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Selektiivinen mutismi eli valikoiva puhumattomuus on useimmiten lapsilla esiintyvä psykiatrinen tila, joka aiheuttaa kyvyttömyyttä puhua valikoiduissa tilanteissa, vaikka puhuminen olisi fyysisesti mahdollista. Lapsen selektiivinen mutismi
havaitaan usein päiväkodissa, minkä vuoksi varhaiskasvattajien on tärkeää kyetä havaitsemaan mutismin tunnusmerkkejä ja tukemaan mutistista lasta.
Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta selektiivisestä mutismista ja selvittää miten kasvattaja voisi parhaiten tukea selektiivisesti
mutistista lasta varhaiskasvatusympäristössä. Opinnäytetyö oli kehittämispainotteinen produkti, jonka tarkoituksena oli tuottaa opas selektiivisestä mutismista varhaiskasvattajien työvälineeksi.
Opinnäytetyössä käytettiin useita englanninkielisiä lähteitä suomenkielisen lähdemateriaalin vähyyden vuoksi. Lisäksi työtä varten haastateltiin kahta asiantuntijaa: lasten psykoterapeuttia sekä erityislastentarhanopettajaa. Haastattelumateriaalia käytettiin sekä opinnäytetyössä että oppaassa kirjallisen lähdemateriaalin tukena. Haastattelut antoivat tarkennettua tietoa selektiivisestä mutismista varhaiskasvatusympäristössä.
Lapsi hiljaisuuden takana -opas koottiin opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen pohjalta. Valmiista oppaasta kerättiin palautetta haastatelluilta asiantuntijoilta ja varhaiskasvattajilta arviointilomakkeen avulla. Palautteella haluttiin saada
tietoa oppaan sisällöllisestä toimivuudesta, selkeydestä, tarpeellisuudesta ja
siitä, kuinka opasta voitaisiin parantaa. Opasta korjattiin saadun palautteen mukaan. Pääosin opas arvioitiin onnistuneeksi, hyödylliseksi ja tärkeää aihetta käsitteleväksi. Palautteesta ilmeni, että oppaalle on tarvetta varhaiskasvatuksessa. Opas jaettiin aluepäälliköiden avulla viidelle Helsingin varhaiskasvatusalueelle ja julkaistiin myös selektiivistä mutismia käsittelevällä Kun sanat eivät vain
tule -internetsivustolla.
Opinnäytetyöprosessin lopuksi voidaan todeta, että laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus tukee jo itsessään kaikkia lapsia, mutta etenkin niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea, kuten selektiivisesti mutistiset lapset.
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ABSTRACT

Oikkonen, Marianne and Suonio, Eveliina. The child behind the silence – A
guide about selective mutism for early childhood educators. 64 p., 4 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Spring 2015. Diaconia University of Applied
Sciences. Degree Programme Social Services. Option in Social Services and
Education. Degree: Bachelor of Social Services + early childhood education
teacher qualification.
Selective mutism is a childhood psychiatric disorder which causes inability to
speak in select situations, even though speaking would otherwise be physically
possible. It is often discovered in the kindergarten, which is why it is important
for an early childhood educator to be able to detect signs of mutism and to support a selectively mute child.
The purpose of the thesis was to get acquainted with selective mutism and
quality material covering early childhood education. Additionally, the thesis examines how an educator could best support a selectively mute child in an early
childhood educational environment. The aim was to create a guide on selective
mutism for early childhood educators.
A multitude of English sources were used due to the lack of Finnish material on
the subject. Furthermore, two experts: children’s psychotherapist and special
kindergarten teacher were interviewed. The interview material was used in both
the thesis and the guide to support existing literary sources. The interviews provided specific information on selective mutism in early childhood educational
environments.
The child behind the silence -guide was compiled based on the theoretical
framework of the thesis. An evaluation form was used to gather feedback on the
completed guide from the interviewed experts and educators. The purpose of
the feedback was to acquire information on the clarity, necessity and functionality of the content, and how to improve the guide. Improvements were made according to the feedback, however, the guide was evaluated as an overall success, partially because it covers an important subject. It was apparent from the
feedback that there was demand for the guide in the field of early childhood education. The guide was distributed to several kindergartens across Helsinki in
addition to appearing online on the Kun sanat eivät vain tule -website.
Ultimately, it can be stated that well implemented early childhood education
supports all children, especially those in need of special care such as selectively mute children.

Keywords: selective mutism, early childhood education, special early education,
production
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1 JOHDANTO

Abbyn käsi ponnahtaa ylös melkein joka kerta, kun opettaja esittää
kysymyksen. Suloinen pellavapää istuu eturivissä ja näyttää yhtä
innokkaalta vastaamaan kuin muutkin ryhmän lapset. Kuitenkin joka kerta, kun Abby saa puheenvuoron, hän jähmettyy. Hänen ilmeensä kiristyy ja hän yrittää pinnistää vastaustaan ulos. Vaikka
vastaus on jo huulilla, ääntäkään ei kuulu. Tilanne ei ole uusi: Kun
Abby on päiväkodissa, hän ei pysty puhumaan. Kotona Abby on
puhelias, mutta päiväkodissa lähimpänä sanallista kommunikointia
ovat hänen kuiskauksensa parhaimmalle ystävälleen. (Cole 2006,
56.)
Abbyn tarina on ote Wendy Colen (2006, 56–58) artikkelista, joka kertoo Abbyn
päiväkotiarjesta. Abbyn kaltaisia valikoivasti puhumattomia lapsia on koko maailman väestöstä vain alle yksi prosentti. Heidän tilaansa kutsutaan selektiiviseksi
mutismiksi.

Selektiivinen mutismi on useimmiten lapsilla esiintyvä psykiatrinen tila, joka aiheuttaa kyvyttömyyttä puhua valikoiduissa tilanteissa, vaikka puhuminen olisi
fyysisesti mahdollista (Krysanski 2003, 29). Mutismi voidaan asettaa diagnoosiksi, jos puhumattomuus on jatkunut yli kuukauden ja jos se ei johdu esimerkiksi jännityksestä aloittaa uudessa päiväkodissa, puhe- tai kielitaidon heikkoudesta tai sairaudesta (Sluckin 2011, 342). Selektiivinen mutismi puhkeaa
useimmiten ennen lapsen viidettä ikävuotta, eikä sitä aina havaita ennen kuin
lapsi aloittaa päiväkodin (Krysanski 2003, 30). Tämän vuoksi juuri varhaiskasvattajilla olisi tärkeä tehtävä havaita mutismin tunnusmerkkejä ja tukea mutistista lasta tämän tarvitsemilla tavoilla.

Opinnäytetyömme aiheen valintaa ohjasi lastentarhanopettajakelpoisuuden tavoitteleminen sekä kiinnostuksemme erityistä tukea tarvitsevia lapsia kohtaan.
Teimme tämän vuoksi opinnäytetyömme selektiivisestä mutismista, eli valikoivasta puhumattomuudesta, varhaiskasvatuksessa. Lisäksi olemme huomanneet varhaiskasvatuksessa työskennellessämme, ettei selektiivinen mutismi ole
siellä ehkä kovinkaan tunnettu psykiatrinen häiriö eikä siksi sen oikeanlainen
kohtaaminen liene kaikille varhaiskasvattajille tuttua. Päätimme tehdä kehittä-
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mispainotteisen opinnäytetyön, produktion, jonka tarkoituksena oli tuottaa työvälineeksi opas selektiivisestä mutismista varhaiskasvattajien käyttöön. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta selektiivisestä
mutismista ja selvittää miten kasvattaja voisi parhaiten tukea selektiivisesti mutistista lasta varhaiskasvatusympäristössä.

Haastattelimme opinnäytetyötämme varten kahta asiantuntijaa: puheterapeutti,
psykologi ja lasten psykoterapeutti Jaana Tommaa sekä erityislastentarhanopettaja Helena Simelius-Lindqvistiä. Käytimme haastattelumateriaalia läpi
opinnäytetyömme tukeaksemme ja täydentääksemme sillä kirjallista lähdemateriaalia. Haastatteluista saimme tarkennettua tietoa selektiivisestä mutismista
varhaiskasvatusympäristössä. Haastattelujen pohjalta meille selkeni myös näkemys siitä, että laadukkaasti toteutettu varhaiskasvatus jo itsessään tukee
kaikkia lapsia, ja etenkin juuri niitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea. Laadukkaan
varhaiskasvatuksen yhtenä toteutumisen edellytyksenä on kasvattajien ammattitaitoisuus (Stakes 2005, 11). Tämä ajatus toimii työmme punaisena lankana.
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2 SELEKTIIVINEN MUTISMI

2.1 Selektiivisen mutismin historiaa

Saksalainen lääkäri Adolph Kussmaul alkoi havahtua selektiivisen mutismin
olemassaoloon ensimmäistä kertaa vuonna 1877. Hän kuvaili sitä häiriönä, joka
ilmenee kyvyttömyytenä puhua tietyissä tilanteissa, vaikka puheen tuottamisen
toiminnoissa ei ole vikaa. Hän nimesi häiriön aluksi nimellä aphasia voluntaria
osoittaen näin mielipiteensä siitä, että häiriöstä kärsivät henkilöt kieltäytyivät
vapaaehtoisesti (eng. voluntary) puhumasta. (Krysanski 2003, 30.)

Myöhemmin vuonna 1934 sveitsiläinen lastenpsykiatri Mortitz Tramer tutki samankaltaista oireilua ja kutsui häiriötä elektiiviseksi mutismiksi korostaen, että
nämä lapset ovat valinneet tai päättäneet (eng. elect) olla puhumatta. Lopullinen päätös nimestä tehtiin, kun DSM-IV (Diaqnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) julkaistiin. Nimi selektiivinen mutismi valittiin, sillä se kuvaa
näiden lasten puhumattomuutta valikoituneissa (eng. select) tilanteissa. (Krysanski 2003, 30.)

Selektiivistä mutismia on alettu tunnistaa ujoudesta tai epäsosiaalisesta käytöksestä erilliseksi tilaksi vasta 80-luvun lopulta lähtien, ja se on kokonaisuudessaan vielä melko vähän tutkittu ja huonosti ymmärretty lapsuusiän häiriö. Selektiivisestä mutismista on esitetty tutkimushistoriansa aikana useita erilaisia etiologisia näkemyksiä, mutta tiedon vähyyden vuoksi ei ole päädytty varsinaisesti
mihinkään tiettyyn profiiliin. (Cohan, Chavira, Shipon-Blum, Hitchcock, Roesch
& Stein 2008, 770–772.) Kuitenkin näihin useisiin erilaisiin näkemyksiin perehtymällä voidaan saada hyvä perusymmärrys selektiivisen mutismin luonteesta.

2.2 Diagnoosina selektiivinen mutismi

Virallinen selektiivisen mutismin (F94.0) diagnoosikuvaus on pysyvä kykenemättömyys puhua tietyissä sosiaalisissa tilanteissa, joissa puhuminen on odo-
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tettua, huolimatta siitä, että yksilö pystyy kuitenkin puhumaan joissain muissa
tilanteissa. Lisäkriteerinä on, että puhumattomuus vaikuttaa haitallisesti yksilön
suoriutumiseen joillain elämän osa-alueilla ja että oireiden tulee olla jatkuneet
yhtäjaksoisesti yhden kuukauden ajan. (Krysanski 2003, 29.)

Virallisen diagnoosiluokituksen mukaan selektiivinen mutismi asettuu varhaislapsuuden, lapsuuden ja nuoruuden psyykkisten häiriöiden kategoriaan. Se luokitellaan nykyään enenevissä määrin ahdistuneisuushäiriöksi, yleisnimikkeen
tunne-elämänhäiriö alle (Cohan ym. 2008, 770–771). Lisäksi useat tutkijat asettavat selektiivisen mutismin sosiaalisten tilanteiden pelko-kategoriaan (Cunningham, McHolm & Boyle 2006, 246). Mutismia esiintyy sekä tytöillä että pojilla, kuitenkin vähän useammin tytöillä (Mitchell & Kratochwill 2013, 37). Maailman väestöstä mutisteja on alle prosentin verran eli kyseessä on harvinainen
häiriö (Krysanski 2003, 30).

Selektiiviselle mutismille on tyypillistä, että lapsi puhuu esimerkiksi kotonaan
vanhemmilleen ja sisaruksilleen täysin normaalisti, muttei puhu vaikkapa päiväkodin työntekijöille tai koulussa opettajille (Cunningham ym. 2006, 245). Selektiivistä mutismia ei kuitenkaan voida asettaa diagnoosiksi, mikäli lapsen puhumattomuus johtuu ensimmäisestä kuukaudesta uudessa koulussa tai päiväkodissa, lapsen kielitaidon heikkoudesta tai lapsen häpeästä omaa puhevikaansa
kohtaan. Diagnoosia ei voida myöskään asettaa, mikäli puhumattomuus johtuu
jostain somaattisesta tai psykiatrisesta tilasta tai sairaudesta, kuten esimerkiksi
skitsofreniasta, dysfasiasta tai jonkinasteisesta kehitysvammasta. (Sluckin
2011, 342.)

Selektiivisesti mutististen lasten käyttäytymiseen on kyetty yhdistämään puhumattomuuden lisäksi muitakin yleisiä tunnusomaisia käyttäytymismalleja. Näitä
ovat esimerkiksi ujous, minimaalinen katsekontakti, ahdistuneisuus, huolestuneisuus, sulkeutuneisuus ja eristäytyminen. (Mitchell & Kratochwill 2013, 36.)
Kuitenkaan kaikki selektiiviset mutistit eivät ilmennä näitä käyttäytymismalleja
(Tomma 2014).
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2.3 Selektiivisen mutismin etiologiaa

Eri koulukuntien näkemykset eroavat suuresti siitä, mitkä ovat varsinaisia syitä
lapsen selektiiviselle mutismille. Useat tutkijat ovat kuitenkin olleet pitkälti samaa mieltä siitä, että kyseessä on jonkinlainen variaatio sosiaalisten tilanteiden
pelosta. Eräät tutkijat ovat päätyneet tulokseen, että selektiivinen mutismi lienee
yksinkertaisesti lapsuuden puhe-estyneisyyden sekä sosiaalisten tilanteiden
pelon spektrin kaikkein äärimmäisin muoto. (Krysanski 2003, 31.)

Toisistaan poikkeavia näkemyksiä on runsaasti. Osa näkemyksistä on edelleen
empiirisesti todettavissa linkittyvän useiden mutistien elämiin ja osa taas menettänyt kannattajistoaan yleisen lapsipsykologisen ymmärryksen lisääntyessä.
Esimerkiksi psykoanalyytikot ovat nähneet selektiivisen mutistisuuden lapsen
mielenilmauksena jotain ratkaisematonta konfliktia kohtaan tai rangaistuksena
vanhempiaan kohtaan. Behavioristit taas ovat esittäneet mutistisuuden ikään
kuin pitkään väärin toistetun toimintamallin tuloksena tai opittuna ja muokkautuneena reaktiona, jossa puhumattomuus toimii manipulointi- ja kontrollointimetodina lapsen ympäristöä kohtaan. (Krysanski 2003, 31.)

Lisäksi on esitetty sittemmin kumottuja teorioita, että kaikki selektiivisesti mutistiset lapset olisivat puutteellisten perhesuhteiden uhreja tai jonkinasteisen trauman kokeneita ja oireilevat tästä syystä puhumattomuudellaan (Krysanski 2003,
31 & Stein 2001, 926). Muita vanhoja esitettyjä syitä ovat muun muassa vanhempien tapa ilmaista vihamielisyyttä vaikenemalla, opittu tapa huomionhakua
varten, regressio vauvaikään, syrjäytetty vihamielisyys, huonon minäkuvan suojelu, lapsen tarve kontrolloida tuhoisia ja aggressiivisia ajatuksiaan, sosialisaation epäonnistuminen, kahden ensimmäisen vuoden vuorovaikutusongelmat
äidin ja lapsen välillä sekä köyhtynyt äidinkieli (Hultquist 1995, 101).

On myös täysin mahdollista, ja jopa oletettavaa, että selektiivisen mutismin laukaisee ja ylläpitää eri lapsilla eri asiat. Tämän ajatuksen pohjalta selektiivinen
mutismi olisikin lapsen tapa reagoida omiin vaikeasti käsiteltäviin tunteisiinsa.
Tämä lienee yksi johtavimmista tämän hetken näkemyksistä. (Tomma 2014.)

12
2.4 Vaikutukset lapsen elämään

Koska puhe on tärkeä osa kommunikaatiota, kykenemättömyys puhua voi vaikuttaa vahingollisesti lapsen sosiaalisen ja tunne-elämän kehitykseen (Hung,
Spencer & Dronamraju 2012, 222). Voidaan myös ajatella, että valikoiva puhumattomuus on oire siitä, että näin on jo tapahtunut (Tomma 2014). Puhumattomuus rajoittaa lapsen sosiaalista vuorovaikutusta, saattaa viivästyttää kielitaidon kehittymistä ja r ajoittaa toimintaa päiväkodissa sekä sosiaalisissa suhteissa
(Hung ym. 2012, 222). Tutkimusten valossa onkin todettu, että 20–50 prosenttia
selektiivisesti mutistisista lapsista läpikäyvät kielenkehityksellisiä ongelmia jossain vaiheessa kasvuikäänsä (Cohan ym. 2008, 772). Selektiivisen mutismin
vaikutukset korreloivat yleisimmin suoraan siihen elämän osa-alueeseen, missä
mutismi oireilee eniten, eli missä lapsi ei kykene puhumaan ja kommunikoimaan. Useimmilla mutistilapsilla puhumattomuus rajoittuu nimenomaan päiväkotiin tai kouluun, mikä asettaa haasteita kielenkehityksen ja muun kehityksen
seurannalle. (Stein 2001, 926.)

Päiväkotimaailmassa ilmenevät oireilut ovat kiusaamisenkin puolesta lapselle
ikäviä kokemuksia (Krysanski 2003, 30). Mutistinen lapsi ei välttämättä kykene
puolustamaan itseään edes sanallisesti, minkä vuoksi kiusaamistilanteet herättävänevät suurta avuttomuuden tunnetta mutistilapsessa. Lisäksi mikäli selektiivisen mutismin ajatellaan olevan jonkin asteinen tunne-elämän häiriö, lapsen
kyvyt käsitellä kiusaamisen aiheuttamia tunnekokemuksia ovat heikot, mikä jälleen lisää ahdistuneisuutta ja sosiaalisten tilanteiden pelkoa. (Tomma 2014.)
Useissa tapauksissa mutismista tulee lapselle asteittain vaikeutuva tila. Tällöin
puhumisen aloittaminen puhumattomuuteen jo tottuneiden keskellä tuntuu päivittäin vaikeammalta, vaikka lapsi kykenisikin jo puhumaan enenevissä määrin
ihmisille. Tällaisissa tapauksissa esimerkiksi päiväkodin vaihtaminen voi tarjota
lapselle ikään kuin uuden mahdollisuuden olla puhuva. (Saalo 2007, 42 &
Tomma 2014.)

Selektiivinen mutismi voi sisältää ylenmääräistä ujoutta, nolatuksi tulemisen
pelkoa, sosiaalista eristäytyneisyyttä, vetäytymistä, takertuneisuutta, pakonomaista käyttäytymistä, negatiivisuutta, raivokohtauksia ja kontrolloinnin
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tarvetta. (Krysanski 2003, 30.) Lapsi, joka ei kykene ilmaisemaan päivähoitajilleen sanoin jotakin päiväkodissa häntä vaivaavaa asiaa, voi reagoida tähän takertumalla vanhempiinsa aina päiväkotiinjättöhetkellä. Tämän kaltaisessa tapauksessa ei kuitenkaan välttämättä ole kyse lapsen luonteesta olla ripustautuvainen, vaan esimerkiksi hänen yrityksestään estää turvallisia vanhempia lähtemästä ja jättämästä häntä selviämään päivästä ilman heitä.

Selektiivinen mutismi ei näy lapsesta päällepäin, mikä lienee eniten ihmetystä
aiheuttava tekijä sosiaalisissa tilanteissa. Koska selektiivinen mutisti ei voi
kommunikoida sanallisesti, hän käyttää muita keinoja, kuten elehdintää, nyökkäilyä, fyysistä ohjailua ja lyhyitä äännähdyksiä tai yhden sanan vastauksia
(Krysanski 2003, 30). Lapsi voi vaikuttaa tylyltä tai huonokäytöksiseltä, mikäli ei
vastaa esimerkiksi aikuisten tai kasvattajan kommunikaatioon tai pyyntöihin sanoa jotain. On kuitenkin tärkeää muistaa, ettei tästä kuitenkaan ole mutistin
kohdalla kyse, ja liiallinen puhumaan patistaminen aiheuttaa lapselle vain lisää
ahdistusta. (Tomma 2014.)

2.5 Havainnointi ja hoito

Selektiivisen mutismin hoitomenetelmä täytyy valita yksilöllisesti ja sen täytyy
vastata lapsen tarpeisiin ja nykyiseen tilanteeseen. Avaintekijänä hoitomenetelmän valinnassa on lapsen käyttäytymisen havainnointi. Lasta kannattaa havainnoida erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa, kuten ryhmässä, vapaassa
leikissä tai kotona. Havainnoinnin tarkoituksena on tunnistaa ne ympäristöt ja
tilanteet, joissa lapsi puhuu ja ei puhu, sekä miten lapsi kommunikoi missäkin
tilanteessa. (Shriver, Segool & Gortmaker 2011, 391—392.) On tärkeää havainnoida, miten lapsi suhtautuu kavereihinsa ja tarkastella osallistuuko hän
toimintaan, kommunikoiko hän sanattomasti, puhuuko hän toisille lapsille aikuisen näkemättä, leikkiikö hän yksin, käykö hän säännöllisesti päiväkodissa tai
onko hänen oppimisensa ikätasoista. (Sluckin 2011, 343.) Lisäksi on tärkeää
havainnoida, miten lapsi ilmaisee omaa haluaan ja tunteitaan vai ilmaiseeko
hän niitä lainkaan (Tomma 2014).
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Havainnoinnin tukena on hyvä hyödyntää lapsen huoltajien ja kasvattajien antamaa tietoa hänen käytöksestään eri tilanteissa. Lapsen lähipiirin kanssa voi
keskustella asioista, jotka koskevat lapsen ympäristöä, läheisiä ihmisiä, kommunikoinnin laatua sekä mutismin seurauksia. Kysymykset voivat olla esimerkiksi missä puitteissa lapsi on puhumaton, kuinka kauan puhumattomuus on
jatkunut tässä ympäristössä, kenen kanssa lapsi puhuu ja ei puhu, onko lapsi
yksin vai ryhmässä puhuessaan, miten lapsen puhumattomuus ilmenee erilaisissa puitteissa, miten lapsi kommunikoi muiden kanssa, miten muut reagoivat
lapsen puhumattomuuteen ja voiko lapsen suostutella puhumaan joissain tilanteissa. (Shriver ym. 2011, 393.)

Selektiivisen mutismin terapiahoidossa on käytetty monenlaisia muotoja, kuten
esimerkiksi behavioraalisia ja psykodynaamisia menetelmiä, lääkehoitoa ja monien hoitomenetelmien yhdistelmiä (Hung ym. 2012, 223). Psykoanalyysin ja
hypnoosin käyttö on tuottanut pettymyksellisiä tuloksia, kun taas behavioraaliset
hoitomenetelmät ovat osoittautuneet kohtuullisen menestyksekkäiksi. Esimerkiksi altistaminen, käyttäytymisen muovaaminen ja asteittainen poisherkistäminen ovat olleet onnistuneita hoitomenettelyjä. (Richburg & Cobia 1994, 1; Mitchell & Kratochwill 2013, 38.) Tämän lisäksi tutkimukset ovat osoittaneet, että
monimuotoiset hoitomenetelmät ovat olleet menestyksekkäämpiä kuin hoitomuoto, joissa hyödynnetään vain yhtä tekniikkaa tai menetelmää (Mitchell &
Kratochwill 2013, 38).

Altistusmenetelmässä selektiivinen mutisti viedään kontrolloituun ympäristöön
mukanaan ihminen, jolle hän on tottunut puhumaan. Ympäristöön lisätään yksi
kerrallaan ihmisiä, jolle mutisti ei ole tottunut puhumaan. Useimmissa tapauksissa lapsi on puhumaton päiväkodissa ja kotona hän puhuu. Tämän takia vanhempi on mukana turvana ympäristössä, jonne luokkakaverit ja opettaja yksitellen liittyvät. (Hung ym. 2012, 223.) Samalla tavoin ne henkilöt, joille lapsi ei puhu, voidaan liittää vähitellen siihen ympäristöön, jossa lapsi puhuu. Muuttamalla
vähitellen ärsykettä, joka kontrolloi lapsen puhetta, saadaan aikaan tehokkaita
hoitotuloksia. (Richburg & Cobia 1994, 2.)

15
Käyttäytymistä muovaamalla lasta rohkaistaan puhumaan vähitellen. Ensin häntä kannustetaan kommunikoimaan sanattomasti, sitten tekemään tiettyjä ääniä,
kuiskaamaan ja lopulta puhumaan sanoja ja lauseita. Asteittaisen poisherkistämisen prosessissa henkilö oppii kestämään ja voittamaan pelon pienin askelin
ja näin hän tulee itsevarmemmaksi. Selektiivisen mutismin hoitamisessa tämä
menetelmä auttaa lievittämään ja vaimentamaan pelkoa ja stressiä, joita tietyt
tilanteet aiheuttavat. (Hung ym. 2012, 223—224.)

Psykodynaamisen hoitomenetelmän tarkoituksena on mutistilapsen sisäisten
konfliktien tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen. Hoitoprosessi voi sisältää taide- ja leikkiterapiaa, joka mahdollistaa lapsen kommunikoimisen sanattomasti.
Psykodynaamisessa perhekeskeisessä hoitomenetelmässä keskitytään muuttamaan perheen haitallista dynamiikkaa. (Hung ym. 2012, 224.)

Selektiivistä mutismia on hoidettu myös lääkkeillä, mutta lääkehoidon ei tulisi
olla ainoa mutismin hoitomuoto. Tällä hetkellä nimenomaan mutismin hoitoon
tarkoitettuja lääkkeitä ei ole, mutta sen hoitoon on käytetty ahdistuneisuushäiriöidenkin hoitoon tarkoitettuja SSRI-masennuslääkkeitä eli selektiivisiä serotoniinin takaisinoton estäjiä. (Hung ym. 2012, 224.)

Hoitomuotojen yhdistäminen yksilöllisesti lapsen tilanteen mukaan olisi hyödyllistä lapselle. Tällöin hoito saattaa sisältää esimerkiksi psykodynaamisen ja behavioraalisen hoitomenetelmän muotoja, tanssiterapiaa, erityisopetusta, perheen osallistumista ja lääkehoitoa. Koska mutistilapsen täytyy jatkaa puhumistaan monissa eri ympäristöissä, eri hoitotahojen on tärkeää panostaa hoitoprosessiin. (Hung ym. 2012, 224.) Eri tutkijoiden mukaan vanhempien, kasvattajien
ja muiden tahojen yhteistyö hoitoprosessissa auttaa hoidon onnistumisessa ja
vähentää lapsen ahdistuneisuutta (Mitchell & Kratochwill 2013, 39).
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3 KASVATTAJAN PERUSTEHTÄVÄT LAADUKKAASSA VARHAISKASVATUKSESSA

3.1 Lapsen tarpeisiin vastaaminen

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta pienten lasten elämässä ja
sen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista.
Ensisijainen tavoite varhaiskasvatuksessa on edistää lasten kokonaisvaltaista
hyvinvointia, jotta hänellä olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun, oppimiseen ja kehittymiseen. Varhaiskasvatuksen kokonaisuuteen sisältyvät hoito,
kasvatus ja opetus. Jotta varhaiskasvatus olisi laadukasta, on olennaista, että
kaikilla kasvattajilla on vahva ammatillinen osaaminen ja tietoisuus. (Stakes
2005, 11, 15.) Koivusen (2009, 31) mukaan varhaiskasvattajan on huolehdittava
sekä lapsen fyysisestä että emotionaalisesta turvallisuudesta, jotta lapsen edun
voidaan sanoa toteutuvan.

Laki lasten päivähoidosta (1973/36) mukaan päivähoito tarkoittaa lapsen hoidon
järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäiväkotihoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Lain mukaan päivähoidon pyrkimyksenä on tukea hoidossa olevien lasten koteja kasvatustehtävissään ja edistää lapsen tasapainoista kehitystä tarjoamalla lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet,
kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa ja suotuisa kasvuympäristö.

Koivunen (2009, 32) listaa, että lapsen edun mukaisen päivähoidon tulisi sisältää seuraavat asiat: iän ja kehitystason mukainen huolenpito ja valvonta, turvallinen kasvuympäristö, mahdollisuus saada ymmärrystä ja hellyyttä, tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen sekä ruumiillisen koskemattomuuden turvaaminen. Lisäksi Koivunen (2009, 47) mainitsee yhdeksi lapsen kasvua
ja kehitystä tukevaksi osa-alueeksi onnistuneen ja johdonmukaisen vuorovaikutuksen. Lapsen tulisi myös kokea, että häntä kuunnellaan ja kuullaan ja hänen
asiansa ovat tärkeitä ja merkityksellisiä (Koivunen 2009, 47). Muun muassa
nämä asiat voivat vaarantua selektiivisen mutismin takia, koska mutistinen lapsi
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ei välttämättä kykene ilmaisemaan tarpeitaan ja ajatuksiaan varhaiskasvattajalle.

3.2 Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus

Vuorovaikutusta voidaan luonnehtia antamiseksi ja saamiseksi. Sen edellytyksenä on, että toinen osapuoli suuntautuu toisen toimintoihin. Vuorovaikutusta
ovat katsekontaktit, ilmeet, eleet, liikkeet ja kieli. Se on vastavuoroista käyttäytymistä, joka voi olla sekä sanallista että sanatonta. (Alijoki 1998, 9.) Vuorovaikutustyötä tekevän tulisikin aina huomioida molemmat aspektit, sillä tutkimukset
osoittavat, että mikäli sanallinen ja sanaton viestintä ovat ristiriidassa, vastaanottaja uskoo nimenomaan sanattoman viestin (Koivunen 2009, 47).

Lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus tapahtuu arkisissa tilanteissa, kuten pukemistilanteissa, keskusteltaessa, syödessä ja ympäristöä havainnoidessa. Se, kuinka lapsi käyttäytyy ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa, herättää kasvattajissa tunteita ja ajatuksia lapsen persoonallisuudesta. Lapsi taas
kehittää omat tunteensa ja mielikuvansa perustuen kokemuksiinsa, joita on
saanut lähiympäristönsä aikuisista. Hän myös lukee tunnetasolla aikuisten vuorovaikutusta sekä suhtautumista itseensä. (Alijoki 1998, 10–11.) Käytännössä
lapsi oppii siis tunteiden- ja toiminnansäätelykykynsä juuri vuorovaikutustilanteissa (Koivunen 2009. 50).

Lapsen kanssa vuorovaikuttaessa katsekontakti on kaikkein tärkein tekijä. Kasvattajan tulee kyykistyä keskustelemaan lapsen tasolle mahdollisimman usein,
ainakin silloin kun asia on tärkeä, joko lapsen tai kasvattajan kertomana. Tämä
on myös keino, jolla lapsen kokemusta kuulluksi tulemisesta ja tärkeänä pitämisestä voidaan vahvistaa. Lisäksi sanojen liiallinen käyttö, keskeyttäminen, epäselvästi puhuminen ja tiuskiminen voivat ohjata lasta pois mielekkäästä vuorovaikutuskontaktin tarpeesta. (Koivunen 2009, 47–49.)

Lundánin mukaan kasvattajien tärkeänä tehtävänä on rohkaista lasta, vahvistaa
hänen itsetuntoaan ja taata yhteinen ymmärrys. Jos vuorovaikutus syystä tai
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toisesta vaikeutuu, kasvattajalla on erityisen tärkeä tehtävä asian korjaamisessa. Tämän vuoksi on tärkeää, että kasvattaja havaitsee ne tilanteet, jolloin lapsen toiminta estyy. (Lundán 2009, 20, 33.) Holkeri-Rinkinen (2009,16) nimeää
myös perheen ulkopuoliset varhaiskasvattajat tärkeäksi osaksi lapsen sosiaalista kasvuympäristöä, sillä lapsen hyvinvointi perustuu ihmissuhteille ja vuorovaikutukselle hänelle tärkeiden ja jatkuvasti ympärillä olevien ihmisten kanssa.
Myös uusin tutkimustieto kertoo, että vuorovaikutusta vaille jäävän lapsen käytössä oleva aivokapasiteetti jää normaalia huonommaksi, ja luontevaa vuorovaikutusta vaille jäävä lapsi voi muun muassa kokea stressitilanteet keskivertoa
hankalampina (Koivunen 2009, 47). Lisäksi lasten psykoterapeutti Jaana Tomman (2014) mukaan on sekä mielen- että kielenkehityksen kannalta olennaista,
kuinka riemukkaaksi lapsi kokee vuorovaikutuksen mahdollisuuden sekä yhdessäolon nautinnon. Näin ollen on tärkeää, että puheen puuttuessa sanaton
viestintä ja vuorovaikutussuhde ovat muilta osin kunnossa.

3.3 Luottamuksen rakentaminen lapsen ja kasvattajan välille

Lapsen ja kasvattajan välisen luottamuksen rakentamiseen ei ole yhtä selkeää
tapaa, vaan se syntyy tiedostamattoman tai tiedostetun arvioinnin, vuorovaikutuksen ja yhteisten kokemusten myötä (Hintsala & Ritokoski 2011, 99). Mikäli
lapseen on tarve luoda erityisen luja suhde, sen alkaessa on tärkeää, että kasvattaja tutkii ja tarkastelee ensikontaktia lapsen kanssa yksilökohtaisesti, eikä
esimerkiksi ennakkoluuloihinsa nojaten (Tomma 2014).

Turvallisuus on ensimmäisiä tärkeitä asioita luottamussuhteen syntymisessä.
Lapsen tulee kyetä tuntemaan itsensä täysin turvatuksi kasvattajan seurassa ja
vaikutuspiirissä. Turvallisuuden, aidon kiinnostuksen sekä johdonmukaisuuden
lisäksi myös hyväksytyksi tuleminen omana itsenään on äärimmäisen tärkeää
lasten, myös selektiivisesti mutististen, kanssa työskenneltäessä. (Tomma
2014.) Luottamuksen kokemus vaikuttaa lapsen myöhempiin ihmissuhteisiin ja
toimii perustana hyvälle itsetunnolle ja eheälle minäkuvalle (Mannerheimin lastensuojeluliitto i.a.).
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Aidon luottamussuhteen syntyminen vaatii aitoa kiinnostusta puolin ja toisin,
etenkin kasvattajan puolelta. Ei riitä, että kasvattaja on vain yleisesti kiinnostunut lapsista, vaan kyseessä tulee olla henkilökohtainen kiinnostus juuri tätä tiettyä lasta kohtaan. Lapsi vaistoaa lähes poikkeuksetta, ”onko tuossa aikuinen,
joka on aidosti kiinnostunut minusta”. (Tomma 2014.)

3.4 Lapsen osallisuuden tukeminen

Osallisuuden käsite on moniulotteinen ja liittyy olennaisesti lapsen kaikkeen
toimintaan, ja siksi se on vaikea määritellä. Osallisuus voidaan nähdä lapsen
osallisuutena päiväkodin arkeen ja perustoimintoihin, osallisuutena sosiaalisissa
suhteissa ja ryhmätoiminnassa tai lapsen henkilökohtaisena kokemuksena osallisuudesta. (Leinonen 2014, 18.) Katajan (2014, 57) mukaan osallisuutta on lapsen mahdollisuus ilmaista näkemyksiään, vaikuttaa ja saada aikaan muutoksia
mielipiteensä perusteella. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan
kasvattajan tulee kuunnella lasta ja antaa lapselle tilaisuus aloitteisiin, mikä tukee osallisuuden periaatetta (Stakes 2005, 18). Komulaisen (2014, 23) mukaan
lasten osallisuuden vahvistamisessa ollaankin varhaiskasvatuksen ytimessä.

Lapsen osallisuuden lisääminen varhaiskasvatustyössä tarkoittaa, että täyden
aikuisjohtoisuuden sijaan lapset otettaisiinkin aktiivisempaan rooliin oman arkipäiväisen päiväkotielonsa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Osallisuus ei tarkoita pelkästään osallistumista johonkin, vaan myös sitä, että osallistuja on mukanaolon lisäksi aktiivisena vaikuttajana ja luojana jonkin yhteisen tavoitteen
saavuttamisessa. (Leinonen, Venninen & Ojala 2011, 85.) Mikäli lapsia ei kuunnella avoimesti, vaan ainoastaan opetetaan ja kysellään asioita johdattelevasti,
osallisuus voi jäädä helposti vähiin (Tomma 2014).

Osallisuuden toteutumista voidaan hahmottaa Harry Shierin osallisuuden polun
avulla. Shierin luoma polku koostuu viidestä tasosta: lapset tulevat kuulluksi,
lapsia tuetaan ilmaisemaan näkemyksiään, lasten mielipiteet otetaan huomioon,
lapset otetaan mukaan päätöksentekoprosessiin, ja lapset jakavat vallan ja vastuun päätöksentekoprosessissa. Jokainen taso pitää sisällään kolme aikuisen
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sitoutumisen vaihetta, joita ovat avautuminen, mahdollistaminen ja velvoittaminen. (Leinonen 2014, 21.)

Osallisuuden kokemuksen määrää ei voida asettaa varhaiskasvattajilta käsin tai
ajatella, että pelkkä toimintaan osallistuminen olisi osallisuutta. Todellisuudessa
lapsen osallisuuden määrittelee lapsen kokemus omasta merkityksellisyydestään tai kohtaamisistaan arjessa. (Leinonen 2014, 18.) Yksi osallisuuden syntymisen ydinasioista onkin juuri kohtaaminen. Sen puute näkyy etenkin perushoidon tilanteissa. Kataja pohtii artikkelissaan, että monikaan kasvattaja tuskin pitää itseään epäsensitiivisenä lasta kohdatessaan. On kuitenkin hyvä muistaa, että sensitiivisyys lienee yksi vaikeimmista asioista oppia ja reflektoida itsessä. (Kataja 2014, 64.)

Jos syystä tai toisesta, esimerkiksi selektiivisen mutismin vuoksi, lapsi ei kykene
liittymään sosiaalisesti toisiin lapsiin, lapsen aito osallisuus päiväkodin arkeen
voi vaarantua. Tällaisissa tapauksissa kasvattajan olisi hyvä miettiä miten voisi
turvata lapselle mahdollisuuden olla osallisena. (Simelius-Lindqvist 2014.) Häkkisen (2012, 13–14) artikkelissa kuvataan osallisuuden ydinajastusta siten, että
osallisuutta tukee kaikki, minkä voit tehdä yhdessä lapsen kanssa. Ollakseen
laadukasta osallisuuspedagogiikka vaatii kasvattajalta sensitiivisyyttä, havainnointia, tavoitteita sekä läsnäoloa (Kataja 2014, 72).

3.5 Kasvattajan sitoutuneisuus

Sitoutuneisuus on inhimillisen toiminnan ominaisuus, joka voidaan tunnistaa
keskittymisestä ja sinnikkyydestä. Sitoutuminen voidaan nähdä myös laadun
kriteerinä, jota voidaan soveltaa erilaisissa tilanteissa, sillä sisäisesti motivoitunut sitoutuu intensiivisemmin toimintaan. (Kalliala 2013, 64–65.)

Marjatta Kalliala (2013) on tutkimuksessaan tarkkaillut ja arvioinut kasvattajien
sitoutuneisuutta Aikuisen sitoutuneisuuden arviointiasteikon avulla. Arviointiasteikkoon perustuen kasvattaja osoittaa sitoutuneisuutensa eri osatekijöiden alueilla. Sitoutumisen käsite sisältää kolme eri osatekijää, jotka ovat sensitiivisyys,
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aktivointi ja autonomia. Sensitiivisyys tarkoittaa eläytyvää ymmärrystä lapsen
perustarpeita kohtaan, lapsen tunteisiin vastaamista, hänen tunnetilojensa tunnistamista, kunnioitusta ja tasa-arvoa. Sensitiivinen kasvattaja käyttää myönteistä äänensävyä, eleitä ja katsekontaktia, on lämmin ja osoittaa kiintymystä,
rohkaisee ja kehuu, kuuntelee ja vastaa lapselle sekä rohkaisee lasta luottamaan. (Kalliala 2013, 68–69, 78, 318.)

Aktivoinnin osatekijä sisältää taidon toimia niin, että samalla rikastuttaa lapsen
toimintaa kannattelemalla hänen mielikuviaan, tuomalla uutta tietoa esiin tai
opastamalla tiedon omaksumiseen. Kallialan mukaan aktivoinnin arvioimisessa
on tärkeä kiinnittää huomio siihen, miten taitavasti ja tarkoituksenmukaisesti
kasvattaja motivoi lasta, stimuloi keskustelua ja rikastuttaa lapsen toimintaa.
Lisäksi arviointiasteikon mukaan täydellisesti sitoutunut ja aktivoiva kasvattaja
on energinen ja elävä, sovittaa yhteen lapsen kiinnostukset ja havainnot sekä
motivoi. Sitoutuminen voi ilmetä myös sanattomasti. (Kalliala 2013, 68, 78,
318.)

Kolmas osatekijä, autonomia, kertoo siitä, miten kasvattaja säätelee lapsen vapautta ja antaa hänelle tilaa. Autonomian osatekijän näkökulmasta sitoutunut
kasvattaja antaa lapselle valinnanmahdollisuuden, luo kokeilumahdollisuuksia,
rohkaisee aloitteellisuuteen sekä neuvotteluun konflikteista ja säännöistä, tietenkin lapsesta ja tilanteesta riippuen. Lisäksi täydellisen sitoutunut kasvattaja
sallii lapsen valita, tukee hänen valintojaan sekä rohkaisee häntä vastuullisuuteen. Sitoutumaton kasvattaja taas on autonomialtaan autoritaarinen, dominoiva
ja pakottaa jäykästi sääntöjen seuraamiseen. (Kalliala 2013, 68, 78–79, 318.)

Nämä kolme sitoutuneisuuden osatekijää vaikuttavat toisiinsa vastavuoroisesti.
Epäsensitiivinen kasvattaja ei voi olla sitoutunut kahdessa muussa osatekijässä
ja pitää yllä niiden välistä tasapainoa vain pelkästään ammatillisuutensa avulla.
Sitoutunut kasvattaja vahvistaa lapsen emotionaalista hyvinvointia ja näin ollen
rohkaisee lasta tutkivaan käyttäytymiseen ja sitoutuneisuuteen. Hän osaa myös
tarkkailla, miltä tekeminen lapsesta tuntuu ja kuinka merkityksellistä toiminta on
hänelle. Hän ottaa huomioon yksilöllisesti lasten ikä- ja kehitystason. Näiden
asioiden huomioiminen vaatii kasvattajalta sitoutuneisuutta. Onnistunut vuoro-
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vaikutus lapsen ja kasvattajan välillä tarkoittaa siis sitä, että molemmat ovat sitoutuneita siihen. (Kalliala 2013, 65, 68–69.).

Sitoutuneisuus on tärkeä osa myös kasvattajan ja lapsen luottamuksellisen suhteen syntymistä, ja voidaan tämän vuoksi nähdä laadukkaan varhaiskasvatuksen kriteerinä (Kalliala 2013, 64). Lapsi vaistoaa kasvattajasta, onko hän aidosti
kiinnostunut ja onko hän aidosti läsnä (Tomma 2014). Käytännössä läsnäolo
tarkoittaa, että kasvattaja antaa läsnäolon hetkellä aikaa ja täyden, keskittyneen
huomionsa (Kataja 2014, 72). Näin ollen selektiivisesti mutistiselta lapselta ei
voida odottaa uskallusta tehdä vuorovaikutusaloitteita, jos kasvattajakaan ei ole
sitoutunut vuorovaikutukseen. Kasvattajan on hyvä ymmärtää, että lapsen voi
tavata vain siellä, missä hän on, eli kasvattajan on oltava valmis sukeltamaan
lapsen maailmaan (Tomma 2014).

3.6 Havainnointi ja arviointi osana kasvatustehtävää

Kasvattajan ammatillisen työn pohjana toimii hänen lapsitietämyksensä. Lapsitietämys tarkoittaa jokaisen henkilökohtaista kasvatuksellista näkökulmaa, joka
sisältää käsityksen lapsesta, lapsen kasvusta, hänen kehityksestään ja oppimisestaan sekä näkemyksen siitä, mikä on olennaista lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta. Tietopohja lapsista vahvistuu havainnoimalla lapsia jokapäiväisesti erilaisissa tilanteissa, jolloin tietopohja ja havainnot rakentuvat toistensa
varaan. Lapsitietämystä on mahdollista kehittää huomioimalla lapsen ominaisuuksia, kehitysvaihetta ja terveyttä esimerkiksi havainnoimalla, kirjaamalla havaintoja ylös, keskustelemalla ja jakamalla kokemuksia toisten kasvattajien
kanssa. (Lämsä 2009, 97, 100–101.)

Havainnoinnin tarkoituksena on saada tarkempaa tietoa lapsen kokemusmaailmasta, kasvusta, kehityksestä ja tarpeista (Huhtanen 2004, 67) sekä lapsen
toimintatavoista erilaisissa tilanteissa (Koivunen 2009, 27). Kasvattaja havainnoi lasta päivähoidossa päivittäin muun toiminnan ohella, mutta hänen olisi hyvä yksityiskohtaisten havainnointitulosten saamiseksi käyttää toisinaan aikaansa pelkkään havainnointiin. Esimerkiksi jos kasvattaja ohjaa samalla toimintaa
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lapsiryhmässä, häneltä saattaa jäädä arvokasta tietoa huomioimatta. (Koivunen
2009, 24–25.)

Kasvattaja voi havainnoida lasta joko kokonaisvaltaisesti tai hän voi keskittyä
tiettyyn osa-alueeseen, esimerkiksi puhumiseen tai sen puuttumiseen. Havainnot olisi hyvä kirjata ylös välttäen suurpiirteisiä merkintöjä. Kuitenkin lyhyetkin
muistiinpanot ovat merkittävä apu myöhemmin, jos esimerkiksi vanhempien tai
asiantuntijoiden kanssa keskustellaan lapsen tuen tarpeista. (Huhtanen 2004,
63, 67.) Kasvattajan tulisi havainnoidessaan unohtaa omat ja muilta kuulemansa ennakkokäsitykset sekä mahdolliset kielteiset tunteet lasta kohtaan, koska
usein ne vaikuttavat siihen, miten lapsi nähdään. Havainnoidessaan lasta kasvattajan tulee olla objektiivinen, ja havaintotulosten tulee perustua aistinvaraisesti havaittuihin asioihin eikä niistä tehtyihin tulkintoihin. (Koivunen 2009, 24–
25.)

Havainnot auttavat kasvattajaa suunnittelemaan ja toteuttamaan tapoja, joilla
voidaan yksilöllisesti tukea lasta. Havainnointi on erityisen tärkeää silloin, jos
kasvattajalla on huoli lapsen kehityksestä. (Koivunen 2009, 25, 28.) Tässä tilanteessa havainnointitieto on arvokasta ja auttaa nykytilanteen määrittelyssä ja
huolen arvioinnissa. Vaikka varhainen puuttuminen huolenaiheeseen on tärkeää, havaintojen pohjalta ei pitäisi tehdä äkkinäisiä johtopäätöksiä. Jatkamalla
havainnointia kasvattaja saa kartoitettua lapsen tuen tarpeita ja myös sitä, mitä
lapsi jo osaa. (Huhtanen 2004, 63, 70.)

Jos kasvattaja havaitsee lapsen kehityksessä vaikeuksia, hänen tulee keskustella niistä vanhempien kanssa. Lasta tulisi havainnoida eri tilanteissa, koska
usein lapsi käyttäytyy esimerkiksi kotona ja ryhmässä eri tavoin. (Koivunen
2009, 28, 98.) Keskustelemalla vanhempien kanssa kasvattaja saa täydennettyä havainnointitietojaan. Näin hän saa myös eri näkökulmia lapsen kokonaistilanteen hahmottamiseen. Lasta tulisi tarkkailla kokonaisuutena ja arvioitava tilannetta sekä päivähoidon että kodin näkökulmasta. (Huhtanen 2004, 63–64.)
Selektiivinen mutismi ilmenee usein eri tavoin koti- ja varhaiskasvatusympäristössä, minkä vuoksi kasvattajan ja vanhempien yhteistyössä tehty havainnointi
on merkittävää.
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3.7 Varhainen puuttuminen ja varhaiskasvatuksen tukitoimet

Päivähoidon kaksi tehtävää ja samalla varhaisen puuttumisen kaksi ulottuvuutta
ovat ongelmien ennaltaehkäiseminen ja korjaava toiminta. Päivähoito itsessään
toimii ennaltaehkäisevänä ympäristönä yhteiskunnassamme, koska päivähoitojärjestelmä pyrkii turvaamaan jokaisen lapsen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen. Korjaava toiminta sisältää erityisen tuen tarpeen havaitsemisen ja siihen
puuttumisen. (Huhtanen 2004, 45.) Kasvattajalla on keskeinen rooli varhaisessa
puuttumisessa ja mahdollisten ongelmien havaitsemisessa ja tunnistamisessa
(Myllärniemi 2007, 3). Päivähoitoympäristössä kasvattajat tuntevat lapset ja
heillä on mahdollisuus seurata lapsen kehitystä ja kasvua. Kasvattajilla on myös
mahdollisuus olla tiiviissä kontaktissa vanhempiin ja hyödyntää oman ammattitaidon lisäksi myös muun työryhmän ammattitaitoa. (Rauhala 2007.)

Varhainen puuttuminen tarkoittaa varhaiskasvatuksessa lapsen erityisen tuen
tarpeen havaitsemista ja havainnon pohjalta tehtävää interventiota. Erityistä
tukea tarvitseva lapsi vaatii fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksensä
tueksi erityisiä menetelmiä. (Huhtanen 2004, 13, 43.) Keskeistä varhaisessa
puuttumisessa on, että havaitaan lapsen ongelmat ja niihin pyritään löytämään
ratkaisuja mahdollisimman varhain. Mitä aikaisemmin ongelmat havaitaan ja
niihin puututaan, sitä paremmin saadaan estettyä ongelmien kärjistyminen tai
kasautuminen. Näin voidaan ehkäistä lapsen syrjäytymistä. (Kuikka 2005, 7.)
Varhainen puuttuminen ei kosketa vain lasta ja tämän ongelmia, vaan usein
koko perhettä (Huhtanen 2004, 48). Varhaisen puuttumisen onnistumisen keskeiset asiat ovatkin tuen tarjoaminen sekä lapsen ja hänen perheensä omien
voimavarojen tukeminen (Kuikka 2005, 8).

Kun lapsen tuen tarve havaitaan, häntä pyritään tukemaan päiväkodissa mahdollisimman pitkälle varhaiskasvatuksen tukikeinojen avulla. Tämä tarkoittaa
sitä, että lapsen fyysistä, psyykkistä ja kognitiivista ympäristöä muokataan hänelle sopivammaksi ja kasvatustoimintaa mukautetaan pyrkien lapsen itsetunnon vahvistamiseen ja perustaitojen harjaannuttamiseen. Kasvattajan tehtävänä
on tukea lapsen sosiaalisia kontakteja ja hänen toimimistaan ryhmän jäsenenä
sekä myös vahvistaa yhteistyötä vanhempien kanssa. Lisäksi on tärkeä vahvis-
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taa suunnitelmallisesti varhaiskasvatuksen arjen kuntouttavia elementtejä, joita
ovat struktuuri, hyvä vuorovaikutus, lapsen oman toiminnan ohjaus sekä ryhmätoiminta. Päivähoidon struktuurilla tarkoitetaan ajan, tilan ja ihmisten selkeää
rakennetta, jonka avulla lapsi kykenee ennakoimaan päivän ja tapahtumien kulkua. (Stakes 2005, 36.) Näiden varhaiskasvatuksen tukikeinojen hyödyntäminen on erityisen tärkeää myös selektiivisesti mutististen lasten kohdalla.

3.8 Kasvatuskumppanuus

Kasvattajan ja vanhempien yhteistä tietoista sitoutumista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi kutsutaan kasvatuskumppanuudeksi. Yhteistyön onnistumisen tärkeimpiä tekijöitä ovat luottamus kasvattajan ja vanhempien välillä sekä molemminpuolinen tieto toistensa rooleista. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu, kun taas kasvattajalla on ammatillinen tieto, osaaminen ja vastuu kasvatuskumppanuuteen kutsumisesta. Kasvatuskumppanuudessa yhdistyvät siis lapselle tärkeiden osapuolten tiedot ja kokemukset, mikä luo parhaat edellytykset lapsen hyvinvoinnin suojaamiseksi. (Stakes 2005, 31.)

Kasvatuskumppanuutta ohjaavia periaatteita ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogi. Kuuleminen ei tarkoita taitoa vaan enemmänkin suhdetta toiseen ihmiseen, jolloin se tarkoittaa eläytyvää kuuntelemista ja sisältää vaatimuksen läsnäoloon. Jos kuuntelija ei pysty luomaan turvallista ja myönteistä
ilmapiiriä, kuunteleminen ei onnistu. Kuulluksi tuleminen eheyttää ja se on keskeinen periaate kasvatuskumppanuudessa. Kunnioittava asenne tarkoittaa toisen ihmisen arvostamista ja hyväksymistä, joka ilmenee ajatuksina ja sitä kautta tekoina. Kunnioittavan suhteen luominen saattaa olla vaikeaa kohdatessa
erilaisuutta, mutta kuuntelemalla voidaan oppia ymmärtämään ja sitä kautta
kunnioittamaan toista ihmistä. (Kaskela & Kekkonen 2008, 32, 34.)

Luottamus perustuu kuulemisen ja kunnioituksen periaatteille ja sen synty vaatii
aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Useimpien vanhempien mielestä
luottamus rakentuu sille, millainen suhde kasvattajalla ja lapsella on ja miten
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kasvattaja välittää tietämystään lapsesta. Jos kasvattajalla on sensitiivinen suhde lapseen, vanhemmissa herää luottamus lapsen hyvästä hoidosta. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttaa myös vanhempien osallisuuden tunne ja se,
miten vanhempien ajatukset, kasvatuskäsitykset ja toiveet huomioidaan. Dialogilla tarkoitetaan tasa-arvoista puhetta, jossa osapuolien tietämys on yhtä merkityksellistä. Dialogi toteutuu kuulevassa suhteessa, jossa on tilaa tulla näkyväksi omien ajatuksien kanssa. Dialoginen vuoropuhelu perustuu kuulemisen ja
kunnioituksen kokemukselle, joten eri mieltä oleminen ei haittaa. Dialogin tarkoituksena on sovitella yhteen erilaisia tulkintoja ja luoda yhteisymmärrystä. (Kaskela & Kekkonen 2008, 36, 38.)

Kasvattajan vastuulla on tuoda kasvatuskumppanuus luontevaksi osaksi lapsen
arkea päivähoidossa. Tämä edellyttää sitä, että vanhemmilla on mahdollisuus
keskustella päivittäin kasvattajan kanssa tuomis- ja hakemistilanteissa sekä
keskustella syvemmin lapsen asioista kasvatuskeskusteluissa. (Stakes 2005,
31.) Yhteisen kasvatustehtävän toteuttaminen edellyttää molemminpuolista halua jakaa tietoa ja pitää toista ajan tasalla (Poikonen & Lehtipää 2009, 81). Kasvattajan tulee myös keskustella vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuteen
liittyvistä arvoista, näkemyksistä ja vastuista (Stakes 2005, 31).

Tiivis yhteistyö helpottaa kasvattajaa kertomaan huolestaan tai havainnoistaan
lapsen poikkeavasta kehityksestä (Koivunen 2009, 157). Vuoropuhelun jatkuvuus ja riittävä luottamus vanhempien ja kasvattajan välillä auttavat ottamaan
puheeksi sekä tavanomaiset vastoinkäymiset että hankalat asiat ja lapsen erityisen tuen tarpeen. Erityisesti silloin tarvitaan luottamusta, jos kasvattajan havainnot ja käsitys lapsen tarpeista ja tilanteesta ovat ristiriidassa vanhempien
käsityksen kanssa. (Kaskela & Kekkonen 2008, 21.) Kasvatuskumppanuuden
yhtenä tavoitteena onkin havaita ja tunnistaa lapsen mahdollinen tuen tarve
mahdollisimman varhain, jolloin voidaan yhteistyössä keskustella ja laatia suunnitelma lapsen tukemiseksi (Stakes 2005, 32). Mikäli keskusteluyhteys kasvatuskumppaneiden välillä ei toimi, valikoivaa puhumattomuutta on vaikeaa havainnoida, tai edes tunnistaa. Lapsen puhumattomuus päiväkodissa voi tulla
vanhemmille yllätyksenä.
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4 SELEKTIIVISEN MUTISMIN HUOMIOIMINEN VARHAISKASVATUKSESSA

Missä kulkee kunkin ammattilaisen raja mutistilapsen hoidossa? Päiväkodin
työntekijän näkökulmasta mutismin syyt eivät niinkään ole oleellisia, jolloin niitä
ei kannata suuremmin jäädä pohtimaan. Varhaiskasvatuksessa keskitytään lapsen kohtaamiseen, persoonaan ja arjen sujuvuuden tukemiseen, kun taas terapiassa keskitytään lapsen psyykkisen kasvun tukemiseen ja ongelmien työstämiseen. (Simelius-Lindqvist 2014; Tomma 2014.) Puhumattomien lasten kokonaisvaltainen ja oikea arviointi on kuitenkin merkittävää lapsen arjen kannalta,
ja muun muassa siinä näkyy myös kasvatuskumppanuuden merkitys. Varhaiskasvatuksessa siihen apuna ovat tarvittaessa varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanit, esimerkiksi perheneuvola, lääkäri, psykologi, ja puheterapeutti. (Simelius-Lindqvist 2014.)

Erityisiä menetelmiä mutismin hoitoon ei varhaiskasvatustyöntekijän tarvitse
tietää. Ainoastaan sillä on merkitystä, kuinka sitoutunut kasvattaja on lapseen ja
toimintaan. (Simelius-Lindqvist 2014.)
Se, että varhaiskasvattaja osaa tai ei osaa toimia mutistisen lapsen
kanssa, ei ole koulutuksesta kiinni, se on ihmisyyttä. (Tomma
2014.)
Kontaktin luominen lapseen on lähtökohtaisestikin tärkeimpiä asioita kasvatustyössä (Simelius-Lindqvist 2014). Kasvattajalla tulee siinä onnistuakseen olla
aito kiinnostus lasta kohtaan (Tomma 2014). Kontaktin luomisessa kasvattajan
on hyvä lähestyä lasta hänelle luontaisilla toimintatavoilla, esimerkiksi musiikin
ja liikkumisen avulla. Lisäksi kasvattajan tulee olla toimintaansa sitoutunut, ja
kyetä havainnoimaan lapsia, sekä heidän kanssaan muodostunutta kontaktia
riittävän taitavasti. (Simelius-Lindqvist 2014 & Tomma 2014.)

Olennaista mutistisen lapsen päiväkotihoidossa on se, että työntekijä onnistuu
luomaan luottamuksellisen suhteen sekä lapseen että vanhempiin (SimeliusLindqvist 2014 & Tomma 2014). Niin kuin kaikkien, etenkin mutististen lasten
kohdalla turvallisuuden tunne ja hyväksytyksi tuleminen omana itsenään on ää-
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rimmäisen tärkeää. Turvallisuuden- ja hyväksytyksitulemisen tunne saattaa herättää lapsessa halun ilmaista itseään puhumalla. (Tomma 2014.)

Kasvattajan tulee olla sitoutunut ja läsnä, jotta hän huomaa ryhmässään myös
selektiivisesti mutistisen lapsen hienovaraisimmatkin kommunikaatioaloitteet,
kuten katseet tai lähemmäksi sijoittumisen. Tällöin kasvattaja ikään kuin välittää
lapselle tiedon, että vuorovaikutukseen kannattaa pyrkiä. Jos kasvattaja ei ole
riittävän sensitiivinen huomaamaan lapsen aloitteita, lapsi saa vahvistuksen
sille, että vuorovaikutuksessa olo ei ole merkittävää. (Simelius-Lindqvist 2014.)

Kaikki struktuurit luovat turvaa lapsille. Kun lapsi tietää, tai näkee esimerkiksi
kuvista, miten päiväkotipäivä etenee ja mitä tehdään seuraavaksi, hän pystyy
ennakoimaan tulevaa, ja epävarmuus tulevaa kohtaan vähenee. Tästä esimerkkinä vaikkapa kuvin tuettu leikki samojen kavereiden ja kasvattajien kanssa.
(Simelius-Lindqvist 2014.) Samalla periaatteella voidaan myös ajatella mutistin
etenemistä vuorovaikutuksen harjoittelemisessa; on melko tyypillistä, että mutistinen lapsi luo ensin luottamus- ja puhekontaktin yhteen ihmiseen, minkä jälkeen hänen on helpompi luoda kontakteja muihinkin. Tätä mekanismia voidaan
ajatella ikään kuin mallina vuorovaikutuksellisessa kontaktissa olemiselle. (Simelius-Lindqvist 2014 & Tomma 2014.)

Kaiken vuorovaikutuksen tukeminen ja siihen kannustaminen on merkittävää
mutistien kanssa toimiessa. On hyvä muistaa, että ilman puhettakin voi olla vuorovaikutuksessa (Simelius-Lindqvist 2014). Kommunikoinnin tueksi olisikin hyvä
tarjota vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja, kuten kirjoittamismahdollisuutta, ja
mahdollistaa täten sosiaalisen kontaktin paraneminen tovereihin tai opettajiin
(Simelius-Lindqvist 2014 & Tomma 2014). Vaihtoehtoisten menetelmien käytössä tulee kuitenkin huomioida eettinen ajatus siitä, kuinka kohdata sosiaalisesti taitavasti myös paperille kirjoittava lapsi. Lisäksi kontaktinpitotavat voivat
ja pitäisivätkin muuttua, jolloin esimerkiksi kirjallinen keskustelu ei jatkuvasti
korvaa muita non-verbaaleja kommunikointikeinoja. (Tomma 2014.)

Yksi toimiva keino tukea lapsen vuorovaikutustaitoja, etenkin mutistisen lapsen
kanssa, on leikin kautta eteneminen (Tomma 2014). Esimerkiksi pelien, leikkien
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ja draaman avulla puhumaton lapsi voi osallistua ja olla vuorovaikutuksessa
muiden kanssa. Vaihtoehtoisten ilmaisutapojen käyttö mahdollistaa kuulluksi
tulemisen ja osallisuuden tunteen syntymisen. Tämän varmistamisesta vastuussa ovat päiväkodin työntekijät (Simelius-Lindqvist 2014.) Pienryhmätoiminta
sekä kasvattajan tuki ja kahdenkeskisyys on todettu hyviksi tavoiksi nimenomaan mutististen lasten kanssa. (Simelius-Lindqvist 2014 & Tomma 2014.)

On tärkeää sisäistää, että lähtökohtana mutistisen lapsen päiväkotihoidon toteuttamisessa ei ole saada tätä puhumaan. Työskentely mutistilapsen kanssa ei
tulisi olla pakottamista, painostamista, valtataistelua tai mitään niihin viittaavaakaan. Jopa rohkaisussa esiintyy helposti painostamisen elementtejä. (SimeliusLindqvist 2014.) Mutistisuudessa on kyse siitä, että lapselle on kehittynyt tämän
tyyppinen keino säädellä jotakin, eli puhumattomuus palvelee lasta jollain tavalla. Tämän vuoksi mutismia ei tule ajatella lukkona, joka tulee saada väkisin auki. Lapsen tulee antaa olla oma itsensä, ja kun asiat puhumattomuuden taustalla alkavat selvitä lapsen mielessä, lukko aukenee ajallaan. (Tomma 2014.)
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5 LAPSI HILJAISUUDEN TAKANA -OPAS

5.1 Tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyömme tavoitteena oli lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta selektiivisestä mutismista ja kartoittaa keskeisiä tekijöitä, joiden keinoin kasvattaja voi
tukea parhaalla mahdollisella tavalla mutistista lasta. Tavoitteena oli luoda uusi
ja hyödyllinen tuote, joka auttaisi kasvattajia huomioimaan selektiivisesti mutistiset lapset varhaiskasvatuksessa.

Työmme tuotoksena on Lapsi hiljaisuuden takana -opas selektiivisestä mutismista varhaiskasvattajille. Tavoitteenamme oli tuottaa tiivis ja helppolukuinen
materiaali, joka lisää varhaiskasvattajien tietoisuutta selektiivisestä mutismista.
Tarkoituksenamme oli kerätä mahdollisimman laajalti ajankohtaista tietoa selektiivisestä mutismista ja sen huomioimisesta varhaiskasvatuksessa yhteen pakettiin kasvattajien käyttöön. Tarkoituksenamme oli myös tuoda opas mahdollisimman monen varhaiskasvattajan saataville.

Opas on tarkoitettu työvälineeksi niille varhaiskasvattajille, jotka kokevat tarvitsevansa tietoa selektiivisestä mutismista, ja jotka työskentelevät puhumattomien lasten kanssa. Oppaan yhtenä tavoitteena oli tarjota hyödyllistä ja käytännön
tasoista ohjeistusta nimenomaan varhaiskasvatusympäristöön, jotta kasvattajat
saisivat valmiuksia selektiivisen mutismin ymmärtämiseen, havainnoimiseen ja
oman tärkeän roolinsa hahmottamiseen selektiivisesti mutistisen lapsen arjessa. Kohderyhmää ajatellen oppaassa on huomioitu kiireistä päiväkotiarkea ajatellen selkeys, tiiviys sekä ajankäytölliset aspektit.

5.2 Oppaan tekoprosessi

Opinnäytetyöprosessimme alkoi elokuussa 2014, kun valitsimme aiheeksemme
selektiivisen mutismin. Päädyimme aiheeseen, koska kokemustemme ja varhaiskasvattajien kanssa käymiemme keskustelujen pohjalta koimme aiheen
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tärkeäksi. Halusimme kehittää osaltamme varhaiskasvatusta tarjoamalla kasvattajille mahdollisuuden saada enemmän tietoa ilmiöstä. Ajattelimme, että tiivis
tietopaketti selektiivisestä mutismista vastaisi varhaiskasvattajien tarpeeseen.
Oppaan tekoprosessin pohjana olemme käyttäneet Jämsän ja Mannisen tuotteistamisen etenemisen mallia. Tähän etenemismalliin kuuluvat ideavaihe,
luonnosteluvaihe, tuotteen kehittely ja tuotteen viimeistely (Jämsä & Manninen
2000, 85).

Tuotteen luonnosteluvaiheen käynnistimme syyskuussa 2014 etsimällä painettua tietoa selektiivisestä mutismista. Löysimmekin informaatikon avulla useita
hyviä ja ajankohtaisia englanninkielisiä lähteitä. Löydetyn lähdemateriaalin lisäksi päätimme etsiä haastateltavaksemme selektiivisen mutismin asiantuntijoita, joilta toivoimme saavamme tämänhetkistä sekä kokemukseen perustuvaa
tietoa mutismin kohtaamisesta. Haastattelimme kahta selektiivisesti mutististen
lasten kanssa töitä tehnyttä ammattilaista, erityislastentarhanopettaja Helena
Simelius-Lindqvistiä ja puheterapeutti, psykologi ja lasten psykoterapeutti Jaana
Tommaa. Perehdyttyämme kirjallisista lähteistä saamamme tietoon laadimme
haastattelukysymykset (LIITE 1) ja sovimme haastatteluajat lokakuuksi 2014.

Haastattelu on hyvä tiedonkeruumenetelmä, jos kyseessä on vähän kartoitettu
tai tuntemattomampi aihealue tai jos haastateltavan puhe halutaan sitoa laajempaan kontekstiin (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34–35). Valitsimme haastattelun
yhdeksi tiedonkeruumenetelmäksemme, koska selektiivinen mutismi on Suomessa melko tuntematon aihealue ja halusimme käyttää asiantuntijoiden ääntä
kootaksemme lisää suomenkielistä tietoa siitä. Haastattelumalliksemme valitsimme puolistrukturoidun teemahaastattelun. Teemahaastattelu tarkoittaa haastattelumallia, joka keskittyy selkeään teemaan, josta keskustellaan. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat valmiiksi mietittyjä, mutta haastattelija
voi vaihdella niiden esittämisjärjestystä ja sanamuotoa mukaillen syntynyttä
keskustelua. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) Haastattelumme tarkoituksena
oli saada tietoa haastateltavilta selektiivisen mutismin kohtaamisesta ja keinoista rohkaista lasta vuorovaikutukseen. Aineistonhankintakeinomme eli haastattelu palveli hyvin opinnäytetyömme tarkoitusta ja tavoitteita.
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Aloitimme aineiston analysoinnin marraskuussa 2014 kirjoittamalla digitaalisella
nauhurilla nauhoitetusta haastattelusta tiiviit muistiinpanot, jotka toivat esille
olennaisen. Tämä tuki aineiston muistamista, ja näin sitä oli helpompi hahmottaa. Käytimme haastatteluaineiston analysointimenetelmänä teemoittelua.
Teemoittelulla tutkimusaineistosta pyritään kartoittamaan olennaisia aihepiirejä
eli teemoja (Jyväskylän yliopisto i.a.). Aineiston teemoittelua helpotti se, että
mietimme haastattelukysymykset etukäteen jo ennen haastattelua tiettyjen teemojen alle. Asiantuntijahaastatteluissa onkin tyypillistä suunnitella haastattelurunko yksilöllisesti haastateltavan tai tietyn aihealueen mukaan (Alastalo &
Åkerman 2010, 378).

Haastateltavat pysyivät teemoissa koko haastattelun ajan. Tämä helpotti analysointivaiheessa keskittymistämme tehokkaasti aineiston sisällölliseen analysointiin, eikä teemoittelu vienyt juurikaan aikaa. Asiantuntijahaastatteluissa on
tyypillistä, että haastatteluaineiston keruu ja sen analysointivaihe lomittuvat
keskenään (Alastalo & Åkerman 2010, 378). Näin kävi myös meille. Asiantuntijahaastattelussa tutkija voi pyytää haastateltavilta kommentteja faktakuvauksen
tarkistamiseksi (Alastalo & Åkerman 2010, 390). Myös me lähetimme analysoimamme aineiston tarkastettavaksi haastatelluille. Tämän jälkeen peilasimme haastatteluista saamaamme tietoa muuhun lähdemateriaaliin ja totesimme
niiden välillä olevan yhteisen linjan.

Joulukuussa 2014 teimme luonnostelman oppaan sisällöstä ja pohdimme, mitä
varhaiskasvattajien olisi hyvä tietää selektiivisestä mutismista. Lisäksi perehdyimme siihen, millainen olisi hyvä opas. Oppaan tarkoituksena on opettaa lukijalle jotain uutta. Kun oppaan sisältöä suunnitellaan, on olennaista pohtia mitä
tietoa lukija haluaa oppaasta saada. Tulee myös huomioida, että teksti vastaa
kohderyhmän tietämystasoa mahdollisimman hyvin. Tällöin teksti ei selitä liikaa
lukijalle jo tuttuja perusasioita, muttei kuitenkaan ole liian vaativa. Myös oppaan
kielellinen tyyli ja lukijan puhuttelutapa tulisi aina valita kohderyhmälle sopivaksi.
Puhuttelutapa tulee säilyä yhtenäisenä läpi oppaan. (Rentola 2006, 92–93, 96–
97.)
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Kun tuotteen on tarkoitus olla opastava, tekstityyliksi on valittava asiatyyli sekä
tekstin tulee olla helposti luettavaa ja ymmärrettävää. (Jämsä & Manninen
2000, 56.) Tavoitteenamme oli kirjoittaa opas selkeään ja helposti ymmärrettävään muotoon. Valitsimme puhuttelevan ja lukijalle kohdistetun tyylin, jonka tarkoituksena oli luoda oppaaseen henkilökohtaisesti opastava ote. Toteutimme
tämän käyttämällä läpi oppaan imperatiivia ja sinuttelevaa tyyliä. Sinuttelu on
puhuttelutapana tuttavallinen ja imperatiivi ohjeistava (Rentola 2006, 97).

Tuotteen kehittelyvaiheessa tarkoituksena on toteuttaa luonnosteluvaiheen
suunnitelma (Jämsä & Manninen 2000, 54). Oman työmme kohdalla tämä tarkoitti alustavan luonnostelman muokkaamista ja sen puhtaaksikirjoittamista
tammi- ja helmikuun aikana 2015. Varsinainen tekovaihe sisältyy tuotteen kehittelyvaiheeseen, jolloin tuotteen ulkoasu päätetään lopullisesti. Suunnittelimme
oppaan ulkoasun Pages-tekstinkäsittelyohjelman avulla. Teimme ulkoasu- ja
värivalinnat niin, että oppaan lopullinen ilme vastasi tavoitteisiimme. Pyysimme
lähipiiristämme kokenutta kuvittajaa luomaan oppaaseen kansikuvan, joka ilmentää oppaan näkökulmaa.

Tuotteen viimeistelyvaiheessa tuotetta on hyvä testata kohderyhmää edustavilla
koekäyttäjillä palautteen ja arvioinnin saamiseksi (Jämsä & Manninen 2000,
80). Lähetimme helmikuussa 2015 oppaamme arvioitavaksi lomakkeen (LIITE
3) avulla yhdelletoista varhaiskasvattajalle ja kummallekin haastattelemallemme
asiantuntijalle. Helmikuun lopussa analysoimme oppaasta saamamme palautteen ja muokkasimme sen pohjalta opasta. Viimeistelyvaihe voikin sisältää
myös tuotteen hienosäätöä, markkinoinnin suunnittelua ja tuotteen levittämistä
(Jämsä & Manninen 2000, 81).

Otimme yhteyttä Helsingin varhaiskasvatuksen kolmeentoista aluepäällikköön ja
tiedustelimme, olisiko heidän alueillaan tarvetta valmistamallemme oppaalle ja
haluaisivatko he välittää valmiin oppaan (LIITE 4) oman alueensa päiväkodeille.
Lähetimme heille samalla sähköisesti oppaan ensimmäisen version antamaan
suuntaa siitä, minkälaisesta oppaasta on kyse. Viisi aluepäällikköä vastasi ja
toivoi saavansa valmiin oppaan alueensa päiväkotien käyttöön. Lisäksi yksi Kurikan alueen päiväkodinjohtajista osallistui oppaan arviointiin ja pyysi, että hän
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saisi valmiin oppaan päiväkotiensa käyttöön. Näiden päiväkotialueiden lisäksi
oppaamme julkaistaan myös selektiivistä mutismia käsittelevällä Kun sanat eivät vain tule -internetsivustolla.

Jämsän ja Mannisen (2000, 85) tuotteistamismallin mukaan tuotekehittelyprosessi päättyy loppuraportoinnin tekemiseen. Raportoimme tuotekehittelyprosessistamme osana opinnäytetyötämme. Raporttimme valmistui maaliskuussa, ja
valmis tuote julkaistiin ja lähetettiin sopimillemme tahoille välitettäväksi eteenpäin huhtikuussa 2015.

5.3 Oppaan sisältö

Näkökulmanamme oppaassa on, että laadukas varhaiskasvatus tukee jo itsessään selektiivisesti mutistisia lapsia ja heidän sopeutumistaan varhaiskasvatusympäristöön. Opas sisältää tietoa siitä, mistä valikoivasti puhumattomien
lasten kohdalla on kyse ja mitä varhaiskasvattaja voi tehdä tukeakseen näitä
lapsia parhaiten. Oppaassa kannustamme kasvattajaa tarkastelemaan kasvatustoimintaansa, jonka avulla hän voi omalta osaltaan vaikuttaa myös siihen,
kuinka mutistiset tai sosiaalisesti arimmatkin lapset pääsevät osallisiksi päiväkodin arjessa.

Valitsimme oppaaseen tulevat asiat pohtimalla, mikä olisi olennaisinta tietää
selektiivisestä mutismista varhaiskasvattajan näkökulmasta. Opas koostuu neljästä luvusta: Mitä selektiivinen mutismi on ja kuinka sen voi tunnistaa, Selektiivisen mutismin vaikutukset lapsen arkeen, Mitä varhaiskasvattaja voi tehdä ja
Tärkeä muistaa. Näiden lukujen lisäksi opas sisältää Suosittelemme-osion, johon olemme valinneet mielestämme hyviä ja tutustumisen arvoisia tiedonlähteitä. Olemme myös valinneet oppaan lukuihin syventävää tietoa tuovia lainauksia
asiantuntijahaastatteluista.

Ensimmäinen luku sisältää selektiivisen mutismin diagnoosikuvauksen, sen tyypilliset ilmenemismuodot ja peruslähtökohdat kyseisen diagnoosin ymmärtämiselle. Luvussa erittelemme myös sitä, mitä selektiivinen mutismi ei ole ja mihin
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sitä ei tule sekoittaa. Uskomme näiden asioiden auttavan varhaiskasvattajaa
tämänkaltaisen problematiikan tunnistamisessa. Toisessa luvussa luettelemme
mahdollisia seurauksia, joita selektiivinen mutismi voi aiheuttaa lapsen arkeen.
Näiden asioiden huomioiminen auttaa kasvattajaa toimimaan niin, että hän pystyy ymmärtämään lasta, ennakoimaan hänen tuen tarpeitaan ja vastaamaan
niihin. Tällöin lapsi tulee myös kokonaisvaltaisesti huomioiduksi.

Kolmannessa luvussa nostamme esille yhdeksän tärkeää kasvattajan perustehtävää, jotka kaikkien varhaiskasvattajien tulisi jo jossain määrin hallita. Näihin
panostamalla kasvattaja voi varhaiskasvatusympäristössä parhaiten tukea
myös niitä lapsia, joilla on selektiivinen mutismi. Neljänteen, eli viimeiseen, lukuun olemme koonneet ajatuksia, jotka ovat merkittäviä sisäistää, mikäli työskentelee selektiivisesti mutistisen lapsen kanssa. Nämä asiat ovat niitä, jotka
ehdottomasti haluamme välittää varhaiskasvattajille, jotta kokonaisvaltainen
ymmärrys selektiivisesti mutistisia lapsia kohtaan lisääntyisi.

5.4 Oppaan arviointi

Pyysimme palautetta tuottamastamme produktista eli oppaasta haastattelemiltamme asiantuntijoilta. Tämän lisäksi pyysimme arvioinnin myös yhdeltätoista
muulta varhaiskasvattajalta. Halusimme palautteen avulla saada tietoa oppaan
sisällöllisestä toimivuudesta, selkeydestä, tarpeellisuudesta ja siitä, kuinka voisimme vielä parantaa opastamme. Toimitimme arviointilomakkeen (LIITE 3) ja
oppaan saatekirjeineen (LIITE 2) arvioijille, jotka tavoitimme jo ennalta tutuista
päiväkotiyhteisöistä. Kaikki yksitoista varhaiskasvattajaa palauttivat täytetyn
arviointilomakkeen pyytämässämme aikataulussa.

Palaute oppaasta oli valtaosin positiivista. Arviointilomakkeen kysymysten 1-7
mukaan kaikki palautteenantajat kokivat, että opas on hyödyllinen, selkeä, ulkoasultaan houkutteleva ja sille on tarvetta varhaiskasvatuksessa. Lisäksi kaikki
vastasivat, että voisivat suositella opasta muille. Palautteenantajista kuudelle
selektiivinen mutismi oli ennestään tuttu, mutta he kokivat silti saaneensa oppaasta uutta tietoa. Neljälle vastaajalle aihealue ei ollut tuttu ja he kokivat saa-
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neensa siitä uutta tietoa. Yhdelle vastaajalle aihe oli ennestään tuttu, eikä hän
saanut oppaasta uutta tietoa.

Arviointilomakkeen avoimessa kysymyksessä 8 useat palautteenantajat arvioivat oppaan selkeyttä ja helppolukuisuutta. He kokivat oppaan johdonmukaiseksi
ja kieliasultaan selkeäksi. Lisäksi saimme palautetta, että opas on riittävän lyhyt
luettavaksi ja siihen on helppo palata. Yksi vastaajista antoi palautetta siitä, että
pääkohdat olivat selkeästi esillä. Palautteenantajat vastasivat hyötyneensä eri
tavoin oppaasta käytännön työssä. Kaksi vastaajaa kertoi tunnistaneensa
omasta ryhmästään lapsen, jonka kohdalla oppaasta olisi erityistä hyötyä. Vastaajista kolme ilmoitti saaneensa konkreettisia toimintaohjeita ja kolme vastasi
uskovansa, että opas rohkaisee heitä tulevaisuudessa kohtaamaan selektiivisesti mutistisia lapsia. Yksi vastaaja kiitti saamastaan vahvistuksesta tietämykselleen ja toinen koki tärkeäksi, että oppaassa oli käsitelty kodin ja päiväkodin
yhteistyön merkitystä. Myös vaihtoehtoisten kommunikointikeinojen käyttöön
kannustaminen koettiin tärkeänä vinkkinä.

Muutama vastaajista kertoi kokeneensa ”ahaa-elämyksiä” lukiessaan opasta.
Näitä herättivät muun muassa varhaiskasvattajan rooli selektiivisesti mutistisen
lapsen tukemisessa ja se, ettei kasvattajan tehtävänä varhaiskasvatuksessa ole
saada lasta puhumaan. Yksi vastaajista kertoi myös tajunneensa, että oppaan
tiedon omaksuminen helpottaa hänen työskentelyään ja sitä kautta vaikuttaa
myös lapsen hyvinvointiin. Lisäksi opas sai kiitosta sitaateista ja pirteästä ulkoasustaan.

Arviointilomakkeessa pyysimme muutos- ja lisäysehdotuksia oppaaseen. Näihin
saimme kolmelta vastaajalta ehdotuksen, muilla vastaajilla ei ollut muutos- tai
lisäysehdotuksia. Yksi vastaajista toivoi oppaaseen tietoa mutismin syistä, mutta totesi myös ymmärtävänsä näkökulmamme, ettei mutismin mahdollisten syiden tietäminen ole oleellista varhaiskasvattajan työn kannalta. Toinen näistä
palautteenantajista pohti kansikuvan sopimista oppaan muuhun tyyliin. Kolmas
kertoi kiinnittäneensä huomiota muutamiin sanavalintoihin, joista mainitsi esimerkkinä kontaktiprototyyppi-sanan käytön.
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Kaiken kaikkiaan saimme palautetta, että opas oli onnistunut, hyödyllinen ja
käsittelee tärkeää aihetta. Neljä vastaajista oli sitä mieltä, että oppaan sisältö oli
myös hyvä muistutus asioista, jotka ovat kaikkien lasten kanssa työskennellessä olennaisia. Yksi vastaajista sanoi voivansa suositella opasta myös vanhemmille, joita aihe koskettaa.

Saamamme palautteen pohjalta pohdimme, mitä muutoksia teemme oppaaseen. Päätimme, ettei oppaassa ole tarpeen käsitellä mutismin syitä. Kuten kyseisen palautteen antaja itsekin mainitsi, mutismin syiden eritteleminen oppaassa saattaisi aiheuttaa niiden perusteella tapahtuvaa leimaamista. Mielestämme
syiden eritteleminen jäisi häiriön luonteen vuoksi ohueksi, varsinkaan kun tarkkoja syitä mutismin syntymiseen ei ole pystytty nimeämään. Oppaan loppuun
päätimme lisätä listan kirjallisuudesta, jota suosittelemme, mikäli lukija kaipaa
lisätietoa aiheesta. Emme myöskään halunneet vaihtaa kansikuvaa kokonaan,
sillä halusimme kunnioittaa kuvittajan näkemystä. Muokkasimme kuitenkin kuvan kokoa ja asettelua oppaan muuhun tyyliin sopivammaksi ja ilmeen yhtenäistämiseksi. Palautteen pohjalta tarkastimme myös oppaan sanavalintoja ja
muutimme kontaktiprototyyppi-sanan helpommin lähestyttävämmäksi.

Saamamme palaute auttoi meitä reflektoimaan omaa työtämme. Tarkastelimme
asettamiemme tavoitteiden toteutumista suhteessa valmiiseen produktiin ja arvioimme sen tuomaa hyötyä varhaiskasvattajille tulevaisuudessa. Saamamme
palautteen perusteella voimme todeta, että opas vastasi oppaan tekoprosessin
alussa asettamiimme tavoitteisiin. Tavoitteenamme oli valmistaa varhaiskasvattajien tarpeisiin vastaava, tiivis, helppolukuinen sekä hyödyllistä ja käytännöntasoista ohjeistusta sisältävä opas, joka lisäisi kasvattajien valmiuksia selektiivisen mutismin ymmärtämiseen ja havainnoimiseen sekä oman roolinsa hahmottamiseen selektiivisen mutismin tukemisessa.
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6 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS

Opinnäytetyömme aihe pyrkii vaikuttamaan lasten tasavertaiseen ja eettiseen
kohteluun varhaiskasvatuksessa. Selektiivisesti mutististen lasten asema saattaa toisinaan horjua epätietoisuuden vuoksi. Tasavertainen asema yksilön sosiaalisessa ympäristössä vähentää ja murtaa ennakkoluuloja (Juujärvi, Myyry &
Pesso 2007, 282–283). Tarkoituksenamme olikin levittää tietoa, jotta selektiivistä mutismia ymmärrettäisiin paremmin ja näin ollen näitä lapsia kohdattaisiin
eettisemmin. Jotta tasavertainen kohtaaminen voisi onnistua, yhteisten työ- ja
toimintatapojen tulisi mahdollistaa tämä (Juujärvi ym. 2007, 283). Jo motiivimme
lasten eettiseen ja tasavertaiseen kohtaamiseen kertoo suhtautumisestamme
tulevan ammattimme tuomaa eettistä vastuuta kohtaan. Olemmekin jatkuvasti
opinnäytetyöprosessimme lomassa pohtineet työmme toteuttamisen eettisyyttä.
Myös lapsilähtöinen sekä lapsirakas suhtautumisemme on omiaan lisäämään
eettistä herkkyyttämme.

Valitsemamme lähdemateriaali on kansainvälistä, joten se sulkee pois kulttuurilliset eroavaisuudet. Informaatikon avulla täydensimme valitsemaamme lähdemateriaalia mahdollisimman monipuoliseksi ja ajankohtaiseksi. Käyttämämme
teoriatieto oli pääosin englanniksi, minkä vuoksi kääntäessämme tekstejä oli
periaatteessa olemassa käännösvirheiden mahdollisuus. Tiedon kääntäminen
englannista suomeksi on aina riskialtista, mutta koska Suomi on niin kapea kielialue, tutkijan on valittava lähdemateriaali kriittisesti eikä niinkään kieleen rajoittuen (Mäkinen 2005, 187). Pyrimme kuitenkin alusta asti järjestelmälliseen ja
huolelliseen kääntämiseen, emmekä kiirehtineet käännöstyössä.

Myös lähdemateriaalina toimineet ammattilaisten haastattelut toivat ajankohtaisuutta sekä käytännön ulottuvuutta työhömme. Valitsimme juuri heidät haastateltaviksemme, sillä saimme kuulla, että heillä kummallakin on useita kokemuksia selektiivisesti mutististen lasten kanssa työskentelystä. Lisäksi kumpaakin
heistä pidetään omissa ammattiryhmissään erittäin ammattitaitoisina. Näin ollen
koemme, että myös asiantuntijavalintamme lisäävät työmme luotettavuutta.
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Pyysimme haastateltavilta luvan tutkimusaineiston keräämiseen nauhurilla jo
siinä vaiheessa, kun tiedustelimme haastateltavilta kiinnostusta osallistua haastatteluun. Jotta haastattelumateriaali ei olisi vääristynyt, kiinnitimme myös erityistä huomiota haastattelutilanteen tunnelman luomiseen ja objektiivisina pysymiseen haastattelutilanteessa. Sovimme esimerkiksi haastatteluajankohdat
sekä -paikat heidän toiveidensa mukaan. Pyrimme tällä siihen, että heille koituisi avustamisestamme mahdollisimman vähän haittaa ja että he saisivat antaa
haastattelun heille itselleen tutussa ja orientoivassa ympäristössä.

Kerroimme haastateltaville heidän oikeuksistaan lukea koko opinnäytetyömme,
sekä tarvittaessa korjata väärin ymmärretyt tai ilmaistut asiat. Laadimme haastattelukysymyksemme mahdollisimman johdattelemattomiksi, ja annoimme
haastateltavien kertoa avoimesti ja vapaasti ne asiat, jotka he kokivat olennaisiksi kertoa varhaiskasvattajille selektiivisestä mutismista. Kumpikin haastateltava oli alusta asti tietoinen, että käytämme heidän nimiään ja ammattinimikkeitään opinnäytetyössämme. Haastattelut lisäsivät eettistä osaamistamme, sillä
ne vahvistivat ajatustamme lapsen kokonaisvaltaisen huomioimisen merkityksestä.

Uskomme keräämämme arvioinnin ja palautteen lisänneen omalta osaltaan
työn luotettavuutta. Palautteen keräämisellä varmistimme, että myös parhaillaan
varhaiskasvattajina työskentelevät palautteenantajat kokivat valmistamamme
tuotteen soveltuvan varhaiskasvatuksen käyttöön. Muokkasimme opasta saamamme palautteen pohjalta ja huomioimme jokaisen palautteen yksilöllisesti.
Mikäli emme toteuttaneet joitain muutosehdotuksia, pohdimme tarkkaan perusteluita päätöksellemme. Muokkaamalla opasta palautteen mukaiseksi pyrimme
vastaamaan mahdollisimman tarkasti kasvattajien tarpeisiin ja näin kehittämään
tuotteesta vieläkin laadukkaamman.

Ottaessamme yhteyttä Helsingin varhaiskasvatuksen aluepäälliköihin lähetimme heille tarkasteltavaksi näytteen oppaastamme, millä varmistimme sen, että
heillä olisi oikea käsitys tarjoamastamme tuotteesta. Tarkasteltuaan opastamme
he saivat päättää, olisiko sille käyttöä heidän varhaiskasvatusalueellaan. Luo-
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timme myös siihen, että aluepäälliköt pystyivät asiantuntemuksellaan arvioimaan oppaan tarvetta, luotettavuutta ja laatua.

Hyvän ja eettisesti toimivan tutkijan tulisi olla motivoitunut, riittävän kriittinen,
rehellinen ja kiinnostunut uuden tiedon hankkimisesta. Lisäksi hänen tulisi seurata tutkimaansa aihealuetta ja sen kehittymistä. (Mäkinen 2005, 188–189.) Koemme täyttäneemme nämä kriteerit. Olemme tutustuneet aiheeseemme monipuolisesti perehtyen sekä vanhempaan että tuoreempaan aineistoon ja vertailleet näin tiedon kehittymistä selektiivisestä mutismista.

Kävimme lisäksi eettistä pohdintaa siitä, kuinka varmistaisimme, ettei valmiin
oppaamme sisältö millään tavoin loukkaisi tai leimaisi selektiivisesti mutistisia
lapsia tai heidän läheisiään. Tämä näkyy muun muassa siinä, että havahduimme opinnäytetyöprosessimme aikana miettimään, käytämmekö termiä ”mutistilapsi” vai ”mutistinen lapsi”. Vielä haastattelukysymyksiä laatiessamme käytimme sanaa ”mutisti”, mutta pian tämän jälkeen päätimme käyttää tekstissämme
sanaa ”mutistinen” sen sijaan. Tällä pyrimme osoittamaan ajatustamme siitä,
että mutismi ei ole tekijä, joka määrittää koko lapsen, vaan se on vain yksi tämän ominaisuuksista. Myös tässä kohdin olemme osoittaneet eettistä kasvua ja
herkkyyttä. Eettinen herkkyys pitää sisällään muun muassa pohdintaa oman
toimintalinjan vaikutuksista ja seurauksista muiden ihmisten hyvinvointiin (Juujärvi ym. 2007, 21–22).
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7 POHDINTA

7.1 Opinnäytetyöprosessi

Voimme näin opinnäytetyöprosessimme lopuksi todeta, että aihevalintamme oli
todella onnistunut. Olemme työskennelleet ahkerasti opinnäytetyömme parissa
ja motivaatiomme on pysynyt korkealla koko prosessin ajan. Uskomme tämän
johtuneen siitä, että kumpikin koki aiheen henkilökohtaisesti tärkeänä ja kiehtovana.

Kaiken kaikkiaan opinnäytetyöprosessimme sujui suunnitelmien mukaan. Suurin haasteemme oli varmastikin ajankohtaisen ja lähdekriittisesti hyvän lähdemateriaalin löytäminen selektiivisestä mutismista. Tämä ei lannistanut meitä,
vaan ennemminkin kannusti pitkäjänteiseen lähdemateriaalin etsintään ja jälleen kerran muistutti tarpeesta, johon pyrimme opinnäytetyöllämme vastaamaan. Informaatikon tapaaminen auttoi meitä merkittävästi. Hänen avullaan
opimme valikoimaan pätevimmät ja luotettavimmat aineistot käyttöömme.

Haastatteluprosessimme onnistui myös kaikin puolin suunnitelmien mukaan.
Aiheen tuntemattomuudesta huolimatta löysimme kaksi asiantuntijaa haastateltaviksemme melko helposti. Pystyimme tässä hyödyntämään omia jo aikaisemmin työelämässä luotuja kontakteja sekä lähipiirin avulla löytyneitä kontakteja.

Itse oppaan rakentamisessa haastavinta oli rajauksen tekeminen. Aiheeseen
syvemmin perehtyneinä olisimme toki halunneet kirjoittaa oppaaseen kaiken
oppimamme selektiivisestä mutismista. Tavoitteisiimme nojaten jouduimme kuitenkin rajaamaan oppaan sisällön koskemaan pelkästään varhaiskasvattajien
käytännön kannalta olennaisia asioita. Saamamme palaute kuitenkin tuki tekemäämme rajausta ja huolemme siitä, että opas olisi sisällöllisesti liian kapea,
hälveni. Saimme myös kannustavaa palautetta sekä hyvän julkaisukanavan
Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen viideltä aluepäälliköltä, jotka kaikki
olivat kiinnostuneita ottamaan oppaamme työkaluksi alueillensa.
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Etenimme koko prosessin ajan aikataulutetusti ja hyvin suunnitellusti. Suunnitelmallisuus tuki tehokasta ajankäyttöämme sekä prosessiluontoista työskentelyämme. Yhteistyö välillämme oli dialogista ja tasavertaista. Keskustelimme
avoimesti kaikesta, ja kumpikin koki sen antoisaksi ja opettavaiseksi tavaksi
työskennellä. Molemmat kokivat myös tulleensa näkemyksineen kuulluksi ja
huomioiduksi. Jaoimme vastuuta mahdollisimman tasaisesti ja huomasimmekin
prosessin aikana, että vahvuutemme ja kiinnostuksen kohteemme täydensivät
toisiaan. Koemme opinnäytetyöprosessin toimineen vahvistavana kokemuksena
välillämme.

7.2 Ammatillinen kasvu

Yksi merkittävimmistä prosessin aikana oppimiamme asioita oli se, että ollessaan laadukasta varhaiskasvatus jo itsessään tukee selektiivisesti mutistisia
lapsia. Varhaiskasvatuksen on mahdollista toimia ennaltaehkäisevänä tekijänä
usean lapsen kohdalla. Tulevina sosionomi-lastentarhanopettajina tiedämme
nyt laadukkaan varhaiskasvatuksen merkityksen ja mitä se mielestämme sisältää sekä osaamme huomioida tämän omassa työssämme. Opimme myös paljon selektiivisestä mutismista ja sen luonteesta. Tämä tieto tukee osaamistamme erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa, mikä lisää kompetenssiamme
varhaiskasvatustyössä. Tiedämme nyt paljon aiheesta, joka ei välttämättä ole
jokaiselle varhaiskasvattajalle tuttu. Oppimastamme on tulevaisuudessa varmasti hyötyä niin itsellemme, työyhteisöillemme kuin asiakkaillemmekin.

Erilaisuuden ja moninaisuuden käsitteet olivat vahvasti läsnä koko opinnäytetyöprosessimme aikana. Olemme jo lapsuudesta lähtien kasvaneet kohtaamaan
ja arvostamaan ihmisten moninaisuutta, mutta sisäistimme opinnäytetyömme
kautta vieläkin syvemmällä tasolla sen, kuinka suuri merkitys on sillä, miten toisen kohtaa. Meille jäsentyi myös se, kuinka tärkeää kehittämistyön tekeminen
toiseuden poistamiseksi on. Opinnäytetyöprosessimme vahvisti kykyjämme
kohdata moninaisuutta ja uskallustamme kannustaa myös muitakin reflektoimaan omaa moninaisuuden kohtaamistaan.
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Opinnäytetyöllämme pyrimme vaikuttamaan havaitsemaamme epätasa-arvoon
puhuvien ja puhumattomien lasten kohtaamisessa sekä tukemaan selektiivisesti
mutististen lasten osallisuuden toteutumista varhaiskasvatuksessa. Tällainen
kriittinen ja osallistava yhteiskuntaosaaminen kuuluu myös sosionomin kompetensseihin. Myös asiakastyön osaaminen on olennainen osa sosionomin kompetensseja. Tähän osa-alueeseen sisältyy asiakkaan osallisuutta tukevan vuorovaikutussuhteen luominen, asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen, yksilöllisen ja
kokonaisvaltaisen tukemisen osaaminen sekä asiakastyön teoreettisten työorientaatioiden ja -menetelmien arviointi ja hallinta. (Sosiaalialan AMK verkosto
2010, 2.) Opinnäytetyössämme heijastuu perehtyneisyytemme toimivan vuorovaikutuksen rakentamiseen, lapsen osallisuuden tukemiseen, selektiivisesti mutististen lasten tarpeisiin ja heidän yksilöllisen tukemisen keinoihin.

Yhteistyötaitomme ja -osaamisemme vahvistuivat opinnäytetyöprojektin aikana.
Opimme hahmottamaan varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoa, sen toimijoita
ja heidän tehtäviään. Olimme yhteistyössä myös haastattelemiemme asiantuntijoiden sekä opinnäytetyötämme ohjaavien opettajien kanssa. Eniten opimme
kuitenkin opinnäytetyöparina toimimisesta. Eri mieltä ollessamme opimme perustelemaan huolellisesti ja kärsivällisesti omaa näkökulmaamme sekä pääsemällä keskustelemalla yhteisymmärrykseen. Meille todentui myös se, kuinka eri
lähestymistavoilla voidaan toimia kuitenkin yhteistyössä ja päästä samaan
päämäärään. Turvallinen ilmapiiri välillämme tuki uskallustamme reflektoida
avoimesti omaa ja yhteistä kehitystämme.

Koko opinnäytetyöprosessi oli ammatillisesti meitä kehittävä ja antoi meille valmiuksia jatko-opintoja ajatellen. Kehityimme esimerkiksi lähdekritiikissä, tieteellisessä kirjoittamisessa ja laajojen kokonaisuuksien hallinnassa. Opinnäytetyötä
tehdessämme olemme oppineet tunnistamaan sosiaalialan kehittämistarpeita ja
työskentelemään pitkäjänteisesti ja projektiluontoisesti niihin vastataksemme.
Opimme suunnittelemaan, valmistamaan ja arvioimaan tuotteen sekä raportoimaan sen prosessista. Lisäksi perehdyimme myös eri tapoihin markkinoida tuotetta työelämään. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen onkin yksi sosionomin
kompetenssien osa-alueista ja se sisältääkin uuden tiedon tuottamisen osaami-
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sen, reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen osaamisen sekä kehittämishankkeen toteutuksen hallitsemisen (Sosiaalialan AMK verkosto 2010, 2–3).

Työmme käsitteli selektiivistä mutismia varhaiskasvatusympäristössä nimenomaan työntekijöiden ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Selektiivistä mutismia
voisi tutkia lisää eri ympäristöissä ja eri näkökulmista. Olisi mielenkiintoista lukea tulevaisuudessa esimerkiksi selektiivisesti mutististen ihmisten omakohtaisia kokemuksia heidän arjestaan yhteiskunnassa.

Omalta osaltamme olemme pyrkineet tuomaan selektiivisesti mutististen lasten
ääntä kuuluville ja todella toivomme, että työmme auttaa varhaiskasvattajia näkemään nämä lapset hiljaisuuden takana.
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LIITE 1: Haastattelukysymykset

Kuinka usein sinulle tulee selektiivisiä mutisteja vastaan työssäsi?

Mitkä ovat lähtökohdat selektiivisen mutismin ymmärtämiselle? Mitä tulisi ehdottomasti ymmärtää selektiivisestä mutismista, jotta pystyisi onnistuneesti työskentelemään selektiivisten mutistilasten kanssa?

Voiko puhumattomuudesta aiheutua lapselle kehityksellistä haittaa? Jos on, niin
minkälaista?

Miten menettelet (esim. käyttäytyminen, itseilmaisu, ilmapiiri, luottamuksen rakentaminen) työskennellessäsi selektiivisen mutistilapsen kanssa? Mitä menetelmiä käytät?

Millaisia asioita varhaiskasvattaja voisi itsessään ja omassa toiminnassaan
huomioida rohkaistakseen selektiivistä mutistilasta puhumaan? (Esim. käyttäytyminen, itseilmaisu, ilmapiiri, luottamuksen rakentaminen)

Minkälaisia menetelmiä voisi sitten hyödyntää varhaiskasvatuksessa?

Miten olennaisena koet yhteistyön mutistilapsen kotiväen kanssa?

Mitä terveisiä, vinkkejä tai neuvoja haluaisit lähettää niille varhaiskasvattajille,
jotka työskentelevät juuri nyt selektiivisen mutistin kanssa?
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LIITE 2: Arvointilomake

LAPSI HILJAISUUDEN TAKANA -OPPAAN ARVOINTILOMAKE

1. Oliko selektiivinen mutismi sinulle ennestään tuttu?

KYLLÄ

EI

2. Saitko oppaasta uutta tietoa?

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

4. Oliko opas selkeä?

KYLLÄ

EI

5. Oliko oppaan ulkoasu houkutteleva?

KYLLÄ

EI

6. Koetko, että voisit hyödyntää opasta työssäsi?

KYLLÄ

EI

7. Suosittelisitko opasta muille?

KYLLÄ

EI

3. Koetko, että varhaiskasvatuksessa on tarvetta tämän
aiheiselle oppaalle?

8. Miten koet hyötyneesi oppaan lukemisesta?

9. Muutos-/lisäysehdotukset:

Kiitos vastauksestasi!
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LIITE 3: Saatekirje

22.4.2015

Hei Varhaiskasvattaja!

