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1. 5VUOTISRYHMÄNEUVOLA – UNIIKKI MENETELMÄKÖ?

Suolahdessa vuodesta 2004 alkaen on ollut käytössä 5vuotisryhmäneuvola

nimeä kantava havainnointimenetelmä viisivuotiaille koti tai perhepäivähoi

dossa oleville lapsille. Menetelmän tavoitteena on löytää mahdolliset sosiaalis

ten taitojen tuen tarpeet jo ennen esiopetusvuotta sekä sitä kautta jo ennen

koulun aloittamista. Kouluvalmiuden silmällä pitäminen onkin ollut koko ajan

ryhmäneuvolan tärkeimpiä tavoitteita ja päämääriä. Menetelmä haluttiin kehit

tää antamaan konkreettista näyttöä kotona ja perhepäivähoidossa olevien las

ten kehityksestä vanhemmilta saatavan tiedon lisäksi. Päiväkodissa olevia lap

sia ja heidän kehitystään koettiin pystyvän havainnoimaan ja arvioimaan päi

väkodin arjessa. Ryhmäneuvolaa on ollut toteuttamassa lastenneuvolan ter

veydenhoitaja, lastentarhanopettajia sekä toimintaterapeutti. Ryhmäneuvolas

sa lapsille on järjestetty monenlaista ohjattua toimintaa, jonka avulla ryhmäti

lanteessa arvioidaan lapsen kehitystä ja käyttäytymistä, joita tavallisen neuvo

latarkastuksen yhteydessä, vain terveydenhoitajan ja vanhempien läsnä olles

sa, on usein hankala tarkastella.

Kuulin ensimmäisen kerran puhuttavan 5vuotisryhmäneuvolasta vuonna

2003. Opintojen loppupuolella kyselin asiasta lisää ryhmäneuvolaa vetäneiltä

lastentarhanopettajilta ja he pyysivät minua ottamaan yhteyttä lastenneuvolan

terveydenhoitajaan, jonka kanssa ideoin mahdollista opinnäytetyön toteutusta

koskien 5vuotisryhmäneuvolaa. Äänekosken, Suolahden ja Sumiaisten kunta

liitoksen myötä, vuoden 2007 alussa, lopullinen aihevalinta tuntui ajankohtai

selta. Vanhan Äänekosken kaupungin sekä Sumiaisten kunnan neuvolat ja

päiväkodit eivät halunneet ryhmäneuvolan järjestäjien mukaan suunnata re

sursseja ryhmäneuvolan järjestämiseen yhtä laajasti kuin Suolahdessa oli teh

ty. Tämänkaltaisten toimien täytyisi kunnan sisällä kuitenkin olla yhteneväiset.

Kokemusta sekä positiivista palautetta saanutta ryhmäneuvolaideaa ei haluttu

Suolahdessa aivan kokonaan haudata, joten sain tehtäväkseni etsiä muunlai

sia tapoja toteuttaa samankaltaista ryhmätoimintaa. Tehtäväni oli siis ottaa

yhteyttä muihin Suomen kuntiin, joissa samantapaista toimintaa on järjestetty
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ja tuoda löytämiäni menetelmiä Äänekosken lastenneuvoloiden sekä päivähoi

don henkilöstön käyttöön ryhmäneuvolan kehittämisen avuksi.

Suolahden 5vuotisryhmäneuvolan kaltaisia ryhmätarkastuksia tehdään useis

sa kunnissa myös kouluvalmiustestien yhteydessä ja usein ne ovatkin toteu

tettu päivähoidon ja lastenneuvolan yhteistyönä. Ryhmäkartoitusten taustalla

vaikuttaa siis myös jokaiselle lapselle ja lapsiperheelle tarjottava lastenneuvo

latoiminta, joka on jatkuvasti kehittyvää, terveyttä edistävää peruspalvelua.

Lastenneuvoloiden perustehtäviin kuuluvat terveyden edistäminen, sairauksien

ja kehityshäiriöiden varhainen toteaminen sekä sitä kautta lasten ja nuorten

pahoinvoinnin ja syrjäytymisen ehkäisy (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

2004a, 9).

2. LASTENNEUVOLATOIMINTA

Lasten määräaikaistarkastukset, erilaiset seulonnat ja niihin liittyvät perheiden

neuvonnat sekä tukemiset luovat pohjan suomalaiselle lastenneuvolatoimin

nalle. Lastenneuvolan yleistavoitteena on lasten fyysisen ja psyykkisen tervey

den sekä perheiden hyvinvoinnin parantaminen varsinkin erityistä tukea tarvit

sevissa perheissä. Lastenneuvolan tavoitteena pidetään myös tulevan suku

polven terveyden ja vanhemmuuden voimavarojen parantamista nykyisestä.

Muita neuvolatoimintaa ohjaavia tavoitteita ovat lasten terveyden edistäminen

sekä riittävän huolenpidon ja tuen varmistaminen lasten kehitystä silmällä pi

täen. Vanhempien kannustaminen parisuhteesta ja vanhemmuudesta huoleh

timiseen sekä perheiden terveyteen liittyvän tasaarvon lisääminen ovat myös

keskeisimpiä lastenneuvolatoiminnan tavoitteita. (Lastenneuvola lapsiperhei

den tukena 2004a, 2021.) Lastenneuvolatoiminnan tulevaisuuden tavoitteina

korostetaan muun muassa eri tahojen yhteistyötä, eriarvoisuuden vähentymis

tä sekä terveydentilan parantumista (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena

2004b, 22).
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2.1 Määräaikaistarkastukset lastenneuvolassa

Lapsen määräaikaistarkastukset lastenneuvolassa ovat oiva paikka seurata

lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä todeta mah

dollisia poikkeavuuksia hyvissä ajoin. Vanhempien ja muun perheen tukemi

nen määräaikaistarkastusten yhteydessä on myös luontevaa. Lastenneuvolan

terveydenhoitaja pitää määräaikaistarkastuksissa silmällä muun muassa lap

sen pituuden, painon ja pään ympäryksen kehitystä, yleisvaikutelmaa sekä

havainnoin lasta iän mukaisen kehitysarvion mukaan. Lastenneuvola lapsiper

heiden tukena –oppaassa (2004a) suositellaan lääkärin osallistuvan määräai

kaistarkastuksiin vähintään viisi kertaa; kolme kertaa ennen ensimmäistä ikä

vuotta, 18 kk iässä sekä kerran leikkiiässä, esimerkiksi viisivuotistarkastuksen

yhteydessä. (Mts. 127129.)

2.2 Viisivuotiaslapsi neuvolassa

Neuvolan viisivuotistarkastus on laajin kaikista ikäkausitutkimuksista. Tervey

denhoitajaa sekä lääkäriä kiinnostaa erityisesti, minkälaiset ovat lapsen val

miudet koulutielle. Viimeistään viisivuotistarkastuksessa puututaan asioihin,

jotka saattavat enteillä pulmia oppimisesta. Vaikka kuinka huolellisesti tässä

vaiheessa lapsen taitoja tutkittaisiin, osa oppimisvaikeuksista huomataan vas

ta kouluiässä. Oppimisvaikeudet aiheuttavat helposti syrjäytymistä ja sen eh

käisemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. (Lastenneuvola lapsiperheiden

tukena 2004a, 152)

Lastenneuvoloiden tavat ja perinteet voivat poiketa toisistaan paljonkin. Jos

sakin toisessa paikassa laajempi kartoitus saatetaan tehdä jo ennen viiden

vuoden ikää ja jossain toisaalla taas myöhemmin. Tästä syystä neuvolan kan

nattaakin aina selvittää onko esimerkiksi paikkakunnalle muuttaneelle lapselle

jo tehty laajempi kehitystason arviointi. Joissakin kunnissa on myös otettu

päivähoidon ammattilaiset mukaan lasten kehitystason arviointiin. Lastenneu

volaopas suositteleekin pyytämään 5vuotistutkimusta varten myös lausunnon
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lapsen päivähoitajilta. Heillä on usein parempi käsitys lapsen tilanteesta, tai

doista ja mahdollisista pulmista, kuin terveydenhoitajalla. Päivähoidon henki

lökunnan lausunto on arvokas asiantuntijakannanotto, joka täydentää tieten

kin vanhempien kertomusta. Joillakin kunnilla on myös tapana toteuttaa osa

kehitystason arvioinnista päiväkodissa. (Mts. 152153)

Terveydenhoitajan vastuulla neuvolassa on vanhemmille annettava terveys

kasvatus ja vanhempien voimavarojen ja huolien tunnistaminen, jotka viisi

vuotiaan kohdalla tarkoittavat vanhempien käsitystä lapsen keskittymiskyvys

tä, omatoimisuudesta ja leikkitaidoista toisten lasten kanssa, vanhempien kä

sitystä lapsen tunneelämästä, peloista, arkuudesta ja aggressiivisuudesta se

kä lapsen mieluisten leikkien toteamista, lapsen kotiaskareissa mukanaolon

selvittämistä ja lapsen hoitojärjestelyistä keskustelemista. Terveydenhoitaja

myös mittaa, punnitsee ja teettää kehitystasotehtävät, ellei niitä ole jo päivä

hoidossa tehty. Nämä tiedot lääkäri kokoaa yhteen, tekee lapsen somaattisen

tutkimuksen ja pohtii yhdessä terveydenhoitajan sekä vanhempien kanssa

mahdolliset jatkosuunnitelmat. (Mts. 153154)

Viisivuotiaan kehitystason arviointiin käytettävistä menetelmistä tulee sopia

yhdessä alueen psykologin, puheterapeutin, fysioterapeutin sekä mahdollisesti

toimintaterapeutin kanssa. Yleisin käytetyistä menetelmistä on kuitenkin

LENEtesti (liite1). LENEtestin avulla terveydenhoitaja tai mahdollisesti päivä

hoidon henkilökunta kartoittaa muun muassa lapsen karkeamotoriikkaa, vuo

rovaikutustaitoja, tarkkaavaisuutta, motivoitumista, puheen ja kielen valmiuk

sia, visuaalista hahmottamista, silmän ja käden yhteistyötä sekä näköä ja kuu

loa. Näiden tarkastusten jälkeen lääkäri tutkii muun muassa lapsen yleisvaiku

telman, kasvojen symmetrian, ihon, ryhdin, sydänäänet sekä mahdollisesti

verenpaineen. Lääkäri myös keskustelee lapsen kanssa hänen käsityksestään

terveydestä sekä kuuntelee hänen mielipidettään. (Mts. 154156)

Esiopetuksen alkaessa kuusivuotiaan terveystarkastukset saattavat joissakin

kunnissa siirtyä kouluterveydenhuollon alaisuuteen. Joten viisivuotistarkastus
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saattaa olla lapsen viimeinen käynti lastenneuvolassa. Tehtiinpä tarkastus

neuvolassa tai kouluterveydenhuollossa, kuusivuotiaan osalta keskustellaan

kuitenkin mahdollisista viisivuotistarkastuksessa esiin tulleista huolista ja tar

vittavien tukitoimien jatkamisesta sekä koulun aloittamisesta. (Mts. 156157)

3. VIISIVUOTIAAN LAPSEN KEHITYSVAIHEET

Viisivuotiaalla lapsella on entistä enemmän fyysisiä ja psyykkisiä valmiuksia

verrattuna nuorempiin ikäkausiin. Hänen puhelahjansa sekä itseluottamuksen

sa ovat kasvaneet ja hän pystyy hallitsemaan tunteensa paremmin kuin en

nen. Viisivuotiaalta lapselta odotetaan myös aiempaa enemmän itsehillintä,

keskittymis ja yhteistyökykyä sekä –halua. (Suomalainen vauvakirja 2004,

318)

Lastenneuvolaoppaassa (2006) kerrotaan viisivuotiaalla lapsella olevan jo mel

ko hyvä kyky pitkäjännitteiseen toimintaan. Hän jaksaa keskittyä erilaisiin teh

täviin jo useiden kymmenien minuuttien ajaksi. Viisivuotias on myös hyvin

utelias, hän kuuntelee mielellään musiikkia ja satuja sekä keskustelee toisten

lasten tai aikuisten kanssa. Psyykkisistä taidoista myös ristiriitatilanteista sel

viäminen ilman suurempia tunteenpurkauksia on selvästi kehittynyt aikaisem

piin ikävuosiin verrattuna. Viisivuotiaalle lapselle mieluisia leikkejä ovat mm.

mielikuvitus sekä roolileikit. (Lastenneuvolaopas 2006)

Viisivuotiaalla lapsella R, S tai Däänteiden puuttuminen puheesta on vielä

hyvinkin tavallista, mutta jos jokin muu äänne on virheellinen tai puuttuu ko

konaan lapsi ohjataan neuvolan viisivuotistarkastuksesta puheterapeutille.

Tärkeämpää kuitenkin tässä asiassa on puheen sujuvuus ja ikätasoa vastaavat

kielelliset taidot, eikä niinkään pienet äännevirheet. Viisivuotiaslapsi ymmärtää

jo kysymyslauseita, käyttää itse eri aikamuotoja puheessaan, kykenee toista

maan lyhyitä rytmisarjoja ja lauseita sekä ymmärtää peruskäsitteitä. (Lasten

neuvolaopas 2006)
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Viisivuotiaan lapsen motoriset taidot, liikkeiden yhdistely ja sujuvuus, ovat jo

varsin kehittyneitä ja hän osaakin jo muun muassa kiipeillä, pyöräillä sekä hy

pätä narua (Lastenneuvolaopas 2006). Viisivuotias hallitsee kehoaan jo taita

vasti, eikä yhdellä jalalla hyppiminen, viivaa pitkin käveleminen tai pallon kiin

niottaminenkaan tuota vaikeuksia (Suomalainen vauvakirja 2004, 319).

Askartelu sekä muut käden taidot ovat usein viisivuotiaalle lapselle mieluista

puuhaa. Hän osaa leikata saksilla ympyrän, pujotella helmiä sekä piirtää kol

mion mallin mukaan. Kätisyys pitäisi viisivuotiaalla olla jo vakiintunut ja kynä

ote olla aikuismainen kolmisormiote. Ihmispiirroksissa hän piirtää paperille

myös vartalon sekä muita yksityiskohtia. Viisivuotias vertailee ja lajittelee esi

neitä niiden ominaisuuksien mukaan sekä osaa rakentaa mallin mukaisia ko

konaisuuksia palikoista. Hän pystyy löytämään erilaisista kuvista pieniä yksi

tyiskohtia. (Lastenneuvolaopas 2006; Suomalainen vauvakirja 2004, 319)

Lastenneuvolaoppaan (2006) mukaan viisivuotias lapsi on sosiaalinen ja viih

tyy niin muiden lasten kuin aikuistenkin seurassa. Hän kykenee arvioimaan

omaa käyttäytymistään sekä tekemään sopimuksia leikkitovereiden sekä ai

kuisten kanssa. Leikkien suunnittelu ja tehtävien jako yhdessä toisten lasten

kanssa sekä toisten lasten laatimien ohjeiden mukaan toiminen, pitäisi viisi

vuotiaalta luonnistua ongelmitta. (Lastenneuvolaopas 2006)

Esikouluikään mennessä lapsen pitäisi osata huolehtia itse omista tarpeistaan,

ilmaista itseään sanoin ja hänellä pitäisi olla kyky odottaa. Hänen tarvitsee

osata ottaa toiset huomioon ja olla itse jaetun huomion kohteena. Lapsen ai

kaisemmat kehitysvaiheet tulisikin olla jo läpikäydyt tunnetasolla, jotta hän

saisi mahdollisimman suuren hyödyn uusista, kehittyvistä taidoistaan. (Pihlaja

& Svärd 1996, 35)

Jean Piaget’n (1953) mukaan lapsella ei ole syntyessään perittyjä, valmiita

kykyjä ja taitoja, vaan valmius reagoida vuorovaikutuksessa ympäristöönsä.
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Tällä tavalla lapsi muodostaa tapoja ja keinoja, joita hän sulauttaa ja mukaut

taa uusiin tilanteisiin. Piaget’n kehitysteorian mukaan viisivuotias lapsi elää

intuitiivisen ajattelun kautta, jolloin hän on sitoutunut omaan näkökulmaansa.

Lapsi luokittelee ympäristöään, mutta pystyy pitämään mielessään vain yhden

luokittelevan ominaisuuden, esimerkiksi muodon tai värin. Viisivuotiaan ajatte

lussa pääpaino on välittömässä havainnossa, eikä hän siksi esimerkiksi pysty

ymmärtämään nesteen määrän säilyvyyttä, jos neste kaadetaan astiasta toi

seen. Piaget’n kehitysteorialle on tunnusomaista myös se, että kehitysvaiheel

ta seuraavalle siirtyminen edellyttää edellisen vaiheen sisäistämistä. (Nurmi,

Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2006, 1920)

Kari E. Turunen (2005) taas jakaa ihmisen kehitysvaiheet niin sanottuihin seit

senvuotisjaksoihin, joista ensimmäinen, varhaislapsuus, kattaa siis seitsemän

ensimmäistä ikävuotta. Nuo seitsenvuotisjaksot voidaan jakaa vielä kolmeen

pienenpään jaksoon, joista varhaislapsuuden kolmanteen kolmannekseen kuu

luu iät vajaasta viidestä vuodesta seitsemään vuoteen. Ajanjaksoa, johon vii

sivuotias lapsi kuuluu, Turunen luonnehtii kuvatajunnan näkökulmasta, joka

koostuu havainnoista, mielikuvista ja fantasioista. Lapsen kehitys saavuttaa

viimeisellä kolmanneksella täyden kukoistuksen, joka näkyy mielikuvituksen

vapautumisena ja laajentumisena. Lapsi alkaa osata luoda mielikuvissaan uu

sia maailmoja ja kielen monipuolisuus antaa siihen vielä paremmat mahdolli

suudet. Viisivuotiaan lapsen leikki onkin hyvin moniulotteista ja täynnä fanta

siaa sekä epätodellisuutta. Hän ilmaisee omia tunteitaan ja pahaa oloaan leik

kien sekä satujen kautta. Alle kouluikäisillä lapsilla onkin usein vilkkaan mieli

kuvituksen tuottamana mielikuvitusystäviä, joiden kanssa he leikkivät ja van

hemmat saattavat huolestua lapsen ”valehtelusta”, joka tosiasiassa on vain

voimakkaan mielikuvituksen aikaansaamaa kertomusta. (Turunen 2005, 17

18, 54, 5557)

Turusen (2005) mukaan lapsi alkaa olla todella utelias todellisuutta ja ympä

ristöään kohtaan ajattelun ja kielen monipuolistuessa. Lapsi ei aina edes malta

kuunnella vastausta ja selitystä edelliseen kysymykseensä, kun jo esittää uu
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sia kysymyksiä. Lapset jäljittelevät viimeisen varhaislapsuuden kolmanneksen

aikana mielellään aikuisten käsityksiä sekä puhetta ja luottavat aikuisen viisau

teen ja siihen, että aikuinen osaa vastata kaikkiin hänen esittämiinsä kysy

myksiin. Mielikuvituksen ansiosta lapsen sosiaaliset taidot alkavat olla moni

ulotteisempia varhaislapsuuden kolmannella kolmanneksella. Yhteys kaverei

hin alkaa olla syvällisempää, kun se on aikaisemmin ollut vain ulkoista ja tove

risuhteet ovat mutkikkaampia, kun aikaisemmin ne ovat liittyneet vain välittö

miin toimintoihin leikissä. Viimeinen varhaislapsuuden kolmannes alkaa jo

muistuttaa seuraavan seitsenvuotisjakson, kouluiän, ensimmäistä kolmannes

ta. (Turunen 2005, 5859)

4. LAPSEN SOSIAALISET TAIDOT

Sosiaaliset taidot ovat taitoja, joilla arkipäivän tilanteissa pystytään ratkaise

maan ongelmia ja saavuttamaan henkilökohtaisia päämääriä positiivisin seu

raamuksin sosiaalisissa tilanteissa. Lapsilla tämä tarkoittaa esimerkiksi tilan

netta, jossa lapsi otetaan mukaan toisten lasten leikkiin. Tämä vaatii taitoa

havainnoida toisten tunteita, ajatuksia ja aikomuksia sekä ennakoida ja arvioi

da toiminnan seuraamuksia. Tärkeää tämän kaltaisissa tilanteissa on myös

lapsen kyky ilmaista ja ymmärtää omia tunteitaan. Jos lapsi suoriutuu tilan

teesta kunnialla, on hän mitä luultavimmin sosiaalisesti taitava ja siksi kaveri

piirissään suosittu. Sosiaalisesti taitavat ihmiset pystyvät vuorovaikutukseen

niin kahdenkeskisissä tilanteissa kuin ryhmätilanteissakin. (Lyytinen H. & Lyy

tinen, P. 2006, 54)

Kauppila (2005) sanoo sosiaalisten taitojen olevan erilaisia vuorovaikutuksen

muotoja, ihmisten yhteistoimintataitoja sekä kognitiivisia taitoja, jotka liittyvät

sosiaalisten tilanteiden tiedolliseen hallintaan. Sosiaaliset taidot ovat sosiaali

sesti hyväksyttyjä, opittuja käyttäytymismalleja, jotka luovat edellytyksiä ihmi

sen rakentavaan vuorovaikutukseen toisten kanssa. (Kauppila 2005, 19)
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4.1 Sosiaalisten taitojen kehitys

Elämme yhteiskunnassa, joka vaatii ihmisiä olemaan sosiaalisia ja vuorovaiku

tuksessa toisten ihmisten kanssa. Usein uskotaankin, että nämä taidot opitaan

luontaisesti, vaikka niiden hallintaa on opeteltava joskus kauankin. Perheiden

lapsimäärien vähentyessä päiväkodit, kerhot ja koulut ovat voivat olla lapsille

ainoita paikkoja harjoitella sosiaalisia taitoja. (Kauppila 2005, 13)

Ihmisen sosiaaliset taidot kehittyvät koko elämän ajan. Vuorovaikutuksen op

piminen alkaa vastasyntyneenä vauvana, jolloin varhaiset kokemukset luovat

pohjan myöhemmin tapahtuvalle kommunikoinnin oppimiselle (Kauppila 2005,

134). Päivi Pihlaja (2001) kertoo, että Harrisin (1989) mukaan vauvat osaavat

tulkita ihmisten kasvoilta muun muassa onnen ja stressin tunteet. Vauvan

toimintaan ja emotionaalisen merkityksen liittämiseen johonkin kohteeseen

ensimmäisen ikävuoden loppuun mennessä vaikuttaa se, millaisen tunteen,

positiivisen vai negatiivisen, hoitaja on kyseessä olevasta kohteesta antanut.

(Pihlaja 2001, 135)

Vertaisryhmässä toimiminen on sosiaalisten taitojen oppimisessa hyvin olen

naista. Toisaalta lapsi tarvitsee kuitenkin runsaasti palautetta myös aikuisilta

sekä mallioppimisen kokemuksia. Kauppila (2005) kertoo myös, että palkitse

vat kokemukset vuorovaikutuksesta aikuisen kanssa sekä positiivinen palaute

omasta sosiaalisesti taitavasta käyttäytymisestä auttavat lasta rakentamaan

itseluottamustaan sekä minäkuvaansa ja tätä kautta myös sosiaalista pää

omaansa. Ryhmätyötaitojen harjaannuttaminen sekä vertaisryhmässä toimi

misen tukeminen on tärkeää niin koulussa, päiväkodissa, kerhossa kuin vapaa

ajallakin sekä kotona. (Kauppila 2005, 132134)

Sosiaalisesti taitavien lasten väliset ystävyyssuhteet edistävät kehitystä vahvis

taen emotionaalista hyvinvointia sekä lapsen itsearvostusta. Ystävyyssuhteet

kehittävät myös lapsen emotionaalista herkkyyttä ja sosiaalista suhtautumista

myös muita lapsia kohtaan. Sosiaaliset, paljon ystäviä omaavat lapset ovat
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yhteistyökykyisempiä, vähemmän masentuneita ja heidän itseluottamuksensa

ovat paremmat, kuin lapsilla, joilla ei ole ystäviä. Hyvät ystävyyssuhteet hel

pottavat lapsia totuttautumaan uusiin tilanteisiin, kuten koulunaloittamiseen.

Uusissa sosiaalisissa tilanteissa ystävyyssuhteiden antama tuki vahvistaa sel

viytymään ja antaa pätevyyden sekä turvallisuuden tuntua. Sen sijaan lapsilla,

joilla ei ole ystävyyssuhteita tai ne ovat hyvin konflikkaita, kouluun sopeutumi

sessa esiintyy vaikeuksia. (Laine 2002, 17)

4.2 Sosiaalisten taitojen arviointi

Lapsen sosiaalisia taitoja voidaan tarkkailla erilaisissa tilanteissa ja toimissa.

Leikin yhteydessä pystytään hyvin tarkkailemaan lapsen suhdetta toisiin lap

siin, itseensä ja ympäristöön. Kauppila (2005) luetteleekin koulut, kerhot, päi

väkodit sekä vapaaajan harrastukset hyviksi paikoiksi lasten sosiaalisten taito

jen kehittämiselle ja arvioinnille. Valmiiden kehitystasojen määritteleminen on

vaikeaa, koska niin kuin kaikessa muussakin, myös sosiaalisissa taidoissa lap

set kehittyvät jokainen omaa tahtiaan (Kauppila 2005, 135136; Pihlaja &

Svärt 1996, 121). Hyvin tärkeää sosiaalisten taitojen harjaannuttamisessa on

ymmärtävä suhtautuminen. Lapsen ikä, persoonallisuus sekä kypsyystaso on

pidettävä mielessä sosiaalisen käyttäytymisen tasoa arvioitaessa. (Kauppila

2005, 161164)

Kykyä huomata ja tulkita toisten ihmisten käyttäytymistä, aikomuksia, ajatuk

sia, tunteita ja toiveita sekä kykyä arvioida toisen taitoja kutsutaan sosiaali

seksi havaitsemiseksi. Sosiaalista havaitsemista sekä vuorovaikutustaitoja voi

daan Pihlajan ja Svärtin (1996) mukaan tutkia helposti esimerkiksi siitä, kuinka

lapsi käyttäytyy välittääkseen ajatuksiaan, pystyykö lapsi keskustelemaan ja

pystyykö hän antamaan toiselle suun vuoron tai ottaako hän toiset huomioon

oman puheensa aikana. Lapsen vuorovaikutustaidoista kertoo myös se, millai

sia kysymyksiä lapsi tekee keskustelukumppanilleen ja odottaako hän niihin

vastausta tai vastaako hän toisen esittämiin kysymyksiin. Aloitteiden tekemi

nen ja toisten tekemien aloitteiden mukaan toimiminen kertoo myös hyvästä

ja toimivasta sosiaalisesta havaitsemisesta sekä vuorovaikutustaidoista. Tun
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teiden ilmaisua voidaan tutkia esimerkiksi seuraavanlaisilla kysymyksillä: Kuin

ka lapsi ilmaisee tunteitaan tai ilmaiseeko hän niitä laisinkaan? Tekeekö hän

empaattisia tekoja toisia kohtaan? Hymyileekö hän toiselle? Lohduttaako hän

toista? Kykeneekö hän kontrolloimaan tunteiden ilmaisua? Sietääkö hän epä

onnistumista? Vuorovaikutustaitoihin kuuluu oleellisena osana toisten huomi

oon ottaminen ja yhteistyö. Näitä asioita voidaan tutkia muun muassa havain

noimalla pyytääkö lapsi toista leikkeihinsä tai meneekö hän itse toisten leik

keihin mukaan, osaako lapsi pyytää tarvittaessa ohjausta ja apua, pystyykö

hän jakamaan tavaroitaan, huomiota sekä ohjausta, onko lapsi kohtelias tai

osaako hän odottaa. Luottaako lapsi itseensä? Onko hän rohkea? Tekeekö hän

itsenäisiä ratkaisuja? Hyväksyykö lapsi annetut säännöt ja ohjeet? Vähättelee

kö tai kehuskeleeko hän suorituksiaan? Pystyykö lapsi arvostamaan toisten

suorituksia? Onko lapsen perusolemus myönteinen, innostuva, sosiaalisesti

aktiivinen? Tässä myös kysymyksiä, jotka kertovat lapsen sosiaalisesta havait

semisesta sekä vuorovaikutustaidoista. (Pihlaja & Svärt 1996, 120121)

5. KOULUVALMIUS

MaijaLiisa Linnilä (1997) kertoo, että kouluvalmiudesta on aikaisemmin käy

tetty käsitettä koulukypsyys. Nykyisin on kuitenkin laajemmin käyttöön vakiin

tunut käsite kouluvalmius, jonka rinnalla käytetään myös käsitettä oppimis

valmius. (Linnilä 1997, 15) Suolahden 5vuotisryhmäneuvolatoimintaa suunni

tellessa yksi keskeisemmistä lähtökohdista oli kouluvalmiuden silmällä pitämi

nen ja sosiaalisten taitojen harjaannuttaminen juuri koulunkäynnin vaativuuk

sia vastaaviksi (Remonen 2005).

Käsitys kouluvalmiudesta on yhteiskunnan kehityksen myötä hieman muuttu

nut. Aikaisemmin, 1950luvulla, kouluvalmius käsitettiin lähinnä lukemisen

valmiutena. Koulu oli silloin hyvin ainekeskeinen ja painotus oli lahjakkaiden

lasten opetuksessa. Lasten oli sopeuduttava koulun joustamattomiin vaati

muksiin. 1970luvulla kouluvalmius käsite kuitenkin muuttui tarkoittamaan
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lapsen kokonaispersoonan valmiutta koulunkäyntiin. Lapsille ryhdyttiin silloin

hankkimaan virikkeitä ja myös koulua haluttiin muuttaa lasten kasvatusta suo

sivammaksi, aiempaa humaanimmaksi ja lapsen tarpeisiin sopivammaksi.

Tuohon aikaan aloitettiin Suomessa muun muassa esiopetuskokeilut. Kehitys

on jatkunut näihin päiviin pääpiirteissään noiden 70luvun käsitysten mukaan.

(Linnilä 1997, 15)

Linnilä (1997) kertoo kouluvalmiudella tarkoitettavan

1. työskentelynomaisten toimintatapojen hallitsemista eli lapsen on

pystyttävä asettamaan työtavoilleen tavoitteita ja kyettävä ar

vostelemaan omaa työskentelyään

2. lapsen älyllisen tason on oltava ensimmäisen lukuvuoden työs

kentelyä vastaava sekä havaintotoimintojen ja ruumiinliikkeiden

pitää olla riittävän kehittyneitä (lukemaan oppimisen kannalta

riittävä silmän liikkeiden hallinta ja kirjoittamiseen tarvittava kä

den liikkeiden hallinta)

3. lapsen pitää olla sosiaalisesti kypsä lapsiyhteisön jäseneksi

4. lapsen fyysisen kunnon pitäisi kestää koulutyön asettamat rasi

tukset. (Linnilä 1997, 15)

Vaikka tämän kaltaisia luetteloita on laadittu, kouluvalmius ei kuitenkaan tar

koita pelkästään lapsen älykkyyttä, luku ja kirjoitustaitoa, matemaattisia ky

kyjä, eikä edes sosiaalisia taitoja, vaan valmius aloittaa koulunkäynti muodos

tuu hyvin monista osatekijöistä. Lapsi on koulun aloittaessaan valmis jättä

mään leikin maailman vähemmälle ja tekemään tavoitteellisempaa, ei aina

pelkästään hauskaa työtä. Lapsi on valmis toimimaan yhteistyössä ja valmis

jakamaan opettajan huomion muiden oppilaiden kanssa. Koululaisena hän

jaksaa nähdä vaivaa oppiakseen uusia asioita. Näiden taitojen arvioimisessa

lasten vanhemmat saavat apua päivähoidon ja lastenneuvolan henkilökunnalta

sekä halutessaan myös terveyskeskuksen, perheneuvolan tai koulun psykolo

gilta. (Ekebom 2000, 14)
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Somaattisen, motorisen, älyllisen ja sosiaalisen kypsyyden lisäksi myös tunne

elämän kypsyys, joka tarkoittaa muun muassa kotiympäristöstä itsenäistymis

tä, on Linnilän (1997) mielestä tärkeää kouluvalmiutta silmällä pitäen. Käytän

nössä kouluvalmius tarkoittaa hänen mielestään lapsen kykyä oppia tehok

kaasti ja siihen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä voidaan jakaa kolmeen ryh

mään:

1) rakenteelliset ja fysiologiset muuttujat eli sukupuoli ja kypsyys

taso sekä mahdolliset sairaudet,

2) yksilön psykologiset muuttujat eli älykkyys, asenteet ja koke

mukset sekä

3) sosiaalipsykologiset muuttujat eli yksilön asema ryhmässä, ar

vostukset ja normit.

Kaiken kaikkiaan laajaalainen toiminnan ja toimintaedellytysten taso on poh

jana lapsen kouluvalmiudessa. Valmius on lapsen persoonallisten ominaisuuk

sien säätelemän kypsyyden siihen sisältyvien ympäristövaikutusten ja oppimi

sen yhteistulos. (Linnilä 1997, 16)

Kouluvalmiustutkimisen tavoitteena on arvioida lapsen etu silmällä pitäen, on

ko koulunkäynnin aloittamisen suotavaa vai ei. Arviointi on huolellinen ja pe

rusteellinen psykologinen arviointi, jossa käytetään arviota tehdessä erilaisia

tutkimusmenetelmiä. Osa menetelmistä on kahdenkeskistä työskentelyä lap

sen ja psykologin kesken sekä osa lapsen vanhempien ja mahdollisuuksien

mukaan päivähoidon työntekijöiden haastattelua lapsen toimista ja taidoista

arkirutiinien parissa. Psykologi pyrkii selvittämää lapsen kehitystasoa eri osa

alueilla, kuten suuntautuneisuutta tehtävätyyppiseen koulumaiseen työskente

lyyn, jaksamista, kykyä ponnistella vaikeampienkin asioiden parissa, pettymys

ten sietoa, ryhmäytymiseen liittyviä valmiuksia ja lapsen kokonaistilannetta

koulun aloittamista ajatellen. (Ekebom, Helin & Tulusto 2000, 1415)

Varsinkin päivähoidossa olevien lasten vanhemmat, päivähoidon työntekijät

sekä kiertävät erityistyöntekijät ovat tärkeässä asemassa lasten kehityksen

arvioinnissa. Lastenneuvolan terveydenhoitajan, psykologien ja lääkärien vas
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tuu kehityksen arvioinnissa kasvaa, jos lapsi ei ole päivähoidossa tai muussa

pedagogisessa ryhmätoiminnassa. Tavallisesti lapsi on kuitenkin esiopetukses

sa vuoden ennen varsinaista koulun aloittamista, mutta jos lapsella on lieviä

tai vaikeampi asteisia kehityshäiriöitä, on vuotta pidempi aika päivähoidossa ja

muissa tukitoimissa suotavaa. Lastenneuvolan työntekijöillä on vastuu ohjata

lapsi päivähoidon piiriin myös kasvatuksellisista tai erityishoidollisista syistä jo

paljon ennen koulun aloittamista. Päivähoidon ja lastenneuvoloiden saumaton

yhteistyö onkin luonut hyvän pohjan koulun aloittamiseen liittyviin yksilöllisiin

ratkaisuihin ja joustoihin. (Mäkinen 1997, 3435)

Kotihoidosta kouluun siirtyvien lasten kouluvalmiusarvioinnit noudattavat usein

vastaavaa ohjelmaa kuin päivähoidonkin kautta kouluun lähtevien. Jossakin

kunnissa on heille kuitenkin järjestetty ryhmäkoe ennen mahdollisesti tarvitta

via yksilöllisiä tutkimuksia. Tällaisessa ryhmäkoearvioinnissa lapset suorittavat

kouluvalmiustestin ja vastuupsykologit tarkkailevat lasten toimintaa ryhmäti

lanteissa. Ryhmäkokeen aikana vanhemmilla on aikaa keskustella ammattilais

ten kanssa lapsen koulunaloittamiseen liittyvistä ajatuksista. (Mäkinen 1997,

37)

6. OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET, LÄHTÖKOHDAT JA TOTEUTUS

Opinnäytetyöni tavoitteena oli löytää erilaisia menetelmiä lasten sosiaalisten

kouluvalmius sekä ryhmässä toimimistaitojen kartoittamiseksi. Opinnäytetyöni

avulla uuden Äänekosken kaupungin lastenneuvoloiden sekä päivähoidon

henkilöstö saa käyttöönsä malliesimerkkejä siitä, kuinka tällaista toimintaa on

muualla Suomessa järjestetty.

Opinnäytetyötä työstäessäni Suolahti on jatkanut ryhmäneuvolatoimintaansa,

vaikka Äänekosken ja Sumiaisten alueilla ei toimintaa järjestetäkään. Olisihan

se kuitenkin hyödyllistä, jos tutkimukseni kautta löytyisi uusi tapa toteuttaa

ryhmäneuvolaa ja siten myös edellä mainitut alueet voisivat toimintaan osallis

tua.
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Kuulin Suolahdessa järjestettävästä 5vuotisryhmäneuvolasta ensimmäisessä,

orientoivassa harjoittelussa, jonka suoritin Katvelan päiväkodissa Suolahdessa.

Heti tuolloin aihe kuulosti mielenkiintoiselta ja halusin tietää siitä enemmän.

Opiskeluaikana suoritin sekä varhaiskasvatuksen että hallinnon harjoittelut

toisessa suolahtelaisessa päiväkodissa, Alkulan päiväkodissa ja siellä 5

vuotisryhmäneuvolaasiat kuulostivat yhä mielenkiintoisemmilta. Kyselin me

netelmästä lisää toiminnassa mukana olleilta lastentarhanopettajilta ja he pyy

sivät minua ottamaan yhteyttä lastenneuvolan terveydenhoitajaan. Lähetin

sähköpostia silloiselle Suolahden lastenneuvolan terveydenhoitajalle, Susanna

Remoselle ja kävin hänen kanssaan keskustelemassa mahdollisesta opinnäyte

työn toteuttamisesta koskien 5vuotisryhmäneuvolaa. Ensimmäisillä tapaamis

kerroilla ideoimme aiheekseni muun muassa palautteiden keräämistä van

hemmilta sekä esitevihkosta.

Äänekosken, Suolahden ja Sumiaisten kuntaliitoksen myötä, vuoden 2007

alussa, lopullinen aihevalinta tuntui ajankohtaiselta. Vanhan Äänekosken kau

pungin sekä Sumiaisten kunnan neuvolat ja päiväkodit eivät halunneet ryh

mäneuvolan järjestäjien mukaan suunnata resursseja ryhmäneuvolan järjes

tämiseen yhtä laajasti kuin Suolahdessa oli tehty. Tämänkaltaisten toimien

kuitenkin pitäisi kunnan sisällä olla yhteneväiset. Koska ryhmäneuvolaideaa ei

kuitenkaan haluttu Suolahdessa aivan kokonaan haudata, olihan toiminnasta

saatu jo positiivista palautetta sekä kokemusta, sain tehtäväkseni etsiä muun

laisia tapoja toteuttaa samankaltaista ryhmätoimintaa.

Yhtä ainoaa lasten sosiaalisten taitojen kartoittamismenetelmää ei ole missään

ohjeistettu, eikä sen kaltainen toiminta ole pakollista kunnissa, joten toimin

nan toteuttamisesta ei löydy minkäänlaista listausta. Niinpä aivan ensimmäi

seksi työtä aloitellessani otin yhteyttä Sosiaali ja terveysalan tutkimus ja ke

hittämiskeskus, Stakesiin, jonne selvitin opinnäytetyöni tavoitteet sekä lähtö

kohdat ja pyysin heiltä apua tämän kaltaista toimintaa järjestäneiden kuntien

löytämiseksi (liite2). Stakesilta en kuitenkaan saanut vastausta tiedusteluihini.

Opinnäytetyön ohjaajani kertoi kuulleensa tämänkaltaisesta menetelmästä

Nokialta. Löysinkin sitten Nokian kaupungin internetsivuilta tietoa heidän
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KEHU! –menetelmästään. Nokian sivujen kautta löysin tieni myös Espoon kau

pungin sivuilla, jossa kerrottiin myös KEHU! –menetelmästä. Olin kuullut muun

muassa opinnäytetyön ohjaajiltani sekä Susanna Remoselta myös muutamista

muista kunnista, kuten Keuruusta, joissa toimintaa olisi mahdollisesti järjestet

ty, joten näille kunnille sain heti sähköpostini (liite3) lähetettyä. Keuruun kier

tävä erityislastentarhanopettaja vastasi sähköpostiini ja kertoi, ettei heillä tä

mänkaltaista toimintaa ole järjestetty. Muutamat kunnat, joihin olin sähköpos

tia lähettänyt, eivät vastanneet kyselyihin ollenkaan. Otin yhteyttä myös lap

siasiavaltuutettu Mariakaisa Aulaan samaisella kirjeellä, jonka myös Stakesille

olin lähettänyt. Häneltä sain erikoistutkija Liisa Heinämäen yhteystiedot, sa

moin kuin Suolahden lastenneuvolan terveydenhoitajaltakin. Otin siis sähkö

postitse yhteyttä häneen. Hänen avustuksellaan löysin muutamia kuntia lisää,

joissa vastaavanlaista ryhmäneuvolatoimintaa on järjestetty. Kahdesta kun

nasta pyysin vielä lisätietoja ja mahdollista materiaalia heidän käyttämästään

menetelmästä.

Sain lopulta neljän eri kunnan; Raahen, Vaasan, Nokian ja Espoon menetelmät

koottavaksi. Nokian ja Espoon KEHU!menetelmät ovat hyvin pitkälle saman

laisia, joten kolme eri menetelmää esittelin Äänekosken lastenneuvoloiden

henkilöstölle kokouksessa, jonne Äänekosken terveyskeskuksen, Suolahden

terveys ja sosiaaliaseman, lastenneuvolan terveydenhoitajalta Susanna Re

moselta sain kutsun. Keräsin kalvoille (liite 4) tietoja menetelmistä. Esittelin

kalvojen avulla terveydenhoitajille menetelmien perustietoja, tavoitteita, yh

teistyötahoja, etenemistä käytännössä, havainnointilomakkeiden sisältöä sekä

menetelmien käyttäjiltä saatua palautetta ja kehittämistarpeita. Kirjasin myös

kalvoille menetelmien hyviä ja huonoja puolia suhteessa toisiinsa sekä Suo

lahdessa käytössä olleeseen ryhmäneuvolaan. Esiteltyäni menetelmät tervey

denhoitajille keskustelimme vielä Suolahden viisivuotisryhmäneuvolasta, työni

etenemisestä ja toteutuksesta sekä yleisesti neuvolan ja päivähoidon yhteis

työmahdollisuuksista.
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7. KEHITYKSEN RYHMÄKARTOITUSMENETELMIÄ 5VUOTIAILLE

Seuraavassa esittelen neljä erilaista lastenneuvolan ja päivähoidon yhteistyös

sä toteutettavaa viisivuotiaiden lasten kehitystason arviointimenetelmää. En

simmäiseen menetelmään olen tutustunut muutaman vuoden ajan jo opiske

luaikana sekä nyt opinnäytetyötä työstäessäni. Kolme muuta menetelmää löy

sin tämän kartoitustyöni avulla.

