
Hyviä käytänteitä levottoman 
lapsen tuen järjestämiseksi 

varhaiskasvatuksen 
toimintaympäristössä



Ryhmätoiminta
• Ryhmätoimintaa jaetaan pienryhmiin.

– Pienryhmät voivat toimia eri tiloissa tai eri leikkinurkkauksissa.
• Toimintaa porrastetaan ruokailuissa, pukemisessa, ulos ja sisälle 

mentäessä.
• Tilanteet, siirtymät ja poikkeamat ennakoidaan niin, että lapsi tietää, mitä 

seuraavaksi tapahtuu.
• Istumajärjestykseen kiinnitetään huomiota.

– Lapsen istumapaikkana on mahdollisimman rauhallinen paikka.
– Istumapaikalta on suora näköyhteys aikuiseen ja taululle.
– Vierustoverit on valittu sopiviksi.
– Lapsille voidaan merkata omat ”peppupaikat” merkeillä, jotka lapset 

on saaneet valita itse.



Ryhmätoiminta
• Odotteluaika minimoidaan.
• Toimintaan käytettävä aika maksimoidaan.
• Toimintaa jaksotetaan riittävästi ja tehtävään palataan, kun vireystila on 

hyvä.
• Toiminnallisten välineiden käyttö mahdollistetaan kaikille lapsille 

ryhmässä.
• Pienryhmätoiminnassa aikuinen on koko ajan läsnä auttamassa, 

ohjaamassa ja kannattelemassa. 
• Yksittäisen lapsen tukitoimia suunnitellessa on hyvä muistaa, että yleensä 

myös muut lapset hyötyvät tukitoimista. Tukitoimet tulee ottaa osaksi 
ryhmän toimintaa, ja asioita opetellaan ja harjoitellaan yhdessä.



Ryhmätoiminta
”Esimerkiksi 
retkiä ennakoitiin 
käymällä ohjeita 
siitä, miten 
retkellä 
käyttäydyttiin.”

”Pienryhmät pyritään 
jakamaan siten, että 

siinä ryhmässä, jossa 
on levoton lapsi, on 
vähemmän lapsia 

yhdellä kasvattajalla.”

”Pienryhmää rakentaessa 
on otettava huomioon, 
että se tukee ryhmän 

jokaista jäsentä, 
kaverisuhteiden syntyä 
sekä niiden ylläpitoa.”



Säännöt

• Asetetaan selkeät säännöt ja rajat. 
• Sääntöjä on riittävästi, mutta ei liikaa.
• Ryhmän yhteiset säännöt luovat turvallisuutta ja selkeyttä 

arkeen.
• Päivälle on selkeä struktuuri, jota vahvistetaan visuaalisesti 

kuvilla.
• Tietyt rutiinit toistuvat päivästä toiseen, kuten päiväjärjestys.
• Yhteiset säännöt, toiminta ja päiväjärjestys kuvitetaan.

– Säännöt voidaan opetella vaikka lorun muodossa.



Säännöt

” Tarvittaessa ylivilkkaalle 
lapselle voidaan muokata 

vielä yksilöllisemmät 
tukitoimet, esimerkiksi 
tarkempi kuvaohjaus 
tehtävän tekemiseen, 
selkeytetty ja rajattu 

tehtäväalue sekä 
mahdollisesti 

ryhmäavustajan tuki.”

” Tietyt rutiinit toistuvat 
päivästä toiseen, kuten 

päiväjärjestys. Struktuuri 
auttaa lasta sisäistämään 
toimintamalleja, jotta ne 

muuttuvat sisäiseksi 
puheeksi ja 

itseohjautuvuudeksi.”



Ohjeet
• Sanallisten, selkeiden ohjeiden lisäksi käytetään kuvia.
• Ohjeet pilkotaan pieniin osiin.
• Ohjetta toistetaan, vaiheistetaan ja mallinnetaan.
• Lapselle osoitetaan yksilöllinen ohje yleisen ohjeen lisäksi.
• Lasta voidaan pyytää toistamaan ohje.
• Käytetään ensin, sitten ja sen jälkeen -kuvia ja -ohjeita.
• Ohje annetaan niin, että lapsi ymmärtää, mitä tarkoitetaan. 

