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Tiivistelmä 
 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten erityistä tukea tarvitseva taaperoikäinen lapsi sopeu-
tuu päiväkodin vertaisryhmään. Tutkimuksessa tarkastellaan erityisesti lapsen emotionaalista 
hyvinvointia ja sitoutuneisuutta päiväkodin toimintoihin. Tarkastelun kohteena ovat sekä aikuis-
ten ja lasten että lasten väliset vuorovaikutussuhteet ja niiden rakentuminen. Taaperoilla tarkoite-
taan päiväkodin nuorimpia lapsia, jotka yleensä sijoittuvat alle kolmevuotiaiden ryhmiin tai 1–6-
vuotiaiden ryhmiin. 

Päiväkotia tarkastellaan sosiokulttuurisen teorian mukaan kasvatusinstituutiona, johon lapsi 
sopeutuu osallistumalla instituution sosiaaliseen ja kulttuuriseen toimintaan yhdessä toisten 
kanssa. Lapsen kehitys on tulosta jatkuvasta vuorovaikutuksesta lapsen, hänen perheensä ja 
sosiaalisen kontekstin antamien kokemusten välillä. Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen 
sisäinen säätelyjärjestelmä, jonka avulla lapsi voi turvallisesti sopeutua uusiin tilanteisiin, kehit-
tyy voimakkaimmin alle kolmevuotiaana lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välisessä vuorovaiku-
tussuhteessa. Taaperoiden vertaissuhteet päivähoidossa rakentuvat usein sattumanvaraisissa 
kohtaamisissa leikkitilanteissa ja arkitoiminnoissa. Vertaissuhteissaan lapsi saa tietoa itsestään ja 
muista lapsista. Ryhmän sääntöjen kompleksisuus sosiaalisen toiminnan organisoitumisessa on 
vielä taaperoikäiselle vaikeaa ja he tarvitsevat siinä jatkuvaa aikuisen tukea.  

Tutkimuksen kohteena on viisi erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Hakiessaan päivähoitoon he 
olivat alle kolmevuotiaita ja heillä oli asiantuntijan lausunto erityisen tuen tarpeesta ja suositus 
päivähoidossa aloittamisesta. Lapsia havainnoitiin videoimalla heidän päiväkotipäiviänsä 3–4 
kuukauden välein aloittamispäivästä alkaen. Videoitua aineistoa on yhteensä noin 15 tuntia ja se 
on analysoitu Transana-ohjelmalla. Laadullisen aineiston sisällönanalyysi rakentuu siten, että 
aluksi on koottu kuvaileva malli, joka selittää ja teoretisoi ilmiötä. Saatujen kertomusten yhteen-
vetona on asetettu hypoteesi, jota on testattu määrällisin menetelmin käyttämällä muun muassa 
korrelaatioita ja varianssianalyysiä sekä monimuuttujamenetelmistä yleistettyä lineaarista mallia, 
jolla on laskettu sekä useamman mittauksen välisiä eroja että useampien muuttujien välisiä yhte-
yksiä. Tutkimuksen johtopäätökset rakentuvat teorialähtöisesti yhtenäiseen käsitykseen tutki-
muslöydösten ja teorian välillä.  

Tutkimuksessa olevat taaperot olivat erittäin riippuvaisia aikuisilta saamastaan tuesta kaikis-
sa päivähoidon arki- ja leikkitilanteissa. He eivät kyenneet liittymään toimintaan toisten lasten 
kanssa ilman aikuisen ohjausta ja heidän sitoutuneisuutensa toimintoihin jäi alhaiseksi. Aikuisen 
sitoutuminen vuorovaikutukseen lasten kanssa selitti parhaiten lasten sitoutuneisuutta toimintoi-
hin ja lasten välistä yhteistä toimintaa, mitä sitoutuneempia vuorovaikutukseen aikuiset olivat 
sitä sitoutuneemmin lapset toimivat. Opettajien sitoutuminen vuorovaikutukseen lasten kanssa 
oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampaa kuin muiden ammattiryhmien sitoutuminen. 
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Abstract 
 
The aim in this study is to describe how toddlers with special needs adjust to daycare. The emo-
tional well-being and involvement in daycare activities of toddlers are especially investigated in 
this study. The relationship and how it is built between an adult and a child, a child and a child is 
examined. 

The daycare is examined through the socio-cultural theory as a pedagogical institution, 
where the child adapts by participating in social and cultural activities with the others. The de-
velopment of the child is the result of the experiences that are gained through the constant rela-
tionship between the child, the family and social context. By the attachment theory the inner self-
regulation, that allows the child safely adapt to new situations, develops most in the relationship 
between the child under 3years of age and the attending adult. The relationships between tod-
dlers in daycare are usually built by the coincidental encounters in play and daily activities. In 
these relationships, the toddler gets the information of themselves and the other children. The 
complexity of the rules in the setting that organize the social action is challenging for the chil-
dren and they need constant support from the adults. 

The participants of the study were five toddlers with special needs. When applying to day-
care they were less than three years old and they got the specialist statement for their special 
needs, and the reference for daycare. The children were observed by recording their attending in 
the daycare once in the 3–4 months from the first day in daycare. Approximately 15 hours of 
material that was analysed with the Transana-program. The qualitative material was analysed by 
first collecting a descriptive model that explains and theorises the phenomenon. By the summery 
of the narrative it is placed a hypothesis that is tested by quantitative methods using correlations 
and variance analyses and general linear modeling that is used to count the differences between 
repeated measures and connections between different variables. The results of the study are built 
theoretically for the consistent conception between the theory and the findings in research. 

The toddlers in the study were all dependent on the support given by the adults in all the 
situations in the daycare. They could not associate with the other children without the support of 
the adults and their involvement in activities was low. The engagement of an adult in interaction 
was necessary for the children’s involvement in activities, and the co-operation with the other 
children. The engagement of teachers was statistically significantly higher than the engagement 
of other professions. 
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Esipuhe 
 
Lasta ei saa tukuttaa, kyyneleihinsä hukuttaa… lauloi Liisa Tavi 70-luvulla ja 
sai ihoni kananlihalle. Elin itse silloin villiä ja vapaata nuoruutta, siitä huoli-
matta kiinnostus pienten lasten hoitamisesta ja opettamisesta alkoi vahvistua 
ajatuksissani. Työskennellessäni lastentarhanopettajana tuo laulu palasi usein 
mieleeni ja levylautaselle…lapsi ei ole mikään lelupakkaus, joka nauraa lau-
laa ja kauniisti astelee… Ihmettelin, miksi lasten pahoinvointi sallitaan ja 
mitä heidän hyvinvointinsa edistämiseksi pitäisi tehdä. 

Onnellisten sattumien kautta, työskenneltyäni kymmeniä vuosia lasten pa-
rissa, ajauduin yliopistoon töihin ja sitä kautta jatko-opintoihin. Minulle 
avautui mahdollisuus selvittää, mistä lapsen hyvinvoinnista päivähoidossa on 
kysymys. Erityisesti minua oli mietityttänyt kaikkein pienimpien ja erityistä 
tukea tarvitsevien lasten tarinat. Miten heidän tarpeensa tulevat huomioiduik-
si päiväkodissa? 

Ihmettely jatkuu yhä. Haluan osoittaa lämpimät kiitokseni niille, jotka 
ovat kulkeneet kanssani tienhaaraan, jossa nyt seison. Ensimmäisenä kiitän 
työni ohjaajaa ja valvojaa, professori Jarkko Hautamäkeä. Kohtaamisemme 
ovat olleet usein lyhyitä ja satunnaisia, mutta sitäkin antoisimpia. Hänen ky-
kynsä tavoittaa ajatukseni ja viedä niitä eteenpäin on ollut uskomatonta. Väi-
töskirjani esitarkastajia, dosentti Mirjam Kallandia ja professori Raija Pirtti-
maata, kiitän erittäin rohkaisevista ja asiantuntevista palautteista, joiden avul-
la saatoin vielä terävöittää tutkimustani.  

Erityisen rakkaat kiitokset työtoverilleni dosentti Nina Sajaniemelle, joka 
on jaksanut käydä lukuisia keskusteluja työni sisällöistä. Hän on suurenmoi-
sella asiantuntijuudella auttanut minua jäsentämään olennaisen työhöni liitty-
västä tematiikasta. Ilman FT Marjatta Kallialan opastusta tutkimukseni arvi-
ointimenetelmien käytössä, ja ilman hänen toimimistaan vertaisarvioijana, en 
olisi tässä. Siitä lämpimät kiitokset hänelle. Kiitos myös professori Airi Hau-
tamäelle, joka on viisaana naisena kommentoinut työtäni ja antanut minulle 
paljon ajattelemisen aihetta. 

Haluan myös kiittää työyhteisöäni Soveltavan kasvatustieteen laitoksen 
erityispedagogiikan yksikköä, joka on ottanut minut joukkoonsa tasavertaise-
na työntekijänä. He ovat aina auttaneet minua kaikissa tutkimukseeni liitty-
vissä kysymyksissä. Ilman työtoverini FT Elina Konnun tukea ja rohkaisua 
olisin tuskin aloittanut koko prosessia. Lämmin kiitos Elinalle ja myös koko 
varhaiserityiskasvatuksen tutkijoiden ryhmälle, FT Päivi Pihlajalle, KT Alisa 
Alijoelle, KT Leena Turjalle, KT Kaisu Viittalalle ja KL Riitta Viitalalle. He 
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ottivat nuorekkaan jatko-opiskelijan joukkoonsa ja valoivat uskoa varhais-
kasvatuksen tutkimuksen tärkeydestä. Väitöskirjani viimeistelystä haluan 
kiittää ystävääni kustannustoimittaja Virve Mertasta, joka kiireisestä aikatau-
lusta huolimatta jaksoi korjata työni kirjoitusasua.  

Lopuksi rakkaimmat kiitokseni vanhemmilleni ja viidelle veljelleni, joi-
den kanssa viettämäni lapsuus- ja nuoruusaika ovat kasvattaneet minut sellai-
seksi kuin olen. Erityisen lämpimät halaukset miehelleni Heikille ja lapsil-
lemme Mitjalle ja Inkalle, jotka ovat auttaneet ja rohkaisseet minua tutki-
musmatkani varrella. Heidän ansiostaan olen säilyttänyt oman ainutlaatuisuu-
teni. 
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1 Johdanto 

 
1.1 Päivähoidosta varhaiskasvatukseen 

 
Laki lasten päivähoidosta (1973) käynnisti kunnallisen päivähoitojärjestel-
män rakentamisen Suomessa. Sen mukaisesti vanhemmilla oli mahdollisuus 
hakea lapselleen kunnallista päivähoitopaikkaa, mikäli he olivat työn, opiske-
lun tai muun syyn vuoksi itse estyneitä hoitamasta lastaan. Päivähoitopaikat 
jaettiin sosiaalisin perustein kuitenkin niin, että mikäli lapsella oli arvioitu 
erityisen tuen tarve, hänellä oli etusija päivähoitopaikkaan. Päivähoidon teh-
tävänä oli ensisijaisesti taata lapselle turvallinen ja hyvä hoitopaikka, kun 
vanhemmat ovat työssä. Päivähoitolain asetuksella (1996) määriteltiin päivä-
hoito lapsen subjektiiviseksi oikeudeksi, joten tänä päivänä Suomessa kaikil-
la lapsilla on mahdollisuus saada kunnallinen päivähoitopaikka riippumatta 
vanhempien sosioekonomisesta taustasta. 

Varhaiskasvatuksesta alettiin Suomessa puhua vasta 1980-luvulla (ks. 
Hujala, Puroilla, Parila-Haapakoski & Nivala 1998), vaikka lastentarhapeda-
gogiikka levisi Suomeen Hanna Rothmanin ja Elisabeth Alandesin myötä jo 
1900-luvun alkupuolella. Ensimmäisen valtakunnallisen opetussuunnitelman 
päivähoito sai vuonna 1980 (Päivähoidon kasvatustavoitekomitean mietintö 
1990:31). Omaksi tieteenalakseen varhaiskasvatus alkoi vakiintua 1990-
luvulla, joten se on varsin nuori tutkimusalue (Ruoppila, Hujala, Karila, Ki-
nos, Niiranen ja Ojala 1999). Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan yhteiskunnan 
järjestämää, valvomaa ja tukemaa toimintaa alle kouluikäisille lapsille, ja se 
muodostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Varhaiskas-
vatuksen suunnittelua ja sisällöllistä toteuttamista kunnissa ohjaa sosiaali- ja 
terveysministeriön julkaisema Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. (Sta-
kes 2005). 

Päivähoidon laadun tutkiminen lapsilähtöisesti varhaiskasvatuksen näkö-
kulmasta on meillä Suomessa vielä melko nuorta. Strandellin (1995) tutki-
musta Päiväkoti lasten kohtaamispaikkana voidaan pitää jo klassikkona lap-
sen näkökulman tuomisesta päiväkotitutkimukseen. Lasten arkea ja vuoro-
vaikutussuhteiden rakentumista päivähoidossa ovat tutkineet muun muassa 
Hännikäinen (1995), Niiranen (1995), Kronquist (2004) ja Rusanen (1995). 
Tutkimukset on tehty havainnoimalla lapsia heidän luonnollisissa ympäris-
töissään.  

Strandellin mukaan (1995) integroituminen ryhmään edellyttää lapselta 
kykyä ymmärtää ja hahmottaa erilaisia tapahtumia ja tilanteita päiväkodin 
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arjessa. Sen lisäksi lapset tarvitsevat taitoja käyttää hyväkseen leikkiin liitty-
misen mahdollisuuksia. Hännikäinen (1995) korostaa roolileikkiin liittymisen 
mahdollistajana aikuisen mallia ja aikuisen tapaa kiinnittää lapsen huomio 
leikkiin. Aikuisen on myös luotava tilanteita, joissa lapset voivat käsitellä 
roolileikkien avulla ympäristössään kokemiaan ja havaitsemiaan asioita. Nii-
ranen (1995) ja Rusanen (1995) nostavat esille yksittäisten lasten äänen kuu-
lemisen arkitilanteissa. Heidän tutkimuksissaan korostuvat päivähoidon arjen 
rakenteiden ja niiden mukanaan tuomien mahdollisuuksien tai esteiden huo-
mioiminen lapsen kuulemisessa ja näkemisessä.  

Kronquistin (2004) tutkimuksessa Mitä lapsiryhmässä tapahtuu? Pienten 
lasten yhteistoiminta, sen rakentuminen ja kehittyminen spontaaneissa leikki-
tilanteissa kuvataan päivähoitoikäisten lasten leikkiin hakeutumista ja leikis-
sä syntyviä lasten välisiä vuorovaikutussuhteita. Tutkimus tarkastelee lasten 
välisen yhteistoiminnan organisoitumista sosiokulttuuristen ja systeemisten 
teorioiden valossa. Kronquist (2004) toteaa tutkimuksessaan, että alle 3-
vuotiailla lapsilla leikkialoitteet ovat useammin ei-kielellisiä ja toisen huo-
miotta jättämisiä kuin isommilla lapsilla.  

Alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon kehittämisen uranuurtajina Suomes-
sa voidaan pitää Hilkka Munteria (1977, 1984, 2001), Helena Siren-Tiusasta 
(1996, 2001), Pirkko Mäntystä (1997, 2001) ja Aili Heleniusta (1993, 2001). 
Munterin (1984) lisensiaattityössä Alle kolmivuotiaiden lasten päivähoidon 
sisällön kehittäminen tutkija kokosi yhteen 70-luvulla tapahtuneen tutkimuk-
sen ja kehittämistyön pienten lasten päivähoidosta. Siren-Tiusanen (1996) on 
käsitellyt pienten lasten fysiologisiin tarpeisiin vastaamista erityisesti päivä-
levon ja sen toteutumisen näkökulmasta väitöskirjassaan Saako lapsi nukkua, 
liikkua ja elää omassa rytmissään. Pienten lasten leikkiä päivähoidossa väi-
töskirjassaan tutkinut Mäntynen (1997) toteaa leikin edellytysten vaihtelevan 
päiväkodeittain siten, että vain noin neljäsosassa päiväkodeista ne täyttyivät. 
Leikin edellytyksiin liittyvät riittävä leikkiaika, leikkivälineet, ryhmien tar-
koituksenmukainen jako sekä leikkiin vaikuttaminen ja sen ohjaaminen. He-
lenius (1993) kuvaa kirjassaan Leikin kehitys varhaislapsuudessa kenttäko-
kemuksiaan ja havaintojaan 90-luvun alkupuolella toteutuneesta leikkitoi-
minnan kehittämishankkeesta päivähoidossa. 

Varsinaisena perusteoksena, alle 3-vuotiaiden päiväkotihoidon ymmärtä-
misessä suomalaisessa päivähoitokontekstissa, voidaan pitää suomalaistutki-
joiden kirjaa Pienet päivähoidossa. Alle kolmivuotiaiden lasten varhaiskasva-
tuksen perusteita. (Helenius, Karila, Munter, H., Mäntynen & Siren-Tiusa-
nen, 2001). Kirjoittajat käsittelevät varsin laajasti alle 3-vuotiaiden päivähoi-
dossa aloittamista, siellä toteutettavan hoidon ja kasvatuksen laatua sekä lei-
kin merkitystä pienten lasten arjessa. 
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Uusimpaa tutkimusta alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidosta edustaa Mar-
jatta Kallialan (2008) tutkimus Kato muta! Kohtaako aikuinen lapsen päivä-
hoidossa? Tutkimuksessaan Kalliala keskittyy kuvaamaan ja analysoimaan 
aikuisten sitoutumista vuorovaikutukseen lasten kanssa sekä lasten osallisuut-
ta leikkiin.  

Varhaiserityiskasvatuksen käytännöt ja käsitteet ovat Suomessa vielä va-
kiintumattomia, ja erityistä tukea tarvitsevien hoidosta ja opetuksesta käyte-
tään erilaisia nimityksiä. Sosiaali- ja terveysministeriön mietinnössä (2000) 
puhutaan erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksesta, Leena Tau-
riainen (2000) käyttää tutkimuksessaan Kohti yhteistä laatua: henkilökunnan, 
vanhempien ja lasten laatukäsitykset päiväkodin integroidussa erityisryhmäs-
sä käsitettä varhaisvuosien erityiskasvatus, kun taas Päivi Pihlaja (2003) väi-
töskirjassaan Varhaiserityiskasvatus suomalaisessa päivähoidossa nostaa 
esille termin varhaiserityiskasvatus. Esi- ja alkuopetuksessa olevien lasten 
erityisen tuen tarpeita ja niiden toteutumista on tutkinut Alisa Alijoki (2006) 
väitöskirjassaan Erityistä tukea tarvitsevien lasten polut esiopetuksesta al-
kuopetukseen. Alijoki (2006) käyttää sosiaali- ja terveysministeriön mietin-
nön mukaista terminologiaa kirjoittaen lapsista, joilla on esi- ja alkuopetuk-
sessa erityisen tuen tarve.  

Pihlajan (2003) mukaan varhaiserityiskasvatus toteutuu varsin eri tavalla 
riippuen kunnasta ja sen päätöksistä toteuttaa varhaiserityiskasvatusta päivä-
hoitojärjestelmässään. Erityisesti sosiaalista ja emotionaalista tukea tarvitse-
vien lasten tukitoimet ovat huonosti järjestetyt. Tauriaisen (2000) tutkimuk-
sessa selvitettiin vanhempien, lasten ja henkilökunnan näkemyksiä siitä, mil-
laista on laadukas varhaiskasvatus integroidussa erityisryhmässä. Sisällölli-
sesti tutkimukset painottuvat erityisen hoidon ja opetuksen järjestämiseen 
päiväkodeissa. Alle 3-vuotiaiden lasten erityistarpeita ja niiden huomioon 
ottamista varhaiskasvatuksessa ei ole Suomessa aiemmin tutkittu. 

 
 

1.2 Päivähoidon aloittamisikä 
 

Päivähoidon aloittaminen on yleensä lapsen ensimmäinen siirtymä kodin 
ulkopuoliseen ympäristöön. Yleisessä keskustelussa on esitetty, että pienen 
lapsen suhde vanhempiinsa, erityisesti äitiin, saattaa kärsiä, jos lapsi aloittaa 
päivähoidossa alle 3-vuotiaana. Yleensäkin alle 3-vuotiaiden on arveltu ole-
van kovin pieniä ryhmämuotoiseen hoitoon ja usein heille suositellaan koti-
hoitoa tai perhepäivähoitoa. Tutkimusraporteissa on julkaistu tuloksia sekä 
haitallisista vaikutuksista äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen (Cam-
bell, Cohn, & Meyers 1995) että päinvastaisia näkemyksiä päivähoidon 
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myönteisestä vaikutuksesta siihen (Crockenberg & Litman 1991, Vandell 
1979), kun päivähoito on aloitettu alle 3-vuotiaana. Burchinal, Bryant, Lee ja 
Ramey (1992) eivät sen sijaan havainneet mitään muutoksia äidin ja lapsen 
välisessä suhteessa varhaisesta päivähoidossa aloittamisesta huolimatta.  

Ei voida yksiselitteisesti tulkita, että kotihoito olisi aina lapselle parempi 
vaihtoehto kuin päiväkotihoito tai että varhainen päivähoidossa aloittaminen 
haittaisi lapsen kehitystä. Arkikokemuksen mukaan Suomessa suositellaan 
päivähoidon aloittamista jo alle 3-vuotiaana ainoastaan silloin kun lapsella on 
erityisen tuen tarve. Tämä ristiriitainen käsitys lapsen parhaasta saattaa aihe-
uttaa epävarmuutta vanhemmille, jotka pohtivat, miten päivähoito voi olla 
erityistä tukea tarvitsevalla lapselle parempi vaihtoehto kuin kotihoito, jos 
niin sanotut tavallisesti kehittyneet lapset voivat paremmin kotihoidossa. 
Tässä tutkimuksessa halutaan selvittää sitä, miten ne lapset, joille on suositel-
tu päiväkotihoitoa erityisen tuen tarpeen vuoksi, sopeutuvat päiväkotiin ja 
miten heidän erityiset tarpeensa tulevat siellä huomioiduiksi. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa alle 3-vuotiaiden lasten päivähoidon laa-
tua on tutkittu muun muassa siten, että on arvioitu lapsen sopeutumista päi-
vähoitoon ja hänen siellä viihtymistään lapsen näkökulmasta. Tutkimukset 
osoittavat, että päivähoitoon sopeutumiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten 
lapsi kiinnittyy omaan hoitajaansa tai hoitajiinsa päivähoidossa. (Constantino 
& Olesh 1999, Cassiba, Iljzendoorn & D’Odorico 2000.) Hyvän ja turvallisen 
suhteen syntymiseen vaikuttaa erityisesti aikuisen emotionaalinen saatavilla-
olo. Turvalliseksi hoitajansa kokevat lapset ovat empaattisempia ja itsenäi-
sempiä sekä tavoitteelliseen toimintaan orientoituneempia kuin turvattomuut-
ta kokevat lapset. (Fonagy 2001, Silven & Vienola 1995.) Turvallinen suhde 
äitiin ja hoitajaan ennakoi yleisesti lapsen parempaa älyllistä suoriutumista 
leikissä. Päivähoidossa lapsen leikkitaitoihin vaikuttaa äidin ja lapsen suhdet-
ta enemmän lapsen suhde hoitajaan ja hoitajan älyllinen sensitiivisyys suh-
teessa lapseen (Cassiba, Iljzendoorn & D’Odorico 2000), siis hoitajan kyky 
vastata lapsen tarpeisiin tukemalla lasta hänen kehitystehtävässään.  

 
 

1.3 Pienten lasten erityisen tuen tarve 
 

Varhaislapsuus voidaan englanninkielisen kirjallisuuden perusteella jakaa 
kolmeen eri vaiheeseen. Pienokaisvaiheeksi (infancy) kutsutaan vaihetta syn-
tymästä noin kahteen vuoteen asti ja vaihetta kahdesta ikävuodesta neljään 
ikävuoteen sanotaan taaperovaiheeksi (toddlerhood). Kolmatta vaihetta (4–6 
v) kutsutaan pikkulapsivaiheeksi. (Pulkkinen 1999.) Lapsipsykoanalyytikko 
Erna Furman, joka on olut mukana suomalaisen päivähoidon kehittämisen-
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hankkeissa, puhuu taaperoista tarkoittaen n. 1½–3-vuotiaita päivähoidossa-
olevia lapsia (www.sosiaalitaito.fi/ep/tiedostot/tarja_lund_koulutusaineisto_ 
osa1. pdf, luettu 9.6.2008). 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa puhutaan alle 3-vuotiaista lapsista 
päivähoidon pieninä lapsina (Helenius ym. 2001), ja usein he sijoittuvat päi-
vähoidossa alle kolmivuotiaiden lasten ryhmiin.  

Lapsen kehitystä mahdollisesti haittaavia riskitekijöitä ovat somaattinen 
sairaus, kehitysvammaisuus, vauvaiässä ilmenenä vakava sairaus ja kes-
kosuus. Myös vanhemmuuteen liittyy useita riskitekijöitä, jotka vaikuttavat 
epäsuotuisasti lapsen kehitykseen. Näitä ovat muun muassa vanhempien 
psyykkinen sairaus, päihderiippuvuus, alaikäisyys sekä puutteellinen kyky 
hoivata pientä lasta. Puutteelliseen hoivaan liittyy usein lapsen eriasteista 
emotionaalista pahoinpitelyä. Lapsen kasvuympäristön riskitekijöistä merkit-
tävimpiä ovat köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen. Sosiaalinen huono-
osaisuus on kuitenkin aina kulttuurisidonnainen, ja sen merkitys riskitekijänä 
lapsen kehitykselle ilmenee yleensä silloin, jos vanhemmat itse pitävät itse-
ään sosiaalisesti syrjäytyneinä. (Räsänen, Moilanen, Tamminen & Almquist 
2000, 155.)  

Erityisen tuen tarpeet lapsilla liittyvät myös usein tilanteisiin ja olosuhtei-
siin, joita ei voida lääketieteellisesti diagnosoida ja tunnistaa. Päivähoidossa 
näitä ovat esimerkiksi ryhmään liittymisen pulmat tai perheen äkilliset muu-
tostilanteet. (Heinämäki 2004, 227–230.) Lapsen erityisen tuen tarpeen rin-
nalla käytetään termiä varhainen tuki, joka sisältää prevention. Sillä tarkoite-
taan riskitekijöiden tunnistamista ja lapsen tukemista ennalta ehkäisevästi. 
(Heinämäki 2006, 9.) 

Lisääntynyt ymmärrys lapsen kehityksestä, aivojen ja kehityksen muotou-
tuvuus (Hautamäki, Lahtinen, Moberg & Tuunainen 2005) sekä varhainen 
tunnistaminen ovat lisänneet kuntouttavien toimenpiteiden tarvetta alle 3-
vuotiailla lapsilla. Yhtenä kuntouttavana hoitomuotona käyteään päivähoitoa. 
Vertaisryhmässä toimimisen ja päivähoitotoimintaan osallistumisen katsotaan 
edistävän lapsen kehitystä ja oppimista. Lasten osallisuutta vertaisryhmän 
toimintaan on kuitenkin tutkittu melko vähän alle 3-vuotiailla (ks. Kronquist 
2004), vaikka juuri vertaisryhmässa toimimisen on ajateltu edistävän lapsen 
kehitystä ja oppimista. 
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2 Taaperon kommunikaation kehittyminen 

 
2.1 Kehittyminen yksilönä 

 
Lapsen kehitystä voidaan tarkastella ekologisen mallin mukaan (Bronfen-
brenner 1979) neljällä eri tasolla, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään. 
Ensimmäinen taso, mikrosysteemi, on lapsen lähipiiri, johon kuuluvat koti ja 
päiväkoti. Toinen taso, mesosysteemi, koostuu kaikista niistä ympäristöistä, 
joissa lapsi elää, pienillä lapsilla tähän kuuluvat erityisesti neuvola ja lapsen 
sukulaiset sekä perheiden ystäväpiiri. Kolmas taso, eksosysteemi, rakentuu 
yhteiskunnan tukijärjestelmistä ja aikuisten työoloista, jotka vaikuttavat per-
heen arkeen ja sitä kautta välillisesti lapsen kehitykseen. Neljäs taso, mak-
rosysteemi, koostuu yhteisön arvoista ja kulttuurista. Se kattaa koko palvelu-
järjestelmän ja lainsäädännön. (Bronfenbrenner 1979, Määttä 1999.)  

Ekologinen orientaatio varhaiskasvatuksessa (Hujala ym. 1998, Rantala 
2002, 20–22) tarkoittaa lapsen kasvuympäristöjen vuorovaikutuksen ymmär-
tämistä ja kasvun tarkastelua lapsen kasvuympäristössä. Lapsen kehitykseen 
vaikuttavat ekologisen mallin mukaisesti muun muassa perhe ja perheen so-
sioekonominen tilanne, yhteiskunnan rakenteet ja palvelujen saatavuus sekä 
yhteiskunnan poliittinen ja taloudellinen tilanne (Bronfenbrenner 1979, So-
lantaus ja Punamäki 2008.) 

Transaktionaalisen kehitysteorian (Sameroff 1989) mukaan lapsen kehi-
tystä säätelevät geneettinen perimä, temperamentti (Siegel & Hartzell 2004) 
ja hänen tapansa olla vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa (Sameroff 
1989, Mäntymaa & Tamminen 1999; Luoma, Mäntymaa, Puura & Tammi-
nen 2008). Transaktionaalisessa mallissa painottuu lapsen oma vaikutus ym-
päristöönsä. Lapsen kehitys on tulosta jatkuvasta vuorovaikutuksesta lapsen, 
hänen perheensä ja sosiaalisen kontekstin antamien kokemusten välillä. Tapa 
olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa rakentuu useista alajärjestelmistä, 
joita ovat erilaiset säätelysysteemit alkaen lapsen kodista ja päivähoitopaikas-
ta. Lapsen kognitiivinen ja sosioemotionaalinen säätely on koodeissa, jotka 
ohjaavat lapsen kehitystä. Perhekoodilla tarkoitetaan perheen kulttuuria ja 
perheen vuorovaikutusmalleja, jotka siirtyvät sukupolvelta toisella. Samoin 
päiväkodilla on oma kulttuurinen koodinsa. Myös lapsi itse vaikuttaa omilla 
ominaisuuksillaan ympäristöönsä. (Sameroff 1989; Sameroff & Fiese 2000.)  

Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan, ekologisen mallin mu-
kaisesti, lapsen ja hänen päivähoitoympäristönsä vuorovaikutusta mikrosys-
teemissä. Lapsen kehittyminen ja oppiminen tapahtuu dynaamisessa vuoro-
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vaikutussuhteessa, jossa lapsen käytöstä seuraavan aikuisen tulee olla reaktii-
vinen suhteessa lapseen ja ympäristössä oleviin muuttujiin. (Sameroff & Fie-
se 2000.) Tutkimuksen keskiössä on transaktionaalinen kommunikaatiomalli 
(Sameroff & Fiese 2000) ja sen rakentuminen lapsen ja häntä kodin ulkopuo-
lella hoitavan aikuisen välillä.  

 
 

2.2 Taaperoiden kommunikaatiotaitojen kehittyminen  
 

2.2.1 Kieli kehittyy kommunikaatiossa 

Kyky kommunikoida lisää turvallisuuden tunnetta, ja luottamukselliset koke-
mukset varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteissa auttavat lasta onnistumaan 
monissa tilanteissa elämän aikana (Siegel & Hartzell 2004, 3–4). Kommuni-
kaatio edellyttää motivaatiota, paikkaa ja tilannetta, jossa voi kommunikoida, 
sekä osallistujien välistä suhdetta ja roolia suhteessa toisiinsa (Buckley 2003, 
9). Kommunikaatiossa on kysymys prosessista, johon liittyvät viestin vas-
taanotto, sen prosessointi ja viestiin vastaaminen (Siegel & Hatrzell 2004, 
89). Tutkittaessa lasten käyttäytymistä ja vuorovaikutusta on huomioitava 
millainen kommunikaatiosuhde lapsen ja toisen toimijan välillä on (ks. Kontu 
2004). Kommunikoijalla on mahdollisuus vuorotteluun ilmaisijana ja vas-
taanottajana. Hänellä tulee olla kyky ymmärtää ja käyttää sekä nonverbaalista 
että myöhemmin verbaalista viestintää. (Buckley 2003, 9.)  

Kieli ilmentää sosiaalista instituutiota, joka nousee historiallisesti edeltä-
vistä olemassa olevista sosiaalis-kommunikatiivisista toiminnoista (Tomasel-
lo 1999, 94). Kielen ja kulttuurin oppiminen sekä sosiaalinen vuorovaikutus 
tapahtuvat kielen ja kielen oppimisen kautta. Lapsen kielen kehityksen kanal-
ta hänelle ovat tärkeitä useat kokemukset, joissa on jaettu yhteinen tarkkaa-
vaisuus ja toiminta, ja joissa kommunikaatio on jaettu esikielellisellä tasolla. 
Oppiakseen kielen merkityksen kommunikaation välineenä, täytyy toimintaa 
täydentää jaetun huomion kohteella. (Tomasello 1999, 95, Tomasello, Car-
penter, Call, Behne & Moll 2005.) 

Kolmen vuoden iässä lapset alkavat myös ymmärtää ja huomioida kuuli-
jan perspektiivin vuorovaikutuksen aikana (Buckley 2003, 95) Lähestyessään 
kolmen vuoden ikää lapset alkavat käyttää puhetta leikkiessään vertaistensa 
kanssa kuvitteluleikkejä (Bodrova & Leong 1996). 

 
2.2.2 Kommunikaatio edellyttää intentionaalisuutta 

Kommunikaatiotapahtuma on toistuvien yhdenmukaisuuteen pyrkivien inten-
tioiden ja aktiviteettien vastaavuus toisen toiminnan kanssa (Reddy 1999). 
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Ihmisenä olemisen erikoisuus tulee kahdesta dimensiosta – kyvystä lukea in-
tentioita ja toimia kulttuurisesti toisten kanssa (Tomasello ym. 2005). Kielen 
avulla ihminen kykenee pukemaan sanoiksi omat intentionsa ja sen jälkeen 
suunnittelemaan tavoitteellisen toiminnan niiden mukaisesti (Jonassen & 
Land 2000). Kuitenkin itse kielen oppimiseen liittyy se, että lapsi ymmärtää 
käyttää toista ihmistä oman intentionsa agenttina. Kun lapsi toimii oman in-
tentionsa mukaisesti ja huomaa, että voi omalla toiminnallaan vaikuttaa toi-
sen ihmisen toimintaan, hän jakaa toiminnan toisen kanssa. Toisaalta lapselle 
ei kehity intentioita ellei hän itse ensin havaitse niitä toisessa. (Tomasello 
ym. 2005.) Toiminnoissa, jotka sisältävät jaetun tavoitteen ja sosiaalisesti 
jaetun yhteisen suunnitelman, lapsi oppii käyttämään kielellisiä symboleita 
(Tomasello 1999; Tomasello ym. 2005). Lapsi oppii kielelliset symbolit jae-
tussa toiminnassa, jossa aikuinen tai jo puhuva lapsi käyttää niitä.  

Jo vauvaiässä lapsi alkaa ymmärtää toisen tavoitteellista toimintaa eli in-
tentionaalisuutta. Silloin kun hoitaja vastaa vauvan liikkeisiin tai eleisiin, eli 
hän oppii lukemaan niiden tarkoitusta, hoitaja tunnistaa lapsen intention. 
(Tomasello 1999, 56–59, Tomasello ym. 2005.) Toiminnat itsessään ovat 
päämäärähakuisia ja niihin liittyy onnistumisen tai epäonnistumisen mahdol-
lisuus. Lapsella on päämäärä, johon hän pyrkii sinnikkäästi. Vaikka hän tun-
nistaa sekä onnistumisen että epäonnistumisen mahdollisuuden, hän jatkaa 
silti toimintaa. Silloin hoitajan tehtävänä on tunnistaa toiminnan päämäärä ja 
epäonnistumisen riski ja opastaa lasta toiminnassa onnistumisen suuntaan. 
(Bruner 1986, Tomasello ym. 2005.) Intentionaalinen toiminta perustuu kont-
rolli-systeemin periaatteisiin, jossa tavoite, toiminta ja havainnot ovat olosuh-
teisiin sopeutuvan systeemin komponentteja. Ne säätelevät yksilön käyttäy-
tymistä vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Toiminnan suunnitelman 
valinnassa hoitajan tulee olla sensitiivinen ja hänen tulee havainnoida ja ottaa 
huomioon lapsen eri toimintavaihtoehdot. Lisäksi hänen tulee antaa lapsen 
valita itsenäisesti omien havaintojensa pohjalta sen tavan, millä lapsi pyrkii 
päämäärään. (Tomasello ym. 2005.) 

 
2.2.3 Esikielellinen kommunikaatio – jaettu huomio 

Voidakseen olla tasavertaisena jäsenenä vuorovaikutuksessa yhteisössään 
yksilö tarvitsee tiettyjä valmiuksia. Pieni lapsi, joka ei vielä ole oppinut pu-
humaan, jakaa vastavuoroisia kokemuksia aikuisten ja lasten kanssa pääsään-
töisesti esikielellisellä kommunikaatiolla (Bruner 1986, Tomasello 1999, 
Siegel & Hartzell 2004). Vuorovaikutus, jossa aikuinen jakaa lapsen kanssa 
yhteisen mielenkiinnon kohteita seuraamalla lapsen tarkkaavuuden suuntau-
tumista sekä laajentamalla lapsen toimintoja ja ilmaisuja, tukee lapsen var-
haisen kielen perustaa. (Laakso 1999.) 
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Esikielellisen kommunikaatioviestin tunnistaminen ja siihen vastaaminen 
voivat johtaa jaettuun huomioon ja yhteiseen kokemukseen, jotka ovat edel-
lytyksinä kiintymyssuhteen syntymiselle (Bowlby 1973, Sílven 2002, 29–32, 
Hautamäki 2001) ja uuden oppimiselle (Tomasello 1999, 56–60, Tomasello 
ym. 2005). Jotta yhteinen kokemus syntyisi, lasta ja aikuista pitää rohkaista 
toimimaan (Tomasello ym. 2005). Tällaisia toimia ovat asioiden osoittami-
nen, sosiaalinen viittaaminen, matkiminen ja, joskaan ei aina, asiayhteyteen 
liittyvät sanat ja ilmaisut, joilla on jaettu kohde. 

Jo syntymästään vauva ymmärtää toisen olemassaolon, hän aistii äidin 
läsnäolon. (Tomasello 1999, Bowlby 1972). Ensin lapsi kohdistaa huomionsa 
kasvoihin, mutta oppii nopeasti seuraamaan muitakin liikkeitä (Sílven 2002, 
231–235, Nyland 2004). Vauva erottaa äidin hajun, liikkeen ja rytmin ja rea-
goi niihin liikkeellään tai katseellaan, äiti vastaa lapsen merkkeihin ja tekee 
niistä vauvalle merkityksellisiä (Siltala 2003). Näin syntyy ymmärrys itsestä, 
toisesta ja toisen läsnäolosta. (Tomasello 1999). Vauva alkaa ymmärtää it-
sensä äidistä erillisenä ja hän oivaltaa, että hänen käyttäytymisensä vaikuttaa 
äidin käyttäytymiseen (Bowlby 1973). Nonverbaalinen toiminta kertoo lap-
sen emotionaalisen tilan, intentioiden ja ajatusten lisäksi toiminnan kohteen. 
(Reddy 1999, 32). 

Tomasellon (1999) mukaan noin yhdeksän kuukauden ikäisenä vauvalla 
kehittyy kyky jaettuun huomioon. Noin yhteen ikävuoteen mennessä vauva 
pystyy varmistamaan, että äidin huomio on samassa asiassa kuin hänen 
omansa. Hän ymmärtää yhteisen objektin ja sen, että hän voi vaikuttaa objek-
tiin toisen avulla. (Tomasello 1999, 65.) Tässä ikävaiheessa vauva alkaa il-
maista haluaan vastavuoroisuuteen muun muassa antamalla esineitä äidille 
(ks. Jakkula 2002). Leikkiessään aikuisen kanssa lapsi alkaa ymmärtää missä 
järjestyksessä asiat tapahtuvat, hän hahmottaa kausaalisia suhteita ja alkaa 
hahmottaa abstrakteja käsitteitä kuten tila ja aika. (Bruner 1986.)  

Bruner (1986, 1983) kuvaa kielen kehittymistä narratiivisen tiedon avulla. 
Hänen mukaansa sosiaalinen vuorovaikutus rakentuu narratiivisen struktuurin 
mukaan jo esikielellisessä vaiheessa. Niin tapahtuu silloin kun kahden tai 
useamman toimijan toiminta on suuntautunut yhteiseen kohteeseen. (Bruner 
1983, 1986.) Näissä jaetuissa tilanteissa on tärkeämpää se, että aikuinen pu-
huu toiminnasta, johon lapsi on suuntautunut, kuin että hän jatkuvasti pyrkii 
suuntaamaan lapsen havaintoja toisaalle erilaisiin havaintoihin. (Tomasello & 
Farrar 1986.) Narratiivisella tiedolla Bruner tarkoittaa sitä, että yksilöllä on 
omanlaistaan tietoa, joka on kertomuksen kaltaista ja sillä on subjektiivinen 
ja konstruktiivinen luonne. Brunerin mukaan lapsen tapa erotella erilaisia 
asioita ympäristöstä perustuu narratiiviseen rakenteeseen, johon kulttuuri 
antaa muodon ja käsitteet. (Bruner 1986, 2004.)  
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2.2.4 Taaperoiden puheen kehittyminen  

Puheen kehitys alkaa voimakkaana heti kun vauva on oivaltanut jaetun huo-
mion merkityksen ja sen, että hän pystyy vaikuttamaan toisen kanssa yhtei-
seen kohteeseen. Vauvalle muodostuu käsitys objekteista, tapahtumista ja 
ihmisistä kokemuksen ja leikin kautta (Tomasello 1999, 65, Buckley 2003, 
45). Varhainen nonverbaalinen yhteinen vuorovaikutus ja jaettu toiminnan 
kohde tukevat lapsen varhaista verbaalista vuorovaikutusta (Tomasello & 
Farrar 1986). Sosiaalinen motivaatio eli pyrkimys vuorovaikutukseen näkyy 
heti ensi hetkestä, mikä turvaa kontekstin, jossa kommunikaatiotaidot kehit-
tyvät.  

Noin 14 kuukauden ikäisenä vauva toistaa sanoja ja noin 1½ vuoden ikäi-
senä hän alkaa erottaa puheella tekijän ja toiminnan. Ilmaistut sanat eivät ole 
vain sanoja, vaan ne sisältävät symbolisen representaation kohteesta, joka on 
lapselle tuttu ja tärkeä. (Tomasello 1999, Buckley 2003, 57.) Esimerkiksi 
sana ”pupu” ei ole mikä tahansa pupu, vaan siihen liittyvät kaikki ne tuoksut, 
värit ja emootiot, joita lapsi on kokenut pupun kanssa. Puheen liittäminen 
leikkiin on olennainen osa korkeampien psyykkisten toimintojen syntyä (Vy-
gotsky 1978). Vygotskyn mukaan (1978) ratkaiseva kohta kehityksessä ta-
pahtuu silloin kun lapsi leikkiessään yhdistää kielen esineiden käyttöön ja 
toimintansa ohjaamiseen. 

Vygotsky (1978) korostaa välittävien toimintojen merkitystä korkeimpien 
henkisten toimintojen muodostumisessa. Näillä toiminnoilla hän tarkoittaa 
symbolisia ja semioottisia psyykkisen toiminnan muotoja (Alanen 2000), 
jotka välittävät suhdetta yksilön sisäisen maailman ja toisten ihmisten välillä. 
(Vygotsky 1978, 1986, Silvonen 2003, Meshcheryakov 2007.) Toisen ikä-
vuoden aikana alkavat kehittyä myös lapsen keskustelutaidot, lapsi alkaa oi-
valtaa vuoronvaihdon ja manipulaation mahdollisuuden. Hän on oppinut tun-
nistamaan toisen lapsen intentiot ja ymmärtää, kun kommunikaatio ei onnis-
tu. (Buckley 2003, 78–79.)  

Toisen ikävuoden aikana lapsen leikki kuvastaa hänen kehittyvää ymmär-
rystään maailmasta ja hänen kykyään ymmärtää symboleita sekä luokitella 
käsitteitä. Hän alkaa käyttää tavaroita niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. 
Lapsi ymmärtää ensin objektin käsitteenä toiminnan, ihmisten ja tapahtumien 
kautta ennen kuin hän ymmärtää, että sanoilla viitataan samaiseen objektiin. 
(Hedegaard 2007, Buckley 2003, 51–53.) Kahden vuoden iässä puheessa 
alkaa olla jo lauseopillinen rakenne, jossa verbi on määräävä saareke, eli lapsi 
ilmaisee tapahtuman tekemisen kautta. (Tomasello 1999, 150–152.) Lapsi 
alkaa yhdistää sanoja ja konteksteja missä sanat ovat sanotut (Buckley 2003, 
51). Kolmeen ikävuoteen mennessä lapsi pystyy ilmaisemaan itseään puheen 
avulla ja osaa yleistää ja kategorisoida tapahtuman ja toimijoiden roolit.  
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Kolmannen ikävuoden aikana lapsen kyky suunnata tarkkaavaisuuttaan 
omaan toimintaansa lisääntyy vaiheittain ja tulee joustavammaksi. Lapsen on 
edelleen vaikeaa kuunnella ja vastata sanallisiin viesteihin, jos hänen toimin-
tansa on suuntautunut johonkin häntä kiinnostavaan aktiviteettiin. Taape-
roikäiset tarvitsevat aikuisen tukea huomion suuntaamisessa ja kohdistami-
sessa itse toimintaan ennen kuin aikuinen antaa verbaalisia ohjeita. Lapsilla 
on vielä vaikeuksia samanaikaisesti leikkiä ja keskustella kaverin kanssa, 
jolloin aikuinen voi ylläpitää keskustelua toimimalla tulkkina lasten välillä. 
(Buckely 2003, 83–96.) 
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3 Tutkimuksen teoreettinen näkökulma 

 
3.1 Sosiokulttuurinen teoria 

 
Sosiokulttuurisen teorian mukaan (Vygotsky 1978) oppiminen on sosiaalinen 
ilmiö, joka on yhteydessä sosiaaliseen, kulttuuriseen ja historialliseen kon-
tekstiin. Sosiaalinen konteksti ja kokemukset yhteisön jäsenenä ovat olennai-
nen osa lapsen kehitystä ja hänen sopeutumistaan siihen kulttuuriseen yhtei-
söön, jossa hän elää. Vygotskyn mukaan yksilön psyykkinen kehitys raken-
tuu sosiaalisissa suhteissa yksilön sitoutuessa kollektiiviseen, sosiaalisesti 
organisoituun toimintaan. (Vygotsky 1978.) 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta päivähoidon kontekstia voi kuvata kol-
miosaisena systeeminä, joka vaikuttaa fyysiseen huolenpitoon ja suhteisiin, 
jotka kehittyvät ryhmässä. Systeemillä on oma sijansa lapsen kehityksessä: 
hyvin toimiessaan se voi edistää lapsen kehitystä. Päivähoidossa vaikuttavan 
systeemin kolme osaa ovat fyysinen ympäristö, kulttuuriset artefaktit ja hoita-
jien kompetenssi. (Brennan 2007; Nyland 2004.) 

