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Muuttuvan yhteiskunnan piirteitä: 
Postmoderni/jälkiteollinen/tieto-
yhteiskunta (ks. esim. Tuomola 2003) 

u muodollisesti tasa-arvoisten ja vapaiden kansalaisten muodostama 
yhteiskunta 

 
u individualismin ja yksilön korostaminen 

u vapautuminen sosiaalisista siteistä joko perinteisistä yhteisöistä tai 
modernista yhteiskunnasta 

u elämäntyylien ja yhteiskunnan pirstaloituminen ja moninaistuminen 
u haluttomuus sitoutua aatteisiin ja yhteisöihin 
u kaaoksen ja epävarmuuden sietokyky 
u usko jatkuvaan talouskasvuun 
u Tiedonvälityksen  vallankumous  
u  tuotanto suuntautuu pääosin markkinoille 

u  Tuotanto informaatiosoitunut ja tietokoneistunut 
  

u Elämä jakaantuu eri rooleihin 
u Työ, perhe, puoliso, harrastukset, politiikka 

u Ihminen liikkuu sujuvasti eri roolista toiseen ja joutuu usein 
vaihtamaan jopa puhetyyliä (Ojanen 2005) 
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                  Lapsuus osana yhteiskuntaa 
 
• yhteiskunnallinen	tilanne	näkyy	lapsen	kasvussa,	
kasvuympäristössä	ja	kehityksessä	ajalle	ominaisesti	

• kukin	yhteiskunta	jättää	aikakaudelle	ominaiset	jälkensä	sen	ajan	
lapsisukupolveen	

• Uusliberalistinen	politiikka	(Vandenbroeck	&	Bouverne-DeBie)		

•  Itsenäisyys	riippuvuuden	sijaan	–autonomiset	yksilöt,	itseohjautuva	
vastuullinen	kansalainen	

•  Autonominen	lapsi-	yrittäjävanhempi	

 
-lapsuus ei ole homogeeninen, moninaiset ja 

monikulttuuriset lapsuudet 
 - sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen pääoma 

            perheissä 
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KASVATUSKULTTUURI (Jokinen & Saaristo 2006) 

 	

	

 

 •  Neuvottelukulttuuri perheissä  
 

•  Isien osallisuus 
 

•  Sosiaalisten kykyjen merkityksellisyys 
 

•  Tätä päivää korostava aikakäsitys 



Tämän ajan lapsi - itseään arvioiva 
lapsi ? 

u itsestään huolta pitävä lapsi, joka tietää ja osaa käyttäytyä 
siten, mikä on järkevää, terveellistä, hyväksyttyä ja oikea 
tapa toimia 

u ruumiin ja mielen kasvattamisesta siirrytty sielun 
säätelemiseen 

u yksilöllisyyden ja syyllisyyden painottaminen – yksilöllisen 
vastuun kantaminen 

u kasvatuksesta  itsearviointiin (Kampman 2007)  



Normaaliuden uudet määrittelyt 

u normi: sivistynyt lapsi 

u inkluusion ja eksluusion uudet muodot 

u lasten luokittamisen jatkuva lisääntyminen 

u yhä varhaisemmassa vaiheessa lasten elämän arviointia 



            Lasten ja perheiden 
              moninaistuminen 

                MONINAISUUS 

monikulttuurisuus 

erilaiset uskonnot 

Vamma ja 
vammaisuus 

sukupuoli/seksuaalinen 
identiteetti 

sosiaalinen 
tausta 

kaksikielisyys 

perherakenne 

interkulttuurinen 
kasvatus 

kansainvälisyys-
kasvatus 

monikulttuuri-
suuskasvatus 

globaalikasvatus 

             MONIARVOISUUS 
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Feministinen 
tutkimus Erityiskasva-
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Moninaisuus-
kasvatus 
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1.   Erityisestä inklusiiviseen ja käsitekirjoa   

Varhaiserityiskasvatus	

Kuntouttava	
varhaiskasvatus	

varhaiserityisopetus	

erityispäivähoito	

Erityinen	tuki	

Varhainen	tuki		

Erityiskasvatus 

varhaislapsuudessa 

Erityinen hoito 
ja kasvatus 

Kasvun ja 
oppimisen 

tuki (EOPS) 