7.1 Viisivuotisryhmäneuvola, Suolahti

Suolahden lastenneuvolan terveydenhoitaja Susanna Remonen (2005) kertoo

Suolahdessa olevan hyvin pitkät perinteet neuvolan, päiväkotien ja terapeutti

en välisellä yhteistyöllä. Kouluvalmiustestejä on esimerkiksi järjestetty mo

niammatillisesti jo noin kymmenen vuoden ajan. Kouluvalmiustesteihin ovat

Suolahdessa osallistuneet vain sellaiset lapset, joista neuvolan terveydenhoita

jalla, esikoulun opettajilla tai vanhemmilla on huoli kouluvalmiutta silmällä pi

täen. Syksyllä 2004 Suolahden lastenneuvolassa otettiin käyttöön Lenetesti

(leikkiikäisen lapsen neurologinen tutkimusmenetelmä), jolla odotettiin tun

nistettavan lievemmätkin ja aikaisemmin vaikeammin havaittavat oppimisvai

keudet. 5vuotiaiden lasten kohdalla yhteistyö päivähoidon ja neuvolan välillä

oli aikaisemmin tapauskohtaista ja tietoja vaihdettiin tarpeen vaatiessa. Ke

väällä 2004 lähdettiin kuitenkin pohtimaan, kuinka yhteistyötä voitaisiin tiivis

tää ja syventää myös 5vuotiaiden lasten kohdalla. Aikaisemmin saadut koke

mukset päivähoidon näkemyksistä lasten psykososiaalisten taitojen kehityk

sessä ovat olleet neuvolalle tärkeitä. Lapsen ollessa kahdestaan terveydenhoi

tajan kanssa on mahdotonta nähdä lapsen ryhmässä tarvittavia vuorovaiku

tustaitoja. Samanaikaisesti Suolahden päiväkodeissa oltiin ottamassa käyttöön

Vasua (varhaiskasvatussuunnitelma) ja niinpä sitä päädyttiin käyttämään yh

teistyön välineenä päivähoidon ja neuvolan välillä. (Remonen 2005)

Suolahtelaisissa päiväkodeissa järjestetään lapsen vanhempien kanssa keskus

teluaika lapsen kehitystasosta, päivärytmeistä, päiväkotiarjesta ja muista huol

ta tai keskusteluherättävistä aiheista kerran vuodessa. Tämän keskustelun
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päätteeksi lapsen päiväkotiryhmän lastentarhanopettaja kirjaa keskustelun

pohjalta tiedot Vasuun ja hyväksyttää sen vanhemmilla. Tällä tavalla voidaan

seurata lapsen kehitystä ja Vasun avulla saadaan siirrettyä arvokasta tietoa

lapsesta esimerkiksi uuteen hoitopaikkaan.

Neuvolaan tullessaan vanhemmat ottavat Vasun päiväkodista mukaansa ja

neuvolan terveydenhoitaja kirjoittaa Vasuun oman näkemyksensä lapsen kehi

tyksestä. Vanhempien mukana Vasu palautuu päiväkotiin. Niille lapsille, jotka

eivät ole päiväkodissa lastenneuvolan terveydenhoitaja lähettää vastaavanlai

sen lomakkeen kotiin täytettäväksi. Tässä lomakkeessa on liitteenä osio myös

perhepäivähoitajan täytettäväksi. Tämän lomakkeen ohella lähdettiin kehittä

mään myös ”5vuotisryhmäneuvola”nimellä kulkevaa psykososiaalisten taito

jen kartoitusta perhepäivä sekä kotihoidossa oleville 5vuotiaille lapsille. Van

hemmilta saadun informaation lapsen sosiaalisten taitojen kehityksestä lisäksi

kaivattiin konkreettista näyttöä antavaa tutkimusmenetelmää. Tavoitteena oli

tutkimusmenetelmällä löytää mahdolliset tuen tarpeet jo varhaisemmin kuin

esiopetusvuonna. Toimintaa lähdettiin suunnittelemaan neuvolan, päiväkotien,

puhe ja toimintaterapeutin sekä psykologin yhteistyöllä. (Remonen 2005)

Syksyllä 2004 ryhmäneuvolaan kutsuttiin 22 päiväkodin ulkopuolella, siis per

hepäivä tai kotihoidossa, olevaa lasta. Heistä 17 osallistui ryhmäneuvolaan.

Ryhmäneuvolatilannetta pidettiin kehittäjien mielestä hyvänä hetkenä tarkas

tella lasten kehitystä myös laajemmin, ei pelkästään sosiaalisia vuorovaikutus

taitoja. Neuvolatilanne suunniteltiin siten, että siinä pystyttiin havainnoimaan

leikin avulla lasten ryhmässä toimimista, motorisia taitoja, keskittymistä, vuo

ron odottamista, ohjeen vastaanottamista ja puhetta. Vaikka näitä asioita ha

vainnoidaan myös viisivuotistarkastuksessa neuvolassakin, ryhmätilanne koet

tiin myös hyödylliseksi havainnointipaikaksi. Noin tunnin verran kestävän ryh

mätilanteen aikana vanhemmat saivat kuulla lisätietoja ryhmäneuvolasta, 5

vuotiaan lapsen kehityksestä sekä kysellä itselleen mieleen tulleista aiheista

yhdeltä vetäjistä. Palaute ryhmäneuvolatilanteesta annettiin tarvittaessa neu

volan kautta. Vuonna 2004 seitsemästätoista osallistuneesta lapsesta 10 oli

tyttöjä ja 7 poikia. Yhdeksän lapsista sai palautekeskusteluajan lastenneuvo
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laan. Yksi ohjattiin puheterapeutille, kaksi sai lähetteen tutkimuksiin, neljälle

suositeltiin jonkinlaista ryhmätoimintaa, kuten kerhoa tai osaaikaista hoito

paikkaa ja kahden lapsen palautekeskustelu liittyi kasvatuksellisiin asioihin.

Vanhemmilta tulleet palautteet ovat olleet positiivisia ja toiminta on herättänyt

kiinnostusta Suolahdessa. Vuoden 2006 syksyyn asti 5vuotisryhmäneuvolaa

on järjestetty kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. (Remonen 2005)

Olen itse ollut opinnäytetyöprojektin kautta mukana toteuttamassa 5

vuotisryhmäneuvolaa syksyllä 2006 sekä keväällä 2007. Toiminta noudattaa

edelleen samoja linjoja ja toteutukseen osallistuneet työntekijät ovat pysyneet

samoina.

7.2 Viitta –menetelmä, Raahe

Raahessa on kehitelty viisivuotiaan lapsen kehityksen arviointi ja yhteistyö

menetelmä, Viitta. Yhteistyössä on ollut mukana päiväkoti, lastenneuvola,

perhepäivähoito, seurakunnan päiväkerho sekä puhe, fysio ja toimintatera

peutit. Viittamenetelmää on kehitelty kahden vuoden ajan muutaman päivä

kodin ja lastenneuvolan kanssa, mutta vähitellen menetelmä on tarkoitus ot

taa käyttöön kaikissa Raahen päiväkodeissa sekä lastenneuvoloissa. Menetel

mässä käytetty havainnointilomake (liite 5) on tarkoitus ottaa tulevaisuudessa

käyttöön myös seurakunnan päiväkerhoissa sekä perhepäivähoidossa. (Tör

mälä 2007)

Viittamenetelmän havainnointilomakkeessa on kysymyksiä muun muassa lap

sen sosiaalisista taidoista. Sekä lapsen vanhemmat että päivähoidon henkilö

kunta täyttävät havainnointilomakkeet, joiden pohjalta käydään kasvatuskes

kustelu vanhempien ja päivähoidon kesken. Vanhempien täyttämä lomake

lähetetään lastenneuvolaan päivähoidon huomioilla lisättynä. Tällä tavalla

saadaan lastenneuvolaan arvokasta tietoa myös lapsen sosiaalisista taidoista,

joita neuvolakäynnillä voi joskus olla hankalaa arvioida. Jos lomakkeiden avul

la havaitaan puutteita kehityksen osaalueilla, mietitään yhdessä päivähoidon

ja neuvolan kanssa millä tavalla lapsi voisi saada tukea päivähoidossa ja seu
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rakunnan kerhossa tai tarvitaanko mahdollisesti myös muita tukitoimia. (Tör

mälä 2007)

Yhteistyö on menetelmän puitteissa sujunut hyvin. Muutamat terveydenhoita

jat ovat sen sijaan olleet tyytymättömiä tietojen siirtymisnopeuteen päiväko

dista neuvolaan. He ovat pohtineet saavatko lastentarhanopettajat päiväko

dissa rutiinia tehtävien tekoon, jos viisivuotiaita on toimintakauden aikana vain

muutamia ja jos lastentarhanopettajat siirtyvät vuosittain ryhmistä toisiin.

Raahen lastenneuvolan terveydenhoitaja Päivi Törmälä on ollut tyytyväinen

siihen, ettei hänen ja päiväkodin havainnot lapsesta ole kertakaan merkittä

västi eronneet. Hän ei myöskään ole menetelmän kautta tavannut yhtään las

ta, jonka kohdalla monenlaisen tuen tarve olisi tullut yllätyksenä. Vanhemmat

ovat antaneet myös positiivista palautetta menetelmästä. Menetelmä hakee

Raahen lastenneuvolan terveydenhoitajan mukaan vielä varmasti muotoaan ja

seurantapalavereissa he pyrkivätkin tekemään muutoksia ja korjauksia mene

telmään. (Törmälä 2007)

7.3 Viisivuotiaan seulontatutkimus, Vaasa

Vaasassa lastenneuvolan viisivuotistarkastukset tehdään yhteistyössä lapsen

oman kunnallisen päiväkotiryhmän lastentarhanopettajan kanssa. Osan tar

kastuksesta tekee siis lastentarhanopettaja päiväkodissa ja osan neuvolassa

terveydenhoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa. Kaikille muille kunnallisten päi

väkotien ulkopuolella oleville lapsille tarkastukset tehdään kokonaan tervey

denhoitajan toimesta lastenneuvolassa. Vaasan varhaiskasvatusjohtaja kertoo

toiminnalla parannettavan myös palveluiden keskinäistä tiedonkulkua, jossa

vanhemmat ovat osallisina. Vaasassa on pilotointivaiheessa saman menetel

män käyttäminen myös kolmevuotistarkastusten yhteydessä. Menetelmää ja

lomakkeistoa ovat luoneet lastenneuvolan terveydenhoitajat ja lääkärit yhteis

työssä puheterapeuttien sekä kiertävien erityislastentarhanopettajien kanssa.

Saamani lomakkeisto (liite 6) on päivätty marraskuussa 2005, joten ainakin

kahden vuoden ajan menetelmä on Vaasassa ollut käytössä. Vanhempien lu
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valla tapahtuvaa tiedonkulkua neuvolan ja päiväkodin välillä on pidetty mene

telmää kehiteltäessä tärkeänä. Huoltajien tulee olla aidosti kiinnostuneita lap

sensa kehityksestä ja kehityksen pulmien käsittelystä. (Starck 2007)

Päiväkodista annetaan vanhemmille noin 2 kuukautta ennen viiden vuoden

ikää neuvolan kirje, jossa kerrotaan menetelmän toteutuksesta. Tämän jäl

keen päiväkodissa tehdään lapsen kanssa tehtäväpaketti, joka sisältää hieno

ja karkeamotoriikan tehtäviä, puheseulan sekä tunneilmaisuun ja yhteistyötai

toihin liittyviä kysymyksiä ja tehtäviä. Menetelmän koontilomakkeeseen kirja

taan lapsen perustiedot, minäkäsityksen, tunneilmaisun ja yhteistoiminnan,

puhumisen ja ymmärtämisen, hienomotoriikan ja hahmottamisen sekä kar

keamotoriikan havainnot. Koontilomakkeessa on tilaa myös vanhempien ha

vainnoille sekä terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen kirjaamiseen. Aivan

lopuksi koontilomakkeessa on tilaa vielä neuvolan ja päivähoidon yhteistyössä

tekemälle tarkastuksen yhteenvedolle sekä tarvittaville lisätutkimuksille ja tuki

toimille, jotka sovitaan aina yhteistyössä vanhempien kanssa. Koontilomake,

puheseula, tehtäviin liittyvät piirustukset ja leikattu ympyrä lähetetään päivä

kodista neuvolaan päivähoidon täytettyä oman osuutensa lomakkeista. Tämän

jälkeen päivähoidon henkilöstö kehottaa vanhempia varaamaan neuvolasta

ajan viisivuotistarkastusta varten. (Starck 2007)

Perhepäivähoidossa tai kotihoidossa oleville lapsille lähetetään neuvolasta eril

linen kaavake, johon kirjataan lapsen tietoja leikistä, keskittymisestä, päivit

täistoiminnoista, liikkumisesta, suhtautumisesta toisiin ihmisiin, mielialasta ja

tunneilmaisusta, sekä muista asioista, jotka askarruttavat perhepäivähoidossa.

(Starck 2007)

Lastenneuvolan terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastusten jälkeen koontilo

makkeesta lähetetään kopio päiväkotiin ja perhepäivähoidossa olevien van

hemmat toimittavat terveydenhoitajan laatiman selvityksen hoitajalle. Jatko

toimenpiteistä sovitaan yhteistyössä vanhempien, neuvolan, päivähoidon ja

lääkärin kesken. Lähetteeksi terapeuteille ja terveyskeskuksen erikoislääkärille
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riittää Vaasassa kopio 5vuotistarkastuksen koontilomakkeesta, johon lääkäri

on merkinnyt tarvittavat tutkimukset, suosituksen päiväkotiharjoittelusta, kun

toutuksesta ja/tai seurannasta. (Starck 2007)

7.4 KEHU! –menetelmä, Nokia ja Espoo

KEHU! viisivuotisarviointi on Nokialla vuonna 1990 moniammatillisesti kehitte

lemään aloitettu menetelmä, jonka avulla voidaan luotettavasti kartoittaa viisi

vuotiaiden lasten varhaiset kouluvalmiuden vahvuudet sekä vielä tukea tarvit

sevat kehityksen osaalueet. Riittävän aikainen tuki lapselle sekä perhettä tu

keva yhteistyö neuvolan ja päivähoidon välillä ovat olleet keskeisimpiä toimin

taajatuksia menetelmää laadittaessa. Myös ajatus menetelmästä, joka tunnis

taisi kehityksen ongelmat, kehittäisi perheiden sekä ammattihenkilöiden välis

tä yhteistyötä ja toimisi päivähoidon ja neuvolan tukitoimien perustana on ol

lut lähtökohtana menetelmää laadittaessa. KEHU! –menetelmää ovat olleet

työstämässä erityislastentarhanopettajat, psykologit, puheterapeutit sekä ter

veydenhoitajat. Virallisesti KEHU! –menetelmä otettiin käyttöön Nokialla vuon

na 1994, jonka jälkeen päivitetty versio valmistui vuonna 1999. Menetelmä on

käytössä useissa Suomen kunnissa, kuten muun muassa Espoossa. (KEHU!

viisivuotisarviointi)

Vuonna 2000 KEHU! –menetelmällä arvioitiin Espoossa 606 lasta ja vuonna

2001 vastaava luku oli 613. Nämä määrät ovat yli 90 % ikäluokastaan. Noin

viidellä prosentilla lapsista jatkotoimet katsottiin välttämättömiksi ja 17 %:lle

jatkotoimia suositeltiin, jos ongelmat kasaantuivat tietyille osaalueille. Lähet

teen jatkotutkimuksiin sai kaikkiaan 22,4 % prosenttia viisivuotiaista, kun ai

kaisemmin, ennen KEHU!:n käyttöönottoa luku oli ollut yli 25 %. (Liikamaa

2002)

Espoossa KEHU! –menetelmään kuuluu vanhempien ja päivähoidon kyselylo

makkeet, tehtävät sekä palaute ja ohjauskeskustelu. Vanhempien täyttämäs
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sä kyselylomakkeessa kysytään lapsen suoriutumista päivittäistoiminnoissa,

kuten syömisessä ja pukemisessa, lapsen tapaa ilmaista tunteitaan sekä lap

sen vahvuuksia ja pelkotiloja. Myös lapsen kehitykseen mahdollisesti vaikutta

vista perheen mahdollisista ongelmista kysytään tuossa lomakkeessa. Päivä

hoidon havainnointilomake on samanlainen kuin vanhempienkin ja sen täyttää

lastentarhanopettaja koko hoitotiimin havaintojen pohjalta. Päivähoidossa

suoritetaan myös tehtäväpaketti, joka sisältää havaintoja lapsen minäkäsityk

sestä, kielellisestä kehityksestä, tarkkavaisuudesta ja muistista, hienomotorii

kasta ja hahmottamisesta sekä karkeamotoriikasta. Tehtävien tekemisen ja

kyselylomakkeiden täyttämisen jälkeen vanhemmat ja päivähoito pitävät pa

lautekeskustelun, jossa kirjataan yhteenveto neuvolaa varten. Jos lapsi ei ole

kunnallisessa päiväkodissa, terveydenhoitaja tekee tehtäväpaketin kokonai

suudessaan neuvolan vastaanotolla ja huolehtii vanhempien kanssa palaute

keskustelun sekä yhteenvedon. Palautekeskusteluissa käydään läpi esille tul

leet asiat, keskustellaan tuloksista, suunnitellaan mahdolliset tukitoimet yh

dessä sekä annetaan vanhemmille ohjausta lapsen tukemiseen myös kotona.

Tarpeen vaatiessa tukitoimet käynnistetään välittömästi ohjaamalla lapsi suo

raan jatkotutkimuksiin tai terapeuteille lääkärin ja terveydenhoitajan laatimalla

lähetteellä. (Liikamaa 2002)

KEHU!a käytetään Nokialla esiopetussuunnitelman pohjana ja myös peruskou

lun opettajat ovat kiinnostuneita viisivuotisarvioinnin tuloksista tutkimusten ja

kokemuksen osoittaessa tulosten olevan näkyvissä ja korreloivan ensimmäisen

luokan koulusuoriutumisessa. KEHU! –menetelmän luotettavuutta on tutkittu

ainakin yhdellä suuremmalla tutkimuksilla sekä kolmella opinnäytetyöllä.

(KEHU! viisivuotisarviointi)

Sekä KEHU! –menetelmän käyttäjät, että lasten vanhemmatkin, ovat olleet

tyytyväisiä menetelmään. Lasten vanhemmat ovat olleet iloisia siitä, että päi

vähoidossa ollaan aidosti kiinnostuneita heidän lapsensa kehityksestä ja siitä,

että he pääsevät myös itse osallistumaan lapsensa arviointiin. Vanhemmat

ovat antaneet positiivista palautetta myös siitä, että arviointi tuo esille myös
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lapsen vahvuuksia ja myönteisiä puolia. Menetelmän avulla vanhemmat ovat

kokeneet saaneensa myös tukea ja kannustusta omalle kasvatustyölleen. Las

tentarhanopettajat kokevat arvioinnin edistävän kasvatustyötä ja sitouttavan

lapsen kehityksen tukemiseen. Päivähoidolle ja neuvolalle tämä antaa eväitä

vanhemmuuden tukemiseen. Perheen ja päivähoidon tekemät havainnot lap

sen ryhmätaidoista ja hahmotushäiriöistä ovat usein todenmukaisempia, kuin

terveydenhoitajan lyhyillä neuvolakäynneillä tekemät havainnot. Terveyden

hoitajille jää myös menetelmän ansiosta enemmän aikaa nuorempien ikäluok

kien lapsille, kun päivähoidon ammattilaiset arvioivat päivähoidossa olevat

viisivuotiaat itse. (Liikamaa 2002)

Uuden menetelmän käyttöönotto ei ole kuitenkaan onnistunut aivan kivutto

masti. Tarvitaan edelleen paljon työtä, jotta eri ammattiryhmien edustajat op

pivat luottamaan toisten tekemiin arviointeihin ja osaavat nähdä arviot hyöty

nä omassa työssään. Arvioinnin avulla nähdään osaalueet, joissa lapsi tarvit

see harjaannusta, eikä näitä osaalueita tarvitse jokaisen vuorollaan lähteä

etsimään. Ainakin Espoossa menetelmää on pienimuotoisesti käytetty myös

3,5 sekä 6vuotiaiden lasten tarkastuksissa. (Liikamaa 2002)

8. MENETELMIEN POHDINTA JA YHTEENVETO

Vertaillessani Raahen Viitta –menetelmää muihin tutkimuksen avulla löytämiini

menetelmiin sekä Suolahden 5vuotisryhmäveuvolaan, huomaan Viitta –

menetelmässä olevan ainakin pari kehitettävää kohtaa. Ensimmäinen niistä on

lomakkeisto, jossa on vain aikuisille; lapsen vanhemmille sekä päivähoidon

henkilöstölle, tarkoitettuja kysymyksiä. Toinen kehitettävä asia muihin mene

telmiin verrattuna on se, että Viitta –menetelmän kysymyksiin aikuiset vastaa

vat oman muistinsa ja olettamuksensa perusteella. Lasten toimintaa ei siis

menetelmän osilta havainnoida ollenkaan. Kehuja sen sijaan Viitta –

menetelmä saa selkeästä sekä samalla laajaalaisesta lomakkeistosta, jossa

kartoitetaan myös perheen erityistilanteet, kuten muun muassa ero, kuolema,
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muutto, perheväkivalta sekä työttömyys. Myös perhepäivähoidon sekä seura

kunnan kerhon mukaan tulo tulevaisuudessa ovat Viitta –menetelmän hyviä

puolia.

Vaasan 5vuotistarkastuksen kehitettävistä puolista ensimmäisenä nousi esiin

se, että laajemman seulan läpikäyvät lapset ovat vain kunnallisessa päiväko

dissa olevia lapsia. Perhepäivähoitolapsille on kyllä lomakkeistossa yksi oma

lomake, mutta siihen koottavat tiedot eivät ole kovinkaan laajoja ja tiedot sel

ventävät vain pintapuolisesti lapsen kehitystä. Vanhempien vahva mukanaolo

menetelmässä sen sijaan on oikein positiivista sekä se, että lapset otetaan

oikeasti mukaan tekemään tehtäviä ja heillekin esitetään kysymyksiä omaan

kehitykseen liittyen. Vaasan menetelmän hyviä puolia on myös se, että tehtä

viin ja havainnoitaviin asioihin annetaan selkeät ja tarkat ohjeet, kuinka osa

alueet tulee suorittaa. Tällä tavalla saadaan aina vertailukelpoinen tulos eri

lasten välillä, vaikka havainnoijat olisivat eri henkilöitä. Vaasan menetelmässä

positiivista on myös Raahen Viitta –menetelmään verrattuna se, että kirjalliset

kysymykset ja lapsen kanssa tehtävät havainnointitehtävät ovat erilliset, eikä

kysymyksiin vastata sen perusteella kuinka muistellaan lapsen toimivan.

KEHU! –menetelmän ainoana huonona puolena esille nousi sama asia, kuin

Vaasankin menetelmässä; menetelmä on pääosin suunnattu vain kunnallisissa

päiväkodeissa oleville lapsille. Sen sijaan hyviä puolia KEHU! –menetelmässä

on ainakin sen levittäytyneisyys useisiin kuntiin ympäri Suomen sekä mene

telmän vankka historia jo yli 15 vuoden ajalta. Menetelmän tehtäväpaketti

vaikuttaa lapsilähtöiseltä ja se sisältää sekä kirjallisia kysymyksiä että havain

nointitehtäviä. Vanhempien mukanaolo lapsen kehityksen arvioinnissa sekä

perheiden erityistilanteiden kartoittaminen ovat myös tämän menetelmän hy

viä puolia. KEHU! –menetelmää on jo ehditty tutkimaan sen olemassa olon

aikana ja tavoitteisiin on tutkimusten mukaan jo päästy.

Kaikkia kolmea tutkimuksen avulla löytämääni menetelmää verratessani Suo

lahden 5vuotisryhmäneuvolaan, huomaan, ettei yksikään niistä täysin vastaa



28

samoihin tavoitteisiin tai lähtökohtiin. Suolahden 5vuotisryhmäneuvolan koh

teena ovat alusta asti olleet lapset, jotka eivät ole päiväkodissa ja siksi heidän

kehitystään ja ryhmätaitojaan on haluttu havainnoida. Näistä kolmesta löytä

mästäni menetelmästä ainoastaan Raahen Viitta –menetelmä vastaa tulevai

suudessa osittain tähän tavoitteeseen, jos toimintaa laajennetaan perhepäivä

hoitoon sekä seurakunnan kerhoihin. Suolahdessa 5vuotisryhmäneuvolaa on

järjestetty nimensä mukaisesti ryhmäneuvolana eli kaikki lapset ovat olleet

havainnoitavina yhtä aikaa ja näin on saatu havainnoitua juuri ryhmässä toi

mimistaitoja. Löytämissäni kolmessa menetelmässä lapsia havainnoidaan ja

tarkkaillaan vain yksilöinä, eikä laisinkaan samankaltaisesti kuin Suolahdessa

on tehty.

Suolahdessa 5vuotisryhmäneuvolatoiminnassa ovat olleet vanhempien lisäksi

mukana päiväkodit, lastenneuvola sekä toimintaterapeutti. Kolmen löytämäni

menetelmän yhteistyötahot ovat myös moniammatillisia ja osin jopa vielä laa

jemmin, kuin Suolahdessa. Kehityksen arviointi olisi siis varmasti laaja

alaisempaa, jos mukana olisi myös psykologi, puheterapeutti tai fysioterapeut

ti.

9. POHDINTA

Opinnäytetyön aiheeni, viisivuotiaan lapsen kehityksen ryhmäkartoitusmene

telmien esittäminen, oli hyvin ajankohtainen Äänekosken, Suolahden ja Sumi

aisten kuntaliitoksen takia. Uuden Äänekosken toimintatavat etsivät vielä

omaa paikkaansa ja siksi uusien menetelmien ja toimintatapojen esitteleminen

varhaiskasvatushenkilöstölle tuli sopivaan aikaan. Sain opinnäytetyötä työstä

essäni paljon positiivista palautetta aiheen ajankohtaisuudesta ja tarpeellisuu

desta juuri uuden Äänekosken varhaiskasvatushenkilöstöltä.

Menetelmien hankinta tuotti minulle ongelmia jo alusta asti. Tämän kaltaista

toimintaa ei ole missään ohjeistettu tai vaadittu toteuttamaan ja siksi juuri

oikeiden kuntien löytäminen oli vaikeaa. Toinen syy oli varmasti myös se, että
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juuri oikeat kanavat kuntien ja heidän menetelmiensä etsimiselle puuttuivat.

Tai sitten syy menetelmien vähyyteen voi todella olla se, että tämän kaltaista

ryhmäneuvolatoimintaa ei kunnissa tosiaan järjestetä.

Menetelmiä tutkiessani heräsi kysymyksiä esimerkiksi siitä miksi menetelmiä

käytetään vain päiväkodissa tai kerhossa käyville lapsille. Eivätkö juuri he ole

muutenkin tarkemman havainnoinnin alla kehitykseen liittyvissä asioissa kuin

lapset, jotka ovat kotihoidossa? Sosiaalisia taitojahan he pystyvät harjoitta

maan päiväkodissa ja kerhossa joka tapauksessa, toisin kuin perhepäivä tai

kotihoidossa olevat lapset, joilla ei välttämättä ole lainkaan ikäistään leikkiseu

raa. Tästä syystä tutkimuksen avulla esille tulleista kolmesta menetelmästä

yksikään ei vastaa Suolahdessa järjestettävää toimintaa. Kaikissa kolmessa

muussa menetelmässä lapsia havainnoidaan yksilöinä ja erikseen, kun Suo

lahdessa havainnointi tehdään kaikille lapsille yhtä aikaa ryhmätilanteessa.

Tutkimuksen avulla löytämieni menetelmien havainnoitavat osaalueet ovat

huomattavasti laajempia, kuin Suolahdessa ja siitä syystä en näekään tarpeel

liseksi kaikkia osaalueita havainnoitavaksi ryhmätilanteissa. Kuitenkin esimer

kiksi karkeamotoriset harjoitteet voitaisiin suorittaa ryhmätilanteissa, joissa

samalla voitaisiin havainnoida lasten välistä vuorovaikusta ja yksilöiden ryhmä

taitoja.

Toivottavasti opinnäytetyöni avulla saadaan kuitenkin uusia näkökulmia ja

mahdollisia kehittämisideoita niin Suolahdessa, kuin koko uuden Äänekosken

kin alueella koskien juuri viisivuotiaiden lasten kehityksen arviointia.

Työn tekeminen oli kokonaisuudessaan todella mielenkiintoista ja oli todella

antoisaa tehdä työtä, jonka tiesin tulevan aidosti käyttöön ja josta oltiin aidosti

työelämässä kiinnostuneita. Olen opinnäytetyöprojektin aikana saanut tutus

tua moniin uusiin henkilöihin juuri uuden Äänekosken alueella ja tulevaisuu

den työmarkkinoidenkin kannalta saanut esitellä heille itseäni.
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Liite 1. Lenetesti
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Liite 2. Kirje Stakesille

Hei!

Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa opinnäytetyötäni työstävä sosionomiopiskelija Ääne

koskelta, KeskiSuomesta. Teen opinnäytetyötäni yhteistyössä Äänekosken kaupungin Suo

lahden lastenneuvolan kanssa. Työni tavoitteena on tuoda uuden Äänekosken kaupungin

alueella toimiville päivähoidon sekä lastenneuvolan ammattilaisille esille uusia keinoja 5

vuotiaiden, päiväkodin ulkopuolella olevien lasten ryhmässä toimimisen taitojen kartoittami

seen.

Suolahden alueella on aikaisemmin ollut käytössä ns. 5vuotisryhmäneuvola, jonne on kutsut

tu kaikki 5vuotiaat lapset perhepäivä sekä kotihoidosta. Ryhmäneuvolassa on pyritty kartoit

tamaan moniammatillisesti, neuvolan, päiväkodin sekä toimintaterapeutin yhteistyöllä, lasten

ryhmässä toimimisen taitoja erilaisilla ryhmätilanteilla. Lapset, joilla on havaittu puutteita tä

mänkaltaisissa taidoissa, on pyritty sijoittamaan päiväkotiryhmään jo ennen esiopetusvuotta,

jotta taitoja pystyttäisiin mahdollisuuksien mukaan harjoittamaan. Toiminta on osoittautunut

hyväksi, mutta paljon resursseja vaativaksi.

Nyt tehtävänäni olisikin ottaa yhteyttä muihin Suomen kuntiin, joissa samantapaista toimintaa

olisi järjestetty ja pyytää heitä kertomaan omasta tavastaan kartoittaa alle kouluikäisten las

ten ryhmässä toimimisen taitoja.

Ongelmanani on tällä hetkellä se, että tämän kaltaista toimintaa ei ole kovin suuresti mainos

tettu, joten näiden kuntien löytäminen voi olla hankalaa. Olisiko teillä mahdollisesti listausta

kunnista tai alueista, joilla alle kouluikäisten lasten ryhmätoimintataitoja olisi kartoitettu?

Kiitän jo nyt yhteistyöstänne.

Pikaista vastausta odotellen,

Saila Salonen,

sosionomiopiskelija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

saila.salonen.sso@jamk.fi

mailto:saila.salonen.sso@jamk.fi
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Liite 3. Kirje kunnille

Hei!

Olen Jyväskylän ammattikorkeakoulussa viimeisiä opintojani suorittava sosionomiopiskelija

Äänekoskelta, KeskiSuomesta. Työstän 5vuotiaiden lasten ryhmätoimintataitojen kartoitta

miseen liittyvää opinnäytetyötäni yhteistyössä Äänekosken kaupungin Suolahden taajaman

lastenneuvolan kanssa.

Suolahden alueella on aikaisemmin ollut käytössä ns. 5vuotisryhmäneuvola, jonne on kutsut

tu kaikki 5vuotiaat lapset perhepäivä sekä kotihoidosta. Ryhmäneuvolassa on kartoitettu

moniammatillisesti, neuvolan, päivähoidon sekä toimintaterapeutin yhteistyöllä, lasten ryh

mässä toimimisen taitoja erilaisilla ryhmätilanteilla. Lapset, joilla on havaittu puutteita edellä

mainituissa taidoissa, on pyritty sijoittamaan päiväkotiryhmään jo ennen esiopetusvuotta,

jotta taitoja pystyttäisiin mahdollisuuksien mukaan harjoittamaan. Toiminta on osoittautunut

ammattilaisen mielestä hyväksi, mutta paljon resursseja vaativaksi.

Nyt tehtävänäni olisikin etsiä toisenlaisia tapoja toteuttaa samankaltaista toimintaa. Jos hyvä,

resursseja vähemmän vaativa, mutta yhtä toimiva tapa löytyisi, mahdollisesti koko uuden

Äänekosken kaupungin alueella päiväkodin ulkopuolelle jäävät lapset saisivat toimintaan osal

listua.

Tässä kirjeessä kyselisinkin onko Teidän kunnassanne tai alueellanne käytössä tämänkaltaista

alle kouluikäisten lasten ryhmätoimimistaitojen kartoitusta? Kuka toiminnasta vastaa, jos sel

laista on järjestetty? Voisitteko kuvata toimintaanne mahdollisimman pian minulle sähköpostil

la omin sanoin, jotta saisin materiaalia ja ideoita uuden menetelmän kehittämiseksi Äänekos

ken kaupungin alueelle? Olisi mukavaa kuulla myös toimintanne historiasta. Mitkä ovat olleet

toiminnan lähtökohdat teidän alueellanne ja kuinka kauan toimintaa on järjestetty?

Jos sen sijaan kunnassanne tai alueellanne ei ole tämänkaltaista toimintaa järjestetty, kiitän

kuitenkin ajastanne ja toivotan aurinkoista kevättä.

Pikaisesta vastauksesta ja yhteistyöstänne jo tässä vaiheessa kiittäen,

Saila Salonen,

sosionomiopiskelija

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

saila.salonen.sso@jamk.fi

Susanna Remonen,

terveydenhoitaja

Äänekosken kaupunki

neuvola ja terapiapalvelut

Suolahden lastenneuvola

susanna.remonen@terveyskeskus.aanekoski.fi

mailto:saila.salonen.sso@jamk.fi
mailto:susanna.remonen@terveyskeskus.aanekoski.fi
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Liite 4. Lastenneuvolakokous, 18.9.2007, kalvot

MENETELMÄT
VIITTA VAASA KEHU!

• kehityksen arvioin
ti ja yhteistyöme
netelmä

• Raahe
• kehitelty kahden

vuoden ajan
• tulevaisuudessa

kaikkiin päiväkotei
hin ja lastenneuvo
loihin sekä seura
kunnan päiväker
hoihin ja perhepäi
vähoitoon

• 5vuotiaan seulonta
tutkimus lasten
neuvolan ja päivä
hoidon yhteistyönä

• Vaasa
• lomakkeisto päivät

ty 11/05 (?)
• pilotointivaihe me

neillään myös kol
mevuotiaiden tar
kastuksissa

• kehityksen arvioin
ti ja yhteistyöme
netelmä

• Nokia, Espoo
• aloitettu kehittele

mään 1990, viralli
sesti käytössä 1994
vuodesta lähtien,
päivitys 1999

• menetelmä Espoos
sa myös 3,5 ja 6
vuotiaille, mutta
suppeammassa
muodossa
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MENETELMIEN TAVOITTEITA
VIITTA VAASA KEHU!

• yhteistyö vanhem
pien kanssa

• neuvolan, päivähoi
don, srk:n kerhon ja
terapeuttien yhteis
työ

• tieto lapsen sosiaa
lisista taidoista
myös neuvolaan

• palveluiden keski
näisen tiedonkulun
parantaminen

• yhteistyö vanhem
pien kanssa

• neuvolan ja päivä
hoidon yhteistyö

• varhaisten koulu
valmiuden vahvuuk
sien ja heikkouksien
kartoittaminen

• perheiden ja am
mattihenkilöstön yh
teistyön kehittämi
nen

• tukitoimien perusta
• fyys., psyyk. ja sos.

kehityksen koko
naisvaltainen ha
vainnointi ja arvioin
ti

• aikainen puuttumi
nen edullisempaa,
kuin isot tukitoimet
myöhemmin
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YHTEISTYÖTAHOT
VIITTA VAASA KEHU!

• vanhemmat
• lastenneuvola
• päiväkoti
• perhepäivähoito
• seurakunnan päivä

kerho
• puheterapeutti
• fysioterapeutti
• toimintaterapeutti

• vanhemmat
• lastenneuvola
• kunnalliset päiväko

dit
• (perhepäivähoito)
• puheterapeutti
• kiertävät erityislas

tentarhanopettajat

• vanhemmat
• lastenneuvola
• päiväkoti
• puheterapeutit
• psykologit
• erityislasten

tarhanopettajat
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MENETELMÄN ETENEMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ
VIITTA VAASA KEHU!

• havainnointilomakkeet
(vanhemmat ja päi
vähoito)

• kasvatuskeskustelu
• vanhempien lomake

päivähoidon huomioil
la neuvolaan

• mahdolliset tukitoimet
päivähoidossa, ker
hossa tai muut tuki
toimet

• 2kk ennen 5v. ikää
päiväkodista neu
volan kirje van
hemmille

• tehtäväpaketti päi
väkodissa

• vanhemmat varaa
vat ajan neuvolaan

• neuvolatarkastus
(th sekä lääkäri)

• mahdolliset tuki
toimet, tutkimukset
ja kuntoutus sovi
taan vanhempien
kanssa neuvolassa

• vanhemmat toimit
tavat koontilomak
keen kopion päivä
kotiin tai perhepäi
vähoitoon

• havainnointilomakkeet
(vanhemmat ja päivä
koti)

• tehtäväpaketti päivä
kodissa

• vanhempien ja päivä
kodin palautekeskus
telu

• yhteenveto neuvolaan
• neuvolatarkastus

(tehtäväpaketti ja pa
lautekeskustelu kun
nallisen ph:n ulkopuo
lisille)

• mahdolliset tukitoimet
käynnistetään, van
hempien ohjaus tu
kemiseen kotona
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HAVAINNOITILOMAKKEEN SISÄLTÖ
VIITTA VAASA KEHU!

• perustiedot (nimi, osoi
te, puh.nro, synt.aika,
hoito/kerhopaikka,
neuvola, aikaisemmat
kehitykseen liittyvät
tutkimukset

• päivittäistoimintojen
sujuminen (syöminen,
pukeminen, siisteys,
päivärytmi, nukahtami
nen)

• tunneilmaisu ja yhteis
toiminta (leikkiminen,
keskittyminen, oman
toiminnan ohjaus, suht.
aikuisiin, suht. lapsiin,
mieliala, tunteiden il
maisu, oikea/väärä, ra
jat)

• viihtyminen päiväkodis
sa/kerhossa

• ero vanhemmista
• harrastukset
• tärkeät aikuiset
• hampaiden narskutte

lu/ itsetyydytys/kynsien
pureskelu

• muutot/erot/sisarukset/
työttömyys/kuolema
yms.

• muut kasvatukseen ja
kehitykseen liittyvät
huolet

• lapsen vahvimmat
ominaisuudet

• yhteistyölupa

• koontilomake,
jossa

• minäkäsitys,
• tunneilmaisu ja

yhteistoiminta
(kysymykset ja
ohjeet erillisessä
liitteessä),

• puhuminen ja
ymmärtäminen
(puheseulaloma
ke ja ohjeistus),

• hienomotoriikka
ja hahmottami
nen (tehtävät ja
ohjeet erillisessä
liitteessä),

• karkeamotoriikka
(tehtävät ja oh
jeet erillisessä liit
teessä),

• vanhempien nä
kemyksiä,

• terveydenhoitajan
tarkastus,

• lääkärin tarkas
tus,

• yhteenveto tar
kastuksesta (päi
vähoito ja pph)

• havainnointilomake
• päivittäistoiminnot
• lapsen tapa ilmaista

tunteitaan
• lapsen vahvuudet
• pelkotilat
• lapsen kehitykseen

vaikuttavat mahdolli
set perheen ongelmat

• tehtäväpaketti
• minäkäsitys
• kielellinen kehitys
• tarkkaavaisuus ja

muisti
• hienomotoriikka ja

hahmottaminen
• karkeamotoriikka
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PALAUTE JA KEHITTÄMISTARPEET
VIITTA VAASA KEHU!
• yhteistyö sujunut hy

vin
• muutamat th:t ovat

olleet tyytymättömiä
tietojen siirtymisno
peuteen

• saavatko lto:t rutiinia
menetelmään, jos vii
sivuotiaita on vain
muutamia vuodessa
ja lto:t vaihtuvat vuo
sittain

• vanhemmilta myös
positiivista palautetta

• yksi äiti koki lomak
keen täyttämisen tur
hauttavana, koska ko
ki lapsensa hyvin ke
hittyneeksi

• th on ollut myös tyy
tyväinen

• th kohdalla ei tilantei
ta, jolloin lto:n ja th:n
havainnot olisivat
merkittävästi eron
neet

• yksi tilanne ollut, jos
sa lto koki lapsella
olevan monenlaista
tuen tarvetta, mutta
äiti ja th eri mieltä

• ei myöskään koke
musta lapsista joilla
olisi ilmaantunut mo
nenlaista tuen tarvet
ta

• menetelmä hakee
vielä muotoaan

• seurantapalavereissa
muutoksia ja korjauk
sia

• saatu palaute valtao
sin myönteistä

• vanhemmat ovat
iloinneet siitä, että
päivähoidossa ollaan
aidosti kiinnostuneita
lapsen kehityksestä

• vanhemmat saaneet
osallistua arviointiin

• tukea ja kannustusta
vanhemmille kasva
tuksesta

• päivähoidossa hyvä
työkalu keskustelui
hin vanhempien
kanssa sekä toimin
nan suunnitteluun

• edistää kasvatustyötä
ja  sitouttaa  kehityk
sen  tukemiseen  päi
väkodissa

• vanhempien ja päi
vähoidon arviot tuo
vat esiin mm. ryhmä
taidot ja hahmotus
häiriöt, joita vaikea
havainnoida neuvo
lakäynnillä

• turhat lähetteet pys
tytty karsimaan pa
remmin pois

• th:lle jää enemmän
aikaa muille ikäluokil
le ja enemmän tukea
tarvitseville perheille

• tarvitaan edelleen
paljon työtä, jotta eri
ammattiryhmät oppi
vat luottamaan tois
ten havaintoihin
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PLUSSIA JA MIINUKSIA
VIITTA VAASA KEHU!

+ mukana tulevaisuu
dessa myös srk:n
kerho ja pph

+ selkeä lomake
+ perheen erityistilan

teet
+ laajaalainen kysely

lomake
 ei erillisiä tehtäviä,

vain kirjalliset ky
symykset

 ei kysymyksiä lap
selle itselleen > ai
kuislähtöinen

+ vanhempien vahva
mukana olo

+ lapsi mukana tehtä
vien tekemisessä ja
kysymyksissä

+ kysymykset ja teh
tävät erikseen
(vrt.VIITTA)

+ tarkat ohjeet tehtä
viin ja kysymyksiin 
> aina vertailukel
poinen tulos

+ pph:n oma kysely
lomake/palaute

 epäselvä ja moni
mutkainen lomak
keisto

 vain kunnallisessa
päiväkodissa oleville
lapsille

+ laajalti levittäytynyt
+ kauan käytössä ollut
+ tehtäväpaketti lapsi

lähtöinen
+ havainnointilomake

ja tehtävät erikseen
(vrt.VIITTA)

+ perheen erityistilan
teet

+ vanhemmat mukana
toiminnassa

+ tutkittu menetelmä
 vain kunnallisessa

päiväkodissa oleville
lapsille
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Liite 5. Viitta –menetelmän havainnointilomakkeisto
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Liite 6. Vaasan menetelmän havainnointilomakkeisto



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76