Fyysinen ympäristö muodostuu sekä fyysisistä tekijöistä, kuten rakennuk-
sista, huonekaluista ynnä muista sellaisista ja sosiaalisista olosuhteista, kuten 
lasten määrästä ja aikuisten määrästä suhteessa lasten määrään. (Cole 1996.) 
Kulttuurisiin artefakteihin, joilla tarkoitetaan intentionaalisen toiminnan väli-
neitä, kuuluvat muun muassa lelut, kirjat, tilojen ja ajan käyttö sekä kieli. 
(Tomasello 1999, Cole 1996.) Hoitajien kompetenssiin sisältyvät hoitajien 
historiat, heidän koulutuksensa ja kokemuksensa sekä heidän käsityksensä 
pienistä lapsista. (Cole 1996.) 

Korkeamman henkisen toiminnan saavuttamiseen liittyy aina myös sosi-
aalisuus (Vygotsky 1997). Oppiminen tapahtuu arkisessa vuorovaikutuksessa 
pääosin tarkkailemalla, jäljittelemällä ja osallistumalla erilaisiin toimintoihin 
(Tomasello 1999, Buckley 2003). Vygotsky (1997) puhuu sosiogeneettisestä 
laista, jonka mukaan lapsen toiminta kulttuurisessa ympäristössä ilmenee 
ensin sosiaalisena ja sitten psykologisena, ensin ihmisten välisenä (intermen-
taalisena) ja sen jälkeen lapsen sisäisenä (intramentaalisena) kategoriana. 
(Silvonen 2005, Vygotsky 1997.) Intermentaalinen kehitysvyöhyke näkyy 
voimakkaimmillaan varhaisessa vaiheessa, kun lapsi liittyy yhteisesti jaettuun 
toimintaan aikuisen tai toisen lapsen kanssa. Aluksi toiminta on nonverbaalis-
ta, mutta puheen kehittyessä lapsi liittää siihen sanallisen ilmaisun. (Meche-
ryakov 2007.)  
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Lapsen tieto on alkuperältään sosiaalista ja oppiminen tapahtuu ensisijai-
sesti leikin avulla. Lapsen ulkoinen toiminta muuttuu aktiivisen omaksumis-
prosessin kautta yksilölliseksi sisäiseksi tiedoksi. (Vygotsky 1978, Hännikäi-
nen & Rasku-Puttonen 2001.) Kehittyvän kielen ja puheen avulla lapsi järjes-
tää ajatteluaan ulkoisesta sisäiseksi ja sen seurauksena oppii myös säätele-
mään toimintaansa. Tietoisuus itsestä kehittyy siten, että lapsi tiedostaa ensin 
itsensä suhteessa toisiin. Suhde intersubjektiivisesta oppimisesta intrasubjek-
tiiviseen oppimiseen näkyy selvemmin Vygotskyn ajattelussa, kun hän puhuu 
oppimisen lähikehityksen vyöhykkeestä, jolla tarkoitetaan lapsen aktuaalisen 
ja potentiaalisen kehitystason välistä eroa. (Vygotsky 1978, Alanen 2000, Río 
& Álvarez 2007.) Lapsi harjoittelee taitoja, joihin hänellä on edellytykset, 
mutta joista hän ei vielä selviä ilman aikuisen tai toisen osaavamman lapsen 
tukea.  

Sosiokulttuurisen teorian lähtökohdasta on tutkittu yksilön kehitystä ja 
sosialisaatiota, mutta vähemmälle huomiolle on jäänyt, miten yksilö itse vai-
kuttaa ryhmään ja ilmaisee haluaan tulla ryhmän jäseneksi. (Brennan 2007.) 
Tässä tutkimuksessa halutaan nostaa esille erityisesti ne seikat, jotka kuvaa-
vat lapsen tapaa ilmaista kiinnostumistaan ympäristöstään sekä hänen halu-
aan liittyä ryhmään muiden lasten joukkoon.  

 
 

3.2 Leikki oppimisen välineenä 
 

Leikin avulla lapsi käsittelee omaa sosiaalista ympäristöään ja oppii sosiaali-
sia taitoja – lapsi liittyy yhteisönsä jäseneksi. Leikkiessään lapsi käsittelee 
kokemuksiaan sekä rakentaa uusia asioita ja merkityksiä ympäristöstään ja 
suhteistaan muihin ihmisin. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2001.) Ratkais-
tessaan kohtaamiaan sosiaalisia pulmia hänen ymmärryksensä sosiaalisista 
suhteista kasvaa (ks. Fonagy 2001, Silven & Vienola 1995). Sosiokulttuuri-
nen teoria korostaa leikin merkitystä oppimisessa, koska edellä mainitut vas-
tavuoroiset ja yhteisesti jaetut kokemukset syntyvät ja kehittyvät spontaanisti 
leikin luomassa virikkeellisessä ympäristössä. (Vygotsky 1978, 1997; Bodro-
va & Leong 2005, Hedegaard 2007.) Sosiaalisessa yhteisössä lapset, jotka 
jäävät edellä mainittujen kokemusten ulkopuolelle ja elävät ”yksin”, jäävät 
myös vaille merkityksellisiä ja tärkeitä oppimisen ja kehittymisen mahdolli-
suuksia.  

Taaperoikäisten leikeille on ominaista yhteistyö aikuisen kanssa, ja se 
syntyy välittömässä yhteisessä toiminnassa. Lapsi tutkii esineitä, katselee 
niitä ja laittaa ne suuhunsa, samalla kun aikuinen nimeää esineiden käyttötar-
koituksia. (Helenius & Mäntynen 2001). Taaperon kehitys kulkee sensomoto-
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risen ajattelun kautta kohti konkreettisia operaatioita (Piaget & Inhelder 
1977). Oman kehon hallinta, esimerkiksi kävelemään oppiminen ja katseen ja 
käden koordinaatio, on edellytyksenä esineiden käytölle ja tutkimiselle, jotta 
esineitä voisi myöhemmin käyttää symbolisesti. Esineet eivät ole enää mitä 
tahansa tavaroita, vaan niille alkaa lapsen mielikuvissa tarkentua oma käyttö-
tarkoituksensa. (Hedegaard 2007, Helenius & Mäntynen 2001.) 

Toisen ikävuoden aikana lapsi oppii yhdistämään useampia leluja tai esi-
neitä yhteen leikkiin. Leikki jakautuu eri osiin ja sisältää lyhyitä episodeja 
(Buckley 2003, 52–53), esimerkiksi lapsi laittaa autoa autotalliin. Aikuinen 
opettaa esineiden käyttötarkoituksia, liittää niihin puheen ja näin samalla tu-
kee lapsen kielen ja puheen kehitystä. Lapsi jäljittele aikuista, mikä on tässä 
ikävaiheessa lapsen keskeisin oppimismuoto. (Bruner 1986, Tomasello 1999, 
Helenius & Mäntynen 2001.) Kahden vuoden iässä lapsi yhdistää oikeat ob-
jektit ja kuvat ja ymmärtää, että kuva symbolisoi esinettä (Buckley 2003, 52–
53). Tämä kehitysvaihe laajentaa huomattavasti lapsen mahdollisuuksia uu-
siin kokemuksiin ja havaintoihin muun muassa kuvakirjojen avulla. 

Lapsen lähestyessä kolmen vuoden ikää hän aktiivisesti hakeutuu leikkiin 
ja ylläpitää kuvitteluleikkiä vertaistensa kanssa. Erot aikuisen ja lapsen väli-
sessä leikissä ja vertaisleikissä ovat siinä, että aikuinen auttaa vuorovaikutuk-
sen ylläpitämisessä, kun taas toiset lapset antavat haastetta lapselle tekemällä 
aloitteita vuorovaikutukseen ja vuorovaikutuksen ylläpitämiseen. Heti kun 
lapsi sitoutuu leikkiin vertaistensa kanssa, leikistä tulee sosiaalinen aktiviteet-
ti. Sosiaalinen leikki edellyttää kykyä havainnoida ja matkia muita, ja se an-
taa mahdollisuuden kommunikaatiotaitojen kehittymiselle. Sosiaalinen toi-
minta taas vahvistaa lasten itseluottamusta kommunikoijana. (Buckley 2003, 
90.)  

Roolileikkiin siirtymisen vaihe tapahtuu noin 2½ vuoden iästä neljännen 
ikävuoden lopulle. (Piaget & Inhelder 1977, Helenius & Mäntynen 2001.) 
Samaan aikaan roolileikkiin siirtymisen kanssa alkaa lapsen puheen kehitty-
misen vaihe (Piaget 2006, Tomasello 1999, Buckley 2003). Vygotskyn 
(1978) mukaan leikki on inhimillisen toiminnan korkeampi muoto, jossa ak-
tiivisen omaksumisprosessin kautta lapsi sisäistää todellisuutta yksilölliseksi 
suoritukseksi. Esineleikistä roolileikkiin siirtyminen tapahtuu siinä vaiheessa, 
kun leikkiesineistä ja leikkiteoista tulee välittäviä tekijöitä erottamaan teot ja 
tapahtumat todellisesta tilanteesta. (Hännikäinen 1995, 20–22.) 
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3.3 Kiintymyssuhdeteoria 
 

3.3.1 Kommunikaatiosta vuorovaikutukseen 

Kiintymyssuhteella tarkoitetaan lapsen ja hänen hoitajansa välistä tunnesidet-
tä. Syntymästään lähtien lapsella on tarve kiinnittyä hoitajaansa, joka yleensä 
on lapsen äiti. (Hautamäki 2001.) Kiintymyssuhde on lapselle syntyvä sisäi-
nen säätelyjärjestelmä, jonka avulla lapsi ylläpitää riittävää kokemusta toisen 
läheisyydestä uhan edessä (Bowlby 1974). 

Kiintymyssuhdeteoria pohtii sitä, miten ihminen muodostaa merkityksiä 
ja luo representaatioita muista ihmisistä ja ympäröivästä maailmasta. Bowlby 
(1972, 1973, 1980) on teoriassaan pyrkinyt selittämään, miksi ihmiset halua-
vat muodostaa vahvoja, valikoivia ja kestäviä siteitä toisiinsa sekä sitä, miten 
ja miksi ihmissuhteiden katkeaminen tai jo sen uhka aiheuttaa ahdistusta. 
Kiintymyssuhdeteorian perustana on vuorovaikutus ja siinä tarkastellaan lap-
sen kiinnittymisen strategioita kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. 

Varhaiset sosiaalisen vuorovaikutuksen kokemukset aktivoivat aivojen 
hermosoluja ja näin muovaavat aivojen toiminnallista kehitystä (Siegel & 
Hartzell 2004, Mäkelä 2003). Vauva tarvitsee toista ihmistä oman kehitys-
polkunsa suunnan näyttäjäksi (Sajaniemi 2005). Vanhemman ja lapsen väli-
nen vuorovaikutus säätelee aivojen kypsymistä, mikä puolestaan vaikuttaa 
siihen, miten muisti, tunteiden ja stressin säätelykyky sekä kyky ymmärtää 
toisen ihmisen mielenliikkeitä kehittyvät. (Siegel & Hatrtzell 2004, Luoma 
ym. 2008.)  

Hyvään kiintymyssuhteen rakentumiseen liittyvät aikuisen kyky kohdata 
ja aistia lapsen tarpeita sekä vastata niihin lapsen ensimmäisen elinvuoden 
aikana (Bowlby 1974). Mikäli vauvalla on erityisen tuen tarpeita esimerkiksi 
sairauden, vammaisuuden tai muiden kehityksellisisten riskitekijöiden vuok-
si, hän tarvitsee erityisen paljon kannattelua vuorovaikutussuhteessaan häntä 
hoitavan aikuisen kanssa. (Kalland 2003.) Toisen ikävuoden aikana ensisijai-
sen hoitajan ja lapsen välinen vuorovaikutus saa uusia muotoja (Bowlby 
1974). Kiintymyssuhteen kehittyessä lapsi alkaa entistä valikoidummin vasta-
ta aikuisen hänelle lähettämiin viesteihin sen mukaan, miten hyvin aikuinen 
on vastannut lapsen läheisyyden tarpeeseen. (Kalland 2001.) Lapsen pyrki-
mys läheisyyteen lisääntyy, mutta toiminta voi olla päinvastaista läheisyyden 
ylläpitämisen kanssa: äiti laittaa ruokaa tai tekee omia töitään lapsen leikkies-
sä omia leikkejään. (Bowlby 1974.)  

Tosenn ja kolmannen ikävuoden aikana kiinnittyminen näkyy kaikkein 
eniten ulospäin. Lapsi alkaa käyttää vanhempaansa turvasatamana. (Bowlby 
1974, Kalland 2001.) Silloin lapsen käyttäytyminen vaatii aktiviteettia, mää-
rätietoisuutta ja intensiteettiä sekä lapselta että aikuiselta. Lapsi haluaa tutkia 
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ympäristöään itsenäisesti ja etsiytyy pois äidin silmien alta, mutta jo seuraa-
vassa hetkessä hän epätoivoisesti etsii äidin huomiota. Mielialat vaihtelevat 
yhtä nopeasti. Aurinkoisesta ”äidin kullasta” tulee kitisevä ja oikutteleva 
”kiukkupussi”. (Bowlby 1974.)  

Tapa olla vuorovaikutuksessa riippuu siitä, kuinka tietoisia olemme itses-
tämme ja tunteistamme (Siegel & Hatrtzell 2004, 83). Emde (1989) on koros-
tanut sekä riski- että suojatekijöitä vanhemman ja lapsen välisessä varhaises-
sa vuorovaikutuksessa (taulukko 1). Lapsella on omat kehittymiseen liittyvät 
tarpeensa vuorovaikutuksessa. Kiinnittyäkseen aikuiseen lapsi tarvitsee ai-
kuisen kiintymistä (Bowlby 1972, Hautamäki 2001). Pieni lapsi on herkästi 
haavoittuva ja hän tarvitsee aikuisen suojaa ja suojelua (Schulman 2001, Em-
de 1989, Hautamäki 2001).  

Jotta lapsen fysiologiset tarpeet tulisivat tyydytetyiksi, on aikuisen vastat-
tava lapsen tarpeisiin ja luotava toiminnoillaan jäsentynyt struktuuri, jotta 
lapsi oppisi ennakoimaan tapahtumia. Aikuisen on myös vastattava empaatti-
sesti lapsen tunneilmaisujen jakamiseen ja säätelyyn. (Siegel & Hatrtzell 
2004, Bowlby 1973, Mäntymaa & Tamminen 1999.) Lapsi oppii leikin avul-
la, aikuisen tehtävä on opettaa häntä leikkimään. Kurin ja rajojen avulla ai-
kuinen antaa turvallisen ympäristön lapsen itsekontrollin ja -säätelyn oppimi-
selle. (Emde 1989, Mäntymaa & Tamminen 1999.) 

 
Taulukko 1. Lapsen kehitykselliset tarpeet vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa. 
(Emde 1989.) 
 

Lapsi Aikuinen 
Kiintymys (attachment) Kiin(nit)tyminen (bonding) 

Haavoittuvuus Suojelu 
Fysiologinen säätely Järjestynyt struktuuri, tarpeisiin 

Tunteiden säätely ja jakaminen Empaattinen vastavuoroisuus 

Oppiminen Opettaminen 

Leikki Leikki 
Itsekontrolli Kuri 

 
Taaperoikäiset lapset rakentavat vielä kiintymyssuhdettaan omiin vanhem-
piinsa. Pieni lapsi on täysin riippuvainen aikuisen hoidosta ja huolenpidosta. 
Mitä pienempi lapsi on, sitä haavoittuvampi hän on siirtyessään hoitoon ko-
din ulkopuolelle. (Hautamäki 2001; Schulman 2001.) Pienet lapset tarvitsevat 
erityisen turvallisen kasvuympäristön, joka takaa hyvän fyysisen, emotionaa-
lisen ja sosiaalisen kasvun mahdollisuuden. Tämä on pohja lapsen kaiken-
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puoliselle myönteiselle kehitykselle. (Oliveira-Formosinho 2001, Schulman 
2001.)  

Erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla aikuisen sensitiivisyys havain-
noida ja tunnistaa lapsen fyysisiä ja psyykkisiä tarpeita sekä kyky vastata 
niihin korostuu entisestään. (Kalland 2001, 2003.) Aikuisen on tunnistettava 
kunkin lapsen yksilölliset taidot ja rajoittimet, joilla lapsi on vuorovaikutuk-
sessa ympäristönsä kanssa. Lapsen ja opettajan välisessä toissijaisessa kiin-
tymyssuhteessa korostuu aikuisen rooli tutkimisen ja jännityksen tuojana 
lapsen elämään (Bowlby R. 2007). Käytännössä tämä tarkoittaa aikuisen ak-
tiivista osallistumista lapsen leikkiin, leikin ohjaamiseen ja toimintaan yhdes-
sä toisten lasten kanssa. Tietenkään tämä ei sulje pois turvan ja lohdun tarvet-
ta, syli pitää olla jokaisen pienen ulottuvilla silloin kun hän sitä tarvitsee. 

 
3.3.2 Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus päivähoidossa 

Emotionaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi pieni lapsi tarvitsee turvallisen 
ja luotettavan aikuissuhteen aloittaessaan päivähoidossa (Schulman 2001). 
Taaperoiässä lapsen kiinnittyminen ensisijaiseen hoitajaan on vielä hyvin 
ristiriitaisessa vaiheessa. (Bowlby 1973, Hautamäki 2001). Ensisijaisen hoita-
jan, useimmiten äidin tai isän, läsnäolo on tarpeellinen eikä lapsi kestä eroa 
kuin hetken, vaikka toisaalta lapsi pyrkii itse pois jatkuvasta kiinteästä suh-
teesta alkamalla tutkia ympäristöään ja keksimällä omia leikkejä. (Silvén & 
Kouvo 2008.) Se mitä lapsi kohtaa päivähoidossa, vaikuttaa ratkaisevasti, 
miten lapsen käyttäytyminen alkaa kehittyä (Schulman 2001, 2003). Päivä-
kodilla on ratkaiseva merkitys sille, minkälaiseksi lapsen tapa säädellä omaa 
turvallisuuden tunnettaan kehittyy. 

Aloittaessaan päivähoidossa lapsi kohtaa vieraita aikuisia ja hän muodos-
taa toissijaisen kiintymyssuhteen häntä hoitavaan aikuiseen. Lapsen ja aikui-
sen vuorovaikutus muodostuu olennaiseksi laatutekijäksi arvioitaessa lapsen 
viihtymistä ja oppimista päivähoidossa. Päivähoitoon sopeutumiseen vaikut-
taa olennaisesti se, miten lapsi kiinnittyy omaan hoitajaansa tai hoitajiinsa 
päivähoidossa. (Constantino & Olesh 1999, Cassiba, Iljzendoorn & D’Odo-
rico 2000.)  

Huomioitavaa on myös aikuisen vallan käyttö suhteessa lapsiin. Mitä pie-
nempi lapsi on, sitä riippuvaisempi hän on aikuisista suhteessa hoivaan, ope-
tukseen ja kasvatuksen laatuun. Aikuinen kasvattajana välittää, muuttaa, uu-
distaa ja suodattaa lapsen ja hänen ympäristönsä välistä suhdetta. (Luoma 
ym. 2008.) Aikuiset määrittävät sen mikä on lapselle eduksi. Lapsen tarpei-
den ja toiveiden kuuleminen vaatii kasvattajalta monipuolisia taitoja kerätä 
tietoja yksittäisen lapsen ajattelusta ja tavasta oppia. 
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Baumrind (1993) käyttää käsitettä auktoritatiivinen vanhempi puhuessaan 
vanhemmista, jotka tukevat lapsen itsetuntoa, pätevyyden tunnetta ja suunni-
telmallista käyttäytymistä. Vanhemmat ovat sitoutuneita kasvatustehtäväänsä 
ja virittyneitä havaitsemaan lapsen tarpeita. He ovat kasvatuksessaan joh-
donmukaisia ja tarvittaessa myös vaativia ja tiukkoja huomioiden lasten edel-
lytykset osallistua toimintoihin. (Baumrind 1993, McCoby & Martin 1983, 
Hautamäki 2001, 2008.) Näin voidaan olettaa myös päivähoidon ammattilais-
ten toimivan. Aikuisen on myös vastattava empaattisesti lapsen tunneilmai-
sujen jakamiseen ja säätelyyn. (Siegel & Hartzell 2004.)  
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4 Päiväkoti oppimista ja kehitystä tukevana 

oppimisympäristönä 
 

4.1 Päiväkoti kasvatusinstituutiona 
 

4.1.1 Päiväkoti sosiaalisena oppimisympäristönä 

Sosiokulttuurisesta näkökulmasta katsottuna päiväkotia pidetään instituutio-
na, joka toimii kulttuuristen artefaktien kautta joiden välityksellä lapsi liittyy 
uuteen kulttuurisen ympäristöön. (Vygotsky 1978, Tomasello 1999, Nyland 
2004, Brennan 2007.) Instituutio voi olla erilainen riippuen siitä, millä tavalla 
se määrittää yksilönsä (Trigg 2001, 160). Voidaksemme selittää ja ymmärtää 
yhteisön sosiaalista rakentumista ja sen luonnetta meidän tulisi yhteisön ja 
yksilön fyysisten ja biologisten ominaisuuksien lisäksi perehtyä sen jäsenten 
ajatusmaailmaan (Trigg 2001, 55). Institutionaalisessa yhteisössä, kuten päi-
väkodissa, pieni lapsi kohtaa vallitsevan kulttuurin sosiaalisessa kontekstissa. 
(Vygotsky 1986). Tutkittaessa pienten lasten elämää päivähoidossa päiväko-
tiyhteisö ikään kuin suodattaa sen laajemman yhteisön tavat ja tottumukset, 
jossa lapsi elää. Päivähoito instituutiona on osa, mutta myös heijastuma laa-
jemmasta sosiaalisesta systeemistä.  

Institutionaalistumisesta on tullut olennainen osa modernia lapsuutta sillä 
tämän päivän lapset viettävät merkittävän ajan julkisen kasvatuksen piirissä. 
On olemassa yleinen konsensus siitä, että lapsuus muotoutuu kahdessa toisis-
taan poikkeavassa systeemissä, joissa on erilaiset normit ja hoitokäytännöt. 
Toisaalta meillä on vahva perhekulttuurien kasvatustraditio ja toisaalta lasten 
päivähoito, joka perustuu ammattikasvatuksen traditioon. (Brennan 2007.) 

Päivähoitotoiminta koostuu sarjasta erilaisia sosiaalisia toimintoja, joissa 
niihin osallistujilla on parhaimmillaan yhteinen ja jaettu mielenkiinnon kohde 
(Fogel 1993, Tomasello 1999, Mead 1934, Vygotsky 1989). Sosiaalinen toi-
minta tapahtuu vuorovaikutuksessa, jossa yksilöt vaikuttavat samanaikaisesti 
itseensä ja toisiin (Vygotsky 1989). Vuorovaikutus on kahden tai useamman 
ihmisen välistä kommunikaatiota, joka tapahtuu kielen välityksellä. Kieli 
itsessään on enemmän kuin puhe, siihen liittyy puheen lisäksi myös ilmeet, 
eleet, kehon asento ja koko kehon käyttö. (Mead 1934.) 

 
4.1.2 Vertaisryhmä kasvun tukena 

Lapsi kykenee luomaan monia turvallisia suhteita aikuisiin (Howes 1990, 
Silvén & Kouvo 2008). Bowlbyn (1974) mukaan lapsi voi jopa hyötyä eri ih-
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missuhteista, kunhan niitä ei ole liian monta. Päivähoidossa riittävän hyvän 
aikuissuhteen lisäksi lapsen vuorovaikutus ikäistensä kanssa laajentaa lapsen 
kiinnostusta leikkimiseen ja ympäristön tutkimiseen. (Silvén & Vienola 
1995.)  

Vertaisryhmässä lapsi samaistuu paitsi omaan kulttuuriinsa myös ja ennen 
kaikkea ryhmän muihin lapsiin. Se, miten lapsi liittyy yhdeksi ryhmänsä jä-
seneksi, on hänelle merkittävä kokemus, jota hän representoi myöhemmin 
liittyessään erilaisiin ryhmiin. Fonagyn (2001) mukaan representaatio on mo-
nimutkainen tulos yksilön kyvystä mielellistää (mentalize) (ks. Kontu 2004) 
aiempia kokemuksiaan uudessa tilanteessa. Mielellistäminen (mentalization) 
perustuu yksilön tapaan tehdä havaintoja ympäristössään olevista tapahtumis-
ta, tavasta tunnistaa toisten ajatuksia ja tunteita ja sen jälkeen antaa asioille 
merkityksiä ja käsitteellisiä muotoja omien kokemuksiensa, tarpeidensa ja 
aikomuksiensa mukaisesti. Corsaron (2000) mukaan lapset toimivat vertais-
ryhmässään reproduktiivisesti. Lapset eivät vain jäljitä ja toista sisäistäen 
ympäristönsä sosiaalisia ja kulttuurisia toimintoja, vaan he liittävät toimin-
taan aiemmat kokemuksensa ja tunteensa.  

Päiväkodissa lapsi tarvitsee ensisijaisesti kiinteän aikuissuhteen ja mah-
dollisuuden osallistua vertaisryhmän toimintaan sekä kokemuksia toisten 
lasten hyväksynnästä. Turvallinen ja hyvä suhde aikuiseen mahdollistaa sen, 
että lapsi voi suunnata kiinnostuksensa toisiin lapsiin ja muodostaa hyviä ver-
taissuhteita toisten lasten kanssa. Aikuisen ja lapsen välinen suhde on aina 
asymmetrinen; aikuinen tulee toimeen ilman lasta, mutta lapsi ei selviä ilman 
aikuista. Pieni lapsi tarvitsee aikuisen turvaa sekä fyysisesti että psyykkisesti 
kyetäkseen luomaan suhteitaan vertaisiin.  

Vertaissuhteissa lapsi saa tietoa itsestään ja muista lapsista. Lapset vertai-
levat kokemuksiaan ryhmässä ja vertaamalla itseään muihin lapset luovat 
kuulumistaan mukaan yhteisöön. (Laine, Neitola, Talo, Junttila, Salminen & 
Votkin 2002.) Vertaissuhteissaan leikki-ikäiset lapset yrittävät yhtämittaisesti 
säädellä omaa toimintaansa jakaakseen sitä toisten kanssa (Corsaro 2000). 
Lapsi tarvitsee myönteisiä kokemuksia vertaisryhmässään. Hänen tulee tun-
tea kuuluvansa ryhmään, jolloin hän voi tehdä sosiaalisia vertailuja ja kehit-
tää itsetuntemustaan.  

Sääntöjen kompleksisuus sosiaalisen toiminnan organisoitumisessa on 
vielä taaperoikäiselle vaikeaa, ja sääntöjen noudattamisessa hän saattaa kokea 
frustraatiota ja käyttäytyä epäsopivasti. Toisaalta näihin sääntöihin sopeutu-
malla lapsi voi kokea tulevansa jonkun tietyn ryhmän jäseneksi, jota säännöt 
koskevat. (Corsaro 2000.) Vertaisryhmässä lapsi harjoittelee sosiaalisia taito-
ja ja oppii tajuamaan sosiaalista todellisuutta. Riskitekijöitä ryhmästä ja 
myöhemmin yhteiskunnasta syrjäytymiselle ovat muun muassa heikko itse-
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tunto, sosiaalinen kyvyttömyys, torjutuksi tuleminen vertaisryhmässä, ver-
taisryhmän sosiaalisen tuen puute ja heikot hoito- ja auttamisresurssit. (Laine 
ym. 2002.) Samanlaisuus ja erilaisuus ovat lasten luomassa kulttuurissa arki-
päivää (ks. Strandell 1994). 

 
4.1.3 Varhaiskasvatus päivähoidossa 

Päiväkodissa vrhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tasapainoista 
kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus perustuu pääasiassa varhais-
kasvatukselliseen, mutta myös monitieteiseen tutkimukseen ja tietoon lapsen 
kehityksestä, kasvusta ja oppimisesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet 2005, 11.) Ammatillisella kasvatuksella varhaiskasvatuksen yhteydessä 
tarkoitetaan sitä, että sen aktiviteetit ovat suunniteltuja ja vaihtelevia ja ne 
sisältävät intensiivisiä harjoituksia. Tavoitteelliseen kasvatukseen liittyvät 
pitkän aikavälin suunnitelmat, ohjaajien ja konsultaation käyttö sekä muu 
ammatillinen apu. (Cambell & Milbourne 2005.)  

Päiväkodin toiminnat ovat yhteisiä aktiviteetteja ja käytäntöjä, jotka jae-
taan kulttuuristen artefaktien kautta, joita ovat niin kielelliset symbolit kuin 
sosiaalisten instituutioiden sisältämät tavat ja toimintavälineet. (Tomasello 
ym. 2005.) Niiden välityksellä päivähoidossa pyritään ohjaamaan lapsen ke-
hitystä varhaiskasvatuksen tavoitteiden suuntaisesti. Tässä tutkimuksessa 
pyritään luomaan käsitystä siitä, miten erityistä tukea tarvitseva lapsi osallis-
tuu ja jakaa päiväkodin arki- ja leikkitoimintoja yhdessä toisten lasten kanssa.  

Kunkin lapsen yksilölliset tarpeet huomioidaan lapsen henkilökohtaisessa 
varhaiskasvatussuunnitelmassa (VASU). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä 
lapsen vanhempien kanssa. Lapsen tarpeet arvioidaan ja määritellään kasva-
tushenkilöstön ja vanhempien havaintojen pohjalta. Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteiden (2006) mukaan lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnin 
lähtökohtana ovat vanhempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen 
tarkastelu tai aiemmin todettu erityisen tuen tarve, joka voi olla tarkoituk-
senmukaisen asiantuntijan lausunto. Lapsen tarvitsema tuki pyritään järjes-
tämään yleisten varhaiskasvatuspalvelujen yhteydessä. Lapsen henkilökohtai-
seen varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan lapsen tarvitsema erityisen tuen 
tarve ja sen järjestäminen, mikä korvaa päivähoitolain tarkoittaman kuntou-
tussuunnitelman erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevalle lapselle (Laki las-
ten päivähoidosta 36/1973). 

 
4.1.4 Varhaiskasvatuksen laatu ja sen tutkiminen 

Päivähoidon laatu perustuu ammatilliseen varhaiskasvatukseen, jonka tun-
nusmerkkejä ovat; turvallinen, terveellinen ja oppimista edistävä ympäristö, 
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lapsen fyysisen ja älyllisen kehityksen edistäminen, sosiaalisen ja emotionaa-
lisen kehityksen tukeminen sekä positiivisen palautteen ja ohjauksen antami-
nen. Laadukkaaseen varhaiskasvatukseen kuuluvat myös hyvä yhteistyö per-
heiden kanssa, joustavan ja tarkoituksenmukaisen, lasten tarpeisiin vastaavan 
ohjelman luominen ja kasvattajien ammattiin sitoutumisen edistäminen. 
(Cambell & Milbourne 2005.) 

Yhdysvaltalaisissa tutkimuksissa (Saracho & Spodek 2007) on havaittu 
suunnitelmallisen ja lapsen kehitystä tukevan varhaiskasvatuksen laadun ole-
van yhteydessä varhaiskasvattajien koulutukseen. Koulutuksen pituus on yh-
teydessä siihen, miten opettajat käyttäytyvät lapsiryhmässä. Samansuuntaisia 
tuloksia löytyy Kallialan (2008) tutkimuksesta, jossa hän tutki aikuisten si-
toutumista vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Tutkimuksen mukaan lastentar-
hanopettajat, joilla oli pedagoginen koulutus, olivat sitoutuneempia vuoro-
vaikutukseen lapsen kanssa kuin muut ammattiryhmät. 

Päivähoidon laadun tutkimiseen liittyvät päätekijät ovat oppimisympäris-
tön, lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen ja ulospäin näyttäytyvän 
toiminnan evaluointi ja kehittäminen. (Pascall, Bertram, Mould & Hall 
1998.) Ulospäin näyttäytyvää toimintaa voidaan arvioida lasten välisen vuo-
rovaikutuksen havainnoinnilla, jossa kiinnitetään huomiota lasten emotionaa-
liseen hyvinvointiin (Laevers 1995, 1997, 2004) ja lasten käsityksiin itsestä ja 
muista. (Pascall, Bertram, Ramsden, Georgeson, Saunders & Mould 1995, 
Pascall ym. 1998.)  

Emootioita voidaan kuvata prosesseina, joissa integroituvat erilaiset itse-
näiset yksilön sisäiset ja toisten kanssa hankitut kokemukset toiminnaksi. 
(Siegel & Hartzell 2004, 57–59.) Emotionaalisen hyvinvoinnin tunnistaa sii-
tä, että lapsi on huoleton ja rentoutunut, hänellä on hauskaa yhdessä toisten 
kanssa (Laevers & Hautamäki 1997). Lasten emotionaalista hyvinvointia 
edesauttavat huolehtiva ja hoivaava suhde, jossa jaetaan ja vahvistetaan posi-
tiivisia emootioita ja rauhoitetaan ja vähennetään negatiivisia tunteita. Integ-
roituneet kokemukset ovat hyvinvoinnin ydin itsessä ja suhteissa toisten 
kanssa. (Siegel ym. 2004, 58–59.) 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että yhtenä laadun kriteerinä 
määritelty aikuisen ja lapsen välinen suhdeluku ei useinkaan toteudu pienten 
lasten ryhmissä. Tutkimuksissa havaittiin, että kun 6 kuukauden–15 kuukau-
den iässä olevien lasten ryhmäkoko suositus oli 6 ja suhdeluku 3:1, niin käy-
tännössä suhdeluku oli 4:1 ja ryhmäkoko 8. Vastaavasti 24 kukautta vanhojen 
lasten ryhmäkoko suositus oli 8 ja suhdeluku 4:1, tutkimuksessa olevien 
ryhmien koko oli keskimäärin 11 ja suhdeluku 5:1. Suurin ero suomalaiseen 
käytäntöön löytyi 36 kuukautta vanhojen kohdalla, heille suositeltiin ryhmä-
kooksi 14 ja suhdeluvuksi 7:1. (NICHD Early Care Research Classes Meet 
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1999.) Ero Suomeen tulee nimenomaan ryhmäkoossa. NICHD:n tutkimuk-
sessa olevien ryhmien kohdalla noudatettiin kahden aikuisen mallia, kun 
meillä ryhmät toimivat kolmen aikuisen turvin ja siten ryhmäkoko voi kasvaa 
kolmevuotiailla kohtuuttoman suureksi.  

Pulmalliseksi aikuisen ja lapsen välisen suhdeluvun käytön ryhmäkoon 
määrittäjänä tekee se, että ryhmissä voi olla 1–6-vuotiaita lapsia ja kun joku 
lapsista täyttää kolme vuottaa ryhmäkoko kasvaa yhdellä lapsella, jos suhde-
luku sen sallii. Tämä aiheuttaa jatkuvaa muutosta ryhmärakenteessa ja saattaa 
haitata sekä lasten keskinäisä että lasten ja aikuisten välisiä vuorovaikutus-
suhteita.  

 
 

4.2 Päivähoidossa aloittaminen 
 

4.2.1 Siirtyminen päivähoitoon – ero vanhemmista 

Lapsen siirtyminen päivähoitoon on hänen ensimmäinen siirtymänsä kodin 
ulkopuolelle institutionaalisen kasvatuksen piiriin. Schulmanin (2001) mu-
kaan tämän siirtymän onnistuminen vaikuttaa ratkaisevasti lapsen selviytymi-
seen myöhemmissä siirtymätilanteissa, koska siitä jää muistijäljet lapsen tun-
ne-elämään. (Schulman 2001.) Laadukkaassa päivähoidossa taaperoiässä 
aloittaneet lapset olivat esikouluiässä sopeutuvampia ja he osoittivat testiti-
lanteessa parempaa itsesäätelykykyä, kun taas huonolaatuisessa päivähoidos-
sa aloittaneilla tilanne oli päinvastoin. (Howes 1990.) 

Keskinen (2000) on tutkinut noin 1-vuotiaiden lasten päivähoidon aloit-
tamista äidin kokemuksien näkökulmasta (n = 295). Nuorimmat lapsista oli-
vat aloittaneet kodin ulkopuolisessa hoidossa jo 3 kuukauden iässä, mutta 
keskimäärin lapset aloittivat 12 kuukauden iässä. Äitien mukaan lapset so-
peutuivat päivähoitoon noin 1½ viikon kuluessa. Noin puolella lapsista ilme-
ni nukkumiseen ja syömiseen liittyviä pulmia, mutta vain 10 prosentilla ha-
vaittiin varsinaisesti sopeutumiseen liittyviä ongelmia, joita olivat muun mu-
assa jatkuvat syömis- ja nukkumisongelmat. (Keskinen & Hopearuoho-
Saajala 2000.) 

Hoidossa aloittamiseen liittyviä lasten tyypillisiä käyttäytymisen piirteitä 
ovat itkuisuus, epäröivät eleet ja ympäristöön suuntautuvat katseet, vetäyty-
minen ja frustaatioherkkyys. (Dalli 2000, Howes 1990, Keskinen & Hopea-
ruoho-Saajala 2000, Thyssen 2000, Schulman 2001.) Jos lapsi ei kykene il-
maisemaan tuntojaan sanoin, hän tarvitsee hyvin yksityiskohtaista mielen 
kannattelua, toisin sanoen lasta hoitavan aikuisen on osattava virittäytyä lap-
sen tunnetilaan ja kyettävä lukemaan hänen sanattomia viestejään. (Schulman 
2001, Yaoying Xu 2006.) 
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Myös vanhempien tavalla jättää lapsensa päivähoitoon ja vanhempien ja 
kasvattajien välisellä vuorovaikutuksella erotilanteessa on merkitystä siihen, 
miten lapsi reagoi vanhemman lähtemisen jälkeen. (Yaoying Xu 2006.) Tässä 
tutkimuksessa keskitytään kuvaamaan lapsen ja häntä hoitavien aikuisten 
vuorovaikutusta vanhemman lähtemisen jälkeen. Taaperon kiintymyssuhde 
on vielä kehittymässä ja häntä hoitavasta aikuisesta tulee hänelle uusi turva-
satama vanhempienn rinnalle, johon kiintyä ja kiinnittyä (Kalland 2001). 
Tutkimuksessa olevia lapsia seurataan vuoden ajan ja arvioidaan sitä, miten 
lapsi jää päivähoitoon hoidon alkaessa ja miten hänen suhteensa häntä hoita-
viin aikuisiin rakentuu päiväkotivuoden aikana. Erityinen huomio kiinnite-
tään aikuisen sensitiivisyyteen havaita lapsen tarpeet ja vastata niihin. 

 
4.2.2 Liittyminen ryhmään 

Liittyessään päivähoitoryhmään lapsi alkaa kamppailla omasta tilastaan ja 
paikastaan ryhmässä. Yksilökokemuksille on vähemmän tilaa kuin lapsi on 
kotonaan tottunut. Taaperoikään liittyvä kielellisten taitojen suhteellinen 
niukkuus saattaa vaikeuttaa hänen ryhmään liittymistään. (Schulman 2001.) 
Pienet lapset havainnoivat toisiaan ja liittyvät usein satunnaisesti johonkin 
toimintaan toisten kanssa (Thyssen 2000, 2003). Sama saattaa koskea myös 
erityistä tukea tarvitsevia lapsia, joilla on pulmia kielen kehityksen alueella. 
Taaperoilla yhteinen toiminta perustuu yllättävään, odottamattomaan aktivi-
teettiin, joissa jäljittely ja tunnetilaan eläytyminen on voimakasta, kuten yh-
teinen huutaminen, ympyrää juokseminen ja muu sellainen toiminta (Thyssen 
2003). Taaperoikäiset tarvitsevat sopivan kokoisen tilan, jossa heillä on mah-
dollisuus liikkua vapaasti törmäämättä toisiinsa, samanaikaisesti kun heillä 
on mahdollisuus olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. (Yaoying 2006.)  

Päivähoidossa lapsi tutustuu itseensä ja hänen itsetuntemuksensa kasvaa 
suhteessa muihin lapsiin ja aikuisiin. Itsetuntemus rakentuu dynaamisesti 
vuorovaikutussuhteissa muiden kanssa. Siegel ja Hartzell (2004) puhuvat 
integratiivisesta vuorovaikutuksesta, jolla tarkoitetaan kykyä tilanteeseen 
sopivaan vuorovaikutukseen. Lapsi oppii tuntemaan, millainen ryhmän jäsen 
hän on ja miten hänen toimintansa vaikuttaa muiden toimintaan. Emotionaa-
linen vastavuoroinen kommunikaatio, jossa virittäydytään yhteiseen tunneti-
laan toisen kanssa, luo pohjaa pitkille ja kestäville, jopa elämänikäisille, si-
teille toisten kanssa. (Siegel & Hartzell 2004.) Eriksonin mukaan (1962) lap-
sen voi nähdä ”pyristelevän” hankkiakseen luottamusta, autonomiaa ja itse-
näisyyttä. (Erikson 1962, Nyland 2004.) Ongelmat varhaislapsuudessa näky-
vät myöhemmällä iällä heikkoina oppimisedellytyksinä, psyykkisenä pahoin-
vointina ja/tai sosiaalisen kompetenssin puutteena (Nyland 2004). 
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4.2.3 Sopeutuminen päivähoitoon 

Malinowskin mukaan (2007) kulttuuri on sidoksissa ihmisen tarpeisiin eikä 
kulttuuria voi määritellä muulla tavoin kuin yksilön tarpeiden tyydytyksenä, 
johon liittyvät yhteisöllisyys, kulttuuristen artefaktien käyttö ja tavaroiden 
kulutus. Jotkut tarpeista ovat biologisia ja toiset kulttuurin tuomia. Mali-
nowskin mukaan muun muassa perheiden rakenne on erilainen eri kulttuu-
reissa, mutta perheen toiminta esimerkiksi lasten opastamisessa on saman-
suuntainen. (Malinowski 1992, Trigg 2001, 157.) Sopeutumisella tässä tut-
kimuksessa tarkoitetaan sitä, että lapsi omaksuu itselleen kulttuurin tarjoa-
man roolin ja voi toimia yhteisössä sen täysivaltaisena jäsenenä. 

Brennan (2007), joka tutkimuksessaan selvitti länsimaisen päivähoidon 
rakenteita ja kulttuuria sosiokulttuurisen lähestymistavan heijastumana, pu-
huu enkulturaatiosta tarkastellessaan lasten sopeutumista ja integroitumista 
päivähoitoon. Brennanin (2007) mukaan enkulturaatiota päivähoidossa tapah-
tuu eniten päivittäisten toimintojen aikana ”autenttisissa tilanteissa”, kun lap-
set ja aikuiset ovat sitoutuneita yhteiseen vuorovaikutukseen arkipäivän asi-
oissa. Tällaisia hetkiä on silloin, kun opettaja spontaanisti vastaa lapsen tar-
peisiin tai huomioi lapsen mielenkiinnon kohteet ja toimii linkkinä yksittäi-
sen lapsen ja lapsiryhmän välillä. Sen lisäksi juuri näinä hetkinä sekä opetta-
jat että lapset olivat sitoutuneina toimintaan, ja opetus näytti sujuvan vaivatta. 
(Brennan 2007.)  

Reunamo (2007) määrittää sopeutumisen mahdollisuutena käyttää ole-
massa olevaa ympäristöä paremmin hyödykseen. Siihen liittyy kyky mukau-
tua ympäristön lainalaisuuksiin ja kyky sulauttaa omat mielikuvansa tapah-
tumiin. Mukauttamisen ja sulauttamisen tasapainottamisessa lapsi työstää 
omien havaintojen ja mielikuvien vuoropuhelua. Se lisää hänen toiminta-
mahdollisuuksiaan, ja tätä voidaan kutsua sopeutumiseksi ympäristöön. 
(Reunamo 2002, 24–25.) 

Corsaro (2000) puhuu toissijaisesta sopeutumisesta yhteisöön silloin, kun 
lapsi oppii noudattamaan aikuisen asettamia sääntöjä, ei autoritaarisessa mie-
lessä vaan siksi, että niiden kautta voidaan toimia sosiaalisesti. Alle kolme-
vuotiaana lapsi ei vielä ymmärrä aikuisjohtoisen ja paljon sääntöjä ja ohjeita 
sisältävän toiminnan tarkoitusta yhteisöön kuulumisen näkökulmasta. Sen 
sijaan leikki-ikäinen lapsi ei enää koe aikuisen sääntöjä mielivaltaisena toi-
minnan rajoittamisena. (Corsaro 2000.) 

Pienten lasten sopeutumista ryhmään voidaan määritellä sen mukaan mi-
ten lapsi mukautuu päiväkodissa olemiseen, sekä ohjattuun toimintaan että 
omaehtoiseen toimintaan. Turvalliseksi koettu ympäristö muodostaa hyvän 
oppimisympäristön ja edellytykset tasapainoiselle kehittymiselle. (Keskinen 
& Hopearuoho-Saajala 2000.) 
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Brennanin (2007) mukaa enkulturaatio päivähoidossa tapahtuu paljolti 
lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhteissa. Enkulturaatio on riippuvainen 
siitä, kuinka emotionaalisesti aikuinen kykenee huomioimaan lapsen tarpeet, 
ja miten hän kulttuuristen artefaktien, kuten lelujen ja tapojen, kautta liittää 
lapsen hänen sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiinsa päivähoidossa. 
(Brennan 2007.) 