– esim. ”Kävele eteiseen” vs. ”Mene rauhallisesti eteiseen”
– Aikuinen varmistaa, että lapsi on ymmärtänyt mitä häneltä odotetaan.  

• Elekieli on yhdenmukainen sanallisten ohjeiden kanssa.



Ohjeet

”Aikuinen antoi lapselle usein 
oman, henkilökohtaisen ohjeen 
yleisen ohjeen jälkeen. Lisäksi 
ohjetta tarvittaessa pilkottiin, 

toistettiin, vaiheistettiin ja 
mallitettiin. Lasta tuki myös se, 

että hän rohkeasti tuli 
pyytämään apua ja lisäohjeita, 
jos ei tiennyt, mitä tuli tehdä. 

Toisten lasten malli auttoi myös 
jonkin verran.”

”Aikuisen tehtävä 
on sanoittaa 

asioita ja kertoa 
mitä käytökseltä 

odotetaan. 
Positiivinen, 

ymmärtävä sekä 
keskusteleva ote 
on ensiarvoisen 

tärkeää.”

”Annetaan ohjaus lyhyin ja 
selkein ohjein, joita voidaan 
kuvittaa tai pyytää lapsen 
itse toistamaan, niin että 
omatoimisuus saadaan 

lisääntymään.”



Liikunta
• Lapsille järjestetään riittävästi liikuntaa.
• Liikkumiseen on mahdollisuuksia niin sisällä kuin ulkona.
• Siirtymissä voidaan kulkea eri tavoin liikkuen.
• Eri tilanteissa annetaan pieniä tehtäviä, jotta lapsi pääsee 

välillä liikkumaan.
• Sallitaan tarvittaessa sopiva liikuskelu tuokiolla tai 

pöytätyöskentelyn aikana.
• Tehdään taukoliikuntaa ja aivojumppaharjoituksia.
• Opetustuokioita suunnitellaan toiminnalliseksi ja ne sisältävät 

monipuolista toimintaa.



Liikunta

• Apuvälineitä liikkeen kanavoimiseen:
– Jumppapallolla istuminen
– Nystyrätyynyt
– Käsille hypisteltävää, esim. stressipallot
– Tuolin jalkoihin kiinnitettävä, venyteltävä 

kuminauha
– Jalkarulla tuolin alla



Liikunta
”Lapsille sallitaan 

tarvittaessa sopiva liikuskelu 
tuokiolla esim. vessassa 

käynti, jonkin esineen 
hakeminen tai kynän 

teroittamassa käyminen, 
kunhan toisia ei pahasti 

häiritä ja se ei ole jatkuvaa.”

”Keskittymistä vaativan 
tekemisen jälkeen lapsille 
annetaan mahdollisuus 
”päästää ylimääräiset 

höyryt ulos” liikkumalla 
sisällä tai ulkona.”

”Sisällä käytämme liikuntasalia jossa on 
mahdollisuus juosta, palloilla, ajaa 
pyörillä, käyttää vanteita, kiipeillä 
puolapuissa jne. Ulkona taas niin 

omaehtoinen kuin järjestettykin liikunta 
tuo iloa motorisesti vilkkaalle lapselle. 
Esim. olemme banaanihippaa, väristä, 

peilistä, polttopalloa, hännänryöstöä jne. 
Teemme rantaan retkiä, talvella 

hiihdämme ja kesäisin käymme esim. 
urheilukentällä tai järjestämme 

päiväkodin omalla pihalla tapahtumia. 
Laulutuokiot sisältävät paljon liikkumista 

leikkeineen.”



Ruokailu

• Ruokailu voi tapahtua pienryhmissä eri tiloissa.
• Aikuisen on hyvä syödä lasten kanssa.
• Lapset voivat valita ruokailun ajaksi 

toiminnanohjauskuvia, jotka asetetaan tavoitteeksi 
hyvään ruokailuhetkeen.
– Esim. Istun rauhassa omalla tuolilla, syön ruokani loppuun, 

kuuntelen kaveria.
– Ruokailun lopuksi lapset miettivät, miten ruokailu sujui.



Ruokailu

”Käytössämme oli 
kärrysiili, joka rauhoitti 

lapsia istumaan 
aterioilla rauhassa 

paikoillaan ja lapset 
oppivat hyvinkin pian, 

että vasta kun siili 
lähtee kärrystä, saa 
tuoda astiat pois.”

”Päiväruokailun syömme 
kolmessa eri huoneessa, 

joista yhdessä aikuinen syö 
neljän lapsen kanssa. 
Tuolloin positiivisessa 
ilmapiirissä opetellaan 
puhumaan normaalilla 

äänellä omilla vuoroillaan 
oppien myös kuuntelemisen 
taidon. Tietysti myös muissa 

tiloissa lasten lukumäärä 
vähentyy ja jokaisessa  

pöydässä oleva aikuinen 
pystyy paremmin vastaamaan 

lasten tarpeisiin tulla 
kuulluksi.”



Ympäristö
• Luodaan turvallinen ympäristö, jossa lapsen ei tarvitse jännittää eikä 

hänen stressitasonsa nousisi.
• Ympäristöstä karsitaan turhat virikkeet, jotta fyysinen ympäristö olisi 

levollinen ja selkeä.
– esim. kangas peittämään lelulaatikot, kun pitää keskittyä johonkin muuhun

• Toimintaympäristössä on mahdollisuus niin vauhdikkaisiin kuin 
rauhallisempiinkin leikkeihin.

• Ympäristössä  on mahdollisuus jakaa leikkejä eri tiloihin.
• Keskeistä on lapsen osallisuus, mahdollisuus valita tekemisiä itsenäisesti, 

helposti saatavilla olevista välineistä.
• Valaistusta säätämällä saadaan aikaan erilaisia tunnelmia. Himmeässä 

aamuhämärässä keskittymisen ja tarkkaavaisuuden ylläpitäminen 
saattavat onnistua paremmin kuin kirkkaiden loisteputkien valossa.



Ympäristö
”Usein seinät pullistelevat 

materiaalia ja hyllyt erilaisia 
tavaroita. Mieti, mihin lapsen 

huomio kiinnittyy. Miten saamme 
tiloista toimivia yhteiseen 

tekemiseen ja rauhalliseen, 
häiriöttömään puuhaan ja leikkiin. 
Huolehditaan, että on tilaa myös 

temmeltää iloisesti ja kisailla 
kivasti.”

”Fyysisen ympäristön 
levollisuudella, selkeydellä ja 
joustavilla muutosratkaisuilla 

on huomattu olevan 
rauhoittava vaikutus 

lasten/aikuisten toimintaan.”

”Lasta ympäröivä äänimaailma 
voi olla melko kaoottinen. 
Pienryhmätoiminta auttaa 

ääniympäristön 
rauhoittamisessa. Fyysisen 

ympäristön selkeyteen auttaa 
esimerkiksi oma pysyvä 

piiripaikka tai pukemispaikka, 
jonka voi merkata esimerkiksi 
maalarinteipillä tai matolla.”

”Valaistus luo erilaisia 
tunnelmia. Himmeässä 

aamuhämärässä 
keskittymisen ja 

tarkkaavaisuuden 
ylläpitäminen saattavat 
onnistua paremmin kuin 
kirkkaiden loisteputkien 

valossa.”



Tunteet
• Tunnetilat sanoitetaan.
• Erilaiset tunteet nimetään ja mietitään, miten eri tunnetilojen vallassa voi 

toimia ja käyttäytyä.
• Tunnekasvua tuetaan erilaisten tunnekirjojen, -tarinoiden, -korttien ja –

kuvien kautta.
• Käytetään tunnemittaria.
• Tunteiden säätelyssä apuna liikennevalot.
• Lapselle sallitaan kielteisetkin tunteet ja harjoitellaan yhdessä, miten niitä 

voidaan toivotulla tavalla purkaa rakentavasti.
• Opetetaan anteeksipyytämistä.
• Lapselle annetaan tunne siitä, että hänestä välitetään.



Tunteet

”Tunnekasvatus 
tunnekirjojen, tarinoiden, 

ja tunnekorttien kautta 
on hyvä keino auttaa 
lasta käsittelemään ja 
ymmärtämään omia 

tunteitaan.”

”Otan vastaan 
lapsen tunnereaktiot 
ja autan pääsemään 
niiden yli.
Vahvistan lapsen 
omanarvontunnetta.”



Palaute

• Lapselle annetaan positiivista ja välitöntä palautetta.
– Palautetta annetaan myös vanhempien kuullen.

• Palautteen pitää olla selkeää ja johdonmukaista.
• Lasta kehutaan ja kannustetaan.
• Jokaisessa päivässä tulisi huomata jotain hyvää.
• Palautteet ovat moninaisia esim. peukuttamista, annetaan 

ylävitonen, innostumista tai sanallisesti hehkuttamista, 
tsemppaamista.

• Palautteen annossa elekieli on yhdenmukainen sanojen 
kanssa.



Palaute
”Päiväkodissa 
annettiin paljon 

positiivista ja oikea-
aikaista huomiota 

hyvästä käytöksestä 
esim. kehulla, 

peukulla, hymyllä tai 
näyttämällä vihreää 

liikennevaloa.”

”Positiivista palautetta annetaan 
nopeasti niille, joilla toiminta 

onnistuu tai niille jotka pyrkivät 
harjoittelemaan toimintaa. 

Palautteet ovat moninaisia esim. 
kehollisia – peukuttamista, 

innostumista tai sanallisesti 
hehkuttamista, tsemppaamista –

tarroin tai merkein yhteisesti koko 
ryhmälle mukavaa tekemistä lasten 

toiveiden mukaan jne.”

”Kuvaohjaus kaulakorttien 
avulla on hyvä keino 
minimoida negatiivista 
sävyä palautteenannossa. 
Tällöin lapsi saa 
ohjauksen toiminnalleen, 
ei persoonakohtaista 
arvostelua.”

”Palautetta 
mietittäessä olisi 
hyvä saada myös 

vanhemmat 
huomaamaan 

lapsen hyvät hetket 
ja edistymisen.”



Palkkiot

• Voidaan käyttää erilaisia palkkiojärjestelmiä.
• Palkkioita annetaan onnistumisista.
• Aluksi palkitaan pienemmistäkin hyvin sujuneista asioista ja 

hetkistä ja pikkuhiljaa aikaa tai vaativuutta palkitsemisessa 
nostetaan.

• Lasten kanssa sovitaan palkinto sitten, kun kaikki tarrat tms. 
on kerätty.

• Palkinnon tulee olla sellainen, että se voidaan toteuttaa heti.
• Palkitsemistaulukko on näkyvillä esim. ruokailun tai 

pukemisen aikana.



Palkkiot

”Aina kun lapsen 
ruokailu sujui (istui 

rauhassa, antoi 
ruokarauhan), sai hän 

laittaa ruokailun 
päätteeksi yhden 

makaronin ryhmän 
yhteiseen purkkiin. Täysi 
purkki merkitsi palkintoa, 

yhteisiä naamiaisia.”

”Lapset valitsivat toiminnanohjauskuvia, 
jotka asetettiin tavoitteeksi hyvään 

ruokailuhetkeen, Kuvat liimattiin tauluun, 
johon lapset kirjoittivat omat nimensä ja 

viereen piirrettiin ruudukko, johon kerätään 
tarroja onnistuneista ruokailuhetkistä. 

Ruokailun lopuksi kukin lapsi miettii, miten 
oma ruokailu on mennyt ja nostaa peukun 

ylös, puoliväliin tai laskee alas. 
Tarkoituksena on, että kaverit 

tsemppaisivat toisiaan hyvään käytökseen 
ja tarra olisi yhteinen tavoite. Kymmenen 

tarran jälkeen on luvassa yllätys.”

”Sovimme lapsen kanssa että kun määrätty määrä 
tehtävistä oli tehty lapsi saisi palkkioksi olla 

vahtimestarin “apulaisena” noin 30 min iltapäivällä. 
Tämä oli jotain mistä lapsi piti. Kotonakin otettiin 

käyttöön aurata pihan, “korjata jotakin”, maalata ym. 
palkintojärjestelmä. Lapsi sai lakaista pihan, kun hän 
pystyi keskittymään johonkin asiaan määrätyn ajan.”



Rentoutus ja rauhoittuminen
• Kaiken toiminnan, jossa lapset saavat purkaa energiaansa, lisäksi on hyvä muistaa 

rauhoittumisen taito. 
• Ryhmätilassa voi olla pieni nurkkaus rauhoittumiselle, erotettu esim. 

kangasverhoin.
– Tilassa voi esim. makoilla säkkituolissa, kuunnella musiikkia tai käyttää kuulosuojaimia 

niin halutessaan.

• Rauhoittumista voidaan opetella koko lapsiryhmän kanssa esim. satuhieronnan, 
rentoutusharjoitusten ja -äänitteiden tai mindfulnessin avulla.

• Viikoittainen rentoutuminen merkataan jonkin päivän ohjelmaan.
• Liikuntapäivinä on lepohetki ja tarvittaessa useamminkin, jos lasten jaksaminen 

sitä vaatii
• Mikäli lapsi käyttäytyy impulsiivisesti, hän voi poistua yhdessä aikuisen kanssa 

rauhoittumaan ja miettimään rauhoittumisen jälkeen mitä tilanteessa tapahtui ja 
miten tilanteesta olisi selvitty positiivisin keinoin. 



Rentoutus ja rauhoittuminen

”Yhdessä ryhmässä 
lapselle tehtiin oma pesä 
pöydän alle ja hänen oli 

lupa mennä sinne 
rauhoittumaan. Hän sai 

olla hämärässä ja 
tarvittaessa laittaa 
kuulosuojaimetkin 

korville. Muutamien 
minuuttien 

rauhoittuminen auttoi 
taas jaksamaan.”

”Ylikierroksilla käyvän 
kehon rauhoittamiseksi 

voi kokeilla satuhierontaa 
ja mindfulness-

harjoituksia. Tietoinen 
rauhoittuminen 

mindfulnessin avulla 
rauhoittaa "kierroksia" ja 

ennaltaehkäisee 
levotonta käytöstä. 
Satuhieronnassa 

aikuinen auttaa lasta 
rauhoittumaan, ja 

samalla kohtaa lapsen 
lempeästi ja arvostavasti. 

Tämä myös helpottaa 
lapsen oloa 

varhaiskasvatuksessa.”



Keskittyminen
• Keskittymistä vaativat hetket pidetään mahdollisimman lyhyinä.
• Lapsi voi istua aktiivikiilatyynyn, nystyrätyynyn tai ilmatyynyn päällä.
• Istuessa voi käyttää myös painoeläintä.
• Kuuntelua ja keskittymistä vaativissa tilanteissa lapsi voi pyöritellä kädessä 

esim. terapiavahaa, terapiamunaa tai nystyräpalleroa.
• Energianpurkuleikit tai mindfulness-harjoitukset ennen keskittymistä 

vaativia tehtäviä voivat olla hyödyllisiä.
• Musiikkia voidaan hyödyntää keskittymistä vaativissa tehtävissä.  
• Lapsen kanssa sovitaan riittävän lyhyt aika, jonka hän jaksaa istua ja 

keskittyä toimintaan.
• Eteistilanteissa pukemiseen keskittymistä auttavat mm. kuvat ja 

pukemismatto tai pukemisvanne. 



Keskittyminen

”Liian pitkää 
"istuttamista" vältämme 
pitämällä tuokion mitan 
maltillisena, 
maksimissaan 15 
minuuttia, sekä välillä 
nousemme seisomaan 
jumppaamaan tai 
laululeikkimään.”

”Ylivilkkaan 
lapsen kanssa 

sovitaan riittävän 
lyhyt aika minkä 
hän jaksaa istua 

ja keskittyä 
toimintaan.”



Muita hyödyllisiä vinkkejä
• Toiminta mietitään lasten ikätasolle sopivaksi ja otetaan huomioon lasten 

kiinnostustenkohteet.
• Toiminnassa voidaan käyttää erilaisia näytelmiä.

– Aikuiset näyttelevät jonkin opettavaisen tarinan ja lapset saavat sen 
jälkeen näytellä saman ja lopuksi keskustellaan asiasta.

• Toivotusta käyttäytymisestä esitetään sosiaalisia tarinoita tai sarjakuvia.
– esim. kaveritaitojen opetteleminen

• Hassutellaan ja käytetään huumoria.
• Lapsille annetaan apulais-/järjestäjäntehtäviä.



Muita hyödyllisiä vinkkejä

• Apuvälineitä:
– Liikennevalot: vihreä=toimi, keltainen=odota, 

punainen=pysähdy
– Pukeutumisalustat
– Puhevuorokyltit
– Paikkamerkit
– Ajankäytön visualisoiminen esim. munakellolla
– Kuvien käyttö

• esim. papunet.net



Muita hyödyllisiä vinkkejä
”Lasten ottaminen toiminnan 

suunnitteluun ja yhdessä 
tekeminen ovat motivoivia 
toimintatapoja. Ideat, jotka 
lähtevät lapsista itsestään 
motivoivat ja sitouttavat 
paremmin toimintaan. 

Aikuinen voi toimia leikin ja 
toiminnan rikastuttajana ja 

ohjaajana.”

”Muodostettiin autoleikki-
pienryhmä, jossa harjoiteltiin 

suunnittelemaan leikkiä ja 
pitämään yhteistä leikkiä yllä. 

Leikkiin otettiin mukaan 
kuvataulu, jolla 

havainnollistettiin mitä leikissä 
voisi tapahtua. Leikkiympäristöä 
rauhoitettiin rajaamalla leikkitilaa 

liikuteltavalla pehmosermillä. 
Leikkijöiden määrä rajattiin 

kolmeen ja aikuinen oli mukana 
leikissä. Sanottaminen auttoi 

yhteisleikin yhteistä ymmärrystä. 
Autoleikit rupesivat sujumaan, 

kun aikuinen tiesi kuka oli 
tarkoittanut mitäkin. 

Onnistumisia saatiin, kun 
aikuinen kannatteli yhteisleikin 

sujumista ja vei sitä myös 
eteenpäin.”



Aikuiset/kasvattajat

• Aikuisen sensitiivisyys on tärkeää.
• Ennakoidaan ja reagoidaan käyttäytymisen pulmiin jo 

varhaisessa vaiheessa.
• Vahvistetaan lapsen turvallisuudentunnetta ja vastataan 

emotionaaliseen tarpeeseen.
• Aikuiset ovat mahdollisimman paljon mukana leikeissä tai 

ainakin lähellä leikkejä, jotta he voivat tarvittaessa ohjata ja 
sanoittaa leikkiä.

• Lapselle kerrotaan, mitä häneltä missäkin tilanteessa 
odotetaan.



Aikuiset/kasvattajat
• Kasvattajilla tulisi olla johdonmukaiset keinot toimia lapsiryhmän arjessa 

sekä yhteinen ymmärrys lapsen tuen tarpeesta. 
– Tuki suunnitellaan koko päivähoitoryhmän työntekijöiden ja vanhempien 

yhteistyöllä.

• Lasta havainnoidaan jatkuvasti ja arvioidaan tietyin väliajoin.
– Havainnointi kirjaamisineen tuo esille edistymisen.
– Myös aikuisten toimintaa ja käytäntöjä havainnoidaan, jotta toimintatapoja 

voidaan tarvittaessa muuttaa.

• Aikuisilla ymmärrys siitä, miksi lapsi toimii niin kuin toimii. 
• Aikuisen oma kärsivällinen ja rauhallinen toiminta tärkeää.
• Huomioidaan puheen ja toiminnan yhdenmukaisuus sekä ilmeet, eleet ja 

äänensävy, joilla lapselle puhuu.



Aikuiset/kasvattajat
”Aikuinen voi omalla 
mallillaan joko vahvistaa 
ylivilkkaan lapsen 
minäkuvaa ja suhdetta 
ryhmän muihin lapsiin tai 
heikentää sitä. Se, miten 
puhuu lapselle ja 
lapsista lasten kuullen ei 
ole yhdentekevää.”

”Pyrimme olemaan sensitiivisiä 
aikuisia ja vahvistamaan lapsen 

turvallisuuden tunnetta ja 
vastaamaan emotionaaliseen 
tarpeeseen eli kun lapsella on 

haasteita käytöksessä annamme 
hänelle tunteen, että välitämme 

ja arvostamme häntä, mutta 
puutumme käytökseen 

opettamalla oikeaa tapaa toimia.”

”Huomioinko riittävän sensitiivisesti lapsen 
tarpeet?
Olenhan lapselle turvaa tuova aikuinen?
Onhan minulla päivittäin aikaa lapselle?
Onhan lähestymistapani asiaan lapselle 
sopiva?
Muistanhan varmistaa että lapsella on 
mielekästä tekemistä ja älyllistä haastetta?”



Yhteistyö vanhempien kanssa

• Vanhempiin on tärkeää luoda hyvä ja luotettavat välit. Tällöin 
on helpompi keskustella myös lapsen tuen tarpeeseen 
liittyvistä asioista.

• Vanhempien kanssa käytävät keskustelut tuovat lisää tietoa 
lapsesta ja perheestä, jolloin kaikki tilanteeseen vaikuttavat 
tekijät voidaan huomioida tuen suunnittelussa ja kartoittaa 
lähtötilanne.

• Vanhemmille annetaan tukea ja tietoa siitä, miten lapsen 
kanssa kannattaisi toimia ja keskustellaan siitä, millaista tukea 
he tarvitsevat kotiin.



Yhteistyö vanhempien kanssa
• Yhdessä vanhempien kanssa mietitään lapsen hyvinvoinnin tueksi 

tavoitteet ja eri vaihtoehtoja, joista lapsi ja perhe hyötyisivät parhaiten.
• Kodin ja varhaiskasvatuksen toiminnan yhteneväisyys tärkeää: samoja 

tukikäytänteitä noudatetaan kotona ja päiväkodissa. esim. 
palkkiojärjestelmä
– Vanhempien motivointi toimimaan samoilla menetelmillä kuin päiväkodissa
– Vanhempien vakuuttaminen tuen menetelmien hyödyistä

• Perustoimintojen turvaamisen tärkeys kotona: lapsen tulee saada 
päivittäin tarvittava määrä lepoa, liikuntaa ja ravintoa.

• Pidetään yhteisiä seurantapalavereja.



Yhteistyö vanhempien kanssa

”Olen huomannut, että kun 
varhaiskasvatus ja 
vanhemmat tekevät asioita 
samaan suuntaan, tulokset 
näkyvät nopeammin.



KUMMI 13. Konsultaatiomalli päiväkoteihin –
jäsentynyttä tukea levottomille lapsille

• Lisää aiheesta:


