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1 Johdanto 

 

Lapsuus on tärkeä ja ainutlaatuinen elämänvaihe, jota tulee kunnioittaa ja vaalia (Järvi-

nen–Laine–Hellman-Suominen 2009; 6–8). Sen aikana luodaan koko elämän perusta 

(Mattila 2011: 150). Tällä hetkellä lasten hyvinvointi on ajankohtainen aihe niin ihmisten 

arjessa, poliittisessa päätöksenteossa kuin tutkimuksessakin. