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•Lapset oirehtivat, reagoivat 
levottomuudella ja 
ongelmakäyttäytymisellä

•Myöhästymisiä sovittuihin tapaamisiin

•Poissaoloja päiväkodista, koulusta

Arjen ajelehtiminen- lasten 
puutteellinen huolenpito



•Tullaan paikalle, mutta vääränlaisilla 
varustuksilla, esim. sukat puuttuvat 
jaloista, koulureppu kadoksissa yms.

•Lapset nälkäisiä, väsyneitä

•Koetaan uupuneisuutta

…arjen ajelehtiminen



•Tavarat, esineet ”kadoksissa”

•Sotkua, tavaran paljoutta

•Vaatehuolto askeleen jäljessä

•Tilanteet ja tapahtumat tulevat yllättäen, 
asioita ja ryhtymisiä järjestämisen toimeen 
jäävät kesken.

Koti, arjen näyttämönä



•Yhteydet katkeavat kodin ulkopuolisiin 
toimintajärjestelmiin

•Tukirakenteiden puuttuessa jatkuva 
neuvottelutyö kuluttaa voimavaroja

•Vanhemmilla ei ole keinoja havaita ja 
muuttaa ongelmallista toimintaa.

Uhka marginaalin ulkopuolelle 
jäämisestä



Tekijä
: lapsi-
perhe

Kohde: 
arjen 
moninaise
t asiat ja 
olosuhteet

Tulos: koti, 
fyysisenä, 
vuorovaikutuk-
sellisena ja 
koettuna 
tilana 

Säännöt:
aikataulut 
muista 
instituu-
tioista, 
kuten työ, 
koulu, 
päiväkoti 

       Yhteisö: 
sosiaaliset ryhmät, 
joihin 
perheenjäsenet 
kuuluvat, kuten 
harrastukset, 
kirkko, ystävät, 
sukulaiset, 
aikaisemmat kodit 
jne.

Työnjako: 
päiväkodin huolenpito 
lapsista päivällä, 
isovanhempien ja 
ystävien tarjoama apu, 
sosiaalityön-tekijöiden ja 
muiden tuki-henkilöiden 
tarjoama tuki

Välineet: 
artefaktuaalisesti ja 

yhteistoiminnallisesti rakentuvat teot 

Arjen ajelehtiminen mahdollistuu kun kodin ulkopuolisten 
toimintajärjestelmien osuus kodin tuottamisessa vähenee



Päivän tukirakenteen 
vahvistaminen – 
Ajelehtivasta arjesta 
omaan haltuun saatu arki 
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Drifting, 
unpredictable 
chaos

Rigid daily life 
without 

flexibility

Low number of regularity and 
routines

High number of regularity 
and routines

Integrated 
daily life

Three Forms of Daily life (Jonsson, 2006)



A passenger or the driver of your own daily 
life?



Sekvenssi 
1: 
Aamutoime
t ennen 
kotoa 
lähtemistä

Sekvenssi 
2: 
Kotiinpaluu 
ja 
asettautu-
minen 
kotiin

Sekvenssi 
3: 
Tehdään 
jotakin 
yhdessä

Sekvenssi 4: 
Nukkumaan 
laittautumine
n

Yksi päivä
Aika työssä ja 
päiväkodissa

Arkipäivän sekvenssirakenne (Korvela, 2003)



Sekvenssikartta



•Päivän vaiheita, jotka etenevät suhteessa 
toisiinsa tietyssä järjestyksessä.

•Kulttuurisesti ja historiallisesti 
muodostuneita.

•Muuttuvat ihmisen/perheen elämänkaaren 
mukaan.

•Sekvenssien välillä siirtymävaihe.

•Näistä muodostuu päivärytmi

Sekvenssit



Sekvenssimenetelmä

•Sekvenssikartan avulla luodaan 
säännöllinen, toimintaa tukeva rakenne 
perheen arkeen/ lasten näkökulmasta.

•Hahmotetaan arjen kulku – Olla tila / 
tahtotila.

• Intensiivinen työskentely perheessä eri 
vuorokauden aikoina.

•Arviointikokouksia.

•Dokumentointia.



Sekvenssimenetelmä

•Sekvenssirakenne toimii päivän 
tukirakenteena.

•Saavutetaan säännönmukaisuutta ja 
ennakoitavuutta.



Riittävästi aikaa:

•Levolle, unelle ja säännölliselle 
ruokailulle.

•Työlle ja opiskelulle.

•Omasta itsestä ja puhtaudesta 
huolehtimiselle, liikunnalle, 
virkistykselle, sosiaalisille suhteille.

Tasapainoisen arjen 
rakentaminen



Mitä tämä kullekin 
tarkoittaa, tulee 
selvittää yhteisesti.



Kiitos!
Mona Jonsson
040 715 3332
Mona.jonsson@vaestoliitto.f
i
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