olemassa perustunteet kuten mielihyvä, pelko, ilo, 

suru ja hämmästys. Sosiaaliset tunteet, kuten häpeä, syyllisyys, kateus, ylpeys 

ja empatia syntyvät vasta leikki-iässä, kun lapsi erillistyy ja hänen minäkuvansa 

ja sosiaaliset kokemuksensa kehittyvät. (Juusola 2017, 93-95.)  

 

Tunnetaidoilla tarkoitetaan useita päivittäin tekemiämme asioita. Ne voivat syn-

tyä tuloksena paljosta harjoittelusta tai ne voivat olla meille ominaisia jo pie-

nestä asti. Tunnetaitoja voi kehittää eri elämänvaiheissa edelleen. Tunne mie-

lekkyydestä ja tarkoituksellisuudesta syntyy omasta kokemuksesta ja tämä joh-

taa sinnikkääseen yrittämiseen tärkeinä pidetyissä asioissa. Itsenäisyyteen liit-

tyy olennaisesti kyky nähdä mielekkyyttä. Tärkeitä tunnetaitoja arjessa ovat 
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myös aloitekyky, sisäinen motivaatio ja avoimuus. (Suomen Mielenterveys-

seura. Tunnetaidot arjessa i.a.) 

 

 

4.1 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

 

Tunnetaitoja opitaan vaikkapa turhautumiseen siedättymällä, impulssien hallin-

nalla ja ongelmien käsittelykyvyn harjoittelulla. Tunnetaitoihin kuuluvat myös aito 

kohtaaminen ja suvaitsevaisuus. Tunnetaitojen oppimisen lisäksi samalla kehit-

tyy käsitys moraalista. Jos ei ole tunteita, ei moraalikaan voi kehittyä ja ilman sitä 

emme voi tuntea empatiaa. Samoin kuin itsetuntoa vahvistettaessa, myös tunne-

taitoja vahvistettaessa ihmisellä on oltava tunne, että hänet hyväksytään omana 

itsenään. On myös muistettava, että mitä nuorempi lapsi on kyseessä, sitä konk-

reettisempia malleja hän tarvitsee oppiakseen. Lapsen kasvaessa hänelle kehit-

tyy pikkuhiljaa kyky nähdä tilanteet vähemmän konkreettisten esimerkkien kautta. 

(Huilla & Isokoski 2013, 31-41.)  

 

Varhaiskasvatuksessa lapsille tulee tarjota mahdollisuuksia kehittää tunnetaito-

jaan sekä esteettistä ajatteluaan. Kasvatus toteutuu henkilöstön, lasten ja ympä-

ristön vuorovaikutuksessa, jossa kasvatus, opetus ja hoito muodostavat eheän 

kokonaisuuden. (Opetushallitus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 

19-23.) Varhaiskasvatuksen arjessa voidaan käyttää toimintamuotoina esimer-

kiksi satuja, musiikkia, leikkiä ja draamaa. Eettisen ajattelun taitoja voidaan ke-

hittää pohtimalla lasten kanssa eri teemoja kuten ystävyyttä, oikeudenmukai-

suutta, pelkoa, surua sekä iloa. (Opetushallitus. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, 43.) 

 

 

4.2 Tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistäviä menetelmiä 

 

Työntekijän tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistäville mene-

telmille on yhteistä, että niiden tarkoituksena on tarjota välineitä ja toimintata-

poja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin lasten ja aikuisten kanssa. Tällaisia toi-

mintatapoja ovat esimerkiksi eläytyvä kuuntelu, huolen puheeksi ottaminen ja 
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lasten erilaisten kasvuhaasteiden kohtaaminen. Näitä toimintatapoja ja menetel-

miä opetetaan työntekijöille koulutustilaisuuksissa ja menetelmien opaskirjojen 

avulla. Lapsille ja nuorille suunnattujen tunne-, vuorovaikutus-, ja mielenterveys-

osaamista koskevien menetelmien tavoitteena on vuorovaikutus-, empatia-, tun-

teiden säätely ja ongelmanratkaisutaitojen vahvistaminen. Näitä taitoja voidaan 

harjoitella menetelmään kuuluvien toimintatuokioiden aikana varhaiskasvatuk-

sen arjessa. Varhaiskasvatusikäisille lapsille on kehitetty useita mielenterveyttä 

tukevia menetelmiä. Osa menetelmistä on kehitetty nimenomaan alle kouluikäi-

sille lapsille, osa soveltuu myös vanhemmille lapsille. (Anttila ym. 2016, 15-19.) 

 

Työntekijöiden ja lasten tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista vah-

vistavia menetelmiä on paljon. Lisäksi on monia menetelmiä, joissa on tarkoi-

tuksena kehittää varhaiskasvatusikäisten lasten mielenterveyspalveluja tai koko 

kasvatusyhteisön toimintaa mielenterveyttä tukevaksi. Suuri osa varhaiskasva-

tusikäisten lasten mielenterveyspalveluiden kehittämistyöstä on tehty Lasten 

Kaste -ohjelman puitteissa. Pienten lasten keskinäistä vertaistoimintaa ja osalli-

suutta lisääviä ja kohdennetun tuen menetelmiä on melko vähän. Suuri osa var-

haiskasvatukseen tarkoitetuista menetelmistä on kehitetty Suomessa. Joitakin 

menetelmiä on kehitetty ulkomailla ja ne on otettu käyttöön sellaisenaan tai so-

veltaen. Tutkimuksia menetelmistä löytyy melko vähän ja niitä on tehty lähinnä 

ulkomailla. Lasten tunne-, vuorovaikutus, ja mielenterveysosaamista tukevia 

menetelmiä on kehitetty enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Tieteellisiä tutki-

muksia on lähinnä ulkomaisten menetelmien vaikuttavuudesta (esimerkiksi As-

keleittain). Suomessa on käynnistynyt tammikuussa 2015 Jyväskylän yliopis-

tossa alle kouluikäisille lapsille suunnattujen menetelmien vaikuttavuustutkimus, 

jossa tutkitaan saksalaista Papilio-ohjelmaa. (Anttila ym. 2016, 15-19.) 

 

Papilio-ohjelman tavoitteena on lapsen tunnetaitojen vahvistaminen ja sosiaali-

sesti vastuullisen käyttäytymisen oppimisen tukeminen. Psyykkisen terveyden 

ja myönteisten ihmissuhteiden perustana ovat sosioemotionaaliset taidot. (Papi-

lio i.a.) Varhaiskasvatukseen liittyviä tieteellisiä katsauksia on julkaistu vähän, 

väitöskirjoja ja käsikirjoja on enemmän. Viime vuosien aikana on tehty melko 

paljon väitöstutkimuksia ja muita tieteellisiä julkaisuja erityisesti vuorovaikutuk-
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sesta varhaiskasvatuksessa. Tunteiden huomioiminen osana kasvatusta ja kou-

lutusta on jäänyt vähemmälle tarkastelulle julkaisuissa. Myös osallisuutta ja ver-

taistoimintaa varhaiskasvatuksessa on tutkittu melko vähän. (Anttila ym. 2016, 

35.) 

 

Tunne-, vuorovaikutus- ja mielenterveysosaamista edistäviä menetelmiä on ke-

hitetty Kaste-ohjelman lisäksi esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella 

sekä Kelassa. Yhteistä näissä varhaiskasvatusikäisille suunnatuissa mielenter-

veyspalveluja kehittävissä työmenetelmissä on pyrkimys moniammatillisuuteen, 

lapsen ja perheen äänen kuulemiseen sekä lapsen ja perheen tukemiseen ar-

kiympäristössään. Tästä syystä myös varhaiskasvatus on mukana mielenter-

veyspalveluita kehittämässä. Muita viime vuosina lasten ja perheiden mielenter-

veyspalveluiden edistämiseen kehitettyjä hankkeita ovat esimerkiksi eCAP 

(eHealth Services for Child and Adolescent Psychiatry) -hanke, jonka tavoitteena 

on parantaa lasten mielenterveyspalveluja maakunnassa informaatioteknologian 

keinoin. Hankkeessa pyritään muun muassa lisäämään eri ammattiryhmien 

osaamista lasten mielenterveydestä sekä tukemaan mielenterveyden ongelmista 

kärsivien lasten parissa työskentelevien tahojen moniammatillista yhteistyötä. 

Suomen Mielenterveysseuran Turvallisin mielin -hankkeessa ilmestyi vuoden 

2015 alussa materiaalipaketti mielenterveyden edistämisestä varhaiskasvatuk-

seen ja neuvolaan. Materiaalin tarkoituksena on tehdä näkyväksi mielenterveyttä 

tukevat taidot varhaiskasvatusikäisen lapsen kohdalla sekä niiden oppiminen ja 

opettaminen. (Anttila ym. 2016, 15-16;21; Itä-Suomen yliopisto i.a.; Suomen Mie-

lenterveysseura. Lapset ja nuoret i.a.) 

 

Elämässä voi tulla eteen haasteita ja vaikeuksia, joihin lapset reagoivat herkästi. 

Lapsen hyvinvointia voidaan vahvistaa järjestämällä häntä tukeva ja ymmärtävä 

arki. Varhaisten menetelmien on tarkoitus olla avuksi heti, kun perheet kohtaavat 

stressiä ja vaikeuksia. Kun perhe saa tukea varhaisessa vaiheessa, niin lasta 

pystytään auttamaan jo ennen ongelmien ilmenemistä. (Solantaus 2015, 5.) Tytti 

Solantauksen kehittämän Lapset Puheeksi -työmenetelmän avulla on tarkoitus 

tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja kehitystä, sekä ehkäistä mahdollisten häi-

riöiden syntymistä tilanteissa, joissa lapsella on vaikeuksia tai erilaisia paineita. 
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Lapset Puheeksi -keskustelun avulla pyritään tunnistamaan lapsen kehitystä tu-

kevia tekijöitä kotona, päivähoidossa ja koulussa. Keskustelussa huomioidaan 

vahvuudet, haavoittuvuudet ja mahdolliset ongelmat. Keskustelun aikana teh-

dään suunnitelma arkipäivän toimiksi, joissa huomioidaan kaikki nämä tekijät. 

Lapset Puheeksi -menetelmä ei ole siis ainoastaan kartoitus lapsen tilanteesta, 

vaan siinä tehdään konkreettisia suunnitelmia. (Solantaus 2015, 2.) 

 

Lapset puheeksi -työmenetelmä on tarkoitettu käytettäväksi aikuisten ja lasten 

sosiaali- ja terveyspalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Lapset Pu-

heeksi -keskustelu on matalan kynnyksen menetelmä, jonka tarkoituksena on 

avata ovet mahdollisesti muille tarvittaville menetelmille ja palveluille. (Solantaus 

2015, 2.) Suunnitelman tekeminen toiminnaksi on tärkeä osa Lapset Puheeksi -

keskustelua. Toiminnassa tarkoituksena on panostaa löytyneisiin vahvuuksiin ja 

tukea haavoittuvuuksissa normaalissa arjessa. Suunnitelman toteutuksessa on 

tärkeää muistaa vahvuudet eli se, miten voidaan lisätä lapsen onnistumisen ko-

kemuksia, iloa ja tyytyväisyyttä kotona ja varhaiskasvatuksessa. Suunnitelma toi-

minnaksi tehdään aina sen mukaan, mikä on mahdollista. Jos esimerkiksi jaksa-

misen kanssa on ongelmia, niin tällöin riittää, että valitaan yksi tärkeä asia, johon 

uskoo voimien riittävän. (Solantaus 2015, 8.) Muita työmenetelmiä lasten hyvin-

voinnin tukemiseksi ovat esimerkiksi Ihmeelliset vuodet-, Askeleittain- ja Toimiva 

lapsi ja perhe -menetelmät (Ihmeelliset vuodet ry i.a.; Laajasalo & Pirkola 2012, 

31-33; THL Toimiva lapsi & perhe i.a.). 

 

FinFamin Mieletön mahdollisuus -hankkeessa kohderyhmänä ovat lapset ja nuo-

ret, joiden toisella tai molemmilla vanhemmilla on mielenterveyden ongelmia. Ta-

voitteena on kehittää tukimuotoja lapsiomaisille ja koko perheelle. Tavoitteena on 

myös lisätä yleistä tietoa mielenterveysongelmista ja vähentää ennakkoluuloja 

perheistä, joissa on mielenterveyteen liittyviä ongelmia. Hankkeen aikana on tar-

koitus tiivistää yhteistyötä kunnan perhetyön, neuvoloiden, päiväkotien ja koulu-

jen kanssa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on koota ja kehittää hyviä käytäntöjä 

työn tukemiseksi ja levittää niitä valtakunnallisesti omaisyhdistyksiin. Yksi keskei-

nen menetelmä on Lapset Puheeksi -keskustelu ja siihen liittyvä Lapset Puheeksi 

-neuvonpito. Erilaiset luovat ja toiminnalliset menetelmät soveltuvat lapsille ja 

nuorille. (FinFami. Tietoa meistä i.a.; FinFami. Vaikuttamistyö i.a.) Esimerkiksi 
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narratiivinen työskentely, musiikki, improvisaatioharjoitukset, varjoteatteri, sa-

dutus, sirkustoiminta, tanssi, käsityöt, valokuvaus ja kuvataiteet toimivat lasten ja 

nuorten osallisuutta vahvistavina ja sosiaalista pääomaa lisäävinä metodeina. Ne 

voivat myös tarjota korjaavia ja voimaannuttavia kokemuksia. (Känkänen 2013, 

47-48, 58, 66, 68, 72, 91.) 
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5 DRAAMAKASVATUS  

 

 

Draamakasvatus on asioiden tutkimista, yhdistämistä ja ymmärtämistä. Draa-

man avulla asioita koetaan emotionaalisesti, kognitiivisesti ja sosiaalisesti. 

Draama on tarinoiden kertomista sanallisesti, kehollisesti, visuaalisesti ja spati-

aalisesti. Draaman kautta voi käsitellä ja kokea sellaisia tunteita, ajatuksia ja il-

maisuja, jotka eivät muutoin ole mahdollisia arjessa. (Heikkinen 2017, 11; Heik-

kinen 2004, 23.)  

 

 

5.1 Draamakasvatuksen taustaa 

 

Draamakasvatus kuuluu taidekasvatuksen kenttään. Taidekasvatukseen ovat 

vaikuttaneet Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827) ja Friedrich Fröbel (1782-1852). He ovat tuoneet esiin lapsen leikin 

merkityksen käsitteen ja heidän näkemyksensä ovat olleet myös pääosin hyväk-

syttyjä. Myös Rudolf Steiner (1861-1925) ja Maria Montessori (1870-1952) ovat 

vaikuttaneet voimakkaasti taidekasvatuksen kehitykseen. Steiner painotti mieli-

kuvituksen ja älyn yhteyttä. Hänen mukaansa taiteellinen ilmaisu johtaa kognitii-

viseen ymmärtämiseen. Tästä teesistä on oltu eri mieltä ja siitä on kiistelty pit-

kään. Montessori kehitti aistiharjoituksia ja materiaalia, joiden tarkoituksena oli 

kehittää mielikuvitusta ja myös päinvastoin mahdollistaa taiteen ja leikin maail-

mojen kautta asioiden ymmärtämistä ja oivaltamista. (Heikkinen 2017, 24, Marti-

nez-Abarca & Nurmi 2015, 12.) 

 

1920-luvun loppua ja varsinkin 1930-lukua voidaan pitää kaikkein merkittävim-

pinä vuosina modernin draamakasvatuksen historian kehityksen kannalta. John 

Deweyn (1859-1952) toiminta on vaikuttanut paljon taidekasvatuksen kehityk-

seen. Dewey oli yksi keskeinen taidekasvatuksen filosofi ja pragmaatikko. De-

weyn kirjoituksia on suomennettu ja hänen näkemyksistään on myös kirjoitettu 

paljon. Deweyn mukaan ihminen toimii, ja sen vuoksi ajattelu ja älyllistäminen 

tulevat toiminnan seurauksena. Dewey painotti myös sitä, että koulussa eri oppi-



28 
 

aineiden tulee olla avoimessa vuorovaikutuksessa keskenään. Deweyn näke-

myksen mukaan tieto rakentuu kokemuksen myötä. Deweyn mukaan tiedon ta-

voitteena on tarkoitus päästä prosessoimaan syyn ja vaikutuksen sekä keinojen 

ja seurausten välisiä suhteita tiedon kohteiden avulla. Maailma näyttäytyy siten 

toimintamahdollisuuksina eikä yksittäisinä havaintoina. Tätä ajatusta käytetään 

nimenomaan draamakasvatuksessa hyödyksi sekä fiktiossa toimimiseen, että 

sen jälkeiseen toiminnan tarkasteluun reaalimaailmassa. Deweyn mukaan tie-

dolla ja toiminnalla on olennainen yhteys. Sen vuoksi käytännön ja teorian jyrkkä 

erottelu on Deweyn mukaan turhaa, sillä pragmatismin perimmäisessä opetuk-

sessa tieto on toimintaa ja teoria käytäntöä. (Heikkinen 2017, 25.)  

 

Esteettinen kokemus syntyy yhteydestä ympäröivään maailmaan. Esteettisen ko-

kemuksen syntymiseen vaikuttaa aina myös oma minäkäsitys. Sana estetiikka 

tulee kreikan sanasta aisthanesthai, joka tarkoittaa tuntea tai aistia. Deweyn mu-

kaan taiteessa on tieteen tavoin kyse älyllisestä toiminnasta eikä pelkästään irra-

tionaalisesta kokemuksesta. Esteettinen kokemus pohjaa samaan todelliseen 

maailmaan ja sen ristiriitoihin kuin älyllinenkin kokemus. Tulkinnat draamakasva-

tuksen olemuksesta, luonteesta ja merkityksestä ovat eri ajattelijoiden kesken 

usein ristiriitaisia. Draamakasvatusta ei voida kuvata yksiselitteisenä ilmiönä, 

vaan erilaiset uskomukset taiteiden vaikutuksesta kasvatuksessa sekä erilaiset 

pedagogiset päämäärät ja kasvatuksen näkeminen osana kulttuuria vaihtelevat. 

(Heikkinen 2017, 63-65.) 

 

 

5.2 Draamakasvatus ja lapsi 

 

Draama on kokonaisvaltaista kasvatusta. Sillä on erityistä annettavaa ilmaisu-

muotojen moninaisuuden ja non-verbaalisten viestintätaitojen opettamiseen. 

Draaman avulla on mahdollista kehittää eettisiä, esteettisiä ja sosiaalisia val-

miuksia. Draamakasvatus on draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa oppi-

misympäristöissä. Draamakasvatus on tärkeää, koska se mahdollistaa omien 

tarinoiden kertomisen. Draama sisältää esittävän, osallistavan ja soveltavan 

draaman genret. Draaman avulla voidaan tutkia, harjoitella ja oppia elämäntai-



29 
 

toja ja sosiaalisia taitoja. Sen avulla opitaan myös epäonnistumaan ja huomaa-

maan, että epäonnistumisen jälkeenkin voi löytyä uutta ja parempaa. Draama 

opettaa ongelmanratkaisutaitoja roolien kautta ja mahdollistaa tunteiden uudel-

leen oppimisen. (Heikkinen 2004,14-24; Martinez-Abarca & Nurmi 2015, 12.) 

 

Draamassa keskeistä on toiminta, jossa asioiden tutkiminen tapahtuu fiktioon 

menemällä, siellä toimimalla ja taas sujuvasti pois tulemalla. Draamakasvatuk-

sessa todellinen tila ja aika muuttuvat yhteisellä sopimuksella ajoittain kuvitteel-

liseksi tilaksi ja ajaksi. Draamakasvatuksen vahvuutena on se, että se ei vaadi 

erityistiloja eikä välineitä. Draama syntyy osallistujista, ei niinkään rekvisiitasta. 

Draamaa yhdistää aina tutkiminen, tekeminen ja vastaanottaminen, sekä etenkin 

toiminnallisuus. Draamaan osallistuja käyttää ajatuksiaan, tunteitaan ja kehoaan, 

ja sitä kautta hänen ajattelunsa, kehollinen ilmaisunsa sekä kykynsä ymmärtää 

muutosta kehittyy. Draamaohjaajan vastuulla on auttaa luomaan sellaista draa-

man maailmaa, jossa lapset pystyvät omilla taidoillaan ja tiedoillaan toimimaan 

mahdollisimman vapaasti ja luontevasti. Toiminta ei kuitenkaan ole vapaata, 

vaan sitä ohjaavat valittu laji eli genre sekä draaman maailman rajat ja edellytyk-

set. Draamassa on oltava kuitenkin vapaus tutkia, luoda, kokeilla ja katsoa, jotta 

se on kasvatuksellista ja esteettistä. Draamaohjaaja ohjaa lapset itse tutkimaan 

heille tärkeitä asioita. Leikillisyys ottaa kuitenkin draaman ominaislaadun huomi-

oon ja luo siihen perustuen teatterillisen ja kasvatuksellisen dialogin. (Heikkinen 

2017, 11-13; Toivanen 2010, 8; Heikkinen 2005, 73.99.) 

 

Lapset tarvitsevat monilukutaitoa, jotta he voivat tulkita muuttuvaa maailmaa ym-

pärillään ja hahmottaa sen kulttuurista monimuotoisuutta. Pienet lapset eivät lue 

näytelmiä, mutta he katsovat niitä elektronisesti paljon enemmän kuin aiemmat 

sukupolvet. Tästä syystä onkin tärkeää, että lapsilla olisi mahdollisuus kokea 

draamaa useissa eri genreissä. Etiikka on moraalin tutkimista, ajattelua ja reflek-

tointia. Draaman maailmojen kautta lasten kanssa voi kehittää myös eettistä tie-

toisuutta ja kulttuuria, koska lapsi siirtää kulttuurikokemuksiaan fiktioon ja toisi-

naan kokemukset saavat tällä tavalla uusia merkityksiä. Draaman ohjaamisessa 

on tärkeintä lasten aktivointi, koska yhdessä koettu ja jaettu oppimiskokemus on 

draaman tavoite. Draama pohjautuu myönteiseen asennoitumiseen, tunnepitoi-

seen sitoutuneisuuteen ja kokemuksellisuuteen. Draaman tekemisessä on hyvä 
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muistaa aina, että sitä ei tule tehdä väkisin, koska silloin se rikkoo draamakasva-

tuksen merkityksen. (Heikkinen 2017, 16-19; Toivanen 2010,9.) 

 

Draama mahdollistaa esteettisen kokemisen lisäksi vahvan oppimisprosessin, 

koska se sisältää tunteen. Oppiminen tulee kaikissa ikävaiheissa merkitykselli-

semmäksi ja vaikuttavammaksi, jos oppimiseen liittyy henkilökohtaista tunnetta. 

Vaikka draaman merkitys tulee tästä syystä vahvasti esiin, niin silti draamaa ei 

aina pidetä välttämättömänä opetuksessa. Draama mielletään enemmänkin 

usein hauskaksi, mukavaksi ja rentouttavaksi vastakohdaksi vakavalle oppimi-

selle, sen takia että se on pääasiassa tunnetta ja tunteesta. Draamatoiminnan 

ohjaamisen aloittaminen lapsille edellyttää ohjaajalta pedagogista uskallusta. Uu-

sien työtapojen kokeilemiseen liittyy riski, että asiat eivät ehkä sujukaan niin kuin 

aikuinen on ajatellut. Ohjaajan tulee säilyttää positiivinen asenne ja rohkeus ko-

keilla uusia lähestymistapoja ja kohdata lapsia uudenlaisissa tilanteissa. Draa-

man ohjaaminen kehittää pienten lasten opettajilta vaadittavaa herkkyyttä tunnis-

taa lasten tunteita. Se tarjoaa mahdollisuuden aiempaa monipuolisempaan vuo-

rovaikutukseen. Draamassa opettajan taidoilla, oivalluksilla, herkkyydellä ja si-

toutumisella on vahva merkitys oppimisen mahdollisuuteen. Draamakasvatus tar-

joaa kasvattajalle mahdollisuuden kokonaisvaltaisempaan lapsiryhmän kohtaa-

miseen. Varhaiskasvattaja toimii osana ryhmää osallistuen, ohjaten ja esimerkkiä 

näyttäen. Oppimiseen vaikuttaa myös esimerkiksi ryhmä, yksilö ryhmässä, teema 

sekä ajankohta. (Heikkinen 2017, 67; Toivanen 2010, 12, 36.) 

 

Lopullista draaman muotoa määrittävät esimerkiksi ympäristö, kokemukset, odo-

tukset ja tavoitteet. Kasvatuksessa tulee huomioida kielen vaikutus taiteeseen ja 

taiteen vaikutus kieleen, koska taide ja kieli eivät ole koskaan itsenäisiä symboli-

järjestelmiä, vaan ne muodostavat yhdessä yhteiskunnan sosiaalisen kulttuurin. 

Draamakasvatuksen tarkoituksena on auttaa lapsia kehittämään kriittistä ymmär-

rystä ja kognitiota. Syvempi ymmärtäminen johtaa myös syvempään taiteelliseen 

tuntemiseen. Tämä taas johtaa tunneoppimiseen esteettisen kokemuksen kautta. 

Joskus tunneoppimista saattaa syntyä jo lyhyessäkin ajassa, mutta useimmiten 

oppimisen ja merkityksenannon syveneminen vaatii aikaa, kokeiluja, erehdyksiä, 

uudelleen tekemistä, sitoutumista ja asioiden jakamista ryhmässä. (Heikkinen 

2017, 67, Heikkinen 2005, 145.) 
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Leikin ja heittäytymisen avulla on mielekästä tutkia, pohtia ja luoda asioita. Tästä 

syystä draama voi olla parhaimmillaan oppimista monipuolistava ja syventävä 

väline. Draaman avulla tietoisuus itsestä ja omista tunteista kasvaa. Ilmaisutaito-

jen kehittyminen lisää itseluottamuksen ja itsetuntemuksen kehittymistä. Draa-

makasvatus kehittää lapsen kokonaisilmaisullisia ja kielellisiä valmiuksia. Se ke-

hittää myös kykyä sietää epävarmuutta ja epäonnistumista. Turvallisessa ympä-

ristössä, roolihahmojen takaa on helpompaa näyttää ja käsitellä erilaisia tunteita. 

Tunnekasvatuksella on suuri vaikutus henkiseen hyvinvointiin. Draamatyösken-

tely kehittää lasten pitkäjänteisyyttä ja keskittymiskykyä, mikä taas auttaa hallit-

semaan tunteita. Draaman luonteeseen kuuluu myös ihmisten erilaisuuden syn-

nyttämien konfliktien syiden ja seurausten tarkasteleminen eri näkökulmista sekä 

ratkaisujen hahmottaminen. Tilanteet näyttävät aina erilaisilta eri rooleista katsot-

tuina. Draamaharjoitukset auttavat lasta asettumaan toisen asemaan. Draama 

edellyttää toisten huomioimista ja läsnäoloa sekä vuorovaikutustaitoja. Draa-

massa toimitaan samanaikaisesti omana itsenään, roolihahmona ja osana ryh-

mää. Fiktiiviset roolit rikkovat ryhmässä syntyneitä rooleja ja kehittävät ryhmädy-

namiikkaa. (Heikkinen 2017, 67- 70, Toivanen 2010,11.)  

 

Draaman keinoin on mahdollista tukea monipuolisesti tunne- ja vuorovaikutustai-

toja. Luovana ja toiminnallisena menetelmänä draamaa on luontevaa käyttää var-

haiskasvatusikäisten lasten kanssa. Draama valittiin Mieletön Mahdollisuus-

hankkeessa käytettäväksi menetelmäksi varhaiskasvatusikäisille tehtävään ma-

teriaaliin, koska draaman avulla lapset voivat turvallisesti tutkia erilaisia tunteita.  
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6 DRAAMAKOKONAISUUDEN KEHITTÄMISEN PROSESSI  

 

 

Tavoitteena tässä FinFamin Mieletön Mahdollisuus -hankkeen osassa oli saada 

aikaan draamatyökalu lasten mielenterveyden tukemiseen varhaiskasvatuk-

sessa. Draamamateriaali tehtiin, koska mielenterveysongelmiin liittyvä stigma on 

edelleen vahva ja draaman avulla on luontevaa käsitellä vaikeita asioita. Materi-

aali tarjoaa keinoja sellaisten lasten hyvinvoinnin tukemiseksi, joita kodin mielen-

terveys- tai päihdeongelmat koskettavat. Sen on tarkoitus toimia ennen kaikkea 

ennaltaehkäisevänä menetelmänä. Materiaali on tarkoitettu käytettäväksi koko 

päiväkotiryhmän kanssa, koska tunnetaidot ja erilaisten toimintatapojen oppimi-

nen tukevat kaikkien lasten hyvinvointia. Työskentely kulkee tarinan, tunnekou-

lun, laulun ja leikin vuorotteluna. Tarinan avulla lapset voivat tutkia turvallisesti 

erilaisia tunteita sekä harjoitella kaveri- ja myötätuntotaitoja. Opetushallituksen 

uusissa varhaiskasvatuksen perusteissa tunnetaitojen oppiminen on tärkeässä 

asemassa (Opetushallitus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 2-24, 

41).  

 

FinFamin Mieletön Mahdollisuus -hanke alkoi vuonna 2014, jolloin draamaosion 

tekevä suunnittelija selvitti, mitä vastaavia materiaaleja muilla järjestöillä on jo 

olemassa aiheesta. Hän kävi myös haastattelemassa alakouluikäisiä lapsia siitä, 

mitä he tietävät mielenterveydestä. Tampereen yliopiston opiskelija teki FinFa-

mille hankkeen ensimmäisenä vuonna alkukartoituksen jo olemassa olevista 

hankkeista ja menetelmistä lasten ja perheiden mielenterveyden tukemiseksi. 

Hankkeessa kehitettiin ensin draamamateriaalit ala- ja yläkouluikäisille. 
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Seuraavasta kuviosta on nähtävissä draamakokonaisuuden kehittämisen pro-

sessi.  

 

 

KUVIO 2. Draamakokonaisuuden kehittämisen prosessi  

 

 

Keväällä 2016 olimme FinFamilla ensimmäisessä yhteistyötapaamisessa var-

haiskasvatusikäisille tarkoitetun draamamateriaalin kehittämiseksi. Syksyllä 

2016 suunnittelimme FinFamin hankeasiantuntijan kanssa tulevaa aikataulua 

sekä yhteistyötä mahdollisten päiväkotien kanssa. Kävimme syksyllä 2016 päi-

väkodeissa luomassa kontakteja tuleviin varhaiskasvatuksen yhteistyötahoihin. 

Hankkeeseen lähti mukaan kolme päiväkotia Helsingistä. Teimme päiväkodeille 

esittelykirjeen, jossa kerrottiin hankkeesta. Ensimmäisessä tapaamisessa yhteis-

työpäiväkotien kanssa esittelimme hankeasiantuntijan kanssa suunnitelman var-

haiskasvatusikäisten lasten draamamateriaalin kehittämiseksi ja sovimme päivä-

koteja edustavat yhteyshenkilöt.  

 

Työskentelytavaksi sovimme työpajatyöskentelyn. Työpajatyöskentely on vuoro-

vaikutustoiminnan perusmenetelmä, jossa keskeistä on oivaltamalla oppiminen 

(Jyväskylän yliopisto 2010. Opetusmenetelmät). Työpajoissa oli mukana kahdek-

• Ensimmäinen 
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FinFamilla.

• Kevät 2016

Tulevan aikataulun 
suunnittelua.

• Syksy 2016
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päiväkodeille.

• Työpajatyöskentelyt

• Kevät-kesä 2017
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pilotointia varten

• Kesä-syksy 2017

• Materiaalin pilotointi 
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lapsiryhmässä. • Draamakokonaisuus 
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markkinointi ja levitys. 
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san henkilöä. Päiväkotien edustajia oli kolme, opiskelijoita kolme sekä hankeasi-

antuntija ja draamasuunnittelija. Ensimmäinen työpaja pidettiin tammikuussa 

2017. Työpajoja ja palaveritapaamisia oli kevään ja kesän 2017 aikana yhteensä 

kuusi kertaa. Työpajat pidettiin yhteistyöpäiväkotien tiloissa. Yhteistyötahojen 

kanssa pidettyjen työpajojen ja tapaamisten välisenä aikana reflektoimme toimin-

taamme, kokosimme työpajoissa työstettyjä asioita, suunnittelimme seuraavia 

vaiheita ja tiedottamista sekä hoidimme viestintää sähköpostitse ja puhelimitse. 

Käytimme tässä opinnäytetyössä työpajatyöskentelyä tiedonkeruumenetelmänä 

ja valokuvausta toiminnan dokumentointina. Suunnittelimme ja toteutimme osan 

työpajoista ennalta sovitun mukaisesti itsenäisesti. Työpajoissa esille tulleiden 

ideoiden kirjaaminen ja muu dokumentointi olivat vastuullamme. Jokaisen työpa-

jan lopuksi luimme ääneen työpajassa esille tulleet ja dokumentoidut asiat. Näin 

varmistimme, että dokumentointi oli tapahtunut siten, kuin työpajan osallistujat 

olivat asian ilmaisseet ja tarkoittaneet. Tällä halusimme varmistaa, että saadut 

tulokset olivat oikeita.  

 

Tarpeita ja toiveita käsittelevässä työpajassa kartoitimme sitä, miten kodin mie-

lenterveysongelmat voivat näkyä varhaiskasvatuksen arjessa ja mitä asioita sen 

pohjalta olisi hyvä erityisesti tulla materiaaliin mukaan. Lisäksi pohdimme tarvetta 

materiaalille mielenterveyden tukemiseen ja ennakkoluulojen vähentämiseen 

varhaiskasvatuksessa. Päiväkotien yhteyshenkilöt kertoivat sekä omia että edus-

tamiensa päiväkotien kasvatushenkilöiden näkemyksiä. He toivat esiin, että huol-

tajien mielenterveys ja päihdeongelmat voivat näkyä varhaiskasvatuksen arjessa 

lapsen käytöksessä esimerkiksi aggressiivisuutena, mielenkiinnon puutteena, 

turvattomuutena, rajojen puutteena, varauksellisuutena, empatian puutteena, 

tunteiden vaihteluna, takertumisena aikuisiin ja lapsiin, yksinäisyytenä ja hellyy-

den kaipuuna.  

 

Työpajassa kartoitimme, millaisia asioita draamamateriaalissa olisi huomioitava 

varhaiskasvatusikäisten kehitysvaiheet huomioiden. Kasvatushenkilöstö toi esiin, 

että tarina voisi edetä pienistä asioista kohti suurempia ja haastavampia asioita. 

Tarinoiden ja tehtävien tulisi olla konkreettisia, selkeitä ja helposti hahmotettavia. 

Lasten ikätaso ja valmiudet käsitellä haastavia asioita tulisi ottaa huomioon ma-

teriaalia suunniteltaessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstö oli etukäteen tutustunut 
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alakouluikäisille tehtyyn vastaavaan draamamateriaaliin. Tapaamisessa annettiin 

palautetta siitä, mitkä asiat toimisivat nuoremmille tehtävässä materiaalissa ja 

mitä olisi hyvä tehdä toisin. Työpajassa pohdimme myös, olisiko varhaiskasva-

tusikäisten materiaalin tarinoissa parempi käyttää ihmis- vai eläinhahmoja ja mikä 

olisi toimintahetkien sopiva kestoaika. Tulimme siihen tulokseen, että lasten on 

helpompi käsitellä tunteita eläinhahmojen kautta, koska ne tarjoavat paremman 

roolisuojan kuin ihmishahmot. Eläimissä on myös inhimillisiä piirteitä, joihin lasten 

on helppo samaistua. Päädyimme ehdotukseen, jossa tarinan päähenkilöt ovat 

eläinhahmoja ja draamamateriaalin toiminnallisten osioiden kestoa voidaan sää-

dellä tilanteen mukaan. Me opiskelijat dokumentoimme työpajan toiveet ja tarpeet 

muistioksi, jonka toimitimme hankeasiantuntijalle. Tarpeen kartoittamisen ja tie-

donkeruuvaiheen jälkeen draamasuunnittelija teki luonnoksen materiaalin arvi-

ointia ja pilotointia varten.  

 

Draamaa käsittelevässä työpajassa oli aiheena draaman käyttö menetelmänä. 

Draamasuunnittelija perehdytti osallistujat draaman käyttöön ja esitteli alustavan 

luonnoksen tarinasta ja kuvista. Tämän työpajan tarkoituksena oli se, että tutus-

tumalla draaman käyttöön menetelmänä voidaan madaltaa kynnystä sen käyt-

töön. Tässä työpajassa FinFamin hankeasiantuntija lähetti sähköisen luonnos-

version arvioitavaksi työpajojen osallistujille. Luonnoksessa oli valmiina ohjeosio, 

tarinat, tehtävät, laulut sekä osa kuvista. Draamasuunnittelija teki tarvittavat muu-

tokset materiaaliin sähköpostitse saamiensa palautteiden perusteella. 

 

Luonnosvaiheen jälkeen materiaalin muutosehdotukset koottiin yhteen, jonka jäl-

keen oli vuorossa materiaalin pilotointi yhteistyöpäiväkodeissa. Pilotoinnin avulla 

haluttiin selvittää miltä tarina kuulostaa, miten se toimii käytännössä sekä ovatko 

tehtävät ikätason mukaisia. Yhteistyöpäiväkodeissa kokeiltiin materiaalia päivä-

kotiryhmissä kesän ja alkusyksyn 2017 aikana. Päiväkodin kasvatushenkilöstöltä 

ei enää tässä vaiheessa tullut muutosehdotuksia materiaaliin. Varhaiskasvatuk-

sessa pidettiin draamamateriaalin visuaalisesta ulkoasusta paljon, tarinat koettiin 

helposti samaistuttaviksi ja varhaiskasvatusikäisille lapsille sopiviksi. 
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Me opiskelijat kokeilimme materiaalin toimivuutta päiväkodin ryhmässä kuusi ker-

taa kesä-heinäkuun 2017 aikana. Varhaiskasvatuksen käyttöön tarkoitettu draa-

makokonaisuus valmistui loppuvuonna 2017. Materiaalia on markkinoitu sosiaa-

lisen median välityksellä, lehtiartikkelilla, valtakunnallisilla neuvolapäivillä ja mes-

suilla. Vuoden 2018 alussa varhaiskasvatusikäisten lasten draamakokonaisuus 

on käännetty myös ruotsiksi. Tarkoituksena on, että materiaalin voi jatkossa tilata 

paperiversion lisäksi myös sähköisenä. Materiaali on jatkossakin maksutonta. 

Materiaalia on tilattu useisiin kuntiin varhaiskasvatuksen käyttöön. Varhaiskasva-

tuksen lisäksi sitä on tilattu myös lastensuojelun, neuvolan ja lasten psykiatrian 

käyttöön eri puolille Suomea. Hankkeen osalle asetettuun tulokseen päästiin ja 

tavoitteet toteutuivat. FinFamin Mieletön Mahdollisuus- hanke päättyy vuoden 

2018 lopussa. Varhaiskasvatusikäisten lasten draamamateriaalin käyttökoke-

musten kokoaminen käynnistyi touko-kesäkuussa 2018. Palautekysely toteutet-

tiin webropol-kyselynä. Palautetta saatiin melko vähän materiaalin tilausmääriin 

nähden. Materiaalin käyttäjät toivat vastauksissaan esille, että aihe koettiin haas-

tavaksi lähestyä, mutta hyvin tarpeelliseksi. Käyttäjät kuvasivat materiaalia seu-

raavalla tavalla: 

 

“Luettuani materiaalin olen positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka käyttövalmis se on. 

Materiaalin aiheet ovat melko rankkoja, mutta ne on muokattu lapsiystävälliseksi 

sopivalla tavalla” 

 

”Materiaali on hyvää ja aihe on tarpeellinen.” 

Palautteista tuli esiin se, että itse mielenterveys- aihe ja sen käsitteleminen var-

haiskasvatuksessa koettiin haastavaksi. Materiaali koettiin kuitenkin hyväksi ja 

lapsille sopivaksi. Saatu palaute oli pääosin positiivista. 
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6.1 Draamamateriaalin Havumetsän orava- tarinan kokeilumme päiväkodissa  

 

Pilotointivaiheessa kokeilimme tarinaa päiväkodin lapsiryhmässä kuuden kerran 

jakson. Toimimme tiiminä, jossa jaoimme meille jokaiselle etukäteen omat vas-

tuualueet. Näin varmistimme, että toiminta sujui joustavasti. Ryhmässä oli kerral-

laan 4-6 lasta. Iältään lapset olivat 4-5-vuotiaita. Lapset eivät tunteneet meitä en-

nestään. Kohtasimme lapset sensitiivisesti ja yksilöllisesti hyvän vuorovaikutuk-

sen aikaan saamiseksi. Annoimme jokaiselle lapselle aikaa tutustua meihin rau-

hassa. Orava -käsinukke oli myös mukana luomassa välitöntä tunnelmaa. 

 

Jokaisella kerralla luimme aiheeseen kuuluvan osan oravatarinasta. Valitsimme 

jokaisesta osiosta tietyt tehtävät, jotka otimme mukaan toimintahetkeen. Jokai-

sella toimintakerralla toistui sama kaava, johon kuului alkuloru, sadun osa, tari-

nan osaan kuuluvat toiminnalliset tehtävät, tunnelaulu, rentoutus ja loppuloru. 

Huomasimme, että eri vaikeusasteet materiaalin tehtävissä ovat hyviä ja moni-

käyttöisiä. Niitä voi soveltaa eri ikäisille lapsille tarpeen mukaan. Tuomme tässä 

esille niitä kohtia materiaalista, joita muokkasimme toimintahetkiä varten. Mieles-

tämme materiaalissa on paljon valmiita hyviä toimintoja, joita voi käyttää sellai-

senaan. On hyvä, että jo materiaalin alussa kerrotaan, että tehtäviä voi muokata 

ja soveltaa oman ryhmän tarpeen mukaan. Joitakin tehtäviä jouduimme muok-

kaamaan käytössämme olleen tilan koon haasteiden takia. 

 

Ennen kuin kokeilimme itse materiaalin toimivuutta lapsiryhmässä, perehdyimme 

draamamateriaalin Havumetsän orava -tarinan kokonaisuuteen. Mieletön mah-

dollisuus Havumetsän orava ja Jokitörmän saukko -materiaalin alussa on ohjeis-

tus materiaalin käyttäjälle, jossa kerrotaan alla olevia asioita. 

 

Draamamateriaali on suunniteltu kodin mielenterveysongelmien käsittelyyn 4-6-

vuotiaiden lasten kanssa. Materiaali sisältää omat osiot 4-5-vuotiaille sekä esi-

koululaisille. Havumetsän orava -tarina on tarkoitettu nuoremmille ja Jokitörmän 

saukko -tarina vanhemmille lapsille. Molempiin tarinoihin sisältyy tehtäviä, joista 

osa on samoja ja osa ikätasoisesti suunnattuja. (Mieletön mahdollisuus. Havu-

metsän orava ja Jokitörmän saukko, 3.) 
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Käytetty menetelmä on draamatarina, joka on ohjattu leikki. Draamatarinaa teh-

dessä ohjaajan on tärkeää muistaa, että kaikki lasten ehdotukset ja vastaukset 

ovat oikeita. Tarkoituksena on luoda hyväksyvä ja turvallinen ilmapiiri, jossa jo-

kainen lapsi uskaltaa tuoda esiin omia ajatuksiaan. Myös vain aktiivinen seuraa-

minen on arvokas ja hieno tapa osallistua. Draamatarinan tekeminen on lapsille 

aina vapaaehtoista. (Mieletön mahdollisuus. Havumetsän orava ja Jokitörmän 

saukko, 3.) 

 

Työskentely aloitetaan tunnetehtävillä, joita kutsutaan tunnekouluksi. Tunne-

koulu on molemmille ikäryhmille lähes sama. Nämä tunnetehtävät toimivat joh-

dantona draamatyöskentelylle. Ne voi toteuttaa ryhmälle sopivassa aikataulussa 

joko tekemällä useita harjoitteita peräkkäin samana päivänä tai jakamalla harjoit-

teita eri päivälle. Tunnekoulu-osio on kuitenkin hyvä pitää sen verran tiiviinä, että 

lapset muistavat edellisen kerran keskustelut. Tunnekoulun tarkoituksena on he-

rätellä lapsia huomaamaan ja tunnistamaan erilaisia tunteita itsessään ja muissa. 

Harjoitteet voi tehdä missä tahansa järjestyksessä ryhmän energiatason mukaan. 

(Mieletön mahdollisuus. Havumetsän orava ja Jokitörmän saukko, 3.) 

 

Varsinaiset tarinaan liittyvät draamatehtävät on jaettu useampaan osioon, jotka 

voi toteuttaa ryhmälle sopivassa rytmissä. Tehtäviä voi lyhentää tai niistä voi 

tehdä vain osan. Myös tehtäväkohtainen ajankäyttö on ohjaajan itsensä valitta-

vissa. (Mieletön mahdollisuus. Havumetsän orava ja Jokitörmän saukko, 3.) 

 

Valmistautumisesta mainitaan materiaalin ohjeissa, että materiaaliin tulisi tutus-

tua ennen kuin toteutetaan kokonaisuutta lasten kanssa. On tärkeää tutustua ma-

teriaaliin etukäteen, jottei työskentely katkea liian pitkien taukojen takia. Edellisen 

tehtävän aikana on hyvä muistaa, mitä tehtävää kohti tilannetta ollaan ohjaa-

massa. Aiempaa kokemusta draamallisista työtavoista ei tarvita. Harjoituksia voi 

myös muokata ja niiden järjestystä vaihtaa ryhmän tarpeiden mukaisesti. Ennen 

tarinan lukemista voi teettää lyhyen rentoutuksen, joka auttaa keskittymään. Jo-

kainen kerta aloitetaan alkulorulla, jonka voi myös laulaa. Lorun aikana asetetaan 

tyynyjä tai patjoja pesäksi. Tässä pesässä voidaan kuunnella tarinat ja käydä 

keskustelut. (Mieletön mahdollisuus. Havumetsän orava ja Jokitörmän saukko, 

3.) 
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6.2 Toimintakerrat päiväkodissa ja havaintomme materiaalista 

 

Ensimmäisellä kerralla aiheena oli tunnekoulu (Liite 1, sivu 4). Esittelimme mu-

kana tuomamme orava -käsinuken ja mietimme yhdessä lasten kanssa oravalle 

nimen. Muutimme tunteen heitto ringissä -tehtävää siten, että heitimme palloa 

lasten kanssa tunteen heitossa ja mietimme, mikä ilme ja liike sopisi kuhunkin 

tunteeseen. Huomasimme, että jo pallonheitossa tunteet siirtyivät palloon voi-

makkaasti. Useiden tunteiden maalaaminen samaan aikaan tuntui tämän ikäisille 

liian vaikealta. Lapset maalasivat yhden sen hetkisen tunteen kerrallaan. Toteu-

timme rentoutustehtävän ilman pehmoleluja. Lopuksi lauloimme lasten kanssa 

loppulaulun, johon otimme mukaan rytmisoittimia. 

 

 

KUVA 1. Rytmisoittimet musiikki-ilmaisun tukena. 

 

Toisella kerralla aiheena oli tarinaan tutustuminen (Liite 1, sivu 8). Tällä kerralla 

puhuimme yhteisen sopimuksen tärkeydestä, luimme oravasadun kokonaan, 

keskustelimme tunteista ja orava kuvista. Lauloimme lasten kanssa materiaaliin 

kuuluvia lauluja ja soitimme rytmisoittimia. Huomasimme, että laulut olivat mu-

kaansatempaavia ja niistä muodostui tärkeä osa toimintakertoja. Havaitsimme, 

että oravasatu toimi hyvänä huomionkiinnittäjänä ja se oli tarpeeksi mielenkiintoi-

nen, jotta lapset jaksoivat keskittyä sen kuuntelemiseen. Lisäksi sadun tapahtu-

mat saivat aikaan paljon pohdintaa ja keskustelua. 

 

Kolmannen kerran aiheena oli Huoli ja murhe (Liite 1, sivu 10). Tällä kertaa kä-

sittelimme turvallisuuden tunnetta, pelkoa ja huolta. Muokkasimme hieman alku-

peräistä draamatehtävää. Etukäteen materiaaliin tutustuessamme koimme, että 

turvaruudussa olo ja pelottelu sekä hirviöt tuntuivat liian pelottavilta ottaa mukaan 
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sellaisenaan, etenkin koska lapset olivat meille vieraita. Kun suunnittelimme toi-

mintakertaa, mietimme, onko pelottelu aina muutenkaan tämän ikäisillä lapsilla 

perusteltua. Jätimme pelottelun pois ja otimme tilalle lego -hahmoja. Pohdimme 

yhdessä lasten kanssa, ovatko hahmot esimerkiksi turvaa tuovia, huolta aiheut-

tavia tai pelottavia. Koimme, että lelujen ja leikin kautta syntyi hyvää keskustelua 

ja pohdintaa pelosta ja huolesta turvallisessa ilmapiirissä. 

 

Neljännen kerran aiheena oli kiukku ja lohduttaminen (Liite 1, sivu 12). Keskus-

telimme lasten kanssa siitä, onko jokin asia tai tapahtuma joskus suututtanut. 

Osallistuimme itse paikanvaihtopiiriin, koska ajattelimme, että aikuisten muka-

naolo luo rohkaisevan ilmapiirin. Otimme lelut mukaan keskusteluun lohdutuk-

sesta ja jätimme lohdutuskujassa kävelyn pois. Materiaalissa neuvotaan valitse-

maan lasten sanomisista lohduttamisen suhteen paras vaihtoehto. Pohdimme 

etukäteen, onko se tarkoituksenmukaista tämän ikäisillä lapsilla ja onko lohdutta-

misessa mahdollista edes valita parasta vaihtoehtoa. Havaitsimme, että teke-

mämme muutos oli hyvä tämän lapsiryhmän kanssa toimiessa. Saimme aikaan 

luontevaa ja syvällistä keskustelua kiukusta ja lohduttamisesta.  

 

Viidennen kerran aiheena oli auttaminen (Liite 1, sivu 14). Jätimme materiaalin 

tehtävissä olevan auttamishipan kottikärryhippana pois. Pohdimme, että hippaa 

voisi tämän ikäisten kanssa leikkiä toisenlaisena helpompana versiona. Alkupe-

räinen hippa olisi näkemyksemme mukaan vanhempien lasten kanssa toimi-

vampi. Aikuisen tehtävänä on miettiä mikä tapa sopii kullekin ryhmälle. Materiaa-

lissa on tehtävä, jossa pitää yrittää saada suuri määrä hernepusseja pysymään 

ilmassa yhtä aikaa ja huomata sen olevan mahdotonta. Emme laittaneet lapsia 

epäonnistumaan vaan aikuinen teki tehtävän ja lapset saivat huomata avuntar-

peen ja tulla auttamaan. Mietimme, että aikuisen tulee arvioida tarkasti voiko lasta 

laittaa yksin yrittämään ja epäonnistumaan. Joillekin lapsille se voi olla liian haas-

tavaa. Keskustelimme lasten kanssa siitä, miten voi auttaa tai lohduttaa toista 

sekä millaista Kurre-oravan kotona on. Huomasimme, että mukana tuomamme 

Kurre-käsinukke nousi tärkeäksi osaksi draamakokonaisuutta ja Kurre-käsinuken 

auttaminen helpottaa ymmärtämään auttamisen merkitystä. Leikin kautta autta-

minen tulee konkreettisesti käsitellyksi lasten kanssa.  
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Kuudennella eli viimeisellä kerralla teemana oli Elämä jatkuu-aihe. (Liite 1 sivu 

16). Pohdimme lasten kanssa yhdessä sitä, miten oravaperheen ilta jatkuu tari-

nassa. Draamatarinan läpikäyminen toi esiin, että yhdessä tekeminen ja yhdessä 

oleminen ovat tärkeitä asioita. Kävimme lasten kanssa läpi tunteita, joita on käsi-

telty draamatarinan aikana. Koimme, että Kurre-käsinukke toi konkreettisesti ta-

rinaa esille ja sen avulla oli helppo samaistua tapahtumiin. Käsinukelle on hyvä 

miettiä myös jatkotarina, esimerkiksi mihin käsinukke lähtee ja mitä sille tapahtuu 

tulevaisuudessa, ettei lasten tarvitse jäädä asiaa miettimään.  

 

Havaitsimme draamamateriaalia lapsiryhmässä kokeillessamme, että draaman 

avulla voi mennä syvälle tunteisiin. Draaman käytön kautta voi nousta esiin voi-

makkaita tunteita turvallisesti käsiteltynä. Tilanne oli hieman poikkeuksellinen, 

koska lapsiryhmä ei ollut meille tuttu. Tutun lapsiryhmän kanssa, jonka taustat 

tuntisimme, voisi ehkä käyttää myös syvemmälle tunteisiin meneviä osioita. Sil-

loin tietäisimme voivamme varmasti toimia niin, että tilanne pysyisi koko ajan tur-

vallisen tuntuisena. Kun ryhmää muodostetaan draamahetkiä varten, mukana 

olisi hyvä olla ”tukilapsia”, joilla on jo vahvat tunnetaidot. Kurreksi nimetty orava -

käsinukke toimi erittäin hyvin huomion kiinnittäjänä, turvallisena keskustelijana, 

rapsutusten kohteena ja positiivisen palautteen antajana. Lasten oli helppo ottaa 

Kurreen kontaktia ja siitä tuli lasten keskuudessa tärkeä tunteiden tulkitsija ja vas-

taanottaja. 

 

   

KUVA 2. Orava -käsinukke auttoi lapsia tunteiden käsittelyssä. 
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Käsinuken avulla lapsi myötäelää tapahtumia ja vahvistuu kohtaamaan erilaisia 

tunteita ja tilanteita. Lapsen tunnerekisteri kasvaa ja hän oppii nimeämään ja tun-

nistamaan myös omia tunteitaan. Eläytyminen tapahtumiin etenee lapsen mie-

lessä mielikuvina ja kokemuksina. Käsinuken avulla voi syntyä uudenlaista koh-

taamista, läsnäoloa, hyväksytyksi tulemista ja uskallusta. (Vaulasvirta-Talas 

2003, 8.) 

 

Maalaus yhdistettynä sadun kuunteluun toimi hyvin. Havaintojemme mukaan 

maalaaminen auttaa tarinan kuuntelemisessa ja keskittymisessä. Laulujen sanat 

ja sävelet ovat helppoja oppia ja ne tulevat siten nopeasti tutuiksi. Soittimet tuke-

vat ja täydentävät lauluhetkiä. Kuvat toimivat hyvin yhteen tarinan kanssa ja niistä 

on helppo tunnistaa tunteita. Orava -käsinukke voi kertoa ryhmään osallistuville 

lapsille vaikka lapsen ihanasta luonteesta tai muita positiivisia asioita, jotka voivat 

usein vahvistaa lapsen itsetuntoa. 

 

Materiaali antaa lapselle mahdollisuuksia kertoa kussakin tilanteessa mieleen tu-

levia asioita. Vaikka lapsi ei toiminnan yleisessä keskusteluhetkessä puhuisi mi-

tään, voi hän silti ilmaista itseään ja miettiä asioita. Lapset saattavat myös myö-

hemmin kertoa aiheesta mieleen tulleita asioita. Tämän takia ryhmän muille ai-

kuisille olisi hyvä muutamalla sanalla tiedottaa siitä, mitä toiminnassa on käyty 

läpi. Ajattelemme, että toimintaa olisi helppo jatkaa edelleen päivän ja viikon ai-

kana aihetta kehittäen, jos olisi itse ryhmässä työntekijänä. 

 

Draamaan osallistuminen voi olla aktiivista tai passiivista. Myös näennäisen pas-

siivinen osallistuja elää mukana tarinassa omalla tavallaan. Hän kokee toisten 

tekemisten kautta jotakin, joka jää mieleen ja on merkityksellistä hänelle itselleen. 

(Airaksinen & Karkkulainen 2012, 8.) Lapsen kertominen ja kuunteleminen ovat 

vahvasti sidoksissa toisiinsa. Lapset kertovat monissa tilanteissa enemmän kuin 

kysytään ja sellaisia asioita, joita ei edes osata kysyä. Lapselle ominaista kerron-

taa ei ole kysymys-vastaus-muoto vaan kuulijan on havainnoitava lapsen koko 

tunneilmaisua. (Puroila & Estola, 30.) On tärkeää, että ihmisellä on mahdollisuus 

kertoa ajatuksiaan, tulla kuulluksi, kuulla toista, pohtia asioita ja tulla ymmärre-

tyksi (Karlsson 2014, 169). Huomasimme draamatyöskentelymme aikana, että 

draaman käytön kautta voi tulla esiin voimakkaita tunteita turvallisesti käsiteltynä. 
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Kasvatuksessa ja opetuksessa näkyy vielä melko vähän vastavuoroista vuoro-

vaikutusta. Vuorovaikutus on usein katkonaista ja aikuisen aloitteesta tapahtu-

vaa. Tällaisessa toimintatavassa ei lapsella välttämättä ole tilaa omille ideoille ja 

tärkeille ajatuksille, vaan lapsen huomiosta suuri osa menee siihen, että hän yrit-

tää keksiä, millaisen vastauksen aikuinen toivoo saavansa. Tällaisessa tilan-

teessa lapsi on kasvattajan toiminnan kohteena eikä aktiivisena kyselijänä, poh-

tijana ja kokeilijana. (Karlsson 2014, 169.) Toimivassa vuorovaikutustilanteessa 

lapsella on mahdollisuus kommentoida ja jakaa ideoitaan. Lapselle on hyötyä 

siitä, että hän voi vaikuttaa ympäristöönsä ja tehdä itse valintoja. Toimiessaan 

oman osaamisensa ylärajoilla lapsi on usein motivoitunut oppimaan uutta. (Ru-

sanen, Kuusela, Rintakorpi & Torkki 2014, 28.) 

 

Yleisesti materiaali tuntuu toimivan hyvin ja sitä on helppo muokata omiin tarpei-

siin sopivaksi. Oravasatu on mielenkiintoinen ja samaistuttava. On hyvä, että eri 

kertoina toistuu sama runko alkuloru, - toiminta, - tunnelaulu, - rentoutus, ja - lop-

puloru. Koimme, että joillakin kerroilla on melko paljon erilaista asiaa ja toimintaa, 

jolloin toimintaa voisi siirtää tai jakaa eri kertoihin. Aikuisen jatkuva sensitiivisyys, 

hetkeen pysähtyminen ja läsnäolo draamatarinaa ohjatessa on näkemyksemme 

mukaan erityisen tärkeää, jotta lapsen tunteille jää tilaa. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA  

 

 

Lapsiomaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuvan stigman vähentämiseksi ja 

poistamiseksi tulisi käyttää lisää resursseja varhaiskasvatuksessa. Lastentarhan-

opettaja on keskeisessä asemassa lapsen hyvinvoinnin tukemisessa varhaiskas-

vatuksen arjessa. Lapsen edun mukaista on myös se, että varhaiskasvattaja koh-

taa koko perheen hyvässä vuorovaikutuksessa, yksilöllisesti ja perheen tarpeet 

huomioiden.  

 

Aikuisten mielenterveyshäiriöt saattavat vaikuttaa lapseen kokonaisvaltaisesti. 

Tutkimusten mukaan myös lasten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet viime 

vuosina. Opinnäytetyötä tehdessämme kiinnitimme huomioita siihen, että tämä 

on WHO:n mukaan kansainvälisesti tunnistettu ongelma. Myös mielenterveys- ja 

päihdesuunnitelmassa (2015) todetaan, että mielenterveys- ja päihdeongelmien 

ylisukupolvisuus tulee tiedostaa ja riskissä olevien lasten ja nuorten tasapainoista 

kehitystä on tuettava. Suunnitelman mukaan tasapainoisen kasvun tukemiseen 

kehitettyjä menetelmiä tulisi käyttää nykyistä laajemmin ja myös päiväkoteihin 

soveltuvia interventiomalleja olisi kehitettävä. 

 

Näkemyksemme mukaan on hyvä, että ilmiöön on alettu kiinnittää huomiota jopa 

lainsäädännöstä käsin ja myös varhaiskasvatuksessa on huomioitu asian tär-

keys. Perheiden on helpompi hakea tukea haastaviin tilanteisiinsa, kun mielen-

terveysongelmiin liittyvä stigma vähenee. Ongelmat eivät ehkä ehdi kasautua, jos 

tukea saadaan riittävän varhaisessa vaiheessa. 

 

Olemme huomanneet, että viime aikoina esimerkiksi mediassa on noussut enem-

män esille fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi kokonaisuutena. Enti-

sen fyysisen hyvinvoinnin painottamisen sijaan on kiinnitetty enemmän huomiota 

myös mielenterveyden tukemiseen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistä-

miseen. Myös alan ammattilaisille on tarjolla enemmän koulutuksia esimerkiksi 

draamasta, tunnetaidoista ja vuorovaikutuksesta. 
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Tämän opinnäytetyöprosessin aikana huomasimme, että mielenterveyteen liit-

tyvä aihe koetaan kokonaisuudessaan haastavaksi. Kokemuksemme mukaan 

varhaiskasvattajat saattavat kokea aiheen itselleenkin vaikeaksi kohdata ja käsi-

tellä. Mietimme, kokevatko kasvattajat oman ammattitaitonsa ja voimavaransa 

mahdollisesti riittämättömiksi käsitellessään aihetta lapsen kanssa. Lapsen konk-

reettiset ja syvälle menevät ihmettelyt, kysymykset ja kokemukset saattavat tun-

tua kasvattajasta itsestään liian vaikeilta kohdata. 

 

Draamakasvatus on noussut nykyään erityisesti esiin tavoitteellisena menetel-

mänä mediassa ja alan kirjallisuudessa. Draaman käyttö saattaa olla joillekin uusi 

ja oman mukavuusalueen ulkopuolella oleva menetelmä. Ajattelemme, että jos 

sen käyttöön löytyy kuitenkin halua ja motivaatiota, draamaa voi lähteä kokeile-

maan aluksi pienin askelin tai käyttää draamaa yhdessä työparin kanssa. Jos 

kasvattajasta tuntuu, että draaman käyttö jo sinällään on vaativaa, kannattaa läh-

teä kokeilemaan ensimmäistä kertaa menetelmää helpomman aiheen kanssa. 

Draamamenetelmän tultua tutuksi kasvattaja voi ottaa käyttöön teemoja, jotka 

ovat haastavampia ja enemmän sensitiivisyyttä edellyttäviä.  

 

Olemme havainneet työssämme varhaiskasvatuksessa, että jos kasvattaja läh-

tee draaman keinoin toimimaan lasten kanssa, hänellä on mahdollisuus päästä 

lasten kanssa hyvään vuorovaikutukseen ja käsittelemään heidän kanssa sellai-

sia asioita, joita muutoin saattaa olla vaikeaa päästä lähelle. Draaman keinoin 

myös kasvattajalla on mahdollisuus oppia itse. Varhaiskasvattajien on hyvä käyt-

tää erilaisia toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä lasten kanssa, koska tai-

teen keinoin lapset voivat ilmaista itseään useilla eri tavoilla sekä pohtia ja ihme-

tellä asioita.  

 

Mielenterveys on aihe, joka on kiinnostanut meitä kaikkia jo aikaisemmin. 