Opiskelemme Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomeiksi ja lastentarhanopettajiksi. Työstämme parhaillaan opinnäytetyötämme, johon liittyen teemme
oppaan selektiivisestä mutismista varhaiskasvattajille. Tarvitsisimme Teidän
arvokasta apuanne oppaan ja sen hyödyllisyyden arviointiin.

Pyytäisimmekin Teitä tutustumaan Lapsi hiljaisuuden takana- oppaaseen, ja
kertomaan siitä rehellisen mielipiteenne oheisen arviointilomakkeen avulla.
Toivoisimme vastaustanne 23.2.2015 mennessä.

Antoisaa lukuhetkeä!

Toivottavat,

Marianne Oikkonen & Eveliina Suonio
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LIITE 4: Lapsi hiljaisuuden takana -opas

LAPSI
HILJAISUUDEN
TAKANA
OPAS SELEKTIIVISESTÄ MUTISMISTA
VARHAISKASVATTAJILLE

Marianne Oikkonen
Eveliina Suonio
!1

Alkusanat
Onko päiväkotiryhmässäsi koskaan ollut lasta, jonka et ole kuullut puhuvan?
Tai lasta, joka puhuu vain valikoiduille ihmisille? Kyseessä voi olla
selektiivisesti mutistinen eli valikoivasti puhumaton lapsi.
Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa sinulle, varhaiskasvattaja, mistä
näiden valikoivasti puhumattomien lasten kohdalla on kyse ja mitä voit
varhaiskasvattajana tehdä tukeaksesi näitä lapsia parhaiten.
Oppaan lähtökohtana on, että laadukkaalla varhaiskasvatuksella on
runsaasti myönteisiä vaikutuksia niin ennaltaehkäisevästi kuin
korjaavastikin kaikkien lasten elämään. Näin ollen tarkastelemalla omaa
laadukasta kasvatustoimintaasi voit omalta osaltasi vaikuttaa myös siihen,
kuinka mutistiset tai sosiaalisesti arimmatkin lapset pääsevät osallisiksi
päiväkodin arjessa.
Opas on tehty osana Lapsi hiljaisuuden takana -opinnäytetyötämme
Diakonia-ammattikorkeakoulussa, josta valmistumme sosionomeiksi ja
lastentarhanopettajiksi. Voit tutustua tarkemmin aiheeseemme lukemalla
opinnäytetyömme. Opinnäytetyötämme varten haastattelimme kahta
asiantuntijaa, joiden ajatuksia olemme myös poimineet sitaatteiksi
oppaaseen.
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Mitä selektiivinen mutismi on ja kuinka sen
voi tunnistaa?
Selektiivinen mutismi (F94.0)…
‣ tarkoittaa lapsen säännönmukaista kykenemättömyyttä puhua
valikoiduissa tilanteissa, huolimatta siitä, että hän pystyy kuitenkin
fyysisesti puhumaan.
‣ ilmenee tyypillisesti niin, että lapsi esimerkiksi puhuu normaalisti
kotonaan, muttei päiväkodissa.
‣ ei näy lapsesta päällepäin.
‣ on lapsen reagointia jäsentymättömiin tunteisiinsa ja lisäksi herättää
lapsessa suuria tunteita. Tämänkaltaiset jäsentymättömät ja suuret tunteet
voivat ilmetä ylenmääräisenä ujoutena, nolatuksi tulemisen pelkona,
vetäytymisenä, takertuneisuutena, pakonomaisena käyttäytymisenä,
raivokohtauksina ja kontrolloinnin tarpeena.

Lähtökohtana mutismin
ymmärtämiselle on, että…
‣ mutistisen lapsen päiväkotihoidon
tavoitteena ei ole saada tätä puhumaan.
‣ työskentely mutistilapsen kanssa ei tulisi
olla pakottamista, painostamista,
valtataistelua tai mitään niihin viittaavaa.
Jopa rohkaisussa esiintyy helposti
painostamisen elementtejä.

OIKKONEN & SUONIO 2015
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Mitä selektiivinen mutismi ei ole?
‣ Selektiivinen mutismi ilmenee monella eri tavoin yksilöstä riippuen.
Mutismi voi näyttäytyä syvänä ujoutena, mutta on kuitenkin tärkeä
muistaa, että ujo lapsi ei ole sama asia kuin selektiivisesti mutistinen
lapsi.
‣ Joskus lapsen puhumattomuus voi johtua jännittävästä alusta uudessa
päiväkodissa, lapsen kielitaidon heikkoudesta tai lapsen häpeästä omaa
puhevikaansa kohtaan, jolloin häntä ei voida ajatella selektiivisesti
mutistiseksi lapseksi. Diagnoosia ei voida myöskään asettaa, mikäli
puhumattomuus johtuu jostain muusta tilasta tai sairaudesta, kuten
esimerkiksi dysfasiasta tai jonkinasteisesta kehitysvammasta.

”Mutistisuudessa on kyse
siitä, että lapselle on
kehittynyt tämän tyyppinen
keino säädellä jotakin, eli
puhumattomuus palvelee
lasta jollain tavalla. Tämän
vuoksi mutismia ei tule ajatella
lukkona, joka tulee saada
väkisin auki. Lapsen tulee
antaa olla oma itsensä, ja kun
asiat puhumattomuuden
taustalla alkavat selvitä lapsen
mielessä, lukko aukenee
ajallaan.”

OIKKONEN & SUONIO 2015
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Selektiivisen mutismin vaikutukset lapsen
arkeen
‣

Lapsi korvaa puheen elehdinnällä, nyökkäilyllä, fyysisellä
ohjailulla ja lyhyitä äännähdyksiä tai yhden sanan vastauksia
käyttäen.

‣

Kykenemättömyys puhua voi aiheuttaa lisävahinkoa lapsen
sosiaalisen ja tunne-elämän kehitykseen.

‣

Kielitaidon kehittyminen saattaa viivästyä.

‣

Lapsen toiminta päiväkodissa rajoittuu.

‣

Kielenkehityksen ja muun kehityksen seuranta hankaloituu.

‣ Erilaisuus voi altistaa kiusaamiselle.

”Mutistinen lapsi ei
välttämättä kykene
puolustamaan itseään
edes sanallisesti tai
kertomaan siitä aikuiselle,
minkä vuoksi
kiusaamistilanteet voivat
herättää ylettömän suurta
avuttomuuden tunnetta
hänessä.”
OIKKONEN & SUONIO 2015
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Mitä varhaiskasvattaja voi tehdä?
”Erityisiä menetelmiä
mutismin hoitoon ei
varhaiskasvatustyöntekĳän
tarvitse tietää. Ainoastaan
sillä on merkitystä, kuinka
sitoutunut kasvattaja on
lapseen ja toimintaan.”

Havainnoi
Havainnoi lasta erilaisissa ympäristöissä, kuten ryhmässä, vapaassa
leikissä tai kotona. Tarkoituksena olisi tunnistaa ympäristöt ja
tilanteet, joissa lapsi puhuu ja ei puhu, sekä miten lapsi kommunikoi
missäkin tilanteessa. Havainnoi myös lapsen tunneilmaisua.
Keskustele lapsen lähipiirin kanssa ja havainnoikaa yhdessä seuraavia
asioita niin kotona kuin päiväkodissakin:
‣ Missä puitteissa lapsi on puhumaton?
‣ Kuinka kauan puhumattomuus on jatkunut tässä ympäristössä?
‣ Kenen kanssa lapsi puhuu ja ei puhu?
‣ Onko lapsi yksin vai ryhmässä puhuessaan?
‣ Miten lapsen puhumattomuus ilmenee erilaisissa puitteissa?
‣ Miten muut reagoivat lapsen puhumattomuuteen?
‣ Voiko lapsen suostutella puhumaan joissain tilanteissa?
‣ Miten lapsi ilmaisee omaa haluaan ja tunteitaan? Vai ilmaiseeko
ollenkaan?

OIKKONEN & SUONIO 2015
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Luo hyvä kontakti…
‣ osoittamalla aitoa kiinnostusta
lasta kohtaan.
‣ lähestymällä lasta hänelle
luontaisilla toimintatavoilla,
esimerkiksi lempileikin,
musiikin tai liikkumisen avulla.
‣ olemalla sitoutunut toimintaan.
‣ reflektoimalla lapsen kanssa
muodostunutta kontaktia.

Rakenna luottamusta
Olennaista mutistisen lapsen
päiväkotihoidossa on se, että
työntekijällä syntyy
luottamuksellinen suhde sekä
lapseen että vanhempiin.

Tarkkaile
sitoutuneisuuttasi
Olet kasvattajana sitoutunut,
jos…
‣ kykenet eläytyvään
ymmärrykseen lapsen
perustarpeita kohtaan.
‣ tunnistat lapsen tunnetiloja
ja vastaat niihin.
‣ kohtelet lapsia
kunnioittavasti ja tasaarvoisesti.
‣ käytät myönteistä
äänensävyä, eleitä ja
katsekontaktia.
‣ osoitat lämpöä ja
kiintymystä.
‣ rohkaiset ja kehut.

Luottamus perustuu
turvallisuuden ja hyväksytyksi
tulemisen tunteeseen, ja
saattaa herättää lapsessa halun
ilmaista itseään puhumalla.

‣ kuuntelet lasta ja vastaat
hänelle.

”Ollessaan sitoutunut ja läsnä, kasvattaja huomaa
lapsen pienimmätkin kommunikaatioaloitteet,
kuten katseet tai lähemmäksi sĳoittumisen. Tällöin
kasvattaja ikään kuin välittää lapselle tiedon, että
vuorovaikutukseen kannattaa pyrkiä.”
OIKKONEN & SUONIO 2015
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Kannusta vuorovaikutukseen
‣ Muista, että ilman puhettakin voi olla
vuorovaikutuksessa.
‣ Tue vuorovaikutusta tarjoamalla
vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja,
kuten piirtämistä, kuvakommunikointia
tai kirjoittamista.
‣ Mahdollista lapsen osallistuminen
vuorovaikutukseen pelejä, leikkejä,
kuvia ja draamaa apuna käyttäen.

”Kaiken
vuorovaikutuksen
tukeminen ja
siihen
kannustaminen
on merkittävää
mutistien kanssa
toimiessa.”

‣ Kiinnitä huomiota omaan
käyttäytymiseesi
vuorovaikutustilanteissa.

Luo turvaa struktuureilla
Kaikki struktuurit päivän kulusta ihmiskontakteissa olemiseen luovat turvaa
lapselle. Kun lapsi tietää, tai näkee esimerkiksi kuvista, miten päiväkotipäivä
etenee ja mitä tehdään seuraavaksi, hän pystyy ennakoimaan tulevaa, ja
epävarmuus tulevaa kohtaan vähenee.
Samalla struktuuriperiaatteella voidaan myös ajatella mutistin etenemistä
vuorovaikutuksen harjoittelemisessa; on melko tyypillistä, että mutistinen
lapsi luo ensin luottamus- ja puhekontaktin yhteen ihmiseen, minkä jälkeen
hänen on helpompi luoda kontakteja muihinkin. Näin lapsi ikään kuin
muodostaa itselleen sisäisen mallin vuorovaikutuksellisessa kontaktissa
olemiselle.
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Tue lapsen osallisuutta
‣ Huolehdi siitä, että lapsella on mahdollisuus
ilmaista näkemyksiään, vaikuttaa ja saada
aikaan muutoksia mielipiteensä perusteella.
‣ Tarjoa näissä tilanteissa lapselle
vaihtoehtoisia kommunikointikeinoja.

Hyödynnä varhaiskasvatuksen tukitoimia
Näitä tukitoimia ovat:
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

lapsen sosiaalisten kontaktien tukeminen
yhteistyön tehostaminen vanhempien kanssa
ympäristön mukauttaminen
perustaitojen harjaannuttaminen
lapsen itsetunnon vahvistaminen
struktuurien vahvistaminen
hyvän vuorovaikutuksen huomioiminen
lapsen oman toiminnan ohjauksen tukeminen

Pienryhmätoiminta, kasvattajan tuki ja kahdenkeskisyys
ovat todettu hyviksi tavoiksi nimenomaan mutististen lasten
kanssa.

Tee yhteistyötä
‣ Muista, että tärkeimpiä yhteistyökumppaneitasi ovat lapsen huoltajat.
Mikäli keskusteluyhteys kasvatuskumppaneiden välillä ei toimi,
valikoivaa puhumattomuutta on vaikeaa havainnoida, tai edes
tunnistaa. Lapsen puhumattomuus päiväkodissa voi tulla vanhemmille
yllätyksenä.
‣ Ole yhteydessä päiväkotisi erityislastentarhanopettajaan tai kiertävään
erityislastentarhanopettajaan saadaksesi tukea havainnointiin sekä
mahdollisten tukitoimien tarpeiden ja jatkotoimenpiteiden
arvioimiseen.
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Tärkeä muistaa
Päiväkodin työntekijän näkökulmasta mutismin syyt eivät
niinkään ole oleellisia, jolloin niitä ei kannata suuremmin
jäädä pohtimaan. Varhaiskasvatuksessa keskitytään lapsen
kohtaamiseen, persoonaan ja arjen sujuvuuden tukemiseen,
kun taas terapiassa keskitytään lapsen psyykkisen kasvun
tukemiseen ja ongelmien työstämiseen.

Varhaiskasvatuksessa puhumattoman lapsen kokonaisvaltaisen arvioinnin
apuna ovat tarvittaessa varhaiskasvatuksen yhteistyökumppanit, esimerkiksi
perheneuvola, lääkäri, psykologi ja puheterapeutti. Diagnoosin
selektiivisestä mutismista tekee aina lääkäri.

Älä tee
puhumattomuudesta tai
puhumisen aloittamisesta
numeroa. Kysele ja keskustele
mutistisen lapsen kanssa aivan
niin kuin muidenkin.

Vaikka ääneen puhuminen on
näille lapsille ylivoimaisen vaikeaa,
monen tällaisen lapsen
hiljaisuuden takaa löytyy
empaattisesti ja sosiaalisesti
hyvinkin rikas ja taitava maailma.

Lapsi voi vaikuttaa tylyltä tai
huonokäytöksiseltä, mikäli ei
vastaa esimerkiksi aikuisten
tai opettajan
kommunikaatioon tai
pyyntöihin sanoa jotain. On
kuitenkin tärkeää muistaa,
ettei tästä kuitenkaan ole
mutistin kohdalla kyse, ja
liiallinen puhumaan
patistaminen aiheuttaa
lapselle vain lisää ahdistusta.

”Se, että varhaskasvattaja osaa tai
ei osaa toimia mutistisen lapsen
kanssa, ei ole koulutuksesta kiinni,
se on ihmisyyttä.”
OIKKONEN & SUONIO 2015
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