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Opinnäytetyöni kehittämiskohteena oli tukea tarvitsevien lasten tarpeiden huomioi-

minen varhaiskasvatuksen arjessa sekä haastaviin kasvatustilanteisiin vastaaminen 

mahdollisimman tehokkaasti. Tavoitteenani oli koota kasaan mahdollisimman toimi-

va ja käytännönläheinen ns. ”työkalupakki”, mistä löytyisi samoista kansista paljon 

käytännön arjessa käyttökelpoista materiaalia ja erilaisia vinkkejä kasvatuksen tueksi 

ja tehostamiseksi. Työkalupakkiin keräsin eri lähteistä löytämiäni sekä omien koke-

musten ja käytännön työn mukanaan tuomia toimintamalleja sekä konkreettisia vink-

kejä ja ohjeita eri työvälineiden käyttöön liittyen. Uskon, että tarve tällaiselle oppaal-

le on syntynyt tehokkaampaa tukea ja kasvatusta tarvitsevien lasten lisääntyessä var-

haiskasvatuksessa. 

 

Omien kokemusteni sekä lukemieni erilaisten kartoitusten perusteella osa-alueet, jot-

ka tuottavat usein huolta varhaiskasvatuksessa ovat lasten lisääntyneet puutteet tark-

kaavaisuuden ja keskittymisen sekä sosiaalisen käyttäytymisen ja tunne – elämän 

taitojen kehityksessä ja oppimisessa. Opinnäytetyössäni keskityinkin nimenomaan 

näiden ongelmien aiheuttamiin tuen tarpeisiin sekä kasvatuksellisiin haasteisiin. 

 

Työkalupakin avulla toivon auttavani myös muita tukea tarvitsevien lasten ja haasta-

vien kasvatustilanteiden kanssa työskenteleviä aikuisia mahdollisimman tehokkaa-

seen, kannustavaan ja tukea antavaan varhaiskasvatustyöhön sekä avoimeen yhteis-

työhön perheiden kanssa.  

 

Työhöni kokosin myös konkreettisten työkalujen ja toimintamallien lisäksi tietoa 

mm. siitä, miten keskeisimmät lait, asetukset ja sopimukset vaikuttavat varhaiskasva-

tustyön taustalla ja miten nämä määrittelevät päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jär-

jestämistä tuen tarpeet huomioiden. Tietoa löytyy myös lapsen havainnoimisesta, tu-

en tarpeiden arvioimisesta sekä lapsen kehityksestä ja kehityksen puutteista. Työssä-

ni toin esiin myös arjen kuntouttavien elementtien merkityksen. 

 

Koko opinnäytetyöni ja työkalupakin lähtökohtana oli, että arjen tukitoimien ja eri-

laisten apuvälineiden ja toimintamallien käytön aloittamiseen tai käyttämiseen ei tar-

vita erikseen diagnoosia. Usein kyse on yksilöllisistä tavoitteista ja niiden tukemises-

ta arjen touhujen keskellä. Monet varhaiskasvatuksen kuntouttavista elementeistä ja 

keräämistäni toimintamalleista ovat lapsen kehitystä leikin omaisin keinoin yleisesti 

tukevia ja kaikille lapsille hyödyllisiä.   
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The development subject of my thesis was to support the children who are in need of 

taken inconsideration on weekdays and to answer the challenging upbringing as ef-

fective as it is possible. The aim was to put together a practical and functional so 

called “toolbox”, where there could be found in the same book covers a lot of usea-

ble material in practice and different kind of tips to support and optimize the up-

bringing. In the toolbox I have gathered together operating models which I have 

found from different sources and through my own experience. There is also concrete 

tips and instructions associated with the tools. I believe the need for this kind of 

guide book has begun to break out as the amount of children in need of more effi-

cient support and upbringing has increased.  

 

Based on my own experience and on several different surveys the sectors which most 

often cause great concern in early childhood education are the children’s increasing 

lack of observation and concentrating skills and also social behavior and in learning 

and developing of the emotional life. In my thesis I have concentrated specifically on 

the needs of support which these areas lead to and also on the upbringing challenges.  

With the help of the tool box I wish to help also other children in need of support and 

adults who work with challenging upbringing situations. The most possible effec-

tiveness, encouraging and support giving in early childhood education work and 

open-minded co-operation with the families are in key positions.  

 

In my thesis in addition to the tools and operating models I have gathered some in-

formation for example about how the most crucial laws and rules and agreements 

influence behind the early childhood education work and how these define the organ-

izing of daycare and early childhood education when taken the special support needs 

in consideration. There is also information how to observe and evaluate a child’s 

need for support and information about a child’s development in general and how to 

support the development.  

 

The starting point of my whole thesis and the toolbox was that to start off with 

weekday support operations and different kind of tools and operating models does 

not require a specially made diagnosis. In most of the cases it exists of individual 

goals and to support those goals in the middle of the weekdays. Many rehabilitating 

elements in early childhood education and support models I have gathered are to 

support a child’s development in general and therefor useful to all children.  
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 JOHDANTO 

Arjessa tukeminen perustuu hyvälle varhaiskasvatuksen perusosaamiselle ja perus-

osaaminen puolestaan pohjautuu vahvaan kasvatustietoisuuteen. Lapsen kehitys on 

yksilöllistä ja näin ollen myös kehityksen mahdolliset poikkeamat ja viivästymät tu-

levat esiin tapauskohtaisena oireiluna. Kehityserot voivat olla toisinaan suuriakin. 

Jotta voi ymmärtää ja havaita lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen muotoja ja 

mahdollisia tuen tarpeita, tulee tietää lapsen ja lapsuuden eri kehitysvaiheista ja nii-

hin liittyvistä kehityshaasteista ja kehitystehtävistä sekä tuntea jokaisen lapsen yksi-

löllinen kehitystaso. Tärkeää on erottaa, mitkä tilanteet ovat lapsen kehitykseen 

luonnollisesti kuuluvia asioita ja mitkä puolestaan edellyttävät puuttumista. Tärkeää 

on huomioida aina nimenomaan lapsen yksilöllinen ja persoonallinen kasvu, tukea 

kunkin lapsen henkilökohtaisia kehittymistarpeita sekä tukea vahvuuksia ja voimava-

roja. Vanhemmat ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita, joten yhteistyön ja 

kasvatuskumppanuuden merkitykset korostuvat. Mahdollisimman varhainen kehityk-

sen ongelmiin puuttuminen ja niissä tukeminen tuottaa parhaan tuloksen. Puuttumi-

sen ja tuen muoto sekä oikea ajoitus ovat tärkeitä, koska tiettyinä kehitykseen liitty-

vinä herkkyyskausina luontainen asioiden oppiminen on helpompaa. 

 

Ryhmässä, jossa on tukea tarvitsevia lapsia, toiminnan ja askareiden suunnittelussa ja 

toteutuksessa erilaisuutta ja erilaisia tarpeita ei tulisi turhaan korostaa, nähdä taakka-

na eikä niistä tarvitse tehdä erityistä numeroa vaan liittää yksilöllisten tarpeiden 

huomioiminen tavalliseksi ja luontevaksi osaksi arkea. Tärkeää on tukea lapsen taito-

jen kehittymistä nimenomaan hänen tavallisessa arkiympäristössään. Harjaannutta-

malla ongelma-alueita jokapäiväisessä elämässä leikinomaisin keinoin lapsen kehi-

tyksen kulkuun voidaan vaikuttaa ja antaa lapselle paremmat lähtökohdat ja valmiu-

det myös tulevien taitojen opetteluun. Tuen ja apukeinojen tulee olla yksilöllisesti 

suunniteltuja ja havaittujen tuen tarpeiden mukaisia, jotta ne toimivat tarkoituksen-

mukaisesti.  Oikea-aikainen ja oikeanlainen tukitoiminta voi ratkaisevasti ennaltaeh-

käistä ja helpottaa lapsen ja hänen lähiympäristönsä elämää hankaloittavien ongel-

mien syntymistä ja kasvamista. Olennaista on, että ongelmien ilmetessä ei jäädä 
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odottelemaan, vaan toimimisen aika on heti. Kasvattajien tehtävänä on luoda ja tuoda 

erilaiset tukitoimet lapsen päivittäiseen arkeen toiminnan tueksi. Tavoitteena on hyö-

dyntää moniammatillista osaamista lapsen parhaaksi mahdollisimman tehokkaasti ja 

tarkoituksenmukaisesti. 

 

Arkipäivän työssä tärkeää on muistaa, että jokaisella lapsella on omat vahvuutensa, 

joita tulisi korostaa ja huomioida. Liian helposti kiinnitämme huomiomme negatiivi-

siin asioihin tai siihen, mitä lapsi tekee huonosti tai väärin. Erilaisia toimintamalleja 

ylös kirjatessani pyrinkin korostamaan useasti kehumisen ja kannustamisen merki-

tystä. Tärkeää tukea antavan toiminnan kannalta on myös toimijoiden ajatukset ja 

näkemykset siitä, millaisena kukin ihminen nähdään. Niin aikuiset kuin lapsetkin 

tarvitsevat kehuja, mutta yhtälailla jokainen haluaa myös tulla nähdyksi heikkouksi-

neen päivineen, esimerkiksi väsyneenä tai hitaasti oppivana. Kaikkien tunnetilojen 

tulee olla sallittuja ja jokaisen tulee saada olla oma itsensä. Tällaisesta sallivasta il-

mapiiristä me lasten kanssa toimivat aikuiset olemme oman ryhmämme kanssa vas-

tuussa. Arkipäivän puuhissa on hyvä muistaa, että lapset tahtovat luonnostaan tehdä 

ja koittaa. Heidän tulee myös saada yrittämisestään kiitosta ja myönteistä palautetta. 

Antamalla mahdollisuuksia lasten itse yrittää, harjoitella ja onnistua, lapsi kehittää 

luontaisesti toimintaansa myönteiseen suuntaan ja kokee olevansa hyvä ja tärkeä. 

Tärkeintä on tukea lasta yrittämään parhaansa. Tekeminen ja kokeileminen tulee olla 

ensisijaista, lopputulokseen ei pidä kiinnittää liikaa huomiota. Keräämäni toiminta-

mallit pyrkivät tukemaan nimenomaan toiminnallista oppimista ja antavat välineitä 

ei-toivotun käyttäytymisen tilalle. 

 PROSESSI 

2.1 Tutkimuksen tekeminen 

Toiminnallinen opinnäytetyö on monesti työelämän kehittämistyö, jolla tavoitellaan 

käytännön toiminnan kehittämistä, tukemista, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeis-

tämistä. Toiminnallisella opinnäytetyöllä voi näin ollen usein olla myös jokin toi-

meksiantaja. Toteutustapoja toiminnallisella opinnäyteyöllä on monia, esim. kirja, 
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opas, cd, kehittämissuunnitelma tai jokin muu tuotos/tuote/produkti tai projekti. (Vir-

tuaali AMK:n  www-sivut, 2013.) 

 

Tutkimuksellisen ja toiminnallisen opinnäytetyön selkeänä eroavaisuutena on loppu-

tulos, johon tähdätään, sekä tekoprosessi, jolla tähän lopputulokseen pyritään. Tut-

kimuksellisen opinnäytetyön lopputuloksena syntyy tutkimustulos käsitellystä ai-

heesta kun taas toiminnallisen opinnäytetyön lopputuloksena syntyy erillinen tuotos 

tai tuote aiheesta. (Vilkka, 2010. 3.) 

 

Toiminnallinen opinnäytetyö sisältää kaksi osuutta; toiminnallisen osuuden sekä ra-

portoinnin eli työprosessin dokumentoinnin ja arvioinnin. Toiminnallisen opinnäyte-

työn tuotoksen tulisi aina pohjautua ammattiteoriaan ja siten toiminnallisen opinnäy-

tetyöraportin tulee aina sisältää myös ns. teoreettinen viitekehysosuus, mikä luo poh-

jan ja perustelun tuotokselle. (Virtuaali AMK:n www-sivut, 2013.)  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkiva ote näkyy nimenomaan teoreettisen lähes-

tymistavan perusteltuna valintana, opinnäytetyöprosessissa tehtyjen valintojen ja rat-

kaisujen perusteluina sekä pohtivana, kriittisenä suhtautumisena omaan tekemiseen 

ja kirjoittamiseen. (Virtuaali AMK:n www-sivut, 2013.) Tutkimustiedon tarkoitus 

toiminnallisessa opinnäytetyössä on kerätä tietoa, jolla voi perustella toiminnallista 

tuotostaan ja luoda tälle viitekehystä. Ns. ”fakta tiedolla” eli tutkimustiedolla voi-

daan täsmentää ja tarkentaa aihetta sekä tuoda esiin toiminnallisen tuotoksen tarpeel-

lisuutta, ideoinnin pohjaa ja ajantasaisuutta. (Vilkka, 2010. 5.) 

 

Haasteena toiminnallisen opinnäytetyön tekemisessä voivat olla esim. työelämäläh-

töisen ja ajankohtaisen aiheen valinta, mikä palvelisi tarkoitustaan mahdollisimman 

hyvin sekä toiminnallisen osuuden suunnittelu ja rajaaminen. Työtä suunnitellessa ja 

aloitellessa myös näkökulma, josta aihetta lähdetään käsittelemään, tulee valita. Tie-

donhankinta ja teoriatiedon liittäminen toiminnalliseen osuuteen tulee miettiä ja raja-

ta tarkoituksenmukaiseksi. Myös oman ammatillisen tiedon, taitojen, oman tekemi-

sen, tutkimustulosten ja kohderyhmän näkemykset tulee kyetä yhdistämään toimi-

vaksi kokonaisuudeksi. Toteutettavan tekstin ja työn tulee olla argumentoiva ja ai-

heeltaan sopiviin mittasuhteisiin rajattu. Tiedon keruussa tulee ottaa huomioon asi-

anmukainen, ajankohtainen, tarkoitukseen sopiva ja laadukas lähteiden käyttö. Myös 
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tutkimusetiikan noudattaminen on toiminnallisessa opinnäytetyössä yhtä merkittävää 

kuin missä tahansa työssä. Tärkeä osuus on myös toiminnallisen osuuden riittävä ha-

vainnollistaminen esim. kuvin, valokuvin, piirroksin, taulukoin, kaavion ja kuvioin, 

jotta lukija todella ymmärtää mitä on tehty ja tarkoitettu. Oman tekemisen ja tuotok-

sen kriittinen arviointi on keskeistä työn laadun takaajana. (Vilkka, 2010. 18-19.) 

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä arvioidaan mm. aihevalinnan omintakeisuutta, in-

novatiivisuutta, luovuutta, työelämälähtöisyyttä sekä ajankohtaisuutta. Tutkimus-

osuus ja teoriatieto tulee tukea toiminnallista osuutta ja luoda tälle viitekehystä. Toi-

minnallinen osuus on tärkeää saada havainnollistettua siten, että lukija voi tavoitteen 

ja tarkoituksen selkeästi ymmärtää. Myös tuotoksen ja raportin kokonaisuus sekä 

tarkkuus ovat edellytys hyvälle opinnäytetyölle. Toiminnallisessa osuudessa tulee 

näkyä ammatillinen tietopohja, tiedon syvyys ja laatu. (Vilkka, 2010. 21.) 