Olemme jo pitkään pitäneet lasten hyvinvoinnin ja mielenterveyden tukemista tär-

keänä ja mielenkiintoisena alueena työssämme varhaiskasvattajina. Sen vuoksi 

emme pitäneet aihetta liian pelottavana tai haastavana. Tehdessämme tätä opin-

näytetyötä saimme lisää uutta teoreettista tietoa sekä käytännön työhön uutta 

annettavaa. Pohdimme, ovatko ihmisten asenteet ja ennakkoluulot vähentyneet 
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suhteessa siihen, että aikuisten ja lasten mielenterveysongelmat ja niiden lisään-

tyminen ovat enemmän esillä keskusteluissa, tilastoissa ja tutkimuksissa. 

Olemme huomanneet, että mielenterveysongelmista uskalletaan puhua avoi-

memmin yleisellä keskustelutasolla, mutta asioiden todellinen kohtaaminen 

omassa lähiympäristössä voi olla haasteellista. 

 

Pitkään jatkuneen opinnäytetyöprosessin aikana saimme lisää hyödyllistä tietoa, 

uusia keinoja ja menetelmiä sosionomin ja lastentarhanopettajan työtä varten. 

Opinnäytetyöprosessimme sujui suunnitellun mukaisesti, joistakin eteen tulleista 

haasteista pääsimme hyvin eteenpäin. Yhteistyö FinFamin hankeasiantuntijan ja 

muiden yhteistyökumppaneiden kanssa sujui mielestämme erinomaisesti. 

Saimme opinnäytetyön kirjallisesta osiosta palautetta työelämäyhteistyön hanke-

asiantuntijalta. Palautteen mukaan kirjallisesta osuudestamme on jatkoakin aja-

tellen FinFamille paljon hyötyä.  

 

Draamamateriaalin valmistumisen jälkeen keskustelimme hankeasiantuntijan 

kanssa mahdollisista kehittämisideoista. Hankkeen kehittämisideana nousi esille 

ajatus tehdä kasvattajille materiaalia siitä, miten lapsen kanssa voisi käsitellä 

mahdollisia materiaalin esiin nostamia lapsen elämään liittyviä haastavia asioita. 

Tämän lisäksi on tunnistettu tarve kasvatus- ja opetushenkilöstön lisäkoulutuk-

selle lapsiomaisten ja heidän perheidensä kohtaamiseen ja mielenterveysasioi-

den puheeksi ottamiseen.  

 

Draamamateriaalin Havumetsän orava -tarinaa kokeillessamme huomasimme, 

että toimintahetkiin mukaan ottamamme orava -käsinukke toimi hyvin yhdistä-

vänä turvallisena asiana lapsille toimintakertojen aikana. Ajattelemme, että ma-

teriaaliin voisi jatkossa liittää eläinkäsinuken mukaan toimintaan. Lisäksi kehittä-

misideanamme on, että materiaalin mukana voisi olla musiikki -cd, jonka voisi 

halutessaan tilata maksullisena kustannusten kattamiseksi. Myös koulutuspäivä 

draamakokonaisuuden käyttöön voisi olla yksi jatkokehittämisajatus. Perehdytyk-

sen avulla draamakokonaisuus tulisi tutuksi varhaiskasvattajille ja oman kokeilun 

kautta myös kynnys draaman käytön aloitukselle madaltuisi.  
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Opinnäytetyömme liittyy vuorovaikutus- ja tunnetaitojen käsittelyn lisäämiseen 

varhaiskasvatuksen arjessa. Näiden taitojen avulla tuetaan alle kouluikäisten las-

ten hyvinvointia ja mielenterveyttä. Tämän kehittämisprosessin tuloksena valmis-

tuneen draamamateriaalin avulla on erittäin hyvät mahdollisuudet tukea näitä tai-

toja. Erilaisten mielenterveyttä ja hyvinvointia tukevien menetelmien avulla voi 

konkreettisesti edistää lasten hyvinvointia. On tärkeää huomioida toimintatapo-

jen, työmenetelmien, vuorovaikutuksen ja asenteiden oikea-aikainen ja oikean-

lainen kohdentaminen varhaiskasvatuksen arjessa.  
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LIITE 1: DRAAMAMATERIAALI TARINA JA TEHTÄVÄT 

 

 

Alla linkki FinFamin internetosoitteeseen Mieletön Mahdollisuus Havumetsän 

orava ja Jokitörmän saukko draamakokonaisuuden tarina- ja tehtävävihkoon. 

 

https://finfami.fi/wp-content/uploads/Varhaiskasvatusdraama_tarina-ja-

teht%C3%A4v%C3%A4t_nettiin.pdf 
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LIITE 2: ALKULAULU JA ALKULORU 

 

 

Alla linkki FinFamin internetosoitteeseen Mieletön Mahdollisuus Havumetsän 

orava ja Jokitörmän saukko draamakokonaisuuden alkulauluun ja alkuloruun. 

 

https://finfami.fi/wp-content/uploads/Alkulaulu_Alkuloru.pdf 
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LIITE 3: TUNNEKORTIT 

 

 

Alla linkki FinFamin internetosoitteeseen Mieletön Mahdollisuus Havumetsän 

orava ja Jokitörmän saukko draamakokonaisuuden tunnekortteihin. 

 

https://finfami.fi/wp-content/uploads/Tunnekortit_pienikoko.pdf 
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LIITE 4: TARINAKUVAT 

 

 

Alla linkki FinFamin internetosoitteeseen Mieletön Mahdollisuus Havumetsän 

orava ja Jokitörmän saukko draamakokonaisuuden tarinakuviin. 

 

https://finfami.fi/wp-content/uploads/Tarinakuvat_pienikoko.pdf 
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LIITE 5: LEHTIARTIKKELI 

 

 

DRAAMATARINA LASTEN HYVINVOINNIN TUKENA  

Vanhempien mielenterveys- tai päihdeongelmat vaikuttavat lasten 

hyvinvointiin ja aihe näkyy yhä enemmän myös varhaiskasvatuksen 

arjessa. FinFamissa on kehitetty materiaali varhaiskasvatuksen am-

mattilaisille aiheen käsittelyyn lasten kanssa. Tunteista ja erilaisissa 

tilanteissa toimimisesta opitaan draamatarinan avulla.  

 

Kuva: Marika Finne 

Arviolta joka neljäs alaikäinen lapsi elää perheessä, jossa vanhemmalla on hoi-

toa vaativa mielenterveys- tai päihdeongelma. Mielenterveyden edistäminen 

sekä mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat ajankohtaisia aiheita myös varhais-

kasvatuksen arjessa.  

Lasten hyvinvointia voidaan tukea mielenterveystaitoja opettamalla ja niiden si-

sällyttäminen jo normaaliin varhaiskasvatuksen arkeen olisikin tärkeää. Avuksi 

tähän työhön on Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin Mieletön Mah-

dollisuus -projektissa kehitetty draamamateriaali, joka on syksystä lähtien var-

haiskasvatuksen ammattilaisten saatavilla. Sen tavoitteena on tuoda välineitä 

lasten tunne- ja vuorovaikutustaitojen, ongelmanratkaisukyvyn ja sitä kautta 

pärjäävyyden vahvistamiseen.  

Materiaali tarjoaa keinoja sellaisten lasten hyvinvoinnin tukemiseksi, joita kodin 

mielenterveys- tai päihdeongelmat koskettavat. Se on kuitenkin ennen kaikkea 
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ennaltaehkäisevän työn materiaali ja tarkoitettu työskentelyyn koko ryhmän 

kanssa. Tunnetaidot ja erilaisten toimintatapojen oppiminen tukevat kaikkien 

lasten hyvinvointia.  

Draamatarinan ja sen ympärille suunniteltujen harjoitteiden pohjana on projek-

tissa aiemmin tehty materiaali alakouluille. Se on saanut hyvää palautetta help-

pokäyttöisyydestään ja mukaansatempaavuudestaan. Lapset ovat kuunnelleet 

tarinaa kiinnostuksella ja tehneet tehtäviä mielellään.  

Draaman voima 

Draamatarinalla tarkoitetaan ohjattua leikkiä. Sen aikana lapset voivat tutustua 

aiheeseen tarinan suojassa, sillä huomio on tarinan päähenkilössä tai -hah-

mossa. Varhaiskasvatukseen suunnitellussa draamatarinassa päähenkilöinä 

ovat lapsille tutut metsäneläimet orava ja saukko. Aikuisten johdolla lapset pää-

sevät eläytymään tarinan päähahmojen elämään metsässä sekä auttamaan 

niitä hankalissa tilanteissa. Materiaalin tarinat ja tehtävät on suunnitellut teatteri-

ilmaisun ohjaaja Titte Neuvonen. 

Työskentely sujuu tarinan, tunnekoulun, laulun ja leikin vuorotteluna. Tarinan 

suojassa lapset voivat turvallisesti tutkia erilaisia kielteisiä tunteita, kuten epä-

varmuus, yksinäisyys tai huoli. Tarina tuo eteen myös tilaisuuksia myötätunnon 

taitojen ja kaveritaitojen opetteluun ja vahvistaa lasten kykyä asettua toisen 

asemaan.  

Vaikka materiaali on suunnattu kaikille lapsille, kotitaustasta riippumatta, on sen 

tavoitteena myös toimia rohkaisuna niille lapsille, joita kodin mielenterveyson-

gelmat koskettavat henkilökohtaisesti. Tarinan tärkeä viesti on, että jokaisella 

voi joskus olla huolia tai ongelmia, mutta kenenkään ei tarvitse jäädä niiden 

kanssa yksin. 

Kuva: Tellervo Lappalainen 
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