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Lastenhuoneen järjestyksen 
kompastuskivet



Miksi ylipäätään järjestää 
lastenhuone?

❏ Lisää tilaa leikille ja luovuudelle
❏ Hermoja säästyy, kun tavarat löytyvät paikoiltaan
❏ Huoneeseen mahtuu imurilla
❏ Lastenhuoneen hätäsiivoukset loppuvat
❏ Aikaa vapautuu tavararallista kivoille jutuille
❏ Lapsi oppii tavarataitoja

Kyse ei siis ole vain siitä, mikä on paras tapa säilyttää legot.



Mikä estää lastenhuoneen 
järjestämisen?

TAVARAT
&

TILAT
36 %

LAPSET
50 %

AIKUISET
10 %

Toiminta
Asenteet (tunteet)

Taidot

Lelujen määrä
Lelujen laatu

Huone tai sen puute

Voimavarat
Asenteet
Tunteet



Lapsiin 
liittyvät 
järjestämisen
Esteet (50 %)



Lapsiin 
liittyvät 
järjestämisen
Esteet (50 %)



“ Lapset keksivät leluja asioista, joille ei ole suunniteltu 
paikkaa: viikossa yksi hylly täyttyy värityskuvista 
leikatuista paperinukeista tai pahvilaatikosta ja muusta 
roskasta rakennetaan mölleille joku supertärkeä talo, 
jota ei saa seuraavaan puoleen vuoteen hävittää mutta 
jolla ei myöskään leikitä enää ensimmäisen päivän 
jälkeen.



Aikuisten 
nimeämiä esteitä

Leikki
Muu toiminta
Asenteet (tunteet)
Luovuus
Taidot



Mihin näistä 
voimme vaikuttaa?

Leikki
Muu toiminta
Asenteet (tunteet)
Luovuus
✔ Taidot  



Tavaroihin & 
tiloihin 
liittyvät 
järjestämisen 
esteet (35 %)



“ Liian pieni huone 2mx2m, josta puolet tilasta vie sänky, 
vaikka tavara määrä on vähäistä on sitä silti aina liikaa.

Meillä leluja on yksinkertaisesti aivan liikaa.. karsittiin pois 
paljon, mutta niitä on silti liikaa.

Tavarat ei löydä paikoilleen leikin jälkeen, tai oikeanlaisia 
paikkoja ei ole.



Tavaroihin & tiloihin 
liittyviä esteitä

Lelujen määrä
Lelujen laatu 
Säilytyspaikat
Lastenhuone (tai sen 
puute)



Tavaroihin & tiloihin 
liittyviä esteitä (10 
%)

✔ Lelujen määrä
✔ Lelujen laatu 
✔ Säilytyspaikat
Lastenhuone (tai sen 
puute) 



Aikuisiin 
liittyvät 
järjestämisen 
esteet (10 %)



“ Myönnän, että usein en illalla jaksanut käskyttää 
siivoamaan leikkejä pois.

Ja tavaraa tulee jouluisin ja synttäripäivinä aivan 
tolkuttomasti lisää, kun aikuiset lahjovat.

Selvästi aikuisten käsitys eri asioiden "omasta paikasta" on 
hieman erilainen kuin lasten.



Aikuisten 
nimeämiä esteitä

Lahjat ja lahjoitukset
Jaksaminen
Tunteet
Näkemyserot lasten 
kanssa



Mihin näistä 
voimme vaikuttaa?

✔ Lahjat ja lahjoitukset 
✔ Jaksaminen
✔ Tunteet
✔ Näkemyserot lasten 
kanssa



Lastenhuoneen järjestyksen 
ratkaisut



Toimivan järjestyksen resepti

1. Sopivasti 
tavaraa

Lasten-
huoneeseen mahtuu

2. Paikka 
kaikelle

Helppo-
käyttöisyys lapselle 

3. Kaikki 
paikoilleen

Vaivaton ylläpito 
&

Lasten 
osallistaminen



1. Sopivasti tavaraa

● “Mitään ei saa heittää 
pois”

● “Jouluna olin jäädä 
tavaratsunamin alle”

● “En raaski 
yksinkertaisesti luopua 
lasten töistä ja 
muistoista”



2. Paikka kaikelle

● “Eri leikkisetteihin 
kuuluvat menevät 
sekaisin”

● “Pienen pieni tavara”
● “Kun kaikki 

rakennelmat pitää 
säästää”



2. Paikka kaikelle

● Ei riitä, että joka tavaralle on paikka
● Paikan pitää olla helppokäyttöinen lapsen 

näkökulmasta
>> 8 periaatetta, joilla luot toimivat 
säilytyspaikat lastenhuoneeseen >>



2. Paikka kaikelle

1. Suosikit 
ulottuville

Käyttötiheys-
periaate 

& 
"lapsenkokoisuus"

2. Heittämällä 
paikoilleen

Helppokäyttöisyys-
testi

3. Vältä 
pinoamista

Se sortuu 
kuitenkin



2. Paikka kaikelle

4. Säilytä 
samanlaiset 

yhdessä

Max 1 
sekalelulaatikko

5. Käytä tilan 
rajaamisen 
tekniikkaa

Osastoi ja lokeroi

6. Lajittele 
rennosti

Järjestyksen tulee
helpottaa arkea 



2. Paikka kaikelle

7. Jätä 
penkomisvaraa

“Hukkatila”
on 

Käytettävyyttä

8. Paikka myös 
aarteille

Helpottaa 
aikuisenkin elämää

9. Älä oleta

Nimikoi



3. Kaikki paikoilleen

● “Äiti patisti 
siivoamaan, mutta mä 
en oikein tiennyt, mitä 
se tarkoittaa”

● “Lapsi vastustaa 
legojen siivousta”



❏ Tavaroiden katoamiselle
❏ Mysteerisälälle
❏ Tasoja peittävälle 

askartelusilpulle
❏ Legoille jalan alla
❏ Jankuttamiselle
❏ Neuvottomuudelle

Oletko valmis 
heittämään heipat...



5 viikkoa 
helppohoitoiseen 
lastenhuoneeseen ja 
leppoisaan järjestykseen 

Alkaa torstaina 13.5.

Ilmoittautuminen 
päättyy keskiviikkona 
12.5.



Mitä saat kurssilla?

Tilaa leikelle & 
helpompi perhearki Ammattijärjestäjän 

tuki kurssiryhmässä

Bonus 1: Kuuntelemisen 
taidot lastenhuoneen 
järjestämisessä -tallenne

10 videota & 
tiivistelmät 

3 suoraa 
kyselytuntia 

 Webinaaribonus:   

 Onnistu kotisi järjestämisessä 

-luennot 

 30 ensimmäiselle 

ilmoittautujalle!

Tehtäväkirjan & 
työn 
paloitteluohjeet 

Pysyvän pääsyn 
kurssialueelle

Bonus 2: Lastenhuoneen 
toimiva järjestys 
-webinaarin tallenne

Bonus 3: Lastenhuone 
siistiksi vartissa 
-minikurssi

Kuvavinkit 
järjestämiseen 

4 huoneentaulua 
rutiinien tueksi



“ Kurssimateriaaleista sai paljon hyviä ideoita ja 
ajatuksia todella paljon laajemmin kuin vain 
”mikä olisi hyvä tapa säilyttää värikynät” 
-tyyppisiin asioihin. Kurssi toimi myös hyvänä 
välineenä keskusteluihin lapsen kanssa ja 
herätti lapsissa paljon omia pohdintoja liittyen 
viihtyvyyteen, toiminnallisuuteen, 
järjestykseen ja rutiineihin.



Kiitos!
Muistiinpanot luennosta voit ladata: 
paikkakaikelle.fi/lastenhuoneet-kuntoon


