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Lapsen sosiaalis-emotionaaliset 
taidot 

•  Kehittyvät tiiviissä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa 
•  Kehitykseen vaikuttavat myös synnynnäiset piirteet 
•  Kehittyvät hyvin yksilöllisesti à esim. lapsen akateemiset 

taidot voivat olla ikätasoa paremmat, mutta sos.emot. taidot 
ikätasoa heikommat 

•  Ovat yhteydessä lapsen menestymiseen 
varhaiskasvatuksessa, koulussa ja aikuisuudessa 

•  Ammattikasvattajat arvioivat sosiaalis-emotionaalisesti 
kyvykkäitä lapsia muita lapsia myönteisemmin (akateemiset 
taidot, konfliktit jne..) 

 
VARHAISKASVATUKSELLA ON KESKEINEN ROOLI LAPSEN 
SOSIAALIS-EMOTIONAALISEN KEHITYKSEN TUKEMISESSA! 
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Itsesäätelytaito 

www.kasvusto.fi 

§ Itsesäätelytaito on merkittävä sosiaalis-emotionaalinen taito 
§ Itsesäätelytaidolla tarkoitetaan kykyä säädellä  
      - tunteita (hyvä tunteiden säätely mahdollistaa rakentavan 
                       vuorovaikutuksen ympäristön kanssa) 
      - käyttäytymistä 
      - kognitiivista toimintaa (esim. tarkkaavaisuus ja muisti,  
                                            toiminnan suunnittelu ja arviointi) 
 
ITSESÄÄTELY TARKOITTAA IHMISEN KYKYÄ SÄÄDELLÄ 
TUNTEITAAN, KÄYTTÄYTYMISTÄÄN JA KOGNITIOITAAN 
YMPÄRISTÖLLE SUOTUISALLA JA OMIEN TAVOITTEIDENSA 
MUKAISELLA TAVALLA. 
(Tuija Aro ”Miten ymmärrämme itsesäätelyn?” Teoksessa: Taaperosta 
taitavaksi toimijaksi. Itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen.) 
 



Mistä haastavat kasvatustilanteet 
johtuvat? 

•  Lapsi ei vielä osaa toimia ympäristön 
odottamalla tavalla 

•  Sosiaalis-emotionaalisissa taidoissakin voi olla 
kehitysviivästymää 

•  Taidot eivät kehity rankaisemalla, vaan taitoja 
tukemalla 

•  Aikuinen on lapselle aina peili 
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Haastavia kasvatustilanteita 
syntyy… 

•  Kun ympäristö ja aikuinen eivät tue lasta riittävällä tavalla  
•  Kun lapselle asetetaan kohtuuttomia odotuksia 
     - ylivilkas lapsi à hiljaa paikoillaan istumisen vaatimus,  
                                  työn loppuun saattamisen vaatimus 
     - helposti tulistuva lapsi à riittämätön tuki itsesäätelyyn 
     - vetäytyvä lapsi à paine osallistua ryhmän toimintaan 
      (vrt. lukivaikeus/sosiaalis-emotionaalisen kehityksen haasteet) 
 

 
HAASTAVAT KASVATUSTILANTEET VÄHENEVÄT KUN HUOMIOTA 

SUUNNATAAN KASVATTAJAN TOIMINTAAN JA 
VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTAKULTTUURIIN. 
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Lämpimässä 
vuorovaikutustavassa aikuinen: 

•  On töissä lapsia varten 
•  Sitoutuu syvällisesti vuorovaikutukseen lasten kanssa 
•  Suhtautuu lapsiin empaattisesti 
•  Pysähtyy lasten kokemusten äärelle 
•  Kuuntelee lapsia arvostavasti ja pyrkii tavoittamaan lapsen 

tulkinnan 
•  Tunnistaa lasten yksilölliset tarpeet ja tukee lapsia 

tarkoituksenmukaisella tavalla 
•  Viestintä kutsuu lapsia vastavuoroiseen vuorovaikutukseen 
•  Antaa positiivista palautetta usein ja aidosti 
•  On joustava ja osaa elää hetkessä 
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Miten toimia? 

•  Panosta lämpimään suhteeseen 
•  Vastaa voimakkaisiin tunteisiin empatialla 
•  Selvitä eikö lapsi osaa vai eikö lapsi halua? 
•  Ennakoi 
•  Ole johdonmukainen, mutta joustava 
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Esimerkki empatian 
merkityksestä 

Päiväunihuoneessa availlaan verhoja. Suurin osa lapsista on hereillä, muutama vielä nukkuu. 
Einolla on kohtuullisen voimakas itku/kiukkukohtaus käynnissä, koska hänet on herätetty 
kesken unien. Varhaiskasvattaja kommentoi: ”Ei kannata potkia ovea, tekee kipeää. Mä lähden 
pois, tuun takaisin kun sun kanssa voi keskustella.” Huuto yltyy aina kun varhaiskasvattaja 
puhuu Einolle ”järkeä.” ”Päiväkodissa on kaikille samat säännöt, yhteiset sovitut säännöt. 
Täällä päiväkodissa ei voi tehdä niin kuin sinä haluat.” ”Mee pois!!!” Eino rääkyy aivan täysillä. 
”En voi mennä, ennen kuin olet rauhoittunut vähän.” Huuto yltyy aina kun Einolle ylipäätään 
puhutaan. Itku muuttuu pehmeämmäksi, kun varhaiskasvattaja tavoittelee ääneensä enemmän 
empatiaa ja sanoo: ”Eino, mikä sulla on hätänä?” 
 
Einon itkeminen jatkuu aina vain. Varhaiskasvattaja näyttää hieman avuttomalta. Eino kiroilee 
aika rankastikin välillä, mutta ei huutaen. Varhaiskasvattaja kantaa Einon päiväunihuoneesta 
pois, etteivät muut lapset joutuisi kuuntelemaan kiroilua. Hiljalleen itku loppuu.  
 
Eino sallii varhaiskasvattajan jälleen lohduttaa itseään. Konflikti on ohi. Varhaiskasvattaja halaa 
Einoa lämpimästi puettuaan hänet ja juttelee asioista kepeästi. Äskeiseen draamaan ei enää 
palata, vaan varhaiskasvattaja taluttaa Einon lempeästi kädestä kohti välipalapöytää. Pitkään 
jatkunut itkukohtaus on nyt ohi ja Eino vaikuttaa emotionaalisesti tasapainoiselta. 
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Päiväkodissa on teatteriesitys, jota ovat saapuneet 
katsomaan yhtä aikaa kaikki päiväkodin lapsiryhmät. 
Usein hyvin levottomasti käyttäytyvälle Markukselle 
on valittu saliin oma patja, jolle hän saa siirtyä niin 
halutessaan. Esitys on lapsia monin tavoin aktivoiva, 
ja suurin osa lapsista seuraa sitä haltioituneena. 
Markuskin jaksaa sitoutua esitykseen noin 
kymmenen minuuttia, mutta sitten keskittymisen 
ylläpitäminen näyttää muuttuvan hyvin vaikeaksi. 
Markus kiipeää omatoimisesti lähellä istuvan 
aikuisen syliin ja ryhtyy hypistelemään tämän 
helmikaulakorua. Aikuinen hymyilee ja silittelee 
rauhoittavasti tämän selkää. 
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Taas hetken aikaa Markus seuraa esitystä, 
kunnes hän ryhtyy kiemurtelemaan aikuisen 
sylissä voimakkaasti. Aikuinen kuiskaa 
Markukselle, että tämä voi hyvin jaloitella välillä 
ja halutessaan siirtyä patjalle. Markus tarttuu 
ehdotukseen mielellään. Jaloiteltuaan hän 
vuoroin istuu ja vuoroin makaa patjalla. Markus 
seuraa kuitenkin intensiivisesti esitystä koko 
ajan patjalle siirryttyään. Myöhemmin Markus 
siirtyy uudelleen varhaiskasvattajan viereen, 
joka ojentaa Markukselle magneettisauvoja. 
Markus jatkaa esityksen seuraamista 
magneettisauvoja hypistellen. 
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”Tällainen on salaisuuteni. Se on hyvin 
yksinkertainen: vain sydämellään näkee 

hyvin.”(Pikku prinssi) 
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