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Keinoja lapsen osallisuuden vahvistamiseksi 

lastensuojelun varhaiskasvatuksen yhteistyössä 
 

1 Lapsen läheisten ihmisten kartoitus  
 Perhekuvan piirtäminen  

Lapsi voi piirtää itsensä yksin, muut perheen jäsenet ovat poissa ja 

kuvassa voi olla lapselle tärkeitä eläimiä. Aikuinen voi kirjata ylös, 

mistä puhutaan piirtämisen yhteydessä. 

 Nalle-kortit  

Pyydä lasta etsimään korteista perheenjäsenet ja muut tärkeät ihmi-

set, kysy myös lapsen perusteluja valinnoilleen: miksi valitsit?  

 Läheiskartan tekeminen  

Käytä pieneläimiä ja esineitä, joiden avulla lapsi voi kuvailla läheisi-

ään. Tulkintoja ei voi paljon tehdä, vaan pitää kysyä miksi? 

 Lapsen haastattelu 

 Sukupuu 

 Nukkekotileikki tai kotileikki 

Pyydä lasta esittelemään leikissä mukana olevat hahmot  

 Ruokapöydän istumajärjestys 

Mitä ruokailutilanteessa tapahtuu, syödäänkö kotona yhdessä? 

 Päiväkodissa perheen valokuvat seinällä  

 Lastensuojelun kotikäynnillä kuvien esittely  

 Tavallisen arjen hahmotus: mitä teet päiväkodin jälkeen kotona?  

Mitä videoita katsoit? Kenen kanssa?  

 Nalle-vihko  

Viikonlopun tapahtumat  

 

 

 

 

 

 

2 Lapsen arki  
 Lapsen arjen kartoittaminen asteikolla 0–10  

Numerojen kautta voi kysyä paljon asioita ja puhetta syntyy.  

Lapselta voi kysyä esimerkiksi seuraavia: Minkä arvosanan hän antaisi ko-

tioloille? Onko joskus ollut paremmin tai huonommin. Mitä lapsi toivoo? 

Mikä olisi hyvä numero lapsen mielestä? Minkälaista silloin olisi? Lapselta 

kannattaa kysyä myös onko numero hänen mielestään hyvä vai huono. 

Esimerkiksi numero 5 voi olla lapsen mielestä ihan hyvä. 

 Reissuvihko  

 Sadutus joko yksin tai ryhmässä 

 Kirje vanhemmalle  

 Lasta pyydetään tuomaan tärkeä tavara kotoa päivähoitoon  

 Päivän kellotaulu 

Symbolikuvat esim. sänky, ruoka 

 Päivänkulun piirtäminen  

Kuka herättää, syödäänkö aamupala, kuka hakee päiväkodista ja lu-

keeko joku iltasadun  

 Tunneasteikkojen käyttäminen pienemmillä lapsilla  

  ilmeet  

 Avaintarinakortit (Pesäpuu) 

Tilannekuvia, joista keskustellaan: Mitä tässä on tapahtumassa? Keitä 

tässä on mukana?  

 Elämäntärkeät asiat kortit  

- kysyä lapselta miksi hän valitsi tietyn kuvan?  
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3 Lapsen käsitys itsestä  
 Missä lapsi on hyvä, voimavarat ja vahvuudet 

Lapsi itse oivaltaa asioita itsestään ja itsetunto lisääntyy  

 Kuvailua adjektiiveilla:  millainen olen 

Kuvailu luetaan ääneen, mikä lisää itsetuntoa  

 Vahvuuskortit  

Luetaan ääneen ja valitaan ikätasoon sopivat kortit  

 Vanhempi kertoo missä lapsi on hyvä 

Jos vanhempi ei keksi mitään, hän tarvitsee siinä apua.  

 Draaman käyttö  

Kysytään lapselta, miten toimisit tällaisessa tilanteessa ja pyydetään 

rakentamaan tarinaa.  

 Käsinuket  

Lapsi jatkaa tarinaa  

 Reissuvihkoon 

Kirjataan positiivisia asioita lapsesta  

 Kuvataulu päiväkodissa  

Kuvien avulla käydään läpi, mitä päiväkodissa on tehty.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  Tunteet  
 Tunnepantomiini-kortit 

- Apua tilanteiden selittämiseen  

- Käydään läpi tutuimmat tunteet, miltä tapahtunut tilanne tun-

tui tai mitä yleensä tuntee kotona äitiä tai isää kohtaan  

 Kissanpäivät-muistipelikortit  

 Nuorten tunnetyypit -kortit  

 Aku Ankka -kuvat tunnetiloista  

 Lyhyitä tarinoita:  

- Mikä tunne herää (valitaan korteista)  

 Saga-kortit, OH-kortit ym.   

- Mahdollisuus käsitellä kaikkia tunteita ja tapahtumia 

 Tunnemuksu 

 Askeleittain  

 Mututoukka  

 Muksuoppi  

- Voimahahmot ja  tavoitteet 

- Haetaan taitoja: esim. vihaisille käsille keksitään muuta teke-

mistä   

 Theraplay  

- Vuorovaikutusleikki: tuntee, läheisyys, kosketus, hoiva ja turva 

 

 

 


