
 

 

 

Minna Suad 

Varhaiskasvatuksen aloittaminen koronavirusepi-
demian aikana  

Lapsen oikeuksien ja lapsen edun, sekä kiintymyssuhdeteori-
aan pohjautuvan turvallisuuden toteutuminen. 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 

Sosionomi AMK 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

Opinnäytetyö 

19.5.2021 



1 

 

 

Tekijä Minna Suad 

Otsikko 
Varhaiskasvatuksen aloittaminen koronavi-

rusepidemian aikana 

Sivumäärä 27 sivua + 2 liitettä 

Aika 10.03.2021 

Tutkinto Sosionomi 

Tutkinto-ohjelma Sosionomi 

Ohjaajat Lehtori Seija Mäenpää 

Yliopettaja Jyrki Konkka 

Koronaviruspandemian vuoksi ihmisten välistä kanssa käymistä on jouduttu rajoittamaan. Var-

haiskasvatuksen paikoissa vanhemmat eivät välttämättä pääse tutustumaan päiväkotiin yh-

dessä lapsen kanssa, vaan lapset luovutetaan varhaiskasvatuksen työntekijöille päiväkodin 

ovelta. Kuntien ja päiväkotien käytännöt koronarajoituksissa voivat vaihdella, riippuen myös 

koronaviruksen esiintymisen laajuudesta kunnissa. 

Opinnäytetyössäni tutkin onko koronaviruspandemia vaikuttanut varhaiskasvatuksen aloitta-

misen laatuun, huomioitiinko lapsen yksilöllisyys, sekä oikeudet turvalliseen varhaiskasvatuk-

sen aloittamiseen koronaviruspandemian aikana. Varhaiskasvatuksen aloittamisen laatua tut-

kin lapsen yksilöllisyyden, lapsen oikeuksien ja John Bowlbyn kiintymissuhdeteorian näkemyk-

sestä. Tutkin saivatko lapset tutustua riittävästi varhaiskasvatuspaikkaan yhdessä vanhem-

pansa kanssa. Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus ja se on tehty yhteistyössä Kirkkonum-

men varhaiskasvatuksen kanssa. Tutkimus kohdennettiin varhaiskasvatuksen aloittaneiden 

lasten vanhemmille, sekä varhaiskasvatuksen työntekijöille Kirkkonummella. 

Koronaviruspandemian aiheuttaneiden rajoitusten vuoksi, lapsen tutustuminen varhaiskasva-

tuspaikkaan yhdessä vanhemman kanssa voi jäädä hyvin lyhyeksi. John Bowlbyn kehittämän 

kiintymisteorian mukaan, pienelle lapselle voi olla vahingollista joutua eroon ensisijaisesta hoi-

tajastaan, etenkin jos lapsi joutuu kokea turvattomuutta tuona aikana. Varhaiskasvatuslaki ja 

lapsen oikeudet tukevat käsitystä siitä, että lapsella on oikeus turvalliseen varhaiskasvatuksen 

aloittamiseen yksilöllisyys huomioiden. 

 

Tutkimuksen perusteella osa vastaajista koki, että koronaviruspandemia on vaikuttanut var-

haiskasvatuksen aloittamiseen. Alhainen vastausprosentti ei kuitenkaan antanut kattavaa ko-

konaiskuvaa tutkimuksesta, mutta tutkimus oli suuntaa antava. Tulosten perusteella etenkin 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkemyksestä pandemia oli vaikuttanut melko paljon var-

haiskasvatuksen aloittamiseen, mikä kertoi siitä, että pandemia on vaikuttanut ainakin jollain 

tavalla työntekijöiden työnkuvaan ja mahdollisesti työn kuormittavuuteen. Koronaviruspande-

mian tuomia muutoksia ei ole havaittu perheissä aivan niin voimakkaina kuin varhaiskasvatuk-

sen paikoissa, vaikka osa vastaajista oli tyytymätön varhaiskasvatuksen aloittamiseen. Tutki-

muksen perusteella vanhemmat saivat olla mukana tutustumassa varhaiskasvatuksen paik-

kaan, mutta joidenkin vastaajien mielestä tutustuminen ei ollut riittävää. 

Avainsanat 
Varhaiskasvatuksen aloittaminen, koronaviruspandemia, kiinty-

myssuhde, lapsen oikeudet. 
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The coronavirus pandemic has brought changes to our daily lives and people-to-people con-

tacts have had to be limited. In early childhood education units, parents may not be able to 

enter the kindergarten together with the child, but the children will be handed over to the unit 

staff at the kindergarten door. Municipal and kindergarten practices in corona restrictions may 

vary, depending also on the extent of the coronavirus in municipalities. 

 

In my thesis, I study the initiation of early childhood education during a coronavirus pandemic 

from the perspective of a child’s individuality, rights, and John Bowlby’s attachment theory. I 

study how it would be safe and emotionally ideal in the world of a small child to start unit and 

how, in practice, starting a child’s early childhood education had materialized. I examined how 

the best interests of the child were realized, whether the children were given sufficient access 

to the early childhood care place before starting treatment, how the parents of the children and 

the unit staff felt that early childhood education started during the coronavirus pandemic. My 

thesis is a qualitative research and it has been done in collaboration with Kirkkonummi unit. 

The study was aimed at parents of children who have started early childhood education, as 

well as Kirkkonummi unit staff. 

 

With the coronavirus pandemic, a child’s acquaintance with an early childhood education place 

with a parent can be very short due to interpersonal restrictions, which can cause insecurity 

and mental symptoms in the child. According to John Bowlby’s attachment theory, a child’s 

psyche can be damaged if a child is separated from their nearest caregiver for too long during 

the first three years. The Early Childhood Education Act and the rights of the child also support 

the notion that the child has the right to start safe early childhood education, taking into account 

individuality. 

 

Based on the results, especially from the point of view of unit staff, the pandemic had had quite 

a significant impact on starting early childhood education, indicating that the pandemic had at 

least in some way affected workers' job descriptions and possibly workload. The changes 

brought about by the coronavirus pandemic have not been observed in families quite as 

strongly as in unit settings, although some respondents were dissatisfied with starting early 

childhood education. Based on the survey, parents were allowed to be involved in exploring 

the unit, but some respondents felt that familiarization was not sufficient. 

Keywords: starting early childhood edu-
cation, coronavirus 
pandemic, attachment relationsip, child 

rights 

childhood education, coronavirus pan-
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1 Johdanto  

Koronaviruspandemia on tuonut muutoksia arkeemme ja muutokset ovat koskeneet lä-

hinnä ihmisten välisiä kanssakäymisiä. Ihmisten tapaamisia on rajoitettu. Esimerkiksi 

päiväkodeissa ihmisten välisiä kanssakäymisiä on rajattu siten, etteivät vanhemmat vält-

tämättä pääse lainkaan päiväkodin sisälle tai pääsevät sisälle rajoitetusti. Samaan ai-

kaan, kun uusia rajoituksia on syntynyt, on moni lapsi aloittanut varhaiskasvatuksen. 

Rajoitusten tulo on voinut aiheuttaa päiväkodeissa paineita toteuttaa annettuja suosituk-

sia ja määräyksiä nopeasti. On mahdollista, että käytännöt voivat vaihdella eri päiväko-

deissa. Poikkeuksellinen tilanne yhteiskunnassa herättää pohtimaan sitä, millä tavoin 

kaikkein pienimmät yhteiskuntamme jäsenet on tässä tilanteessa huomioitu. 

YK: n lasten oikeuksien sopimuksen 3.artiklan mukaan lasta on suojeltava ja lapsella on 

oikeus turvaan (Unicef n.d.) Myös varhaiskasvatuslain 4§:ssä todetaan, että lapsen edun 

on oltava ensisijainen suunniteltaessa tai järjestettäessä lapsen varhaiskasvatusta. (Fin-

lex 2018.)  

Opinnäytetyössäni tutkin, onko lapsen oikeudet turvalliseen varhaiskasvatuksen aloitta-

miseen huomioitu tänä poikkeuksellisena aikana. Koska elämme nyt erikoista aikaa, on 

erityisen tärkeää huolehtia yhteiskuntamme kaikkein puolustuskyvyttömimmistä yksi-

löistä eli lapsista. Lapsia ei saa sivuuttaa huolehtiessamme muun yhteiskuntamme elin-

voimaisuudesta. Esimerkiksi markkinatalouden edistäminen ei saa tapahtua lasten kus-

tannuksella. 

Opinnäytetyössäni tarkastelen lapsen varhaiskasvatuksen aloittamista koronaviruspan-

demian aikana kehityspsykologisten näkökulmien, kuten perusturvan ja kiintymyssuhde-

teorian näkökulmasta, sekä YK:n lasten oikeuksien sopimuksen ja varhaiskasvatuslain 

kannalta. Peilaan sitä lapsen edun toteutumiseen ja yksilöllisyyden huomioimiseen.  Tut-

kin toteutuvatko tasa-arvo, lapsen etu ja oikeudet emotionaalisesti tärkeässä asiassa eli 

varhaiskasvatuksen aloittamisessa myös koronapandemian aikana.  
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Opinnäytetyöni keskiössä on sähköinen kysely, jonka toteutin Kirkkonummen varhais-

kasvatuksen kanssa yhteistyössä keväällä 2021. Kysely suunnattiin varhaiskasvatuksen 

aloittaneiden lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen aloittaneita lapsia hoitaville 

työntekijöille.  

 

Kyselyssä selvitettiin sitä, kuinka kauan varhaiskasvatuksen aloittava lapsi sai aikaa tu-

tustua uuteen päiväkotiin ennen varsinaisen päivähoidon aloittamista. Lisäksi selvitettiin, 

saivatko vanhemmat mahdollisuuden tutustua varhaiskasvatuspaikkaan yhdessä lapsen 

kanssa ja kenen aloitteesta tutustuminen lopulta lopetettiin. Pyrkimyksenä oli selvittää 

myös, miten päiväkodin aloittavan lapsen perheet ja varhaiskasvatusyksikön työntekijät 

kokivat tilanteen sujuneen, oliko tutustuminen ollut riittävää. Kyselyssä haettiin vastauk-

sia varhaiskasvatuksen aloittamisen kehittämiseksi koronapandemian aikana. 

Tutkimusmenetelmäkseni valikoitui laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä, 

mutta tutkimuksessa on myös kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen elementtejä. 