 

Olennaista ei ole aineiston määrä vaan laatu, joka tukee toiminnallisen osuuden to-

teuttamista. Aineiston tulee perustella toiminnalliseen osuuteen tehtyjä valintoja va-

kuuttavasti ja perustellusti. (Vilkka, 2010. 43.) 

2.2 Prosessin kulku 

Innostus tämän aihepiirin ympärille koottavasta opinnäytetyöstä lähti liikkeelle 

omasta kiinnostuksestani erityislapsia ja erilaisia tuen tarpeita kohtaan. Käytännön 

työkentällä huomasin myös, etteivät arkea helpottavat tukitoimet olleetkaan kaikille 

ihan itsestään selvyyksiä eikä erilaisten mallien ja ideoiden markkinointi ja käyt-

töönotto olekaan ihan helppoa jos kaikki eivät ole niistä innostuneita eivätkä moti-

voidu ja sitoudu niiden käyttöön ja kokeiluun. Myös tämä innoitti minua tekemään 

opinnäytetyötäni valitsemani aiheen parissa.  

 

Omien konkreettisten käytännön kokemusten sekä lukemieni erilaisten julkaisujen ja 

kartoitusten perusteella nykyaikana usein huolta varhaiskasvatuksessa tuottavat ni-

menomaan lasten lisääntyneet puutteet tarkkaavaisuuden ja keskittymisen sekä sosi-

aalisen käyttäytymisen ja tunne-elämän taitojen kehityksessä ja oppimisessa. Opin-

näytetyössäni keskityinkin nimenomaan näiden ongelmien aiheuttamiin tuen tarpei-
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siin sekä kasvatuksellisiin haasteisiin. Itse koen, että nimenomaan vuorovaikutukseen 

vaikuttavien taitojen kehittyminen on todella tärkeää, koska elämässä pitää pystyä 

tulemaan toisten kanssa toimeen ja olla jatkuvasti sosiaalisissa tilanteissa ja kanssa-

käymisessä muiden kanssa. Mikäli kehityksen puutteet vaikuttavat nimenomaan tällä 

elämän osa-alueella, ne vaikuttavat paljon kaikkeen toimintaan ja tekemiseen.  

 

Olen jo aiemmin tutustunut paljon tähän aiheeseen sekä konkreettisesti varhaiskasva-

tuksen työkentällä töitä tehdessäni että halusta kehittää omaa osaamistani erityislas-

ten ja -nuorten parissa. Opinnäytetyötä aloitellessani minulla oli siis jo jonkin verran 

pohjatietoa, ideoita, ajatuksia ja omia näkemyksiäni aiheesta. Halusin kuitenkin läh-

teä keräämään vielä lisää tietoa ja kehittämään jotakin konkreettista ja ”kättä pidem-

pää” arjen työn tueksi. Toimintani opinnäytetyön parissa lähti liikkeelle aihepiirin 

yhteen kokoavasta miellekartasta sekä aiheen rajauksesta. Pyrin rajaamaan aiheen 

itseäni kiinnostavaan osa-alueeseen ja tarttumaan nimenomaan niihin ongelmakoh-

tiin, joita arjen työssä tulee paljon vastaan ja jotka vaikuttavat moniulotteisesti lapsen 

elämään. Aihepiiriin lähdin tutustumaan sekä internetistä löytyvien tietojen että kir-

joista löytyvän materiaalin pohjalta. Toki minulla oli aiempien työkokemusten ja 

oman kiinnostukseni myötä paljon aiheeseen sopivaa materiaalia myös itselläni val-

miina. Kahlasin silti läpi useita teoksia, vaikka loppujen lopuksi työhöni valikoitui-

kin vain osa näistä materiaaleista. Materiaalia ja teoksia läpi käydessäni tein paljon 

muistiinpanoja ja otin ne aihepiirit talteen ja haltuun, jotka koin tärkeiksi ja olen-

naiseksi työni teoriapohjan kannalta. Koko prosessin ajan keräsin myös konkreettisia 

työkaluja ja toimintamalleja keräämääni teoriapohjan luoman viitekehyksen mukai-

sesti. Näiden erilaisten työkalujen ja toimintamallien toimivuutta kokeilin ja olen 

myös aiemmin kokeillut konkreettisesti arjen työssä lasten kanssa. Näistäkin toimin-

tamalleista osa jäi työni ulkopuolelle, koska en nähnyt tai kokenut arjessa niistä saa-

tua konkreettista hyötyä tai kohderyhmänä varhaiskasvatus ei ollut joillekin toimin-

tamalleille se oikea. Halusin kerätä työkalupakkiin juuri niitä toimintamalleja, joiden 

koen olevan hyödyllisiä todellisissa tilanteissa ja joita voi käyttää ja soveltaa ihan 

jokaisen lapsen kohdalla monessa toimintaympäristössä. 

 

Erilaista tietoa ja vinkkejä lasten tukemiseen on paljon olemassa, mutta niitä pitää 

aina erikseen etsiä ja hakea eri lähteistä. Olen tehnyt siis työtä kerätäkseni ja kokeil-

lakseni jo olemassa olevia tietoja ja toimintamalleja ja kasannut materiaalipankin 
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mielestäni hyvistä ja toimivista materiaaleista, joiden uskon kokemukseni kautta 

toimivan nimenomaan arjen todellisissa työtilanteissa. Osa toimintamalleista ja ide-

oista on myös itse aikojen saatossa arjen työn tarpeisiin soveltamiani ja muokkaa-

miani ja ehkä jopa kehittelemiäni. 

2.3  Käyttökokemukset 

Erilaisia tuen muotoja arvioitaessa tulee muistaa, että erilaisten apuvälineiden ja tu-

kea antavien toimien käyttö arjessa on täynnä kokeiluja, epäonnistumisia ja onnistu-

misia. Toiset apukeinot toimivat toisten lasten kanssa kun taas vastaavasti toiset kei-

not eivät välttämättä toimi lainkaan. Saattaa myös olla, että hyväksi havaitut keinot 

toimivatkin vain hetken, minkä jälkeen etsitään jälleen uusia keinoja vanhojen tilalle. 

Sopivien keinojen ja apuvälineiden löytäminen voi vaatia useiden keinojen kokeile-

mista, mutta kokeilemalla oikeat ja toimivat tavat löytyvät. Jotta parhaaseen mahdol-

liseen tukea antavaan tilanteeseen päästään, työyhteisön toiminnan tulee olla tietois-

ta, yhteisiin tavoitteisiin tähtäävää ja sitä tulee arvioida ja kehittää säännöllisesti.  

 

Koko opinnäytetyöni ja työkalupakin lähtökohtana ja ajatusteni kantavana voimana 

oli koko prosessin ajan, että arjen tukitoimien ja erilaisten apuvälineiden ja toimin-

tamallien käytön aloittamiseen tai käyttämiseen ei tarvita erikseen diagnoosia tai eri-

tyispäivähoitoa. Usein kyse on nimenomaan yksilöllisistä tavoitteista, kehittymistar-

peista ja niiden tukemisesta arjen tavallisissa askareissa. Monet varhaiskasvatuksen 

kuntouttavista elementeistä ja keräämistäni toimintamalleista ovat leikin keinoin lap-

sen kehitystä yleisesti tukevia ja kaikille lapsille hyödyllisiä. 

2.4 Hyöty 

Käsitykset erilaisuudesta ja erilaisista tuen tarpeista ovat riippuvaisia myös ihmisten-

tietojen ja taitojen lisäksi ajattelusta ja asennemalleista. Toivon, että opinnäytetyöni 

ja siihen keräämäni aiheet ja ajatukset antavat tukea erityisyyden ja yksilöllisyyden 

huomioimiselle tavallisena osana arkea, tuen tarpeiden havaitsemiselle sekä herättä-

vät ajatuksia nähdä arkipäivän tilanteita positiivisemman kautta. Kokeilemisen ja on-

nistumisen ilon kautta tehtävän työn merkitys lapsen kasvun ja kehityksen kannalta 
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on tärkeä. Työkalupakin avulla toivon auttavani tukea tarvitsevien lasten ja haasta-

vien kasvatustilanteiden kanssa työskenteleviä aikuisia mahdollisimman tehokkaa-

seen, kannustavaan ja tukea antavaan varhaiskasvatustyöhön sekä avoimeen yhteis-

työhön perheiden kanssa. 

 

Oma lähtökohdallinen ajatukseni varhaiskasvatustyötä tehdessä on taata tukea tarvit-

sevalle lapselle mahdollisimman tavanomainen, tehokas ja onnistumisten täyteinen 

päivähoitotaival, johon me kaikki lapsen kanssa toimivat aikuiset annamme panok-

semme. Opinnäytetyötä tehdessäni ja toimintamalleja kootessani halusin samalla ke-

hittää ja lisätä omaa tietämystäni tukea tarvitsevista lapsista ja erilaisista toiminta-

malleista, joita lasten tukemiseen ja kannustamiseen on mahdollista käyttää. Olen 

kiinnostunut arjen työn kehittämisestä kaikilla sen osa-alueilla ja tämän prosessin 

myötä halusin tehdä nimenomaan jotakin konkreettista, minkä avulla voi vaikuttaa 

työn tekemiseen, työn laatuun ja lasten yksilölliseen huomioimiseen ja tukemiseen. 

Varhaiskasvatuksen työkentällä ja omassa työssäni koen erittäin tärkeäksi myös en-

naltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen näkökulman sekä ratkaisu- ja voimavara-

keskeisyyden lähtökohdat, joita halusin korostaa ja tuoda esiin työni kautta. Proses-

sin myötä pääsin tehostamaan omaa ammatillista toimintaani, lisäämään tietoisuutta 

arjen mahdollisuuksia kohtaan ja muokkaamaan vielä lisää omia ajatuksiani positii-

visempaan suuntaan. 

 

Työkalupakkiin koottuja ajatuksia ja ideoita on paljon, eivätkä niistä kaikki toimi 

varmasti kaikkien lasten kohdalla. Helpottavaa kuitenkin on, jos on vara valita ja ko-

keilla erilaisista toiminta-ajatuksista ja näin löytää juuri kyseessä olevalle lapselle tai 

lapsiryhmälle ne kaikkein toimivimmat lähtökohdat ja tukimuodot. Kaikki työkalu-

pakkiin keräämäni toimintamallit ja käytännön vinkit lapsen kanssa toimimiseen ovat 

sovellettavissa sekä päivähoitoon, kotiin, että moneen muuhunkin toimintaympäris-

töön, missä lapsi toimii ja missä lapsen kanssa toimitaan. Toimintamalleja voi käyt-

tää luontaisena osana arjen toimintaa jokaisen lapsen kanssa. 
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 VARHAISKASVATUSTA OHJAAVAT LAIT, ASETUKSET JA 

SOPIMUKSET 

Varhaiskasvatusta ja sen järjestämistä ja laatua ohjataan sekä valtakunnallisilla että 

kunnan omilla asiakirjoilla. Kunnalliseen ohjaukseen liittyy keskeisimpänä kunnan 

varhaiskasvatuksen linjaukset ja strategiat, kunnan varhaiskasvatussuunnitelma sekä 

toimintayksiköiden omat varhaiskasvatussuunnitelmat. Valtakunnalliseen ohjaukseen 

liittyvät mm. lasten päivähoitoa ja esiopetusta koskevat lait ja asetukset, varhaiskas-

vatuksen valtakunnalliset linjaukset sekä varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2012, 8-9.) 

3.1 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toimivat keskeisenä pohjana ja ohjaavat 

kaikkia toimintamuotoja varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teiden pohjalla on 28.2.2002 valtioneuvoston hyväksymät varhaiskasvatuksen valta-

kunnalliset linjaukset, jotka sisältävät varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet ja ke-

hittämisen painopisteet. Varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on edistää varhais-

kasvatuksen yhdenvertaista toteuttamista koko maassa, ohjata sisällöllistä kehittämis-

tä ja luoda edellytyksiä varhaiskasvatuksen laadun kehittämiselle yhdenmukaistamal-

la toiminnan järjestämistä. Kuntien erilaisuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää, että jo-

kaisessa kunnassa tarkennetaan varhaiskasvatuksen kuntakohtaiset strategiset lin-

jaukset, jotka otetaan huomioon varhaiskasvatussuunnitelmia laadittaessa. Kuntien 

tehtävänä on arvioida kuntansa varhaiskasvatuksen palvelujen toteutumista ja konk-

retisoida omassa suunnitelmassaan varhaiskasvatuksen sisällöt ja toimintatavat. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2012, 7-8.) 

 

Jotta päivähoito toteutuisi tarkoituksenmukaisesti ja täyttäisi laatuvaatimukset, tulee 

asiakkaiden kanssa yhdessä laatia palvelun järjestämisestä palvelu-, hoito-, kuntou-

tus- tai muu vastaava suunnitelma. Varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa oleville 

lapsille laaditaan henkilökohtainen palvelusuunnitelma, VASU. Vasu eli lapsen yksi-

löllinen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhempien kanssa kasvatus-

kumppanuus periaatteen mukaisesti. Vasuun kirjataan tietoja mm. lapsen tavoista, 

kehityksestä ja jo opituista asioista sekä kehittämiskohteista (lapsen tuen tarve). Va-
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sussa otetaan huomioon myös perheen oma arvopohja sekä toiveet päiväkodin ja ko-

din väliselle yhteistyölle. Suunnitelman tavoitteena on tukea lapsen kehityksen seu-

raamista ja ottaa huomioon niin lapsen yksilöllisyys kuin vanhempienkin näkemykset 

ja toiveet.  Vasu päivitetään säännöllisesti yhdessä vanhempien kanssa. Varhaiskas-

vatussuunnitelma toimii varhaiskasvatuksen sisällöllisen kehittämisen ja ohjauksen 

välineenä sekä varhaiskasvatuksen toiminnan toteuttamisen pohjana. Erityistä tukea, 

hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten vanhempien kanssa tehdään tarvittaessa myös 

päivähoitolain mukainen kuntoutussuunnitelma tai tehostetun tuen suunnitelma. (Jär-

vinen ym. 2009, 91.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueet pitävät sisällään pitkälti juuri niitä aiheita, 

joita myös itse pyrin työssäni lastentarhanopettajana sekä tässä opinnäytetyössäni 

painottamaan, esim. yksilöllisyyden huomioiminen, mahdolliset tuen tarpeet, kasva-

tuskumppanuus sekä työn laadukkuus ja kehittäminen. Tämän vuoksi halusin nostaa 

Vasun erityisesti esiin. 

3.2 Keskeisimmät valtakunnalliset linjaukset 

Erilaiset lait, asetukset, määräykset ja sopimukset toimivat ohjenuorina, takaavat 

mm. ihmisten oikeusturvan ja ovat laadukkaan varhaiskasvatustyön perustana. Sosi-

aali- ja terveysalan ammateissa on tärkeä noudattaa lakien, määräysten ja sopimusten 

lisäksi myös henkilöstölle asetettuja eettisiä periaatteita, joiden pohjalle koko työ pi-

täisi perustaa. Yleiset ammattitaitovaatimukset ja eettiset periaatteet varhaiskasva-

tuksessa ovat: asiakaslähtöisyys, vuorovaikutuksellisuus, osallistuminen, palvelu-

myönteisyys, moraalinen harkinta ja toiminta sekä pyrkimys kestävään kehitykseen. 

(Järvinen ym. 2009, 88.) 

 

Suomen perhepolitiikan tavoite on taata ja tarjota perheille tukea lasten hoidon järjes-

tämiseksi. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon tavoitteena on tukea vanhempia kasva-

tustyössä (kasvatuskumppanuus) ja yhteistyössä perheiden kanssa edistää lapsen ko-

konaisvaltaista ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle 

jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, monipuolista ja tarkoituksenmukaista 

toimintaa sekä suotuisa ja turvallinen kasvuympäristö. (Järvinen ym. 2009, 88-89.) 
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Laki lasten päivähoidosta (36/1973) säätelee kuntien päivähoitoa ja sen järjestämistä. 

Jokaisella lapsella on oikeus päivähoitoon, johon osana sisältyy myös erityispäivä-

hoito. Päivähoidon tulee tukea lapsen persoonallisuuden kehitystä ja tukea perheitä 

kasvatustehtävässään. Erityisen tuen tarpeessa oleva lapsi saattaa tarvita erityistä 

huomiota ja vaihtoehtoisia toimintamenetelmiä päivän toimintojen tukena ja näitä 

päivähoidossa tulee myös tarjota. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973.) 

 

Vuonna 2002 varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa todettiin, että lapsen 

tarvitsema erityinen tuki järjestetään mahdollisimman pitkälle tavallisten kasvatus-

palveluiden yhteydessä. Tämä tarkoittaa lähtökohdallisesti nimenomaan sitä, että jo-

kainen lapsi menee hoitoon sinne, minne menisi ilman tuen tarvettakin ja lapsen tar-

vitsema tuki tuodaan sinne missä hän on. Erityispäivähoito on osa palvelujärjestel-

mää, mutta käytäntöön on astunut myös ajatus erityisestä tuesta varhaiskasvatukses-

sa. Lapsi voi tarvita ja hänen tulee saada erityistä tukea vaikka ei olisikaan varsinai-

sesti erityispäivähoidon alaisuudessa. Erityisen tuen lisäksi kysymys on myös varhai-

sesta tuesta ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tapahtuvasta kehitykseen vai-

kuttavien riskitekijöiden tunnistamisesta. Varhainen tuki edellyttää lapsen yksilöllistä 

tukemista osana päivittäistä toimintaa. (Heinimäki 2005, 9.) 

 

Päivähoitoa määrittää myös lastensuojelulaki, jonka mukaan kasvatusympäristön pi-

tää täyttää tietyt vaatimukset. Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan 

kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityi-

seen suojeluun (Lastensuojelulaki  683/1983, 1 §). Lastensuojelulainkin perusteella 

varhaiskasvatuksessa ja päivähoidossa tulee tehdä ja tehdään tärkeää ja merkittävää 

työtä nimenomaan ehkäisevän lastensuojelun saralla. Ehkäisevä lastensuojelu on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jota voidaan toteuttaa nimenomaan var-

haisella asioihin puuttumisella, tukemalla vanhempia ja huoltajia kasvatuksessa ja 

lapsen hoidossa sekä huomioimalla lapsen etu kaikessa toiminnassa. Ehkäisevään 

työhön panostamalla ehkäistään suurempien ongelmien muodostumista, vaikeutumis-

ta ja kasautumista ja saatetaan välttyä myöhemmiltä erityisiltä tuen tarpeilta. (Järvi-

nen ym. 2009, 91.) Hoitajat ja kasvattajat ovat myös ilmoitusvelvollisia (lastensuoje-

luilmoitus), mikäli havaitsevat tilanteita, jotka vaativat lastensuojelutarpeen selvittä-

mistä. 
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 LAPSEN HAVAINNOINTI, TUEN TARPEEN ARVIOINTI JA 

VARHAINEN PUUTTUMINEN 

Puhetta on erityispäivähoidosta, erityisen tuen tarpeista, varhaisesta puuttumisesta, 

ennaltaehkäisevästä työstä, erilaisista diagnooseista jne. Nämä kaikki ovat osa var-

haiskasvatuksen arkeen liitettyä sanastoa, mutta muistaa täytyy erilaisten käsitteiden 

erojen lisäksi erot ajattelussa ja toimintatavoissa. Opinnäytetyössäni haluan painottaa 

nimenomaan sitä, että lapsi voi tarvita ja hänen tulee myös saada erilaista tukea, 

vaikka ei olisikaan virallisesti erityispäivähoidossa tai hänellä ei olisi erityisesti 

diagnosoitua problematiikkaa. Kuten Heinimäki kirjassaan toteaa, ”on muistettava, 

että tuen tarpeet ja erityisyyden huomioiminen on lisääntynyt ja moninaistunut niin, 

että rajaa ns. erityisen ja tavanomaisen välillä on mahdotonta muodostaa. Yhä use-

amman lapsen tuen tarpeet liittyvät juuri arjen erilaisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, 

joita ei voida eikä tarvitse diagnosoidusti määritellä.” (Heinämäki 2005, 8-9). 

4.1 Lapsen havainnointi 

Lapsen tuen tarvetta ja tukitoimia arvioidaan aina yhdessä vanhempien kanssa kasva-

tuskumppaneina. Tuen tarpeiden havaitseminen edellyttää lapsen kehityksen hyvää 

tuntemista. Lapsen kehitys on aina yksilöllinen tapahtumien ketju. Kehitykseen vai-

kuttavat aina sekä biologiset että ympäristölliset tekijät. Kehittyäkseen lapsi tarvitsee 

kehitystasolleen sopivia virikkeitä ja vuorovaikutussuhteita. Tärkeää on erottaa, mit-

kä tilanteet ovat lapsen kehitykseen luonnollisesti kuuluvia asioita ja mitkä puoles-

taan edellyttävät puuttumista. Tässäkin hyvänä apuna toimivat vanhemmat, jotka 

ovat oman lapsensa parhaita asiantuntijoita. Puuttumisen ja tuen muoto sekä oikea 

ajoitus ovat tärkeitä, koska tiettyinä kehitykseen liittyvinä herkkyyskausina luontai-

nen asioiden oppiminen on helpompaa.  

 

Lapsen varhaisen tukemisen kannalta keskeistä on, että varhaiskasvatuksen henkilös-

tö tunnistaa lapsen tuen tarpeen arjen tilanteissa. Arjen tilanteissa esiin tulevat tuen 

tarpeet antavat pohjaa myös sille, millaista tukea lapsi mahdollisesti arkensa ja toi-

mintansa helpottamiseksi tarvitsee. Tuen tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota 

lapsen mahdollisuuksiin ja kykyihin toimia erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa kas-
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vatuksellisissa tilanteissa ja kehityksen vaiheissa (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2003, 33.) 

 

Useinkaan ei ole yksiselitteistä eikä helppoa määritellä, mikä on ns. normaalia huo-

noa käytöstä, tottelemattomuutta ja rajojen kokeilua, mikä puolestaan jo niin haasta-

vaa käytöstä, että voidaan puhua jopa vaikeudesta, häiriöstä tai oireyhtymästä, johon 

lapsi ja perhe saattavat tulla tarvitsemaan apua. Jos lapsen ympärillä toimivat aikuiset 

epäilevät, että lapsen käytös ei ole enää ns. ”normaalin” rajoissa, siitä kannattaa pu-

hua ja asia pohtia tarkemmin esim. neuvolassa tai päiväkodissa yhdessä vanhempien 

kanssa. Mahdollisten tukitoimien kannalta on aina parempi mitä aikaisemmin tilanne 

selvitetään. Tärkeää kuitenkin muistaa huomioida lasten persoonalliset erot sekä erot 

kehityksellisissä taitotasoissa. Toiset lapset tarvitsevat luontaisesti jämäkämpää oh-

jausta ja rajojen asettamista kuin toiset, vaikka kyse ei olisikaan mistään häiriöstä. 

Turvallisessa, johdonmukaisessa ja määrätietoisessa ohjauksessa ja luontaisesti kas-

vaessaan vauhdikkaammatkin lapset oppivat kyllä vähitellen mm. neuvottelemaan, 

jakamaan, huomioimaan muita ja hillitsemään itseään. (Mannerheimin lastensuojelu-

liiton www-sivut, 2013.) Toisinaan käytökseen heijastuvien ongelmien taustalla saat-

taa olla myös jokin lapsen mieltä painava murhe, esim. perheen sisällä tapahtunut 

asia, joka voi vaikuttaa lapsen käytökseen. Tilanteet tulisi selvittää yhdessä vanhem-

pien kanssa, jotta lasta pystytään tukemaan ja auttamaan. Toisinaan myös lapsen 

huomattava lahjakkuus voi saada hänet turhautumaan ja käyttäytymään haastavasti. 

4.2 Tuen tarpeen arviointi 

Mikäli lapsen kehityksessä ja arjessa huomataan haasteita, tulee niihin tarttua heti, 

jotta ongelmat eivät pääse kasvamaan ja kasautumaan. Huolen puheeksi ottaminen ei 

ole aina ihan helppoa, mutta kunnioittavalla ja tiedostavalla toiminnalla asioista pääs-

tään yleensä juttelemaan hyvässä hengessä. Tapa, jolla asioita lähestytään ja miten 

niistä vanhemmille kerrotaan, on avainasemassa yhteistyön onnistumiselle. Sen si-

jaan, että todetaan tylysti pelkät ongelmakohdat ja arjen haasteet, joita on ilmennyt ja 

joille tulisi tehdä jotain, parempi tapa on ottaa esiin nimenomaan oma huoli ja pyytää 

apua sen huojentamiseen. Tällaiseen avunpyyntöön vastataan usein positiivisemmin 

ja myötämielisemmin kuin ongelmien suoraan nimeämiseen. Ratkaisu- ja voimava-
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rakeskeinen dialoginen lähestymistapa on usein paras reitti haasteiden voittamiseen, 

koska tällöin lähdetään nimenomaan yhdessä miettimään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia 

lähestymistapoja asiaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kasvunkumppanit 

www-sivut, 2013.) 

 

Mikäli lapsen käytöksessä ja toiminnassa jokin herättää huolta ja kysymyksiä ja mie-

titään mahdollisten tukitoimien käyttöönottoa, on usein hyvä ensin kartoittaa myös 

hieman lisää tietoa lapsesta, perheestä ja tilanteesta, jotta saadaan aikaan mahdolli-

simman kattava kokonaiskuva asiasta ja tilanteesta. Huomioon tulee ottaa sekä lap-

sen että perheen vahvuudet ja voimavarat. Vanhemmilta voi saada tietoa siitä, miten 

lapsen ei-toivottu käytös mahdollisesti näkyy tai ilmenee perheessä tai muissa ympä-

ristöissä, vai tuleeko tietynlainen toiminta esiin vain päivähoidossa. Tärkeää on myös 

tietää, mikäli lapsella on jokin/joitain neurokognitiivisia erityisvaikeuksia ei-toivotun 

käyttäytymisen taustalla, mahdollisia liitännäisongelmia (esim. mielialan lasku, pe-

lot, unihäiriöt, aggressiivinen käytös) tai aiemmin toteutettua kuntoutusta ja arjen 

tukitoimia sekä niistä saatua mahdollista hyötyä. Vanhempien kanssa on myös hyvä 

käydä läpi ns. ”hyvän kasvun edellytykset”, joiden puutteet saattavat näkyä lapsen 

käytöshäiriöinä. Hyvän kasvun edellytyksiä ovat mm. riittävä uni, terveellinen ja 

säännöllinen ruokailu, riittävä liikunta, arjen rutiinit sekä TV:n, internetin ja muiden 

pelien käyttö kohtuudella ikärajat huomioiden. Kun tilanne on kartoitettu ja tuen tar-

peesta luotu kattava kuva, lähdetään vanhempien kanssa yhdessä miettimään suunni-

telmaa toteutettavan toiminnan pohjaksi. Suunnitelmaa laatiessa kartoitetaan ja mieti-

tään mahdollisia toimintatapoja ja tukimuotoja, jotka veisivät kehitystä eteenpäin ja 

tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla juuri tämän lapsen tarpeita.  Kun tarvittavat 

tukimuodot on kartoitettu, otetaan ne arjessa käyttöön ja säännöllisin väliajoin tarkas-

tetaan ovatko tukimuodot tuottaneet toivottua tulosta ja ovatko ne edelleen toimivia 

ja tarkoituksenmukaisia. (Tampereen kaupungin www-sivut, 2013.)  

 

Usein erilaiset tukimuodot ovat käyttökelpoisia myös kotona käytettäviksi. Arjen 

säännöllisyys ja johdonmukaisuus ovat lapselle tärkeitä, joten tilanteesta riippuen 

saattaa olla hyväkin jos päivähoidossa ja kotona käytetään samankaltaisia tukimuoto-

ja samojen periaatteiden mukaisesti. 
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Mikäli lapsen haasteet arjessa ovat suuria ja niiden ratkomiseen ja lapsen tukemiseen 

tarvitaan erityisempää tukea, on hyvä huomioida myös muut mahdolliset tukimuodot, 

esim. terapiat ja kuntoutukset, joista lapsi voisi mahdollisesti hyötyä. Tällöin suunni-

telman laatimisessa voi olla mukana tarvittaessa myös muita tahoja, esim. erityislas-

tentarhanopettaja. Myös vanhempien jaksamista tulee muistaa tukea ja kasvatustyötä 

tehdä nimenomaan yhteistyössä vanhempien kanssa (kasvatuskumppanuus). 

4.3 Varhainen tuki arjessa 

Erilaisen tuen varhaiskasvatuksessa tulee vastata tukea tarvitsevien lasten kasvatuk-

sellisiin ja kuntoutuksellisiin tarpeisiin eikä tuen järjestämisellä välttämättä tarkoiteta 

erillisiä tai kovin kummallisia toimenpiteitä. Usein kyse on juuri yksilöllisistä tavoit-

teista, joita lähdetään tukemaan. Monet päivähoidon kuntouttavista elementeistä ovat 

lapsen kehitystä yleisesti tukevia ja kaikille lapsille hyödyllisiä. Varhainen tuki on 

osa varhaiskasvatuksen perustehtävää ja viittaa nimenomaan mahdollisimman var-

hain tapahtuvaan tukemiseen sekä mahdollisimman varhain käynnistyviin tukitoi-

miin. Erilaiseen tukeen liittyy yleensä myös ennaltaehkäisevä näkökulma ja sen puit-

teissa keskeisimpänä lapsen kasvun ja kehityksen riskitekijöiden mahdollisimman 

varhainen tunnistaminen. (Heinämäki 2005, 8-9.) 

 

Varhaiskasvatustyö ja arjessa mahdollisesti annettava varhainen tai tehokkaampi tuki 

perustuu varhaiskasvatuksen hyvälle perusosaamiselle. Hyvä perusosaaminen perus-

tuu vahvaan kasvatustietoisuuteen. Kasvattajien tehtävä on luoda ja tuoda erilaiset 

tukitoimet lapsen päivittäiseen arkeen toiminnan tueksi. Tavoitteena on hyödyntää 

moniammatillista osaamista lapsen parhaaksi mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoi-

tuksenmukaisesti. Kasvatuskumppanuuden merkitys korostuu lapsen tuen tarvetta ja 

tukitoimia arvioitaessa ja pohdittaessa yhdessä vanhempien kanssa. (THL:n www-

sivut, 2013.) 