Kehityksen	

ja	oppimisen	

tuki	(VASU)	

Inklusiivinen 
varhaiskasvatus ja 

pedagogiikka 

Käsitteet muuttuvat, 
muuttuvatko käytännöt ? VAltakunnalliset	seurakuntien	varhaiskasvatuksen	
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Varhais-

kasvatus-

laki	2018	

	

Perus-

opetus-	

laki	1998	



 
       Tuen tarve tilastoissa 

•  Lapsiyksilöt	kohteena:	lapsessa/lapsella	oleva	tuen	
tarve	

•  Eri	kunnissa	eri	määrittelyt	(Paananen	2018)	

•  Erilaiset	käytännöt		

•  Kehityksen	ja	oppimisen	tuki	(VASU	2017)	
•  Kolmiportainen	tuki	(ESIOPS)	(51,5%	kunnista	

Eskelinen	&	Hjelt	2017)	

•  Tilastoinnin	erot	

•  10%	THL	(2016),	pk-	johtajat	15%,	yksityiset	
päiväkodit	8%	

•  6,6	%	tehostettu	&	erityinen	tuki,	
esiopetusikäiset	mukana	<	10%	(Pihlaja	&	
Neitola	2016)	

	

•  2016 (THL, Kuntakyselyn osaraportti)  
•  Varhaiskasvatuksessa  

     209 225 lasta, joista 
•  Maahanmuuttajataustaisia  

    19 300, 9% 

•  Tehostettua tai erityistä tukea saavia oli 14 000, 7% 
•  72% poikia 

•  2012 kasvatus- ja perheneuvolan asiakkaista (0-6v.) 
•  Yli 60% poikia 

•  Pääsyy lasten ongelmat 
•  Tunne-elämän vaikeudet 

•  Sopeutumisongelmat 

•  Oppimiseen ja kehitykseen liittyvät ongelmat 

•  2015 Lastensuojelu  

•  1,4% lapsista ja nuorista sijoitettu kodin ulkopuolelle 
•  1% huostaanotettuja 

•  17 644 lasta ja nuorta 

•  53% poikia   
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 Inklusiivinen varhaiskasvatus, osallistava varhaiskasvatus  
Kasvattajia ja varhaiskasvatusyksiköitä koskeva toimintaohje 
(Euroopan erityisopetuksen ja inklusiivisen opetuksen kehittämiskeskus 2017) 

•  Kokonaisvaltainen,	eri	ekologissa	ympäristöissä	
tapahtuva	kasvatusprosessi		

•  Pedagogiikan	painottaminen	

•  Jokapäiväiset	arkikokemukset	

•  Lapsinäkemys:	

•  Ainutlaatuinen	

•  Utelias	

•  Kykenevä	

•  Ajatteleva	

•  Tiedonrakentaja	

•  Vuorovaikuttaja	ja	vuorovaikutuksessa	
oleva	lasten	ja	aikuisten	kanssa	

						lasten	hyväksyminen	sellaisenaan	

•  Osallisuus:	toimintaan	ja	oppimiseen	sitouttamista	

•  Inklusiivinen	varhaiskasvatus=	laadukas	
varhaiskasvatus	

•  Inklusiiviset	vaikutukset	suoraan	riippuvaisia	
varhaiskasvatuksen	laadusta	–	laadun	
arvioinnissa	keskitytty	rakennetekijöihin,	kun	
suurin	vaikutus	on	prosessitekijöillä	

•  Vuorovaikutussuhteet,	lapsi,	lapset	ja	
aikuiset	,	lasten	keskinäiset,	aikuisten	
keskinäiset	

•  Myönteiset	vaikutukset	näkyneet	erityisesti	
sosiaalisten	taitojen	ja	sosiaalis-
emotionaalisen	kehityksen	osa-alueilla	

								(Karila,	Koskonen	&	Järvenkallas	2017)	
•  Ryhmässä	toimiminen	ja	siinä	oppiminen	

•  Inklusiivinen	ops	kokonaisvaltainen,	painotus	leikissä	
•  Sisä-	ja	ulko	
•  Ohjattu	ja	omaehtoinen	

•  Oppiminen	leikissä	ja	leikin	kautta,	ei	
akateemisia	taitoja	opettamalla	
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                 Kokoaikainen, jatkuva, yksilöllinen tuki  
                                           (VASU 2017) 

TUEN TARPEEN ILMENEMINEN 

•  Kehityksen ja oppimisen 
haasteet 

•  Viittomien ja kuvien käyttö (= 
korvaavat 
kommunikaatiokeinot) 

•  Kielen ja kommunikoinnin 
tukeminen 

•  Vaikea vamma 

•  Sairaus 

•  Kehityksen viivästymä 

•  Sosioemotionaalinen kehitys 

•  Usealla kehityksen osa-
alueella erittäin suuri tuen 
tarve 

• Tuki vertaisryhmässä 
•  Suunnitelmallisuus 

•  Erityisosaaminen 

•  Erilaiset järjestelyt 

•  Apuvälineet 

•  Henkilöstön 
erityispedagogisen tai 
sairaanhoidollisen 
osaamisen vahvistaminen 

•  Erityislastentarhanopettajan 
konsultointi 

•  Monialainen yhteistyö 

VAltakunnalliset	seurakuntien	varhaiskasvatuksen	

neuvottelupäivät	2018	



              Kerhotilanteen tilannetekijöitä 

•  Lapset	lyhytaikaisesti	mukana	–	
ryhmääntyminen	hidasta	

•  Kaveruussuhteiden	solmiminen	–	
vetäytyminen/aggressiivisuus	

•  Suhde	kasvattajaan	–	koetteleminen/
vieraskoreus	

•  Sääntöjen	ja	toimintatapojen	
sisäistäminen	 

•  Lapselle mieluisa ympäristö lasta 
tukeva ympäristö 

•  Lapsi ensisijaisesti lapsi 	

•  Leikin, osallisuuden ja oppimisen 
esteiden poistaminen 
	
	
	

•  Leikkimielinen	ilmapiiri	

•  Toiminnallisuus		

•  Lapsen	vahvuudet	

•  Vertaisryhmätoiminta		

•  Lasten	kannustaminen	–	
kannustuspiiri		

•  Yhteistyö	perheiden	kanssa		

	

VAltakunnalliset	seurakuntien	varhaiskasvatuksen	

neuvottelupäivät	2018	



 
Ryhmäohjaaminen: sosiaaliseen näkökulmaan liittyvät 
lähtökohdat 

•  tuen tarve yksilöstä ja ympäristöstä johtuva 
•  vaikutetaan ympäristöön, ympäristön 

muuttaminen 
•  inklusiivinen, lasten yhteinen kasvatus 

tavoitteena 
• ei kaikille kaikkea, vaan jokaiselle tarpeen 

mukaan 
•  lapsilähtöisyyden idea  
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Leikkiä - sitä, mikä lasten 
mielestä on parasta 

Henkilökohtainen 
mielenkiinto (Lichtblau 
2011) 
 
* motivaatioperusta 
  oppimiselle   
*oiva pohja opetukselle

  
 

Lapsilähtöisen 
kasvatuksen ydin  
•  Lapsen aktiivisuus, 

subjektius 
•  Lapsen osallisuus 

Avain lapsen sydämeen! 
* kontaktinsolmiminen, 
*lapseen tutustuminen 

Vertaiskontaktit 
* ystävyys- ja 
kaveruussuhteiden 
syntypaikka 

*yleismaailmallinen 
 
*sukupolvien 
yhteinen kokemus 

Lapsuuden 
ominaisluonnetta 

Lapsen maailmaan 
astumista, lapsen 
näkökulman 
tavoittamista 

Lasten oma näkemys 
Esim. Viittala 2003; 
Kyrönlampi-Kylmänen 
2007;Rusanen 2008 

Avain 
inklusiiviseen 
kasvatuksee
n 

Tuottaa iloa 

Oppiminen ei ole 
suoritusosaamista, 
prosessi palkitsee 



Kasvattajan leikin ohjaus 
 

• Hakkarainen (2003): ”Leikin alkuvaihe edellyttää merkittävää 
aikuisen tukea ja osallistumista. On vaikea kuvitella leikkiä 
ilman aikuisen tukea ja osallistumista.” 
 
- lapsella oltavat hallussaan leikkimisen perustaidot,  
aikuisen järjestettävä mahdollisuus leikkiin 

- Wood & Attfield (1996): Aikuisen roolit leikin 
ohjauksessa 

- Havainnoiminen, kuunteleminen, kyseleminen, lasten aloitteisiin ja 
suuntautumisiin vastaaminen, kommunikoiminen, demonstroiminen, 
mallileikkiminen, rohkaiseminen, vahvistaminen, neuvominen, 
opastaminen, ehdottaminen, roolin ottaminen, roolissa oleminen, 
lasten ehdoilla leikkiminen, opettaminen, uuden tiedon jakaminen, 
yllyttäminen, muistuttaminen, laajentaminen, rakentaminen, 
uudelleensuuntaaminen, hallitseminen, tarkkaileminen, arvioiminen, 
diagnosoiminen  



Leikkimisen perustaidot 
 Knutsdotter Olofsson (1991; 1993) 
 

•  Vuorottelu:  
   lapsen täytyy oivaltaa antaminen ja ottaminen, jotta hän oppii ymmärtämään vuorojen 

vaihtumisen itsen ja toisen kesken 

•  Yhteisymmärrys:  
     leikki mahdollistuu vasta sitten, kun osapuolet ovat samaa mieltä siitä, että leikki on 

meneillään, opitaan sitä, milloin leikitään, milloin ollaan tosissaan 

•  Vastavuoroisuus:  
     leikissä ollaan samassa asemassa riippumatta siitä kuinka vahva tai vanha toinen on, 

kumpikin on leikissä antavana osapuolena.  
  
•  -> selvitettävä kaikilta lapsilta - opetteleminen 



Leikin pedagoginen luokittelu 
1) Luovat leikit  2) sääntöleikit 

•  Luovat	leikit		

Lasten	
omaehtoinen	

leikki	

roolileikki	

Rakentelu-
leikki	

Peuhu-	ja	
riehumis-
leikit	

Käsi-	ja	
sorminukkeleikit	

Draamallinen	ja	

sosiodraamallinen	

leikki	

Terapeuttiset 

leikit 



2. Sääntöleikit 
•  valmiita leikkejä, joissa on 

säännöt, joita leikkijöiden 
odotetaan noudattavan 
 * vuorovaikutussuhteet, 
kilpailu ja kilpailua 
rajoittavat säännöt 

•  aikuisjohtoisia 
päiväkodissa – vanhempien 
lasten keskinäisiä leikkejä 

•  Taitojen 
harjaannnuttamisen 
erinomainen väline 
•  Tarkkaavaisuus 
•  Keskittyminen 
•  Äänten tunnistaminen ja 

erottelu 
•  Hahmottaminen 
•  motoriikka 

•  Perinteinen 
varhaiskasvatuksen 
menetelmä: 

•  ryhmäytymisvaiheessa, 
odottelu- ja aikuisen 
hallintatilanteissa, 
motivoinnissa, 
kiinnostuksen 
herättämisessä 

•  perinne- ja pihaleikkejä – 
tradition siirtämistehtävä 
kerhossa (=opettelu) 

•  kontaktileikit 
•  laululeikit 
•  liikuntaleikit 
•  sormileikit 
•  didaktiset leikit 
•  pelit, tietokonepelit 



Terapeuttiset leikit 

• Hiekkaleikki 

• Vesileikki 

• Muovailu: vaha/savi/muu 



Esiopetuksen tuki    ja moninainen lapsi oppijana 

•  oppimisen yleiset 
edellytykset 

•  havainnot 
•  toiminta 
•  aktiivisuus 
•  palautteen saaminen 

 aikuisen toimet: 
•  MOTIVOINTI 

 →lapsilähtöisyys 
 yksilöllisyys 
 ympäristön muuttaminen 

•  Tuen tarve voi ilmetä 
•  omatoimisuus 
•  ilmauskeinot 
•  epätasaisuus 
•  laaja-alaiset ja erityiset 

oppimisen vaikeudet 
 

 Opettajan toimenpiteet 
Varhainen puuttuminen (EOSTR) 
 

 -erityisten oppimisen tarpeiden 
yksilöllinen tunnistaminen, 
oppimisen tukeminen, 
lisähaittojen, 
oppimisvaikeuksien 
ennaltaehkäisy HETI! 

 
 - laaja-alainen lähestymistapa: 

  
-kokonaisvaltainen, elämyksellinen 

oppiminen 
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Myönteinen oppimiskäsitys  
(mukaeltu Linnilä 2008) 

• Jokaisella kyky oppia 
• Jokainen on persoonallinen oppija 
• On erilaisia tapoja oppia 
• Aikaisemmin opitun vaikutukset 
• Taustahistorian vaikutukset 
• Ympäristön vaikutus 
• Oppija itse  Motivointi  
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Pienen lapsen oppiminen (mukaeltu Linnilä 
2008;Lammi 2016) 

• Ei niinkään kuuntelemalla (istuttamalla) aikuisen puhetta kuin  
•  keksimällä 
•  Tekemällä 
•  Toimimalla 
•  Jäljittelemällä 
•  Leikkimällä  
•  Harjaannuttamisen seurauksena  
•  Vertaistoverin /toisen lapsen opettamana 

tieto 

tunne 

taidot 
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Kasvun ja oppimisen kolmiportainen tuki esiopetuksessa  
 

Erityinen tuki: kasvun, kehityksen, oppimisen tavoitteet eivät toteudu muutoin, 
esim. vamma/sairaus 

Kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen, onnistumisen kokemukset. Erityisopetus ja muu tuki  

Erityispedagoginen osaaminen 

Pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös, HOJKS 

HOJKS Tehostettu tuki: Yleinen tuki riittämätön: lapsella säännöllisen tuen/useiden tukimuotojen 
tarve. Koko esiopetusvuoden ajan. 

Pedagoginen arvio ja Lapsen oppimissuunnitelma 

Tuki niin kauan kuin tarve vaatii. Kokonaisuutena, vahvana, pitkäjännitteisenä 

Esiopetuksen tukimuodot paitsi ei erityisen tuen päätökseen perustuvaa erityisopetusta 

Yhteistyössä, palaute lapselta ja vanhemmilta: kuuntelu ja huomioonottaminen 

 

 

 

Erityisopettajan tuki 

 

Yleinen tuki  

Ensimmäinen keino tuen tarpeen vastaamisessa 

Yksittäiset tukitoimet heti tarpeen ilmettyä 

Koskee kaikkia kasvatus ja opetustilanteita 

Yhteistyössä esiopetuksen opettajat ja muu henkilöstö 

Yhteistyö huoltajan ja lapsen kanssa 

Yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen : 

soveltuvat välineet, materiaalit 

Opetusohjelmat, osa-aikainen erityisopetus, oppimissuunnitelman mahdollinen käyttäminen 
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 Kasvattajana moninaisuuden kentällä  

u Ennakoimattomuus, yllätyksellisyys 

u Vähäinen tietous – erityisyyden raskas taakka 

 

u Kohtaamistilanteissa vaikuttavat aina omat kokemukset, tiedostamattomat  tunteet, jopa 
pelko  

u  itsetunto 
u  vs. ”oikean” käyttäytymisen vaateet 

u Kasvattajan oma kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma 
 Mikä ihmisiä yhdistää, mikä erottaa 

 

u Arvot, ihmiskäsitys, ihanneihminen, lapsinäkemys 
   

u Oma erilaisuus/identiteetti - miten minä eroan ”normaalista” 

       

u   Hyväntekeväisyys vs. hyväksyminen 
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u työhön tarttuminen - tutustuminen, tieto, ymmärtäminen -> 
ehdoton hyväksyminen 

 

u Omien tunteiden tunnistaminen 
u  Tiedon hankkiminen  
u  ammatillinen asennoituminen – avoimuus, ennakkoluulottomuus, 

rohkeus kysyä  
u  Lapsen näkeminen ensisijaisesti lapsena: samat tarpeet, samat 

oikeudet ja velvollisuudet  
u  Joustavuus 
u  Tilanteiden muunneltavuus 
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Luottamussuhde aikuiseen 
Salo, S.2009 

•  Lapsi tarvitsee vähintään yhden sensitiivisen aikuisen 
kyetäkseen 

•  Tunnesäätelyyn 
•  Stressin hallintaan 
•  Oppimiseen 
•  Ryhmässä toimimiseen 

•  Aikuisen tulee vanhemman lailla osata rakentaa lapselle 
riittävä kokemus hoivasta, sensitiivisestä yhteydestä ja 
tutkivaan käyttäytymiseen kannustamisesta 

•  Aikuisen tehtävät  
•  Empaattinen liittyminen lapseen 
•  Vasta tämän jälkeen rajojen asettaminen 
•  Leikillinen suhtautuminen/asenne 
•  Lapsen toiminnan sanoittaminen 
•  Hoivaavan elementin tuottaminen tärkeää 

•  Esim. aamupiirissä ”Hyvä kosketus 
kiertoon”  

•  Lapsen lempeä painelu 
•  Käsien, jalkojen jäljet 
•  Kehopiirustus 
•  Liikunteleikeissä rentoutukset 

 

•  Tunnetaidot 
•  Liittyvät ihmissuhteiden kokemuksiin 
•  Kyky kokea ja ilmaista aitoja tunteita 

luottavaisesti aikuiselle ja toisille lapsille 
•  Hädän, pelon, kiukun, yksinäisyyden, pahan 

olon, pettymyksen, häpeän, syyllisyyden, 
kateuden, inhon tunteita 

Lapsi tarvitsee aina aikuisen apua negatiivisten 
tunteiden säätelyyn 

 *Ilon, innostumisen, ylpeyden tunteita 
Myönteinen tunne ei ole kokonainen, ellei sitä voi 

jakaa jonkun kanssa 
		

•  Kyky tunnistaa ja liittyä empaattisesti 
toisen ilmaisemiin tunteisiin 

•  Kyky ymmärtää, miten ja miksi tunteiden 
ilmaisu vaikuttaa sosiaalisten suhteiden 
rakentumiseen 
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Turvallisuutta tuo ja luo 

•  Aikuisen emotionaalinen saatavillaolo 
tärkeää välittyä lapsille 

•  Kyky seurata lapsen aloitteita 
•  Salliminen, aggressiivisesti käyttäytyvän 

lapsen rauhoittaminen 
•  sanallisesti ”ei hätää!”, lapsen ilmeen ja 

olotilan tulkitseminen ”minusta näyttää, 
että sulla on nyt aivan pakahduttava olo”  

•  Vahvojen käsien kehuminen –> rajan 
asettaminen 

•  Neuvottelutaidot 
•  Aikuinen ei puhu lapsen päälle, ei puske 

omia tavoitteitaan liian voimakkaasti, ei 
keskeytä lasta vaan kykenee ohjaamaan 
oikeaan suuntaan 

•  Ei-vihamielisyys 
•  Aikuisen kyky käsitellä omia negatiivisia 

tunteitaan 
•  Lapselle ei vieritä ärtymystä, uupumusta 

epäsuorasti tai suoraan 

•  ”minä autan sinua” 
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Olenko leikkisä? 

•  Osaanko olla joustava, kekseliäs, huumorintajuinen 
•  En sarkastinen, ivallinen , vaan heittäytyvä 

•  Osaan leikkiä - olenko siis leikkisä 

•  Osaanko käyttää leikillisyyttä muissakin kuin ”leikkitilanteissa”, 
syömisessä, nukutuksessa, pukemisessa.. 

•  Hyväksynkö, että lapsi tarvitsee eteenpäinkutsumista arjen 
toiminnoissa vai odotanko vain tottelemista 

•  ”jee tottakai leikissä saa ampua, miekkailla, riehua, ilman vahinkoa 
tietenkin” 

•  ”Minäkin osaan painia - kokeillaanko” 
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Työskentelyyn apuvälineitä nettimaailmasta 

• https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheiden-
palvelut/lasten-terapiapalvelut/neptunus/oppaat-ja-kuvat.html	

• http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/
Papilio_KOSKE_LaaksoKoivula.pdf	

• https://tunneetsivat3.oph.oodles.fi/	
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Älä taannu aikuiseksi. 
Kehitä itseäsi: 

 kasva lapseksi. 

Koski, J. & Taberman, T. 