Laadullinen tutkimusmenetelmä oli sopiva tutkimusmenetelmä, koska tarkoituksena oli 

tutkia kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksen aloittamisen laatua. Tarkoituksena oli tut-

kia ihmisten kokemuksia, saada syvällisempää tietoa siitä, miten ihmiset ovat kokeneet 

varhaiskasvatuksen aloittamisen sujuneen ja siihen laadullinen tutkimusmenetelmä sopi 

hyvin. Tutkimus on osoitettu tietylle joukolle, joka on valikoitu tarkoituksenomaisesti, 

minkä vuoksi laadullinen tutkimusmenetelmä oli tarkoitukseen sopiva. Toisaalta tutki-

mukseen valikoitu ryhmä voidaan tulkita valikoimattomaksi ryhmäksi ja edustavan suu-

rempaa joukkoa eli otantaa jostakin, näin voidaan katsoa tutkimuksen olevan myös osin 

kvantitatiivinen. Tutkittava joukko on kuitenkin liian suppea tuottaakseen validia tulosta, 

jolloin määrällisen tutkimuksen elementit eivät täyty. Tutkimuksessa on kvantitatiiviselle 

tutkimukselle ominaisia lukuja ja vastausten ja vastaajien määrien perusteella pystyy te-

kemään kuitenkin johtopäätöksiä (gadget-info 2019). Tutkimustulosten perusteella voi 

tehdä päätelmiä lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisen laadusta koronaviruspande-

mian aikana. Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin toteutettu, joten tutkimus tuo uutta 

tietoa varhaiskasvatuksesta koronapandemian aikana. 
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2 Yksilöllisyyden huomioiminen varhaiskasvatuksen aloituksessa  

Ihmiset eroavat toisistaan monin eri tavoin. Esimerkiksi miten he toimivat, kohtaavat uu-

det sosiaaliset tilanteet ja suhtautuvat muutoksiin. (Keltikangas-Järvinen 2008:38.) Jo-

kainen lapsi on erilainen ja jokaisen lapsen tulisi saada kehittyä omassa tahdissaan.  Jo-

kaisella lapsella on oma persoonansa ja temperamenttinsa. Tempperamentti määrittelee 

miten reagoimme asioihin, se on ihmisen valmius kohdata asioita. Elämän muutos voi 

aiheuttaa huomattavaa stressiä sellaiselle, joka sopeutuu tilanteisiin hitaasti. 

Esimerkiksi varhaiskasvatuksen aloittaminen tai henkilökunnan muutokset  varhaiskas-

vatuksessa voivat saada lapsen reagoimaan voimakkaasti. (Keltikangas Järvinen 

2008:55.) Temperamentin lisäksi lapsen kykyyn sopeutua muutoksiin vaikuttaa sosiaali-

set valmiudet, jotka muokkautuvat lapsuuden vuorovaikutussuhteista.   

Sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittymiseen vaikuttavat lapsen tyytyväisyys elä-

mään, kiintymyssuhteet ja osallisuus (Nurmi ym. 2015:37.) Osallisuudella tarkoitetaan, 

voiko lapsi kokea olevansa merkityksellinen ja kokeeko lapsi voivansa vaikuttaa elä-

määnsä (THL 2020). Lapsen sosiaalisten taitojen kehittymiseen vaikuttaa hyvin pitkälti 

kotoa saatu esimerkki. Miten vanhemmat mahdollistavat lapselle sosiaalisia kohtaamisia 

ja osallistuuko vanhempi tarvittaessa leikkien ristiriitatilanteiden selvittelyihin? (Nurmi 

ym. 2015:62.) 

Myös vanhempien keskinäiset ja perheen sisäiset suhteet vaikuttavat lapsen sosiaalis-

ten taitojen kehittymiseen. Lapset, joilla on turvallinen kiintymyssuhde vanhempiinsa, on 

todettu kykenevän paremmin ystävyyssuhteiden luomiseen, kuin turvattomuutta koke-

neet ikätoverinsa. (Nurmi ym.2015:62.)  

Lapset, joilla on turvallinen kiintymyssuhde, ovat avoimia kohdatessaan uusia haasteita 

ja he sopeutuvat paremmin muutoksiin, kuin lapset joiden kiintymyssuhde on turva-

ton.(Sinkkonen Kalland 2005:182-183.) Jokainen perhe on erilainen ja jokainen lapsi on 

yksilö. Myös kulttuuri ja historiamme vaikuttaa siihen, miten lapsi kohdataan (Sinkkonen 

2008:106-107; Keltikangas Järvinen:38).  ja millainen kiintymyssuhteen luonne kehittyy. 

Kun tiedämme jokaisen perheen ja lapsen olevan yksilöllinen ja lasten kehittyvän eri tah-

tiin, tulisi meidän myös huomioida se, että lasten tapa reagoida muutoksiin voi olla eri-

lainen ja siihen vaikuttaa lapsen synnynnäinen temperamentti. (Keltikangas-Järvinen 
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2004:39-40) Tutkimusten mukaan erilaisten lasten temperamentti tulisi ottaa huomioon 

myös lasten kohtelussa, lapsen yksilöllisyys tulisi huomioida. (Keltikangas-Järvinen 

2004:172.)  

Suurin osa suomalaisista lapsista on todennäköisesti saanut turvalliset lähtökohdat ke-

hittyä ja lapsille on todennäköisesti kehittynyt hyvä perusturvallisuuden tunne. Tervey-

den ja hyvinvointilaitoksen julkaiseman tilastoraportin ”Pienten lasten ja heidän per-

heidensä hyvinvointi 2018” mukaan suurin osa neljävuotiaista voi ainakin vanhempien 

mukaan hyvin. (THL 2019.) 

Jari Sinkkosen mukaan suomalaisessa kasvatuskulttuurissa lapsia pidetään pärjäävinä 

ja omatoimisina. Ajatellaan, että lapsi osaa enemmän kuin osaamme kuvitellakaan, lapsi 

on itsenäinen. Osa lapsista onkin hyvin omatoimisia, mutta joukkoon mahtuu lapsia, jotka 

ovat pelokkaita ja tarvitsevat enemmän tukea. (Sinkkonen 2018:73). Joillakin voi olla 

vaikeammat lähtökohdat alun alkaen ja lapset voivat tarvita enemmän aikaa ja tukea. 

Voisi päätellä, että turvattomuutta kokenut lapsi voi “vaurioitua” lisää, mikäli lapsi joutuu 

yllättäen esimerkiksi vieraaseen paikkaan ilman tuttua vanhempaa.  

3 Kiintymyssuhde lapsen turvallisuuden tarpeen perustana  

Kun pieni vauva syntyy maailmaan, vauva tarvitsee välittömästi hoivaa. Vauvalla on jo 

syntyessään valmiudet pyrkiä aktiivisesti vuorovaikutukseen vanhempansa kanssa 

(Mäntymaa -Tamminen 1999). Niin myös lapsen vanhemmalla on biologinen taipumus 

vastata lapsen vuorovaikutustarpeisiin. (Nurmi – Ahonen – Lyytinen – Pulkkinen & Ruop-

pila 2015:37). 

Kun vanhempi reagoi lapsen tarpeisiin ja kommunikoi lapsen kanssa, syntyy vauvan ja 

häntä hoitavan vanhemman välille vuorovaikutussuhde, jossa molemmat osapuolet vai-

kuttavat toisiinsa. (Mäntymaa - Tamminen 1999). Kun vanhempi tarjoaa lapselle virik-

keitä ja kommunikoi lapsen kanssa, kannustaa se vauvaa ääntelemään ja sosiaaliseen 

aktiivisuuteen, vauva oppii. (Nurmi ym. 2015:37.) 

Varhainen vuorovaikutus vauvan kanssa mahdollistaa perusluottamuksen syntymisen. 

Perusluottamuksella tarkoitetaan mielenterveyden pohjaa, jota ilman ihminen ei koe ole-

vansa merkityksellinen muille ihmisille. (Rantala 2019). Siihen millainen perusluottamus 

lapselle kehittyy, riippuu siitä, miten lapsen tarpeisiin vastataan. Reagoidaanko lapsen 
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itkuun ja saako lapsi tarvitsemaansa hoivaa johdonmukaisesti. (Kemiläinen 2016). Erja 

Rusasen “Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys” -kirjan mukaan biologisella äidillä on lähtö-

kohtaisesti parhaimmat valmiudet vastata pienen vauvan tarpeisiin, sillä synnyttäneellä 

naisella on erityinen herkkyys havaita lapsen tarpeet ja vastata niihin. Äidin kyky rea-

goida lapsen viesteihin aktivoituu jo raskausaikana. Kun vanhempi on herkistynyt rea-

goimaan lapsen tarpeisiin ja kykenee täyttämään lapsen tarpeet, lisää se lapsen koke-

maa turvaa. (Rusanen 2011:37.)  

Kun äiti ja vauva ovat läheisyydessä ja vuorovaikutuksessa toisiinsa, voidaan puhua äi-

din ja vauvan toisiinsa samaistumisesta ja äidin ja lapsen välisestä symbioosista. (Nie-

melä - Siltala & Tamminen 2003:27-28.) Ajatellaan, että lapsi kokee olevansa yhtä häntä 

hoitavan vanhemman kanssa. (Rusanen 2011:26). Kun pienen lapsen tarpeisiin vasta-

taan, tarkoittaa se lapsen kiinnittymistä vanhempaansa, lapsen ja vanhemman välistä 

kiintymyssuhdetta. (Sinkkonen Kalland 2011:29-30.) 

Brittiläisen psykiatrin John Bowlbyn kehittämän kiintymyssuhdeteorian mukaan, lapsi tar-

vitsee kiinnittymisen hoitajaansa, sitä voidaan pitää jopa eloonjäämisen perusteena. 

(Sinkkonen - Kalland 2011:29-30.)   Lapsi varmistaa näin, että vanhempi pysyy hänen 

lähellään. 

Mikäli pieni lapsi joutuu liian varhain tai liian pitkäksi aikaan eroon hoitajastaan, aiheuttaa 

se lapselle syvää epätoivoa ja ahdistusta. (Bowlby 1979,2005:61-63.) Bowlbyn mukaan 

lapsen kiinnittyminen  vanhempaan muodostuu sen pohjalta, miten vanhempi vastaa 

vuorovaikutuksessaan lapselle.(Sinkkonen - Kalland 2011:31.) 

Poikkeuksetta lähes aina vauvan ja häntä hoitavan välille kehittyy jonkinlainen kiintymys-

suhde. Vain hyvin harvinaisissa tapauksissa kiintymyssuhde jää kehittymättä. Kiintymys-

suhde voi kuitenkin kehittyä myös negatiivisesti, ja lapsen kehitys voi vaarantua. (Sink-

konen, 2004). Jokainen lapsi tarvitsee kokemuksen siitä, että on tärkeä ja osa yhteisöä. 

(Pupita Mattila 2011:18-19.)  

Jari Sinkkosen ja Mirjam Kallandin vuoden 2005 kirjassa: Varhaiset ihmissuhteet ja nii-

den häiriintyminen tuodaan esiin näkemys, jossa lapselle olisi ikään kuin biologisesti oh-

jelmoitu alttius muodostaa kiintymyssuhde, koska kiintymyssuhteen synty on eloonjää-

misen kannalta hyvin tärkeä. Lapsi kykenee myös hyvin joustavasti mukautumaan ja ke-
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hittämään edes jonkinlaisen kiintymyssuhteen, mikäli tietty minimimäärä ympäristön tu-

esta ja virikkeistä täyttyy. (Sinkkonen – Kalland 2005:20.) Lapsi pyrkii siis haastavissakin 

olosuhteissa muodostamaan ensisijaiseen hoitajaansa, vanhempaansa kiintymyssuh-

teen. 

Vaikka kiintymyssuhdetta käsitelläänkin äidin ja lapsen välisenä suhteena, lapsi muo-

dostaa kiintymyssuhteen myös muihin perheenjäseniin. Kuitenkin kiintymyssuhde isään 

on erilainen kuin äitiin, mutta vanhempien erilaiset kiintymyssuhteet luovat tasapainoa 

suhteessa toisiinsa. (Sinkkonen 2004). Äidin rauhoittava ja lohduttava vaikutus näkyy 

stressihormonipitoisuuksien laskuna, isän kanssa oleminen voi olla erilaista. Isä voi esi-

merkiksi opettaa rohkeutta kohdata haasteita tai isä voi antaa neuvoja ja kannustaa. 

(Sinkkonen Kalland 2011:121). Merkittävää on kuitenkin se, kuka on lapselle ensisijainen 

hoitaja, eli tärkein henkilö, keneen lapsi solmii tunnesiteen varhaislapsuudessa. (Rusa-

nen 2011:30; Sinkkonen 2004). Suurin merkitys kiintymyssuhteen kannalta on, lapsen ja 

lapsen vanhemman välisen suhteen laadulla ja ajallisella kestolla. (Rusanen 2011:217) 

Lapsi oppii vuorovaikutukseen liittyviä syy- seuraussuhteita ja muodostaa itsestään ja 

maailmastaan tietynlaisen kuvan sen perusteella, miten hän on vuorovaikutuksessa 

häntä ympäröivään maailmaan. Kiinnittyminen vanhempaan rakentuu vähitellen vuoro-

vaikutussuhteen pohjalta. (Sinkkonen - Kalland 2011:31). Turvallisessa kiintymissuh-

teessa oleva lapsi hakee turvaa ja lohtua vanhemmastaan tutustuessaan ympäris-

töönsä. (Sinkkonen - Kalland 2011:35). Vuoden ikäinen lapsi on jo oppinut, että van-

hempi on tarvittaessa lähellä ja hänestä voi hakea turvaa tarvittaessa. (Sinkkonen - Kal-

land 2011:35).  

4 Kiintymyssuhteen vaikutus lapseen   

Lapsen kasvaessa lapsella voi olla useampia kiintymyssuhteita lapsen ensisijaisen hoi-

tajan tai hoitajien (yleensä vanhempien) ja sisarusten lisäksi. Tärkeitä ihmisiä voivat olla 

esimerkiksi isovanhemmat tai lastenhoitaja. (Sinkkonen 2004). 

Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen kertoo vuoden 2004 Duadecim- artikkelissa kiintymys-

suhteen merkityksestä. Sinkkonen tuo esiin, kuinka äidin ja lapsen välinen keskinäinen 

vuorovaikutus vaikuttaa pienen lapsen aivojen kehitykseen ja etenkin turvattomuus voi 

olla vaurioittavaa pienen lapsen aivojen kehitykselle. Kriittinen ikä lapsen aivojen kehit-

tymisen kannalta on ensimmäisen vuoden loppupuolella. (Sinkkonen 2004.) Lapsen ja 
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häntä hoitavan suhteen laatu on siis hyvin merkityksellinen ja tärkeä lapsen kehityksen 

kannalta jo hyvin varhaisesta vaiheesta lähtien.  

Kun lapsi on vuorovaikutuksessa häntä hoitavan kanssa, tekee hän päätelmiä itsestään 

vuorovaikutussuhteen perusteella. Jokainen lapsi omaksuu omanlaisen kiintymisstrate-

gian, jonka vuoksi lapsissa voidaan nähdä yksilöllisiä eroja kohdata ja  käsitellä asioita. 

(Sinkkonen – Kalland 2005:38). 

Lapsi tekee päätelmiä siitä, onko hän rakastettu ja mitä vanhemmat ajattelevat hänestä. 

Vanhemmat vastaavat lapsen viesteihin omien itselle kehittyneiden kiintymysstrategioi-

den perusteella, mitkä he ovat omaksuneet omien kokemustensa perusteella. Kiintymys-

suhdemallit välittyvät siis sukupolvelta toiselle. (Sinkkonen - Kalland 2011:36.) Turvalli-

sen kiintymyssuhdemallin  on todettu periytyvän kaikista pysyvimmin. Ne lapset, joilla on 

turvallinen kiintymyssuhde, voivat todennäköisimmin siirtää turvallisen kiintymyssuhde-

mallin myös omille lapsilleen.  (Sinkkonen - Kalland 2011:55-56.) 

Turvallisesti kiintynyt lapsi on saanut kasvaa turvallisessa ympäristössä, jossa lapsen 

tunteisiin on reagoitu johdonmukaisesti ja empaattisesti. Lapsi on oppinut sosiaalisia tai-

toja ja hän pärjää ihmissuhteissa. Turvattomasti kiintyneet lapset ovat usein jääneet yk-

sin tunteidensa kanssa ja lapsen reagointi asioihin voi olla sen vuoksi järkiperäistä ja 

vähäeleistä. Lapsi voi olla oppinut kylmettämään tunteensa. Ristiriitaisesti kiinnittynyt 

lapsi on elänyt epäjohdonmukaisessa ja impulsiivisessa maailmassa, jonka vuoksi lapsi 

kokee jatkuvaa turvattomuutta. Lapsilla, joilla ei ole ollut minkäänlaista kiinnittymisstra-

tegiaa, on elämä ollut kaoottista. Ilman kiinnittymistrategiaa jääneet lapset voivat jähmet-

tyä peloissaan paikalleen, eivätkä kykene hakemaan turvaa aikuiselta. Joskus heillä 

saattaa esiintyä myös poikkeavaa liikehdintää tai ilmehdintää, joita ei välttämättä havaita 

ilman tarkempaa tutkimusta. (Sinkkonen, 2004) 

Mikäli pieni lapsi joutuu kokemaan turvattomuutta, eikä hänen tarpeisiinsa vastata, jou-

tuu hän muodostamaan uusia keinoja omien tunteidensa säätelyyn ja hänen on kehitet-

tävä muita keinoja varmistaakseen riittävän läheisyyden hoitajaansa. Lapsen käyttäyty-

minen voi esimerkiksi muuttua suuntaan, jossa lapsi vaimentaa kiintymyssuhdejärjestel-

määnsä ja vähentää omaa reagointiaan, lapsi pyrkii suojelemaan itseään torjuvilta reak-

tioilta. Lapsi voi esimerkiksi vältellä sylikontaktia hoitajaansa. Lapsen kiintymyssuhdejär-

jestelmä voi myös ylivirittyä, jolloin lapsi voi liioitella tunnetilojaan saadakseen huomion 

vanhemmaltaan. (Sinkkonen - Kalland 2005:36-37.) Lapsi, joka taas on saanut kokea 
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turvaa, on luottavainen ja osaa arvioida omia sisäisiä tunnesignaaleja. Lapsi saa johdon-

mukaista palautetta omiin viesteihinsä ja lapsi voi ennakoida ja säädellä omaa kiintymys-

käyttäytymistään.  (Sinkkonen - Kalland, 2005:38-39.) 

Sinkkosen ja Kallandin teoksen mukaan kiintymyssuhde voidaan määritellä myös stra-

tegiaksi, jonka lapsi kehittää kasvuympäristön vaarojen varalta suojatakseen itseään. 

(Sinkkonen Kalland 2011:39.) Sinkkosen ja Kallandin kirjassa varhaislapsuuden tunne-

siteet ja niiden suojeleminen kuvataan hyvin yksityiskohtaisesti erilaisia kiintymyssuh-

destrategioita ja niille ominaista käyttäytymistä. Kiintymyssuhteen syy-seuraussuhde on 

ihmetystä herättävän suoraviivaista. (Sinkkonen – Kalland 2011:42-55.) Esimerkiksi lap-

sen pakollinen tottelevaisuus voi johtua väkivallan pelosta, jolloin lapsi on koko ajan mu-

kautuva ja valppaana välttääkseen konflikteja. (Sinkkonen - Kalland 2011:49). 

Sinkkosen näkemyksen mukaan tasapainoisten vanhempien lapset ovat tasapainoisia 

ja he pärjäävät elämässä ilman suuria ponnisteluja, kun taas lapset, jotka ovat joutuneet 

kasvaa turvattomissa olosuhteissa, joutuvat kamppailla sisäisten ristiriitojensa kanssa ja 

käyttämään energiaa omaan henkiseen tasapainoiluun sen sijaan, että keskittyisivät so-

siaalisiin suhteisiin tai uusien asioiden oppimiseen.  (Sinkkonen 2004.)  

Erja Rusasen Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys –kirjassa käsitellään lapsen ja vanhem-

man välistä vuorovaikutussuhdetta ja kuinka haavoittuvainen John Bowlbyn kehittä-

män kiintymyssuhdeteorian läheisyydensäätelysysteemi on. Rusasen näkemyksen mu-

kaan esimerkiksi lapsen hätään vastaamatta jättäminen, voi aiheuttaa lapsessa turvat-

toman kiintymysmallin, joka voi vaikuttaa lapsen mahdollisuuksiin ja ihmissuhteisiin mah-

dollisesti vielä aikuisena. Mikäli lapsen kehitys vaarantuu varhaislapsuudessa, on mah-

dollista, että sillä on vaikutusta esimerkiksi nuoruuden aggressiivisuuteen ja ongelma-

käyttäytymiseen. (Rusanen 2011:14-16.)  

5 Turvallinen varhaiskasvatuksen aloittaminen kiintymyssuhteen näkö-
kulmasta  

Eeva Hujalan ja Leenan Turjan toimittamassa varhaiskasvatuksen käsikirjassa todetaan, 

että pienen lapsen aloittaessa päivähoidon kiintymyssuhteen merkitys tulisi huomioida 

ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö tulisi olla lähtökohtana päiväkodin aloituksessa. 

Kehityspsykologisten teorioiden mukaan kiintymyssuhteen pitää olla riittävän pysyvä, 
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jotta lapsi voisi kehittyä normaalisti. Siksi päiväkodin aloittaminen on kriittinen vaihe, joka 

tulee ottaa huomioon. (Hujala – Turja 2011:80.) 

Lapsi tarvitsee myös hoidossa samoja turvallisen kehityksen edellytyksiä kuin kotonakin. 

Lapsen ja vanhempien välinen kiintymyssuhde toimii perustana, kun lapsi luo uusia kiin-

tymyssuhteita. Tutustuessaan päivähoitoon on tärkeää, että vanhempi on mukana tutus-

tumisvaiheessa. Kun vanhemmat luottavat hoitajaan, lapsikin voi alkaa 

luottaa häntä hoitavaan uuteen hoitajaan. (Hujala – Turja  2011:81.) 

Hujalan ja Turjan toimittaman varhaiskasvatuksen käsikirjan mukaan lapsen pitäisi 

saada tutustua rauhassa varhaiskasvatuspaikkaan, jotta lapsi voisi muodostaa turvalli-

sen suhteen uuteen hoitajaansa. Lapsen tulisi saada tutustua uuteen paikkaan vanhem-

pansa kanssa yhdessä, jolloin vanhempi auttaa lasta suhteen luomisessa uuteen hoita-

jaan. Lapsen on helpompi luoda uusi suhde hoitajaan, kun hän voi ensin havaita van-

hempiensa ja hoitajan välille syntyneen keskinäisen luottamuksen. Tutustumisvaiheessa 

myös vanhemmat voivat kertoa lapsen yksilölliset tarpeet ja toiveet. Kun vanhemmat 

voivat tutustua yhdessä lapsen kanssa varhaiskasvatuspaikkaan, varhaiskasvatuspai-

kalla on mahdollisuus myös havainnoida lapsen ja vanhemman välistä suhdetta ja muo-

dostaa siitä käsityksensä. Lapsen tulisi saada tutustua päiväkotiin yhdessä vanhem-

pansa kanssa noin kahden viikon ajan, jotta tutustumisjakso olisi riittävä. Ruotsissa on 

jo pidempään kiinnitetty huomiota lapsen varhaiskasvatukseen siirtymiseen ja siellä lap-

silähtöisessä ajattelumallissa tutustumisjakson pituuteen vaikuttaa lapsen yksilölliset tar-

peet, riippuen siitä, milloin lapsi kokee riittävästi turvaa pärjätäkseen ilman vanhem-

paansa varhaiskasvatuspaikassa. Lapsen tulisi saada luoda turvallinen suhde ainakin 

yhteen hoitajaan ennen tutustumisjakson päättymistä. (Hujala – Turja 2011: 81.) 

Mikäli varhaiskasvatuspaikkaan on voitu tutustua rauhassa, tutustumisvaiheen lopussa 

lapsi on ehtinyt oppia jo tuntemaan päiväkodin rutiinit ja varhaiskasvatuksen fyysinen 

ympäristö on tullut lapselle tutuksi. Ruotsissa vanhempien mukana oloa ja yhteistyötä 

pidetään tärkeänä varhaiskasvatusta aloittaessa. Vanhempien kanssa myös keskustel-

laan yhteistyön merkityksestä, sekä heidän osuudestansa siinä. Tutustumisjakson jäl-

keen on tärkeää, että vanhempien kanssa keskustellaan tiiviisti lapsen päivittäisistä kuu-

lumisista, jotta vanhemman ja lapsen välinen yhteys säilyisi. Keskinäisellä säännöllisellä 

kuulumisten vaihtamisella voidaan varmistaa tiedon kulku kodin ja päiväkodin välillä ja 
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näin vahvistaa kasvatuskumppanuutta, tukea lapsen ja vanhemman arkea myös koti-

oloissa. (Hujala - Turja 2011:80-81.)  

Erja Rusasen, Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys- kirjassa Rusanen käsittelee John 

Bowlbyn kiintymysteoriaa. Kirjan näkemyksen mukaan lapsi alkaa kestää ensisijaisen 

hoitajan poissaoloa kolmen ikävuoden jälkeen. Bowlby uskoo, että kolmen vuoden ikäi-

nen lapsi alkaa hyväksymään hoitajikseen myös vieraita henkilöitä. Erja Rusasen kir-

jassa todetaan, että olisi tärkeää, että lapsi saa itse valita päivähoidossa henkilön, johon 

kiinnittyy, etenkin jos kyseessä on alle kolmevuotias lapsi. (Rusanen 2011:29). 

Rusanen toteaa kirjassaan, että kiintymyssuhdeteorian mukaan, lapsen mieli voi vahin-

goittua, mikäli lapsen emotionaalisesti tärkeä kiintymyssuhde häiriintyy. Rusanen ilmai-

see, että lapselle tärkeä kiintymyssuhde voi vaurioitua missä tahansa, ei vain silloin, mi-

käli lapsi joutuu kasvamaan turvattomassa kodissa, vaan yhtä lailla kiintymyssuhde voi 

vaurioitua päivähoidossa. Erja Rusanen täsmentää, että vahingoittuminen on mahdol-

lista, koska lapsi joutuu eroon tärkeimmistä ihmisistä. Etenkin jos lapsen hätään ei rea-

goida, lapsen kiintymyssuhde voi vahingoittua. Rusanen toteaa myös kirjan teorioissaan, 

että lapsen kykyä luottaa muihin ihmisiin ja häntä hoitavaan uuteen hoitajaan, ei voida 

väkisin nopeuttaa. Lapselta ei voida vaatia sellaista reippautta. (Rusanen 2011:19.)   

Rusasen mukaan lapsen turvattomuus voi näkyä esimerkiksi aamuisin takertumisena 

vanhempaan, kun lapsen tulisi lähteä varhaiskasvatuspaikkaan tai lapsi ei kykene leik-

kimään varhaiskasvatuspaikassa. (Rusanen 2011:15). Kun lapsi haluaa takertua van-

hempaan, aikuisen tehtävä on suojella lasta pelottavassa tilanteessa. (Rusanen 

2011:32). 

Myös lääketieteen tohtori, Turun yliopiston lasten-ja nuorisopsykoterapeutti Jari Sinkko-

nen tuo kirjassaan “Kiintymyssuhteet elämänkaaressa” esiin näkemyksen, jossa lapsen 

olisi hyvä tutustua päivähoitoon rauhassa. Sinkkosen kirjan mukaan vanhemman olisi 

hyvä olla lapsen mukana tutustumassa varhaiskasvatuspaikkaan. Lasta ei saisi myös-

kään jättää yllättäen ja ilmoittamatta siitä lapselle. Vanhemman yllättävä katoaminen voi 

järkyttää lapsen mieltä ja loukkaa lapsen tunteita. Sinkkonen tuo kirjassaan esiin Jay 

Belskyn, tunnetun päivähoidon tutkijan tutkimustuloksen, jonka mukaan lapsen kiinty-

missuhteen laatuun vaikuttaa päivähoidon kesto. Erityisen huonot vaikutukset olivat ti-

lanteessa, jossa lapsi vietti yli 35 tuntia viikossa päiväkodissa ja lapsella oli turvaton kiin-

tymyssuhde molempiin vanhempiinsa. (Sinkkonen, 2018:69-72).   
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Kiintymyssuhdeteorian näkemyksen mukaan, mikäli lapsen ensimmäiset elinvuodet ovat 

turvallisia, voisi se edesauttaa myös lapsen myöhempiä ihmissuhteita. (Rusanen 

2011:224.) Rusasen kirjan mukaan vanhempien ja lapsen välinen kiintymyssuhde vai-

kuttaa myös lapsen myöhemmin varhaiskasvatuspaikassa muodostamaan kiintymys-

suhteeseen hoitajiinsa. Lapsen ja lasta varhaiskasvatuksenpaikassa hoitavan välisellä 

suhteella on havaittu myös yhteys lapsen myöhempiin käytöshäiriöihin. Mikäli esimer-

kiksi poikalapsen kiintymyssuhde oli ollut turvaton häntä hoitavaan lastenhoitajaan päi-

väkodissa, lapsella oli riski ongelmakäyttäytymiseen nuorena. 

Rusasen kirjan mukaan turvallinen kiintymyssuhde esimerkiksi lastentarhanopettajaan 

ei voi korvata kuitenkaan puutteellista vanhempien ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta ja 

siksi onkin tärkeää, että vanhempien ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta tuetaan varhais-

kasvatuksessa ja sen suunnittelussa. (Rusanen, 2011: 226.) 

John Bowlbyn Kiintymyssuhdeteoria, jonka mukaan lapsen olisi turvallisinta olla ensim-

mäiset kolme vuotta läheisimmän hoitajansa kanssa, on ristiriitainen nyky-yhteiskunnan 

vaatimuksiin nähden. Nykyisin moni lapsi aloittaa päivähoidon ennen kolmen vuoden 

ikää. Keskeistä tänä päivänä on, kuinka lapsen pelkoon suhtaudutaan, otetaanko lapsen 

pelko todesta vai jätetäänkö lapsi yksin pelkonsa kanssa, esimerkiksi varhaiskasvatusta 

aloittaessa. Tuemmeko ja ohjaammeko lasta riittävästi muutoksissa? (Rusanen 

2011:14- 15.) 

6 Lapsen oikeudet turvallisen varhaiskasvatuksen aloittamiseen  

YK:n lasten oikeuksien sopimus ja varhaiskasvatuslaki tukevat näkemystä siitä, että lap-

sen tulisi saada aloittaa varhaiskasvatus yksilön tarpeet huomioiden ja turvallisesti yh-

teistyössä vanhempien kanssa. Suomi on sitoutunut noudattamaan YK:n lasten oikeuk-

sien sopimusta. YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa lapsen edulla tarkoitetaan lapsen 

kokonaisvaltaisen kehityksen turvaamista ja lapsen oikeuksien toteutumista. 

Siinä todetaan muun muassa seuraavia asioita: Lapsen etu tulee laittaa kaikissa lapsia 

koskevissa toimissa, kuten lainsäädäntöelinten tai sosiaalihuollon toimissa kaiken 

edelle. Myös vanhempien ja muiden huoltajien tulee huolehtia lapsen edun toteutumi-

sesta ja sitä tulisi harkita aktiivisesti. Lapsen etua harkittaessa pitäisi kiinnittää huomiota 

lapsen perhetaustaan, hänen haavoittuvaan asemaansa, turvallisuuteen ja terveyteen.  



15 

 

 

Sopimuksen mukaan lapsella on oikeus suojeluun. Toimivaltaisten viranomaisten täytyy 

huolehtia siitä, että lapsen huolenpidosta vastaavat laitokset huolehtivat lapsen turvalli-

suudesta ja terveydestä. (Unicef n.d.)  

7 Varhaiskasvatus Suomessa  

Varhaiskasvatuksella Suomessa tarkoitetaan pedagogiikkaan painottuvaa suunnitelmal-

lista ja tavoitteellista kasvatuksen, hoidon ja opetuksen kokonaisuutta.   

Varhaiskasvatukseen kuuluvat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja avoin varhaiskas-

vatustoiminta. Tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja iän mukaista 

kehitystä. Sillä pyritään myös tukemaan lapsen elinikäistä oppimista, toteuttamaan mo-

nipuolista pedagogiikkaa, edistämään lasten yhdenvertaisuutta, tunnistamaan yksilölli-

sen tuen tarve, kehittämään lapsen yhteistyökykyä ja mahdollistamaan lapsen osallisuus 

sekä toimiminen yhteistyössä vanhemman tai muun huoltajan kanssa.  

Kuntien velvollisuus on huolehtia varhaiskasvatuksen saatavuudesta. (Opetushallitus ja 

kulttuuriministeriö n.d.) Varhaiskasvatuslain mukaan lapsella on oikeus varhaiskasvatuk-

seen. Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä oppivelvollisia ja poik-

keustapauksessa myös oppivelvolliset lapset. (Finlex 2018.)  

Varhaiskasvatuksessa toteutetaan valtakunnallista opetushallituksen laatimaa varhais-

kasvatussuunnitelmaa, jotta lapsilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet tasa- arvoiseen ja 

laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. (Opetushallitus 2018:7-8.) Valtakunnallisen var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnat laativat omat paikalliset varhais-

kasvatussuunnitelmansa. Paikallisten suunnitelmien lisäksi lapsille laaditaan omat yksi-

lölliset varhaiskasvatussuunnitelmat. (Opetushallitus 2018:7-8.) Varhaiskasvatuksen 

merkitys on haluttu nähdä osana elinikäisen oppimisen jatkumoa, niinpä varhaiskasva-

tussuunnitelmasta löytyy yhtymäkohtia esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. Var-

haiskasvatussuunnitelma pohjautuu varhaiskasvatuslakiin. (Opetushallitus n.d.) 

Päätettäessä, toteuttaessa ja suunniteltaessa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitelmaa 

tulee varhaiskasvatussuunnitelman ensisijaisena tavoitteena olla lapsen tarpeet ja etu.  

Varhaiskasvatuslaissa todetaan, että lapsen yksilöllinen tuen tarve tulisi huomioida ja 

lapsen kehitys ja kokonaisvaltainen hyvinvointi tulee varmistaa, toimimalla yhdessä yh-

teistyössä lapsen vanhempien tai huoltajan kanssa. (Finlex 2018.) 
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Koska laadukkaan varhaiskasvatuksen kriteerit edellyttävät, että lapsen etu tulee ottaa 

kaikissa varhaiskasvatuksen vaiheissa huomioon, on lapsen etu ja yksilöllisyys sekä yh-

denvertaisuus huomioitava myös varhaiskasvatusta aloittaessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa tuodaan esiin vanhempien ja varhaiskasvatuspaikan 

yhteistyön merkitys ja sitä perustellaan osallisuuden ja inklusiivisuuden näkökulmasta.  

Lapsen osallisuuden kokemukseen vaikuttaa se, miten lapsi kohdataan: kohdataanko 

hänet sensitiivisesti? Inklusiivisuudella tarkoitetaan yhteisöön ja yhteiskuntaan mukaan 

ottamista, integroitumista yhteiskuntaan.  

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan vanhemmilla on oikeus tuoda esiin näkemyksi-

ään ja osallistua lapsen hoitoon suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja arviointiin. (Ope-

tushallitus 2018.) Vanhemman osallistuminen lisää lapsen ja vanhemman osallisuutta ja 

lisää lapsen kokemaa turvaa, kun lapsi tulee kuulluksi. Varhaiskasvatussuunnitelma si-

sältää myös lapsen tasa- arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun. Yhdenvertaisuudella ei 

kuitenkaan tarkoiteta sitä, että kaikilla lapsi tulisi olla samanlainen kohtelu. (Opetushalli-

tus 2018.) Tässä yhteydessä sillä voidaan pikemminkin tarkoittaa, että yksilöllisyyden 

huomioiminen on tärkeää varhaiskasvatuksen aloittamisessa. Yksilöllisyyden huomioi-

minen edistää lasten välistä tasa-arvoa, kun kaikilla lapsilla on mahdollisuus turvalliseen 

varhaiskasvatuksen aloittamiseen ja varhaiskasvatukseen. 

8 Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma  

Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtakunnalliseen Opetushallituk-

sen julkaisemaan varhaiskasvatussuunnitelmaan, johon Kirkkonummi on halunnut tuoda 

oman painotuksensa ja lisätä menetelmiä varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamiseksi. 

Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelmassa keskiössä on yhdenvertaisuus ja lapsi-

lähtöisyys. Kirkkonummen tavoitteena on mahdollistaa lapsille onnellinen lapsuus. Lap-

sen osallisuus ja kestävä kehitys kuuluvat myös Kirkkonummen kuntastrategiaan ja pai-

nottuvat siten myös varhaiskasvatussuunnitelmassa. Osallisuus on huomioitu ottamalla 

Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelman tekoon mukaan varhaiskasvatuksen hen-

kilöstö, varhaiskasvatuksen lapset sekä vanhemmat.   
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Vanhemmat osallistuvat varhaiskasvatuksen opettajan ja lapsen kanssa myös lapsen 

oman yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman suunnitteluun, toteutukseen ja arvioin-

tiin. Varhaiskasvatussuunnitelma perustuu jatkumoon, jossa suunnitelmaan palataan 

aika-ajoin.   

Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on tukea lapsen kokonaisval-

taista kasvua ja kehitystä yhdessä vanhemman kanssa. Tavoitteena on, että lapsella 

olisi oppimisympäristö, jossa oppiminen mahdollistuisi laadukkaasti, lapselle muodos-

tuisi positiivinen käsitys oppimisesta, itsestä oppijana ja yhteisön jäsenenä. Lapsen vah-

vuudet otetaan huomioon. Tiedon siirtyminen on tärkeää. 

Kirkkonummella toteutetaan myös tietoisesti yhteistyötä vanhemman ja lasta hoitavan 

tahon välillä, kasvatuskumppanuutta. Kirkkonummen varhaiskasvatuksen arvopohja pe-

rustuu eri tahojen, kuntastrategian, opetussuunnitelmien ja varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden mukaisiin arvoihin. Arvoista keskustellaan säännöllisesti. Yhteinen toi-

minta lapsen huoltajien kanssa on tärkeää. Kirkkonummella huomioidaan sukupuolisen-

sitiivisyys, sekä tehdään vuosittain tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvä toiminta-

suunnitelma ryhmän tarpeista riippuen. (Kirkkonummen varhaiskasvatussuunnitelma.)  

9 Nykyiset koronavirusepidemiaa koskevat ohjeistukset  

Tartuntalain 9 pykälän mukaan kuntien tulee huolehtia tartuntatautien ehkäisystä, tutki-

muksesta, sekä seurannasta ja hoidosta osana kansanterveystyötä. Opetus- ja kulttuu-

riministeriön, sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien varhaiskasvatusta kos-

kevien suositusten tarkoitus on varmistaa lasten turvallinen varhaiskasvatus ja koulun-

käynti koronavirusepidemian aikana siten, että varhaiskasvatus- sekä opetus ovat tur-

vallisia sekä lapsille, että henkilökunnalle.  Suositusten tarkoitus on ehkäistä ja rajata 

mahdollisia tartuntoja, sekä vähentää mahdollisia altistumisia. Tarkoituksena on noudat-

taa tartuntatautilakien periaatteita, lapsen etu ja oikeudet huomioiden. Kunnat saavat itse 

päättää tilanteeseensa sopivat käytännöt.  

Tämänhetkisten suositusten mukaan ihmisten välisiä fyysisiä kanssakäymisiä tulisi pyr-

kiä vähentämään, esimerkiksi ryhmien välistä työskentelyä tulisi välttää ja toiminta pyrkiä 

järjestämään oman ryhmän sisällä. Ulkopuolisten ihmisten vierailuja tulisi välttää, mutta 

lapsella ja lapsen vanhemmalla on mahdollisuus tutustua päiväkotiin, kun huomioidaan 

riittävä hygienia ja väljyys. 
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Tiimien väliset kokoontumiset tulisi tehdä etänä, fyysisiä kontakteja tulisi pyrkiä välttä-

mään ja mikäli kontakteja ei voida välttää, suositellaan väljyyttä kontakteissa, sekä mas-

kin käyttöä. 

Hygieniatasoa tulee tehostaa, kädet tulee pestä useamman kerran saippualla, myös var-

haiskasvatuksesta kotiin lähtiessä. Mikäli lapsella tai henkilökuntaan kuuluvalla todetaan 

oireita, ei varhaiskasvatukseen tule saapua. Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuspai-

kassa, tulee hänen kanssaan siirtyä erilliseen tilaan odottamaan huoltajan hakua ja pyr-

kiä välttämään hänen kontaktiaan muihin lapsiin, myös aikuinen pyrkii välttämään lähi-

kontaktia häneen.   

Kotona on oltava niin kauan, kunnes oireet ovat kokonaan poistuneet. Jos testitulos on 

negatiivinen, voi varhaiskasvatuspaikkaan palata lieväoireisena, mikäli oireet ovat hel-

pottumaan päin. Lapsen sairastuessa on hyvä seurata THL:n ajankohtaisia ohjeita. Lap-

selle tärkeän lelun saa tuoda päiväkotiin, sekä viedä kotiin. (Opetus-.ja kulttuuriministeriö 

- THL 2020.)   

Kuntien välisissä rajoituksissa on jonkin verran eroavuuksia, koska kunnat saavat itse 

päättää viime kädessä itselleen sopivista toimenpiteistä. Myös koronaviruksen esiinty-

vyys vaikuttaa, miten tiukkoja rajoituksia missäkin kunnissa noudatetaan.  Eroavuuksia 

voi olla myös päiväkotikohtaisesti, riippuen ehkä myös päiväkotien mahdollisuuksista.  

Joissakin päiväkodeissa vanhemman ja lapsen yhteinen tutustuminen päiväkotiin on jär-

jestetty siten, että lapsi voi tutustua päiväkotiin vanhemman kanssa silloin, kun toiset 

lapset eivät ole paikalla. Tutustuminen kuitenkin voi olla hyvin lyhytkestoinen ja mahdol-

lisesti vain kerran toteutuva tapahtuma. 

On mahdollista, että lyhytkestoinen tutustumiskäytäntö varhaiskasvatuspaikkaan on 

melko yleistä koko maassa ja on ollut sitä jo ennen koronavirusepidemiaa. Voi olla, että 

varhaiskasvatuspaikoissa halutaan nopeuttaa tutustumisprosessia, eivätkä vanhemmat 

osaa sitä vaatiakaan, toisaalta jotkut vanhemmat voivat haluta, että tutustumisprosessi 

tapahtuu nopeasti. Varhaiskasvatuspaikassa voidaan ehkä myös vedota erinäisiin usko-

muksiin, jotka puoltaisivat lyhyttä tutustumista. Voidaan esimerkiksi ajatella, että lapselle 

“pitkät hyvästit” ovat haitallisia, vaikkei pitkällä tutustumisjaksolla ole mitään tekemistä 

“pitkien hyvästien” kanssa, vaan tarkoitetaan sitä, ettei varsinaisesta hyvästelytilanteesta 
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tehdä liian pitkää. Kun lapsen on aika harjoitella itsenäistä olemista, vanhempi poistuu 

paikalta hyvästeltyään lapsen.   

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositukset ovat 

aika väljiä ja jättävät kunnille mahdollisuuden toteuttaa suosituksia itselleen sopivilla ta-

voilla. Käsitys turvallisesta varhaiskasvatuksen aloittamisesta voi olla kuin veteen piir-

retty viiva, aika vaihteleva ja siksi on mahdollista, että välillä lapsen turvallinen varhais-

kasvatuksen aloittaminen jää melko kauas siitä, mikä lapsen kannalta olisi mahdollisesti 

tarpeellista ja turvallista kiintymyssuhdeteorian näkemyksestä. John Bowlbyn sekä mui-

den edellä esiintyvien lähteiden pohjalta vaatimukset turvallisen varhaiskasvatuksen 

aloittamiseen ovat vaativat. 

Suomessa ei ehkä kiinnitetä huomiota niinkään tutustumisen kestoon tai määrään vaan 

vaikuttaisi siltä, että ennemminkin tutustumisen riittävyys perustuu havaintoihin lapsesta 

tai opittuihin käytäntöihin. Päiväkotien välillä voi olla myös eroja tutustumisen toteutuk-

sessa. Kuitenkin uskoisin, että Suomessakin vähitellen siirrytään kohti Ruotsin-mallia ja 

varhaiskasvatuksen aloittamiseen ja tutustumiseen aletaan kiinnittämään enemmän 

huomiota. Tällöin siirrytään lapsilähtöisempään ajattelumalliin myös varhaiskasvatuk-

seen tutustumisessa.   

10 Sähköinen kysely  

Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullista kvalitatiivista tapaustutkimusta, jossa keskityt-

tiin tutkimaan lapsia, jotka ovat aloittaneet varhaiskasvatuksen koronaviruspandemian 

aikana. (KvaliMOTV n.d.) Tutkimuksessa toteutettiin sähköinen anonyymi kysely, joka 

lähetettiin kaikkiin Kirkkonummen varhaiskasvatuksen paikkoihin perhepäivähoitopaik-

koja lukuun ottamatta. Tarkoitukseen valikoitui anonyymikysely, koska kyseessä oli ih-

misiin kohdistuva tutkimus, eikä henkilötiedoilla ollut tutkimusta varten minkäänlaista pai-

noarvoa. Tutkimuksessa selvitettiin varhaiskasvatuksen aloittamisen laatua koronavirus-

pandemian aikana. Kyselyssä tarjottiin vastaajille muutamia vastausvaihtoehtoja, joista 

he valitsivat mielestään sopivimman. Lisäksi kyselyssä oli yksi kysymys, johon vastaajat 

saivat kirjoittaa vapaasti näkemyksiään. Vapaan vastauksen mahdollisuus toi kyselylle 

painoarvoa ja mahdollisti laadulliselle tutkimukselle ominaisen syvällisemmän ja yksityis-

kohtaisen tiedon saannin eli kvalitatiivisen analyysin tekemisen. Tutkimusmenetelmäksi 

valikoitui sähköinen kysely, koska se mahdollisti tiedon saannin useammalta yksiköltä ja 



20 

 

 

lisäsi tutkimustuloksen uskottavuutta. Koronaviruspandemiasta johtuen, sähköinen ky-

sely oli myös turvallinen tutkimusmenetelmä haastattelun sijasta. Sähköisen kyselyn 

avulla oli tarkoitus tutkia, kuinka lapsen oikeudet ja kehityspsykologisten näkemysten 

asettamat vaatimukset täyttävät turvallisen varhaiskasvatuksen aloittamisen edellytykset 

käytännössä. Kyselyn tarkoitus oli selvittää, onko lapsella mahdollisuus kokea turvaa 

varhaiskasvatusta aloittaessa myös koronaviruspandemian aikana. Tarkoitus oli tutki, 

toteutuuko lapsen oikeudet ja huomioidaanko lapsen yksilölliset tarpeet. Kyselystä saa-

tuja vastauksia verrattiin tutkimuksessa käytettyihin teorialähteisiin, jonka pohjalta ana-

lysoitiin, täyttyivätkö turvallisen varhaiskasvatuksen aloittamisen edellytykset myös ko-

ronaviruspandemian aikana.  

10.1 Kyselyn vastaukset 

Sähköinen linkki lähetettiin Kirkkonummen varhaiskasvatuksen yhdelletoista johtajalle, 

noin kahteenkymmeneen varhaiskasvatuspaikkaan. Varhaiskasvatuksen johtajat jakoi-

vat kyselyn työntekijöille, sekä varhaiskasvatuksen aloittaneiden lasten vanhemmille. 

Kysely lähetettiin keskimäärin noin 350 henkilölle. Sähköisellä linkillä toteutettuun kyse-

lyyn vastasi 39 henkilöä, joista 32 oli varhaiskasvatuksen aloittaneiden lasten vanhempia 

ja seitsemän oli varhaiskasvatuksen työntekijää. Vastaajien lapsista 33 oli aloittanut var-

haiskasvatuksen koronaviruspandemian aikana ja kuusi lasta oli aloittanut varhaiskas-

vatuksen muuna aikana. Kaikki vastaajat eivät vastanneet aivan kaikkiin kysymyksiin.  

Kyselyssä esitettiin vastaajille useita kysymyksiä. Ensin heiltä kysyttiin sitä, ovatko ko-

ronaviruspandemian aiheuttavat rajoitukset vaikuttaneet vastaajan mielestä varhaiskas-

vatuksen aloittamiseen. 

Tähän kysymykseen vastasi 35 henkilöä. Heistä 32 prosenttia oli sitä mieltä, että rajoi-

tukset eivät olleet vaikuttaneet varhaiskasvatuksen aloittamiseen. Suurin osa eli 68 pro-

senttia vastaajista puolestaan oli sitä mieltä, että koronaviruspandemian rajoitukset ovat 

vaikuttaneet aloittamiseen enemmän tai vähemmän. 

Kyselyyn vastanneista etenkin varhaiskasvatuksen työntekijät kokivat, että koronavirus-

pandemian rajoitukset olivat vaikuttaneet lasten varhaiskasvatuksen aloittamiseen 

melko paljon, kun taas vanhempien vastauksissa oli enemmän hajontaa. Osa vanhem-

mista koki, että rajoitukset ovat vaikuttaneet paljon, osa hieman ja osa koki, ettei ollut 
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mielestään vaikuttaneet. Vaikka kyselyyn vastaajien osuus on melko pieni, voi siitä kui-

tenkin päätellä, että rajoitukset kuitenkin ovat siis vaikuttaneet joidenkin varhaiskasva-

tuksen aloittamiseen. Tätä mieltä oli 68 prosenttia eli enemmistö vastaajista. 

 

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, ovatko vastaajien lapset aloittaneet varhaiskasvatuksen 

ennen koronapandemiaa. 59 prosentilla vastaajista oli lapsia, jotka olivat aloittaneet var-

haiskasvatuksen ennen koronaviruspandemiaa. Tästä voidaan päätellä, että vastaajilla 

on siis jonkinlainen kokemus varhaiskasvatuksen aloittamisesta ennen pandemiarajoi-

tuksia.  
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Kyselyssä tarkasteltiin myös sitä, saiko vastaajien mielestä lapsi tutustua riittävästi var-

haiskasvatuspaikkaan ennen hoidon aloittamista. Tulokset jakautuivat lähes tasan. Reilu 

puolet vastaajista koki, että tutustuminen olisi voinut mennä paremmin. Noin 46 prosent-

tia vastaajista puolestaan oli sitä mieltä, että tutustuminen oli ollut riittävää. 

 

Kyselyssä selvitettiin lisäksi, saiko lapsi tutustua varhaiskasvatuspaikkaan yhdessä van-

hempansa kanssa ennen varsinaisen hoidon aloittamista. Lisäksi kysyttiin, kuinka kauan 

tutustuminen oli kestänyt. 

Positiivinen havainto oli se, että selkeä enemmistö eli liki 90 prosenttia 37:stä kyselyyn 

vastanneista kertoi lapsensa saaneen tutustua varhaiskasvatuspaikkaan yhdessä van-

hempansa kanssa. Vastaajista 7,7 prosenttia vastasi, ettei lapsi ollut saanut tutustua 

varhaiskasvatuspaikkaan vanhemman kanssa. 2,6 prosenttia vastaajista puolestaan ei 

osannut sanoa vastaustaan. 



23 

 

 

 

Lähes puolet vastanneiden lapsista on saanut tutustua päiväkotiin enemmän kuin yhden 

päivän ajan. Noin 30 prosenttia lapsista on saanut tutustua viikon tai enemmän varhais-

kasvatuksen paikkaan ennen varsinaisen hoidon aloittamista.16 prosenttia lapsista tu-

tustui vain yhden päivän ajan ja 5,4 prosentilla lapsista tutustuminen jäi kokonaan väliin.  

 

Kyselyssä tarkastelun kohteena oli lisäksi se, tuliko aloite tutustumisvaiheen päättymi-

sestä päiväkodilta vai lapsen vanhemmilta. Tulos oli se, että yli 65 prosentissa tapauk-

sista aloite tuli päiväkodilta. Vanhemmat eivät siis itse ehdottaneet tutustumisvaiheen 

lopettamista vaan päiväkoti esitti sitä. 
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Lopuksi kyselyssä annettiin vastaajille mahdollisuus kertoa, miten varhaiskasvatuksen 

aloittamisen laatua voitaisiin kehittää. Vastauksena oli monenlaisia ehdotuksia. Ehdotet-

tiin esimerkiksi, että erityisesti kaikkein pienimmät lapset voisivat saada mahdollisuuden 

tutustua hoitajaan kotikäyntien avulla. Tällaisia kotikäyntejä ehdottivat sekä vanhemmat 

että varhaiskasvatuksen työntekijät.  

Varhaiskasvatustyöntekijän toiveena oli, että useampi vanhempi voisi olla samaan ai-

kaan tutustumassa lapsensa kanssa varhaiskasvatuksen paikkaan, maskit ja turvavälit 

huomioiden. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden näkökulmasta ennen koronaviruspan-

demiaa lasten kerrottiin saaneet tutustua 5–10 päivää tilanteesta riippuen päiväkotiin. 

Lapsille voitiin halutessa järjestää aloituskeskustelu tai kotikäynti.  Tutustuminen oli jär-

jestetty portaittain. Elokuussa vanhempien läsnäolo oli ollut haastavampaa, koska use-

ampi lapsi aloitti samaan aikaan. 

Varhaiskasvatuksen työntekijät esittivät myös sitä, voisiko aloituskeskustelulle saada 

ajan, jolloin voisi tutustua ja keskustella rauhassa, kun kotikäyntejä ei ole. Työntekijöiden 

puolelta koettiin myös, etteivät rajoitukset haitanneet ainakaan syyskuussa varhaiskas-

vatuksen aloittamista. Ehdotettiin myös riittävää perehdytystä yhdessä vanhemman 

kanssa.   

Vanhemmat vaikuttivat vastausten perusteella ymmärtävän koronaviruspandemian tuo-

mat rajoitukset. Vanhempien puolelta toivottiin mahdollisuutta saada enemmän infoa päi-

väkodin aloitukseen liittyen ja tiedottamisen tason todettiin vaihtelevan. Toiveena oli, että 
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vanhemmille suunnatun infolapun voisi päivittää vastaamaan tämänhetkistä tilannetta. 

Videoesittelyn katsottiin olevan riittämätön. 

Toivottiin myös parempaa tutustumismahdollisuutta sisätiloihin, edes virtuaalisesti, sekä 

henkilökunnan esittelyä. Erään vanhemman näkemyksen mukaan olisi erityisen tärkeää 

tietää, millaisessa ympäristössä lapsi viettää päivänsä ja ketkä häntä hoitavat. 

Esiin tuli myös näkemys, että kunnan ohjeistukset estivät enemmän lasta tutustumasta 

riittävästi päiväkotiin kuin koronarajoitukset. Lapsi ei saanut jäädä hetkeksikään ilman 

vanhempaan tutustumaan, tai syödä kahta ateriaa päivän aikana, jolloin lapsen oli vai-

kea hahmottaa päivän kulkua tai ymmärtää miksi sinne mennään.   

Tutustuminen hoitoon jäi lyhyeksi ja koettiin irralliseksi, koska lapsi ei saanut harjoitella 

itsenäisesti tutustumista. Osa vastaajista olisi toivonut voivansa olla enemmän sisäti-

loissa mukana tutustumassa, edes rajoitetulla alueella ja pidemmän aikaan.  Esimerkiksi 

eräässä tapauksessa tutustuminen oli kestänyt vain 1,5 tuntia. 

Henkilökunnan sydämellisyyttä arvostettiin ja henkilökunnan toiminnan nähtiin auttaneen 

tutustumistilanteessa. Vanhempien puolelta toivottiin, että henkilökunta olisi mahdolli-

simman pysyvää, se lisäisi luottamusta ja turvallisuuden syntyä. Ryhmien yhdistämisen 

koettiin lisänneen henkilökunnan jatkuvaa vaihtumista, mikä koettiin hankalaksi pienelle 

lapselle ja vanhemmalle. Lisäksi varhaiskasvatuksen työntekijöiltä toivottiin suojautu-

mista, muun muassa maskien käyttöä. 

Vastaajat antoivat palautetta myös itse kyselystä. Aihetta pidettiin tärkeänä ja tutkimuk-

seen olisi toivottu kehittämisidea-sarakkeen lisäksi vielä vapaan sanan –vastaussara-

ketta. 

10.2 Johtopäätökset 

Tutkimuksen johtopäätökset pohjautuvat opinnäytetyön viitekehykseen, sekä sähköisen 

kyselyn vastausten analysointiin. Opinnäytetyössä tutkittiin lapsen mahdollisuutta aloit-

taa turvallisesti varhaiskasvatus koronaviruspandemian aikana. Lapsen varhaiskasva-

tuksen aloittamista tutkittiin lapsen yksilöllisyyden, John Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian, 

sekä lapsen oikeuksien näkökulmasta. Lapsen oikeuksia perusteltiin YK:n lapsen oi-
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keuksien sopimuksen, sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja varhaiskasvatuslain näkö-

kulmasta. Tutkimuksessa ilmeni, että lapsi tarvitsee turvaa myös varhaiskasvatusta aloit-

taessa. Kiintymyssuhdeteorian, sekä kehityspsykologisten näkemysten perusteella, pie-

nen lapsen mieli voi vaurioitua, mikäli lapsi joutuu yllättäen eroon hänelle tärkeästä ih-

misestä. Vaurioitumisen riski suurenee, mikäli pieni lapsi joutuu olemaan erossa tärkeim-

mästä hoitajastaan pitkiä aikoja. Suurin riski kiintymyssuhteen vaurioitumiseen on alle 

kolmevuotiailla lapsilla. Lasten oikeuksien sopimuksen ja varhaiskasvatuslain perus-

teella, lapsella on oikeus turvalliseen varhaiskasvatuksen aloittamiseen. Lapsen tulee 

saada tutustua rauhassa uuteen varhaiskasvatuspaikkaan yhdessä vanhempansa 

kanssa. Lapsen yksilölliset erot tulee ottaa huomioon varhaiskasvatusta aloittaessa. Osa 

lapsista voi tarvita pidemmän tutustumisjakson ennen kuin ovat valmiita jäämään var-

haiskasvatuspaikkaan ilman vanhempiaan. Lapsen valmiutta pärjätä yksin ilman van-

hempaansa, ei voi väkisin jouduttaa.  

Yhteistyö vanhempien kanssa mahdollistaa varhaiskasvatuspaikan ja vanhempien väli-

sen keskinäisen luottamuksen, joka taas vahvistaa lapsen kokemaa luottamusta uuteen 

varhaiskasvatuspaikkaansa. Lapsi voi tuntea turvaa uudessa hoitopaikassa, mikäli van-

hemmat myös luottavat lasta hoitavaan henkilökuntaan. 

Varhaiskasvatuspaikkoihin lähetetyn kyselyn vastauksista ilmeni, että koronaviruspan-

demia on aiheuttanut muutoksia varhaiskasvatuksessa. Kirkkonummen varhaiskasva-

tukseen lähetetyn sähköisenkyselyn vastausten perusteella vaikuttaisi, että koronavirus-

pandemian rajoitukset ovat vaikuttaneet ainakin jossain määrin varhaiskasvatuksen 

aloittamisen laatuun.   

Vastausten määrä oli kuitenkin alhainen huomioiden, että kysely oli kohdennettu koko 

Kirkkonummen varhaiskasvatukselle lukuun ottamatta perhepäivähoitoa. Tutkimus on 

silti suuntaa antava ja tutkimuksen tuloksista voidaan tehdä päätelmiä, että osa vastaa-

jista kokee, että varhaiskasvatuksen aloittaminen ei ole sujunut toivotulla tavalla.   

Mielenkiintoista vastausten osalta on se, että nimenomaan varhaiskasvatuksen puolella 

on havaittu rajoitusten vaikutus varhaiskasvatuksen aloittamisen laatuun.  Koronavirus-

pandemia on siis aiheuttanut varhaiskasvatuksenpaikkoihin uusia haasteita, jotka eivät 

välttämättä vielä välity perheille saakka. Työntekijät voivat olla mahdollisesti enemmän 

työllistettyjä rajoitusten aiheuttamista toimenpiteistä. 
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Tulosten perusteella pääsääntöisesti lasten oikeus turvalliseen varhaiskasvatuksen 

aloittamiseen Kirkkonummella on toteutunut. Vanhemmat ovat saaneet tutustua varhais-

kasvatuspaikkoihin yhdessä lapsen kanssa, mutta eivät kuitenkaan aina, eivätkä välttä-

mättä riittävästi. Vanhemmat toivovat pääsevänsä tutustumaan paremmin varhaiskas-

vatuksen paikkaan yhdessä lapsen kanssa, mahdollisuutta päästä tutustumaan sisätiloi-

hin pidettiin tärkeänä. Tutkimuksesta käy ilmi, että vanhemmat ovat saaneet erilaisten 

välineiden kautta tietoa, esimerkiksi videon tai puhelimen kautta, mutta eivät välttämättä 

riittävästi. Riittävää ja ajankohtaista tiedon saantia ja aloituskeskustelua päiväkodissa tai 

lapsen kotona pidettiin tärkeänä luottamuksellisen suhteen muodostamisen kannalta. 

Tutkimustulokset tukevat käsitystä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeydestä, 

johon tutkimuksen teoriakin viittaa. Tulosten perusteella on merkityksellistä miten van-

hemmat ja lapsi kohdataan ja lapsi saa tutustua varhaiskasvatuspaikaan riittävästi van-

hempansa kanssa. Teoriasta kävi myös ilmi vanhemmuuden tukemisen merkitys lapsen 

myöhemmin esiintyvien ongelmien ehkäisemiseksi. Turvallisella varhaiskasvatuksella ei 

voida korvata epäonnistunutta kiintymyssuhdetta vanhempiin ja siksi vanhemmuuden 

tukeminen varhaiskasvatuksessa on hyvin tärkeää. Vanhempien osallisuus lapsen var-

haiskasvatusta aloittaessa on siis hyvin merkityksellistä, eikä sitä tule sivuuttaa. 

Tutkimus toi siis mielenkiintoisia tuloksia varhaiskasvatuksesta koronapandemian ai-

kana. Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe voisi olla vanhempien ja varhaiskasvatuksen 

työntekijöiden yhteistyö varhaiskasvatusta aloittaessa tai koronaviruspandemian vaiku-

tukset varhaiskasvatuksessa yleisesti. Olisi mielenkiintoista tietää esimerkiksi, miten pal-

jon vanhempien ja varhaiskasvatuspaikkojen keskinäinen luottamus käytännössä vaikut-

taa lapseen ja lapsen hyvään varhaiskasvatuksen kokemukseen. 

Myös koronaviruspandemia voi vaikuttaa lapsiin laajemmin kuin osaamme kuvitellakaan, 

siksi pandemian vaikutuksia on hyvä selvittää. Voidaksemme puuttua negatiivisiin vai-

kutuksiin mahdollisimman varhain ja voidaksemme oppia pandemiasta jotain, on aihetta 

hyvä tutkia. Tutkimus olisi myös mielenkiintoinen tehdä suuremmalle joukolle, jopa val-

takunnallisella tasolla kaikille varhaiskasvatuksen aloittaneille. Olisi mielenkiintoista tie-

tää, miten varhaiskasvatuksen aloittaminen koronaviruspandemian aikana on järjestetty 

eri kunnissa, ovatko käytännöt yhtenäiset.  
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11 Pohdintaa  

Varhaisessa lapsuudessa koettu turvallisuuden kokemus luo elämälle vankan pohjan, 

joka auttaa ihmistä selviytymään elämän tuomista haasteista. Kiintymyssuhteen merki-

tystä ei tulisi sivuuttaa lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen. Tänä päivänä vaikuttaisi 

olevan melkein oletusarvo, että hyvin pienetkin lapset aloittavat varhaiskasvatuksen ja 

tutustuvat varhaiskasvatuspaikkaan melko lyhyen ajan. Kun lapset aloittavat yhä pie-

nempänä varhaiskasvatuksen, turvallisen siirtymisen merkityksen pitäisi korostua. 

Uskoisin, että tiedämme, miten tärkeää varhaiskasvatuksen aloittaminen on, mutta 

olemme ehkä lähteneet ikään kuin toistamaan samaa tutustumiskaavaa kaikkiin lapsiin, 

jossa lapset pääsääntöisesti aloittavat hyvin nopeasti itsenäisesti ilman vanhempaansa 

varhaiskasvatuksen. Voi olla, että paine nopeaan siirtymään tulee välillä varhaiskasva-

tuspaikasta, välillä vanhemmilta, tai molemmista. 

Ehkä nykyinen kiireinen ja hektinen ”elämäntempo” on tullut mukaan myös kaikkein pie-

nimpien tärkeisiin hetkiin. Lapsen jättäminen yksin ilman vanhempaa uuteen varhaiskas-

vatuspaikkaan liian nopeasti voi olla kuitenkin lapselle vahingollista. Etenkin jos lapsi on 

jo valmiiksi saanut kokea turvattomuutta, voi lapsen mieli järkkyä. Luulen, että lapsi voi 

oirehtia enemmän kuin havaitsemme, emme voi tietää millaista tunnemyrskyä lapsi käy 

läpi sisäisesti, etenkin jos meillä ei ole aikaa nähdä ja kuulla lasta riittävästi, emmekä 

tunne vielä lasta ollenkaan. Emme välttämättä myöskään tunne kiintymysstrategioita 

niin, että osaisimme tehdä lapsen käytöksestä oikeita päätelmiä.   

Voimmeko tietää, liittyykö esimerkiksi lapsen myöhempi oireilu aiempaan traumaan? 

Voisiko lapsen varhainen turvattomuus heijastua lapsen käytökseen ja psyykeen vasta 

vähän tai jopa paljon myöhemminkin? Mielestäni lapsen turvalliseen varhaiskasvatuksen 

aloittamiseen on hyvä kiinnittää juuri nyt huomiota, sillä pandemian lisäksi kotihoidontu-

kea ollaan uudistamassa siten, että äidit voisivat mahdollisesti siirtyä nopeammin työelä-

mään, mikä varmaan osaltaan voi lisätä joidenkin lasten aiempaa varhaiskasvatuksen 

aloittamista.   

Lapsen turvallisuuden tunne ei saisi katketa, vaikka lapsi siirtyykin päivähoitoon. Var-

haiskasvatuksen henkilöstö voi omalla toiminnallaan tukea lapsen ja vanhemman välistä 

kiintymissuhdetta ja lisätä lapsen turvallisuuden tunteen kokemista varhaiskasvatuspai-
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kassa. John Bowlbyn teorian perusteella varhaisessa lapsuudessa kehittyvällä kiinty-

myssuhteella voi olla vaikutuksia kauas tulevaisuuteen. Lapset, joilla on ollut turvallinen 

kiintymyssuhde ja lapsilähtöiset vanhemmat, kohtaavat uudet haasteet helpommin ja he 

pystyvät kohdata vaikeatkin haasteet oirehtimatta juurikaan.   

Mikäli lapsen päiväkodin aloittaminen sujuu hyvin, voi sillä olla positiivista vaikutusta 

myös muiden uusien tilanteiden kohtaamiseen. Vastaavasti turvattomasti kiinnittyneet 

lapset, voivat joutua kokemaan enemmän turvattomuutta, mikäli varhaiskasvatuksen 

aloittamisessa sivuutetaan lapsen tarpeet. Lapsen mieli voi myös järkkyä ja lapsi voi sai-

rastua pysyvästi. Lapset, jotka ovat joutuneet kokemaan turvattomuutta, tarvitsevat vielä 

enemmän tukea aloittaessaan varhaiskasvatuksen.   

Mikäli lapsi joutuu viettämään pitkiä aikoja varhaiskasvatuspaikassa, mielestäni tuolloin 

varhaiskasvatuksen laadulla on erittäin suuri merkitys, varhaiskasvatuksen työntekijät 

voivat "kannatella" lasta omalla toiminnallaan ja mahdollistaa lapselle mahdollisimman 

turvallinen olo, esimerkiksi tarjoamalla lapselle mahdollisuutta päästä syliin, kun lapsi 

vaikuttaa tarvitsevan turvaa. Tutustumista päiväkodin aloittamisessa ei tulisi vähätellä. 

Jos emme voi tietää varmaksi, onko yksittäisen lapsen varhaiskasvatuksen aloittamisen 

sujuvuudella vaikutusta lapsen kiintymissuhteen vaarantumiseen ja emme voi olla var-

moja kuinka kauaskantoiset vaikutukset sillä on, voimmeko ottaa riskiä, että lapsi joutuu 

kokemaan turvattomuutta? 

Koronaviruspandemia tuo omat haasteensa varhaiskasvatukseen tutustumiseen, eten-

kin jos moni lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen samanaikaisesti. Tutkimustuloksista esiin 

nousi ehdotus, jossa ehdotettiin aloituskeskustelua kotona. Aloituskeskustelun järjestä-

minen kotona voi olla hyvä ja toimiva järjestely, etenkin jos vanhemmat eivät pääse tu-

tustumaan varhaiskasvatuspaikkaan sisälle, tai pääsevät sinne vain hyvin lyhyeksi 

ajaksi. 

Tutustuminen lapsen kotona voisi tapahtua useamman kerran niin, että lapsi voisi tutus-

tua hyvin edes yhteen häntä hoitavaan työntekijään etukäteen. Näin voitaisiin varmistaa, 

että lapsi voisi tuntea turvaa aloittaessaan varsinaisen päivähoidon. Mikäli tutustuminen 

kotona ei onnistu tai on vaikeasti toteutettavissa, myös esimerkiksi päiväkodin lähei-

sessä puistossa tutustuminen voisi olla vaihtoehto. 
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Päivähoidon työntekijälle tulisi myös mahdollisuus havainnoida miten lapsi käyttäytyy 

vanhemman seurassa; millainen vanhemman ja lapsen välinen suhde on.  Videoyhteyk-

sien ja esimerkiksi valokuvien avulla vanhemmat voivat osallistua enemmän päiväkodin 

arkeen pandemian aikana. 

Koronapandemia rajoitusten myötä esimerkiksi kevät- ja joulujuhlat ainakin sisätiloissa 

ovat peruttuja. Erilaisten videointien avulla juhlat voisi järjestää myös etäyhteydellä, jol-

loin vanhemmat voivat päästä mukaan päiväkodin toimintaan. Myös ulkona tapahtuvat 

yhteiset tapahtumat voivat olla helpommin järjestettävissä. Koronaviruspandemian 

myötä varhaiskasvatuksen työntekijöiden roolin merkitys korostuu entisestään lapsen 

aloittaessa varhaiskasvatuksen.   

Varhaiskasvatuksen työntekijät voivat omalla toiminnallaan varmistaa tietynlaisen jatku-

mon säilymisen myös koronapandemian aikana niin, että vanhemmat voivat osallistua 

keskustelemalla lapsen kanssa päivän kulusta kotonakin, vaikka lapsi ei puhuisi. Nykyi-

sin perheet eivät esimerkiksi välttämättä tiedä minkä nimisten lasten kanssa oma lapsi 

leikkii päivän aikana.  Perheinen merkitystä ei tulisi unohtaa, yhteistyötä vanhempien 

kanssa tulisi pyrkiä pitämään yllä ja lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta tu-

kea. Yhdessä jaetut asiat luovat lapselle turvaa ja käsitystä siitä, että lapsi on vanhem-

malle tärkeä, vaikka vanhempi ei ole aina konkreettisesti läsnä. 

Mikäli haluamme, että lapset voivat kokea riittävää turvaa aloittaessaan varhaiskasva-

tuksen, vaatii se varhaiskasvatukselta suunnitelmallisuutta etukäteen ja ehkä myös yli-

määräisiä resursseja, jotta esimerkiksi tutustuminen kotona voidaan järjestää. Onnistu-

neella aloituksella on vaikutusta lapsen turvallisuuden kokemukseen ja varmasti myös 

viihtymiseen varhaiskasvatuspaikassa myöhemminkin. Oleellisinta on, että lapsen, lap-

sen vanhempien, sekä lasta hoitavien välille syntyisi luottamussuhde, jotta lapsi voisi 

kokea turvaa ja lapsen ja lapsen vanhemman välinen kiintymyssuhde ei vaarantuisi. Mi-

käli vanhemmat eivät luota lasta hoitavaan henkilökuntaan, miten lapset voisivat luottaa 

heihin? Varhaiskasvatuksen aloittamiseen ei välttämättä joka paikassa kiinnitetä paljon 

huomioita, eikä sille osata antaa riittävästi arvoa. Laadukkaalla aloituksella on kuitenkin 

suuri vaikutus, miten yhteistyö vanhempien kanssa sujuu myöhemmin. Varhaiskasva-

tuksenpaikoissa voitaisiin mielestäni valtakunnallisesti arvioida säännöllisesti varhais-

kasvatuksen aloittamisen laatua. Varhaiskasvatuksen aloittamiseen voisi jokaisessa var-

haiskasvatuspaikassa olla yhtenevät ohjeet, jotka kuitenkin huomioisivat lasten yksilölli-
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set erot. Henkilökuntaa voisi myös kouluttaa tutustumistilanteita varten. Kunnista ja var-

haiskasvatuksen paikoista riippuu se, miten paljon haluamme kiinnittää huomiota var-

haiskasvatuksen aloittamisen laatuun. Pidämmekö varhaiskasvatuksen aloittamista tär-

keänä osana varhaiskasvatuksen suunnitelman toteuttamisessa? Kirkkonummella van-

hemmat olivat päässeet pääsääntöisesti tutustumaan varhaiskasvatuksen paikkaan yh-

dessä lapsen kanssa koronaviruspandemiasta huolimatta, mikä on hyvä tulos poikkeuk-

sellisena aikana. Mielestäni koronaviruspandemia ei saa olla esteenä sille, että lapsi ei 

saisi aloittaa turvallisesti varhaiskasvatusta, muutoin voimme joutua kärsimään tulevai-

suudessa vakavista seurauksista. Koronaviruspandemia voisi olla hyvä syy lisätä työn-

tekijöiden määrää varhaiskasvatuksessa, jotta lapsen oikeudet turvalliseen varhaiskas-

vatuksen aloittamiseen ei vaarantuisi. Pienen lapsen kannalta tärkeää olisi saada var-

haiskasvatuksen paikkaan pysyvää henkilökuntaa jatkuvien sijaisten ja keikkatyönteki-

jöiden sijasta. Vaikka lapsen siirtyminen varhaiskasvatukseen sujuisikin hyvin, voi ongel-

mia tulla myöhemmin, mikäli työntekijät vaihtuvat koko ajan. Varhaiskasvatuksen työn-

tekijöiden palkkaus ja työntekijöiden määrä tulisi suhteuttaa realistisesti lapsimäärään ja 

lasten asettamiin vaatimuksiin nähden. Mielestäni varhaiskasvatuksen paikoissa ei riitä, 

että lasten kanssa "selviydytään" päivästä toiseen. Lapsille pitäisi pystyä tarjota laadu-

kasta varhaiskasvatusta päivittäin, riippumatta paikkakunnasta, markkinataloudesta tai 

koronaviruspandemiasta. Vaikka säätelemme pandemian rajoituksia markkinatalouden 

luomien kehyksien mukaan, emme voi rahalla korjata vaurioituneita lapsia. 
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