Taaperoikäisten sopeutuminen päivähoitoon vaatii erityisen paljon sensi-
tiivisyyttä aikuiselta. Hyvän vuorovaikutussuhteen syntymiseen lapsen ja 
aikuisen välille lapsi tarvitsee jatkuvaa aikuisen fyysistä ja psyykkistä läsnä-
oloa sekä aikuisen kykyä havaita lapsen tarpeet ja vastata niihin. Entä silloin, 
kun taaperolla on lisäksi erityisen tuen tarve? Kykenevätkö kasvattajat päivä-
hoidossa luomaan lapselle emotionaalisesti lämpimän ja turvallisen oppi-
misympäristön? Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten erityis-
tä tukea tarvitsevien taaperoiden vuorovaikutussuhteet rakentuvat päiväkoti-
ryhmässä. Tutkimuksen alkaessa vuonna 2004 keväällä Helsingissä päivähoi-
toon haki, kiertäviltä erityistarhanlopettajilta saadun tiedon mukaan, kuusi 
alle 3-vuotiasta, lasta joilla oli hakiessaan lausunto erityisen tuen tarpeesta.  

Vuonna 2007 päivähoidossa Helsingissä oli yhteensä 3 359 alle 3-vuo-
tiasta lasta, joista 43 oli erityistä tukea tarvitsevia. Lienee siis todennäköistä, 
että useimpien taaperoiden erityisen tuen tarpeet havaitaan ja tunnistetaan 
päivähoidossa aloittamisen jälkeen. Lasten tarpeet liittyivät kroonisiin saira-
uksiin (10), kehitysvammaisuuteen (9), motorisen kehityksen pulmiin (8), 
puheen- ja kielenkehityksen häiriöihin (5) sekä kokonaiskehityksen viiväs-
tymiseen (5). Lisäksi mainittiin pulmia muun muassa sosioemotionaalisessa 
kehityksessä (1), tarkkaavaisuudessa (1) ja neljällä lapsella erityisen tuen 
tarve oli määrittelemätön. (Helsingin kaupungin sosiaaliviraston tietohuolto- 
ja tilastoyksikkö 2008.) 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 

 
5.1 Tutkimustehtävä 

 
Tutkimustehtävänä on selvittää, miten taaperoikäiset erityistä tukea tarvitse-
vat lapset sopeutuvat päiväkotiryhmään. Lähtökohtana on käsitys siitä, että 
tavallinen päiväkotiryhmä tukee pienten lasten kehitystä ja oppimista lapsille 
suunnitellun toiminnan, vertaisryhmässä toimimisen ja mallioppimisen kaut-
ta. Entä silloin, kun lapsella on erityisen tuen tarpeita?  

Tutkimus keskittyy tarkastelemaan sitä, miten lasten ja aikuisten väliset 
vuorovaikutussuhteet rakentuvat, ja millä tavoin erityistä tukea tarvitsevat 
taaperot liittyvät oman päiväkotiryhmänsä jäseniksi. Tutkimus pyrkii myös 
löytämään niitä menetelmiä, joita päivähoidon arjessa kasvattajat tekevät 
luodessaan lapsen tarpeisiin vastaavaa turvallista oppimisympäristöä. 

 
Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten taaperoikäisen erityistä tukea tarvitsevan lapsen ja häntä kasvat-
tavien aikuisten välinen vuorovaikutus kehittyy ensimmäisen päivä-
hoitovuoden aikana? 

2. Miten lapsi liittyy mukaan vertaisryhmään? 
3. Miten vuorovaikutussuhteet lapsen ja muiden lasten välillä kehittyvät? 
 
 

5.2 Tutkimuksen metodologia 
 

5.2.1 Etnografinen monitapaustutkimus 

Tutkimuskohteeksi sopivia lapsia ei ollut kovin helppo löytää, ja siksi jo al-
kuvaiheessa päädyttiin laadulliseen tutkimusotteeseen. Tutkimusmenetelmä-
nä on käytetty etnografista tapaustutkimusta (Syrjälä & Numminen 1988), 
niin että tutkimuksen kohteeksi on valittu useampi yksilö. Tapaustutkimuk-
sen sijasta päädyttiin monitapaustutkimukseen siitä syystä, että sen avulla 
voidaan löytää paremmin ilmiöön kuuluvia samansuuntaisia merkkejä, tai 
päinvastaisesti löytää ilmiön sisällä esiintyviä vastakkaisia ilmiöitä useam-
man eri tutkimuskohteen kautta. Tapausten lisääntyessä neljästä kuuteen voi-
daan löytää jopa kaksi erilaista selitysmallia ilmiön teoretisoimiseksi. (Yin 
1994, 46.)  
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Lähtökohtana tutkimuksessa on selvittää organisaation sosiaalista toimin-
taa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata lapsen päivähoidon aloittamisen ja 
sinne sopeutumisen prosessia lapsen näkökulmasta katsoen. Tutkimus on 
etnografista tutkimusta, jossa tavoitteena on ymmärtää ihmisen toimintaa ja 
sen sosiaalisia merkityksiä tietyssä ympäristössä.(Lappalainen 2007). Etno-
grafisessa tutkimuksessa tutkitaan yksilön käyttäytymistä makro- ja sosio-
kulttuurisessa kontekstissa (Buchbinder, Longhofer, Barret, Lawson & 
Floersch 2007). Etnografinen tutkimus antaa mahdollisuuden tuoda esille 
niitä käytänteitä ja rakenteita, jotka mahdollistavat tai rajoittavat yksilön 
mahdollisuuksia toimia yhteisössä. (Lappalainen 2007, 67.) 

Etnografisessa tutkimusperinteessä tutkitaan nimenomaan yhteisön järjes-
telmää ja sen tapoja toimia. Tutkimuksen taustalla on filosofinen realismi, 
jonka mukaan ei oleteta löytyvän mitään varmaa ja lopullista tietoa, mutta 
yhdistämällä eri tiedon hankintamuotoja ja käyttämällä sekä määrällistä, 
luonnontieteelliseen malliin, ja laadullista, humanistiseen malliin sopivaa me-
todologiaa, pyritään pääsemään mahdollisimman lähelle yksilöiden näkö-
kulmaa ja tietoisuutta yhteisön toiminnan rakentumisesta. (Trigg 2002, 13–
15, Buchbinder ym. 2007.) Voidaan kuitenkin sanoa, että todellisuus riippuu 
siitä metodologisesta ja teoreettisesta lähestymistavasta, minkä tutkija on 
valinnut, ja tieteen käytännöt ovat valideja vain kyseisen tutkimustradition 
sisällä. (Trigg 2001, 13–15.)  

Etnografinen lähestymistapa päivähoitotutkimuksessa antaa mahdollisuu-
den ymmärtää päivähoitoa samanaikaisesti sekä mikro- että makrotasolla. 
Päivähoito on osa arkipäivää, jossa yhteiskunnan arvot ja normit, sen kulttuu-
ri ja perheen systeemit integroituvat. Etnografiselle lähestymistavalle on kes-
keistä holistinen orientaatio, jolle tyypillistä ovat lapsi- ja yhteisökeskeisyys 
sekä instituution toiminta, kuten rutiinit, säännöt ja toimintatavat. (Buchbin-
der ym. 2007.) Etnografiaan sisältyy intensiivinen, yhtenäinen ja usein hyvin 
yksityiskohtainen havaintokokoelma pienestä otoksesta (Corsaro 2000), ja 
sille on tyypillistä monipuolinen tiedon keruu ja monipuoliset tutkimusmene-
telmät. (Buchbinder ym. 2007.) 

Tämä tutkimus edustaa sosiokulttuurista tutkimustraditiota, jossa oppimi-
sen ja kehittymisen nähdään rakentuvan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. 
Tämän tutkimuksen metodologisilla valinnoilla pyritään tulemaan tietoiseksi 
siitä, miten tutkimuksissa olevat lapset sopeutuvat päivähoitoon sosiokulttuu-
risen teorian näkökulmasta. Tutkimuksen laadullisessa osiossa pyritään ku-
vaamaan tutkittavan ilmiön tapahtumaketjuja mahdollisimman tarkasti, jonka 
jälkeen ilmiöiden syntyyn vaikuttavia syy-seuraussuhteita analysoidaan mää-
rällisesti. 
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5.2.2 Orientaatioperustana symbolinen interaktionismi 

Tutkimuksessa kuvataan päiväkotiin sopeutumista siellä tapahtuvien vuoro-
vaikutussuhteiden näkökulmasta (ks. Strandell 1994). Tutkimuksen orientaa-
tioperustana on symbolinen interaktionismi, jonka mukaan yksilö tulee tietoi-
seksi itsestään ja ympäristöstään kielen avulla, eli voimme siis nähdä itsem-
me toisten silmin käyttämällä jaettuja symboleita. Kulttuuri muovaa ihmistä, 
ja hänen toimintaansa ohjaavat hänen sosiaalisessa vuorovaikutuksessaan 
tapahtuvat tulkinnat. (Trigg 2001, Kalliola 2001.) Tutkimuksessa keskitytään 
symbolisen interaktionismin teorian mukaisesti kuvaamaan instituutiossa 
olevien yksilöiden välistä vuorovaikutusta ja sen rakentumista. Tässä tutki-
muksessa ei kiinnitetä huomiota instituution fyysisiin rakenteisiin ja niiden 
olemassaolon ehtoihin, vaikka kiistämättä niillä on suuri merkitys hyvän so-
siaalisen toiminnan mahdollistajina. 

Symbolisen interaktionismin (Mead 1934) mukaan yksilö tulee tietoiseksi 
itsestään vuorovaikutuksessa toisten hänelle tärkeiden ihmisten kanssa. Tämä 
vuorovaikutus alkaa heti syntymisen jälkeen, ehkä jo ennen sitä. Blumer 
(1998) on soveltanut ja edistänyt Meadin ajattelua ihmisen toiminnan tutki-
misessa. Blumer edustaa chicagolaista koulukuntaa, jonka mukaan tutkittavi-
en elämään tulisi tutustua vuorovaikutuksessa heidän kanssaan. Siihen liitty-
vät ihmisen aktiivisen roolin tunnustaminen omien elämäntilanteidensa 
muokkaajana, johon vaikuttavat sekä olosuhteiden että toiminnan vuorovai-
kutuksellinen luonne. Blumerin mukaan ihmiset toimivat suhteessa eri asioi-
hin sen mukaan, mikä merkitys niillä on heille. Myös nämä merkitykset syn-
tyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Merkitykset muotoutuvat edel-
leen tulkintaprosesseissa, joissa ihmiset käsittelevät kohtaamiaan asioita. 
(Blumer 1998, Kalliola 2001.) 

Symbolisen interaktionismin mukaan ihminen ei ole vain reagoiva vaan 
toimiva organismi, joka mukauttaa omaa toimintaansa toisten toimintaan. Lä-
hestymistavan perustana on näkemys ihmisen minän ja hänen sosiaalisen 
vuorovaikutuksensa yhdentymisestä symboliseksi interaktioksi. (Blumer 
1998, Mead 1934.) 

Teoriat, jotka painottavat ihmisen mielen ja ajattelun sisältöä, liittyvät fi-
losofisessa ennakko-oletuksessa mielen merkitykseen. Esimerkiksi kun tutki-
taan kahden yksilön välistä positiota, kiinnitetään huomio kehon liikkeisiin ja 
mentaaliseen aktiivisuuteen. Mieli ja keho pidetään erillään, ja mieli antaa 
merkityksen kehon liikkeelle. (Trigg 2001, 49.) Tässä tutkimuksessa lähde-
tään siitä näkemyksestä, että nimenomaan kieli, myös esikielellinen vaihe ja 
sen merkityksen selittäminen, on olennaista, kun halutaan ymmärtää sosiaali-
sen todellisuuden rakentumista. (Mead 1934, Vygtosky 1986.) 
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Tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksella ja kielellä on kaksiulottein mer-
kitys. Tutkimuksen teoreettisessa lähtökohdassa tarkastellaan vuorovaikutuk-
sen rakentumista yksilön kehityksen näkökulmasta sosiokulttuurisen teorian 
mukaisesti (Vygotsky 1978, 1986; Bruner 1983, 1986; Tomasello 1999; Ny-
land 2004). Vuorovaikutuksen ja kielen merkitys on myös tutkimusmetodi-
sesti keskeinen, sillä se, miten tulemme tietoiseksi itsestämme ja ympäristös-
tämme tapahtuu kielen avulla. Ihmisten välistä kommunikaatiota ja vuoro-
vaikutusta tutkimalla voimme yrittää selittää ja ymmärtää yksilön ja hänen 
ympäristönsä välistä suhdetta. (Mead 1934; Blumer 1998;Vygtosky 1986.) 

 
 

5.3 Aineiston kerääminen 
 

5.3.1 Tutkimuksen kohde 

Tutkimusjoukko valittiin niistä pääkaupungissa asuvista alle kolmevuotiaista 
lapsista, jotka hakivat päivähoitoon keväällä 2004 ja joilla oli päivähoito-
paikkaa hakiessaan asiantuntijan lausunto erityisen tuen tarpeesta. Näitä lap-
sia löytyi yhteensä kuusi, joille kaikille lähetettiin tutkimuslupapyyntö. Yh-
deltä ei saatu tutkimuslupaa, joten tutkimukseen osallistui viisi lasta. Tutki-
muksessa lapsista käytetään koodinimiä, jotka ovat muunnoksia numeroista 
yksi, kaksi, kolme, neljä ja viisi. Tällä halutaan välttää sitä, että tutkija tai 
lukija identifioisi lapsen hänen nimensä mukaan. Muutettujenkin nimien 
käyttäminen näin ainutkertaisissa tapauksissa saattaa yhdistää lukijan mieli-
kuvissa lapsen johonkin toiseen samannimiseen lapseen, jolla on samantyyp-
pisiä käyttäytymisen piirteitä. 

Tutkimukseen osallistuvilla lapsilla oli pulmia kielenkehityksen ja vuoro-
vaikutuksen alueella, vain yksi lapsista käytti puhetta kommunikoinnin väli-
neenä. Myös ryhmissä, joissa tutkittavat lapset olivat, oli lapsia, jotka toimi-
vat pääosin esikielellisellä tasolla. Esikielellisessä vaiheessa lapset hakevat 
kontaktia muun muassa katsein, elein, kosketuksin ja osoittamalla. Vuorovai-
kutusta syntyy lasten vuorottelussa ja jäljittelyssä silloin, kun siihen liittyy 
toiminnan yhteinen kohde (Bruner 1986, Launonen 1998). Kolmella lapsista 
käyttäytyminen oli haasteellista ylivilkkauden ja aggressiivisen käyttäytymi-
sen vuoksi ja kahdella puhumattomuuden ja kontaktista vetäytymisen vuoksi. 

Aloittaessaan päivähoidossa lapset olivat 23–38 kuukauden ikäisiä. (Tau-
lukko 2.) Kahdella lapsella asuivat molemmat vanhemmat yhdessä lapsensa 
kanssa, ja kolme lapsista asui yhdessä äitinsä ja mahdollisten sisarustensa 
kanssa.  

Erityisen tuen tarpeen resursointi oli määritelty lapsikohtaisesti, ja se 
vaihteli ryhmäkoon pienennyksestä (1 lapsi) lapsikohtaiseen avustajaan (1 
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lapsi), kahdessa päiväkodissa työskenteli resurssierityislastentarhanopettaja 
(relto), jolla tarkoitetaan päiväkodissa olevaa, mutta ei vain tutkittavassa 
ryhmässä toimivaa erityislastentarhanopettajaa. Yksi lapsista sijoittui integ-
roituun erityisryhmään (ie-ryhmä). (Taulukko 2.). 

Lapset sijoittuivat päivähoidossa erilaisiin ryhmiin, joissa sekä lasten että 
henkilökunnan määrä ja koulutus vaihtelivat. Ryhmissä työskenteli avustajia 
(av.), lastenhoitajia (lh), lastentarhanopettajia (lto) ja erityislastentarhanopet-
tajia (elto). (Taulukko 2.). 

 
Taulukko 2. Lasten ikä päivähoidon alkaessa, päiväkotiryhmän rakenne, henkilökun-
nan määrä ja lapsen erityinen tukiresurssi. 
 

lapsi 
aloi-

tusikä ryhmä 
lap-
silk 

ryhmän 
ikäjak. henkilökunta 

erit.tuki 
resurssi 

     elto lto lh av.  
Yy 23kk alle3v 12 9–36 kk  1 2  relto 

Kaa 38kk 
1–5v 
ryhmä 16 12–48 kk  1 2 1 relto 

Koo 28kk alle3v 10 12–36 kk  1 2  
ryhmäkoon 
pienennys 

Nee 36kk 
1–5v 
ryhmä 16 12–60 kk  1 2 1 av., kelto 

Vii 35kk ie-ryhmä 13 35–84 kk 2  1 1 erityisryh. 
 

5.3.2 Tutkimuksen aineisto 

Pääasiallinen aineisto koostuu videoidusta materiaalista. Videoinnit aloitettiin 
lasten ensimmäisestä päivähoitopäivästä, siitä hetkestä kun vanhempi, näissä 
tapauksissa äiti, jätti lapsensa hoitoon. Videointia kokeiltiin jo silloin, kun 
lapsi oli tutustumassa vanhempansa kanssa päivähoitoon, jotta itse videointi-
tapahtuma olisi lapselle tuttu. Lapsia videoitiin koko hoitopäivän ajan, niin 
että kuvausotos muodostui 2–4 minuutin mittaisista episodeista, joita kuvat-
tiin noin 5–10 minuutin välein. Kuvaus otettiin joko ennen päiväunia siitä 
alkaen kun lapsi saapui päiväkotiin, tai päiväunien jälkeen siihen saakka 
kunnes lapset lähtivät ulos tai kotiin. Pääosa otoksista on kuvattu aamupäivän 
aikana. 2–4 minuuttia pitkän episodin kuvaus aloitettiin, kun lapsi kiinnitti 
huomionsa johonkin uuteen asiaan, esimerkiksi lapsi tavoitteli lelua, etsi kon-
taktia aikuiseen tai lapseen tai joku lapsista tai aikuinen haki kontaktia lap-
seen. 

Ensimmäinen otos kuvattiin 2–4 päivän aikana ensimmäisellä viikolla. 
Toinen otos kuvattiin lapsen oltua päivähoidossa noin 4 kuukautta, tämän 
otoksen videoinnit kuvattiin kahden päivän aikana. Kolmas videointi tehtiin 
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lapsen oltua päivähoidossa noin yhdeksän kuukautta, tämän otoksen kuvaus 
tapahtui 1–2 päivän aikana. 

Tutkijan käytettävissä olivat myös lausunnot, joiden perusteella lapsi oli 
valittu päivähoitoon erityistä tukea tarvitsevana, ja tutkijalla oli mahdollisuus 
tutustua lasten päiväkodissa tehtyihin kuntoutussuunnitelmiin. Tutkimuksessa 
käytetyt kuvaukset lasten taustoista ovat suoraan asiakirjoista poimittuja.  

Lisäksi päiväkotien henkilökunnille suunnattiin kysely, jossa selvitettiin 
lasten sosiaalista ympäristöä päiväkodissa, kuten lasten ja aikuisten lukumää-
rää sekä henkilökunnan saamaa tukea tutkittavien lasten hoidon ja opetuksen 
järjestämisessä. (Taulukko 2.). 

 
5.3.3 Lasten fyysinen ympäristö  

Ympäristöä koskevat kuvaukset perustuvat siihen, miten ne videolla näkyvät 
tutkittavan lapsen näkökulmasta. Toimintaympäristöt poikkesivat toisistaan 
siinä, että alle 3-vuotiaiden ryhmässä (Yy ja Koo) tilat jakautuivat leikki- ja 
ruokailuhuoneeseen, jota myös käytettiin muuhun pöydän ääressä tapahtu-
vaan toimintaan. 1–5-vuotiaiden ryhmissä (Kaa ja Nee) käytössä oli ruokai-
luhuoneen lisäksi kaksi muuta leikkihuonetta, joista ei ollut näköyhteyttä 
toisiinsa. Integroidussa erityisryhmässä (Vii) oli myös ruokailuhuoneen lisäk-
si kaksi leikkihuonetta, mutta huoneiden välillä oli näköyhteys. Kaikilla ryh-
millä oli omat saniteettitilat. Piha-alueilla lapsilla oli suurin piirtein saman 
verran liikkumatilaa lukuun ottamatta Kaan ryhmää, jonka piha-alue oli mui-
ta ryhmiä pienempi ja ainoastaan Kaan ryhmän käytössä. Muissa päiväko-
deissa piha-aluetta käyttivät samanaikaisesti kaikki päiväkodin lapset. 

Leikkivälineet, joilla lapset videoilla leikkivät, olivat hyvin samankaltai-
sia. Suosituimpia välineitä olivat pikkuautot, automatto ja parkkitalo, junara-
ta, dublot ja legot sekä kotileikkitarvikkeet. Piirustus-, maalaus- ja muovailu-
tarvikkeita videoilla näkyi erittäin vähän, sen sijaan kirjoja ja palapelejä oli 
helposti lasten saatavilla. Ulkoleikeissä suosittuja olivat mopot, hiekkaleikki-
välineet ja talvella pulkat. 

Lasten päivät oli aikataulutettu aivan samankaltaisesti. Aamupalan jäl-
keen lapset joko leikkivät keskenään tai toimivat ohjatusti aikuisen johdolla. 
Sen jälkeen oli vuorossa ulkoilu. Ulkoilun jälkeen syötiin lounas ja mentiin 
päivälevolle. Herättyään ja syötyään välipalan lapset leikkivät sisällä jonkin 
aikaa ja lähtivät sitten ulos. Vanhemmat hakivat lapsensa yleensä ulkoleikeis-
tä.  

Videoidussa aineistossa käytettiin toiminnan ohjauksessa pääsääntöisesti 
puhetta tai fyysistä ohjausta. Ainoastaan integroidussa erityisryhmässä päivä-
järjestys oli kuvitettuna ja helposti lasten nähtävillä. Ryhmässä käytettiin 
myös tukiviittomia ja kuvia lasten toiminnan ohjaamiseksi. 
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5.3.4 Lapsiryhmien koko ja aikuisten ja lasten määrä 

Ryhmäkoko vaihteli ryhmissä 10–16 välillä. Yyn ja Koon ryhmät olivat tar-
koitettu vain alle kolmevuotiaille ja näissä ryhmissä lapsia oli 12. Koon koh-
dalla ryhmää oli aluksi pienennetty kahdella lapsella Koon tarvitseman erityi-
sen tuen vuoksi, mutta ryhmän koko kasvoi vuoden aikana 12 lapseen. (Tau-
lukko 2.). 

Kaan ja Neen kohdalla ryhmäkoko oli aluksi 16, mutta Neen kohdalla se 
kasvoi vielä kahdella lapsella, kun taas Kaan kohdalla ryhmäkoko väheni 
yhdellä lapsella. Neen ryhmään tuli uusia lapsia, kun joku lapsista täytti kol-
me vuotta. Kaan kohdalla ryhmäkoko ei kasvanut, vaikka jotkut lapsista täyt-
tivät kolme vuotta, koska ryhmässä oli kuusi erityistä tukea tarvitsevaa lasta. 
(Taulukko 2.). 

Yyn ja Koon ryhmissä aikuisten ja lasten määrän suhdeluku oli lakisää-
teinen 1:4, ja ryhmässä toimi lastentarhanopettaja ja kaksi lastenhoitajaa. 
(Taulukko 2.). Kaan ja Neen ryhmissä oli 1–5-vuotiaita lapsia, joten ryhmän 
koko määrittyi suhdeluvun mukaan niin, että alle kolmevuotiailla suhdeluku 
oli 1:4 ja yli kolmevuotiailla 1:7. Lastentarhanopettajan ja kahden lastenhoi-
tajan lisäksi molemmissa ryhmissä toimi erityisavustaja, joka oli Kaan ryh-
mässä nimetty ensisijaisesti eräälle toiselle erityistä tukea tarvitsevalle lapsel-
le, kun taas Neen ryhmässä avustaja toimi pääasiassa Neen kanssa. (Taulukko 
2.). 

Erityisryhmässä oli 13 lasta, joista kuudella oli erityisen tuen tarve. Ryh-
män henkilökunta oli pääkaupungin sosiaalilautakunnan suositusten mukai-
nen eli ryhmässä toimi kaksi erityislastentarhanopettajaa ja lastenhoitaja, 
lisäksi ryhmässä toimi erityisavustaja. (Taulukko 2.). Ryhmäkoolla on ratkai-
seva merkitys kontaktisuhteiden määrään ryhmän eri yksilöiden välillä. Kun 
ryhmässä on 12 lasta ja kolme aikuista, kontaktisuhteita on 105, ryhmäkoon 
kasvaessa 16 lapseen ja neljään aikuiseen suhteet lisääntyvät 190:aan. Kon-
taktisuhteiden määrä = n(n-1):2 (ks. Sosiaalihallituksen raporttisarja 1985.) 

 
 

5.4 Aineiston laadullinen analysointi 
 

5.4.1 Aineiston luokittelu 

Videoitua aineistoa on yhteensä noin 15 tuntia ja se on litteroitu Transana-
tietokoneohjelmalla. Sisällönanalyysi Transanalla perustuu aineiston syste-
maattiseen koodaamiseen ja sen käsittelyyn Boolen operaattorilla joko epi-
sodien, avainsanaryhmien ja/tai avainsanojen kautta. Ohjelman avulla voi-
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daan tarkastella samanaikaisesti yhtä tai useampaa kokoelmaa, avainsana-

ryhmää tai yksittäisiä avainsanoja. (Kaavio 1.).

Kaavio 1. Videoidun tutkimusaineiston luokittelu Transana-ohjelmalla.

Aluksi videoidun aineiston 2–4 minuutin otokset nimettiin lapsen ja toimin-

nan mukaan episodeiksi (n = 341), esimerkiksi Koo leikkii automatolla.

Episodeista muodostettiin kokoelmia niissä olevien toimijoiden mukaan seu-

raavasti: lapsi yksin, lapsi ja aikuinen, lapsia yhdessä, lapsia ja aikuisia. 

(Kaavio 1.).

Seuraavaksi saatujen kokoelmien episodeille on määritelty avainsana-

ryhmiä. Silloin kun lapsi on yksin, episodin avainsanaryhmiksi on kirjattu 

toiminnan laatu ja lapsen toimintaan sitoutuneisuus. Kokoelman lapsi ja ai-

kuinen -episodien avainsanaryhmiksi on edellisten lisäksi määritelty aikuisen 

sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Lapsia yhdessä -kokoelmasta 

on määritelty avainsanaryhmät toiminnan laatu, lapsen sitoutuneisuus ja li-

säksi avainsanaryhmät lasten välinen kontaktinotto ja vuorovaikutuksen laa-
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tu. Kokoelmaan lapsia ja aikuisia on määritelty kaikki edellä mainitut avain-
sanaryhmät. (Kaavio 1.). 

Tutkimuksessa haluttiin myös tarkastella sitä, millaista ohjattua toimintaa 
päiväkotiryhmissä on, joten episodeista, joissa aikuinen ohjasi toimintaa, 
muodostettiin oma kokoelmansa. Lisäksi erityisen huomion kohteeksi halut-
tiin valita ne episodit, joissa vanhempi on juuri lähtenyt, joten sille luotiin 
oma avainsanaryhmänsä äiti on juuri lähtenyt. 

Saatujen kokoelmien ja niistä luokiteltujen avainsanaryhmien avulla on 
aloitettu videoaineiston laadullinen arviointi. Kukin avainsanaryhmä on saa-
nut omat laadullisesti määritetyt avainsanansa, jotka kuvataan seuraavassa 
luvussa. 

 
5.4.2 Aineiston sisällön analysointi 

Sisällön analysointi aloitettiin katsomalla luokitellut kokoelmat episodi 
episodilta siten, että jokaiseen avainsanaryhmään määriteltiin omat avainsa-
nansa käyttämällä strukturoituja arviointiasteikkoja lasten toimintaan sitoutu-
neisuuden (Lis-Yc, liite 1), aikuisten sitoutumiseen vuorovaikutukseen lapsen 
kanssa (AES, liite 2), lasten välisen kontaktinoton ja siitä syntyneen vuoro-
vaikutuksen arvioinnissa (BOR, liite 3). Lisäksi toiminnan luonne sai oman 
avainsanaryhmänsä, ja sen avainsanoiksi määriteltiin toiminnan sisällöt: leik-
ki, arkitoiminnot, kirja/ palapelit tai siirtymätilanne. (Kaavio 1.). 

 
Lapsen toimintaan sitoutuneisuuden arviointi (Lis-Yc) 

Laeversin (1997) mukaan sitoutuneisuus on inhimillisen toiminnan ominai-
suus ja se voidaan tunnistaa lapsen toimintaan keskittymisestä ja sinnikkyy-
destä toiminnan suorittamisessa. Sitoutuneisuudessa ilmenee syvä tyydytys ja 
voimakas tunne ruumiillisesta ja henkisestä energiasta. Tavallaan on kysy-
mys siitä, että silloin kun tilanne vastaa lapsen perustarpeisiin, hänellä on 
myönteinen käsitys itsestään ja kosketus omiin tunteisiinsa. Hän voi kokea 
emotionaalista hyvinvointia, joka taas johtaa toimintaan sitoutumiseen. (Lae-
vers 1997, 2004, 2005.) Emotionaalisen hyvinvoinnin tunnistaa siitä, että 
lapsi on toiminnoissaan huoleton ja rentoutunut, hänellä on hauskaa muiden 
lasten kanssa, ja hän tuntee olonsa mukavaksi. (Laevers 1997.) Lapsen sitou-
tuneisuus tehtävään on suurimmillaan silloin, kun se avaa lapsen lähikehityk-
sen vyöhykkeen (Vygotsky 1978, Rìo & Àlvarez 2007, Laevers 1997).  

Lapsen toimintaan sitoutuneisuuden arvioinnissa on käytetty Laeversin 
Toimintaan sitoutuneisuuden arviointiasteikkoa leikki-ikäisille lapsille. (Lae-
vers 1994, 1997.)  
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Toimintaan sitoutuneisuutta on arvioitu episodeista siten, että huomio on 
kiinnitetty siihen, miten keskittyneesti lapsi toimii, miten energistä lapsen 
toiminta on, miten monimutkainen arvioitava toiminta on ja millaista luo-
vuutta lapsi käyttää sen suorittamiseksi. Tärkeää on myös kiinnittää huomio 
lapsen ilmeisiin, eleisiin, verbaaliseen ilmaisuun ja sinnikkyyteen toiminnan 
aikana sekä siihen, miten lapsi reagoi ympäristöön ja millä tarkkuudella hän 
paneutuu toimintaansa. Lisäksi kiinnitetään huomiota siihen, millaisen tyydy-
tyksen lapsi saa toiminnastaan. (Laevers & Hautamäki 1997.) 

Havainnoinnit pisteytetään viisiportaisella asteikolla, jossa tasolla yksi 
toiminta on täysin ”ei aktiivista” eli lapsi vaikuttaa täysin poissaolevalta. Ta-
solla kaksi lapsi toimii hetkittäin, mutta on keskittynyt tehtäväänsä vain noin 
puolet ajasta. Tasolla kolme toiminta on jossain määrin jatkuvaa, mutta lapsi 
esimerkiksi keskeyttää toiminnan kun jokin mielenkiintoinen ärsyke ilmaan-
tuu. Tasolla neljä toiminta on hetkittäin hyvin intensiivistä ja lapsesta näkee, 
että toiminta on hänelle tärkeää. Tasolla viisi toiminta on pitkäkestoista ja 
intensiivistä, lapsi suorittaa keskittyneesti tehtäväänsä ja toiminnassa on run-
saasti keskittymistä, sinnikkyyttä, energiaa ja monimutkaisuutta. Näistä ta-
soista muodostuvat avainsanaryhmän lapsen sitoutuneisuus -avainsanat. 
(Laevers & Hautamäki 1997.) 

 
Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa (AES) 

Aikuisen ja lapsen välistä vuorovaikutusta on arvioitu käyttämällä Pascallin 
ym. kehittämää havainnointikaavaketta Adult Engagement Scale, jossa arvi-
oidaan aikuisen sitoutumista vuorovaikutukseen lapsen kanssa (Pascal ym. 
1995). Arviointimenetelmä perustuu Laeversin kehittämään mittariin Adult 
Style Observation Schedule for Early Childhood Education (1993). 

Havainnoinnissa kiinnitetään huomiota aikuisen ja lapsen välisessä vuo-
rovaikutuksessa tapahtuvaan aikuisen herkkyyteen tunnistaa lapsen tarpeita, 
hänen kykyynsä aktivoida lasta ja hänen tapaansa antaa lapselle autonomiaa. 
Havainnoinnit pisteytetään viisiportaisella asteikolla, jossa matalimmalla 
tasolla yksi aikuinen on täydellisesti sitoutumaton, tasolla kaksi kohtaaminen 
on pääasiassa sitoutumatonta tai siinä on jonkin verran sitoutuneisuutta, tasol-
la kolme sitoutuneisuus ja ei-sitoutuneisuus eivät dominoi, tasolla neljä ai-
kuinen on pääosin sitoutunut tai hänen toiminnassaa on jonkin verran sitou-
tumattomuutta ja korkeimmalla tasolla viisi aikuinen on täydellisesti sitoutu-
nut vuorovaikutukseen lapsen kanssa. (Pascal ym. 1995.) Avainsanaryhmä 
aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen saa näin omat avainsanansa. 

Herkkyyttä havainnoitaessa on kiinnitetty huomiota aikuisen myönteiseen 
äänensävyyn, eleisiin ja katsekontaktiin. Lisäksi on arvioitu, miten aikuinen 
kunnioittaa ja arvostaa lasta sekä osoittaa hänelle kiintymystä ja lämpöä. 
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Herkkyyteen liittyvät myös lapsen rohkaiseminen, kehuminen sekä lapsen 
tarpeiden huomioon ottaminen ja niihin vastaaminen. (Pascal ym. 1995.) 

Aktivoinnissa on havainnoitu sitä, miten energinen ja elävä aikuinen on, 
miten hän sovittaa yhteen lapsen mielenkiinnon kohteet ja virittää lasta tar-
koituksenmukaiseen toimintaan. Aktivointiin liittyvät olennaisesti lapsen mo-
tivoiminen, vuorovaikutukseen ja aktiivisuuteen stimuloiminen sekä lapsen 
toiminnan jakaminen ja laajentaminen. Aktivointi voi olla myös ei-kielellistä. 
(Pascal ym. 1995.) 

Autonomian havainnoimisessa huomio on kiinnitetty siihen, miten aikui-
nen sallii lapsen tehdä valintoja ja miten hän tukee ja rohkaisee lapsen aloit-
teellisuutta ja vastuullisuutta. Huomioitavaa on myös se, miten aikuinen an-
taa mahdollisuuksia lapsen kokeiluille ja rohkaisee lasta neuvottelemaan kon-
flikteista ja säännöistä. (Pascal ym. 1995.) 

 
Lasten välinen kontaktinotto ja vuorovaikutus (BOR) 

Lasten välisen kontaktinoton ja vuorovaikutuksen arvioinnissa on käytetty 
lomaketta Blank form for the Behaviour Observation Record (BOR), jota 
muokattiin tutkimukseen soveltuvaksi. (Segal, Montie & Iverson 2000.)  

Lasten välisen kontaktinoton ja siitä syntyvän tai syntymättömän yhteisen 
toiminnan arvioinnin taustalla on Siegelin ja Hartzellin (2004) teoria lasten 
välisestä kontaktinotosta, kommunikaatiosta ja niiden kasvamisesta yhteisek-
si toiminnaksi. Kontaktinotto on viesti, jonka lapsi lähettää toiselle, ja jos 
toinen huomioi viestin ja prosessoi sitä vastaamalla siihen, se on tulkittu vuo-
rovaikutukseksi, mutta ei vielä yhteiseksi toiminnaksi. Edellä mainitusta vuo-
rovaikutuksesta voi syntyä joko fyysistä toimintaa, silloin kun lapset reagoi-
vat toisten viestiin fyysisesti, tai rinnakkainleikkiä, silloin kun lapset alkavat 
leikkiä samassa leikissä, mutta kummallakin on oma leikin ”juoni”. Yhteinen 
toiminta syntyy vasta, kun lapset liittyvät yhteiseen leikkiin tai toimintaan, 
jossa on nähtävissä saman toiminnan jakaminen lasten kesken. (Siegel & 
Hartzell 2004, 89.)  

Episodeissa, joissa tutkittavan lisäksi esiintyi muita lapsia, arvioitiin ensin 
tutkimuslasten kontaktiin hakeutumista. Kontaktinotossa arvioitiin tasot fyy-
sinen häirintä, koskettaminen, katsominen, liittymien mukaan ja kutsuminen 
mukaan. Näistä tasoista muodostui avainsanaryhmän kontaktinotto avainsa-
nat. Kontaktinotoissa arvioitiin sekä tutkittavan lapsen tapaa ottaa kontaktia 
että toisen lapsen tapaa lähestyä tutkittavaa lasta. (Kaavio 1.). 

Seuraavaksi arvioitiin kontakteista syntyvää vuorovaikutusta seuraavilla 
tasoilla: ei yhteistä toimintaa, fyysistä vuorovaikutusta, rinnakkainleikkiä tai 
yhteistä toimintaa. Näistä muodostui avainsanaryhmän vuorovaikutuksen laa-
tua kuvaavavat avainsanat. (Kaavio 1.). 
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5.5 Kertomukset viiden lapsen ensimmäisestä 
päiväkotivuodesta  

 
Tutkimukseen osallistuneiden lasten tarinoissa on kerrottu heidän päiväkotiin 
sopeutumista kuvaamalla arkitoimintojen, ohjatun toiminnan ja leikin tapah-
tumia tutkimukseen osallistuneiden poikien näkökulmasta, niin hyvin kuin se 
on tutkijalle ollut mahdollista. Kertomuksiin valitut episodit kuvaavat niitä 
ilmiöitä, joita tutkija löysi analysoidessaan lasten toiminnan ja vuorovaiku-
tussuhteiden kehittymistä vuoden aikana. 

Episodien jälkeen on ilmoitettu episodin kesto (min:sek), lapsen sitoutu-
neisuus toimintaan (1–5) ja aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen tutkit-
tavan lapsen kanssa (1–5), silloin kun aikuinen on ollut episodissa läsnä. 
Esimerkiksi (2:27, 3 ja 2) kertoo, että episodi kesti 2 minuuttia 27 sekuntia, 
lapsen sitoutuneisuus episodissa oli tasoa 3 ja aikuisen sitoutuminen vuoro-
vaikutukseen lapsen kanssa tasoa 2. 

 
5.5.1 Ensimmäisen lapsen kertomus 

Päivähoitoon hakeutuminen 

Yy on aloittanut päiväkodissa 23 kuukauden ikäisenä. Yy on vanhempiensa 
ainut yhteinen lapsi, mutta hänellä on isän puolelta yksi vanhempi veli. Hän 
on hakenut päiväkotiin sairaalan suosituksesta ja hänellä on diagnosoitu uh-
makkuushäiriö. Hänen motorinen kehityksensä on normaalin rajoissa. Pojan 
puheentuotto on niukkaa, mutta passiivinen sanavarasto on hyvä. Yyn pulmat 
liittyvät ennen kaikkea käyttäytymiseen. Yyn on vaikea kestää pettymyksiä ja 
hän turvautuu lähes poikkeuksetta itseään vahingoittavaan käyttäytymiseen. 
Tästä syystä lapsi on ollut äidin jatkuvan seurannan ja vartioinnin kohteena, 
mikä on johtanut muun muassa siihen, että äiti on joutunut tekemään kotias-
kareet öisin eivätkä sukulaisetkaan ole uskaltaneet ottaa lasta hoitoon. 

 
Aloittaminen 

Yy on harjoitellut äidin kanssa päivähoidossa aloittamista kahden viikon 
ajan. Hän on aloittanut alle 3-vuotiaiden ryhmässä, jossa hänen lisäkseen ei 
ole muita erityistä tukea tarvitsevia lapsia. Ryhmässä on 12 lasta ja siinä 
työskentelee lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. Suosituksista huolimatta 
Yylle ei ole myönnetty omaa avustajaa.  
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Äiti on lähtenyt 

Yy on tutustunut päivähoitopaikkaansa jo ennen kesää ja on nyt ennen aloit-
tamistaan viettänyt päiväkotiryhmässä yhdessä äidin kanssa kolme päivää. 
Ensimmäisenä päivänä äidin lähdettyä Yy jää itkemään. Lapset ovat ulkona 
leikkimässä ja Yy hakee koko ajan aikuisen lohdutusta. Hänen on vaikeaa 
sitoutua mihinkään toimintaan, vaan hän vaeltelee itkien ja hokien äidin ni-
meä, jota hoitaja ei aluksi ymmärrä. Aina kun hoitaja ottaa Yyn syliin tai 
puuhastelee hänen kanssaan, lapsi rauhoittuu. 

Lapset ovat pihaleikeissä ulkona. Yyn äiti on juuri lähtenyt ja Yy on vielä vähän 
itkuinen, hän imee tuttia ja nyyhkäisee välillä. Hoitaja on ottanut Yyn syliin ja 
rauhoittaa häntä, toinen lapsi istuu hoitajan toisella polvella. Hoitaja seuraa las-
ten leikkejä ja nimeää samalla Yylle ympärillä olevia tapahtumia. Yy tapailee sa-
noja ”ajaa”, ”auto” ja ”putoo”. Hoitaja yrittää toistaa sanoja, mutta ei oikein 
ymmärrä, mitä Yy tahtoo sanoa. Toinen lapsista lähtee pois. Hoitaja yrittää roh-
kaista myös Yytä lähtemään, mutta Yy ei lähde vaan takertuu hoitajaan. Yy ottaa 
tutin pois suusta ja toistaa äidin nimeä, ja hoitaja sanoo: ”Joo äiti tulee sitten kun 
on syöty”, ja yrittää siirtää puheenaihetta ruokailuun. Yy sanoo ”ajaa”, ”auto”, 
kauppaan” ja toistelee mitä näkee. Hoitaja ei oikein ymmärrä, mutta kysyy: ”Ku-
ka ajaa?” Yy näyttää ja sanoo ”auto”. ”Joo, mene ajamaan autolla”, kehottaa 
hoitaja ja Yy lähtee. Tutti tipahtaa maahan ja Yy nostaa sen ylös, etsii katseellaan 
jotakin, mutta kun kukaan ei huomaa, laittaa tutin suuhunsa, ja juoksee pois. 
(2:07, 3 ja 4).  
 

Yhdessä aikuisen kanssa 

Ensimmäisten päivien aikana arkirutiinit ja leikit sujuvat vain silloin kun joku 
aikuisista on auttamassa. Yy tuntuu innostuvan etenkin kirjojen katselusta, 
kun hän saa olla opettajan sylissä.  

Opettaja lukee kirjaa kolmelle lapselle. Heistä Yy istuu opettajan sylissä. Opettaja 
kertoo kirjan kuvista, ja Yy seuraa tarkasti. Hän osoittaa kirjan kuvaa ja sanoo 
”kello”, mutta opettaja katsoo muualle ja auttaa toista lasta eikä kuule mitä Yy 
sanoo. Opettaja palaa kuitenkin pian takaisin kirjan pariin ja jatkaa kirjan lukua 
Yyn hänelle näyttämästä kuvasta.. Yy toistaa sanaa”kello”. Opettaja toistaa ”joo, 
kello” ja jatkaa kirjan tarinaa kellosta. Opettaja auttaa välillä toisia lapsia ja lu-
keminen vähän häiriintyy. Yksi lapsista lähtee pois, mutta Yy jatkaa kirjan katse-
lua opettajan sylissä. (2:27, 4 ja 4)  
 

Lasten kesken 

Yyn toiminta vaihtuu nopeasti leikistä toiseen. Enimmäkseen hän puuhaste-
lee itsekseen, mutta kaikki ympärillä oleva herättää niin paljon ihmettelyä, 
että leikki on enemmän hetkittäistä puuhastelua kuin varsinaista leikkiä. 
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Tyttö ja Yy istuvat pihalla pöydän ääressä. Yyllä on tutti suussa ja hän katsoo to-
tisena eteensä, ja tyttö katsoo toiseen suuntaan. Yy kääntyy ja katsoo kuvaajaan, 
hän siirtyy penkin toiseen reunaan ja hieroo silmiään. Hän istuu ja raaputtaa 
pöytää välinpitämättömästi kädessään olevalla kivellä katsoen samalla pihalta 
kuuluvien lasten äänten suuntaan. Hän vaihtaa istuma-asentoa, nousee ylös ja kä-
velee pois. Yy vaeltelee pihalla paikasta toiseen, huomaa keltaisen mopon, ja heit-
tää kiven pois kädestään ja nostaa mopon ylös. Toinen poika ajaa vieressä mopol-
la, mutta Yy ei huomioi häntä. Yy nostaa mopon porrastasanteelle. Hän ajaa mo-
polla metrin, mutta pysähtyy ja pälyilee ympärilleen. Hän katsoo kauemmas ja 
toistaa sanoja ”ajaa” ja ”auto”, mutta kukaan ei kuule. Hän pysähtyy ja katsoo 
hetken, sitten hän nostaa mopon alas tasanteelta ja alkaa työntää sitä. (1:57, 2) 
 

Yy leikkii enimmäkseen yksin, mutta myös toisten lasten kanssa, vaikka yh-
teinen toiminta kestää vain hetken kerrallaan. 

Pojat leikkivät ilmastointiputken luona. Yy aloittaa leikin rummuttamalla putkea 
kivillä. Toinen poika tulee lähelle, katsoo rummutusta ja alkaa myös rummuttaa. 
Yy katsoo tutti suussaan poikaa jatkaen rummutusta, poika matkii. Yy lähtee juok-
semaan ympyrää ja poika seuraa aluksi. Yy juoksee seinän luo ja katsoo taakseen, 
poika ei enää seuraa häntä. Yy palaa takaisin ilmastointiputkelle ja katsoo poi-
kaan, mutta ei saa häntä enää liittymään leikkiin. Yy lähtee juoksemaan yksin ja 
jää tuijottamaa seinällä olevaa vesihanaa, mutta huomaa, että poika on palannut 
ilmastointiputkelle rummuttamaan. Yy kiiruhtaa pojan viereen jatkamaan leikkiä, 
mutta vain pieneksi hetkeksi. (2:04, 4) 
 

Ensimmäiset päivät ovat ihmettelyä ja tutustumista ympäristöön. Äiti käy 
usein Yyn mielessä, ja silloin hän hakee lohdutusta aikuiselta. Aikuisen läs-
näolo rauhoittaa häntä. Toiset lapset myös kiinnostavat Yytä, vaikka toiminta 
yhdessä on satunnaisten kohtaamisten varassa. 

 
Kolme kuukautta aloittamisen jälkeen 

Yy on jo tottunut puuhastelemaan yksin ja yhdessä muiden lasten kanssa, 
eikä koko ajan etsi aikuisen huomiota. Ympäristö tuntuu turvalliselta, itkui-
suus on jäänyt pois, samoin tutin syöminen.  

Erityispedagoginen tuki on tullut päiväkodin resurssierityislastentarhan-
opettajalta (relto). Lapselle on laadittu kuntoutussuunnitelma yhdessä ryhmän 
henkilökunnan, päiväkodin johtajan, relton ja äidin kanssa. Relto on ollut 
ryhmässä lapsen hoidon alkuvaiheessa ja on myöhemmin antanut konsultaa-
tioapua ryhmän henkilökunnalle. Kuntoutussuunnitelmassa painotetaan Yyn 
kommunikaatiotaitojen kehittymistä ja oman toiminnan säätelyn oppimista. 
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Yhdessä aikuisen kanssa 

Yhteinen toiminta aikuisen kanssa on huomattavasti vähentynyt ensimmäisis-
tä päivistä, suurimman osan kuvatusta ajasta Yy toimii joko yksin tai toisten 
lasten kanssa. Arkitoimintoja lukuun ottamatta aikuinen esiintyy yhdessä 
lasten kanssa vain kuudessa episodissa ja sitoutuminen vuorovaikutukseen 
lapsen kanssa on voimakasta vain opettajan lukuhetkellä. 

Yy kaatuu (tahallaan) lattialle ja alkaa kontata. Hän nousee pian ylös ja katsoo 
kuvaajaan. Ympärillä on muita lapsia leikkimässä, yksi poika ajaa autoa ja toinen 
vihreäpuseroinen vaeltelee myös ympäriinsä. Suurin osa lapsista leikkii opettajan 
kanssa patjalla. Yy juoksee ovelle hoitajan luo, mutta hoitaja juttelee toisen hoita-
jan kanssa selkä lapsiin päin. Yy lähtee pois ja siirtyy hyllyn luo. Hän katselee 
ympärilleen, potkaisee vahingossa punaista dubloa ja jatkaa sitten sen potkiske-
lua. Pian hän huomaa toisen keltaisen dublon ja alkaa potkia molempia. Hän kat-
soo kuvaajaan, sanoo ”pelaa” ja kävelee dublojen kanssa pöydän luo. Hoitaja 
jatkaa jutteluaan toisen hoitajan kanssa. Toiset lapset jatkavat omia puuhiaan, 
mutta vihreäpuseroinen poika katsoo Yyhyn päin, kävelee Yyn luo lelu kädessään 
ja katsoo tätä, mutta Yy ei huomaa, vaan lähtee pois. Yy jatkaa dublon potkimista, 
ja vihreäpuseroinen poika katsoo Yyn perään ja juoksee pois. (2:28, 2 ja 1) 
 

Lapset puuhastelevat ja leikkivät leikkihuoneessa. Kuvausjakson aikana ryh-
män lastentarhanopettaja leikkii lattialla lasten kanssa, mutta Yy ei ole näissä 
ryhmissä mukana. Yy hakee välillä hoitajien huomiota, mutta ei niin aktiivi-
sesti, että hoitajat huomaisivat tämän.  

 
Yhdessä toisten lasten kanssa 

Yy hakeutuu toisten lasten seuraan ja myös toiset lapset lähestyvät Yytä, 
mutta yhteistä toimintaa syntyy vain hetkittäin. Yyn sitoutuneisuus toimin-
taan yhdessä toisten lasten kanssa on vähäistä.  

Yy istuu leikkimökissä yksin ja syö lunta. Hän näkee maassa jotain ja laittaa sen 
sitten suuhunsa. Hän katsoo välillä ulos pihamaalle ja sanoo jotakinepäselvästi. 
Tupsulakkinen poika tulee katsomaan Yyn puuhia, mutta Yy ei huomaa häntä. Yy 
lähtee pois ja katselee ympärilleen. Osa lapsista rakentaa lumiukkoa ja osa leikkii 
muita lumileikkejä, Yy huomaa pulkat ja yrittää nostaa yhden maasta, mutta ei 
saa sitä irti toisesta pulkasta. Hän ottaa sitten pulkan, jossa ei ole vetonarua, ja 
istuu pulkkaan ja hinaa sitä käsillään eteenpäin. Tupsulakkinen poika seuraa Yyn 
puuhia. Yy kääntää pulkkia nurinpäin ja nousee niiden päälle, tupsulakkinen poi-
ka matkii Yytä ja pojat vuorottelevat kävelyä pulkkien päällä. Yy kääntää vielä 
yhden pulkan, ja tupsulakkinen poika matkii. Yy rytmittää kävelyä hokemalla jota-
kin, mutta sitten hoitaja tulee ja sanoo: ”Menevätköhän pulkat rikki, ai ai ”, ja 
leikki loppuu siihen. (2:32, 3) 
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Yy katselee toisten lasten puuhia, mutta harvemmin liittyy toimintaan mu-
kaan. Sen sijaan ryhmässä on yksi poika, joka usein seuraa Yyn puuhastelua 
ja liittyy mukaan Yyn toimintaan. Yhteistä toimintaa ei ole paljon, mutta rin-
nakkainleikkiä esiintyy jo jonkin verran.  

 
Yksin  

Yy puuhailee paljon omissa oloissaan ja pystyy hyvin sitoutumaan yksinleik-
kiin, vaikka yhteinen leikki toisten lasten kanssa ei oikein vielä onnistukaan. 

Yy hakee junaratalaatikosta kaksi junan vaunua ja siirtyy niiden kanssa pöydän 
ääreen. Pöydällä on yksi junaradan osa, ja Yy alkaa asettaa junavaunua radalle 
huolellisesti. Ympäristössä kuuluu paljon lasten ja hoitajan ääniä. Pian hän huo-
maa, että junaa ei voi ajaa vain yhden radan pätkällä, ja hän hakee laatikosta li-
säosan rataan. Hän laittaa aiemmin liittämänsä kaksi vaunua sivuun ja alkaa liit-
tää kahta radan osaa toisiinsa. Työ vaatii häneltä tarkkaa keskittymistä, että hän 
saa palat yhteen. Sen jälkeen Yy ottaa junat sivusta ja alkaa leikkiä kokoamallaan 
radanpätkällä. Rata on edelleen liian lyhyt junalle, joten Yy hakee laatikon ja ke-
rää syliinsä useita junaradan osia ja jatkaa radan rakentamista. On vaikeaa sa-
manaikaisesti pitää radanosia toisella kädellä ja yrittää rakentaa toisella kädellä, 
joten hän asettaa osat pöydälle ja alkaa liittää osia yksitellen yhteen. Työ on tark-
kaa. Mutkitteleva rata ei mahdu pieneen tilaan pöydällä ja toinen pää on jo tipah-
tamaisillaan, mutta Yy huomaa sen, korjaa radan paikkaa ja jatkaa sinnikkäästi 
osien liittämistä yhteen.(3:56, 5) 
 

Yksin leikkiessään Yyn leikissä on selkeä juoni ja välillä hän keskittyy leik-
kiin hyvin. Keskittyessään leikkiin ryhmän häly ja toisten lasten toiminta 
eivät juuri häntä häiritse. 

 
Keväällä noin yhdeksän kuukautta aloittamisesta 

Ryhmässä on tapahtunut paljon muutoksia vuoden aikana. Lapsista kuusi on 
muuttanut pois, ja ryhmään on tullut viisi uutta lasta. Ryhmän koko on näin 
ollen pienentynyt yhdellä. Kaikki lapset ovat edelleen alle 3-vuotiaita. Ryh-
män henkilökunta on pysynyt samana. 

Yy puuhastelee nyt jo enemmän toisten lasten kanssa, mutta sitoutunei-
suus toimintoihin ei ole edelleenkään kovin voimakasta kuin hetkittäin.  

 
Aikuiset seuraavat sivusta 

Kuvausjakson aikana ei löydy episodeja, joissa aikuinen olisi yhteisessä toi-
minnassa tutkittavan lapsen kanssa, ja vain kahdessa episodissa aikuinen on 
fyysisesti lähellä lasta. 
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Yy istuu kotileikin tuolilla autot sylissä ja sanoo tytölle: ”Tuo oli mun.” Tyttö kat-
soo kuitenkin hoitajaa, joka vieressä rajoittaa toisen tytön leikkiä. Hoitaja rau-
hoittaa tyttöä ja sanoo: ”Mennään katsomaan, missä leijona on?” Myös Yy seu-
raa tapahtumaa hetken tarkasti, hän juoksee toisella puolella huonetta olevan lei-
jonalelun luo ja sanoo ”tossa”. ”Niin”, kommentoi hoitaja, ja Yy palaa takaisin 
istumaan tuolille, tilanne rauhoittuu ja hoitaja lähtee pois. Yy istuu auton kanssa 
ja katselee ympäriinsä. Pieni tyttö ja tyttö leijonan kanssa tulevat Yyn luo Tyttö 
leijonan kanssa istuu suoraan pienen tytön päälle. Yy vain katselee ja ottaa auton 
syliinsä. Pieni vauva taapertaa lähelle, ja Yy nousee ylös ja lähtee pois. Hän me-
nee hoitajan luo, mutta hoitaja pitää toista lasta sylissään ja katsoo kirjaa eikä 
huomaa Yytä. Yy kurkkii hoitajan vierestä kirjaa. Hoitaja vilkaisee Yyhyn ja jat-
kaa kirjan katselua. Yy kääntyy pois ja leikkii hetken autolla, kunnes lähtee käve-
lemään ympäri huonetta. Hän pysähtyy pienen tytön luo ja sanoo jotakin, mutta 
jatkaa taas saman tien kotileikkiin. Pieni tyttö ja tyttö leijonan kanssa tulevat Yyn 
viereen. Tyttö leijonan kanssa yrittää ottaa auton Yyltä, mutta Yy vetäisee auton 
tiukasti syliinsä. Hoitaja sanoo: ”Ei saa ottaa Yyn autoa.” Tyttö leijonan kanssa 
lähtee pois, mutta pieni tyttö jää pöydän viereen. Yy ajaa autolla pientä tyttöä 
kohti, ja hoitaja sanoo: ”Varo, Yy, että et satuta tyttöä.” Tyttö lähtee pois.(2:19, 2 
ja 1) 
 

Aikuisten osuus lasten leikkien ohjauksessa on vähentynyt vuoden aikana. 
Ryhmään on tullut koko vuoden ajan uusia lapsia ja ryhmäytyminen on ollut 
hidasta. Yy on ollut yhdeksän kuukautta päivähoidossa ja vaikuttaa siltä, että 
lapset ovat tutustuneet toisiinsa, mutta aikuiset lähinnä seuraavat sivusta las-
ten touhuja ja hoitavat arkirutiineja. 

 
Lapset puuhastelevat keskenään leikkihuoneessa 

Toiminnat leikkihuoneessa vaihtuvat tiheään. Yyn on vaikea keskittyä yhteen 
leikkiin ja hän vaeltelee mielellään ja tarkkailee ympäristöään. Tilanteet vaih-
tuvat nopeasti, osa lapsista leikkii jo intensiivisesti, mutta ryhmässä on paljon 
pieniä, jotka vielä harjoittelevat kävelyä. Yy kyllä touhuaa koko ajan jotakin 
ja leikkii jo enemmän yhdessä muiden kanssa, vaikka leikkiin sitoutuneisuus 
ei ole muuttunut vuoden aikana. 

Yy leikkii patjalla tytön kanssa. He makaavat vierekkäin ja Yy imeskelee punaista 
dubloa. Myös tytöllä on samanlainen dublo, jota hän imee. Farkkuhameinen tyttö 
tulee viereen ja katselee lasten leikkiä, mutta lähtee pois. Yy nousee ylös, samoin 
tyttö. Tyttö ottaa tyynyn ja laittaa sen patjalle, ja samalla Yy painaa päänsä tyy-
nylle, mutta nostaa sen kuitenkin heti ylös ja nousee istumaan. Tyttö käy lepää-
mään pää tyynyllä. Yy jatkaa lelun imeskelyä. Hän katselee lelu suussaan ympä-
rilleen, katse harhailee sinne tänne. Pian hän ottaa toisen tyynyn ja asettaa sen 
tytön viereen, mutta kääntyy katsomaan muualle, kun kuulee aikuisen juttelevan 
taustalla lapsista toisen hoitajan kanssa. Tyttökin nousee ylös ja konttaa pois pat-
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jalta. Yy hakee tyyny kainalossa kontaten toisen punaisen dublon ja palaa patjalle 
istumaan selkä toisiin lapsiin päin. Hän imeskelee dubloa, mutta ei kovin keskit-
tyneesti. Koko ajan hän pälyilee ympäristöön. Sitten hän alkaa heilutella lelujaan 
toistaen sanoja, joista ei saa selvää. Joku lapsista alkaa itkeä, ja Yy kääntyy kat-
somaan, mutta jatkaa sitten dublojen heiluttelua laittaen niitä välillä suuhunsa. 
Leikki on monotonista eikä vaadi Yyltä keskittymistä itse toimintaan, vaan enem-
mänkin hän etsii katseellaan jotakin johon voisi tarttua. Muita lapsia kävelee 
ohitse, mutta he eivät kiinnitä huomiota Yyhyn, eikä Yy heihin. (2:24, 3) 
 

Yykin alkaa jo olla tottunut toimimaan toisten lasten kanssa ilman aikuista, 
vaikka ei juuri sitoudu leikkiinsä. Tuntuu kuin Yy olisi löytänyt vasta toiset 
lapset ja on samalla alkanut kiinnostua heidän puuhistaan, mikä taas vähentää 
hänen keskittymistään omiin puuhiinsa. 

 
Yhteenveto 

Yyn sitoutuneisuus toimintaan ei muuttunut lukuvuoden aikana merkittävästi. 
Sen sijaan aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen Yyn kanssa heikkeni 
vuoden mittaan. (Taulukko 3.) Tämä selittynee sillä, että ensimmäisinä päivi-
nä Yy oli kovin itkuinen ja haki paljon aikuisen läheisyyttä ja lohtua, jota 
myös sai. Myöhemmin, kun Yy näytti tutustuneen ympäristöönsä ja liikkui 
siellä turvallisesti, aikuiset tyytyivät lähinnä seuraamaan lasten toimintaa. 

 
Taulukko 3. Yyn sitoutuneisuus toimintoihin ja aikuisen sitoutuminen vuorovaiku-
tukseen Yyn kanssa ensimmäisen päiväkotivuoden aikana. 
 

kuvausjakso Yyn sitout. aikuisen sitout.  

 ka (haj.) ka (haj.) 

ensimmäiset päivät 2,86 (0,8) 2,67 (1) 

n. 3 kk aloittamisesta  3 (1) 2,29 (1,6) 

n. 9 kk aloittamisesta 2,8 (0,8) 1 (0) 

 
Yyn oli vaikea toimia yhdessä toisten lasten kanssa. Ensimmäisten päivien 
aikana hän seurasi jonkin verran toisten lasten puuhia, mutta ei hakeudu hei-
dän seuraansa. Toisen kuvausjakson aikana hän leikki mielellään yksin ja 
yksin leikkiessään saattoi keskittyä pitkään yhteen toimintaan. Yhteistä toi-
mintaa toisten lasten kanssa oli hyvin vähän, jos ollenkaan. Näytti siltä, että 
Yyn ajatukset kulkevat omia ratojaan, eivätkä häntä kiinnostaneet muiden 
lasten puuhat. Kolmannen kuvausjakson aikana hän osoitti kiinnostusta muita 
lapsia kohtaan ja yhteistä leikkiäkin syntyi, tosin se kulki kyllä Yyn ehdoilla. 
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5.5.2 Toisen lapsen kertomus 

Päivähoitoon hakeutuminen 

Sairaalan suosituksesta Kaa on saanut päivähoitopaikan 34 kuukauden ikäi-
senä, mutta muun muassa sairaalan tutkimusjaksojen vuoksi hän on aloittanut 
38 kuukauden iässä. Kaa on äidin 3/3 lapsi ja Kaan molemmat sisarukset ovat 
samassa päiväkodissa mutta eri ryhmässä kuin Kaa. Kaan pulmat liittyvät 
ensisijaisesti puheen- ja kielenkehitykseen, vaikka niiden kehityksestä ei vie-
lä päivähoidon alkaessa ollutkaan saatu selvää diagnoosia. Kaa ilmaisee itse-
ään ääntelyin, elein ja osoittamalla. Kaan käytös hoitojaksolla sairaalassa on 
ollut hyvin dominoivaa, ja hän on muun muassa purrut, lyönyt ja vetänyt tu-
kasta sisaruksiaan. Lisäksi Kaalla on ollut syömisongelmia ja hän on ajoittain 
kieltäytynyt syömästä kokonaan. 

 
Aloittaminen 

Kaa on aloittanut 16 lapsen päiväkotiryhmässä, jossa on viisi alle 3-vuotiasta 
lasta ja 3–5-vuotiaita 11. Ryhmässä on Kaan lisäksi 5 muuta erityistä tukea 
tarvitsevaa lasta. Ryhmässä työskentelee lastentarhanopettaja, 2 lastenhoita-
jaa ja erityisavustaja, jonka tuki on pääasiallisesti suunnattu toiselle ryhmän 
erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. Kaa harjoitteli päivähoidossa 5 päivää 
yhdessä äidin kanssa ennen varsinaisen hoidon alkua. 

 
Ensimmäisenä iltapäivänä 

Kaa on jäänyt ensimmäistä kertaa päiväkotiin ilman äitiä aamupäivällä. Hän 
on ollut, hoitajan kertoman mukaan, aluksi vähän itkuinen, mutta rauhoittu-
nut nopeasti. Iltapäivällä hän herää ja ryhtyy pukemaan katsellen ujona ym-
pärilleen osaamatta tarttua oikein mihinkään. Hän seuraa muita, mutta vetäy-
tyy yksikseen istumaan ja tarkkailemaan. Aikuiset touhuavat hänen lähellään, 
mutta eivät aktiivisesti ota häneen kontaktia. 

Kaa istuu eteisen penkillä päiväuninen jälkeen. Hän tuijottaa lähes ilmeettömänä 
eteensä ja näprää paitaa. Aikuisten ääniä kuuluu taustalla ja lapsia kulkee hänen 
ohitseen. Hän pyörittää päätään, ja kun avustaja kävelee ohitse, hän nousee ylös 
ja lähtee tämän perään. Kaa katsoo avustajaa hänen auttaessaan toista lasta, 
avustaja vilkaisee Kaata päin, mutta jatkaa puuhaansa toisen lapsen kanssa, min-
kä jälkeen Kaa kävelee pois. Hän jää seisomaan keskelle lattiaa ja seuraa, kun 
avustaja menee toisen lapsen kanssa pöydän luo. Kaa kaivaa nenää, haukottelee, 
tuijottaa eteensä, kävelee penkin luo ja menee istumaan. Hänen katseensa on il-
meetön. Avustaja kysyy: ”Kaa, tuletko piirtämään.” Kaa nousee ja lähtee pöydän 
luo, hän istuu tuolille toisen pojan viereen ja katsoo mitä tämä tekee. Poika kat-
soo kirjaa, joten Kaa ottaa myös kirjan ja pyörittelee sitä käsissään vilkuillen ko-
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ko ajan ilmeettömänä ympärilleen. Hän vilkaisee välillä vieressä istuvaa poikaa 
ja jatkaa kirjan näpräämistä, mutta ei katso itse kirjaan vaan pälyilee epävarman 
näköisenä ympäristöään.(1:51, 2 ja 2) 
 

Kaa on arka ja etsii aikuisen turvaa saamatta sitä. Hän näyttää epävarmalta ja 
turvattomalta istuessaan yksin ja haukotellessaan. Hänen katseensa on ilmee-
tön eikä hän reagoi ilmeillään aikuisen puheeseen, mutta tekee mitä aikuinen 
pyytää. Kaa osoittaa kuitenkin kiinnostusta ympäristöään kohtaan seuraamal-
la muiden toimia. 

 
Leikkihuoneessa lasten kesken 

Kun Kaa jää yksin, hän ei keksi mitään tekemistä vaan tuijottelee eteensä tai 
näprää lelua, mutta toisten lasten malli auttaa häntä jonkin verran liittymään 
leikkiin. Aikuiset puuttuvat leikkeihin, jos lapsille tulee riitaa. 

Kaa ja poika leikkivät parkkitalolla kumpikin omia leikkejään. Tyttö tuo parkkita-
lon viereen autotallin ja alkaa leikkiä sillä. Kaa näprää auton kanssa, mutta ei 
malta keskittyä leikkiin vaan vilkuilee koko ajan tyttöön päin. Hän menee tytön 
lähelle, jolloin tyttö vetää autotallin pois ja kääntää selän Kaalle. Kaa seuraa tyt-
töä. Tyttö hermostuu ja nostaa autotallin syliinsä, jolloin kolmas lapsi tulee ja 
yrittää ottaa autotallin tytön kädestä. Kaa on jo kääntynyt pois tilanteesta ja pa-
laa parkkitalolle. Hoitaja tulee selvittämään lasten riitaa. Hän jää kyykylleen las-
ten viereen ja yrittää puhumalla saada lapsia leikkimään yhdessä. Kolmas pojista 
työntää Kaata pois parkkitalolta. Hoitaja ottaa kolmannen pojan pois ja tarjoaa 
hänelle muuta tekemistä. Kaa jää yksin parkkitalon kanssa. (4:20, 3 ja 2) 
 

Kaa osoittaa kiinnostusta leikkiin, mutta ei vielä oikein osaa aloittaa sitä. 
Leikkiminen on pääasiassa lelun käsittelyä. Toiset lapset kiinnostavat, mutta 
Kaa ei uskalla liittyä heidän seuraan vaan seuraansa sivusta muiden lasten 
toimintaa. 

 
Leikkihuoneessa, kun aikuinen on lähellä 

Aikuisista vain avustaja osallistuu aktiivisesti lasten leikkeihin. Jo pelkästään 
hänen fyysinen läsnäolonsa lattialla saa Kaan sitoutumaan leikkiin keskimää-
räistä paremmin.  

Tyttö ja Kaa leikkivät junaradalla, avustaja istuu lattialla heidän vieressään ja 
leikkii toisen pojan kanssa. Tyttö alkaa seurata avustajan ja pojan leikkiä, Kaakin 
vilkaisee siihen suuntaan, mutta jatkaa junan rakentamista. Hän ei osaa liittää 
junan osia yhteen ja juna hajoa, kun sillä yrittää ajaa. Kaa aloittaa uudelleen ju-
nan rakentamisen, mutta vilkuilee aina välillä avustajan ja pojan leikkiä. Hän 
kääntelee junan osia ja yrittää liittää osia yhteen, mutta ei onnistu. Lopulta hän 
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luovuttaa ja laittaa junan liitinosat päällekkäin, jotta ne pysyvät kevyesti kiinni 
toisissaan. Hän laittaa loputkin junan osat paikalleen samalla tekniikalla ja läh-
tee sitten hyvin varovasti ajamaan junaa, jotta se ei hajoaisi. (1:51, 5) 
 

Aikuisen fyysinen läsnäolo tuo selvästi turvaa Kaalle, hän varmistaa välillä 
katseellaan, että aikuinen on lähellä ja jatkaa sitten leikkiä keskittyneesti. 
Näissä episodeissa on myös nähtävissä se, että Kaa osaa leikkiä ja hänellä on 
selkeitä leikkiskeemoja.  

 
Marraskuussa ensilumen aikaan 

Kaalle on tehty kuntoutussuunnitelma yhdessä äidin, lastentarhanopettajan ja 
päiväkodin elton kanssa. Ryhmän henkilökunta on saanut konsultaatioapua 
päiväkodin erityislastentarhanopettajalta. Kuntoutussuunnitelman tavoitteissa 
on pyrkimys rohkaista Kaata leikkimään yhdessä toisten lasten kanssa ja sa-
manaikaisesti kehittää hänen kielellisiä taitojaan. 

Noin kolmen kuukauden jälkeen aloittamisesta Kaa on edelleen hiljainen 
ja puhumaton ryhmässä. Kuvausjakson aikana lapset leikkivät sekä sisä- että 
ulkoleikkejä, mutta ryhmä toimii yhtenä joukkona ja aikuiset enemmän seu-
raavat lasten toimintaa kuin itse aktiivisesti osallistuvat lasten leikkeihin. Kaa 
on mukana joukossa, mutta enemmän tarkkailijan kuin osallistujan roolissa. 
Hän on melko ilmeetön ja istuu paljon toimettomana, hän tuijottaa eteensä tai 
katsoo toisten lasten puuhia. 

 
Yksin ryhmässä 

Vaikka ryhmässä on paljon lapsia ja meno vilkasta, saattaa Kaa istua pitkiä 
aikoja itsekseen poissaolevan näköisenä. 

Kaa istuu patjalla traktori kädessään. Hän liikuttaa autoa kerran, mutta jää sitten 
istumaan ja katsoo ilmeettömänä, kun ohitse menee askartelusta puhuvia lapsia. 
Kaa jää tuijottamaan eteensä. Joku aikuinen laulaa taustalla. Kaa heijaa itseään 
ja näprää patjaa haukotellen pitkästyneesti. Joku lapsista sanoo Kaan nimen, 
mutta tämä ei reagoi siihen mitenkään vaan jatkaa istumista. Hän kyllä katsoo 
ympärilleen, mutta katse ei oikein kiinnity mihinkään, pikemminkin Kaa jää välil-
lä tuijottamaan tyhjyyteen. Välillä kuitenkin katse kiinnittyy hetkeksi johonkin, jos 
hän kuulee aikuisen ääntä tai joku lapsista juoksee ohitse. (1:39, 1 ja 1) 
 

Kaan on vaikeaa tarttua toimeen. Jos häntä ei aktivoi, hän saattaa jäädä pit-
kiksi hetkiksi vain istumaan ja tuijottamaan eteensä. Kaa on hyvin ilmeetön 
ja näyttää sekä turhautuneelta että surulliselta. Hän kyllä kiinnittää huomiota 
ja osoittaa kiinnostusta aikuisiin ja muihin lapsiin, mutta ei osaa itse liittyä 
mukaan. 
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Aikuinen seuraa lasten leikkiä 

Leikkitilanteissa aikuinen on välillä melko lähellä, mutta ei kuitenkaan mu-
kana itse leikissä. Kaa ei pysty liittymään lasten leikkeihin, vaan jää sivusta 
seuraamaan, mitä toiset puuhaavat, tai leikkii itsekseen rinnalla. 

Lapset leikkivät sohvan edessä lattialla, hoitaja ja avustaja istuvat sohvalla ja jut-
televat keskenään. Tytöllä on mekaaninen lelu jolla hän leikkii, ja Kaalla on ku-
minen käärme. Kaa näprää käärmettä ja katsoo tyttöä. Tyttö kokeilee lelua ja sa-
noo hoitajille, että se ei toimi, mutta jatkaa kuitenkin leikkiä. Kaa katsoo tytön 
touhuja, mutta ei tee itse mitään. Sitten hän laitta auton käärmeen päälle vetäen 
käärmettä toisesta päästä, auto tipahtaa lattialle ja Kaa jää istumaan ja tuijotta-
maan eteensä. Hoitaja lähtee pois. Kaa yrittää vielä laittaa autoa käärmerenkaan 
keskelle, mutta se ei oikein onnistu, ja hän jää taas katsomaan tytön leikkiä. Avus-
taja juttelee tytölle ja neuvoo tätä. Kaa katsoo hetken sitä, mutta jatkaa sitten au-
ton ja käärmeen näpräämistä ilmeettömänä pälyillen samalla tytön puuhia. (2:08, 
2 ja 1) 
 

Kaalla on edelleen vaikeuksia liittyä leikkeihin, eivätkä toisetkaan lapset et-
siydy hänen seuraansa. Kaa vaikuttaa yksinäiseltä ja onnettomalta katsoes-
saan toisten touhuja. 

 
Ensilumen riemua 

Ulkona on satanut ensilumi ja kuvatussa aineistossa ensimmäisen kerran Kaa 
näyttää innostuneena juoksevan leikkiin. Hän puuhastelee pulkkien kanssa 
keskittyneenä ja nähtyään veljensä pihalla riemastuu entisestään. Veli menee 
kuitenkin toiselle pihalle leikkeihinsä, ja Kaa jää vetämän pulkkaa yhdessä 
toisten lasten kanssa.  

Kaa touhuaa sinisen pulkan kanssa, hänen on hieman vaikea hallita pulkkaa, joka 
tahtoo kääntyä koko ajan nurinpäin. Kaa yrittää pysyä toisen pojan vauhdissa, 
mutta poika ei huomioi Kaata vaan menee menojaan. Kaa yrittää vetää pulkkaa 
katsoen ja matkien toisten poikien leikkiä. Se ei kuitenkaan oikein onnistu. Kaa 
laittaa pulkan narua käden ympärille, jotta pystyisi vetämään pulkkaa. Lopulta se 
onnistuukin, mutta toiset lapset ovat jo menneet. Kaa lähtee juoksemaan toisten 
lasten luo. Pojat laskevat pientä mäkeä, Kaa menee vierelle ja katsoo poikia, mut-
ta nämä jatkavat omia leikkejään. Kaa jatkaa matkaa ja hän menee tyttöjen luo, 
jotka leikkivät pulkilla hiekkalaatikon luona, mutta hän ei jää siihen vaan lähtee 
nousemaan pienen lumikasan päälle. Pulkan vetäminen ja liikkuminen samanai-
kaisesti pehmeässä lumessa vaatii Kaalta paljon keskittymistä ja ponnistelua. 
Päästyään lumikasan päälle hän alkaa heittää lunta pulkkaan. Kun pulkassa on 
lunta, Kaa jatkaa taas pulkan vetämistä. Toiset lapset ovat myös pulkkaleikeissä, 
mutta he eivät huomioi Kaata, niinpä Kaakin keskittyy omiin puuhiinsa.(2:11, 3) 
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Ulkona Kaa näyttää ensi kerran iloiselta. Hän nauttii lumesta ja pulkka-
leikeistä ja yrittää liittyä toisten lasten joukkoon. Kaan motorinen toiminta on 
sen verran kömpelöä ja hidasta, että hän ei pysy toisten lasten mukana. 

 
Toukokuussa yhdeksän kuukautta aloittamisen jälkeen 

Ryhmästä on 1 lapsi muuttanut pois ja ryhmäkoko on nyt 15, erityistä tukea 
tarvitsevien lasten lukumäärä oli lisääntynyt 1:llä. Lisäksi samoihin tiloihin 
on sijoitettu perhepäivähoitoa (hoitaja ja 3–4 lasta).  

 
Kaa leikkimässä 

Kaan leikki alkaa olla hieman vapautuneempaa, ja hän keskittyy jo melko 
hyvin omiin puuhiinsa. Hän leikkii pääasiassa yksin omia leikkejään, vaikka 
leikkihuoneessa on paljon lapsia samanaikaisesti. 

Kaa leikkii parkkitalolla. Hänellä on autoja, jotka ovat vähän liian suuria parkki-
taloon, ja Kaa ponnistelee saadakseen auton mahtumaan parkkitalon oviaukosta 
lopulta onnistuen siinä. Hän keskittyy puuhaansa hyvin, ja vaikka kasvot ovat toti-
set, hänen suunsa liikkuu ponnistelun tahtiin. Kaa laittaa lisää autoja parkkitalon 
autoliuskalle ja ääntelee samanaikaisesti välillä vilkuillen aikuiseen päin. Leikki 
etenee huonosti, koska autot ovat liian suuria eikä Kaa oikein keksi mitä pitäisi 
tehdä. Hän kerää autot pois ja yrittää saada ne mahtumaan uudelleen, mutta ei se 
oikein onnistu. Aina välillä hän vilkuilee toisiin lapsiin ja aikuiseen päin kuin 
apua pyytäen. Mitään ei tapahdu ja hän jatkaa leikkiä laittamalla taas autot 
parkkitalon tasanteelle. (2:48, 3) 
 

Kaa etsii kontaktia toisiin lapsiin 

Kaa on selvästi kiinnostunut toisista lapsista ja matkii heidän puuhiaan tai 
menee lasten vierelle ja liittyy leikkiin. Nämä kontaktinotot johtavat usein 
rinnakkainleikkiin ja toisinaan myös yhteiseen toimintaan. Kaa etsii toisten 
lasten seuraa, mutta hänen on vaikeaa pysyä toisten poikien vauhdissa. Pojat 
näyttävät tiedostavan sen ja käyttävät sitä hyväkseen kiusatakseen Kaata. 

Lapset leikkivät pihalla. Kaalla on punainen kolmipyörä. Hän katsoo taakseen ja 
odottaa, kun kaksi poikaa lähestyy häntä keltaisilla pyörillä. Kun pojat ovat lähel-
lä, Kaa alkaa polkea poikien edellä ja tarkistaa, että pojat seuraavat häntä. Hän 
ajaa hiekkalaatikon ohi ja huomaa, että pojat eivät seuraakaan häntä. Hän katsoo 
hämmentyneenä ympärilleen ja huomaa poikien olevan portilla. Hän suuntaa sin-
ne, mutta ei mahdu mukaan poikien, muiden lasten ja yhden vaunuja työntävän 
äidin joukkoon. Hän kääntyy ja lähtee ajamaan yksikseen. Keltaisella pyörällä 
ajavat pojat lähtevät seuraaman Kaata. Kaa huomaa sen ja ilostuu, mutta pojat 
ajavat ohi. Toinen pojista jää kuitenkin Kaan lähelle ja seuraa häntä. Pojat ajavat 
hetken yhdessä, mutta pian poika ottaa pallon maasta, katsoo Kaata ja heittää sen 
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toiselle puolelle pihaa. Kaa lähtee ajamaan pallon luo, ja toinen poika kääntyy ja 
ajaa toiseen suuntaan. Kaa hakee pallon, etsii katseellaan poikaa, huomaakin tä-
män ja lähtee hurjasti polkien ajamaan pojan luo. Hän puhuu itsekseen jotakin, 
mutta puheesta ei saa selvää. Kun Kaa pääsee pojan luo, poika taas kääntää hä-
nelle selkänsä ja lähtee pois. Kaa nousee pois pyörän selästä, ottaa pallon, käve-
lee turhautuneen näköisenä ja heittää pallon välipitämättömästi maahan. Kun hän 
huomaa, että punapukuinen tyttö on myös kiinnostunut pallosta, hän nappaa pal-
lon käteensä. Kun tyttö lähestyy, Kaa juoksee pyörän luo, ja tyttö seuraa häntä. 
Kaa kääntää selkänsä tytölle ja ajaa pois. (1:56, 3) 
 

Kaa yrittää päästä leikkeihin ryhmän toisten poikien kanssa. Ryhmän pojat 
ovat ilmeisesti huomanneet Kaan hitauden ja tietoisesti lähestyvät Kaata, 
mutta jättävät hänet sitten yksin. Kaa turhautuu yrityksissään ja toistaa poiki-
en tekemän kiusan tytölle, joka lähestyy häntä ja haluaa leikkiä hänen kans-
saan. 

 
Kaa aikuisen ohjauksessa 

Kuvausten aikana ryhmässä on vain vähän toimintoja, joissa aikuinen ohjaisi 
lapsia. Kaa kuitenkin näyttää nauttivan aikuisen ohjaamista hetkistä.  

Kaa tekee äitienpäiväkorttia yhdessä kahden muun lapsen kanssa. Hoitaja maalaa 
tytön kättä, kädellä on tarkoitus painaa kuva korttiin. Kaa ja toinen poika seuraa-
vat tarkasti hoitajan ja tytön käden maalausta. Hoitaja kysyy tytöltä. ”Kutittaa-
ko?” Tyttö ei vastaa mitään, mutta Kaa katsoo ja hymyilee. Hoitaja puhuu tytölle 
samalla kun maalaa ja kun käsi on maalattu, hoitaja painaa tytön käden kortille 
laskien samalla tytön sormia. Kaa katselee totisena mutta kiinnostuneena työn 
edistymistä. Kun tytön kortti on valmis, hoitaja ottaa tyttöä kädestä ja vie hänet 
pesulle. Kaa jää katsomaan omaa kättään ja ojentaa sitä maalausasentoon vil-
kuillen välillä hoitajaan päin. Hoitaja tulee ja nostaa Kaan hihan ylös alkaen 
maalata Kaan kättä. ”Kutittaako?” hän kysyy. Kaa ei sano mitään, ja hoitaja tul-
kitsee, että ei kutita ja toteaa: ”Ei, eikö yhtään?” Kaata kuitenkin hymyilyttää ja 
melkein naurattaa, mutta hoitaja ei huomaa sitä. Hoitaja jatkaa maalausta, ja 
Kaa seuraa tarkkana koko ajan. Hoitaja kysyy: ”Tuntuuko mukavalta?” Kaa vas-
taa epäselvästi ”ei”, mutta hoitaja vain ihmettelee ja sanoo ”eikö” ja jatkaa maa-
laamista. Pian käsi on maalattu ja hoitaja painaa Kaan käden kortille. Hän laskee 
Kaan sormia, ja Kaa näyttää iloiselta. Kun hoitaja nostaa Kaan käden pois kortil-
ta, Kaa hymyilee ja katsoo tyytyväisen näköisenä korttiaan. Sillä välin kun hoitaja 
kirjoittaa korttiin Kaan nimeä, Kaa ehtii jo painaa kädellään toisen kerran kort-
tiin. Hoitaja nappaa kädestä kiinni ja naurahtaa, samoin Kaa nauraa ja katsoo 
kuvaajaan. Hoitaja vie Kaan pesulle. Hoitaja menee pois, ja Kaa jää vesihanan 
luo pitäen kättä, jossa on maalia, juoksevan veden alla. Hän kääntyy katsomaan 
hoitajan perään, mutta kääntyy sitten leikkimään veden kanssa. Kun käteen jää 
väriä, hän yrittää varovasti poistaa sitä ensin toisen käden sormella ja sitten koko 
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kädellä. Hän vilkuilee koko ajan aikuiseen päin kuin apua pyytääkseen. Hän vetää 
hihaa ensin alas, mutta työntää taas käden veden alle ja vetää sitten hihan takai-
sin ylös. Hän katsoo useaan otteeseen aikuiseen päin, mutta kun kukaan ei sano 
mitään, hän jatkaa käsien pesua. Sitten hoitaja tulee ja kysyy: ”Oletko valmis, lai-
ta hana kiinni.” Hana on kuitenkin niin kaukana, että Kaa ei yletä laittamaan sitä 
kiinni, ja hoitaja tekee sen. Hoitaja antaa Kaalle paperin, johon kuivata kädet, ja 
menee pois. Kaa jää vähän epävarmana kuivaamaan käsiään ja yrittää sen jäl-
keen saada hihaansa alas, onnistumatta siinä. Kaa jää seisomaan paikalleen. 
(5:04 4 ja 3) 
 

Aikuisen ohjaus ja tuki näyttää olevan Kaalle tärkeää. Hän nauttii yhdessä 
tekemisestä aikuisen kanssa. Hän uskaltautuu jopa hieman nauramaan aikui-
sen seurassa, mutta vakavoituu heti kun aikuinen lähtee pois. Hän hakee kat-
seellaan aikuisen vahvistusta toiminnalleen. Jos sitä ei tule hän jää epävar-
man näköisenä toistamaan tekemäänsä tai vain seisomaan ja katsomaan. 
 
Yhteenveto 

Kaan sitoutuneisuus toimintaan vahvistui hieman kevään aikana. Toisen ku-
vausjakson aikana sitoutuneisuus oli heikoimmillaan, samoin kuin aikuisen 
sitoutuminen vuorovaikutukseen Kaan kanssa (taulukko 4). Toisen kuvaus-
jakson aikana ei ollut yhtään episodia, jossa aikuinen olisi edes jollakin taval-
la sitoutunut toimintaan Kaan kanssa. Kolmannen kuvausjakson aikana esiin-
tyi ohjattua toimintaa, josta Kaa selvästi nautti ja joka nosti Kaan sitoutunei-
suutta toimintaan ja aikuisen sitoutumista vuorovaikutukseen Kaan kanssa. 

 
Taulukko 4. Kaan sitoutuneisuus toimintoihin ja aikuisen sitoutuminen vuorovaiku-
tukseen Kaan kanssa ensimmäisen päiväkotivuoden aikana. 
 

kuvausjakso Kaan sitout. aikuisen sitout. 

 ka (haj.) ka (haj.) 

ensimmäiset päivät 2,43 (0,9) 1,8 (1) 

n. 3 kk aloittamisesta 2,11(0,8) 1 (0) 

n. 9 kk aloittamisesta 3,25 (0,69) 2,5 (0,58) 

 
Kaa on erittäin arka ja epävarma suhteessa toisiin lapsiin. Hän hakee lasten 
seuraa ja osoittaa haluaan liittyä leikkeihin mukaan, mutta ei osaa tehdä sitä. 
Ensimmäisten päivien aikana Kaa katsoo toisten leikkiä ja myös toiset lapset 
katsovat Kaan toimia ja leikkivätkin jonkin verran rinnakkain. Toisen kuva-
usjakson aikana on huomattavissa, että Kaan yritykset liittyä leikkeihin eivät 
onnistu Kaan hitauden vuoksi. Näyttää myös siltä, että toisten lasten kontaktit 
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Kaahan ovat vähentyneet. Kaa vaikuttaa yksinäiseltä. Kolmannen kuvausjak-
son aikana näyttää siltä, että lapset ovat huomanneet Kaan hitauden leikkiin 
liittymisessä ja leikissä mukana ja jopa kiusaavat tästä Kaata. Kaa on selvästi 
surullinen siitä, että ei pääse leikkeihin mukaan. Kaan sitoutuneisuutta ja ai-
kuisen sitoutumista vuorovaikutukseen Kaan kanssa lisää kolmannen kuvaus-
jakson aikana yhteinen askartelutuokio, josta Kaa selvästi nauttii. 

 
5.5.3 Kolmannen lapsen kertomus 

Päivähoitoon hakeutuminen 

Kehitysseurannassa 24 kuukauden iässä Koolla on todettu lievä kehityksen 
viive, jonka vuoksi hänelle suositellaan päivähoidossa aloittamista. Myös äiti 
on suunnitellut palaavansa työelämään Koon lähestyessä 36 kuukauden ikää. 
Koo on perheen ainoa lapsi. Koo on eloisa ja lyhytjänteinen ja hänen koko-
naissuoriutumisensa jää hieman ikätasosta. Hänelle suositellaan erityistä tu-
kea tarvitsevan lapsen paikkaa tavallisesta päiväkotiryhmästä. 

 
Aloittaminen 

Koo on aloittanut alle 3-vuotiaiden päiväkotiryhmässä, jossa lapsia on 10. 
Henkilökunnan mukaan ryhmässä on lisäksi 2 muuta erityistä tukea tarvitse-
vaa lasta. Ryhmässä työskentelee lastantarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa. 
Koska Koo ei ole saanut omaa avustajaa, on ryhmän kokoa pienennetty 2:lla 
lapsella (yleensä 12 lasta). Koo harjoitteli päivähoidossa 5 päivää ennen var-
sinaisen hoidon aloittamista. Koon ensimmäisten päivien aikana ryhmän tu-
leva lastantarhanopettaja ei ollut vielä aloittanut työssään ja hänen tilallaan 
toimi sijainen. 

 
Äiti on lähtenyt 

Koo jää päiväkotiin vähän hämmentyneenä. Hän ei varsinaisesti itke, mutta 
on suruissaan ja hakeutuu koko ajan portille, mistä äiti on mennyt. Hän kes-
kittyy hetkittäin johonkin puuhaan, mutta hakeutuu pian hoitajan lähelle tai 
syliin. 

Äiti on lähtenyt ja Koo jää pihalle leikkimään. Hän vetää hoitajaa kädestä ja hoi-
tajaa kysyy: ”Minne sinä haluat?” ”Tänne”, Koo vastaa ja vetää hoitajaa kädes-
tä. Koo taluttaa hoitajaa portille, josta äiti on juuri mennyt. Hoitaja ottaa Koon 
syliin ja juttelee hänelle rauhallisesti. Toinen poika juoksee portille. Tyttö kärry-
jen kanssa tulee myös portille, ja poika haluaa myös hoitajan syliin. Hoitaja sa-
noo, että hän ei jaksa pitää kahta lasta sylissä. Poika kiukuttelee. Hoitaja ottaa 
poikaa kädestä ja lähtee Koo sylissään poikaa taluttaen kävelemään pois portilta. 
Pian poika juoksee pois, ja Koo katsoo hänen peräänsä. Hoitaja nostaa Koon 



Tutkimuksen toteuttaminen 55 

 

renkaan päälle seisomaan pitäen häntä samalla kiinni kainalossaan, tyttö tulee, ja 
hoitaja juttelee tytölle ja houkuttelee tätä menemään hiekkaleikkiin. Tyttö haluaa 
kuitenkin hoitajan syliin. ”En jaksa ottaa syliin kahta”, hoitaja sanoo, mutta jat-
kaa, että kohta on tytön vuoro tulla syliin. Koo katselee tyttöä ja hoitajaa. (1:39, 2 
ja 3) 
 

Vaikuttaa siltä, että Koo ei oikein ymmärrä, mistä äidin poissaolosta oikein 
on kysymys. Hän haluaa koko ajan portille katsomaan näkyisikö äitiä, vaikka 
toisaalta on myös kiinnostunut toisten lasten leikeistä. Hän ei varsinaisesti 
itke äidin perään ja näyttää enemmänkin hämmentyneeltä kuin surulliselta. 

 
Koo harjoittelee arkitoimintoja 

Koon on vaikeaa toimia arkitilanteissa, hän ei haluaisi syödä ja päivälevolle 
meneminen on erityisen vaikeaa. Myös pukemisessa ja vessassa käynnissä 
hän tarvitsee aikuisen ohjausta koko ajan. 

Koo on ruokailemassa, hoitaja istuu hänen vieressään. Koo katsoo eteensä ja sa-
noo ”äiti”. ”Äiti tulee myöhemmin, äiti meni asioille”, hoitaja kysyy. Koo työntää 
lautasta pois edestään. ”Täällä on maitoa, otatko maitoa?” hoitaja sanoo. Koo 
vain pyörittää päätään. Hoitaja laittaa lautasta vähän lähemmäksi, ottaa ruokaa 
lusikkaan ja houkuttelee Koota syömään. ”Ota vähän, tämä on hyvää ruokaa”, 
hän sanoo ja yrittää tarjota lusikasta ruokaa, mutta Koo työntää lautasen pois ja 
kääntää katseensa hoitajaan päin. ”Etkö halua syödä, mutta sitten tulee kova näl-
kä?” hoitaja sanoo. ”Äiti, äiti”, Koo toistaa. Hoitaja tulee hieman lähemmäksi ja 
sanoo lohduttaen:”Äiti meni asioille, äiti tulee sitten kohta.” Koo katsoo hoitajaa, 
ja hoitaja nyökkää ja sanoo: ”Joo, äiti tulee kohta.” Koo nyökkää ja molemmat 
hymyilevät toisilleen. Hoitaja jatkaa hymyillen:”Syö vähän, niin sitten mennään 
nukkumaan.” ”Muistatko, kun me laitettiin sinun sänky tuonne parvekkeelle?” 
hoitaja kysyy, ja Koo nyökkää vastaukseksi. ”Niin”, hoitaja jatkaa. ”Sinne men-
nään sitten nukkumaan, mutta syödään ensin”, hoitaja sanoo ja ottaa taas ruoka-
lautasen lähemmäksi. Koo katsoo ulospäin huoneesta ja hoitaja sanoo vielä: 
”Niin siellä on sinun sänkysi.” Koo nyökkää ja hoitaja hymyillee ja nyökkää. 
”Otettasko vähän ruokaa ensin...” Koo työntää kädellään lusikkaa pois hoitajan 
kädestä ja kaataa maitomukin. ”Etkö halua, ei”, hoitaja sanoo ja pyyhkii pöytää. 
Koo työntää vain lautasta kauemmas. ”Etkö halua, mutta voisit maistaa vähän, 
niin sitten jaksaisit paremmin leikkiä, ei jaksa leikkiä jos ei syö.” Koo yrittää kaa-
taa ruokalautasen. ”Ei, älä kaada siihen”, hoitaja toruu ja ottaa lautasen pois. 
”Tulee sotkua”, hoitaja sanoo. Koo puistaa päätään ja sanoo ”ei, ei”. ”Ei!” hoi-
taja kieltää ja hymyilee. Koo katsoo hoitajaa ja sanoo ”äiti”. Hoitaja kysyy toisel-
ta hoitajalta: ”Mitäs me nyt tehdään?” Koo pyörittää päätään ja toistaa äitiä. 
(2:10, 3 ja 5) 
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Koon on vaikea noudattaa päiväkodin toimintoja. Hän vastustaa rutiineja ja 
yrittää mennä pois hoitotilanteista. Hän kyllä rauhoittuu aikuisen läheisyy-
dessä, mutta on varsin omaehtoinen eikä haluaisi toimia aikuisen toiveen mu-
kaan. 

 
Poikien puuhat kiinnostavat Koota 

Koo seuraa toisten poikien puuhia, mutta ei osaa vielä liittyä leikkiin. Hän 
yrittää lähestyä poikia ja ojentaa kättä tai leluja pojille, mutta ei useinkaan 
tule huomatuksi.  

Hoitaja istuu lattialle Koon ja tytön viereen, jotka leikkivät dubloilla. Hoitaja is-
tuu hieman välinpitämättömän näköisenä ja laitta dublon palasia kiinni alustaan. 
Taustalla kuuluu lasten ja aikuisten ääniä. Koo katselee sinne päin. Hoitaja kat-
soo myös äänen suuntaan ja hymyilee, samoin tyttö, joka myös samanaikaisesti 
pyytää hoitajalta apua. Hoitaja ei huomaa, ja tyttökin katsoo äänien suuntaan. 
Koo katsoo äänien suuntaan ja ääntelee jotakin, josta ei saa selvää, ja osoittaa 
sinne kädessään olevalla lelulla. Hän riemastuu, rupeaa nauramaan ja ääntelee 
samalla. Hoitaja hymyilee ja jatkaa rakentamista. Koo ja tyttö katsovat lasten ää-
nien suuntaan. Koo ottaa dublon ja osoittaa sillä toisten lasten leikkien suuntaan 
ja sanoo ”ähä”. Hoitaja vilkaisee Koota ja sanoo taustalla olevalle pojal-
le:”Huomaatko, että Koo moikkaa sinua täällä?” Koo katsoo koko ajan pojan 
suuntaan. Koo ottaa taas dublon ja katsoo poikaan, hän vilkaisee myös kysyvän 
näköisenä hoitajaa, mutta kääntää pian katseensa pojan suuntaan ja hymyilee. 
Hän ääntelee lujaa pojan suuntaan, mutta kääntää pian päänsä ja katsoo, tyhjä 
ilme kasvoillaan, eteensä hypistellen yhtä dubloa samanaikaisesti. Hän ottaa dub-
lon ja yrittää laittaa sen hoitajan alustaan. Hoitaja liittää palasia alustaan eikä 
huomioi Koon yritystä. Tyttö ojentaa hoitajalle toisen rakennuspalikan, ja hoitaja 
kääntyy laittamaan sitä paikalleen. Koo jää pitämään dubloa kädessään alustan 
ylle, mutta katse harhailee ympäriinsä, ja hän työntää kieltä ulos toimettoman nä-
köisenä. Hän yrittää taas kiinnittää osaa alustaan, mutta tekee sen niin huolimat-
tomasti, että ei onnistu yrityksessään. Hän haukottelee ja katselee muualle, hoita-
ja katsoo rakennusalustaan. (1:57, 2 ja 2) 
 

Koo seuraa kiinnostuneena lasten leikkejä ja puuhia. Hän katselee lasten 
suuntaan, mutta ei osaa tarttua oma-aloitteisesti mihinkään puuhaan. Hän 
yrittää tehdä jotakin mitä näkee toisten tekevän, mutta ei keskity itse tekemi-
seen vaan paremminkin toisten tarkkailuun. 

 
Aikuisen kanssa leikkiminen onnistuu hetkittäin 

Silloin kun hoitajilla on aikaa pysähtyä Koon kanssa leikkimään, hän sitoutuu 
leikkeihin pieniksi hetkiksi kerrallaan. Hän tarvitsee hoitajan fyysisen kon-
taktin ja aikuisen antaman mallin. 
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Hoitaja istuu lattialla Koo sylissään ja toinen poika vieressä. He tutkivat pienessä 
kopassa olevaa nukkea. Koo läpsäyttää nukkea kädellä. Hoitaja katsoo Koota ja 
sanoo: ”Paijataan nukkea, ei saa lyödä, sitä sattuu.” Hoitaja näyttää miten nuk-
kea paijataan, ja Koo matkii häntä. Tyttö juoksee leikin luo. Hän sanoo ”vauva” 
ja rupeaa silittämään nukkea. Poika silittää myös. Hoitaja juttelee rauhallisesti ja 
nimeää nuken kehon osia. Koo läpsäyttää nukkea uudelleen ja hoitajaa sanoo: 
”Ei saa lyödä vauvaa.” ”Nukutetaan vauvaa”, hoitaja sanoo ja heijaa koppaa. 
Poika pysäyttää kopan ja antaa suukon nukelle. ”Annatko suukon vauvalle, oi?” 
sanoo hoitaja. Kookin antaa suukon, ja sitten hoitaja sanoo:” Noin, hyvää päivä-
unta.” Tyttökin tulee ja suukottaa, johon hoitaja toteaa: ”Tyttökin antaa suukon.” 
Tyttö yrittää ottaa nuken kopasta, mutta Koo katsoo muualle. Hoitaja sanoo: ”Älä 
ota, missäs sulle olis nukke, tuolla on vaikka kuinka monta”, ja näyttää kädellään 
nukkeja. Tyttö menee hakemaan nukkea, ja poika alkaa leikkiä viereisellä parkki-
talolla. Poika huomaa tytön kädessä nuken ja yrittää ottaa sen. Hoitaja ottaa po-
jan kädestä kiinni ja näyttää, että kauempana on monta nukkea. Tytön nukke jää 
lattialle ja tyttö ja poika hakevat uudet nuket. Koo istuu hoitajan sylissä ja seuraa 
tapahtumia. Tyttö ja poika lähtevät pois, ja Koo alkaa hoitaa kopassa olevaa nuk-
kea. ”Laitetaanko tämä toinenkin sinne”, hoitaja ehdottaa nostaen nuken lattialta 
laittaen sen koppaan. Koo asettelee nukkeja koppaan ja alkaa sitten heijata nuken 
koppaa samalla tavalla kuin hoitaja oli aiemmin tehnyt. (1:50, 4 ja 4) 
 

Silloin kun aikuinen on tiiviissä vuorovaikutuksessa Koon kanssa jutellen 
tälle ja ohjaten häntä Koon valitsemissa toiminnoissa, Koo on yhteistyöhalui-
nen ja keskittyy toimintaan. Yhteinen toiminta toisten lasten kanssa aikuisen 
ohjauksessa ei kuitenkaan vielä onnistu. 

 
Noin kolme kuukautta aloittamisen jälkeen 

Ryhmän henkilökunta on tehnyt Koolle kuntoutussuunnitelman. Mukana on 
ollut erityislastentarhanopettaja, joka kuitenkin on tuntenut lapsen vain lau-
suntojen perusteella. Suunnitelmassa nousee esille Koon omaehtoisuus ja 
kehityksen viive, tavoitteeksi asetetaan leikki- ja ryhmässäolotaitojen kehit-
tyminen. Erityispedagogista tukea ryhmän henkilökunta ei koe saaneensa.  

 
Leikkiä etsimässä 

Koon on vaikea keskittyä puuhailemaan tai leikkimään toisten lasten kanssa. 
Hän vaeltelee huoneissa, katselee ja etsii, mutta ei oikein löydä mielekästä 
tekemistä. 

Hoitaja vie Koon ikkunan eteen ja menee pois. Kaksi tyttöä menee Koon vierelle. 
Joku kutsuu Koota. Koo kääntyy ja lähtee pois ikkunan luota. Hän yrittää laskeu-
tua porrastasanteelta lattialle, mutta liikkuminen on huteraa, joten hoitaja ottaa 
kädestä ja auttaa alas. Hoitaja kieltää jotakin, ja Koo kävelee pois toiseen huo-
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neeseen. Siellä on lapsia ja toinen hoitaja. Koo menee pöydän luo, jossa poika 
leikkii yksin eläintalolla. Koo katsoo sormi suussa ja istuu pöydän ääreen. Hän 
ottaa laatikon, jossa on eläimiä, joilla poika leikkii. Poika vetää laatikon takaisin. 
Hoitaja sanoo: ”Poika, anna Koollekin.” Molemmat pojat ottavat leluja laatikos-
ta, Koo nappaa nopeasti eläimiä itselleen ja kasaa ne pöydälle. Poika jatkaa omia 
leikkejään. Koo alkaa laittaa eläimiä takaisin laatikoon, mutta ottaakin kaksi 
lehmää kätensä ja sanoo” amm...amm…”. Hän vilkaisee kuvaajaan päin ja nou-
see ylös tuolilta, mutta istahtaa heti takaisin ja toistelee koko ajan 
”amm…amm…amm..”. Hän ottaa yhden aidan osan laatikosta ja tönäisee vahin-
gossa leikkilehmän lattialle. Hän nostaa sen ja katsoo taas kuvaajaan päin. Sitten 
hän lähtee kävelemään pois lehmä kädessään. Hoitaja koskettaa häntä, mutta jat-
kaa matkaa.(2:42, 2 ja 1) 
 

Koo vaeltelee paljon huoneissa ja katselee ympärilleen. Hän pysähtyy katse-
lemaan hetkeksi mitä toiset lapset puuhaavat, mutta ei hakeudu yhteiseen 
toimintaan toisten kanssa. Hän mieluummin haluaisi omia toisten leikin itsel-
leen, mutta ei oikein osaa leikkiä vielä itsekseen. 

 
Hoitajan kanssa kaksin leikki onnistuu hyvin 

Silloin kun Koo pääsee hoitajan kanssa kaksin, leikki sujuu, mutta se vaatii 
hoitajan täyden keskittymisen leikkiin Koon kanssa. 

Koo leikkii eläintalolla yhdessä hoitajan kanssa. Koo siirtää eläimiä pöydällä ja 
hoitaja nimeää niitä sitä mukaa kun Koo nostaa niitä. Koo toistaa hoitajan sano-
ja. Hoitaja sanoo ” ankka” ja Koo toistaa ”ankka” ja rupeaa tutkimaan eläintä. 
Hoitaja seuraa koko ajan Koon puuhia ja sanottaa Koon leikkiä. Koo on keskitty-
nyt puuhaansa ja hymyilee. Hän jatkaa eläinten lajittelua. Hoitaja jatkaa eläinten 
nimeämistä ja kertoo miten eläimet ääntelevät. Taustalla joku lapsista huutelee 
jotakin, ja hoitaja kääntyy hänen puoleensa ja kysyy: ”Kuka siellä huutelee?” 
Hän siirtää eläinlaatikon lähemmäksi Koota, mutta jatkaa keskustelua taustalla 
olevien lasten kanssa. Koo leikkii hetken, mutta kääntyy pian hoitajaan päin ja 
leikki keskeytyy. Hän osoittaa hoitajaa lehmällä ja ääntelee jotakin, hoitaja huo-
maa ja sanoo:. ” Se on lehmä, ammuu.” Koo jatkaa leikkiä lehmällä. Hoitaja al-
kaa siivota eläimiä laatikkoon Koon kanssa ja sanoo: ”Nyt hyppää monta eläintä 
kerralla, hiiop.” Koo jää tutkimaan yhtä eläintä, ja hoitaja kääntyy poispäin lei-
kistä. Koo alkaa laitta eläintä suuhun, mutta hoitaja kieltää, että ei saa laittaa 
suuhun. Eläinten kerääminen laatikkoon jatkuu. Hoitaja nimeää eläimiä ja Koo 
kerää niitä laatikkoon. (2:26, 4 ja 4) 
 

Kahden kesken aikuisen kanssa leikki etenee, mutta heti kun aikuisen ohjaus 
loppuu, leikki keskeytyy. Leikissä alkaa olla jo juonta, ja Koo elehtii ja il-
maisee itseään ääntelyin, sanoja toistamalla ja erilaisilla ilmeillä leikin juonen 
mukaan.  
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Arkitoiminnot ovat vieläkin hankalia 

Arkitoiminnot ja siirtymätilanteet ovat edelleen hankalia. Koon on vaikea 
malttaa pysyä paikallaan ruokaillessaan, ja kun pitäisi pukeutua, hän yrittää 
päästä pois koko tilanteesta, ja aikuisen on puettava hänet.  

Hoitaja kutsuu Koota pukemaan. Koo ei lähde, ja hoitaja hakee hänet pöydän ää-
restä. Koo vastustelee, hän pitää tuolista kiinni. Hoitaja ottaa Koota kädestä ja 
sanoo: ”Kaikki kaverit lähtivät ulos, nyt mekin lähetään.” Koo nousee ja seuraa 
hoitajaa kädestä kiinni pitäen. Hoitaja ottaa Koon syliin ja alkaa riisua tossuja. 
Koo katsoo lähellä olevaa kuorma-autoa eikä suostu yhteistyöhön hoitajan kans-
sa. Hän osoittaa autoa ja hoitaja sanoo: ”Joo se on kuorma-auto.” Koo jatkaa 
osoittamista ja hokee epäselvästi ”täti, täti…täti...täti…” Hoitaja laittaa Koon 
housuja ja samalla katsoo ihmettelevän näköisenä sinne minne Koo osoittaa ja 
sanoo: ”Poika meni ulos jo, pojalla on jo vaatteet päällä.” Koo rimpuilee ja hoi-
taja yrittää pukea ulkohaalaria päälle. Kuvaaja sanoo naurahtaen, että kylläpä 
aurinko paistaa, vaikka aamulla ei näyttänyt siltä. Koo katsoo kuvaajaan ja hy-
myilee. Hoitajakin sanoo: ”Niin, aurinko paistaa”, ja hän jatkaa Koon pukemista, 
kun Koo katsooedelleen kuvaajaan. Hoitaja kysyy: ”Missä on sun käsi?” ja lait-
taa kintaan käteen. Koo on rauhoittunut hoitajan syliin, ja hoitaja juttelee Koolle 
samalla kun pukee häntä. Koo toistaa toisen hoitajan nimeä ja hoitaja vastaa sa-
nomalla, että toinenkin hoitaja on jo ulkona. Koo kääntyy hoitajaan päin ja kysyy: 
”Kuka?” Hoitaja ihmettelee Koon kysymystä, mutta ymmärtää pian, että Koo 
toisteli toisen pojan nimeä ja sanoo sen Koolle. Hoitaja kertoo lasten nimiä, jotka 
ovat jo menneet ulos. Koo pysyy hetken rauhallisena, mutta alkaa taas venkoilla 
hoitajan sylissä, ja hoitaja joutuu pitämään Koota tiukasti sylissään ja sanoo: 
”Eipäs nyt mennä minnekään.” Hän ottaa Koon pipon ja sanoo: ”Katsopas sinul-
la on uusi pipo, hieno.” Koo lopettaa venkoilun ja kääntyy katsomaan pipoaan. 
Hoitaja yrittää nopeasti saada lipon päähän ja lapsen puettua, koska Koo ei jaksa 
keskittyä tilanteeseen yhtään. Koo katselee toisaalle ja sanoo hoitajan nimeä koh-
distamatta puhetta kuitenkaan hoitajalle. Hoitajaa hymyilyttää Koon venkoilu ja 
hän sanoo: ”Missähän ne sinun saappaat on?” Hän katsoo toiseen suuntaan ja 
kysyy: ”Onkohan ne vielä litimärät?” Siellä on toinen hoitaja, ja Koo vilkuttaa 
hänelle iloisesti ja sanoo ”moi”.(3:01, 2 ja 4) 
 

Koo vastustaa pukemista, kuten muitakin tilanteita, jotka eivät lähde hänen 
omista kiinnostuksen kohteistaan. Aikuisen ystävällisen ja rauhoittavan jutte-
lun turvin hän malttaa edes jonkin verran tehdä yhteistyötä arkitilanteissa. 

 
Keväällä  

Ryhmään on tullut vuoden kuluessa 3 uutta lasta ja 1 lapsi on muuttanut pois, 
joten ryhmäkoko on 12. Ryhmässä on työskennellyt työllisyysvaroin palkattu 
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apulainen 5 kuukauden ajan. Henkilökunta on muutoin pysynyt samana koko 
toimintavuoden ajan. 

 
Koo yhdessä toisten lasten kanssa 

Koon on edelleen vaikeaa leikkiä yhdessä toisten lasten kanssa. Hän tönii 
helposti muita lapsia eikä oikein näytä ymmärtävän tekojensa seurauksia. 

Koo seisoo hyllyn luona ja kuuntelee magnetofonista lasten lauluja korva melkein 
kiinni nauhurissa. Hoitaja kutsuu häntä nimeltä. Koo kävelee vieressä seisovien 
tyttöjen luo, mutta palaa heti takaisin nauhurin luo. Toinen tytöistä jää Koon 
taakse, laittaa huppua hänen päähänsä ja lähtee pois. Koo kääntyy ja huitoo hie-
man äkäisen näköisenä tyttöön päin, menee tämän luo ja tönäisee häntä lujaa sa-
noen vihaisesti: ”Pois!” Hoitaja sanoo taustalla: ”Ei saa töniä.” Koo juoksee 
pois toiseen huoneeseen ja kaatuu. Tytöt alkavat tanssia nauhurin vieressä. Hoita-
ja hakee Koon takaisin leikkihuoneeseen toinen lapsi sylissään. Koo juoksee tyttö-
jen luo ja tönäisee samaa tyttöä uudelleen melko rajusti. Tyttö kaatuu ja alkaa it-
keä, mtta Koo kääntyy ja alkaa töniä toista tyttöä. Hoitaja huutaa taustalla: 
”Koo, ei saa!” Koo jatkaa tytön tönimistä ja katsoo ihmettelevän näköisenä, kun 
tyttö alkaa itkeä. Hoitaja tulee, ottaa Koota kädestä ja laskee toisen lapsen sylis-
tään lattialle. Hän laskeutuu kyykkyyn ja ottaa Koota kiinni molemmista käsistä. 
Koo yrittää välttää hoitajan katsetta. Hoitaja sanoo vihaisesti: ”Koo, ei saa, katso 
nyt, tyttöjä sattuu.” Toinen tytöistä itkee vielä. Koo kääntyy tyttöön päin, katsoo 
häntä ja toistaa tytön nimeä. Hoitaja sanoo uudelleen ystävällisemmin:”Tyttöön 
sattuu, ei saa lyödä.” Tyttö itkee, ja Koo katsoo totisena yrittäen päästä pois hoi-
tajan sylistä. ”Menehän pyytämään tytöltä anteeksi”, hoitaja sanoo, mutta Koo ei 
kuuntele vaan kiemurtelee irti hoitajan otteesta. Hoitaja yrittää saada Koon pyy-
tämään tytöltä anteeksi ja samalla ohjaa toista poikaa pukemaan. Koo katsoo il-
meettömän näköisenä eteensä. Hoitaja asettaa Koon kädet tytön kaulalle ja näyt-
tää, miten pyydetään anteeksi. Koo hymyilee hiukan, mutta kääntyy heti pois ja 
katsoo muualle. Tyttö lähtee pois. (1:54, 2 ja 2) 
 

Koo on kasvanut vuoden aikana paljon pituutta ja toimii hyvin fyysisesti 
ryhmässä. Hän liikkuu paljon ja tönii muita lapsia, jotka sattuvat hänen tiel-
leen. Hän ei edelleenkään osaa hakeutua yhteiseen toimintaan toisten lasten 
kanssa, eivätkä toiset lapset juuri etsiydy hänen seuraansa. 

 
Leikkimässä omia leikkejä 

Yksin toimiessaan Koo puuhastelee leikkihuoneessa, mutta ei pysty sitoutu-
maan kovin hyvin mihinkään leikkiin. Häntä kiinnostavat enemmän ympäril-
lä tapahtuvat asiat, erityisesti toisten lasten puuhat. 
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Koo vetää nuken vaunuja perässään ja kävelee vaatenaulakon luo. Hän katsoo 
vaatteita hetken ja lähtee sitten työntämään vaunuja leikkihuoneeseen. Hän yrit-
tää päästä pöydän ja tuolien välistä, mutta ei onnistu. Yritys jää siihen, kun tyttö 
tulee hänen viereensä. Hän katsoo hetken tyttöä, mutta kääntyy sitten pois ja kek-
sii siirtää tuolit pois tieltä, jotta pääsee jatkamaan matkaansa. Hän työntää vau-
nut toiseen huoneeseen, missä hoitaja leikkii yhden lapsen kanssa. Koo pysähtyy 
katsomaan heitä, mutta vain hetkeksi, jatkaen taas matkaa takaisin leikkihuonee-
seen. Hän työntelee vaunuja, mutta katsoo muualle toisten lasten äänien suun-
taan. Sitten hän menee eteiseen, mutta pysähtyy taas katsellen ympärilleen välipi-
tämättömän näköisenä. Hän kiertää lattialla istuvan pojan ohi, ja kun lattialla on 
paljon legoja, hän yrittää nostaa vaunut niiden yli. Hoitaja tulee ja sanoo: ”Koo, 
tule siivoamaan.” Koo ei reagoi puheeseen vaan jatkaa vaunujen kanssa pik-
kueteiseen menemättä kuitenkaan sinne vaan pysähtyy taas katselemaan ympäril-
leen. (2:00, 3) 
 

Koo puuhastelee yksikseen, hänellä on usein joku ajatus leikistä meneillään, 
mutta se ei yllä ihan leikin tasolle. Leikkiminen on enemmän lelujen käsitte-
lyä tai lelulla puuhastelua, mutta leikissä ei ole juonta eikä se etene oikein 
mihinkään. 

 
Aikuisen tuki auttaa hetkeksi sitoutumaan leikkiin 

Silloin kun aikuisella on mahdollisuus leikkiä yhdessä Koon kanssa, aikuisen 
apu auttaa myös Koota leikkimään keskittyneemmin ja jopa hetkittäin innos-
tumaan toiminnasta.  

Hoitaja ohjaa Koota ja toista poikaa pujottamaa suuria helmiä värilliseen na-
ruun. Kaksi tyttöä seuraa vieressä poikien puuhaa. Koo laittaa yhtä helemeä lan-
kaan hyvin keskittyneesti. Naru on pitkä ja vaatii melkoista ponnistelua saattaa 
helmi langan päähän asti. Koo vilkaisee välillä hoitajaa, mutta jatkaa sitten puu-
haansa vetäen juuri saamansa osan takaisin, pois narusta. Narun päähän on sol-
mittu punainen osa ja Koo yrittää irrottaa myös sitä. Otsa kurtussa hän yrittää ve-
tää osaa pois, mutta se ei lähde. Hän seuraa välillä tyttöjen puuhia ja vilkaisee 
myös hoitajaa jatkaen sitten oman narunsa kanssa. Hoitaja antaa Koolle uuden 
vihreän helmen, ja hän alkaa pujottaa sitä naruun. Hän saa helmen paikoilleen ja 
nostaa narun pöydälle katsoen samalla tyttöjen touhua. Naru ei pysy pöydällä 
(narun toinen pää on lattialla), ja Koo alkaa etsiä narun toista päätä. Hän löytää 
sen ja saa sen hyvään otteeseen käteensä. Hän keksii itse ottaa laatikosta uuden 
helmen, jota alkaa pujottaa naruun. Se ei olekaan hyvä ja hän vaihtaa sen toiseen 
helmeen, mutta sekään ei miellytä, vaan hän kurkottaa uutta osaa. Hän saa osan 
paikalleen. Hän katsoo ympärilleen, mutta hoitaja on mennyt pois. Pujottelu kes-
keytyy ja Koo jää istumaan naru kädessään katsellen ympärilleen. (2:46, 4 ja 3) 
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Koon motoriikka ja puhe ovat viiveistä, mutta hänellä on yritystä harjoittaa 
taitojaan silloin kun hän saa siihen apua aikuiselta. Hän alkaa myös osata 
ohjata omaa toimintaansa hetkittäin, jos saa siihen aikuiselta tukea ja vahvis-
tusta. Hän seuraa myös toisten lasten mallia ja matkii heitä. 

 
Yhteenveto 

Koon sitoutuneisuudessa toimintaan lukuvuoden aikana ei tapahtunut merkit-
täviä muutoksia, vaikka se hieman heikkeni kevättä kohden. Myös aikuisen 
sitoutuminen vuorovaikutukseen Koon kanssa väheni lukuvuoden aikana. 
(Taulukko 3.) 

 
Taulukko 5. Koon sitoutuneisuus toimintoihin ja aikuisen sitoutuminen vuorovaiku-
tukseen Koon kanssa ensimmäisen päiväkotivuoden aikana. 
 

kuvausjakso Koon sitout. aikuisen sitout.  

 ka (haj.) ka (haj.) 

ensimmäiset päivät 2,68 (0,67) 2,78 (1) 

n. 3 kk aloittamisesta  2,74 (0,98) 2,64 (1) 

n. 9 kk aloittamisesta 2,39 (0,61) 2,21 (0,89) 

 
Ensimmäisen kuvausjakson aikana Koo seuraa toisten lasten leikkejä, mutta 
ei osaa oma-aloitteisesti mennä mukaan. Hän yrittää matkia toisia lapsia, 
mutta hänelle on liian vaikeaa seurata muita ja samalla toimia itse. Toisen 
kuvausjakson aikana Koo alkaa ilmaista tahtoaan toisten leikkeihin, mutta 
ilman aikuisen tukea leikkien jakaminen ei onnistu. Hän omii leikin itselleen 
eikä osaa jakaa sitä toisen lapsen kanssa vaan siitä tulee helposti riitaa. Ke-
väällä Koo on entistä fyysisempi toiminnassaan ryhmässä. Hän ei ole oppinut 
jakamaan toimintoja toisten kanssa, vaan tönii lapsia, jotka ovat hänen tiel-
lään. Toisetkaan lapset eivät enää hakeudu hänen seuraansa. 

 
5.5.4 Neljännen lapsen kertomus 

Päivähoitoon hakeutuminen 

Nee oli hakenut sairaalan suosituksesta erityisryhmäpaikkaa jo 24kk iässä, 
mutta paikkojen puutteen vuoksi hän on aloittanut tavallisessa päiväkotiryh-
mässä lähes vuotta myöhemmin. Neellä on todettu lasten neurologin tutki-
muksissa puheenkehityksen erityisvaikeus. Lausunnon mukaan Nee on arka 
ja varovainen lapsi, mutta tulee tutkimustilanteessa hyvään vastavuoroiseen 
kontaktiin. Nee on perheen 4/4 lapsi. Vanhemmat toivoivat päivähoitopaikan 
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saamista juuri tästä päiväkodista, koska vanhemmat sisarukset olivat myös 
olleet siellä hoidossa ennen koulun aloittamista. Nee on ollut kotona äidin 
kanssa ja odottanut päivähoitopaikan saamista. 

 
Aloittaminen 

Nee on aloittanut päivähoidossa 35 kuukauden iässä. Hän tutustui hoitoon 
yhdessä äidin kanssa 3 päivää ennen varsinaisen hoidon aloittamista. Päivä-
kotiryhmässä on 16 lasta, joista 7 alle 3-vuotiasta ja 9 3–6-vuotiasta lasta. 
Ryhmässä on Neen lisäksi toinen erityistä tukea tarvitseva lapsi. Ryhmässä 
toimii lastentarhanopettaja ja 2 lastenhoitajaa sekä erityisavustaja, joka on 
nimetty nimenomaan Neen avustajaksi. 

 
Kun äiti ja isä ovat lähteneet 

Kun äiti ja isä ovat lähteneet, Nee itkee hetken heidän peräänsä, mutta rau-
hoittuu pian avustajan vietyä hänet leikkihuoneeseen. Nee on arka ja ilmee-
tön. Avustajan saattamana hän asettuu leikkihuoneen lattialle autoleikin vie-
reen istumaan totisen ja epävarman näköisenä. Nee vetäytyy avustajan luo, 
vetää häntä hihasta ja ääntelee surkeana. 

Nee ja toinen poika istuvat lattialla parkkitalon äärellä. Avustaja istuu polvillaan 
lähellä heitä. Nee pitää autoa kädessään, ja poika koskettaa hänen kättään. Nee 
katsoo maahan ja vetää käden pois. Poika silittää Neen olkapäätä, Nee hymyilee. 
Avustaja kieltää poikaa häiritsemästä, ja poika vetäytyy kauemmaksi ja katselee 
ympärilleen. Nee istuu ja laittaa kädessään olevaa autoa parkkitaloon. Laskee au-
ton pari kertaa alas ja jää istumaan. Poika katsoo Neetä, ottaa toisen auton ja 
lähtee pois leikistä. Nee jää istumaan. Hän näkee lähellään eläintalon ja liikkuu 
varovasti sitä kohti. Kun hän saa kosketuksen taloon, yksi lapsista vetää talon 
pois. Avustaja sanoo: ”Joo, tyttö leikkii.” Nee kiskoo avustajaa kädestä ja siirtyy 
kohti eläintaloa. Avustaja laittaa Neen istumaan talon viereen lattialle ja antaa 
hänelle eläimen käteen. Avustaja vetäytyy istumaan Neen taakse. Nee katsoo ym-
pärilleen ja nousee ylös vetäen taas avustajaa hihasta äännellen anovasti. Avusta-
ja auttaa kädestä pitäen Neen takaisin eläintalon ääreen istumaan ja sanoo: ” 
Noin, mene takaisin.” Hän yrittää antaa lelua Neelle, mutta Nee on jo noussut 
ylös ja menee pois. Avustaja vilkaisee taakseen, kun Nee palaa parkkitalolle ja 
kääntyy sitten eläintalon puoleen. Nee istuu parkkitalon vieressä, ja avustaja 
kääntyy Neen suuntaan, mutta vetäytyy hieman kauemmaksi katsomaan Neen 
puuhaa. (2:01, 2 ja 2) 
 

Neen on vaikea tarttua itse tekemiseen, hän kyllä katselee ympärilleen, mutta 
on epävarman ja turvattoman oloinen. Hän hakee aktiivisesti apua avustajalta, 
mutta avustaja ei oikein ymmärrä, mitä Nee haluaa eikä esitä hänelle vaihto-
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ehtoja tai kysy mitä Nee haluaa. Kun Nee hakee kontaktia fyysisesti vetämäl-
lä kädestä, koskettamalla polvea tai nykimällä hihasta, myös avustaja vastaa 
fyysisesti siirtämällä Neetä kädestä tai taluttamalla häntä paikasta toiseen. 
Avustaja on koko ajan lähellä Neetä, mutta ei aktiivisesti ota kontaktia hä-
neen, vaan ainoastaan vastaa lähinnä fyysisesti Neen kontaktinottoon. 

 
Arkitilanteissa riittää ihmettelemistä 

Arkitilanteissa, kuten ruokailussa, pukemisessa ja päivälevolle menossa, Nee 
näyttää onnettomalta. Hän ei itke, mutta on alakuloisen näköinen eikä oikein 
tiedä miten pitäisi toimia. 

Nee istuu ruokapöydässä ja katselee ympärilleen lounas edessään. Hänen vieres-
sään istuva poika saa myös lounaan ja alkaa syödä. Nee tuijottaa eteensä ja pitää 
tuolin reunoista kiinni. Hoitaja jakaa ruokia toisen pöydän lapsille, Neen pöydäs-
sä lapset syövät jo, paitsi Nee, joka vain istuu ja katsoo ilmeettömänä eteensä. 
Avustaja seisoo Neen takana. Avustaja kävelee pöydän ympäri ja jakaa maitomu-
kit lapsille. Nee katsoo kuvaajaan. Avustaja laittaa mukin Neen eteen ja Nee juo 
mukista. Hän tuijottaa eteensä ja samalla hörppii mukista maitoa. Vaikka maito 
loppuu, hän jää istumaan ja laittaa tyhjää mukia suuhun. (2:27, 1 ja 1) 
 

Nee vaikuttaa aivan eksyneeltä ruokailutilanteessa, hän ei katsokaan ruokaan 
päin eikä reagoi, vaikka toiset lapset syövät. Maitomukiin hän havahtuu sen 
verran, että juo sen, mutta ei osoita minkään näköistä paneutumista itse ta-
pahtumaan vaan suorittaa sen välinpitämättömästi. Kukaan aikuisista ei hou-
kuttele Neetä syömään tai auta häntä syömisessä.  

 
Nee osaa leikkiä 

Ensimmäisen kuvausjakson aikana on kyllä huomattavissa, että Nee osaa 
leikkiä ja hänellä on selviä skeemoja leikin kulusta. Hän on toiminnoissaan 
motorisesti hidas ja epävarma ja hänen elekielensä on hyvin niukkaa. 

Nee leikkii yksin eläintalolla selin muihin lapsiin. Hän avaa talon yläkerran ovet, 
laittaa eläimen sisälle ja kurkkaa vielä perään ennen kuin hän sulkee ovet. Nee 
huomaa, että eläin on tipahtanut ylhäältä alas eläintalon lattialle, hän ottaa eläi-
men käteensä ja hymyilee itsekseen. Hän avaa yläkerran ovet uudelleen ja työntää 
eläimen sisään katsoen samalla tipahtaako se alakerran lattialle. Hän vielä var-
mistaa, että eläin pysyy ylhäällä työntäen sitä kauemmaksi sisälle. Sitten hän sul-
kee taas ovet ja kurkistaa sisälle eläintalon alakertaan. Hän näkee siellä toisen 
eläimen ja vetää sen ikkunan kautta pois. Sitten hän avaa yläkerran ovet ja laittaa 
eläimen sisälle. Hän kurkistaa taas sisälle alakertaan ja samalla tyttö juoksee hä-
nen vierelleen ja alkaa hypistellä eläintaloa. Nee katsoo ensin hämmentyneenä 
mutta jatkaa sitten omaa leikkiään. Tyttö siirtyy koskettelemaan lähellä olevia ra-
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kennuspalikoita siirtyen sitten hyllyn luo ja juoksee pois. Nee jatkaa eläinten 
kanssa. (2:05, 4) 
 

Vaikuttaa siltä, että Nee on tottunut puuhastelemaan itsekseen. Hänen leik-
kinsä on yleensä enemmänkin esineiden käsittelyä kuin varsinaista leikkiä, 
mutta välillä näkyy myös pieniä pilkahduksia Neen orastavista symbolisen 
leikin taidoista. Hän käyttää esineitä niin, että ne alkavat leikisti esittää jota-
kin hänen toiminnassaan. 

 
Yhdessä toisten joukossa 

Vaikka päiväkotiryhmässä on paljon lapsia ja lapset toimivat kolmessa eri 
huoneessa, siitä huolimatta Neen ympärillä on koko ajan toisia lapsia. Nee 
seuraa heitä kiinnostuneena, mutta ei joko uskalla mennä leikkiin mukaan tai 
ei ehdi, koska tilanteet vaihtuvat niin nopeasti. 

Lapsia leikkii lattialla: kaksi poikaa leikkii automatolla ja tyttö ja poika leikkivät 
junaradalla. Nee seisoo kaksi junaradan osaa kädessään ja katsoo avustajaan 
päin, joka istuu viereisellä penkillä. Nee astuu varovasti pari askelta avustajaa 
kohti ja katsoo häntä, mutta avustaja ei huomaa Neetä vaan ottaa syliin toisen 
lapsen. Lasten junarataleikki on hänen edessään. Nee jää seisomaan ja katsoo 
eteensä. Hän yrittää lähestyä avustajaa uudelleen, mutta astuu vahingossa juna-
radan päälle. Nee katsoo leikkivään tyttöön ja vetäytyy heti taaksepäin, myös tyttö 
katsoo Neetä hetken, mutta jatkaa sitten leikkiään. Lopulta Nee tarttuu avustajaa 
kädestä kiinni. Näin avustaja huomaa hänet ja nousee ylös laskien lapsen sylis-
tään maahan. Avustaja istuu lattialle junaradan viereen, ja Nee työntää junara-
dan osia hänen käteensä. Avustaja ottaa junaradan osat ja alkaa liittää niitä yh-
teen. Hän katsoo lasten leikkiin ja puhuu jotakin leikissä olevalle tytölle. Nee yrit-
tää liittää omaa kädessä olevaa osaansa avustajan junaradan osiin, mutta hän ei 
huomaa, ja Nee katsoo tytön leikkiä kohden. Avustaja huomaa viimein Neen yri-
tyksen, ottaa Neen kädessä olevasta osasta kiinni ja vie sen tytön junarataan. 
Neen katse seuraa perässä. Hän istuu lattialle ja avustaja siirtää Neen jalkoja 
pois tieltä sanomatta mitään tai katsomatta lapseen päin. Nee katsoo tyttöä, joka 
ajaa vieressä junalla. Neellä on vielä osa kädessään,mutta avustaja ottaa sen 
Neen kädestä, vaikka Nee ei tahdo sitä antaa. Avustajan alkaessa liittää osaa ju-
narataan Nee ottaa sen käteensä. Avustaja näyttää Neelle sormella paikkaa mihin 
osa liitetään. Nee yrittää, mutta kun ei onnistu, antaa osan takaisin avustajalle. 
(2:08, 2 ja 2) 
 

Kun lapset liikkuvat ja leikkivät, tilanteet vaihtuvat nopeasti. Neen hitaus ja 
epävarmuus toiminnoissa estävät häntä liittymästä lasten leikkeihin. Hän tar-
vitsisi koko ajan aikuisen tukea leikin sanottamisessa ja mallittamisessa. 
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Kolmen kuukauden jälkeen aloittamisesta 

Lapselle on laadittu kuntoutussuunnitelma yhdessä äidin, ryhmän lastentar-
hanopettajan, kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto) ja sairaalan oma-
hoitajan kanssa. Kuntoutussuunnitelmassa asetetaan tavoitteeksi Neen kom-
munikaatio- ja leikkitaitojen kehittyminen. Ryhmän henkilökunta on saanut 
keltolta konsultaatioapua muun muassa PCS-kuvien (Picture Communication 
Symbols) ja KKK-ohjelman (kehontuntemus-, kontakti- ja kommunikaa-
tioharjoitus) käytöstä. Puheterapeutti on lisäksi antanut leikkiohjeita. 

 
Edelleen hämmennyksissä  

Ryhmän toiminta ja tapahtumat ryhmässä ovat Neelle edelleen hämmentäviä. 
Hän ei tiedä mitä tehdä, jos aikuinen ei tule ja vie häntä kädestä pitäen toi-
minnasta toiseen. Siirtymätilanteissa hän jää katselijan rooliin, kun muut lap-
set ja aikuiset touhuavat hänen ympärillään. 

Nee istuu yksin pöydän ääressä ja katselee ympärilleen. Hän näprää poskiaan ja 
on turhautuneen näköinen. Avustaja kävelee ohitse. Taustalla kuuluu lasten ja ai-
kuisten ääniä. Nee tuijottaa äänten suuntaan ja jatkaa poskien venyttelyä. Avusta-
ja kävelee ohi toiseen suuntaan. Nee raapii poskeaan, katsoo lattiaan ja välillä 
äänten suuntaan. Lastenhoitaja kävelee ohitse ja menee aikuisten pöydän luo. 
Lapset viereisessä pöydässä leikkivät ja juttelevat äänekkäästi, Nee katsoo heidän 
suuntaansa. Lastenhoitaja vilkaisee Neetä ja laskee lasten määrää. Nee kääntyy 
tuolilla ja vaihtaa istuma-asentoa katse pälyillen. Hän kurtistaa kulmiaan ja on 
sekä vihaisen että surullisen näköinen. Avustaja tulee tuolin taakse ja sanoo las-
tenhoitajalle: ”Otetaanko mukaan?” Lastenhoitaja vastaa myöntävästi. Nee ei 
reagoi vaan tuijottaa eteensä. Avustaja menee pois, Nee katsoo perään. Nee jat-
kaa istumista totisen ilmeettömänä. Lastenhoitaja ohjaa vieressä muiden lasten 
leikin siivousta. Lapset siirtyvät toiseen huoneeseen, ja Nee katsoo heidän pe-
räänsä kääntäen sitten katseensa kuvaajaa kohden. Hän jää tuijottamaan eteensä 
ja näprää sormillaan suutaan ja poskiaan. Hänen katseensa pälyilee välillä ku-
vaajan suuntaan ja välillä ei minnekään. Hän jatkaa istumista ja syö sormiaan, 
lapsia ja aikuinen kävelee ohitse. Kuvaaja puhuu toiselle lapselle kauempana; 
Nee vilkaisee heitä hetken, mutta sitten katse muuttuu taas tyhjäksi. Lapsia kulkee 
koko ajan huoneessa, ja lastenhoitaja palaa viereisen pöydän ääreen puhumaan 
lapsille. Nee vain istuu toimettomana käsiinsä nojaten. (4:08, 1 ja 1) 
 

Aikuisen tuella intensiiviseen leikkiin 

Nee etsii aikuiselta apua leikkeihinsä, ja silloin kun aikuinen huomioi Neen ja 
auttaa häntä, Nee pystyy keskittymään symboliseen leikkiin. Nee toimii ja 
puuhastelee usein leikkihuoneessa, jossa on paljon muita lapsia ja aikuisista 
yleensä vain avustaja. Ryhmällä on käytettävissä kolme huonetta, joissa lap-
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set voivat leikkiä. Neen ympärillä leikkii ja touhuaa lapsia. He saattavat het-
kittäin seurata Neen puuhia ja tulla vierelle leikkimään, mutta yhteistä leikkiä 
ei synny. Nee kyllä katsoo muiden leikkimistä, mutta ei osaa liittyä mukaan. 

Nee seisoo avustajan vieressä ja näprää autoa. Avustaja katsoo Neen puuhia. Nee 
ottaa avustajaa kädestä ja laittaa autoa avustajan käteen, avustaja katsoo muual-
le, ja Nee painaa autoa vasten avustajan kättä. Avustaja kääntyy Neen puoleen, 
ottaa auton ja painelee sitä. Avustaja sanoojotakin, mutta siitä ei saa selvää. Toi-
nen poika tulee vierelle ja yrittää ottaa auton avustajan kädestä, mutta avustaja 
antaa auton Neelle ja tarjoaa pojalle toista autoa, jonka tämä ottaakin. Nee aset-
tuu lattialle ja ajaa vähän aikaa, mutta pysähtyy sitten istumaan. Toinen poika tu-
lee hänen vierelleen, ajaa omalla pikkuautollaan Neen luo ja katsoo häntä. Nee 
istuu ja katsoo avustajaan päin. Hän nousee polvilleen ja vetää avustajaa kädes-
tä. Avustaja sanoo: ”Aja itse, aja vain.” Nee vetää avustajan käden autonsa pääl-
le. Avustaja kumartuu tuoliltaan sen verran, että saa auton käteensä. Hän korjaa 
autoa ja laittaa sen takaisin lattialle. Poika ja Nee seuraavat vieressä. Poika tulee 
ja alkaa tutkia Neen autoa, Nee katsoo vierestä. Neen käsi liikkuu ikään kuin hän 
haluaisi tarttua autoon, mutta katse ei seuraa mukana eikä hän tartu autoon. Poi-
ka työntää autoa eteenpäin, Neen katse seuraa. Poika kääntyy avustajan puoleen 
ja ojentaa omaa autoaan avustajaa kohti, mutta viekin sen takaisin automatolle ja 
ajaa sillä suuntaen katseensa kuvaajaan. Nee istuu ja katsoo. Sitten poika työntää 
lujaa yhtä autoista, joka liukuu kauas pois. Avustaja katsoo ja sanoo ”oho.”. Nee 
nousee ja siirtyy hyllyjen luo, avustaja kääntyy katsomaan Neen puuhia. Nee kur-
kottaa vihreän auton hyllystä, toinen poika seuraa Neen puuhia. Nee alkaa ajaa 
kontallaan autoa, poika seuraa tarkasti. Nee pysähtyy ja avustaja sanoo: ”Aja 
vaan.” Nee jatkaa matkaa, ja poika näkee kauempana toisen auton ja menee leik-
kimään sillä. Nee ajaa taas avustajan jalkojen juureen ja katsoo tätä. Avustaja ei 
huomaa, vaan katsoo toista poikaa ja juttelee hänelle nostaen hyllystä autolaati-
kon lattialle. Poika alkaa leikkiä autoilla, mutta Nee istuu polvilleen avustajan 
eteen ja jää katsomaan poikaa auto kädessään. (2:21, 2 ja 2) 
 

Leikkiessään Nee vaikuttaa hyvin epävarmalta, hän hakee aikuiselta apua 
leikkimiseen ensin katseellaan ja sitten aivan fyysisesti. Hänen toimintansa 
ovat hitaita ja hän ei kykene reagoimaan riittävän nopeasti toisten lasten leik-
keihin. Tilanteet menevät ohi ennen kuin Nee on saanut tuotettua toiminnassa 
tarvittavan liikkeen. 

 
Keväällä kun lukuvuosi on jo lopuillaan 

Ryhmän henkilökunta on pysynyt samana, mutta ryhmään on tullut 2 lasta 
lisää. Ryhmän koko on nyt 18 lasta, joista 4 on alle 3-vuotiaita. 
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Nee lasten joukossa ilman aikuisen fyysistä läheisyyttä 

Nee seuraa lasten leikkiä ryhmässä lasten joukossa, eikä koko ajan hakeudu 
avustajan vierelle.  

Nee seisoo hyllyn vieressä auto kädessään. Poika tulee ja hakee hyllystä auton ja 
palaa toisen pojan luo autoleikkiin. Nee katsoo poikien leikkiä. Pojat rakentavat 
keskittyneenä leikkiään ja juttelevat keskenään, Nee vain seisoo ja tuijottaa poi-
kia. Pojat puhuvat kakkajuttuja ja nauravat. Nee seuraa ja silmät liikkuvat poiki-
en liikkeen mukaan, oikean käden sormet myös liikkuvat vähän, muuten hän on 
aivan liikkumaton ja ilmeetön. Poika hakee hyllystä lisää autoja, ja Nee kääntää 
päätään pojan suuntaan, mutta ei tee mitään muuta vaan jatkaa poikien leikin 
katselua. Pitkään seisottuaan hän siirtyy askeleen kohti poikia ja pysähtyy uudel-
leen katsomaan. (Toiminta jatkuu samanlaisena). (2: 47, 2) 
 

Avustaja ei enää kulje Neen vierellä, mutta Nee ei ole oppinut liittymään 
toisten lasten leikkeihin eivätkä toisetkaan lapset hakeudu Neen seuraan. 
Ryhmän lapset leikkivät ja toimivat yhdessä, mutta Nee jää yksinäiseksi 
tarkkailijaksi. 

 
Kun aikuinen ohjaa toimintaa 

Ohjatussa toiminnassa, kun ohjeet kohdistuvat lapsiryhmälle, Neen on vaikea 
ottaa ohjetta vastaan. Hän kyllä kuuntelee ja koettaa päästä mukaan, mutta 
tilanteet vaihtuvat liian nopeasti eikä hän pysy mukana toiminnassa. 

Lastenhoitaja ohjaa lasten liikuntaa jumppasalissa, avustaja istuu penkillä ja seu-
raa toimintaa. On Neen vuoro siirtyä telineradalla penkille ryömintään. Nee käve-
lee penkin päähän, katselee ympärilleen ja kyykistyy sitten hitaasti penkkiä koh-
den. Hän katsoo taakseen, mistä kuuluu lasten ja aikuisten ääniä. Lastenhoitaja 
sanoo penkin toisesta päästä kädellä näyttäen: ”Tule!” Nee lähtee ryömimään 
penkkiä pitkin, lastenhoitaja menee pois. Päästyään penkin päähän Nee hymyilee 
tyytyväisen oloisena ja konttaa viereiselle patjalle, josta rata jatkuu. Hän katsoo 
taas ympärilleen, mutta jatkaa sitten tekemällä kuperkeikan (kuten on nähnyt tois-
tenkin tekevän), joka kyllä onnistuu, mutta näyttää aika vaaralliselta. Hän nousee 
seisomaan katsoen epävarman oloisena hoitajaan päin. Hoitaja auttaa toista las-
ta, mutta huomaa Neen ja ottaa häntä kädestä, ohjaa hänet liukumäen luo ja me-
nee pois. Nee katsoo hetken ja nousee sitten liukumäkeen ja laskee alas hymyillen. 
Hän nousee ylös, pysähtyy ja katsoo, mutta menee takaisin liukumäkeen. Hän kat-
soo muita lapsia, mutta kun kukaan ei huomaa, laskee sitten uudelleen alas hy-
myillen. Kaksi poikaa tulee hänen peräänsä. Hän nousee ripeästi ja lähtee mel-
kein juoksuaskelin uudelleen liukumäkeen, mutta hoitaja keskeyttää hänet sano-
malla: ”Tule tänne!” Hän osoittaa tunnelia, ja Nee menee tunnelin luo. Hoitaja 
laittaa tuolia eikä katso Neehen päin, vaikka sanoo pois kiirehtien: ”Mene sinne 
alle!” Nee seisoo, mutta paikalle juoksee poika, joka menee tunneliin. Nee matkii 
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häntä. Hän tulee tunnelista ulos ja pysähtyy sormi suussa seisoen katsomaan mitä 
ympärillä tapahtuu. Osa lapsista istuu penkillä, toiset ovat hoitajan kanssa te-
lineradalla. Nee seisoo hämmentyneenä, pyörittelee päätänsä ja palaa penkin luo, 
mutta kun lapsia juoksee penkille istumaan, Nee jää hämmentyneenä seisoskele-
maan penkin viereen ja katselee ympärilleen. (2:31, 3 ja 1) 
 

Neen toiminnan ohjaamisen hitaus tulee esille myös ryhmän ohjatussa toi-
minnassa. Nee osaa jo katsoa mallia toisilta lapsilta ja matkia heitä, mutta 
toiminnot eivät ole kovin vaativia, lukuun ottamatta kuperkeikkaa. Siirtymien 
toiminnasta toiseen on Neelle vaikeaa, ja hän tarvitsee ja hakee toiminnalleen 
vahvistusta aikuiselta. 

 
Yhteenveto 

Neen sitoutuneisuus toimintoihin ei juuri muutu lukuvuoden aikana, se jopa 
heikkenee hieman kevään aikana, kuten myös aikuisen sitoutuminen vuoro-
vaikutukseen Neen kanssa. (Taulukko 6.) Vaikka kahden ensimmäisen kuva-
usjakson aikana aikuinen on fyysisesti hyvin lähellä lasta, hän ei kuitenkaan 
aktivoi lasta toimintaan eikä kommunikoi lapsen kanssa oma-aloitteisesti. 
Neen täytyy lähestyä aikuista fyysisesti koskettamalla ennen kuin aikuinen 
huomaa hänen tarpeensa. 

 
Taulukko 6. Neen sitoutuneisuus toimintoihin ja aikuisen sitoutuminen vuorovaiku-
tukseen Neen kanssa ensimmäisen päiväkotivuoden aikana 
 

kuvausjakso Neen sitout. aikuisen sitout.  

 ka (haj.) ka (haj.) 

ensimmäiset päivät 2,36 (0,58) 1,61 (0,61) 

n. 3 kk aloittamisesta  2,47 (0,96) 1,84 (0,77) 

n. 9 kk aloittamisesta 2,19 (0,81) 1,33 (0,49) 

 
Lasten välille ei synny yhteistä toimintaa lukuvuoden aikana. Aluksi lapset 
kyllä katselevat toisiaan ja hakevat kontaktia toisiinsa katsein, koskettamalla 
tai matkimalla toisiaan. Nee seuraa lasten leikkejä kiinnostuneena ja välillä 
eläytyy toisten lasten leikkeihin ilmein ja elein, mutta ei opi liittymään seu-
raan. Keväällä toisten lasten kiinnostus Neetä kohtaan on vähentynyt, ja Nee 
on entistä arempi liittymään mukaan.  
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5.5.5 Viidennen lapsen kertomus 

Päivähoitoon hakeutuminen 

Vii on ollut sairaalan tutkimuksissa puheenkehityksen, syömisvaikeuksien ja 
äitiä uuvuttavan vuorovaikutuskuvion takia. Vii asuu kahdestaan äitinsä 
kanssa. Viillä on todettu viivästyneesti kehittyneet kielelliset taidot sekä 
puutteelliset taidot jaetussa toiminnassa ja vuorovaikutusleikeissä. Vii on 
hakenut päivähoitopaikka sairaalan suosituksesta joko erityisryhmästä tai 
tavallisesta ryhmästä avustajan kanssa. Hän on aloittanut päivähoidon integ-
roidussa erityisryhmässä 35 kuukauden ikäisenä.  

 
Aloittaminen 

Ryhmässä on 13 lasta, joista ainoastaan Vii on alle 3-vuotias hoidon alkaessa. 
Viin lisäksi ryhmässä on 5 erityistä tukea tarvitsevaa lasta. Ryhmässä työs-
kentelee 2 erityislastentarhanopettajaa, lastenhoitaja ja erityisavustaja. Vii on 
vieraillut päiväkodissa äidin kanssa ennen hoidon aloittamista. 

 
Äiti on lähtenyt 

Vii on vilkas ja utelias, äidin lähdettyä hän jää syömään levollisin mielin.  

Äiti on lähtenyt ja Vii jää aamupalalle. Hän syö leipää keskittyneesti, vaikka vil-
kuileekin välillä ympärilleen. Opettaja ohjaa taustalla toisia lapsia, ja Vii sanoo 
jotakin, mutta suu on täynnä leipää eikä puheesta saa selvää. Kukaan ei kuule ja 
hän sanoo uudelleen, yhtä epäselvästi, mutta jatkaa kuitenkin leivän syömistä tyy-
tyväisenä, vaikka kukaan ei vastaakaan. Hän seuraa toisten lasten syöntiä ja sa-
noo ”…aito...aatu”. Nyt opettaja huomaa Viin ja sanoo: ”Niin, maito kaatuu, ei 
haittaa mitään, on pesty lattia.” Vii sanoo naurahtaen ”niin”. Hän jatkaa syömis-
tä keskittyneesti seuraten samalla taustalla kuuluvaa opettajan jutustelua toisen 
lapsen kanssa. Vii kurkkii syliinsä ja opettaja kysyy: ”Onkos siellä murusia?” Vii 
nauraa opettajalle ja katsoo uudelleen syliin. Opettaja vahvistaa: ”Niin, siellä on 
murusia, niitä voit laittaa suuhun.” (1:54, 4) 
 

Vii leikkii yhdessä aikuisen ja lasten kanssa 

Vii toimii ryhmän mukana, kunhan vain aikuinen on riittävän lähellä muistut-
tamassa toiminnasta. 

Vii leikkii junaradalla opettajan kanssa. Vaalea poika leikkii vieressä parkkitalol-
la. Vii työntää junaa ja opettaja sanoo: ”Noin, juna kulkee siellä”, ja siirtää ra-
taa kauemmaksi automaton alta. Yksi pojista hakee junaradan osia isosta laati-
kosta ja sanoo jotakin. Opettaja nousee ja sanoo: ”Eikö löydy, katotaans.” Vii 
ajaa junaa lattialla maaten. Opettaja palaa toisen pojan kanssa jatkamaan radan 
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rakentamista. Pian opettaja sanoo:”No nyt on junarata valmis, Vii.” Toinen poi-
ka seisoo radan vieressä ja opettaja sanoo: ”Ota sinäkin juna, tule tänne.” Vii 
katsoo poikaa, ottaa omat junat käteensä, näyttää pojalle lattialla olevia junia ja 
sanoo: ”Ota junat.” ”Tehdään pitkä juna”, opettaja jatkaa. Vii ottaa junat lattial-
ta ja ojentaa ne pojalle toistaen: ”Ota junat, ota junat.” Poika ottaa junat, ja he 
alkavat yhdessä ajaa junaradan junilla. Opettaja seuraa leikkiä. Pojat kiertävät 
junarataa, mutta se on niin lähellä, että toinen pojista ei mahdu oikein liikkumaan 
ohi. Opettaja huomaa sen ja sanoo, että onpa ahdas kohta, ja alkaa siirtää tava-
roita pois edestä. Pojat jäävät leikkimään kahdestaan. Vii ottaa junat käteensä ja 
alkaa katsella niitä, toinen poika jatkaa ajamista ja ääntelee matkien junan ääntä. 
Vii laittaa junat radalle, ja poika tulee samaan paikkaan omien juniensa kanssa. 
Poika yrittää liittää omat junansa Viin junaan, mutta Vii ei oikein ymmärrä tar-
koitusta vaan kääntyy ihmettelevän näköisenä katsomaan opettajaan päin. Vii 
ojentaa junaa opettajaa kohti. Opettaja sanoo: ”Joo, se menee kiinni, siinä on 
magneetti.” (2:35, 4 ja 4) 
 

Vii ohjatussa toiminnassa 

Viin on vaikea keskittyä ohjattuun toimintaan. Hän kyllä innostuu aina silloin 
kun aikuinen huomioi hänet tai ohjaa häntä, mutta kun aikuisen huomio kiin-
nittyy muualle, Vii vetäytyy omiin oloihinsa tai alkaa liikehtiä levottomasti. 

Lapset istuvat puolikaaressa lauluhetkellä, erityisopettaja vetää lauluhetkeä ja 
avustaja istuu lasten takana. Vii katselee ja puree sormiaan. Tytöt vieressä leikki-
vät ja laulavat opettajan ohjauksen mukaan, mutta Vii keskittyy sormien pureske-
luun ja vilkuilee samalla tyttöjä hymyillen. Opettaja vaihtaa laulun tempoa, ja Vii 
jää katsomaan opettajan kädessä olevaa junaa, joka liikkuu laulun tahtiin. Sormet 
ovat edelleen suussa. Hän ottaa sormet pois suustaan ja hypistelee leukaa katsel-
len vähän hämmentyneen näköisenä ympärilleen. Opettaja sanoo, että seuraavak-
si tulee uusi laulu, ja alkaa kertoa laulusta. Vii istuu ja pälyilee ympärilleen ja al-
kaa taas syödä sormiaan. Vieressä istuvat lapset seuraavat opettajaa. Vii ottaa 
sormet pois suustaan ja näprää paitaa, sitten hän kääntyy ja sanoo jotakin takana 
olevalle avustajalle ja kääntyy samalla takaisin katsoen opettajaa. Pian hän kään-
tyy uudelleen ja sanoo:”Herää!” (Opettaja kertoo lapsille laulusta, jossa vanha 
kissa herää.) Vii jatkaa puhettaan avustajalle ja huitaisee samalla vahingossa 
vieressä istuvaa tyttöä, joka tönii häntä takaisin. Vii osoittaa kädellään toisella 
puolella olevalle tytölle kauempana istuvan tytön punaista paitaa, mutta tytöt ei-
vät reagoi Viin puuhiin vaan kuuntelevat opettajaa, joka pyytää lapsia laululeik-
kiin mukaan. Vii alkaa taas syödä sormiaan. (2:04, 2 ja 2) 
 

Marraskuussa  

Viille on laadittu kuntoutussuunnitelma yhdessä äidin ja ryhmän erityislas-
tentarhanopettajien kanssa. Ryhmän henkilökunta on saanut konsultaatiota 
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perheneuvolasta ja on ollut yhteydessä lasta hoitavaan sairaalaan. Kuntoutus-
suunnitelman mukaan Viin erityisen tuen tarve liittyy omaehtoiseen käyttäy-
tymiseen ja kielen kehitykseen. Tavoitteeksi asetetaan leikkitaitojen ja kielel-
listen valmiuksien kehittäminen. 

 
Oman toiminnan ohjaaminen on vaikeaa 

Vii ei selviä arkirutiineista ja usein välttelee niitä. Hänen on vaikea keskittyä 
pukemisessa ja ruokailussa. Jos aikuinen opastaa ja juttelee hänen kanssaan, 
hän malttaa jo hieman harjoitella arkitoimintoja. 

Avustaja auttaa Viitä pukemisessa. Vii katselee muualle ja huutaa ”hei” ohikul-
kevalle aikuiselle. Eteisessä on monta pukijaa ja paljon hälinää. Avustaja pitää 
Viistä kiinni ja pukee häntä. Vii keskittyy ympäristön tarkkailuun selittäen koko 
ajan jotakin, johon avustaja ei kuitenkaan reagoi mitenkään. Hän ottaa Viin tiu-
kempaan otteeseen, jotta saa hänelle sukat jalkaan. Kun avustaja sanoo ”paita”, 
Vii kääntyy häneen päin. Avustaja laittaa paidan, mutta kumpikaan, ei Vii eikä 
avustaja, katso itse pukemistapahtumaa. Toinen avustaja tulee Viin lääke kädessä 
ja Vii sanoo epäselvästi huutaen: ”Ei ota lääke!” Avustaja sanoo jotakin ja lait-
taa lääkkeen Viin suun eteen, Vii ottaa lääkkeen. Avustaja näyttää miten lääke-
piippuun pitää hengittää. Vii ottaa piipun omaan käteensä ja se irtoaa, kun Vii 
katsoo muualle. Vii on jo menossa pois, mutta avustaja sanoo, että nappi pitää 
laittaa vielä kiinni. Vii antaa avustajan pukea itsensä, vaikka seuraakin katseel-
laan opettajaa, joka auttaa toisia lapsia pukemisessa ja sanottaa heille pukemisen 
kulkua. Avustaja alkaa laittaa hupparia Viin päälle ja juttelee hänelle paidassa 
olevasta lohikäärmeen kuvasta. Nyt Viikin suostuu yhteistyöhän ja vetää jo itsekin 
vähän hupparia päälleen. (2:42, 2 ja 2) 
 

Aikuisen ohjauksessa on turvallista toimia 

Ryhmässä on paljon aikuisen ohjaamaa toimintaa. Se auttaa Viitä keskitty-
mään ja innostumaan toiminnoista. Hän on erittäin vilkas ja seuraa koko ajan 
toisten lasten ja aikuisten toimintaa, mutta ei kykene vielä omatoimisesti siir-
tymään toiminnasta toiseen. Myös leikkimisessä hän tarvitsee aikuisen tai 
toisen lapsen mallia.  

Pieni ryhmä lapsia istuu jumppavaatteissa lattialla opettajan kanssa. Opettaja 
kertoo seuraavan leikin sääntöä. Avustaja on mukana taustalla. Vii seuraa tarkas-
ti katseellaan opettajan ohjausta. Opettaja alkaa neuvoa avustajalle miten magne-
tofonia käytetään, ja saman tien Vii kääntää päänsä tyttöön päin, joka taputtaa 
käsiä. Vii alkaa nauraa ja taputtaa käsiään yhteen, hän nousee ylös ja huutaa 
nauraen tytöille: ”Hyvää päivää.” Sitten hän keinuu pyllyllään lattialla ja osoit-
taa toisia lapsia. Kun opettaja sanoo, ”no niin, nouskaapa seisomaan”, Vii nou-
see heti opettajan ohjeen mukaan, katsoo häntä ja nauraa. Hän pomppii paikal-
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laan innostuneena, kun opettaja vielä kertaa leikin säännön. Opettaja alkaa yh-
dessä lasten kanssa liikkua salissa musiikin tahdissa, Vii seuraa mukana. Kun 
musiikki loppuu ja lapset pysähtyvät, Vii vielä jatkaa, mutta opettaja tarttuu häntä 
kädestä ja sanoo ystävällisesti:”Nyt seis ja minä näytän liikkeen mitä matkitaan.” 
Vii katsoo, mitä opettaja ja lapset tekevät ja alkaa hyppiä samaan tahtiin. Opetta-
ja vielä sanoo, että nyt kaikki matkivat häntä. Vii innostuu hyppimään. Sitten mu-
siikki jatkuu, ja Vii huomaa, että toiset lopettivat ja jatkoivat taas kävelyä. Hänkin 
lähtee kävelemään. Hän tarkkailee koko ajan mitä toiset lapset ja opettaja tekevät 
ja tekee perässä heidän mukaansa. Kun opettaja pyytää toista lasta näyttämään 
liikettä, Vii yrittää mennä pois, mutta opettaja tarttuu häntä kädestä. Vii sanoo 
kiukkuisesti ”ei”. Opettaja kumartuu hänen puoleensa ja sanoo: ”Katso, tyttö 
näyttää mitä tehdään.” Vii pysähtyy katsomaan, mutta kun tyttö ei heti keksi te-
kemistä, Vii kääntää jo katseensa toisaalle ja alkaa hypistellä puseroaan. Kun 
opettaja auttaa tyttöä ja sanoo ääneen ”kävellään paikallaan, ihan kuin sauvakä-
velyä”, Vii katsoo opettajaa hymyillen. Sitten taas musiikki jatkuu, ja Vii lähtee 
kävelemään kädet taskussa vilkuillen aina välillä opettajaa ja muita lapsia. Kun 
musiikki pysähtyy, kaikki lapset kääntyvät katsomaan opettajaa, Vii muiden mu-
kana. Opettaja antaa seuraavan ohjeen, ja leikki jatkuu. (2:09, 4 ja 5) 
 

Kevätjuhlia odotellessa 

Ryhmän henkilökunta ja lapset ovat pysyneet samoina koko toimintavuoden 
ajan. Ryhmän toiminnot tuntuvat sujuvan hyvin, ja lapset toimivat enemmän 
keskenään omissa leikeissään ja puuhissaan. 

 
Lasten kesken 

Vii on oppinut leikkitaitoja vuoden aikana. Hän leikkii yhdessä muiden lasten 
kanssa, mutta pääsääntöisesti vain rinnakkainleikkiä. Lasten kesken syntyy 
helposti ristiriitatilanteita, jotka aikuisen täytyy selvittää. 

Tyttö ja Vii ovat pöydän ääressä. Tyttö rakentaa pelleä, ja Viillä on oma palape-
linsä. Vii kurkkii tytön rakentelua, ja avustaja sanoo taustalla: ”Älä koske tytön 
peliin, katso kun tyttö pelaa.” Vii vilkaisee avustajaa ja jatkaa oman pelinsä kans-
sa. Hän tutkii pelin kuvakortteja ja istuu sitten tuolille ja katsoo tyttöä ottaen hä-
nen laatikostaan pellen osia. Tyttö vilkaisee, mutta jatkaa omaa puuhaansa. Vii 
sanoo tytölle jotakin, mutta tämä ei reagoi, ja Vii heittää peliin kuuluvaa noppaa 
pöydälle. Avustaja sanoo kovalla äänellä kaukaa, että Vii ei saisi heittää noppaa. 
Vii katsoo avustajaan päin ja alkaa rakentaa pelleä tytön vierellä. Hän liittää osia 
yhteen, katsoo sitten mallia tytöltä ja jatkaa. Kun hän yrittää laittaa pellen pään 
rakennelmaan, se hajoaa. Hän alkaa keskittyneesti rakentaa uutta pelleä, mutta ei 
onnistu siinä. Samanaikaisesti avustaja sanoo taustalta, että palat ovat väärin-
päin. Vii katsoo avustajaan, joka tulee ja näyttää, miten palat kuuluvat liittää yh-
teen, ja lähtee pois. Vii jatkaa keskittyneenä puuhaansa. Avustaja huomaa kuiten-
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kin, että Vii ei vieläkään onnistu ja neuvoo kauempaa sanoen: ”Pidä toisella kä-
dellä kiinni, kun laitat.” Vii ottaa kiinni rakennelmastaan ja laittaa vielä osan, 
vieressä istuva tyttö ottaa Viiltä pellen pään. Vii kääntyy katsomaan ja huomaa, 
että vieressä istuvalla tytöllä on varsin korkea pellen vartalo. Hän sanoo jotakin 
epäselvästi. Avustaja alkaa neuvoa tyttöä, miten korteista katsotaan mallia raken-
tamisessa, ja ottaa samalla kortit Viiltä. Vii hapuilee korttien suuntaa ja sanoo: ” 
Mä haluun pelaa.” ”No pelaa”, sanoo avustaja, mutta vie kortit pois. Tyttö vie 
sillä välin Viin keskeneräisen rakennelman, ja Vii suuttuu huitoen tyttöön päin. 
Leikki loppuu siihen. (2:48, 4) 
 

Vii leikkii toisten lasten mukana ja seuraa ja matkii heidän toimintaansa. Hä-
nen puheensa on epäselvää, ja kun hän huomaa, että ei tule ymmärretyksi, 
hän reagoi tilanteisiin fyysisesti. Hän joko huitoo tai työntää pois toisia lap-
sia, usein myös ottaa lelun suoraan toisen kädestä.  

 
Ohjatut toimintahetket kestävät liian kauan 

Vii nauttii ohjatuista hetkistä ja aikuisen tuesta, mutta toiminnot kestävät 
usein liian kauan. 

Opettaja ohjaa lapsia aamupiirissä. Vii istuu penkin reunalla ja puuhailee omi-
aan. Hän näprää sormiaan ja vie niitä suuhunsa. Opettaja kutsuu poikaa, joka is-
tuu hänen vieressään. Vii havahtuu ja seuraa katseellaan poikaa, mutta kääntyy 
pian pois ja alkaa näprätä penkin reunaa sormillaan. Hän raapii itseään selästä 
ja hymähtää hieman, kun opettaja sanoo jotakin hassua ja lapset nauravat. Vii 
keskittyy raapimiseen ja tuijottaa lattiaan. Toiset lapset leikkivät sanaleikkejä in-
nostuneena. Hän laittaa sormea suuhun, katsoo kuvaajaan ja piirtää märällä 
sormella penkkiin. Hän raapii taas itseään ja tuijottaa eteenpäin välinpitämättö-
män näköisenä. Hän katsoo sormiaan, pyörii vähän edestakaisin penkillä ja työn-
tää sormen suuhunsa. Hän ei tiedä mihin laittaisi kätensä ja pyörittelee niitä epä-
varman oloisena. Aina välillä hän katsoo opettajaan päin, ja kun kuulee jonkun 
tutun lapsen nimen, hymyilee vähän. Lopulta hän kuulee oman nimensä ja nouse 
heti ylös hymyillen iloisena. Kun opettaja kysyy, kenen nimen hän sanoi, Vii viit-
taa innostuneena ja ääntelee. ”Niin, Viin nimi tuli täältä”, sanoo opettaja, ja Vii 
nousee innoissaan laittamaan omaa nimilappuaan taululle. (2:34, 2 ja 3) 
 

Vii on ryhmän nuorin lapsi ja ryhmän toimintahetket ovat usein liian pitkiä 
hänelle. Hän ei jaksa keskittyä kuuntelemiseen ja pysyy toiminnan juonessa 
vain pienen hetken kerrallaan. Aikuisen jatkuva läsnäolo ja Viin huomioimi-
nen saavat hänet kuitenkin sitoutumaan toimintoihin melko hyvin. 
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Yhteenveto 

Lukuvuoden aikana Viin sitoutuneisuus toimintoihin ei muuttunut kovin pal-
jon. Se jopa väheni hieman kevättä kohden, kuten myös aikuisen sitoutumi-
nen. (Taulukko 7.) Syyslukukauden aikana Vii tarvitsi koko ajan aikuisen 
fyysistä ja psyykkistä läsnäoloa, mikä saattaa vaikuttaa hänen korkeampaan 
sitoutuneisuuteensa syksyn kuvausjaksoilla. Keväällä, kun lapset ryhmässä 
toimivat jo enemmän omatoimisesti, Vii ei vielä kyennyt yhteiseen leikkiin 
lasten kanssa ilman aikuisen tukea.  

 
Taulukko 7. Viin sitoutuneisuus toimintoihin ja aikuisen sitoutuminen vuorovaiku-
tukseen Viin kanssa ensimmäisen päiväkotivuoden aikana. 
 

kuvausjakso Viin sitout. aikuisen sitout.  

 ka (haj.) ka (haj.) 

ensimmäiset päivät 3,13 (0,96) 3,31 (1,25) 

n. 3 kk aloittamisesta  3,21(0,93) 3,40 (1,05) 

n. 9 kk aloittamisesta 3 (0,91) 3,30 (0,68) 

 
Vii on aktiivinen ja vilkas lapsi, joka seuraa toisten lasten puuhia, mutta ei 
selviydy leikistä toisen lapsen kanssa ilman aikuisen jatkuvaa ohjausta. Toi-
sen kuvausjakson aikana on huomattavissa, että hän osaa ottaa mallia toisen 
lapsen leikistä. Toiset lapset sallivat Viin tulla leikkeihin, vaikka eivät varsi-
naisesti etsiydy hänen seuraansa. Vii on kuitenkin aika impulsiivinen toimin-
noissa ja saattaa huitoa ja töniä muita lapsia, kun ei heti tule ymmärretyksi. 
Vapaassa toiminnassa hän reagoi ärsykkeisiin nopeasti eikä silloin ehdi ottaa 
huomioon muita lapsia. 

 
5.5.6 Yhteenveto lasten kertomuksista – hypoteesin asettaminen 

Yhteinen piirre pojissa oli se, että heidän oli vaikea liittyä toimintaan ja toi-
mia yhdessä toisten lasten kanssa. Tyypillistä Kaalle ja Neelle oli se, että he 
vetäytyivät kontakteista tai eivät osanneet ryhtyä toimimaan. Yy, Koo ja Vii 
taas toimivat, mutta joko yksin tai kykenemättä ottamaan huomioon toisia 
lapsia. Tuntui kuin pojilta olisivat puuttuneet tavoittelemansa toiminnan 
skeemat ja kyky ottaa huomioon toisten lasten aikomuksia. 

Pienillä lapsilla mentaaliset tarkoituksenmukaisen toiminnan mallit eri 
vuorovaikutustilanteissa ovat vielä kehittyviä ominaisuuksia. Fonagyn (2001) 
mukaan reflektiiviset toiminnot, joissa lapsi asettautuu toisen tilaan ja tunnis-
taa toisen käyttäytymisen tarkoituksen, jonka jälkeen hän liittää havaintonsa 
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ja kokemuksensa omiin käyttäytymisen malleihinsa, vaativat lapselta menta-
lisointikykyä. Kyetäkseen ymmärtämään ihmissuhteisiin liittyvät kokemukset 
merkityksellisiksi ja käsitteellisiksi psyykeen tiloiksi, lapsi tarvitsee turvalli-
sen kiintymyssuhteen häntä hoitavaan aikuiseen. (Fonagy 2001, Hautamäki 
2001.)  

 
Toiminnan intentionaalisuus 

Toiminnan intentionaalisuus tai sen puutteen havaitseminen nousee erityisesti 
esille tutkittaessa taaperoikäisiä lapsia, joilla ei ole vielä kieltä, jolla he pys-
tyisivät ilmaisemaan omia aikomuksiaan tai toiveitaan. Kommunikaatiota-
pahtuma on toistuvien yhdenmukaisuuteen pyrkivien intentioiden ja aktivi-
teettien vastaavuus toisen toiminnan kanssa. (Tomasello 1999, Buckley 2003, 
28.) Tutkimukseen osallistuneista lapsista Kaa ja Nee olivat hyvin arkoja ja 
varovaisia, ja heidän toimintansa oli hyvin vähäeleistä. Siitä huolimatta hei-
dän olemuksestaan saattoi havaita, että he olivat kiinnostuneita toisista lapsis-
ta ja heidän toiminnoistaan sekä ympäristössä olevista leikkitavaroista. Kaal-
la ja Neellä intentiot näkyivät yleensä katseissa ja eleissä: katse oli hyvin 
keskittynyt tai intensiivinen, lapsi liikkui varovasti toimintaa kohden ja hän 
liikutti kättään tai osoitti esineellä häntä kiinnostavaa tapahtumaa. 

Yhteisessä toiminnassa toisten lasten kanssa lapsen on kyettävä lukemaan 
myös toisten lasten intentioita ja suuntaamaan omaa toimintaansa sen mu-
kaan. Koolle ja Viille nimenomaan tämä tuotti pulmia heidän ryhtyessään 
suoraan toimintaan oman intentionsa mukaan ottamatta huomioon toisten 
osallisuutta tapahtumaan.  

 
Tarkkaavaisuus 

Toimiessaan lapsen on kyettävä noudattamaam rakentamaansa toimintas-
keemaa mukaan ja hänen on ylläpidettävä tarkkaavaisuuttaan itse toiminnas-
sa. Tarkkaavaisuuteen liittyvät myös kyky suunnitelmallisuuteen, sosiaalisten 
viestien tulkintaan, odottamiseen ja oikea-aikaiseen reagointiin. (Luoma ym. 
2008.) 

Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja/tai ylläpitäminen oli pulmallista tut-
kimuksessa oleville lapsille. Kaan ja Neen pulmaksi nousi se, että lapsen 
toiminta tapahtui niin hitaasti, että hän ei ehtinyt toimia tai reagoida tapahtu-
miin samanaikaisesti toisten mukana. Yksin toimiessaan sekä Kaalle että 
Neelle oli vaikeaa suorittaa toimintastrategioitaan ja erityisesti Nee etsi siihen 
aktiivisesti aikuisen tukea.  

Koolla ja Viillä sen sijaan tarkkaavaisuus ilmeni päinvastaisella tavalla, 
heidän oli vaikea suunnata to skeeman mukaan, koska ulkoa tulevat ärsykkeet 
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vaikuttivat liian voimakkaasti. He tarvitsivat toistuvasti aikuisen tukea toi-
minnan suuntaamiseksi ja toiminnassa pysymiseksi. Yyn kohdalla tilanne 
taas vaihteli voimakkaasti sen mukaan, leikkikö hän yksin vai yhdessä toisten 
kanssa. Leikkiessään yksin hän saattoi sitoutua puuhiinsa aivan täysin. 

 
Toiminnan ohjaaminen 

Laadullisen analysoinnin jälkeen näyttäisi sillä, että näissä episodeissa olevil-
la lapsilla on erityisen vaikeaa oman toiminnan ohjaaminen ja tarkkaavaisuu-
den ylläpitäminen. Episodeista on kuitenkin löydettävissä toimintoja, joista 
näkee, että lapsi on innostunut toiminnastaan ja hän jaksaa keskittyä siihen. 
Näissä tapauksissa on myös havaittavissa lapsen emotionaalista hyvinvointia 
ja tyytyväisyyttä omaan toimintaansa.  

Tarkasteltaessa niitä episodeja, joissa lapsi on sitoutunut toimintaansa ja 
pystyy säätelemään omaa toimintaansa, on havaittavissa, että myös aikuinen 
on silloin sitoutunut vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Aikuinen on sensitii-
vinen suhteessa lapsen intentioihin ja toimii niiden suuntaisesti, hän ohjaa 
lasta, auttaa leikissä eteenpäin ja on fyysisesti riittävän lähellä, jotta lapsi voi 
kokea turvallisuuden tunteen. 

 
Vuorovaikutusepisodien rakentuminen 

Oppiminen ja kehittyminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa ympäristön kans-
sa, siksi lapsen oppimisen ja kehittymisen perustana päiväkodissa ovat siellä 
tapahtuvat vuorovaikutusepisodit lasten ja aikuisten kesken. Tutkimuksen 
toimintaepisodit tapahtuivat päiväkodin arkitoiminnoissa, vapaissa leikkiti-
lanteissa tai ohjatuissa ryhmätoiminnoissa. Kehityksen kannalta on keskeistä, 
että lapsen toiminta vastaa hänen kehityksellisiä tarpeitaan (Vygotsky 1978) 
ja hän on toimintoihinsa riittävän sitoutunut (Laevers 1997, 2004), mikä vah-
vistaa hänen oppimistaan ja kehittymistään. 

Tutkimuksessa olleiden poikien episodeista on luettavissa heidän kiinnos-
tumisensa ympäristöstään ja heidän kykynsä havainnoida sitä. Lasten kiin-
nostuksen kohteena olivat yleensä toiset lapset ja heidän toimintansa. Tämän 
perusteella voisi sanoa, että pojat olivat kiinnostuneita toisista lapsista ja yh-
teisestä toiminnasta heidän kanssaan. Ainostaan Yyn kohdalla kiinnostumi-
nen ei ollut kovin voimakasta kahden ensimmäisen kuvausjakson aikana, 
silloin hänen havaintonsa suuntautuivat enemmän aikuisiin ja päiväkodin 
leikkitavaroihin. 
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Tutkittavien lasten vuorovaikutusepisodit rakentuvat seuraavasti: 
 

Tutkittava lapsi aloitteen tekijänä 

a. Lapsi tekee havaintoja ympäristöstään. 
b. Hän kiinnittää havaintonsa johonkin, joka yleensä on joko toisten las-

ten toimintaa tai jokin ympäristössä oleva leikkitavara tai leikkitava-
rat. 

c. Hänellä syntyy intentio toiminnasta havaintojensa pohjalta. 
d. Hän aloittaa toiminnan tavaroilla tai liittyy toisten toimintaan mukaan 

kykyjensä mukaan. 
e. Toinen lapsi tai aikuinen vastaa tai ei vastaa aloitteeseen, jolloin toi-

minta jatkuu tai sammuu. 
 

Toinen lapsi tai aikuinen aloitteen tekijänä 

a. Joku toisista lapsista tai aikuinen kiinnittää huomion lapseen tai hänen 
toimintaansa. 

b. Toinen lapsi tai aikuinen hakee kontaktia tutkittavaan lapseen. 
c. Lapsi huomioi kontaktinoton ja vastaa siihen, jolloin syntyy vuorovai-

kutusta ja mahdollisesti yhteistä toimintaa. 
d. Lapsi ei huomaa toista lasta tai aikuista eikä yhteistä toimintaa synny. 
 

Hypoteesi 

Poikien kertomusten laadullisen kuvauksen myötä näyttäisi siltä, että tutkit-
tavien lasten sitoutuneisuus toimintoihin oli koko päiväkotivuoden ajan mel-
ko niukkaa. Yhteistä toimintaa toisten lasten kanssa oli kovin vähän, vaikka 
tutkittavat lapset osoittivat selvää kiinnostusta toisia lapsia kohtaan ja hakivat 
kontaktia heihin. Vii poikkeaa selvästi muista lapsista, sillä hänen sitoutunei-
suutensa nousee yli kolmen ja hänellä on myös yhteistä toimintaa toisten las-
ten kanssa huomattavasti enemmän kuin muilla lapsilla.  

Näyttäisi siltä, että erityistä tukea tarvitsevien taaperoiden kohdalla kas-
vattajan rooli lapsen toimintaan sitoutuneisuuden ylläpitäjänä ja lasten keski-
näisen vuorovaikutuksen tukijana ja mahdollistajana nousee merkittäväksi 
tekijäksi lasten sopeutumisessa päivähoitoon ja liittymisessä yhdeksi ryh-
mänsä jäseneksi. Lapsen sitoutuneisuus toimintaan näyttää vahvistuvan sil-
loin, kun aikuinen on sitoutunut vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Samoin 
lasten yhteinen toiminta vaatii aikuisen aktiivista osallistumista ja lasten akti-
vointia toiminnan eteenpäin viemiseksi.  
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5.6 Hypoteesin testaus – tutkimusaineiston määrällinen 
analysointi 

 
5.6.1 Aineiston määrällinen luokittelu ja analysointi 

Laadullisesti luokitellusta ja arvioidusta aineistosta on saatu 341 episodia, 
joille on annettu laadullisten arviointimittareiden mukaan numeeriset arvot. 
Aineistossa on sekä määrällisiä että laadullisia numeerisia arvoja. Näistä ar-
voista on tehty havaintomatriisi, joka on analysoitu SPSS-ohjelman avulla. 
Tilastollisella käsittelyllä pyritään selittämään episodissa tapahtuvien vuoro-
vaikutusepisodien taustalla vaikuttavia tekijöitä. Muuttujiksi on valittu lapsen 
toimintaan sitoutuneisuuden arvot, aikuisen vuorovaikutukseen sitoutumista 
lapsen kanssa kuvaavat arvot sekä lasten keskinäisen kontaktinoton ja vuoro-
vaikutuksen määrä ja laatu kolmella eri mittauskerralla. Taustamuuttujina 
analyysissä ovat episodien toiminnan luonne ja laatu (ohjattu, ei-ohjattu), 
episodeissa olevin toimijoiden määrä, aikuisten ammatti sekä ryhmän raken-
ne. Tilastollista kuvausta aineistosta on tehty laskemalla muuttujien välisiä 
riippuvuuksia ja yhteyksiä muun muassa korrelaatiolla ja varianssianalyysil-
lä. 

Monimuuttujamenetelmiä käytetään perinteisesti silloin, kun aineiston 
oletetaan olevan satunnainen otos normaalisti jakautuvasta populaatiosta, 
mutta kuitenkin riittävän suuri, jotta tilastollisten erojen merkittävyyksiä voi-
taisiin laskea. (Metsämuuronen 2005, 584.) Tässä tutkimuksessa ei pyritä 
selittämään tiettyjen yksilöiden välisiä eroja vaan tietyn yksittäisen ilmiön 
sisällä tapahtuvia kausaliteetteja, eikä niiden oletetakaan olevan yleistettäviä 
muussa kuin tutkittavassa kontekstissa. Monimuuttujamenetelmillä pyritään 
selittämään vuorovaikutusepisodien laatuun vaikuttavia tekijöitä. Monimuut-
tujamenetelmistä on käytetty yleistettyä lineaarista mallia (General Linear 
Modelling, GLM), joilla on laskettu sekä useamman mittauksen välisiä eroja 
että useampien muuttujien välisiä yhteyksiä (Metsämuuronen 2005, 1175).  

 
5.6.2 Aineiston tilastollinen kuvaus 

Tilastollisella kuvauksella ja analysoinnilla on pyritty kuvaamaan lasten toi-
mintaan sitoutuneisuutta sekä lasten yhteistä toimintaa ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Hypoteesin mukaan siinä merkittävin tekijä on aikuisen sitoutunei-
suus vuorovaikutukseen lapsen kanssa. 
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Lasten sitoutuneisuus toimintoihin 

Tutkimusaineisto on kuvattu lasten päiväkotipäivistä pääasiallisesti joko aa-
mupäivisin klo 8–12 tai iltapäivisin klo 14–16. Suurin osa (63,9 %) aineistos-
ta on kuvausta lasten leikeistä. (Taulukko 8.) 

 
Taulukko 8. Lasten toimintojen jakautuminen episodeittain. 
 

Toiminta Episodien määrä % episodeista 

1. Arkitoiminnot 58 17 

2. Leikki 218 63,9 

3. Siirtymät 27 7,9 

4. Kirjat/palapelit 34 10 

.. (ei arvioitu) 4 1,2 

Yht.  341 100 

 
Tutkittavilla lapsilla sitoutuneisuus toimintaan ei vaihdellut tilastollisesti 
merkitsevästi eri mittauskertojen aikana. Toimintaan sitoutuneisuudessa las-
ten välillä esiintyi kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero [F(4)7,66, p<.001]. 
(Kuvio 1.) 
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Kuvio 1. Lasten sitoutuneisuus toimintaan (min = 1, max = 5). 
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Ainoastaan Vii oli keskimäärin toimintoihinsa sitoutunut (3,12), ja Yyn kes-
kimääräinen sitoutuneisuus ylsi lähes tasoon kolme (2,89), millä tasolla toi-
minta oli pääosin jatkuvaa, mutta ei kovin intensiivistä tai siihen sisältyi tois-
tuvasti keskeytyviä intensiivisiä jaksoja. Neen keskimääräinen sitoutuneisuus 
oli alhaisin (2,34), mikä kuvaa sitä, että hänen toimintansa oli hyvin lyhytjän-
teistä ja siihen sisältyi paljon toimettomuutta, kuten tavaroiden hypistelyä ja 
avaruuteen tuijottelua. 

Lapset voidaan jakaa Tukeyn post hoc -testillä kolmeen eri ryhmään (α = 
.05.). Näiden ryhmien avulla voidaan, yhdistämällä laadullista aineistoa, etsiä 
kuhunkin ryhmään sopivia yhteisiä piirteitä ja muodostaa käsitystä siitä, voi-
ko poikien käyttäytymisen luonne vaikuttaa heidän toimintaan sitoutuneisuu-
teensa. 

Nee ja Kaa olivat käyttäytymisessään vetäytyviä ja arkoja ja heidän sitou-
tuneisuutensa on selvästi heikoin (ka = 2,45). Koo ja Yy sen sijaan liikkuivat 
paljon ja touhusivat jotakin, mutta toimiminen ei ollut kovin päämäärähakuis-
ta (ka = 2,76). Vii, joka on kaikkein eniten sitoutunut toimintaansa, oli hyvin 
liikkuvainen, mutta pystyi aikuisen ohjauksessa toimimaan lyhyitä hetkiä 
intensiivisesti (ka = 3,12). 

 
Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa 

Aikuisista on arvioinnin kohteeksi valittu se, joka episodissa pääasiallisesti 
ohjaa tai toimii lapsen kanssa (episodeja 193). Isossa osassa aineistoa 
(41,6 %) aikuinen ei ollut mukana episodissa lainkaan tai hän oli vain hetken, 
jolloin vuorovaikutukseen sitoutumista ei voitu arvioida.  

Aikuisten sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa ei vaihdellut ti-
lastollisesti merkitsevästi eri mittauskerroilla. Sen sijaan eri ryhmissä olevien 
aikuisten keskimääräisessä sitoutumisessa vuorovaikutukseen tutkimuksessa 
olevien lasten kanssa oli tilastollisesti merkittäviä eroja [F(3)9,77, p<.000]. 
(Kuvio 2.) 

 



82 Eira Suhonen 

 

viineekookaayy

ai
ku

is
en

 s
ito

ut
um

in
en

5

4

3

2

1

 
 
Kuvio 2. Ryhmän aikuisten keskimääräinen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen 
kanssa (min = 1, max = 5). 

 

Viin ryhmässä aikuisten sitoutuneisuus oli selkeästi voimakkain (ka = 3,35), 
mikä kuvaa sitä, että aikuiset olivat keskimäärin sitoutuneita vuorovaikutuk-
seen lapsen kanssa. Kaan (ka = 1,70) ja Neen (ka = 1,63) kohdalla aikuisen 
sitoutuminen vuorovaikutukseen oli erittäin heikko, keskimäärin aikuisen 
toiminta oli pääosin sitoutumatonta. Yyn ja Koon ryhmissäkin aikuisten ei-
sitoutuminen oli dominoivaa. 

Aikuisten kohdalla eri ammattiryhmät poikkesivat tilastollisesti merkitse-
västi toisistaan vuorovaikutukseen sitoutumisessa [F(3)24,99, p<.001]. (Tau-
lukko 9.)  

 
Taulukko 9. Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa ammateittain 
(min = 1, max = 5) 
 

ammatti  lkm episodit ka haj 

avustaja 3 59 1,93 0,81 

lastenhoitaja 9 91 2,21 1,05 

lastentarhanopettaja 4 15 3 1,07 

erityislastentarhanop. 2 28 3,71 0,93 

Yht. 18 193 2,4 1,13 
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Tutkimukseen osallistuvista aikuisista suurin osa oli lastenhoitajia (9), mikä 
kuvaa hyvin yleensäkin päiväkotiryhmissä olevien eri ammattikuntien välistä 
suhdetta. Tavallisimmin ryhmissä on 2 lastenhoitajaa ja 1 lastentarhanopetta-
ja. Kun taas integroiduissa erityisryhmissä on päinvastoin 2 erityislastentar-
hanopettajaa ja 1 lastenhoitaja. Avustajien osuus määräytyy harkinnanvarai-
sesti lasten tarpeiden ja päivähoidon resurssien perusteella. 

Ohjatussa toiminnassa, arkitoiminnoissa ja leikin ohjauksessa ei aikuisten 
sitoutumisessa vuorovaikutukseen lapsen kanssa ollut tilastollisesti merkitse-
vää eroa. 

 
Aikuisen sitoutumisen ja lasten sitoutuneisuuden välinen yhteys 

Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa lisäsi tilastollisesti 
merkitsevästi lapsen sitoutuneisuutta toimintaan [F(4)26,45, p<.000]. (Kuvio 
3.). Mitä korkeampi oli aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen 
kanssa, sitä korkeampi oli myös lapsen sitoutuneisuus toimintaan. Opettajien 
kanssa toimiessaan lapset olivat keskimääräistä paremmin sitoutuneita toi-
mintaan ja myös opettajat olivat pääosin sitoutuneita vuorovaikutukseen las-
ten kanssa. 
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Kuvio 3. Aikuisen sitoutumisen ja lapsen sitoutuneisuuden välinen yhteys. 
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Lasten välinen kontaktinotto  

Lasten kontakteja arvioitiin sekä tutkittavan lapsen tavasta ottaa kontaktia 
muihin lapsiin että toisten lasten tavasta ottaa kontaktia tutkittavaan lapseen. 
Kontaktien muotoa kuvattiin 5-portaisella mallilla: 0 = ei kontaktiin hakeu-
tumista, 1 = fyysisesti aggressiivinen, 2 = koskettaa, 3 = kutsuu puheella, 4 = 
liittyy mukaan / matkii ja 5 = nonverbaalista viestintää / katseet ja eleet. Epi-
sodeja, joissa esiintyi tutkittavan lapsen kanssa ainakin yksi toinen lapsi, oli 
yhteensä 244 eli 71,6 prosenttia koko aineistosta. Näistä episodeista suurim-
massa osassa (61,9 %) lasten välillä ei ilmennyt minkäänlaista kontaktiin 
hakeutumista.  

Varsinaisissa kontaktinotoissa lasten välillä suurin ero oli siinä, että tut-
kittavat lapset hakivat enemmän kontaktia muihin lapsiin kuin nämä tutkitta-
viin lapsiin. (Kuvio 4.) Tämä ilmeni siten, että tutkittavat lapset liittyivät ja 
matkivat enemmän toisia lapsia tai lähestyivät heitä nonverbaalisesti, kun 
taas toiset lapset useammin kuin tutkittavat eivät reagoineet mitenkään tutkit-
tavan lapsen läsnäoloon. Ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Kuvio 4. Lasten kontaktiin hakeutuminen (episodeja 244). 

 
Lasten välinen vuorovaikutus 

Lasten välistä vuorovaikutuksen muotoa kuvattiin 4-portaisella mallilla, jois-
ta 1 = ei toimintaa, 2 = fyysistä vuorovaikutusta, 3 = rinnakkainleikkiä ja 4 = 
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yhteistä toimintaa tai leikkiä. Suurimmassa määrässä episodeista (n = 244) 
lapsilla ei ollut mitään vuorovaikutteista toimintaa. Ei toimintaa -kategoriaan 
kuuluvat episodit, joissa ei ole kontaktia ollenkaan tai lapsi ei vastaa toisen 
lapsen kontaktinottoon. 

Useimmiten lapset olivat samassa tilassa, usein vierekkäin, mutta heidän 
välilleen ei syntynyt minkäänlaista vuorovaikutusta siten, että toinen olisi 
vastannut toisen kontaktinottoon. Joissakin, mutta vain harvoissa tapauksissa 
vuorovaikutus oli fyysistä. Rinnakkainleikkiä esiintyi jonkin verran. Mikäli 
rinnakkainleikki oli siinä määrin yhteistä, että lapset loivat esimerkiksi katse-
kontakteja toisiinsa tai seurasivat toisiansa tietoisena toisistaan, se tulkittiin 
yhteiseksi toiminnaksi. (Taulukko 10.) 

Lasten välistä yhteistä toimintaa esiintyi vain 18,7 prosentissa aineistoa. 
Lasten välillä esiintyi tilastollisesti merkitseviä eroja yhteisessä toiminnassa 
[F(4)9,77, p<.000]. (Taulukko 10.). 

 
Taulukko 10. Lasten väliset erot vuorovaikutuksen muodoissa kuvatuissa episodeis-
sa. 
 

  
ei toimin-

taa 
fyysistä-

toim. rinnakkainl. yhteistä toim. 
episodeja yh-

teensä 

Yy 30 1 4 15 50 

Kaa 23 2 16 3 44 

Koo 20 1 16 8 45 

Nee 45 0 10 0 55 

Vii 12 6 14 20 52 

 
Yy ja Vii toimivat selvästi eniten yhdessä toisten kanssa, jopa niin että Vii 
toimi yleensä yhdessä muiden kanssa. Neellä ei ollut yhteistä toimintaa ol-
lenkaan kuvausjaksojen aikana, ja Kaan ja Koon kohdalla se jäi hyvin vähäi-
seksi. 

 
Yhteiseen toimintaan liittyvät tekijät 

Lasten yhteisen toimintaan vaikuttavia tekijöitä etsittiin regressioanalyysin 
avulla niin, että yhteistoimintaa selittävään malliin valittiin ne muuttujat, jot-
ka korreloivat yhteisen toiminnan kanssa tilastollisesti merkitsevästi (aikui-
sen sitoutuminen vuorovaikutukseen r = .47, lasten sitoutuneisuus r = . 30, 
aikuisen ammatti r = . 27 ja aikuisen ohjaus r = .14). Regressioanalyysillä 
(stepwise selection) valituilla muuttujilla pääkomponentiksi saatiin aikuisen 
sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa, joka selitti mallia 22,3 pro-
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senttia (R² = .223). Muut muuttujat eivät enää tilastollisesti merkitsevästi 
lisänneet mallin selitystä. Regressioanalyysi selitti hyvin niiden episodien 
yhteisen toiminnan mallia, joissa aikuinen oli läsnä.  

Yhteistä toimintaa sisältävien episodien määrä oli kuitenkin melko pieni 
(46 episodia), ja nissä oli lasten välillä niin suuria eroja, että ilmiötä haluttiin 
tarkastella myös lapsikohtaisesti. Kuviossa 5 kuvataan lasten yhteisen toi-
minnan ja aikuisen sitoutumisen välistä yhteyttä siten, että aikuisen sitoutu-
minen on muutettu määrällisiksi prosenttiosuuksiksi kuvaamaan aikuisen 
sitoutumista vuorovaikutukseen. Aikuisen sitoutumisen keskiarvo kullakin 
havaintokerralla on muutettu seuraavasti: tasolla 1 aikuisen sitoutuminen on 
0 prosenttia, tasolla 2 sitoutuminen on 25 prosenttia, tasolla 3 aikuinen on 50 
-prosenttisesti sitoutunut vuorovaikutukseen, tasolla 4 sitoutuminen on 75 
prosenttista ja tasolla 5 sitoutuminen on 100 -prosenttista. Kuviossa on las-
kettu yhteisen toiminnan määrää episodeista, joissa esiintyy useita lapsia, ja 
aikuisen sitoutumisen määrää silloin kun aikuinen on läsnä. Lasten yhteisen 
toiminnan määrä on laskettu muuttamalla dikotomisen muuttujan, 0 = ei yh-
teistä toimintaa ja 1 = yhteistätoimintaa, keskiarvo suoraan prosenteiksi ku-
vaamaan yhteisen toiminnan määrää. (Kuvio 5.)  
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Kuvio 5. Lasten välisen yhteisen toiminnan ja aikuisen sitoutumisen määrä prosent-
teina eri havainnointikertojen aikana. (X-akselilla kuvattujen havainnointikertojen 
lisäksi suluissa on ilmoitettu ensin kaikkien episodien määrä ja sen jälkeen niiden 
episodien määrä, joissa aikuinen on mukana.) 
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Lasten vähäistä yhteistä toimintaa saattaa selittää myös aikuisen vuorovaiku-
tuksen ja fyysisen lähelläolon määrä lukuvuoden aikana. Kevättä kohden 
lapset toimivat enemmän keskenään ja aikuiset seurasivat sivusta lasten toi-
mintaa osallistumatta itse tapahtuminen kulkuun. (Kuvio 5.) 
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6 Tutkimustulosten yhteenveto  

 

6.1 Lasten liittyminen vertaisryhmään ja osallistuminen 
yhteiseen toimintaan  

 
6.1.1 Ympäristön havainnoiminen 

Tutkittavat lapset seurasivat melko aktiivisesti toisten lasten toimintaa ja 
osoittivat kiinnostuneisuutta toisia lapsia ja heidän toimintojaan kohtaan. 
Kronquist (2004) nimittää tätä vaihetta nomadivaiheeksi, jolloin lapsi katse-
lee, kuuntelee ja seurailee muiden toimintaa. Nomadivaihe edeltää leikkiä ja 
toimii tärkeänä oppimisvaiheena lapselle. Tutkittavat lapset seurasivat toi-
mintaa ja osoittivat myös olevansa kiinnostuneita muista lapsista ja heidän 
toiminnoistaan.  

Yyn ja Koon ryhmissä, joissa lapset leikkivät yleensä yhdessä ja samassa 
huoneessa, tutkittavilla lapsilla oli selkeästi havaittavissa edellä mainittu no-
madivaihe. Molemmat pojat vaelsivat ympäri huonetta ja katselivat, mitä 
toiset lapset tekivät ja mitä leluja oli saatavilla. Kaan ja Neen ryhmissä leik-
kitilat jakautuivat kolmeen leikkihuoneeseen, minkä lisäksi niiden välissä oli 
eteistila ja ruokailuhuone. Molemmat pojat olivat arkoja liikkumaan tiloissa, 
he pikemminkin sijoittuivat aina samaan paikkaan sen leikkihuoneen lattialle, 
missä oli eniten lapsia, ja seurasivat sieltä toisten lasten leikkiä. Lelut he va-
likoivat sen perusteella, mitkä tavarat olivat läheltä tavoitettavissa. Viin ryh-
män leikkitilat jakautuivat kolmeen huoneeseen, joista kaikista oli näköyhte-
ys toisiinsa. Lapset leikkivät joko itse valitsemissaan tai yhdessä aikuisen 
kanssa valitsemissa leikeissä ja leikkihuoneessa.  

Ympäristön havainnoimisen mahdollisuus oli kaikilla lapsilla, tosin kuva-
tussa aineistossa Vii havainnoi ympärsitöään useimmiten aikuisen ohjaukses-
sa. On mahdollista, että lapsilla, joille on vaikeaa suunnata omaa toimintaan-
sa ja ylläpitää tarkkaavuutta, on myös vaikeaa hahmottaa moniosaisia leikki-
tiloja ja niissä olevia leikkimahdollisuuksia, mikä saattaa aiheuttaa lapselle 
epävarmuuden ja turvattomuuden tunnetta.  

 
6.1.2 Ryhmään liittyminen  

Leikkiin liittyminen ja yhteisen toiminnan jakaminen on nomadivaihetta seu-
raava vaihe, johon tämän tutkimuksen lapset harvoin ylsivät. Tämä selittynee 
osin sillä, että lasten kyky ilmaista itseään kielellisesti oli riittämätön (ks. 
Didow & Eckerman 2001) ja aikuisten antama tuki lasten ryhmään liittymi-
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sessä on vähäistä. Kronquistin (2004) tutkimuksessa pienten lasten (12 kk – 
30 kk) toiminnan aloitteista 23,4 prosenttia oli verbaalisia, kysymyksiä tai 
kommentteja, ja 8 prosenttia verbaalitoiminnallisia. Tämän tutkimuksen kon-
taktinotoissa puhetta liittyi vain yhdeksään episodiin, tulos poikkeaa huomat-
tavasti Kronquistin tutkimuksesta (2004) taaperoiden tavasta tehdä aloitteita. 
Yy ja Vii käyttivät kahden–kolmen sanan lauseita, etenkin aikuisen kanssa 
toimiessaan, ja Koo käytti muutamia sanoja osoittaakseen asioita tai matkies-
saan aikuista. Kaa ja Nee eivät päiväkotioloissa aloittamisvaiheessa puhuneet 
ollenkaan ja keväälläkin he käyttivät vain yksittäisiä sanoja. Kaikilla lapsilla 
oli todettu asiantuntijalausunnoissa puheen kehityksessä viivästymistä. 

Kontaktinottoja tapahtui vajaassa puolessa (38,1 %) episodeista, joissa oli 
läsnä tutkittavan lapsen lisäksi yksi tai useampia muita lapsia. Kontaktinotos-
sa tyypillisiä piirteitä olivat toisen lapsen katsominen, elehtiminen tai siirty-
minen toista lasta kohden, jonkin verran esiintyi myös liittymistä mukaan itse 
toimintaan matkimalla toisen toimintaa. Samansuuntaisia tuloksia esiintyi 
myös Kronquistin tutkimuksessa (2004), jossa hän selvitti pienten lasten yh-
teistoimintaa ja sen rakentumista spontaaneissa leikkitilanteissa. Kaikki tut-
kittavat taaperot hakivat kontaktia toisiin lapsiin. Toisten lasten kontaktiin 
hakeutuminen tutkittavien lasten kanssa väheni kuitenkin vuoden aikana, 
mikä saattaa olla osoitus siitä, että tutkittavien lasten vaikeus vastata aloittei-
siin ja liittyä toimintaan saattoi vähentää toisten lasten hakeutumista heidän 
seuraansa. 

Tutkimuksessa olevien lasten oli vaikea ylläpitää tarkkaavaisuutta, ja 
oman toiminnan ohjaamisessa he tarvitsivat jatkuvaa aikuisen tukea. Lasten 
pulmana vertaisryhmään liittymisessä oli kykenemättömyys itsenäisesti jakaa 
toimintaa toisten lasten kanssa, heidän oli vaikeaa mukauttaa intentioitaan 
omaan toimintaansa samanaikaisesti toisten lasten toiminnan ja heidän inten-
tioidensa kanssa.  

Taaperoikäisillä esiintyy usein negatiivista kontaktinottoa (O’Brien, Ja-
cobs, Malcuso & Peyton 1999; Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven 
2006), joskin se liittyy hyvin lyhyeen ikäjaksoon kahden vuoden molemmin 
puolin. Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven (2006) tutkimuksessa 
15 kuukauden ikäisillä lapsilla kontaktit vertaisiin olivat noin puolessa tapa-
uksista negatiivisia, kuten töniminen, potkiminen ja raapiminen. Ryhmissä, 
joissa oli vähemmän leikkiaktiviteetteja ja joissa aikuiset olivat vähemmän 
sensitiivisiä ja ohjasivat vähemmän lapsia yhteiseen toimintaan ja leikkiin 
sekä rajoittivat toimintaa epäjohdonmukaisesti, negatiivinen käyttäytyminen 
oli runsaampaa. (Gevers Deynoot-Schaub & Riksen-Walraven 2006.)  

Tämän tutkimuksen lapsilla kontaktiin hakeutumiset olivat huomattavasti 
positiivisemmin virittyneet kuin edellä mainituissa tutkimuksissa. Toisaalta 
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lapset olivat iältään vanhempia ja aikuiset valvoivat koko ajan lasten toimin-
taa ja puuttuivat heti fyysisesti aggressiiviseen käyttäytymiseen. Sarafino 
(1985) vertasi vertaissuhteita 10 kk:n – 21 kk:n ikäisten ja 24 kk:n – 30 kk:n 
ikäisten taaperoiden ryhmässä. Hänen mukaansa epäsosiaalista käyttäytymis-
tä esiintyi hyvin vähän molemmissa ryhmissä, mutta nuorempien ryhmässä 
lapset ilmaisivat negatiivisia tunteitaan enemmän. Sarafinon (1985) mukaan 
taaperot tarvitsisivat tukea nimenomaan sosiaalisissa aktiviteeteissa silloin, 
kun he ovat epävarmoja siitä, miten tulisi toimia ja käyttäytyä. 

Kuvatuissa episodeissa poikien käyttäytyminen päiväkodissa poikkesi 
huomattavasti heidän lausunnoissaan kuvatuista käyttäytymisen piirteistä 
kotioloissa. Tämä selittynee osin aikuisen valvonnalla, mutta se voinee kuva-
ta myös poikien epävarmuutta ja pelkoa ilmaista omaa tahtoaan. Etenkin Kaa 
ja Nee vetäytyivät pois tilanteista, joissa olisi saattanut tulla konflikti ja joita 
he eivät ehkä olisi kyenneet ratkaisemaan. Yyn ja Viin kotioloissa esiintynyt-
tä erittäin haasteellista käyttäytymistä ei kuvatuissa päiväkotiepisodeissa 
esiintynyt juuri ollenkaan. Ainoastaan Koon kontaktinotoissa esiintyi fyysistä 
aggressiivisuutta, hänen oli selvästi vaikea jakaa omaa toimintaa toisten 
kanssa.  

 
6.1.3 Yhteinen toiminta 

Tutkimuksen lapset hakivat kontaktia toisiin lapsiin, mutta vain harvoin nämä 
kontaktinotot johtivat yhteiseen toimintaan. Gevers Deynoot-Sachaubin ja 
Riksen-Walravenin (2006) tutkimuksessa yhteistä leikkiä taaperoilla (15 kk) 
ilmeni 53 prosentissa kuvatusta aineistosta, mutta yhteisten leikkien aikana 
vain 32 prosentissa lapsi oli leikkiin sitoutunut. Kronquistin (2004) mukaan 
taaperoille tyypillistä on se, että yhteinen toiminta syntyy tilanteissa, joissa ei 
vielä ole kyse varsinaisesta leikistä (ei-leikki ja seurailutilanteet) sekä rinnak-
kainleikissä. Tässä tutkimuksessa seurailutilanteet on tulkittu yhteiseksi toi-
minnaksi. 

Kronqvistin (2004, 61, 95) mukaan keskeistä yhteistoiminnan rakentumi-
sessa ja kehittymisessä spontaaneissa leikkitilanteissa ovat lasten tekemät 
aloitteet. Tässä tutkimuksessa kontaktinottoja tapahtui noin puolessa 
episodeista, mutta vain 18,7 prosentissa episodeista kontaktiin hakeutuminen 
johti yhteiseen toimintaan. Tässä tutkimuksessa yhteisen toiminnan määrä oli 
huomattavan vähäistä.  

Yhteisen toiminnan syntymisen esteenä oli se, että tutkittaville lapsille oli 
vaikeaa ohjata omaa toimintaansa ja jakaa sitä samanaikaisesti toisen lapsen 
toiminnan kanssa. Erityisesti tarkkaavuuden suuntaaminen, oman toiminnan 
motorinen ohjaaminen ja tarkkaavuuden ylläpitäminen tuottivat vaikeuksia 
silloin, kun tutkittavat lapset yrittivät hakeutua yhteiseen toimintaan toisen tai 
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toisten lasten kanssa. Aikuisten sensitiivisyys puuttua tilanteisiin ja tukea 
lapsia heidän toiminnoissaan oli riittämätöntä. 

 
 

6.2 Lasten sopeutuminen päivähoidon vertaisryhmään 
 

6.2.1 Lasten sitoutuneisuus toimintoihin 

Tässä tutkimuksessa lasten toimintaan sitoutuneisuus oli keskeinen mittari 
arvioitaessa lasten sopeutumista päivähoitoon. Sitoutuneisuus on inhimillisen 
toiminnan ominaisuus ja sitä määrittävät tutkimisen tarve ja yksilölliset kehi-
tystarpeet. Lapsen toiminnassa on havaittavissa ne perusskeemat, jotka hei-
jastavat kulloistakin kehitystasoa. Lapsi harjoittelee toiminnassaan kehitys-
vaiheelleen merkityksellisiä taitoja, esimerkiksi hän rakentaa tornia palikoista 
harjoitellen sekä motorisia taitoja että käsitteellisiä ominaisuuksia, korkea–
matala, mahdollisesti lukukäsitteitä yksi, kaksi…monta jne. Kokiessaan toi-
minnan itselleen merkitykselliseksi hän sitoutuu toimintaan ja toimii kyky-
jensä ylärajoilla, mikä edistää hänen kehittymistään. (Laevers & Hautamäki 
1997, 3). 

Voidakseen toimia sitoutuneesti päivähoitoryhmässä lapsi tarvitsee riittä-
vän turvallisen toissijaisen kiintymyssuhteen häntä hoitavaan aikuiseen, mikä 
turvaa lapsen emotionaalisen hyvinvoinnin. Lisäksi lapsella tulee olla mah-
dollisuus toimia tasavertaisena ryhmässään toisten lasten kanssa hänelle so-
pivissa leikeissä ja aktiviteeteissa. Aikuisen luoma emotionaalinen turvalli-
suus ja ohjaus sekä tarkoituksenmukainen toiminta vertaisryhmässä mahdol-
listavat lapsen toiminnan hänen lähikehityksen vyöhykkeellään.  

Tutkimuksessa olleiden viiden pojan sitoutuneisuus päivähoidon arkitoi-
mintoihin ja leikkeihin oli keskimäärin melko vähäsitä, eikä siinä tapahtunut 
merkittävää muutosta lukuvuoden aikana. Poikien välillä toimintoihin sitou-
tuneisuudessa oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä ero. Lapsista ainoastaan 
Vii, joka oli päivähoidossa integroidussa erityisryhmässä, ylsi sitoutuneisuu-
dessa keskimääräisesti yli tason kolme, joka kuvaa sitä, että Vii oli keskimää-
rin sitoutunut tavoitteelliseen toimintaan.  

Kallialan (2008) tutkimuksessa, jossa mukana oli 38 alle 3-vuotiasta lasta 
11:ssä eri päiväkotiryhmässä, tutkittiin lasten sitoutuneisuutta leikkiin Lis-
Ycin avulla sekä syksyllä että keväällä. Lasten sitoutuneisuuden keskiarvo oli 
syksyllä 3,34. Tutkimuksen aikana kuudessa ryhmässä toteutettiin interven-
tio, jossa kiinnitettiin huomiota aikuisen sitoutumiseen vuorovaikutukseen 
lapsen kanssa. Interventioryhmissä lasten sitoutuneisuus nousi keväällä 
3,70:een ja kontrolliryhmissäkin 3,55:een. (Kalliala 2008, 88.) Kallialan tut-
kimuksen voidaan sanoa kuvaavan suomalaista normatiivista aineistoa, ja 
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siihen verrattuna tämän tutkimuksen lapset olivat huomattavasti heikommin 
toimintaan sitoutuneita kuin yleensä päiväkodissa olevat taaperot.  

Lasten sitoutuneisuudessa toimintoihin lapset jakautuivat kolmeen ryh-
mään: Kaa ja Nee, arat vetäytyjät, Yy ja Koo, vaeltajat ja Vii, puuhakas. 

 
6.2.2 Kaa ja Nee, arat vetäytyjät 

Kaikkein heikoin keskimääräinen sitoutuneisuus oli Neellä (2,34) ja Kaalla 
(2,55). Molemmat pojat olivat arkoja osallistumaan toimintoihin ja leikkei-
hin, useimmiten he istuivat hiljaa ja seurasivat sivusta toisten lasten toimin-
taa. Pojat eivät yltäneet toiminnassaan edes nomadivaiheeseen, koska he eivät 
saaneet aikuisen apua päiväkotiympäristöön tutustumisessa. Pojat saattoivat 
katsella pitkään ja heidän eleistään saattoi päätellä, että he seurasivat tapah-
tumia, mutta eivät osanneet mennä mukaan. Nee tukeutui omaan avustajaansa 
ja haki, välillä hyvin sinnikkäästi, hänen tukeaan arki- ja leikkitoiminnoissa. 
Kaa ei juuri hakenut aikuisen tukea, mutta seurasi aikuisten toimintaa hakeu-
tuen mielellään lähelle aikuista. Kaa leikki myös sitoutuneemmin, jos aikui-
nen oli fyysisesti hyvin lähellä.  

Päivähoidon alkaessa ja vanhemman tai vanhempien jättäessä pojat hoi-
toon pojat reagoivat hyvin samantyyppisesti. Molemmat vetäytyivät hyvin 
nopeasti omiin oloihinsa istumaan ja katselemaan hämillään, mutta onnetto-
man näköisinä, ympärilleen. Kumpikaan ei etsinyt aktiivisesti aikuisen lohdu-
tusta. Molemmat saivat myös rauhassa seurata touhua ympärillään lasten tai 
aikuisten häiritsemättä heitä.  

Neen käyttäytyminen päiväkodissa oli samantyyppistä kuin kotona, jossa 
hän kuitenkin vanhempien kertoman mukaan leikki mielellään isoveljensä 
kanssa. Nee on 4/4 lapsesta, joten hän on tottunut jakamaan asioita toisten 
lasten kanssa. Myös Kaalla on kaksi vanhempaa sisarusta. Kaan käytös päi-
väkodissa sen sijaan poikkesi huomattavasti hänen lausunnossaan mainitusta 
hyvin uhmakkaasta käyttäytymisestä sisaruksiaan kohtaan. 

Kaa ja Nee olivat myös ryhmäkooltaan suurimmissa ryhmissä, joissa las-
ten ikä vaihteli 1–5-vuoden välillä. Kaan ryhmässä oli poikkeuksellisen pal-
jon erityistä tukea tarvitsevia lapsia (6) ja sen lisäksi keväällä ryhmässä oli 
satunnaisesti myös perhepäivähoidon varahoidossa olevia lapsia hoitajansa 
kanssa. Neen ryhmään tuli myös kaksi uutta lasta vuoden aikana.  

Ryhmien leikkitilat jakautuivat useaan huoneeseen ja lapsille tuotti vaike-
uksia sujuvasti liikkua huoneesta toiseen, he mieluummin valitsivat yhden 
paikan, jossa olivat, kunnes joku aikuisista ohjasi heidät toisaalle, yleensä 
joko vessaan, syömään tai pukemaan. 

Kuvatussa aineistossa näyttää siltä, että pojat eivät sopeutuneet vertais-
ryhmänsä tasavertaisiksi osallistujiksi ensimmäisen päiväkotivuoden aikana. 
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Ryhmän koko ja tilat vaikuttivat siihen, että sekä aikuiset että lapset liikkui-
vat toiminnan aikana paikasta toiseen. Myös aikuiset sitoutuivat hyvin hei-
kosti vuorovaikutukseen lasten kanssa. Kaa ja Nee näyttivät turvattomilta ja 
neuvottomilta eivätkä osanneet aktiivisesti hakeutua toimintoihin, vaan jäivät 
sivusta seuraajiksi. Molemmat pojat nauttivat ulkoleikeistä enemmän kuin 
sisäleikeistä ja he leikkivät sitoutuneemmin ulkona kuin sisällä.  

 
6.2.3 Yy ja Koo, vaeltajat 

Koo (2,62) ja Yy (2,89) muodostivat oman parinsa ja he olivat myös saman-
tyyppisessä 12 lapsen ryhmässä, jossa kaikki lapset olivat alle 3-vuotiaita.  

Päivähoidon ensimmäisinä päivinä, molemmat pojat reagoivat hyvin 
voimakkaasti äidin lähtöön. Yy vaelteli pihalla itkien ja toistaen äidin nimeä, 
ryhmän hoitaja lohdutti ja piti Yytä sylisään tai käveli käsi kädessä hänen 
kanssaan, kunnes Yy rauhoittui. Koo hakeutui portille, josta äiti oli mennyt, 
ja vaikka ryhmän hoitaja yritti tarjota hänelle muita leikkejä, hän veti hoitajan 
kädestä takaisin portille ja osoitti äidin menosuuntaan vihaisen surullisena. 
Molemmat pojat hakivat aikuiselta lohtua äidin lähdettyä, ja saivatkin sitä. 

Lausuntojen kuvausten perusteella Yy oli käyttäytymisessään kotona hy-
vin omaehtoinen ja impulsiivinen, kun taas päiväkodissa Yy oli enemmänkin 
vaeltaja, joka liikkui paikasta toiseen ja seurasi ympäristön tapahtumia. Oh-
jeiden noudattamisessa ja päivärutiinien sujumisessa hän tarvitsi selkeää ai-
kuisen ohjausta. Koolla oli lausuntojen mukaan kehityksessään viivettä, mut-
ta hän oli vuorovaikutukseen hyvin tuleva, eloisa ja erittäin lyhytjänteinen. 
Ryhmässä Koo kuljeksi tiloissa ja seurasi mitä lapset tekivät, jos häntä 
kiinnosti joku tavara, hän meni ja otti sen, vaikka väkisin. Koo ei 
varsinaisesti käyttäytynyt negatiivisesti toisia kohtaan, mutta hän ei pystynyt 
jakamaan tavaroita toisten kanssa ilman aikuisen ohjausta. Sama pulma il-
meni myös Yyllä. 

Toisen kuvausjakson aikana näytti siltä, että pojat tunsivat olonsa turvalli-
seksi ryhmässään. He jäivät helposti hoitoon ja rupesivat tutkimaan ympäris-
töään heti äidin lähdettyä. Yy kuljeskeli mielellään yksikseen ja tarttui välillä 
johonkin puuhaan, jota teki yksin hyvin sitoutuneesti. Koon oli vaikea tarttua 
mihinkään toimintaan, jos aikuinen ei ohjannut häntä koko ajan. Yksikseen 
hän vain vaelteli. Kolmannessa otoksessa keväällä Yy oli alkanut osoittaa 
kiinnostusta yhteiseen leikkiin lasten kanssa. Hän hakeutui siihen itsenäisesti, 
mutta leikki ei vielä onnistunut ilman aikuisen ohjausta.  

Poikien sitoutuneisuus toimintoihin laski hieman vuoden aikana, vaikka 
näytti siltä, että pojat kokivat olonsa turvalliseksi ryhmässä, uskalsivat etsiä 
itseään kiinnostavia toimintoja ja lähestyivät myös muita lapsia. Yy ja Koo 
saavuttivat päiväkotiin sopeutumisessa vuoden aikana nomadivaiheen, joka 



Tutkimustulosten yhteenveto 95 

 

edeltää varsinaista yhteisen leikin syntymistä. Pojat eivät kuitenkaan kyen-
neet toimimaan sitoutuneesti ja liittymään yhteiseen toimintaan toisten lasten 
kanssa ilman aikuisen ohjausta, ja he jäivät enemmän vaeltajiksi kuin toimi-
joiksi ryhmässä. Tämä selittynee sillä, että myös aikuisen tuki ja ohjaus vä-
heni kun lapset alkoivat viihtyä päiväkodissa.  

 
6.2.4 Vii, puuhakas 

Vii oli aloittaessaan päivähoidossa ainut alle 3-vuotias ryhmässään. Integ-
roidussa ryhmässä aikuisten ja lasten määrää kuvaava suhdeluku määrittyy 
eri perustein kuin muissa ryhmissä ja se on pienin, kun huomioidaan lasten 
ikä. Ryhmässä toimi 13 lapsen kanssa 4 aikuista. 

Ensimmäisenä päivänä Vii jäi päiväkotiin syömään aamupalaa äidin läh-
dettyä. Hän mutusteli leipää rauhallisena, mutta hieman hämillään. Ryhmän 
opettaja ohjasi isompaa poikaa näyttämään Viille aamupiirin paikan, ja Vii 
lähtikin pojan kanssa piiriin. Toiminta ryhmässä aamuisin alkoi aamupiirillä, 
toiminta oli hyvin aikuisjohtoista, ja aamupiirin rutiinit tuntuivat kestävän 
Viin mielestä liian kauan.  

Leikkitoiminnoissa Vii oli puuhakas ja jaksoi hyvin leikkiä silloin kun ai-
kuinen oli mukana leikissä. Yksin ollessaan hän liittyi hetkeksi johonkin 
puuhaan, mutta vaihtoi sitä taas, kun näki ympärillään jotain muuta kiinnos-
tavaa. Vii oli hyväntuulinen ja nautti kun pääsi hetkittäin mukaan isompien 
poikien leikkiin. Hän leikki myös tyttöjen kanssa. Näytti siltä, että Vii sopeu-
tui hyvin ryhmään ja nautti ryhmän leikki- ja pienryhmätoiminnoista, välillä 
niin innostuneesti, että oman toiminnan säätely tuotti vaikeuksia. Koko ryh-
män yhteiset hetket olivat hänelle vielä liian pitkiä ja vaativia. Niiden aikana 
hän turhautui ja saattoi alkaa häiritä vieressä olevia lapsia tönimällä tai kos-
kettamalla. 

Tutkittavista lapsista Vii sopeutui parhaiten omaan ryhmäänsä. Hän toimi 
yhdessä toisten lasten kanssa ja oli keskimäärin sitoutunut toimintoihinsa. Vii 
sai eniten aikuisen tukea ja apua toiminnoissaan. Viin pulmaksi nousi se, että 
aikuiset eivät olleet riittävän sensitiivisiä: he eivät osanneet mukauttaa toi-
mintaa Viille, ryhmän nuorimmalle lapselle sopivaksi. 
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7 Johtopäätökset  

 
7.1 Aikuisen teot ratkaisevat 

 
Tässä tutkimuksessa aikuisten tapa ohjata lasta nousee keskeiseksi tekijäksi 
arvioitaessa lapsen kokemaa turvallisuuden tunnetta ja emotionaalista hyvin-
vointia päivähoitoon sopeutumisessa. Jaetut positiiviset kokemukset hoitajien 
ja lasten välillä tarjoavat pohjan sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin 
kehitykselle vauvoilla ja taaperoilla (Bagdi & Vacca 2005). Nämä kokemuk-
set ovat erityisen merkittäviä lapsille, joilla on kehityksellisiä riskitekijöitä ja 
jotka ovat siten herkästi haavoittuvia. Erityisesti lapset, joiden vanhemmilla 
on havaittu olevan pulmia vastata lasten haasteelliseen käyttäytymiseen, tar-
vitsevat lisätukea päivähoidon aikuisilta. (Bagdi & Vacca 2005.) Leikkiin 
osallistumisessa ja siihen sitoutumisessa lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja 
ohjausta (Pramling Samuelsson & Johansson 2004). 

Tutkimuksessa olleet taaperot tarvitsivat aikuisen ohjausta oman toimin-
nan ohjaamisessa, tarkkaavuuden ylläpitämisessä ja yhteistoiminnassa toisten 
lasten kanssa. Myös Raspa, McWilliam & Ridely (2001) ovat tutkineet taape-
roiden sitoutumista päiväkotiryhmän toimintoihin. Tutkimuksessaan he ar-
vioivat päivähoidon laatutekijöitä oppimisympäristön arvioinnilla, arvioimal-
la opettajien sensitiivisyyttä ja heidän tapaansa ohjata ja olla vuorovaikutuk-
sessa lasten kanssa. Mitä enemmän opettajat olivat vuorovaikutuksessa lasten 
kanssa ja osoittivat tunteitaan, sitä enemmän he käyttivät epäsuoraa, lapsijoh-
toista ohjausta ja sitä enemmän myös lapset osallistuivat aktiviteetteihin. 
(Raspa ym. 2001.) 

Tässä tutkimuksessa kasvattajan tavassa ohjata lapsia arvioitiin hänen 
sensitiivisyyttään, tapaansa aktivoida lasta ja sitä miten paljon aikuinen antaa 
autonomiaa lapselle hänen toiminnoissaan. Tutkimuksessa olevat aikuiset 
ohjasivat lapsi hyvin vähän, joten aikuisten puuttuminen toiminnan kulkuun 
ja läsnäolo samassa episodissa lapsen kanssa on tulkittu ohjaustilanteeksi 
silloin, kun aikuinen jollakin tavalla on vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 
Tutkimuksen episodeissa olevat kasvattajat ohjasivat lapsia joko lapsilähtöi-
sesti, aikuisjohtoisesti tai vuorovaikutteisesti. Se, että ohjaustapa on tulkittu 
edellä mainitulla tavalla, ei tarkoita, että aikuiset toimisivat silloin ohjaustyy-
lin ideaalisella tasolla. Sen sijaan luokituksen avulla on pyritty tulkitsemaan 
ja ymmärtämään ohjauksen taustalla olevaa ideologiaa. 
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Lapsilähtöinen ohjaus 

Suurin osa kuvatuista toiminnoista oli leikkiä (63,9 %), jossa lapset saivat 
melko vapaasti valita leikkinsä. Leikkiympäristöt oli rakennettu niin, että 
lapset saattoivat valita itse leluja joilla halusivat leikkiä, joskin usein ne oli 
sijoitettu niin korkealle, että lapset eivät niihin itse yltäneet. Toimintaympä-
ristöt eivät juuri poikenneet toisistaan päiväkodeittain, tosin päiväkotiryhmi-
en fyysistä ympäristöä ei arvioitu millään mittarilla, vaan ainoastaan videolla 
esiintyvien leikkiympäristöjen havainnoinnilla. Pojat leikkivät yleensä juna-
radalla, automatolla tai dublo- ja legopalikoilla, jonkin verran oltiin myös 
kotileikissä ja eläinleikissä. Aikuisen tapaa puuttua asioiden kulkuun vapai-
den leikkitilanteiden aikana on tulkittu lapsilähtöiseksi ohjaukseksi. Aikuiset 
eivät ohjanneet aktiivisesti lapsia eivätkä puuttuneet tapahtumien kulkuun 
muuten kuin silloin, jos lapsi erittäin selvästi joko itkien, vetäen kädestä tai 
tunkemalla aikuisen viereen haki apua toiminnalleen. 

Lapsilähtöisessä ohjauksessa aikuinen reagoi ja vastasi lapsen aloittee-
seen, mutta ei itse ollut aktiivinen aloitteen tekijä. Tutkimuksen aikuiset eivät 
kuitenkaan olleet riittävän sensitiivisiä havaitakseen lasten aloitteita ja heidän 
pyrkimyksiään. Lapsilähtöisen ohjauksen taustalla saattaa olla kasvattajan 
käsitys lapsilähtöisestä konstruktivistisesta oppimisesta, jossa lapsi nähdään 
aktiivisena tekijänä ja oman oppimisensa subjektina. Lapsi oppii, kasvaa ja 
kehittyy leikkiessään, aikuisen tulisi antaa tilaa lapsen oman oppimisproses-
sin muotoutumiselle ja toteutumiselle. (Hujala ym. 1998, 56–58) . Tämä 90-
luvulla vallinnut lapsikeskeinen lähestymistapa varhaiskasvatuksessa muutti 
suunnittelua siten, että toiminnassa annettiin enemmän aikaa lasten aloitteille 
ja aktiivisuudelle, se nosti esille myös leikin merkityksen oppimisessa. (Nii-
ranen & Kinos 2001.)  

Tutkimukseen osallistuville lapsille, joilla jo aloittaessaan päivähoidossa 
oli todettu erityisen tuen tarve, lapsilähtöinen ohjaus oli aivan liian vaativaa. 
Lapset olisivat tarvinneet välitöntä aikuisen ohjausta kyetäkseen toimimaan 
omalla lähikehityksen vyöhykkeellään (ks. Vygotsky 1978, 1986, del Río & 
Álvarez 2007). Aikuiset eivät kyenneet lukemaan lasten intentioita, eivätkä 
lapset saaneet aikuisilta riittävää tukea ja aktivointia toimintojensa ohjaami-
seen. Myöskään yhteisessä toiminnassa toisten lasten kanssa aikuisten tapa 
seurata lasten toimintaa ei sitouttanut lapsia yhteiseen leikkiin. Toisen lapsen 
käyttäminen ohjaajan tai toiminnan osaajan roolissa on liian haasteellinen 
tehtävä taaperoille. Isompien lasten leikeissä toinen osaavampi lapsi voi hy-
vinkin aktivoida toimintaa, ja näin taitojaan harjoitteleva lapsi voi sitoutua 
toimintaansa.  
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Aikuisjohtoinen ohjaus 

Päiväkodin toiminnot jakautuivat siten, että 18,2 prosentissa kuvatusta aineis-
tosta aikuinen selkeästi ohjasi toimintaa. Nämä toiminnot olivat myös aikui-
sen suunnittelemia, kuten askartelu, liikunta ja aamupiiri. Tutkimuksessa 
olleille taaperoille aikuisjohtoinen toiminta näytti olevan vielä liian vaativaa, 
he eivät kyenneet toimimaan yleisesti ryhmälle annettujen ohjeiden mukaan. 
Toisaalta silloin kun aikuinen ohjasi lasta huomioiden hänet yksilöllisesti, 
lapsi sitoutui toimintaansa hyvin. Lasten sitoutumisella ohjattuun toimintaan 
ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa verrattuna arki- ja leikkitoimintoihin.  

Joissakin tilanteissa lapsella saattoi olla avustaja mukana, mutta tämä ei 
kuitenkaan lisännyt lapsen toimintaan sitoutuneisuutta. Näissä tilanteissa lap-
set toimivat vain avustajan kanssa, jolloin ryhmän yhteinen toiminta ja ohjaa-
jan antama malli jäivät kokematta. Avustajan tehtävänä oli myös lapsen toi-
minnan rajoittaminen silloin kun lapsi ei jaksanut keskittyä toimimaan annet-
tujen ohjeiden mukaan. Lapsille saattoi olla liian vaikeaa sitoutua toimintaan 
kun, ohjeita tuli kahdelta aikuiselta. Vuorovaikutuksessa oleminen samanai-
kaisesti kahden aikuisen, ja vielä mahdollisesti toisten lasten kanssa, vaatii 
erityisen paljon tarkkaavuutta ja kykyä ohjata omaa toimintaa. 

Arki- ja leikkitoiminnoissa aikuisjohtoinen ohjaus ilmeni siten, että aikui-
nen seurasi lapsen toimintaa ja ohjasi lasta silloin, kun lapsi teki selkeän 
aloitteen aikuiselle (ks. Girolametto & Weitzman 2002). Aikuiset reagoivat 
sensitiivisesti lasten itkuun muun muassa silloin, kun lapset hakivat lohtua 
äidin lähdettyä, mutta lasten täytyi melko voimakkaasti tuoda esille omat 
tarpeensa, jotta he saivat aikuisen huomion ja avun. Aikuisjohtoiseksi ohjaus 
tulkittiin silloin, jos aikuisen vastasi lapsen aloitteeseen oman suunnitelmansa 
mukaan eikä huomioinut lapsen mielenkiinnon kohdetta. Esimerkiksi kun 
lapsi osoitti kädellään toisten lasten autoleikkejä automatolla, aikuinen haki 
hänelle hyllystä auton ja vei hänet toisaalle leikkimään autotallilla. Raspan 
ym. (2001) tutkimuksessa, jossa arvioitiin päivähoidon laatua ja taaperoiden 
sitoutumista leikkiin, havaittiin, että opettajien toiminta oli enemmän aikuis-
johtoista suoraa ohjausta kuin yksityiskohtiin puuttuvaa vuorovaikutteista 
ohjausta. (Raspa ym. 2001.)  

 
Vuorovaikutteinen ohjaus 

Lasten sitoutuneisuus toimintaan oli korkeimmillaan silloin, kun aikuiset 
ohjasivat lasta vuorovaikutteisesti lukemalla lasten intentioita ja tekemällä 
sekä leikkialoitteita että aloitteita yhteiseen toimintaan toisen tai toisten las-
ten kanssa. Aikuinen toimi myös mallina lapsille ja rohkaisi lapsia toistamaan 
ja matkimaan itseään. Pramling Samuelssonin ja Johanssonin (2004) mukaan 
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lapsen leikkiä tukee se, että aikuinen toimii aloitteen tekijänä siten, että seu-
raa tilannetta lapsen näkökulmasta ja huomioi lapsen intentiot ja mielenkiin-
non kohteet.  

Vuorovaikutteiseen ohjaukseen liittyvät vuorottelu, kysymykset tai pyyn-
nöt, kommentointi ja yhteinen kertomus tai tapahtuma, jossa leikitään. 
(Adamson, Bakeman & Deckner 2004.) Tässä tutkimuksessa oli myös havait-
tavissa aikuisten kielellisen ohjaamisen lisääntyminen silloin kun ohjaus oli 
vuorovaikutteista. Aikuiset nimesivät leluja, ohjasivat toimintaa kielellisesti 
ja antoivat kielellisiä malleja kontaktinottoon. Vuorovaikutteisessa ohjauk-
sessa esiintyi myös enemmän vuorovaikutusta tukevaa toimintaa, mikä taas 
tukee lapsen kielen tuottamista (ks. Girolametto & Weitzman 2002). 

Vuorovaikutteiseen ohjaukseen liittyvät molemminpuolinen halu ja tahto 
toimia sekä vastavuoroisuus intentioiden tunnistamisessa, toiminnassa ja ref-
lektoinnissa. Vastavuoroisuudesta intentioiden tunnistamisessa syntyy yhdes-
sä jaettua toimintaa. (Tomasello 1999, Laakso 1999.) Toimimalla yhdessä 
lapsen kanssa samanaikaisesti reflektoimalla lapsen toimintaa, aikuinen laa-
jentaa lapsen kokemusmaailmaa ja antaa sekä toiminnallisia että sosiaalisia 
malleja vuorovaikutuksessa olemisesta.  

Siegel ja Hartzell (2004) puhuvat integratiivisesta kommunikaatiosta, jos-
sa kommunikoijalla on tietoisuus omista tunteista, kehon kielestä ja muista 
nonverbaaleista signaaleista, hän on tietoinen tilanteesta ja kykenee asettu-
maan toisen tilaan ja kokemaan empatiaa häntä kohtaan. Vuorovaikutus on 
molemminpuolista jakamista, johon liittyvät itsemääräämisoikeus, kunnioitus 
ja jokaisen yksilön erilaisuuden arvostus. (Siegel 2004, 71.) Fonagyn (2001) 
mukaan turvallisessa suhteessa aikuisen kanssa lapsi oppii mentalisoimaan 
ulkoisia tapahtumia omiksi sisäisiksi mentaalisiksi malleiksi.  

Aikuisen ja lapsen välisessä suhteessa, kun aikuisen tehtävänä on tukea 
lasta hänen kehitystehtävässään, vastuu kommunikaation syntymisestä ja 
vuorovaikutuksen ylläpitämisestä on aikuisella. Lehtinen ja Pirttimaa (1995) 
puhuvat pedagogisesta kohtaamisesta silloin kun kommunikoijat seisovat 
samalla portaalla, opettajalta se vaatii kykyä perspektiivin vaihtoon ja toisen 
asemaan asettumiseen. Tämän tutkimuksen mukaan, mitä enemmän kasvatta-
jilla oli koulutusta, sitä enemmän he käyttivät vuorovaikutteista ohjaamista. 

 
 

7.2 Koulutuksella on merkitystä 
 

Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen tutkittavien lasten kanssa oli kes-
kimäärin melko vähäistä. Aikuisten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero 
vuorovaikutuksen laadussa, joka ilmeni siten, että mitä enemmän aikuisella 
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oli koulutusta, sitä sitoutuneempi hän oli vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. 
Tulokset ovat samansuuntaisia Kallialan (2008) tulosten kanssa, jossa lasten-
tarhanopettajan sensitiivisyys vuorovaikutuksessa lapsen kanssa oli voimak-
kaampaa kuin muulla henkilökunnalla. (Kalliala 2008, 82.) Aikuisten työko-
kemusta lasten kanssa tutkimuksessa ei kysytty, mutta kaikki tutkittavat oli-
vat saaneet työtehtäviään vastaavan koulutuksen, lukuun ottamatta toista eri-
tyislastentarhanopettajaa, joka oli koulutukseltaan lastentarhanopettaja. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa yhdeksi merkittäväksi päivähoidon laatua 
parantavaksi tekijäksi on havaittu kasvattajien koulutus ja kokemus. (Smith 
1999, Burchinal, Cryer, Clifford & Howes 2002; Clarke-Stewart, Vandell, 
Burchinal, O’Brien & McCarteney 2002; NICHD ECCRN 2000.) Mitä kou-
lutetumpia kasvattajat olivat ja mitä enemmän he olivat työskennelleet lasten 
kanssa, sitä paremmin he huomioivat lasten tarpeita päivähoidossa. Toisaalta 
lapset saattoivat tuntea olonsa turvalliseksi myös vähemmän tutun aikuisen 
kanssa, mikäli hän pystyi antamaan riittävän turvan lapselle. (Koomen ym. 
2004.) De Kruifin ym. (2000) tutkimuksessa opettajan ja lapsen välisen vuo-
rovaikutuksen laatua selittivät koulutuksen erot, kun taas kasvattajien iällä tai 
kokemuksella ei ollut merkitsevää eroa.  

Tässä tutkimuksessa olevien kasvattajien määrä on niin pieni, että sen pe-
rusteella koulutuksen merkitystä ei voi yleistää. Voidaan kuitenkin todeta, 
että tutkimuksessa olleille lapsille oli merkittävää se, kenen kanssa he toimi-
vat. Lastenhoitajat huolehtivat lapsista hyvin ja esimerkiksi lohduttivat lapsia 
heidän itkiessään, mutta eivät aktiivisesti osallistuneet lasten leikkeihin. 
Avustajat toteuttivat pääasiassa ammattinimikkeensä mukaista tehtävää, he 
auttoivat lasta silloin kun lapsi pyysi apua tai he tiesivät, että lapsi ei selviydy 
toiminnasta yksin, kuten esimerkiksi pukemis- ja riisumistilanteissa. Lasten-
tarhan- ja erityislastentarhanopettajat, edellisten lisäksi, aktivoivat tutkimuk-
sessa mukana olevia lapsia yhteisiin leikkeihin ja toimintoihin toisten lasten 
kanssa. Opettajat leikkivät yhdessä lasten kanssa tai he ohjasivat lasten yhtei-
siä toimintoja, kuten liikunta-, laulu- tai lukuhetkiä, siten että he huomioivat 
ja varmistivat tutkittavan lapsen mukanaolon. 

 
 

7.3 Ryhmän rakenne säätelee vuorovaikutussuhteiden 
määrää 

 
Vuorovaikutuksen laatua on pyritty selittämään myös aikuisten ja lasten mää-
rää kuvaavan suhdeluvun tai ryhmäkoon mukaan. De Kruifin, McWilliamin 
ja Ridleyn (2000) mukaan kumpikaan edellä mainituista ei selittänyt vuoro-
vaikutuksen laatua. Kun taas Howesin ja Rubensteinin (1985) mukaan ai-
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kusiten ja lasten määrää kuvaavalla suhdeluku ja ryhmän koko vaikuttavat 
päivähoidon laatuun. Vaikka aikuisten ja lasten välistä määrää kuvaava suh-
deluku vaihteli ryhmissä, ei kuitenkaan voi sanoa, että se olisi määrittävä 
tekijä lapsen päivähoitoon sopeutumisessa. Suhdeluvulla on kuitenkin merki-
tystä siihen, kuinka paljon aikuisilla on aikaa yksittäisen lapsen ohjaamiseen 
ja tukemiseen.  

Aikuisten ja lasten määrää kuvaavaaa suhdelukua merkittävämmäksi teki-
jäksi nousee ryhmän koko, silloin kun arvioidaan eri henkilöiden välisten 
kontaktisuhteiden määrän merkitystä lasten sopeutumiseen. Mitä isompi 
ryhmä on, sitä enemmän lapsella täytyy olla kykyä havainnoida ja tulkita 
erilaisia kontaktinottoja, ja sitä vaikeampi hänen on tulla itse kuulluksi ja 
huomioiduksi omine tarpeineen. Pienille lapsille, joiden kesken vuorovaiku-
tus on pääosin nonverbaalista (Tomasello & Farrar 1986), saattaa runsas vuo-
rovaikutussuhteiden määrä olla esteenä yhteisen toiminnan syntymiseen. Toi-
saalta kahden vuoden iässä lapsi jo ymmärtää epäonnistumisen kommunikaa-
tiosuhteissaan (Buckley 2003, 78–79), ja tämä saattaa vaikuttaa kielteisesti 
yrityksiin hakea kontaktia toisiin lapsiin. 

Tämän tutkimuksen lapset olivat hyvin erilaisissa ryhmissä, ja se saattaa 
vaikuttaa lasten sopeutumiseen, vaikka sen osoittaminen tutkimustuloksissa 
on pulmallista. Kaa ja Nee, joiden ryhmät olivat kaikkein suurimmat, olivat 
kaikkein heikoimmin toimintaan sitoutuneita. Yy ja Koo olivat rakenteeltaan 
hyvin samantyyppisissä ryhmissä, heidän sopeutumisensa päiväkotiryhmään 
oli myös hyvin samankaltaista. Vii sijoittui integroituun erityisryhmään, jossa 
aikuisten ja lasten määrää kuvaava suhdeluku oli kaikkein pienin, Vii myös 
sopeutui päiväkotiin parhaiten. Tämän tutkimuksen mukaan aikuisen merki-
tys vuorovaikutussuhteiden rakentumisessa ja lasten toimintaan sitoutunei-
suudessa näyttää kuitenkin olevan suhdelukuja merkittävämpi tekijä. 

 
 

7.4 Taaperoiden erityisen tuen tarpeet vertaisryhmään 
sopeutumisessa 

 
Tässä tutkimuksessa olevat erityistä tukea tarvitsevat taaperot olisivat tarvin-
neet enemmän kasvattajien tukea ja ohjausta päiväkotiryhmään sopeutumi-
sessa. He olisivat tarvinneet tukea vuorovaikutussuhteissaan toisten lasten 
kanssa ja yhteisessä toiminnassa heidän kanssaan. Lasten oli myös vaikea 
itsenäisesti ohjata omaa toimintaansa ja mukauttaa sitä toisten toiminnan 
kanssa aikuisten antamien ohjeiden mukaisesti. 

Tutkimukseen osallistuvilla lapsilla oli todettu jo ennen päivähoitoon ha-
keutumista pulmia erityisesti kieleen ja vuorovaikutukseen liittyvissä taidois-
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sa. Colonnesin ym. (2007) mukaan 3-vuotiailla lapsilla, joilla on heikko kyky 
tunnistaa intentioita ja tehdä havaintoja, on myös heikompi kyky ymmärtää 
toisen käyttäytymistä mentaalisesti. Toisaalta mentaaliset mallit syntyvät 
vuorovaikutussuhteissa, ja siksi kasvattajien sensitiivisyys ymmärtää lasta ja 
hänen tarpeitaan on erityisen tärkeää (Fonagy 2001). Lisäksi kasvattajan tulee 
antaa lapsille malleja ja onnistumisen kokemuksia heidän toimiessaan toisten 
lasten kanssa.  

Tutkittavissa episodeissa lapsilla oli pulmia sekä toisten intentioiden tun-
nistamisessa että oman toiminnan ohjaamisessa ja tarkkaavuudessa. Lapset 
osoittivat kiinnostumistaan ympäristössä tapahtuvista toiminnoista ja toisista 
lapsista, mutta he eivät saaneet tarvitsemaansa tukea siihen, että olisivat ky-
enneet sitoutumaan yhteiseen tavoitteelliseen toimintaan. Koomen, Leeuwen 
ja van der Leij’n (2004) mukaan lapsen kokema emotionaalinen turvallisuus 
ja kyky säädellä toimintaa vaikuttavat tavoitteellisen toimintaan sitoutumi-
seen. Turvattomuutta kokevat lapset olivat estyneempiä käyttäytymisessään 
kuin turvallisuutta kokevat lapset (Koomen ym. 2004). Tämä on yhdenmu-
kainen sen kanssa, että stressitilanteessa lapsi menettää turvallisuuden tun-
teen ja on siten vähemmän sitoutunut toimintaan (Watamura, Donzella, Al-
win & Gunnar 2003).  

Tutkimusaineiston episodeissa Nee ja Kaa ilmaisivat selkeästi epävar-
muutta ja turvattomuutta ryhmätilanteissa. Nee haki katseellaan avustajaa tai 
siirtyi hänen vierelleen, Kaa sen sijaan jäi istumaan paikalleen ja tuijotti 
eteensä poissaolevan näköisenä. Yy hakeutui aluksi jonkun ryhmän aikuisen 
luo saadakseen lohtua ja apua ikävöidessään äitiä, mutta jo toisen kuvausjak-
son aikana hän hakeutui luontevasti aikuisen luo tarvitessaan apua eikä vai-
kuttanut turhautuneelta tai turvattomalta toimiessaan ryhmässä. Koolla ja 
Viillä oli vaikea ryhmätilanteissa säädellä omaa toimintaansa ja silloin heidän 
oli vaikea sitoutua tavoitteelliseen toimintaan.  

Tutkimusaineistossa erityispedagoginen tuki lapsille jäi melko vähäiseksi, 
lukuun ottamatta Viitä, joka oli sijoitettu integroituun erityisryhmään. Erityis-
ryhmässä opettajat käyttivät muun muassa kuvakommunikaatiota ja tukiviit-
tomia toiminnan ohjauksessa. Erityisryhmässä toimintaa järjestettiin pien-
ryhmissä lasten kehitystason mukaan, etenkin näissä toiminnoissa ja aikuisen 
ohjaamassa leikissä Viin sitoutuneisuus toimintaan oli korkeaa. Muissa ryh-
missä ei käytetty korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja lapset jakautuivat 
leikki- ja toimintaryhmiin sattumanvaraisesti. Kaikille lapsille oli tehty kun-
toutussuunnitelma, joissa mainittiin tavoitteena lasten kielen ja kommunikaa-
tiotaitojen kehittäminen. Kuvatuissa episodeissa ei kuitenkaan, muiden kuin 
Viin kohdalla, ollut havaittavissa mitään erityisiä menetelmiä tai pedagogisia 
ratkaisuja lasten erityisen tuen tarpeen huomioimiseksi. 
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8 Pohdinta 

 
8.1 Tutkimuksen luotettavuus 

 
8.1.1 Aineiston käytettävyys 

Tutkimusaineisto on kerätty säännöllisin väliajoin koko lukuvuoden ajalta, 
sillä silloin pystytään kuvaamaan päiväkotiryhmän sopeutumisen eri vaiheita. 
Kuvauspäiviksi valittiin päivät, jolloin lapset olivat terveitä, eikä päiväkodis-
sa tai kotona ollut mitään erityisiä tapahtumia, kuten esimerkiksi juhlia tai 
retkiä. Videoitu tutkimusaineisto kuvaa siis hyvin tutkittavaa ilmiötä eli eri-
tyistä tukea tarvitsevan taaperon päiväkotipäiviä ensimmäisen lukuvuoden 
aikana aloittamisesta alkaen. Videohavaintoja kerättiin 3–4 kuukauden vä-
lein, joka on kuitenkin pienen lapsen elämässä suhteellisen pitkä aika. Ti-
heämmällä otannalla aloittamisvaiheessa olisi ehkä saatu tarkempaa tietoa 
siitä, missä vaiheessa aloittamisen jälkeen lapsi kokee ympäristönsä turvalli-
seksi vanhempien jätettyä hänet hoitoon.  

Tutkimusaineistoa on täydennetty henkilökunnan kyselyllä, jonka avulla 
on saatu tietoa muista tutkittavaan ilmiöön vaikuttavista tekijöistä. Kyselyssä 
selvitettiin ryhmän rakenteita ja henkilökunnan saamaa ohjausta ja konsultaa-
tiota lapsen tarvitseman erityisen hoidon ja opetuksen suunnittelussa ja järjes-
tämisessä. Kysymykset perustuivat tutkijan aikaisempaan kokemukseen siitä, 
mitkä asiat nousevat esille erityistä tukea tarvitsevan lapsen hoidon ja ope-
tuksen järjestämisessä päivähoidon aloittamisvaiheessa. Lasten fyysistä ym-
päristöä ei havainnoitu millään tietyllä siihen liittyvällä arviointimittarilla, 
kuten esimerkiksi laajasti käytetyllä Infant Toddler Enviroment Ratings Scale 
(ITERS) -arviointimittarilla, mikä olisi mahdollisesti lisännyt tietoa tai ym-
märrystä ympäristön merkityksestä, kun pitää tulkita lasten sopeutumista 
päivähoitoon. 

Tutkijalla oli käytettävissä lasten lausunnot, joiden perusteella heille oli 
määritelty erityisen tuen tarve sekä siihen tarvittavat resurssit. Lausunnoissa 
oli myös kuvattu lasten käyttäytymisen piirteitä kotioloissa, ja niiden perus-
teella tutkimuksessa on verrattu lasten käyttäytymistä päiväkodissa ja kotona.  

 
8.1.2 Tutkimuksen metodologiset ratkaisut 

Tutkimuksen metodologiset kysymykset ovat haasteellisia, koska pyritään 
laadullisin menetelmin kuvaamaan jotain tiettyä ilmiötä ja löytämään siitä 
yleistettäviä ominaisuuksia. Tutkija on kerännyt kentällä ollessaan videoai-
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neistoa tutkittavasta ilmiöstä etnografisen tutkimusotteen mukaisesti (Lappa-
lainen 2007). Tutkimuksessa halutaan tuoda esiin lapsen näkökulma siitä 
mitä hän kokee ja miten hän elää päiväkotiympäristössä. Luotettavin tapa 
tutkia asiaa on kerätä aineistoa autenttisista tilanteista ja niiden avulla pyrkiä 
tulkitsemaan lasten tuntemuksia ja tapoja toimia. (Buchbinder ym. 2007, 
Lappalainen 2007.)  

Aineiston käsittely alkoi laadullisella analyysillä, jolla pyrittiin kuvaa-
maan tutkittavan ilmiön sisältöä mahdollisimman tarkasti. Laadullisen ana-
lyysin edetessä tutkijalle alkoi hahmottua kuva tutkittavassa ilmiössä esiinty-
vistä samanlaisista tapahtumista ja syy-seuraussuhteista. Laadullisen kuvaus-
analyysin jälkeen syntyi hypoteesi, jota testattiin määrällisellä analyysilla. 
Käytettäessä useampaa eri tutkimusmenetelmää puhutaan menetelmätriangu-
laatiosta. Tämän tutkimuksen menetelmätriangulaatiossa on yhdistetty laa-
dullista ja määrällistä tutkimusmenetelmää, mikä tieteenfilosofisesti pohdit-
tuna on pulmallista. (Eskola & Suoranta 1998, 71.) Aineistotyyppien yhteen-
sovittaminen herättää kysymyksen siitä, voiko tutkimuksen lähtökohtana ole-
vaa filosofiseen realismiin perustuvaa taustaoletusta liittää yhteen määrälli-
seen tutkimukseen perinteisesti liittyvän positivistisen taustaoletuksen kanssa 
(Trigg 2002). Tässä tutkimuksessa pyrittiin tilastollisella analyysillä, etnogra-
fisen monitapaustutkimuksen mukaisesti, selvittämään tutkittavan ilmiön 
sisällä tapahtuvia kausaliteetteja (Trigg 2002, 13–15, Buchbinder ym. 2007). 
Tutkimuksessa ei oletettukaan löytyvän mitään varmaa tai pysyvää, vaan sillä 
pyrittiin pääsemään mahdollisimman lähelle sitä mallia, joka kuvaa miten 
tutkittavien lasten vuorovaikutussuhteet rakentuivat ja miten lapset liittyivät 
omien ryhmiensä jäseniksi. 

Laadullisen ja määrällisen aineiston yhdistäminen aiheuttaa luokitteleville 
muuttujille tiettyjä kriteereitä. Laadullisten arviointien perusteella saatujen 
luokituksien tulee olla myös määrälliseen muotoon sovitettavissa, ja niiden 
tulee kuvata ilmiötä mahdollisimman samankaltaisesti tutkimuksen kaikissa 
konteksteissa. Tämän tutkimuksen laadullisista mittareista Lis-Yc, AES ja 
BOR soveltuivat suoraan siirrettäväksi tilastolliseen käsittelyyn. (Liitteet 1, 2 
ja 3.) Taustamuuttujista tehtiin numeeriset muuttujat Transana-ohjelman 
avulla luokiteltuun aineistoon. 

 
8.1.3 Mittareiden luotettavuus 

Lasten sitoutuneisuuden (Lis-Yc) ja aikuisen sitoutumisen vuorovaikutukseen 
lapsen kanssa (AES) -arviointien sisältöjen sekä arviointimetodien luotetta-
vuus perustuvat alunperin Laeversin EXE (Experiental Education) -
projektissa (1996) kehitettyyn ja testattuun arviointiin. Aikuisen arvioinnin 
suhteen tutkimuksessa on käytetty Pascall’n ja Bertramin (1997) muokkaa-
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maa versiota. Lisyc-asteikon psykometrinen laatu on todettu olevan mitä tyy-
dyttävin ja koulutettujen luokittelijoiden välinen yksimielisyys oli Spearma-
nin korrelaatiolla .90, joten sen reabiliteettia voidaan pitää varsin hyvänä. 
(Laevers 1997.)  

Tässä tutkimuksessa aikuisen toimintaan sitoutumisen mittaria on käytetty 
siten, että aikuinen on saanut sitoutumisen laaduksi yhden arvon, joka on 
kolmen eri osa-alueen keskiarvo. Episodissa on siis arvioitu samanaikaisesti 
aikuisen sensitiivisyyttä, aktivointia ja autonomiaa. Tutkimuksessa on haluttu 
nimenomaan tuoda esille se, miten kasvattaja samanaikaisesti huomioi lapsen 
tarpeet, tukee lasta aktiivisesti hänen toiminnoissaan antamalla kuitenkin 
riittävästi vapautta lapsen omille valinnoille. 

Tutkimuksen vertaisarvioinnin sekä lasten toimintaan sitoutuneisuudessa 
että aikuisen sitoutumisessa vuorovaikutukseen lapsen kanssa -arvioinneissa 
suoritti FT Marjatta Kalliala. Vertaisarvioinnin korrelaatio nousi .89:ään 
(Spearman), joka on sangen hyvä. 

Lasten kontaktinottoa ja vuorovaikutusta (BOR) on arvioitu Segalin, 
Montien ja Iversonin kehittämällä lasten käyttäytymisen havainnointikaavak-
keella, jota on muokattu tutkimukseen sopivaksi. Alkuperäinen mittari on 
tarkoitettu lasten kontaktinoton, vuorovaikutuksen sekä leikin sisällön arvi-
ointiin ja seurantaan siten, että havainnoista kirjataan lapsen affektit eri tilan-
teissa jaksoittain. Tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään havainnointi-
kaavaketta siten, että siihen kirjattiin jokainen kontaktinotto erikseen eli tut-
kimuksessa haettiin kontaktinottojen määrää ja tapaa. Samoin toimittiin vuo-
rovaikutuksen laadun arvioinnissa. 

Alkuperäistä mittaria ei ole standardoitu eikä sen reliabiliteettia laskettu, 
mutta kolmessa eri osatutkimuksessa Segal, Montie ja Iverson (2000) totea-
vat, että se on monipuolinen ja käyttökelpoinen väline, jolla voi luotettavasti 
hankkia tietoa lasten käyttäytymisestä. Tässä tutkimuksessa käytetyn muoka-
tun version puute on se, että sen avulla ei pystytä kuvaamaan kontaktisuhtei-
den ja vuorovaikutuksen laadun kehittymistä vaan ainoastaan niiden määrän 
kehittymistä.  

 
8.1.4 Tutkimustulosten uskottavuus  

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan subjektiivisuus ja osalli-
suus itse tutkimuprosessissa. Tapaustutkimuksen sisäinen validiteetti osoittaa 
tutkijan tieteenalan hallintaa (Eskola & Suoranta 1998, 211–214). Siihen liit-
tyy myös kyky analysoida aineistoa objektiivisesti, ilman että tutkijan omat 
tunteet ja käsitykset vaikuttaisivat johtopäätöksiin (Laitinen 1998, 59). Tä-
män tutkimuksen laadullinen analyysi perustuu teoriapohjaiseen sisällönana-
lyysiin (Tuomi & Sarajärvi 2004). Laadullisen kuvauksen sisällöt rakentuvat 
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arviointimittareiden avulla, jotka lähtevät tutkimuksen teoreettisesta mallista. 
Ne ovat jo standardoituja tai muutoin aiemmissa tutkimuksissa osoittautuneet 
luotettavaksi kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä.  

Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan aineistosta tehtyjen tulkintojen ja nii-
tä seuraavien johtopäätösten välistä pätevyyttä (Eskola & Suoranta 1998, 
214). Tässä tutkimuksessa lasten kertomusten uskottavuus perustuu huolelli-
seen aineiston käsittelyyn ja luokitteluun Transana-ohjelman avulla. Kasvat-
tajien tieto videoinnin kohteena olemisesta saattaa häiritä heitä ja vähentää 
aineiston aitoutta. Toisaalta voidaan ajatella, että jos kasvattaja tietää olevan-
sa havainnoinnin kohteena, hän pyrkii toimimaan parhaalla mahdollisella 
tavalla. Sisällönanalyysi rakentuu teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2004, 
107) yhtenäiseen käsitykseen tutkimuslöydösten ja teorian välillä. Monita-
paustutkimuksen raportoinnissa on noudatettu lineaaris-analyyttistä tapaa 
(Yin 1994, 138–139). Ensin tutkittava ilmiö esitetään viiden tapauksen ker-
tomuksina. Sen jälkeen tapauksista on koottu kuvaileva malli, joka selittää ja 
teoretisoi ilmiötä pyrkien löytämään siihen liittyviä samankaltaisuuksia ja 
eroavaisuuksia. Lopuksi saatua mallia on verrattu tutkimuksen teoreettiseen 
viitekehykseen ja tapauskuvauksiin, joiden avulla on pyritty tuottamaan 
yleistettävää kuvausta tutkittavasta ilmiöstä.  

Aineiston tilastollisella analyysillä pyritään kuvaamaan ilmiön syy-
seuraussuhteita laadullisesti saatujen kuvausten pohjalta. Ilmiön selittäminen 
pelkästään tilastollisen analyysin avulla ei ole riittävä, koska kaikkia ilmiöön 
vaikuttavia tekijöitä ei kyetty tässä tutkimuksessa huomioimaan eikä arvioi-
maan. Tutkija on siis laadullisen analyysiin perusteella valinnut ne muuttujat, 
jotka sieltä nousevat esille, ja näin ollen tilastollisella analyysillä pyritään 
perustelemaan tutkijan laadullisesta aineistosta esiin nousevaa hypoteesia 
aikuisen merkityksestä lapsen sitoutuneisuuteen ja vuorovaikutuksen laatuun. 

Pohdittavaksi nousee kysymys siitä, onko erityistä tukea tarvitsevien las-
ten sopeutuminen erilaista kuin muiden lasten. Tähän kysymykseen tämä 
tutkimus ei voi vastata, koska tutkimuksessa ei käytetty verrokkiryhmää. 
Tutkimustuloksissa on kuitenkin havaittavissa ne tarpeet, joita lapsilla on 
pystyäkseen toimimaan yhdessä toisten lasten kanssa. Selvittämättä kuitenkin 
jää, onko myös muilla taaperoilla samansuuntaisia pulmia ja tarpeita ryhmään 
sopeutumisessa. 

 
8.1.5 Tutkimuksen eettiset pohdinnat 

Ihmistieteissä etenkin silloin kun tehdään (moni)tapaustutkimusta, on pohdit-
tava sitä, miten tutkittavien anonymiteetti suojataan (Syrjälä & Numminen 
1988). Erityispedagogisessa tutkimuksessa tutkimusjoukot ovat usein hyvin 
pieniä ja tutkittavilla saattaa olla helposti tunnistettavia erityisiä piirteitä. 
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Tutkimustuloksia kirjoittaessa nousee esille kysymyksiä siitä, ovatko tutkit-
tavat riittävän tietoisia tutkimuksen kohteena olemisesta ja ovatko he saaneet 
tarpeeksi etukäteistietoa siitä, mikä on tutkimuksen kohde ja heidän osalli-
suutensa siinä. Tämän tutkimuksen tutkimusjoukko on varsin pieni ja siinä 
mukana olevien aikuisten ja lasten vanhempien on helppo tunnistaa itseään 
tai lapsiaan koskevia kuvauksia. Tästä syystä on tarkkaan mietittävä, mitä ja 
miten tutkija kirjoittaa tutkimusraporttinsa säilyttääkseen tutkimuksessa mu-
kana olevien henkilöiden anonymiteetin ja luottamuksellisuuden (Eskola & 
Suoranta 1998, 56).  

Tutkimuksessa olevien lasten kohdalla päädyttiin käyttämään koodinimiä, 
jotka mahdollisimman vähän loisivat mielikuvia joihinkin muihin samanni-
misiin ja samankaltaisesti toimiviin lapsiin. Tutkimusaineiston keruuvaihees-
sa tutkijalle heräsi heikkoja tuntemuksia siitä, että kaikkien lasten sopeutumi-
nen ei sujunut hyvällä tavalla. Tutkimuksen edetessä nousivat esiin eettiset 
kysymykset siitä, olisiko tutkijalla ollut mahdollisuus vaikuttaa kentällä ole-
misen aikana lasten sopeutumiseen päivähoitoon. Kuitenkin vasta aineiston 
analysoinnin jälkeen tutkijalle alkoi muodostua konkreettinen käsitys niistä 
tekijöistä, joihin puuttumalla tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa myönteisesti. 

Aikuisten kohdalla käytettiin koodien sijasta ammattinimikkeitä, koska 
laadullisen analysointivaiheen aikana se osoittautui merkittäväksi tekijäksi 
tutkimustulosten tulkinnassa. Kasvattajien arviointi oli tutkimuksen etiikan 
näkökulmasta, metodologisten ratkaisujen lisäksi, tutkimuksen haasteellisim-
pia kysymyksiä. Tutkimuksen aloittamisvaiheessa mukana oleville kasvatta-
jille ei tarkkaan kerrottu tutkimuksen havaintojen arvioinneista. Arviointikri-
teerien tiedostaminen olisi saattanut liikaa vaikuttaa heidän tapaansa toimia 
lasten kanssa, tai se olisi saattanut vetää heidät enemmän taka-alalle lasten 
toiminnasta videoinnin aikana. Kasvattajat olisivat mahdollisesti pyrkineet 
toimimaan arviointikriteerien mukaisesti, mikä olisi vähentänyt tutkimusai-
neiston autenttisuuden kriteeriä. Toisaalta, jos kriteerien tunnistaminen olisi 
lisännyt aikuisten sensitiivisyyttä, se olisi mahdollisesti tuonut tutkimuksen 
lapsille parempaa hoitoa ja opetusta ja näin ollen lisännyt heidän hyvinvointi-
aan päivähoidossa.  

Tutkimuksen tavoitteena ei ole pyrkimys yleistää eri ammattikuntien ta-
paa toimia oikein tai väärin, vaan pikemminkin löytää varhais(erityis)kas-
vatukseen sopivia hyviä toimintatapoja. Kasvattajien erilainen tapa työsken-
nellä lasten kanssa saattaa olla myös kulttuurinen kysymys, joka liittyy kas-
vattajien ammatirooleihin: lastenhoitaja hoitaa, avustaja auttaa ja opettaja 
opettaa. Varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen kannalta on kuitenkin tär-
keää tuottaa tietoa siitä, millaista koulutusta ja ohjausta erilaisista 
koulutustaustoista tulevat yksilöt tarvitsevat, jotta heidän toimintansa lasten 
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taustoista tulevat yksilöt tarvitsevat, jotta heidän toimintansa lasten kanssa 
edistäisi lasten kehitystä ja emotionaalista hyvinvointia päivähoidossa. 

 
 

8.2 Taaperoiden varhais(erityis)kasvatus päivähoidossa 
 

Tutkimuksessa käytetyt käsitteet päivähoito, varhaiskasvatus ja varhaiseri-
tyiskasvatus eivät vielä ole selkeästi jäsentyneitä yleisessä keskustelussa. 
Päivähoitoa ja varhaiskasvatusta käytetään rinnakkain tarkoittamassa samaa 
asiaa, vaikka olisi selkeämpää puhua päivähoidosta palvelujärjestelmänä ja 
varhaiskasvatuksesta alle kouluikäisten lasten hoitoon ja kasvatukseen liitty-
vänä pedagogisena toimintana. Varhaiserityiskasvatuksen tulisi sisältää lisäk-
si yksilöllisiä opetuksellisia ja hoidollisia ratkaisuja sitä tarvitsevien lasten 
kohdalla. Edellä mainittujen käsitteiden epäselvyys nousi esille myös tässä 
tutkimuksessa. Lapsille oli suositeltu päivähoidossa aloittamista heidän eri-
tyisten tarpeidensa vuoksi, vaikka varhais(erityis)kasvatuksen tavoitteet ja 
menetelmät olivat jääneet määrittelemättä. Jatkossa olisi syytä tutkia entistä 
tarkemmin, millaisia hoidollisia ja opetuksellisia erityistarpeita taaperoilla on 
ja millaisilla varhaiserityiskasvatuksen menetelmillä niihin voi vastata. 

Tämän tutkimuksen taaperoiden sopeutumista päivähoitoon vaikeutti se, 
että aikuiset eivät olleet riittävän sensitiivisiä huomioimaan lasten pyrkimyk-
siä liittyä ryhmiensä jäseniksi. Aikuiset eivät myöskään ohjanneet lapsia toi-
mimaan toisten lasten kanssa. Vain osallistumalla yhteisesti jaettuun toimin-
taan aikuisten ja lasten kanssa lapsi voi kokea tulevansa osaksi päiväkotiryh-
mänsä yhteisöä (Brennan 2007, Keskinen & Hopearuoho-Sajala 2000, Corsa-
ro 2000).  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2006) lapsi nähdään leikkivä-
nä, liikkuvana ja eri taiteenaloin itseään ilmaisevana yksilönä. Tästä seuraa 
helposti käsitys, että alle 3-vuotiaat ovat vielä liian pieniä osallistumaan ryh-
mämuotoisiin lapsille suunniteltuihin toimintoihin. Taaperot vasta harjoitte-
levat ja opettelevat liikkumista ja leikkimistä ja heidän ilmaisunsa liittyvät 
pääsääntöisesti erilaisten tunnetilojen jakamiseen, tunnistamiseen ja sääte-
lyyn. Varhaisen päivähoidossa aloittamisen arvellaan myös heikentävän van-
hempien ja lapsen välisen kiintymyssuhteen laatua. Kuitenkin silloin kun 
lapsella arvioidaan olevan erityisen hoidon tarve, hänelle suositellaan päivä-
hoidossa aloittamista jo taaperoiässä. Tätä ristiriitaa päivähoidon merkityk-
sestä taaperoille on vaikea selittää muutoin kuin siten, että lähtökohtaisesti 
päiväkotitoiminnasta ajatellaan olevan hyötyä kaikille taaperoille, mutta sen 
katsotaan olevan tarpeellista vain silloin kun lapsella on erityisen tuen tarve.  



Pohdinta 111 

 

Tutkimuksen viidestä taaperosta vain yksi integroituun erityisryhmään si-
joittunut lapsi sopeutui omaan päiväkotiryhmäänsä. Pihlajan (2006) mukaan 
erityisryhmissä periaatteena on lasten pedagoginen arviointi ja erityisen tuen 
tarjoaminen monin eri tavoin. Erityispedagogisia menetelmiä ovat opetuksen 
järjestämistä ja päivittäisten toimintojen sujumista edistävät pedagogiset käy-
tännöt, kuten esimerkiksi kuvat ja viittomat. Erityisryhmien toimintamallei-
hin kuuluvat myös pedagogiset interventiot, joilla yleensä pyritään tietoisesti 
ja suunnitelmallisesti vaikuttamaan lapsen kehitykseen ja oppimiseen. (Pihla-
ja 2006.) Pohdittavaksi jää, olisivatko erityisryhmien käytännöt ja menetel-
mät siirrettävissä myös niin sanottuihin tavallisiin ryhmiin, onhan lähes kai-
kissa päiväkotiryhmissä useampia erityistä tukea tarvitsevia lapsia.  

Taaperoiden toiminta on vielä hyvin lyhytjänteistä ja omaehtoista. He 
ovat myös hyvin riippuvaisia aikuiselta saamastaan tuesta ja hoivasta. Taape-
rot ovat yleensä siinä kehitysvaiheessa, että he vasta harjoittelevat itsenäistä 
suoriutumista arkitilanteista ja leikkiminen on enemmän leikkivälineiden 
tutkimista ja vuorottelun harjoittelua, joko aikuisen tai toisen lapsen kanssa, 
kuin kuvitteelliseen leikkiin sitoutumista. Saattaa olla, että tässä ikävaiheessa 
päivähoidossa ei ole vielä ryhmämuotoisten toiminnallisten interventioiden 
aika, vaan interventiot liittyvät lapsen ja kasvattajan välisen turvallisen suh-
teen luomiseen ja ylläpitämiseen. Turvallinen ja lasta ymmärtävä kasvattaja 
virittää lapsen tutkimaan ympäristöään ja ohjaa lasta toimimaan yhdessä tois-
ten kanssa lasten mielenkiinnon kohteiden mukaisesti. 

Tässä tutkimuksessa merkittäväksi tekijäksi lasten ryhmään liittymisessä 
ja toimintaan sitoutuneisuudessa nousi aikuisen tapa ohjata lasta ja tukea hän-
tä hänen leikeissään ja arkitoiminnoissaan. Aikuiset kohtasivat lapsen sensi-
tiivisesti vain silloin kun lapsi ilmaisi selkeästi tarvitsevansa apua tai lohtua. 
Mitä tutummaksi lapsi tuli ympäristönsä kanssa, sitä kauemmaksi aikuiset 
vetäytyivät vuorovaikutuskontakteista. On tärkeää, että kasvattajat oppivat 
tunnistamaan lasten tarpeita entistä paremmin. Tähän voidaan pyrkiä lisää-
mällä heidän tietoisuuttaan siitä, miten riippuvainen taapero on aikuisen toi-
minnasta ja miten paljon hän tarvitsee aikuisen fyysistä ja psyykkistä läsnä-
oloa. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti lasten ei-kielellisen ilmaisun ym-
märtämiseen ja tulkitsemiseen. Aikuisen pitää vastata lasten viesteihin sekä 
emotionaalisesti, kielellisesti että toiminnallisesti. Myös lasten keskinäisten 
kommunikointitilanteiden mallittaminen ja sanoittaminen auttaisi lapsia hei-
dän vuorovaikutussuhteidensa rakentumisessa.  

Tutkimusten mukaan kasvattajien koulutuksella on merkittävä vaikutus 
siihen, miten he sitoutuvat vuorovaikutukseen lasten kanssa (Saracho & Spo-
dek 2007, Kalliala 2008). Pedagogisen koulutuksen saaneita henkilöitä tulisi 
päivähoidossa olla riittävästi, vain sillä pystytään turvaamaan riittävän hyvä 
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varhaiskasvatuksen laatu. Kasvattajiin kohdistuvalla interventiolla voitaisiin 
lisätä kasvattajien osaamista ja kykyä havainnoida lasten tarpeita. Sen kautta 
voitaisiin myös löytää niitä (erityis)pedagogisia malleja ja menetelmiä, jotka 
soveltuisivat kaikille taaperoiden kasvattajille. Kengu-Ru -tutkimushanke 
2003–2004 (Kalliala 2008) on ensimmäinen suomalainen pienten lasten kas-
vattajiin kohdistuva interventiotutkimus, jonka kaltaisia tarvittaisiin lisää. 

Varhaiskasvatuksen suunnitelmassa lasten tarpeet määritellään yhteis-
työssä vanhempien kanssa ja erityisen tuen tarpeen määrittelyssä voidaan 
käyttää apuna muita asiantuntijoita (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2006). Tutkimuksessa olleiden taaperoiden erityinen tuki oli määritelty päi-
vähoidon ulkopuolisten asiantuntijalausuntojen perusteella, ja lasten hoito ja 
opetus päivähoidossa suunniteltiin niiden pohjalta. Vanhempien, asiantunti-
joiden ja päivähoidon henkilöstön välinen yhteistyö on yksi tärkeä osa var-
haiskasvatusta. Yhteistyö edistää lapsen sopeutumista päivähoitoon ja lisää 
lapsen hyvinvointia päivähoidossa. Jatkotutkimuksissa erityisesti vanhempien 
näkökulman tuominen mukaan keskusteluun voisi lisätä ymmärrystä päivä-
hoidossa aloittamisen vaiheesta, silloin kun kysymyksessä on erityistä tukea 
tarvitseva lapsi. 

Taaperot ovat nuorin ja haavoittuvin lapsiryhmä suomalaisessa institutio-
naalisessa kasvatusjärjestelmässä, mutta heidän tarpeistaan keskustellaan 
kaikkein vähiten. Sen sijaan, että kiistellään siitä pitäisikö taaperot hoitaa 
kotona vai kodin ulkopuolella, pitäisi keskustella siitä millaista varhaiskasva-
tusta taaperot päivähoidossa tarvitsevat. Tämän tutkimuksen mukaan var-
haiskasvatuksen laatua edistävät ammattitaitoiset, pedagogisen koulutuksen 
saaneet kasvattajat. Lisäksi ryhmien koko tulisi olla riittävän pieni, jotta vuo-
rovaikutussuhteiden määrä ei nousisi pienille lapsille kohtuuttomaksi. Monil-
la taaperoilla on erityisiä tarpeita, joihin puuttumalla lapsen kehitystä voitai-
siin edistää ja ennalta ehkäistä mahdollisia tulevia oppimisvaikeuksia tai vai-
keuksia toimia erilaisissa ryhmissä. Tämä edellyttää hyvin koulutettuja var-
haiskasvattajia, jotka yhdessä vanhempien kanssa luovat taaperoille turvalli-
sen lapsen tarpeisiin vastaavan kasvuympäristön.  
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Liite 1 
 
LIS-YC asteikon tasot 
Taso 1: ei toimintaa 
Lapsi on ”ei-aktiivinen”: Hän saattaa esimerkiksi istua nurkassa haluttomana ja pois-
saolevana, tuijottaa avaruuteen, olla tekemättä mitään. Tarkkailijan on kuitenkin va-
rottava virhearviointeja: lapsi, joka ei näytä tekevän mitään, voi olla sisäisesti keskit-
tynyt! Tarkka havainnoiminen auttaa ratkaisemaan tämän ongelman. Ensimmäinen 
taso sisältää myös ne hetket, jolloin lapsi vaikuttaa aktiiviselta, mutta on tosiasiassa 
täysin poissaoleva. <tällöin lapsen toiminta on vain yksikertaista perusliikkeiden ru-
tiiniomaista toistoa. 
 
Taso 2: Toistuvasti keskeytyvä toiminta 
Kun 1-tasoa luonnehtii näennäinen toiminta tai jopa toiminnan puuttuminen, 2-tasolla 
voidaan havaita hetkiä, jolloin lapsi toimii. Lapsi tekee palapeliä, kuuntelee tarinaa tai 
työskentelee pöydän ääressä. Kuitenkin lapsi on keskittynyt toimintaansa vain noin 
puolet tarkkailuun käytettävästä ajasta. Toiminnassa on usein toistuvia lyhyitä tai 
pitkiä katkoja, jotka sisältävät avaruuteen tuijottelua, uneksimista, esineiden hypiste-
lemistä. 

Vaihtoehtoisesti toisella tasolle sijoittuu myös suhteellisen keskeytymätön toimin-
ta, jonka vaikeustaso ei kuitenkaan vastaa lapsen kykyä. Tällöin toiminta ylittää rutii-
ninomaisen toiminnan tason, mutta ei kuitenkaan vielä ole ”todellista toimintaa”. Teh-
tävän yksinkertaisuuden vuoksi lapsi saattaa suorittaa sen hajamieleisesti ja puoli-
huolimattomasti. 
 
Taso 3: Jossain määrin jatkuva toiminta 
Tarkkailujakson aikana lapsi on enemmän tai vähemmän jatkuvasti keskittynyt toi-
mintaa. Kuitenkaan lapsessa ei näy merkkejä todellisesta sitoutuneisuudesta. Lapsi 
näyttää olevan välipitämätön toimintaa kohtaa, hän ei ponnistele saadakseen sen suo-
ritetuksi. Toisin kun toiminnan ollessa täysin näennäistä voidaan havaita jonkinlaista 
etenemistä: osatoiminnoista muodostuu mielekäs jatkumo. Lapsi on tekemästään tie-
toinen ja hän toimii tarkoituksellisesti. Lapsen toiminta ei siis ole vain perusliikkeiden 
toistoa. Kuitenkaan lapsi ei ole vielä todella sitoutunut toimintaa. Hän ”tekee asioita”, 
mutta ”asiat eivät tee mitään hänelle”. Lapsi keskeyttää toiminnan, kun mielenkiintoi-
nen ärsyke ilmaantuu.  

Vaihtoehtoisesti kolmas taso voi sisältää myös suhteellisen intensiivistä toimintaa 
(katso taso 4), jonka ”ei-aktiivisuuden” hetket kuitenkin keskeyttävät. 
 
Taso 4: Intensiivisiä hetkiä sisältävä toiminta 
Neljännelle tasolle sijoitetaan toimintoja, jotka sopivat myös tasoon 3. Kuitenkin nel-
jänteen tasoon sijoitetussa toiminnoissa lapsi on sitoutunut toimintaansa vähintään 
puolet tarkkailun kestosta. Toiminta on lapselle todella tärkeää ainakin sen perusteel-
la, mitä voi päätellä hänen keskittymisestään, sinnikkyydestään, hänen käyttämästään 
energiasta ja saamastaan tyydytyksestä. 

Vaihtoehtoisesti taso 4 sisältää myös pitkäkestoisen toiminnan, johon lapsi on hy-
vin keskittynyt (katso taso5), mutta josta puuttuu monimutkaisuus: toiminta on täysin 
perusteltua osana laajempaa tehtävää (esimerkiksi linnan rakentamista) siten, että se 
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palvelee määrättyä tarkoitusta (jonkin tekemistä). Mutta toiminta itsessään on pikem-
minkin rutiininomaista, eikä vaadi henkistä kapasiteettia (esimerkiksi kulkeminen 
edestakaisin hankkinen rakennuspalikoita). 
 
Taso 5: Pitkäkestoinen intensiivinen toiminta 
Suurin mahdollinen sitoutuneisuus on tunnusomaista tasolle 5 sijoitettavalle toimin-
nalle. Tarkkailtava lapsi on ilmiselvästi uppoutunut toimintaansa. Hänen katseensa 
kiinnittyy enemmän ai vähemmän keskeytymättä tehtävään ja siihen liittyvään materi-
aaliin. Ympäristöstä tulevat ärsykkeet eivät häiritse häntä, ne tuskin edes tavoittavat 
häntä. Lapsi suorittaa henkisiä ponnisteluja vaativat tehtävät halukkaasti. Ponnistelu 
syntyy luonnostaan, ei niinkään tahdon voimasta. Toiminnassa on tiettyä jännitettä 
(sisäistä, ei emotionaalista jännitettä!). 

Jotta sitoutuneisuus voidaan arvioida tasolle 5, täytyy toiminnassa olla ”runsaasti” 
keskittymistä, sinnikkyyttä, energiaa ja monimutkaisuutta. 
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Liite 2 
 

Aikuisen sitoutuminen vuorovaikutukseen lapsen kanssa (Adult Enga-
gement Scale – AES) 

 
Sensitiivisyys – taso 5 Sensitiivisyys – taso 1 
myönteinen äänensävy myönteiset eleet 
ja katsekontakti 

negatiivinen äänensävy 

lämmin ja osoittaa kiintymystä kylmä ja etäinen 
kunnioittaa ja arvostaa lasta ei kunnioita lasta 
rohkaisee ja kehuu kritisoi ja torjuu lapsen 
tunnistaa lapsen tarpeita ja huolenaihei-
ta 

ei ole myötämielin lapsen tarpeille ja 
huolenaiheille 

kuuntelee ja vastaa lapselle ei kuuntele tai vastaa lapselle 

Aktivointi – taso 5 Aktivointi – taso 1 
energinen ja elävä rutiininomainen 
virittää tarkoituksenmukaisesti puuttuu energia ja into 
sovittaa yhteen lapsen kiinnostukset ja 
havainnot 

ei sovita yhteen lapsen kiinnostusta ja 
havaintoja 

motivoi lasta puuttuu aktivoinnin rikkaus ja selkeys 
stimuloi keskustelua, vuoropuhelua, 
aktiivisuutta ja ajattelua 

on sekava 

jakaa ja laajentaa lapsen toimintaa ei viritä tarkoituksenmukaisesti 
voi olla nonverbaalinen supistaa, vähentää vuoropuhelua, aktii-

visuutta ja ajattelua 
 

Autonomia – taso 5 Autonomia – taso 1 
sallii lapsen valita ja tukee valintoja ei anna lapsen valinnoille ja kokeiluille 

tilaa 
tuottaa tilaisuuksia kokeiluille ei rohkaise lapsen ideoita 
rohkaisee lapsen aloitteellisuutta ja 
vastuullisuutta 

ei anna lapselle vastuuta 

rohkaisee lasta neuvottelemaan konflik-
teista ja säännöistä 

ei salli lapsen arvioida produktin laatua 
on autoritaarinen ja dominoiva 
jäykästi pakottaa sääntöihin ja rajoituk-
siin, neuvoja ei salita 
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Liite 3 
 
Lasten kontaktinoton ja vuorovaikutuksen arviointi 

 
Blank form for the Behavior Obser-
vation Record (BOR) 

 (vapaamuot. käännös ja muokkaus 
Eira Suhonen) 

 
A. Miten lapsi lähestyy toisia lapsia 
 

1. nonverbaalista viestintää (katseet, eleet) 
2. fyysistä häirintää 
3. koskettaa 
4. kutsuu mukaan 
5. liittyy seuraan, matkii 

 
B. Miten toiset lapset lähestyvät lasta 
 

6. nonverbaalista viestintää 
7. fyysistä häirintää 
8. koskettaa 
9. kutsuu mukaan 
10. liittyy mukaan, matkii 

 
C. Vuorovaikutus toisten lasten kanssa 
 

11. ei toimintaa 
12. fyysistä vuorovaikutusta 
13. rinnakkainleikkiä 
14. yhteistä toimintaa 
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