 

Tärkeä tavoite on tukea lapsen yksilöllisten taitojen kehittymistä nimenomaan hänen 

tavallisessa arkiympäristössään. Toiminnassa olennaista ja kehitystä tukevaa ja edis-

tävää on arjen tapahtumien (aika, paikka, toiminnot) jäsentäminen (strukturoiminen) 

sekä jäsennyksen muokkaaminen taitojen kehittyessä. Jäsentämisessä voi hyödyntää 
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visualisointia erilaista kuvamateriaalia käyttäen, asioiden ennakointia ja jakamista 

osa-tekijöihin (osittaminen). Kaikessa toiminnassa on tärkeä huomioida lapsen vah-

vuuksia. Myös tunnesäätelyn kehittyminen ja tunneilmaisun tukeminen ovat tärkeitä 

ei-toivotun käyttäytymisen vähentämisessä. Taitojen oppimiselle ja sisäistämiselle on 

myös erittäin tärkeää, että lapsi voi ymmärtää, minkä vuoksi jotain taitoa harjoitel-

laan. Usein lapsia kiinnostaa mitä hyötyä asian oppimisesta on heille. Jotta lapsi op-

pii harjoiteltavan asian, on asiaa käsiteltävä riittävän perusteellisesti (visuaalisuus) ja 

riittävän monta kertaa toistaen. Näin pitkäkestoiseen muistiin muodostuvat muistijäl-

jet rakentuvat ja vahvistuvat ja oppimista tapahtuu. Tuen ja apukeinojen tulee olla 

yksilöllisesti suunniteltuja ja havaittujen kehittymistarpeiden ja vaikeuksien mukai-

sia, jotta ne toimivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Pitää kuitenkin huo-

mioida ja muistaa, että kaikki keinot ja apuvälineet eivät auta kaikkia lapsia samalla 

tavalla, sopivan keinon löytyminen voi vaatia useiden keinojen kokeilemista. Voi 

myös olla, että hyväksi havaittu keino toimiikin vain hetken, minkä jälkeen joudu-

taan etsimään jälleen uusia keinoja ja välineitä vanhojen tilalle. (Tampereen kaupun-

gin www-sivut, 2013.) 

 

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen verkkosivuilla muistutetaan, että lapsen tuke-

minen varhaisvaiheessa on tärkeää ja kannattavaa, koska varhaisen puuttumisen ja 

tukemisen myötä monet lisäpulmat jäävät usein kehittymättä. Varhaiseen tukeen pe-

rustuva työtapa on yksi vastaus nykypäivän moninaistuviin tuen tarpeisiin. Oikea-

aikainen ja oikeanlainen tukitoiminta voi ratkaisevasti ennaltaehkäistä tai helpottaa 

lapsen ja hänen lähipiirinsä elämää hankaloittavien ongelmien syntymistä ja kasva-

mista. (THL:n www-sivut, 2013.) Tämä varhaisen tukemisen ja puuttumisen periaate 

tukee myös vahvasti lastensuojelullista ennaltaehkäisevän työn näkökulmaa. 
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 TARKKAAVAISUUDEN JA KESKITTYMISEN KEHITYS JA 

MAHDOLLISET HÄIRIÖIT 

5.1 Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen kehittyminen 

Tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen säätelyn kehittyminen on yhteydessä sekä lap-

sen omaan kasvamiseen ja kypsymiseen että ympäristöstä saatuihin vuorovaikutus-

kokemuksiin. Lapsi pyrkii olemaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa, mutta 

mikäli tämä pyrkimys ei saa vastakaikua, kehitys saattaa hidastua.  Hyvä on myös 

muistaa, että pienen lapsen tarkkaavaisuus siirtyy luontaisesti nopeasti ja herkästi 

ärsykkeestä toiseen ja lyhytjänteinen toiminta on hyvin tavallista. Lapsi haluaisi 

usein toimia jo paljon itsenäisesti, mutta kyvyt eivät vielä vastaa halua, mikä saattaa 

aiheuttaa pettymystä ja turhautumista. Ajan kanssa kuitenkin lapsen toiminnalliset 

kyvyt ja tunteiden säätely kehittyvät. Lapsi tarvitsee aikuisen johdonmukaista ja kan-

nustavaa ohjausta ja tukea arjen askareissa, jotta oppii säätelemään omaa toimintaan-

sa, keskittymään sekä hallitsemaan tunnekuohujaan. On tärkeä, että tunnekuohujen-

kin keskellä lapsi saisi aikuiselta tukea ja apua kiukun ja pahan mielen voittamiseksi 

ja hyväksyttyjä keinoja tunteiden säätelyyn ja hallintaan. Aikuisen antama apu lap-

selle esim. tunteiden säätelyssä ja uusien taitojen opettelussa on tärkeä perusta lapsen 

käyttäytymisen säätelytaitojen kehittymiselle. (ADHD-liiton www-sivut, 2013.) 

5.2 Tarkkaavaisuuden ja keskittymisen mahdolliset häiriöt 

Kun puhutaan virallisista ja varsinaisista tarkkaavaisuushäiriöistä, voidaan tarkoittaa 

sekä ADD- että ADHD- diagnoosia. ADD on tarkkaamattomuutta ilman ylivilkkaut-

ta kun taas ADHD tarkoittaa puolestaan tilannetta, jossa lapsella on tarkkaamatto-

muutta, johon liittyy myös ylivilkkautta ja impulsiivisuutta. Molemmissa tarkkaavai-

suushäiriön muodossa on kyse tarkkaamattomuudesta, joka vaikeuttaa oppimisen 

edellytyksiä ja vuorovaikutusta muiden kanssa. (Aro & Närhi 2003, 8-11.)  

 

Vaikka helposti tarkkaavaisuuteen ja keskittymiseen liittyvissä kehityksen häiriöissä 

puhutaankin juuri diagnosoiduista ADHD- tai ADD probleemista, voi lapsella olla 

näihin virallisiin häiriöihin liittyviä oireiluja ja samankaltaisuuksia käytöksessään ja 
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kehityksessään ilman, että diagnoosin perusteet kuitenkaan kokonaan ja kaikilta osin 

täyttyisivät. Tämän kaltaiset oireilut, niiden havaitseminen ja tunnistaminen antavat 

kuitenkin aikuisille suuntaviivoja ja viitekehystä lapsen mahdollisesta tuen tarpeesta. 

Tuen tarve ja tuen antaminen eivät siis vaadi erillisiä diagnosoituja ongelmia, vaan 

tukea voivat tarvita kaikki lapset yksittäistenkin pulmakohtien korjaamiseksi. 

 

Tarkkaamaton lapsi on usein hajamielinen ja saattaa unohtua pohtimaan tai tekemään 

ihan muuta kuin mitä pitäisi. Hän saattaa innostua jostakin asiasta, mutta asian lop-

puun vieminen voi kuitenkin olla vaikeaa, esim. leikistä toiseen seilaaminen on hyvin 

tavallista. Tarkkaamattoman lapsen on vaikea keskittyä olennaiseen. Tilanteen ulko-

puoliset virikkeet ja ympärillä tapahtuvat asiat vievät helposti huomion itse asialta ja 

toiminnalta. Jotkut tarkkaamattomat lapset ajautuvat myös pohtimaan omia ajatuksi-

aan ja kertomaan niistä pitkiksi toiveiksi jonkin muun toiminnan yhteydessä. Tällöin 

varsinainen toiminta keskeytyy ja lapsi saattaa lopulta unohtaa kokonaan mitä oli te-

kemässä tai mitä piti tehdä. (Vilén ym. 2007, 287.) 

 

Tarkkaavaisuushäiriöisen lapsen on usein vaikea mm. säädellä toimintaansa ja käyt-

täytymistään sekä toimia suunnitelmallisesti ja ohjeiden mukaan. Lapsen voi olla 

vaikeaa estää omien mielitekojensa toteutumista sekä viivyttää tarpeidensa ja toi-

veidensa tyydyttämistä. Käyttäytyminen häiriintyy ja rakoilee herkästi ja lapsen voi 

olla vaikeaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. Lapsi toimii siis herkästi hyvin 

impulsiivisesti tilanteissa. Tästä saattaa seurata usein sääntöjen rikkomista yhä uudel-

leen ja uudelleen, vaikka lapsi tietäisikin mitkä säännöt olivat. Vaikeaa on myös tun-

teiden säätely, käsittely ja hillintä sekä tunteiden ilmaisu tavalla, joka on yleisesti ja 

sosiaalisesti suotava. Tarkkaavaisuushäiriöisen on vaikea kohdistaa tarkkaavaisuut-

taan olennaiseen asiaan ja ylläpitää sitä riittävän kauan, minkä vuoksi kaikki oppi-

mis- ja työskentelytilanteet ovat yleensä haastavia. (Aro & Närhi 2003, 8-11.)  

 

Tarkkaamattomuus johtaa usein alisuoriutumiseen. Erityisesti ryhmätilanteissa tark-

kaamattoman lapsen on vaikea toimia muiden kanssa. Lapsi saattaa ajautua herkästi 

ristiriitoihin muiden lasten kanssa, koska omat halut ja ajatukset ovat päällimmäisenä 

mielessä. Kun tarkkaamattomuuteen liittyy lisänä ylivilkkautta ja impulsiivisuutta, 

tulee vuorovaikutuksesta muiden kanssa usein hyvin haastavaa. Lapsi kyllästyy hel-

posti, hänellä on alhainen pettymystensietokyky ja usein myös itsehillinnän puutetta. 
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Tarkkaamaton lapsi tarvitsee tavallista enemmän tukea nimenomaan siinä, että hän 

jaksaisi keskittyä ikätasonsa vaatimiin tehtäviin ja toimiin. Useinkaan kyse ei ole sii-

nä, etteikö lapsi osaisi tehdä toivottua asiaa, keskittyminen ja rauhoittuminen asian 

äärelle on vain helposti hyvin haastavaa. Oman toiminnan ohjaaminen eli itsenäinen 

suoriutuminen on tällaiselle lapselle vaikeaa. Näin ollen tarkkaamaton lapsi tarvitsee 

aikuisen tukea erityisesti silloin, kun jokin tehtävä tai toiminta on hänelle epämielui-

sa ja kestää kauan. (Vilén ym. 2007, 287-288.) 

 

ADHD-liiton verkkosivuilla muistutetaan, että leikki-ikäisen lapsen luontaisen vilk-

kauden ja lyhytjänteisyyden vuoksi aktiivisuuden ja tarkkaavuuden pulmiin liittyvien 

poikkeavien oireiden erottaminen voi olla toisinaan varsin hankalaa. Lapsen kehit-

tymistä on kuitenkin hyvä seurata ja tukea monipuolisesti jo mahdollisimman var-

hain, mikäli lapsen käyttäytyminen aiheuttaa jollain tapaa huolta. Erittäin tärkeää on, 

että tukitoimet aloitetaan heti, jos lapsella havaitaan toiminta- tai oppimiskyvyn on-

gelmia. Muistaa myös tulee, että tukitoimien aloittaminen ei vaadi erillistä diagnoo-

sia. (ADHD-liiton www-sivut, 2013.) Tarkkaamattomuuden erottaminen oppimis-

vaikeuksista on myös vaikeaa erityisesti alle kouluikäisellä. Huoli lapsen oppimisesta 

herää kuitenkin yleensä viimeistään esikoulussa. Tarkkaavaisuushäiriöihin ja ylivilk-

kauteen saattaa liittyä myös monia liitännäisoireita, kuten univaikeuksia, yö kastelua, 

pakkoliikkeitä, kypsymätöntä tunne-elämää ym. Mitä enemmän vaikeuksia lapsella 

on, sitä tärkeämpää on muistaa hyödyntää lapsen voimavaroja ja vahvuuksia arjen 

toiminnassa. (Vilén ym. 2007, 289-291.) 

 SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN TAITOJEN KEHITYS JA 

MAHDOLLISET HÄIRIÖT 

6.1 Sosiaalisen käyttäytymisen ja tunne-elämän kehittyminen 

Ihmisellä on synnynnäiset valmiudet kehittyä psyykkisesti, mikä pitää sisällään niin 

kognitiivisen kuin emotionaalisenkin kehityksen. Emotionaalinen kehitys perustuu 

tunneperäisiin kokemuksiin eli tunteisiin. Juuri tunteet ovat ne, mitkä luovat pohjan 

ihmisten väliselle vuorovaikutukselle ja ovat yksi tärkeä viestinnän muoto. Tunteet 
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ovat mukana kaikessa, mitä ihmisten välillä tapahtuu. Jokaisella ihmisellä on perus-

tunteet (emootiot): ilo, suru, pelko, viha, inho ja hämmästys. Näiden lisäksi on erilai-

sia mielialoja kuten huolestuneisuus ja tyytyväisyys. (Järvinen ym. 2009, 52-53.) So-

siaalisesta kehityksestä puhuttaessa tarkastellaan nimenomaan psyykkisten ja sosiaa-

listen tekijöiden vuorovaikutusta. Sosiaalisia perustaitoja, kuten toisen kuuntelemis-

ta, itsensä ilmaisemista, vuorotellen puhumista ja aloitteiden tekemistä, tulee har-

jaannuttaa ja opetella jo varhaislapsuudessa. Hyvät sosiaaliset taidot näkyvät vuoro-

vaikutustilanteissa mm. toisen huomioon ottamisena. Lapsuudessa opitaan myös 

kulttuuriset käytöstavat, roolit, arvot ja asenteet sekä moraaliset periaatteet. (Järvinen 

ym. 2009, 54-55.) 

 

Toisilla lapsilla saattaa olla vaikeuksia vuorovaikutustilanteissa, tunteiden ilmaisemi-

sessa ja säätelyssä sekä empatia taidoissa ja usein näiden vaikeuksien vuoksi he saat-

tavat leimautuvat ns. ”hankaliksi lapsiksi”. On tärkeää oppia näkemään lapsen ympä-

ristö kokonaisuutena ja huomioida kaikki tekijät, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun ja 

kehitykseen, koska ongelmat tarvitsevat syntyäkseen ja jatkuakseen otollisia olosuh-

teita. Keskeisimpiä taitoja on mm. ottaa muut huomioon, sopeuttaa tunnetiloja ja 

käytöstä erilaisiin tilanteisiin sopiviksi sekä kyky asettua toisen asemaan. (Järvinen 

ym. 2009, 54.) Nämä eivät ole mitään pieniä vaateita ja toisinaan näiden taitojen 

opettelu vie aikaa. 

 

Lapsen omien tunnekokemusten äärellä auttaminen ja erilaisten selviytymiskeinojen 

antaminen on erittäin tärkeää sosiaalis-emotionaalisia taitoja opeteltaessa. Lapsi tar-

vitsee myös luotettavia aikuisia ympärilleen, jotta uskaltaa ilmaista kaikkia tuntei-

taan. Lapsen tulee tietää, että kaikki tunteet ovat sallittuja. Kun saa riittävästi harjoi-

tella, oppii käsittelemään tunteita ja puhumaan pahan olon pois. Tunteista puhuminen 

ja tunteiden nimeäminen yhdessä lapsen kanssa auttaa lasta tunnistamaan tunteitaan 

ja käsittelemään niitä hyväksytyin keinoin. Aikuisella ja aikuisen mallilla on suuri 

merkitys tunnetaitojen opettelussa. (Järvinen ym. 2009, 52.)  
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6.2 Sosiaalisen käyttäytymisen ja tunne-elämän häiriöt 

Sosiaalis-emotionaaliset häiriöt liittyvät nimenomaan lapsen tapaan ajatella sekä ih-

missuhde- ja tunne-elämän ongelmiin. Yleensä vaikeudet tulevat esiin jonkin käyt-

täytymisen osan taantumisena. Näihin ongelmiin saattavat viitata esim. tavallista suu-

rempi arkuus, levottomuus, pelokkuus tai aggressiivisuus. Syitä sosiaalis-

emotionaalisiin ongelmiin voivat olla mm. lapsen sisäsyntyiset syyt (rakennetekijät), 

kehitykseen liittyvät tekijät (esim. korostunut uhmaikä) tai lapsen ympäristöön ja ih-

missuhteisiin liittyvät tekijät (esim. muutos- ja stressitilanteet tai vanhempien ristirii-

dat). Jos lapsi on elämänsä jossakin aiemmassa vaiheessa altistunut esim. häiriinty-

miseen tai kokenut turvattomuutta, voivat jo vähäisetkin paineet johtaa ongelman 

syntyyn. (Lehtinen, 1993, 68-69; Pöyhtäri ym. 2000.) 

 

Sosiaalis-emotionaalisista häiriöistä kärsivällä lapsella on usein selkiytymätön kuva 

itsestään ja hän reagoi herkästi kaikkiin muutoksiin. Tällainen lapsi tarvitsee mahdol-

lisimman pysyvän, turvallisen ja riittävän joukon aikuisia ympärilleen. Tärkeää on 

myös selkeät ja säilyvät rytmit sekä selkeät yhtenäiset säännöt, muutokset ja enna-

koimattomat tilanteet luovat hankaluuksia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea 

lapsen sosiaalisia suhteita muiden lasten kanssa. Lasten väliset suhteet kehittyvät ni-

menomaan leikeissä ja erilaisten arjen puuhien lomassa. Päivähoidon ja esiopetuksen 

varhaiskasvatuksella on usein tärkeä merkitys ja tehtävä yhteisleikkien mahdollista-

jana. Leikin avulla lapsi pääsee käsittelemään kokemuksiaan ja tunteitaan sekä uusia 

tietoja ja taitoja yhdessä toisten kanssa. Kuten sanonta muistuttaa, lapsi ei leiki oppi-

akseen, vaan oppii leikkiessään. Lapsille, joilla on vaikeuksia hallita, näyttää, tulkita 

tai purkaa tunteitaan, aikuisen antama malli ja turvallinen ympäristö näiden taitojen 

opetteluun ovat ensisijaisen tärkeitä. Myös kielteisten tunteiden näyttäminen ja hy-

väksyminen tulee olla luonnollinen osa arkea. Lapsen tulee olla tietoinen siitä, että 

tunteiden näyttäminen ja kokeminen on sallittua ja toivottua, jokaisella on oikeus 

tunteisiinsa. Mitään tunteita ei saa kieltää tai vaatia tukahduttamaan, mutta kielteisel-

lä tavalla esiin tulevat tunnereaktiot kaipaavat hyväksyttyjä keinoja ei-toivottujen 

tilalle. Tavoitteena on, että lapsi kokee olonsa riittävän turvalliseksi osoittaakseen 

tunteitaan, tulee toimeen tunteidensa kanssa, pystyy keskustelemaan niistä sekä arvi-

oimaan ja ilmaisemaan niitä sopivalla tavalla. Tämän ohella on tärkeää oppia tulkit-

semaan myös muita ihmisiä ja ilmapiiriä. (Pöyhtäri ym. 2000.)  
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Ihmissuhde ja tunne-elämän vaikeuksista kärsivä lapsi on usein myös hyvin epävar-

ma selviytymään uusissa tilanteissa. Muutoksiin ja uusiin asioihin on hyvä valmis-

tautua tutustumalla tilanteeseen mahdollisuuksien mukaan jo etukäteen, esim. leikin 

tai kuvien avulla (ennakointi). Lapsen tulisi tuntea kuuluvansa ryhmään tärkeänä 

ryhmän jäsenenä. Tunne siitä, että on tärkeä, tervetullut ja tasavertainen osa ryhmää, 

tukee lapsen minäkuvaa ja luo turvallisuutta. Ihmissuhteiden myönteisyys, tasapuoli-

suus ja luottamuksellisuus ovat sosiaalis-emotionaalisilta taidoiltaan heikomman lap-

sen kehityksen kannalta merkittäviä. Olennaista lapsen tukemisessa ja itsetunnon 

kartuttamisessa ovat mm. salliva ja lämminhenkinen ilmapiiri, läheisyys, hyväksyntä 

sekä lapsen myönteisten piirteiden (vahvuuksien ja voimavarojen) huomioiminen. 

Tärkeää on myös kodin ja päivähoidon luottamuksellinen ja avoin kasvatuskumppa-

nuus, koska kodin ja päivähoidon väliset ristiriidat voivat aiheuttaa lapselle häm-

mennystä ja ristiriitaisia tunteita. (Pöyhtäri ym. 2000.) 

 ARJEN KUNTOUTTAVAT ELEMENTIT  

Varhaiskasvatuksessa käytettävien erilaisten tukitoimien lähtökohtana ja perustana 

on tarkastella yhdessä vanhempien kanssa havaintoja lapsen kasvusta, kehityksestä ja 

oppimisesta. Tukitoimet liittyvät pääasiassa usein juuri toimintaympäristön ja toi-

minnan mukauttamiseen lapsen tarpeiden mukaisesti. Varhaiskasvatuksen kuntoutta-

via elementtejä tulee käyttää suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti lapsen hy-

väksi. (THL:n www-sivut, 2013.)  

7.1 Kuntouttavat elementiti varhaiskasvatuksessa 

Kuntouttavia elementtejä varhaiskasvatuksessa on useita, joita tehostamalla ja hyö-

dyntämällä voidaan lasten kasvua ja kehitystä tukea kokonaisvaltaisesti ja tehokkaas-

ti. Yksi tärkeimmistä kuntouttavista elementeistä on arjen struktuuri eli rakenne. 

Mahdollisimman strukturoidun ja selkeä rakenteisen toiminnan avulla tuetaan lapsen 

mahdollisuuksia ennakoida toimintaa ja tilanteita ja näin ollen ennakoida myös hä-

nen käyttäytymiseensä kohdistuvia odotuksia. Struktuurilla tarkoitetaan mm. ajan, 
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paikan, ihmisten ja toiminnan säännöllisyyttä ja pysyvyyttä. Tärkeä kuntouttava ele-

mentti on myös lasten keskinäinen sekä lasten ja aikuisten välinen hyvä vuorovaiku-

tus. Kannustavassa, myönteisessä ja sallivassa ilmapiirissä tapahtuu oppiminen ja 

luottamuksellisten vuorovaikutussuhteiden syntyminen. Lasten keskinäistä toimintaa 

ja yhteistä leikkiä tuetaan ja tällaiselle toiminnalle luodaan mahdollisuuksia ja puit-

teita. Lapsia ohjataan tunnistamaan ja hallitsemaan sosiaalisen käyttäytymisen perus-

taitoja, esim. leikki- ja kaveritaitoja, ja tuetaan ryhmän sääntöjen ja tapojen omaksu-

misessa. (THL:n www-sivut, 2013.) 

 

Myös lapsen oman toiminnan ohjaus on tärkeä osa kuntouttavia elementtejä.  

Lapselle opetetaan päivittäisiin toimiin liittyviä taitoja sekä syy-seuraus suhteita, 

opastetaan ajattelemaan ja tekemään myönteisiä päätöksiä. Lasta ohjataan tunnista-

maan omaa osaamistaan ja onnistumistaan ja samalla tuetaan vahvuuksia ja voimava-

roja. Lapsen yksittäisten kehityksen osa-alueiden (esim. sosiaalis-emotionaalinen ke-

hitys) tukeminen pyritään liittämään luontevasti muuhun toimintaan yhteisten tavoit-

teiden suuntaisesti. Osa-alueita voidaan tukea esim. kasvatuksen menetelmien, leikin 

keinoin ja sisältöjen valinnalla. (THL:n www-sivut, 2013.) 

7.2 Mitä elementtejä tulee arjessa huomioida tarkkaavaisuuden ja keskittymi-

sen ongelmien tukemisessa 

Lapsen, jolla on puutteita tarkkaavaisuuden ja keskittymisen kehityksessä, tarpeita ja 

voimavaroja kartoitettaessa on tärkeää arvioida juuri kyseessä olevan lapsen yksilöl-

lisiä tarpeita ja kehityksen tasoa. Pyrkimys on käyttää moniammatillista tiimityötä 

mahdollisimman tehokkaana apuna kun yritetään löytää erilaisia toimintamalleja 

tarkkaamattoman lapsen tueksi. Kun tuki on riittävää ja hyvin suunniteltua, on siitä 

hyötyä sekä tarkkaamattomalle lapselle, että hänen kanssaan toimiville aikuisille.  

 

Ennen varsinaisiin tukitoimiin ja toimintamalleihin turvautumista on hyvä huomioida 

arjessa myös erilaisia lapsen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Kun aikuinen huomio 

näitä tekijöitä, voi hän tietoisesti tehostaa myös omaa toimintaansa ymmärtääkseen 

eri tilanteita ja tukeakseen lasta näissä. 
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7.2.1 Lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioiminen 

Opetellaan yhdessä lapsen kanssa havaitsemaan asiat, joista hän häiriintyy herkästi 

tai jotka puolestaan auttavat häntä keskittymään. Keskustellaan mm. mistä tai 

millaisista häiriötekijöistä lapsi kokee tulevansa levottomaksi, esim. kovat äänet, 

kuvaärsykkeet, kosketus? Mikä voisi saada lapsen pysymään helpommin omalla 

paikallaan? Voisiko avuksi olla esim. paikan vaihto rauhallisempaan, oma nurkkaus, 

välisermit tms.? Auttaako toimintaa ja oppimista se, että lapsi voisi pitää useammin 

pieniä taukoja? Millaisia taukoja? Millaista apua ja yksilöllistä tukea ja ohjausta 

hankaliin tilanteisiin voisi antaa, esim. vieressä istumista tai apukuvia? Miten 

keskittymistä voisi parantaa ja tukea erilaisissa tilanteissa? Esimerkiksi jos lapsi ei 

pysty syömään rauhassa samassa pöydässä yhdessä kaikkien muiden kanssa, voi 

lapsen kanssa yhdessä miettiä, olisiko mahdollista ja lapsen olotilaa helpottavaa että 

hän syö erillisessä pöydässä omassa rauhassaan. Entäpä koko ryhmän kesken 

tapahtuvat yhteiset tuokiot ja näiden tilanteiden onnistuminen, voisiko apuna olla 

esim. jokin pieni esine (esim. sinitarra), jota pitelemällä lapsi kykenisi keskittymään 

paremmin. On tärkeää puhua asioista ja tilanteista lapsen kanssa yhdessä ja kuulla 

myös hänen ajatuksensa ja kokemuksensa. Jos jotain asioita lapsen toimintaan 

liittyen päätetään, on tärkeää, että lapsi ymmärtää mistä tilanne johtuu ja miten hän 

voi itse vaikuttaa tilanteeseen, esim. muista erillään syöminen. (Vilén ym. 2007, 

290.)  

 

Yksilöllisten tarpeiden huomioimisesta ei saa tulla rangaistuksen kaltainen asia, vaan 

huomiointi ja tuki tulisi tapahtua tavallisena osana arjen toimintaa. 

7.2.2 Toimintaympäristö ja ulkoiset ärsykkeet 

Arjessa olisi hyvä huomioida erilaisia ärsyketekijöitä, joita muokkaamalla ja teke-

mällä vain pieniäkin muutoksia, voidaan luoda toimivampi toimintaympäristö ja vä-

hentää lapsen ei-toivottua käytöstä. Arjen toimintaan vaikuttavat mm. erilaiset nä-

köärsykkeet sekä kuuloärsykkeet.  
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Näköärsykkeisiin liittyen lapsen tarkkaavaisuutta voi merkittävästi häiritä esim. ik-

kunasta näkyvät asiat ja tilanteet. Tämän voi ottaa huomioon mm. lapsen istuma-

paikkaa valitessa. Kuuloärsykkeitä puolestaan ovat ympäristön melu sekä tavalliset 

arkisetkin äänet, esim. ruohonleikkurin ääni pihalla tai toisten leikkievien lasten ää-

net. Nämä voivat helposti herpaannuttaa lapsen keskittymistä. Tarkkaavaisuushäiri-

öinen lapsi saattaa toisinaan tarvita oman täysin häiriöttömän työskentelytilan ja -

rauhan suoriutuakseen toivotuista toimista. (Peltomaa ym. 2005, 21.) 

 

Aikuisen on hyvä myös muistaa pitää vain tarvittavat tavarat esillä, jotta lapsen 

keskittyminen ei mene epäoleelliseen tai keskeydy jos jotain tavaraa täytyykin lähteä 

hakemaan kesken toiminnan. Aikuisten tulee muistaa huomioida myös oman 

esimerkin ja mallin voima. Mikäli aikuiset kehottavat lapsia olemaan esim. hiljaa ja 

antamaan tilassa kaikille ruokarauha, tulisi aikuisten myös itse toteuttaa tätä toivetta 

eikä epähuomiossa vaikkapa itse höpötellä kaiken aikaa toisten aikuisten kanssa. 

7.2.3 Lapsen vireystila ja rauhoittuminen 

Lapseen tutustumisen myötä aikuinen oppii tunnistamaan, milloin lapsen vireystila 

on korkeimmillaan oppimista ja tavoitteellisempaa toimintaa ajatellen (aamulla, ilta-

päivällä, ulkoilun jälkeen, päivälevon jälkeen jne). Tarkkaamaton lapsi tarvitsee 

normaalia enemmän tukea siinä, että hän jaksaa keskittyä ikätasonsa vaatimiin tehtä-

viin ja toimiin, vaikka hän osaisikin tehdä ne. Aikuisen tulee tukea lasta säilyttämään 

riittävä vireystila, esim. kehottamalla lasta välillä liikkumaan hiukan. Aktiivisen 

työskentelyn kesto vaihtelee paljon lapsien välillä, jollain keskittymiskyky voi olla 

terävimmillään vain 5-15 min, ja sitten tarvitaan jo tauko, kun taas toiset lapset jak-

savat puolikin tuntia yhtäjaksoista toimintaa. Tärkeää muistaa siis huomioida yksilöl-

lisyys ja yksilölliset erot tämänkin asian suhteen. Mikäli lapsella on toistuvia vireys-

tilan muutoksia tai jatkuvaa väsymystä, syyt tulisi selvittää yhdessä vanhempien 

kanssa. (Aro & Närhi 2003, 22; Vilen ym. 2007, 288.) Jos lapsi on rauhaton, voi olla 

hyvä rauhoittua ennen tärkeän, keskittymistä vaativan tehtävän tai toimen suoritta-

mista, esim. jonkin rauhallisen leikinomaisen harjoituksen avulla.  
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7.2.4 Säännöllisyys ja muutoksiin valmistaminen  

Säännölliset ja selkeät työskentelyrutiinit sekä mahdollisimman ennakoitava arki 

vahvistavat lapsen itsenäistä suoriutumista ja auttavat lasta suuntaamaan 

tarkkaavuuttaan oikein. Ennakoitavuus auttaa jokaista lasta. Esim. siirtymätilanteissa 

tilanteiden samankaltaisuus helpottaa lasta, jolloin lapsi nopeasti oppii miten 

kyseisessä siirtymässä toimitaan, mistä mennään, minne mennään, miksi mennään, 

miten mennään jne. Tarkkaamattomalle lapselle ei tule tarjota liikaa uusia asioita 

kerralla. Ennakoimattomat ja yllätykselliset tilanteet ja muutokset aiheuttavat 

helposti ylimääräisiä ristiriitatilanteita ja epävarmuutta. Myös mahdollisimman 

pysyvät ja tutut aikuiset auttavat lasta keskittymään ja suoriutumaan toimista, uutta 

aikuista yritetään helposti ”vedättää” ja kokeillaan rajoja. (Vilen ym. 2007, 291.) 

 

Jos mahdollista, lapselle olisi hyvä kertoa valmiiksi jos jotain uutta on tapahtumassa, 

esim. muutoksia päiväjärjestyksessä tai ryhmän aikuisissa. Lasten kanssa voidaan 

pyrkiä sopimaan etukäteen, esim. milloin tai minä päivänä tapahtuu mitäkin (päivä- 

ja viikkosuunnitelma), jotta lapsen ei tarvitse jatkuvasti laittaa energiaansa turhiin 

odotuksiin ja kyselemiseen. (Vilen ym. 2007, 291- 292.) Myös kuvia voi käyttää 

apuna ja ennakoinnin tukena. Lapsille voidaan kuvittaa eri tilanteita, esim. 

päiväohjelma, suurpiirteinen viikko-ohjelma ym. Näin ollen kuvia seuraamalla lapsi 

voi tarkistaa mitä minkäkin toiminnan jälkeen tapahtuu tai mitä toimintaa minäkin 

päivänä on luvassa. Myös arjen pienemmissä tilanteissa, esim. 

pukeminen/riisuminen, voidaan kuvien avulla osittaa ja ennakoida tilannetta ja 

osoittaa lapselle mitä häneltä odotetaan ja mitä tulee tehdä. 

7.2.5 Työn rytmittäminen 

Erilaisia toimia, tehtäviä ja töitä on hyvä rytmittää siten, että lapsi jaksaisi tehdä ne 

loppuun. Keinoja tehtävien rytmittämiseen ovat mm. lyhyiden tehtävien ja suoritus-

ten suosiminen. Tällöin toiminnan välissä lapselle voi antaa mahdollisuuden pitää 

pieniä taukoja. Ohjeiden pilkkominen auttaa lasta, koska tarkkaamaton lapsi ei pysty 

keskittymään ja sisäistämään pitkää ohjelistaa siitä, mitä tulisi tehdä. Tehokkaampaa 

on antaa mieluummin vain yksi ohje kerrallaan. Pitkien ja mutkikkaiden tehtävien ja 
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toimintojen kanssa toiminnan osittaminen ja vaiheittain eteneminen helpottaa usein 

suoriutumista. On hyvä edetä tarpeeksi helposta pikku hiljaa vaikeampaan. Liian 

haastavat tehtävät herpaannuttavat keskittymisen, jolloin lapsi saattaa antaa helposti 

periksi vaikka ehkä osaisikin tehdä tehtävän. (Vilen ym. 2007, 292.) 

 

Kuvia käyttämällä voi helpottaa ohjeiden muistamista ja säästää turhia neuvoja. On 

hyvä pitää aina mukana mahdollisia apukuvia, joita voit tarvittaessa käyttää ja 

näyttää. Tarkkaamaton lapsi tarvitsee usein jotakin konkreettisempaa kuin vain sanat. 

Joskus toki ele- ja ilmekielikin on parempi kuin vain loputon neuvojen ja ohjeiden 

antaminen. (Vilen ym. 2007, 292.) 

7.2.6 Palaute tilanteesta heti sen suorittamisen jälkeen 

Tärkeää olisi muistaa antaa kiellot ja kehut heti tilanteessa, jolloin lapsi kokee ja 

oppii huomaamaan selkeästi syy-seuraus suhteen. Myös erilaiset, vaihtelevat ja 

mukavat palkkiot hyvästä yrittämisestä ja suorituksesta kannustavat ja motivoivat 

lasta yrittämään parhaansa. Aluksi onnistumisista ja hyvistä yrityksistä kannattaa 

antaa konkreettisiakin palkkioita, myöhemmin kehuminen ja sanallinen palaute 

saattaa riittää. Lasta on hyvä kehua paljon ja yrittää löytää arjesta paljon 

positiivisuutta lapsen hyvistä ja vahvoista ominaisuuksista ja onnistumisen hetkistä. 

Jo pelkkä asioiden yrittäminen on todella tärkeää, ei niinkään se päästäänkö 

varsinaiseen lopputulokseen. Vaikka välillä olisi vaikeaa tai asioiden ja taitojen 

opettelussa mentäisiin ”takapakkia”, lapsen ei tule antaa mennä aina sieltä mistä aita 

on matalin. Tarkkaamattomaltakin lapselta saa vaatia tehtävien tekemistä, hyvää 

käytöstä jne. Tarkkaamaton lapsi saattaa vain tarvita hieman enemmän tukea 

tehtävien ja toiminnan suorittamiseen. (Vilen ym. 2007, 292; Peltomaa ym. 2005, 

20.) 

7.2.7 Häiriökäyttäytymisen huomioiminen ja ”älä” -sanan käyttö 

Kun lasta kehotetaan lopettamaan jokin toiminta, sana ”EI tai ÄLÄ” ei välttämättä 

ole aina se tehokkain vaan saattaa joskus jopa kääntyä päinvastaiseksi ja yllyttää 

lasta jatkamaan. Aikuisen olisi hyvä oppia toimimaan tilanteessa mieluummin 
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positiivisemman kautta ja tarvittaessa konkretisoida kiellot ja kehotukset esim. 

kuvien avulla. Lapset reagoivat paremmin viesteihin, joissa heitä pyydetään 

toimimaan tietyllä tavalla kuin niihin viesteihin, joissa heitä kielletään tai pyydetään 

lopettamaan tietyllä tavalla toimiminen. (Furman, 2003, 30.) 

 

Muutama esimerkki miten voi antaa ohjeita positiivisemman kautta: 

 

”Älä huuda!”  >  ”Puhu rauhallisemmalla äänellä!” 

”Ei heitellä tavaroita!” > ”Pidä tavarat vieressäsi!” 

”Lopeta potkiminen!” > ”Pidäpä jalkasi paikoillaan!” 

”Älä sotke ruualla!” > ”Syöhän siististi!” 

”Älä kiusaa siskoasi!” > ”Ole kiltti siskollesi!” 

(Furman, 2003, 30.) 

 

Mikäli lasta kielletään, tulisi lapselle muistaa antaa väärin toimitun tilanteen tilalle 

hyväksyttävä tai vaihtoehtoinen toimintamalli. Esim. ”Ei saa ohittaa!” > ”Tässä on 

jono ja tässä on sinun jonopaikkasi. Jonossa kuljetaan peräkkäin.” 

 

Jos kielloista seuraa yhdessä sovittu rangaistus, tulisi sopimuksesta muistaa pitää 

kiinni. Jos lapsen kanssa on sovittu, että esim. lyömisestä seuraa ”jäähyä”, lapsi tulee 

viedä joka kerta jäähylle, kun hän lyö. Lapselle on myös hyvä muistuttaa joka kerta, 

miksi hän joutui jäähylle ja miten olisi pitänyt toimia, jotta olisi jäähypenkin välttä-

nyt. Johdonmukaisuus ja tilanteen läpikäyminen vaikuttaa oleellisesti syy-seuraus 

suhteen opetteluun ja ymmärtämiseen. Ilman selitystä annettu rangaistus ei opeta lap-

selle mitään. (Peltomaa ym. 2005, 21–22.) 

 

Lapsen on helpompi opetella toimimaan oikein, jos hänen muistettavanaan on vain 

muutama keskeinen sääntö kerralla. Kun sääntöjen noudattaminen alkaa sujua ilman 

jatkuvaa muistuttelua, voi tilalle ottaa uuden opeteltavan säännön. Vanhojen 

sääntöjen tulee kuitenkin pysyä silti lapsen mielessä, vaikka uusia harjoiteltaisiinkin. 

Jos kuitenkin vanhat säännöt alkavat unohtua tai lapsi alkaa lipsua niistä, voi uuden 

säännön opettelua siirtää ja palata takaisin vanhan opetteluun, kunnes toiminta 

jälleen onnistuu. Lapselta tulee muistaa vaatia tarpeeksi, jotta hän ei vain vedätä 

aikuista ”hölmöilyllään”. Lapsia kannattaa myös kuunnella, kun luodaan yhteisiä 
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sääntöjä. Yhdessä luotuja sääntöjä kunnioitetaan yleensä enemmän kuin ns. 

”ylhäältäpäin” aikuisjohtoisesti annettuja ja asetettuja käskyjä ja käskyjä. (Vehkalahti 

2007, 19.) 

7.2.8 Liikkumisen salliminen 

Aktiivisuutta ja ylimääräistä energiaa on hyvä purkaa säännöllisesti ulkona. Lapsi on 

hyvä ottaa mukaan myös erilaisiin arkisiinkin toimiin ja perusaskareisiin, joiden 

parissa hän voi purkaa energiaansa, esim. aikuisen auttaminen tavaroiden 

järjestelemisessä. Tarkkamaton lapsi, kuten kuka tahansa lapsi, jaksaa yleensä 

keskittyä sellaisiin tehtäviin ja toimiin paremmin, joissa hän saa itse toimia ja 

kokeilla. Tehtävien ja toiminnan tukena voi käyttää erilaisia, yksinkertaisiakin 

materiaaleja ja toimintamuotoja, esim. palikat, väripaperit, käytännön kokeilut, 

tutkiminen jne., joiden avulla toimintaa saadaan kokemuksellisemmaksi. Kun lapsi 

pääsee toimimaan, kokeilemaan ja tekemään itse, hän oppii samalla kuin itsestään. 

Joidenkin tarkkaamattomien lasten kohdalla ovat toimivia myös esim. 

”pysäkkitehtävät” eli eri työpisteet eri työtehtäville, jolloin toiminnan jälkeen 

mahdollisestaan kuin ohimennen myös pienet pysähdykset ja liike. (Vilen ym. 2007, 

289, 292.) 

7.2.9 Pitkäjänteisyyteen ohjaaminen 

Apuna pitkäjänteisyyden opettelussa voi olla, esim. pisteytys- ja palkkiosopimukset. 

Tällainen sopimus voidaan tehdä, esim. toimintakohtaiseksi tai päiväkohtaiseksi. 

Päiväkohtaisessa sopimuksessa lapsen tulee toimia parhaansa mukaan koko päivän 

ajan ja pyrkiä parhaansa mukaan suoriutumaan tietyistä vaadituista asioista. 

Onnistuessaan hän saa päivän päätteeksi palkkion hyvin suoritetusta päivästä. 

Tehtäväkohtainen sopimus koskettaa puolestaan vain yhtä, hieman enemmän 

pinnistelyä vaativaa tehtävää tai toimintaa, jolloin palkkion saa heti onnistumisen 

jälkeen. Tärkeää on huomioida pitkäjänteisyyden ja vaatimustason asteittainen 

kasvattaminen. Aloitetaan opettelu sellaisista asioista, joissa lapsi voi onnistua. Liian 

korkea vaatimustaso ja tavoitteet vaikuttavat negatiivisesti taitojen opetteluun, koska 

tällöin lapsi harvoin motivoituu tai viitsii edes yrittää. Tärkeää on myös opetellaan 
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lapsen kanssa nimeämään pitkäjänteisyyteen vaikuttavia tunteita ja sanomaan niitä 

ääneen. Esimerkiksi jos lapsi huomaa hermostuvansa tai ärsyyntyvänsä tietyistä 

asioista, hän voi ilmaista tunteen jo ennen kuin ne pääsevät valloilleen ja vaikuttavat 

toimintaan ja suoritukseen. Tällöin lapsen kanssa voidaan purkaa tilanne ja etsiä 

hermostumisen aiheuttaja sekä keinoja välttää hermostuminen. (Vilen ym. 2007, 292; 

Peltomaa ym. 2005, 20.) 

 

Pitkäjänteisyyteen ohjaaminen vaatii aikuiselta myös pitkää pinnaa. Aikuisen tulee 

olla järjestelmällinen ja jämpti, suuttua ei saa vaikka lapsi ei onnistuisikaan. 

Kannustus on tärkeää. Lapsen kanssa voidaan yhdessä harjoitella keskittymistä, sitä 

kun voi harjoitella missä vain. Aikuinen voi asettaa lapsen kanssa yhteiset tavoitteet 

ja miettiä, onko mahdollista, että lapsi kykenee ne saavuttamaan. 

(Vilen ym. 2007, 292; Peltomaa ym. 2005, 20.) 

7.2.10 Oman vuoron odottaminen 

Oman vuoron odottaminen ja jonottaminen ovat usein hankalia. Lasten kanssa voi-

daan yhdessä miettiä, mitä eri asioita lasten omassa ryhmässä tehdään vuorotellen ja 

miksi oman vuoron odottaminen tuntuu joskus vaikealta. Voidaan jutella myös siitä, 

miten ja millaisissa tilanteissa aikuisetkin joutuvat usein jonottamaan ja odottamaan 

omaa vuoroaan. Voidaan myös herätellä ajatuksia siitä, mitä seuraavissa tilanteissa 

tapahtuisi, jos ihmiset eivät osaisikaan odottaa omaa vuoroaan, esim. kaupassa tava-

roiden maksaminen, huvipuistossa laitteeseen meneminen, hampurilaisen ostaminen, 

autolla ajaminen jne. Lastenkin tulee ymmärtää ja oppia, ettei kukaan voi koko ajan 

olla ensimmäinen, aloittaja, paras ja voittaja vaan tärkeää on, että ihmiset osaavat 

ottaa toisia ihmisiä huomioon. Toisten huomiointi auttaa toimimaan yhdessä. (Lions 

Quest -ohjelma; Vatupassi. 70.) 

7.2.11 Lapsen motivaation ja mielenkiinnon ruokkiminen 

Aikuisen on hyvä olla luova ja muuntautumiskykyinen ja suhtautua joustavasti esim. 

tehtävien ja toimien suoritustapaan tai -paikkaan. Miksei jotakin tehtävää voisi 

joskus opetella vaikkapa ulkona lapsen kanssa konkreettisesti kokeilemalla ja 
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tekemällä? Kannattaa ottaa myös konkreettiset havainnollistamisvälineet käyttöön. 

Konkreettisuus ruokkii mielenkiintoa ja innostusta kokeilla, tehdä ja oppia. 

(Peltomaa ym. 2005, 20.) 

 

Aikuisen tulee huomioida ja tiedostaa lapsen vahvat ja heikot oppimisalueet ja 

mahdollisuuksien mukaan käyttää luovasti apuna lasta kiinnostavia aiheita, esim. 

muistipelit, dinosaurukset, autot, junat jne. Tehtävää ja toimintaa voi muokata 

tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan juuri kyseiselle lapselle sopivaksi. 

Motivaation lähteenä hyvin toimiva asia on varmasti myös mieleinen palkkio 

onnistumisesta, joten tällaisia voi käyttää myös palkkioina hyvin suoritetusta 

toiminnasta. (Peltomaa ym. 2005, 20.) 

7.2.12 Onnistumistilanteiden järjestäminen ja itseluottamuksen  

 lisääminen 

Lapsen tukeminen selviytymään ja luottamaan omiin kykyihinsä vaatii sekä lapselta 

että aikuiselta kärsivällisyyttä ja yhteistyötä. Tärkeää on, ettei luovuteta, vaikka 

haasteet olisivatkin suuria. Aikuisen tulisi löytää lapsen ”kompastuskiviin” kiertotie 

tai matalampi kynnys, jotta lapsi ei koe vaatimusten olevan hänelle ylivoimaisia. 

Mitä useammin lapsi epäonnistuu, sitä varmemmin hän jättää kesken tehtävän ja 

toiminnan, joita hän ei koe osaavansa ja jotka siksi eivät häntä kiinnosta. 

Itseluottamus kärsii ja lopulta lapsi ei ehkä edes yritä suoriutua vaikka osaisikin 

tehtävän asia suorittaa. Lapsen vahvojen taitojen esille tuominen on tärkeää, jotta 

lapsi ei koe, että hänessä on vain vikoja, joiden kanssa taistellaan. Kehuminen ja 

kannustaminen on tärkeää. Aikuisen tulee auttaa lasta löytämään toimia, joissa hän 

voi näyttää taitojaan ja kokea olevansa hyvä ja taitava. Esimerkiksi asettamalla esille 

töitä, joista lapsi on itse ylpeä ja joihin hän on tyytyväinen, voidaan pienellä eleellä 

lapselle osoittaa kannustusta ja kiinnostustaan. Onnistumisen elämykset edellyttävät 

juuri kyseessä olevan lapsen tasolle asetettuja tavoitteita, jotka lapsen on mahdollista 

saavuttaa taitojensa pohjalta, ei liian haasteellista tai helppoa vaan 

tarkoituksenmukaista ja taitotasoon sopivaa. (Vehkalahti 2007, 24; Peltomaa ym. 

2005, 20; Vilen ym. 2007, 291.) 
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7.2.13 Sosiaalisten taitojen tukeminen 

Sosiaalisia taitoja lapsi joutuu vääjäämättä opettelemaan ollessaan ryhmässä muiden 

kanssa. On siis tärkeää, ettei tarkkaamatonta ja ylivilkasta lasta jätetä ryhmän 

ulkopuolelle vain siksi, että hän ei ehkä osaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla tavalla. 

Vain osallistumalla, ohjausta saamalla ja muiden toimintaa seuraamalla lapsi voi 

oppia. 

 

Esimerkiksi ryhmätyöt antavat lapselle mahdollisuuden tehdä päätöksiä, toisaalta 

tukeutua toisiinsa ja harjoitella yhdessä toimimista muiden kanssa. On tärkeää, että 

pienryhmät (n.2-5 hlöä) ovat sen kokoisia, että jokainen ryhmän jäsen voi osallistua 

aktiivisesti toimintaan ja päätöksentekoon. Jokaista tarvitaan yhteisen tavoitteen 

saavuttamisessa. Kun lapsi kokee olevansa tarpeellinen ryhmän jäsen, yhteishenki 

kasvaa ja lapsen itsetunto kohenee. (Vehkalahti, 2007, 28.) 

7.2.14 Positiivinen asennoituminen ja ymmärrys 

Vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen kanssa toimiminen ja yhteistyö vaativat 

aikuisilta kärsivällisyyttä, panostusta, yhteisiä toimintatapoja ja aikaa keskittyä 

lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Edistyminen ja toiminnan sujuminen edellyttää, että 

aikuiset huomioivat myös omat voimavaransa ja tarkkailevat omia toimiaan ja 

asenteitaan. 

 

Osaamattomuuden erottaminen tottelemattomuudesta on tärkeää. Lapsen toimintaa 

tulee tarkkailla ja havainnoida arjen tavallisissa tilanteissa. Lapsi täytyy tuntea, jotta 

voi tietää milloin lapsi vain vedättää aikuista ja milloin hän ei oikeasti kykene 

suoriutumaan toiminnasta. Arjessa tulisi muistaa nimenomaan tukea lasta 

harjoittelemaan tarkkaavaisuutta ja taitoja sen sijaan, että hermostutaan lapselle siitä, 

että ”tämä ei koskaan kuuntele” tai ”ei vieläkään osaa”. Lapsi ei ole tarkkaamaton 

tahallaan. (Vilen ym. 2007, 291.) 

 

Vaikka omat hermot kiristyisivät, on tärkeää muistaa pysyä rauhallisena ja välttää 

kinastelua. Aikuisen tulee kyetä keskittymään ja havainnoimaan omaa toimintaansa, 
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toimia tietoisesti ja pyrkiä sanomaan asiat positiivisen kautta, esim. ”Älä huuda!” > 

”Puhu rauhallisella äänellä!” (Furman, 2003, 30.) 

7.2.15 Hyvä muistaa ohjeita antaessa 

 Katso lasta silmiin ohjeita antaessasi. 

 Käytä lyhyitä ja selkeitä ohjeita. 

 Sano yksi asia kerrallaan.  

 Yksinkertaista monimutkaiset ohjeet. 

 Ole johdonmukainen. 

 Varmista, että lapsi on ymmärtänyt ohjeet. 

 Toista ohje tarvittaessa. 

 Kannusta lasta pyytämään apua tarvittaessa. 

(Vilen ym. 2007, 292; Peltomaa ym. 2005, 21.) 

 Anna palautetta jo hyvästä yrittämisestä, lopputulos ei niin tärkeä 

 Laskeudu fyysisesti samalle tasolle lapsen kanssa, esim. kyykisty viereen 

juttelemaan mieluummin kuin että sanelet ohjeita konkreettisesti ylhäältä 

käsin. 

 Työryhmällä tärkeää olla yhteiset pelisäännöt, tavoitteet ja toimintatavat, jotta 

toiminta olisi mahdollisimman johdonmukaista, tehokasta ja laadukasta. 

7.3 Mitä elementtejä tulee arjessa huomioida sosiaalis-emotionaalisten ongel-

mien tukemisessa  

Lapsi ymmärtää sosiaalisia tilanteita sitä paremmin, mitä kehittyneemmät vuorovai-

kutustaidot hänellä on. Vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojen yhtenä tärkeänä edelly-

tyksenä on kielellinen kyky ilmaista itseään ja tunteitaan sekä ymmärtää muiden il-

maisuja. Omien ja muiden tunteiden havaitseminen, omien tunnereaktioiden käsittely 

ja hallinta sekä kyky asettua toisen asemaan ovat keskeisiä opeteltavia asioita vuoro-

vaikutustilanteissa ja oleellisia edellytyksiä kaikelle sosiaaliselle toiminnalle. Sosiaa-

lis-emotionaalisista häiriöistä kärsivän lapsen kanssa toimivien aikuisten tulee luoda 

ja ylläpitää lapsiryhmässä turvallisuuden, hyväksynnän ja yhteenkuuluvuuden tuntei-
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ta ja ohjata lapsia ymmärtämään toistensa erilaisuutta, erilaisia tunteita ja tunneko-

kemuksia sekä erilaista käytöstä. Lapset tarvitsevat paljon myönteistä huomiota, 

ymmärtämistä, turvallisuuden tunnetta, hyväksyntää ja ystävällistä vuorovaikutusta, 

jotta sosiaaliset ja tunnepuolen taidot voivat kehittyä. (Häkkä. ym. 2006, 102.) 

 

Ennen varsinaisiin tukitoimiin ja toimintamalleihin turvautumista on hyvä huomioida 

arjessa erilaisia lapsen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Kun aikuinen huomio vaikut-

tavia tekijöitä, voi hän tietoisesti tehostaa myös omaa toimintaansa ymmärtääkseen 

eri tilanteita ja tukeakseen lasta näissä. 

7.3.1 Turvallisuuden tunteen luominen 

Lapsen tulisi alusta asti tuntea itsensä tervetulleeksi, osaksi ryhmää ja olonsa turval-

liseksi. Jo arjen pienetkin asiat, kuten lämmin tervehtiminen, esittäytyminen, ympä-

ristön esittely ja siihen tutustuminen, lapsen nimen muistaminen ja omalla nimellä 

merkityt paikat ovat tärkeitä asioita lapselle. Uuteen paikkaan tulemista voidaan hel-

pottaa ennakointia tukevilla tutustumiskäynneillä, mutta myös esim. sallimalla aluksi 

lapselle oman turvaa tuovan lelun mukana oleminen. (Peltomaa ym. 2005, 25-26; 

Pöyhtäri ym. 2000.) 

 

Päivittäisten toimien mahdollisimman samana säilyvä rytmi, strukturoitu arki ja tutut, 

turvalliset ja jatkuvat ihmissuhteet luovat lapselle turvaa. Äkkinäisten muutoksien 

välttäminen ja minimointi tukee ennakoitavuutta. Uusiin asioihin ja muutoksiin tulisi 

voida tarpeen mukaan valmistautua etukäteen, esim. jutellaan yhdessä mitä on tulos-

sa, mitä tapahtuu, miksi tapahtuu, missä tapahtuu jne. Myös leikin keinoin tai kuvia 

käyttämällä voidaan tilanteita opetella ja harjoitella etukäteen. (Peltomaa ym. 2005, 

25-26; Pöyhtäri ym. 2000.) 

7.3.2 Lapsen yksilöllinen huomioiminen ja itsetunnon vahvistaminen 

Jokainen lapsi kaipaa huomiota aikuisilta. Aikuisen tulee pyrkiä huomioimaan ryh-

män kaikkia lapsia tasapuolisesti, myös niitä, jotka eivät pidä itsestään ns. ”isoa me-

teliä” eivätkä tarvitse erityistä tukea. Jotkut hakevat huomiota muita äänekkäämmin 
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ja vaativammin, mutta se ei merkitse, etteivätkö hiljaisemmat ja monessa asiassa jo 

hyvin taitavat lapset kaipaisi huomiota yhtä paljon. Sekä julkinen että yksityinen 

huomioiminen ovat tärkeitä. Julkista huomioimista voi jakaa esim. erilaisten leikkien 

ja tapahtumien kautta. Tärkeää on kuitenkin, että julkinen huomio säilyy positiivise-

na kokemuksena. Julkinen huomio vaatii myös hyvää ryhmähenkeä ja sosiaalisten 

taitojen opettelua ja kehittymistä onnistuakseen. Tarkkana on oltava myös kahden-

keskisissä tilanteissa, ettei lapselle tule kiusallista tai ahdistavaa oloa. Jos aikuisen ja 

lapsen välinen suhde on luottamuksellinen, voi esim. kahdenkeskinen satuhetki ai-

kuisen kanssa olla merkittävä ja tärkeä kokemus. (Vehkalahti, 2007. 24.) Toiset lap-

set ottavat helpommin vastaan kehuja ja kannustusta, toiset puolestaan saattavat her-

kästi vähätellä itseään ja taitojaan vaikka heille kuinka soisi huomiota ja muistuttaisi 

onnistumisista ja taidoista. On siis hyvä muistaa persoonalliset erot, ettet turhaudu 

vaikka lapsi ei heti ottaisikaan positiivista palautetta sujuvasti vastaan. 

 

Lapsen on myös tärkeä nähdä ja kokea, että vanhemmat ja päivähoidon henkilöstö 

keskustelevat häntä koskevista asioista hyvässä hengessä. Päivän päätteeksi on hyvä 

kertoa vanhemmille jotakin hauskaa ja onnistunutta päivän touhuista, myös niin että 

lapsi kuulee nämä kehut. Aikuisten aito reagointi ja kiinnostus ovat tärkeitä, koska 

lapsi huomaa esittämisen ja epäaitouden heti.  

7.3.3 Toimintaympäristö ja erilaisuus 

On tärkeä pyrkiä luomaan toimintaympäristö, joka on lasten kannalta mahdollisim-

man vakaa ja ennustettava. Asetetut pysyvät rajat, selvät säännöt ja rutiinit helpotta-

vat lapsia ymmärtämään minkälaista käyttäytymistä heiltä odotetaan ja luovat samal-

la rauhallisen ilmapiirin ja lisäävät lasten turvallisuuden tunnetta (Häkkä ym. 2006, 

91). Lähtökohtana on luoda ja ylläpitää lapsiryhmässä turvallisuuden, hyväksynnän 

ja yhteenkuuluvuuden tunteita, ohjata lapsia ymmärtämään toistensa erilaisuutta, tun-

teita, elämäntilanteita ja jopa epäsosiaalista käytöstä (Lions Quest -ohjelma; Vatu-

passi). 
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7.3.4 Leikin merkitys 

Leikit ovat lasten sosiaalis-emotionaalisen varttumisen ja kehittymisen tärkeimpiä 

kehitystoimia. Sosiaalis-emotionaalisilta taidoiltaan kehittymätön lapsi saattaa her-

kästi hakeutua leikkeihin, jotka ovat tyypillisiä nuoremmille lapsille, sillä hänen tun-

ne-elämänsä on kypsymätöntä tai hänellä on kehityksellisiä taantumia, regressioita. 

Lapsi saattaa toisinaan myös jännittää leikkimistä. Aikuisen tulisi ohjata lasta ikäis-

tensä seuraan ja auttaa leikkejä alkuun. Aluksi tärkeitä edistysaskelia voivat olla ne 

leikit, joissa toiminta on tulosta tärkeämpää, esim. vapaat hiekka- ja vesileikit, muo-

vailu, liikuntaleikit ilman kilpailua jne. Jännittävää lasta on hyvä kannustaa toimiin ja 

leikkeihin, joissa lapsi voi kokea olonsa turvalliseksi ja saada onnistumisen koke-

muksia. On tärkeää myös tunnistaa ja havaita eri leikkien synnyttämiä mahdollisia 

tunnekokemuksia ja huomioida näitä turvallisen arjen luomisessa. Esimerkiksi piilo-

leikit ovat usein ahdistavia, ja niitä kannattaa harjoitella pienessä turvallisessa ympä-

ristössä yhdessä lapsen kanssa, esim. kotona, ei niinkään isossa päiväkodissa. Piilo-

leikkejä harjoiteltaessa tärkeää on, että lapsi voi varmasti luottaa tulevansa löydetyk-

si. Leikkiessä ja taitoja harjoiteltaessa itse toimintaa ja ”parhaansa yrittämisen” 

osuutta tulee korostaa lopputulosta enemmän. (Lehtinen. 1993; Peltomaa ym. 2005; 

Vilen ym. 2007, 473.) 

7.3.5 Omien tunteiden tunnistaminen ja ilmaiseminen 

Lapselle on tärkeää osoittaa, miten oma käyttäytyminen vaikuttaa muihin. Toisten 

tunteiden havaitsemisen ja tunnistamisen kautta lapsi voi oppia ymmärtämään, mikä 

on hyvää ja mikä huonoa käyttäytymistä. Näitä havaintoja ja tunnistamista voi ope-

tella lapsen kanssa ihan tavallisissa jokapäiväisissä arkisissa tilanteissa vaikka rooli-

leikkien avulla tai jonkin erillisen toimijan välityksellä, esim. ryhmän maskotti tai 

nalle. Saadessaan aikuiselta tukea omien tunteidensa ymmärtämiseen, lapsi alkaa hil-

jalleen ymmärtää myös muiden tunteita ja käytöstä ja voi opetella vähitellen osoitta-

maan empatiaa. (Häkkä ym. 2006, 91–93.) Myös erilaisten tunteita ja ilmeitä kuvas-

tavien kuvien avulla voidaan opetella tunnistamaan kasvonilmeistä erilaisia tunneti-

loja ja jutella yhdessä esim. siitä, millaiset tekijät voivat vaikuttaa kunkin tunnetilan 

syntyyn. 
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Tunteista puhuminen lapsen kanssa on tärkeää, jotta hän oppii nimeämään ja tunnis-

tamaan tunteita. Esim. satuja kuunnellessaan lapsi pääsee pohtimaan sadun tapahtu-

mia, kertomaan omia näkemyksiään ja tekemään kysymyksiä. Tällaiset tilanteet ovat 

hyvä tilaisuus keskustella myös tunteista lapsen kanssa. Aikuisen on tärkeää koros-

taa, että kaikki tunteet ovat sallittuja, niitä saa näyttää ja niistä saa puhua. Kaikki lap-

set eivät kuitenkaan halua puhua tunteistaan, koska heillä voi olla kokemuksia siitä, 

etteivät kaikki aikuiset hyväksy heidän tunteitaan, ainakaan kaikilta osin. Tämä saat-

taa johtua siitä, että lasta on ehkä kielletty itkemästä, olemasta surullinen, vihainen 

tai pettynyt. (Häkkä ym. 2006, 92–93.) Omaa toimintaansa arvioidessa aikuisen on 

hyvä huomioida ja muistaa, ettei kiellä lasta tuntemasta, vaan mieluummin antaa lap-

sen osoittaa tunteensa ja yrittää yhdessä lapsen kanssa löytää syyn, mikä tunteeseen 

vaikuttaa. 

7.3.6 Emotionaalisten reaktioiden ohjaaminen (tunnepurkaukset) 

Lasta voidaan opettaa ohjaamaan tunteenpurkauksiaan uudella tavalla, jos lapsen 

kanssa opetellaan tunnistamaan syitä tunnekuohuihin. Jos lapsi oppii tunnistamaan, 

milloin häntä alkaa esim. hermostuttaa, hän voi tuoda asian esille, jolloin hermostu-

minen saatetaan saada hillittyä ennen kuin hermostuneisuus ja tunnekuohu kasvavat. 

Tunnekuohun jälkeen on hyvä puhua, mistä tilanne johtui, miten lapsi toimi tilan-

teessa ja miten voisi mahdollisesti jatkossa toimia. Hyväksyttyjen keinojen antami-

nen ei-toivottujen tilalle on tärkeää tunnekuohujen käsittelyn opettelemisessa. Tun-

teiden ja tilanteiden sanoittaminen voi olla toisinaan myös hyvin hankalaa, joten ti-

lanteen pilkkominen pienempiin osiin ja yhdessä miettiminen ja asioiden sanoittami-

nen auttavat lasta käymään tilannetta jälkikäteen läpi. Keskustelussa on hyvä ottaa 

esiin sekä lapsen vahvuudet että vielä opeteltavana olevat asiat. Tilanne tulee lopet-

taa aina positiivisiin kommentteihin lapsesta. Tällainen keskustelu auttaa lasta arvi-

oimaan omaa käyttäytymistään ja kontrolloimaan tunteitaan sekä tukee itsetuntoa. 

(Häkkä ym. 2006, 93–94.)  

 

Lapsille ei tulisi koskaan sallia, hermostumisesta huolimatta, aggressiivista käytöstä 

edes leikkikaluja kohtaa. Sen sijaa lasta tulisi rauhoittaa ohjaamalla häntä suuntaa-
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maan aggressionsa vaikkapa johonkin energiaa vievään toimintaan, esim. ulkoiluun, 

liikunta, siivoaminen tms. 

7.3.7 Säännöt 

Aikuisen tulee pitää kiinni luvatuista ja sovituista asioista. Jos lapsen luottamus pete-

tään useasti, alkaa hän toimia helposti samalla, oppimallaan tavalla. Aikuisen tulisi-

kin näin ollen muistaa roolimallina ja esimerkkinä olemisen tärkeys. Johdonmukai-

suus pätee myös rangaistuksiin. Jos lapsen kanssa on sovittu, että sääntöjen rikkomi-

sesta seuraa jokin rangaistus, tulee rangaistus myöskin toteuttaa lapsen rikkoessa 

sääntöjä. Jos rangaistus jätetään toteuttamatta, lapselle jää ajatus siitä, ettei aikuinen 

tarkoita mitä sanoo.  

 

Jos lapsella on vaikeuksia sääntöjen noudattamisessa, hän joko rikkoo rajoja ja sään-

töjä välittämättä seurauksista, on tärkeää: 

 pitää säännöt johdonmukaisina ja ennakoitavina (aina samanlaisena) 

 laatia sääntöjä yhdessä lasten, työryhmän ja vanhempien kanssa 

 pitää yhtenäinen linja kotona ja hoidossa, mikä helpottaa lapsen tilannetajua 

ja sääntöjen sisäistämistä 

 sääntöjen tulee olla tarpeellisia ja muodoltaan lyhyitä eikä niitä saa olla liian 

montaa kerralla 

 myönteinen sääntö hyväksytään kielteistä helpommin 

 osa säännöistä on hyvä säilyttää vuodesta toiseen, osa on hyvä luoda uuden 

ryhmän kanssa juuri kyseiselle ryhmälle sopivaksi 

 

(Peltomaa ym. 2005, 26-27; Vehkalahti. 2007, 19-20; Lions Quest –ohjelma. Vatu-

passi.) 

7.3.8 Muuta huomioitavaa 

Jos ryhmään tulee lapsi, jolla on alusta alkaen voimakkaita negatiivisia tunnereaktioi-

ta esim. jotakuta aikuista kohtaan, ne ovat usein heijastuksia (tunnesiirtoja) jostakin 
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aikaisemmasta ihmissuhteesta. Jos lasta puolestaan pidetään epämiellyttävänä tai häi-

rikkönä, hän helposti alkaakin toimia tuon ennakkokuvan mukaisesti. Ensivaikutelma 

voi siis pettää. Kun lapsen kanssa tutustuu ja opitaan tuntemaan, tilanne todennäköi-

sesti tasoittuu ja muuttuu. Aikuisten kannattaa tehdä työtä huomioidakseen lapsen 

hyvät puolet ja ne tulee myös sanoa ääneen. Tutustutaan rauhassa ajan kanssa. Luot-

tamus rakentuu yleensä vähitellen. Jos lapsi kertoo jotain itsestään, voi myös aikui-

nen jakaa lapselle palan omaa elämäänsä. Tämän tulee tapahtua kuitenkin niin, että 

aikuinen kuuntelee lapsen huolia, eikä lähde purkamaan lapselle omia ongelmiaan. 

(Vehkalahti. 2007.) 

 

Haastavat kasvatustilanteet saattavat joskus turhauttaa ja luoda voimattomuuden tun-

teita. Tilanteen voi kuitenkin koittaa kääntää toiseen suuntaan. Ota haasteesta itselle-

si oman ammatillisuuden kehittymisen mahdollistaja ja haasta omaa osaamistasi ti-

lanteita ratkoessasi. 

 POHDINTA 

Tällainen toiminnallinen opinnäytetyön tekeminen oli minulle uusi ja mielenkiintoi-

nen oppimiskokemus. Koin tämän niin itseni ja oman ammatillisuuteni kuin varhais-

kasvatustyönkin kehittämisprojektina.  

 

Tutkiva ja kehittävä työote näkyvät opinnäytetyössäni nimenomaan teoreettisen lä-

hestymistavan perusteltuna valintana, prosessissa tehtyjen valintojen perusteluna se-

kä pohtivana ja kriittisenä suhtautumisena omaan työhön ja tekemiseen. Teoria poh-

jaa kokosin nimenomaan niistä aihealueista, jotka koin oleelliseksi kokonaiskuvan ja 

haluamani aiheen suuntaamisen kannalta. Teoriaosuus luo mielestäni myös selkeää 

viitekehystä ja pohjaa konkreettiselle tuotokselleni. Prosessissa tehdyt valinnat ja 

niiden perustelut liittyvät myös suurelta osin juuri siihen, mitä olen selkeästi halun-

nut työhöni ottaa mukaan, mikä on aiheeni ja työn etenemisen kannalta keskeistä asi-

aa ja tietoa ja minkä tiedon olen jättänyt työni ulkopuolelle. Materiaalin prosessointi 

ja tekemäni valinnat pyrin perustelemaan mm. käytännön kokemusten, omien näke-

mysteni sekä varhaiskasvatuksen työtä kuvaavien ajatusten ja perusteiden kautta. 
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Aihe ja aiheen rajaus oli hetimmiten melko selkeänä mielessäni, koska varhaiskasva-

tuksen työkentältä saamieni kokemusten, omien ajatusten sekä lukemieni erilaisten 

kartoitustenkin myötä koin aiheeni itseäni kiinnostavaksi, ajankohtaiseksi sekä työ-

elämää palvelevaksi. Lapsilla ilmenee nykypäivänä valitettavan paljon erilaisia käy-

töshäiriöitä ja vuorovaikutuksellisia pulmia, jotka luovat haastavia kasvatustilanteita 

arkeen. Vaikka tässä opinnäytetyössäni saatan puhua aihetta koskevien kehityksen-

osa-alueiden häiriöistä ja ongelmista, ajatukseni on kuitenkin kaiken aikaa, ettei mi-

tään virallista diagnosoitua problematiikkaa tarvita tukimuotojen käyttöönotolle. Tu-

kea tarvitsevilla lapsilla saattaa olla paljon erilaisia samankaltaisuuksia ja oireita, joi-

ta viralliset diagnosoidut problematiikat pitävät sisällään, joten näitä tekijöitä tunnis-

tamalla ja huomioimalla pystytään toteuttamaan varhaista puuttumista ja ennaltaeh-

käisevää työtä. 

 

Opin työn tekemisen yhteydessä mm. sen, että ko. aiheesta löytyy paljon tietoa, mut-

ta löytämäni ja läpi kahlaamani tieto oli hyvin moninaista ja vaati paljon kriittistä 

pohdintaa ja rajaamista. Työhöni pyrin ottamaan mukaan vain sen tiedon, minkä koin 

oleelliseksi, tärkeäksi ja luotettavaksi. Oma kehittyminen ja ammatillinen oppiminen 

työtä tehdessä edellyttivät reflektiivistä pohtimista, teorian ja käytännön ymmärtä-

mistä ja yhteen sovittamista.  

 

Käytännön kokemusten myötä olen havainnut, etteivät varhaiskasvatustyöhön vai-

kuttavat tekijät tai mahdolliset arkea helpottavat tukimuodot olekaan aina ihan itses-

tään selvyys. Päivästä toiseen jatkuvista haastavista kasvatustilanteista saattaa tulla 

tehottomassa ja rakoilevassa tiimissä oravanpyörän kaltainen negatiivisuuden kehä, 

jonka suunta tulisi saada muutettua, jotta työn mielekkyys säilyisi, tehty työ olisi laa-

dukasta ja asianmukaista eivätkä työntekijät palaisi loppuun. Opinnäytetyöni, siihen 

keräämäni asiat ja ajatukset kuvastavat hyvin omaa näkemystäni varhaiskasvatustyön 

tekemisestä, työn eettisestä perustasta sekä arkea mielestäni helpottavista asioista. 

Työn valmistuttua ja sitä lukiessani huomasin tekstistä kumpuavan osittain ja tahat-

tomasti myös ns. ”asenne kasvatusta”. Mitään aikuisten ihmisten ja ammattitaitoisten 

kasvattajien varsinaista kasvattamista en pyrkinyt työlläni missään nimessä hake-

maan tai korostamaan, mutta toivon toki esiintuomieni ajatusten herättävän lukijassa 

ajatuksia ja tunteita, jotka innoittaisivat lukijan lähteä miettimään myös omaa työtään 



 

45 

 

ja tapaansa työskennellä. Mikäli saan herätettyä yhdessäkin lukijassa pilkahduksen 

positiivisuutta, ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyttä sekä ennaltaehkäisevän työn nä-

kökulmia, olen tyytyväinen. Toisinaan erilaisia ideoita, ajatuksia ja toimintamalleja 

täytyy ikään kuin hieman myös markkinoida ja selittää muille. Mielestäni opinnäyte-

työni voi toimia myös tällaisen ns. ”markkinoinnin” tehostajana, perustelijana ja poh-

jana. 

 

Olen kiinnostunut erilaisista projektityön muodoista ja mahdollisuuksista, joten täl-

lainen kehittämistyö oli juuri minulle sopiva muoto työskennellä. Toivon oman opin-

näyteyöni tuotoksesta eli varsinaisesta työkalupakista olevan muillekin iloa ja hyö-

tyä, mutta toki toivon, että myös työhön keräämäni teoriatietopohja herättää kiinnos-

tusta ja ajatuksia. 

 

Tämän hetkinen tuotokseni on parasta mihin tällä hetkellä ja näillä tiedoilla, taidoilla 

ja resursseillani pystyin toteuttamaan ja luomaan. Olen tyytyväinen aiheeseeni, ke-

räämääni tietoon sekä tavoitteeseen, joihin työlläni pyrin. Prosessin haastavin osuus 

minulle on ollut nimenomaan prosessin etenemisen ns. ”auki kirjoittaminen”. 

 

Tavoitteenani on kaiken aikaa kehittyä ja kehittää omaa ammatillisuuttani, tietojani 

ja taitojani, joten jatkossakin teen varmasti töitä tämän aiheen tiimoilla ja jatkan tä-

män työni kehittämistä. Tätä jatkuvaa kehittymisen ja oppimisen näkökulmaa tukee 

myös valintani tehdä opinnäytetyöni tuotoksesta (työkalupakki) yhä edelleen kehitet-

tävä ja sovellettava materiaalipankki. Ajatukseni on, että työkalupakkia voi jokainen 

soveltaa ja kehittää omien tarpeidensa mukaisesti, tämän vuoksi lisäsin aiheiden lop-

puun tilaa myös lukijan omille ajatuksille ja pohdinnoille.  
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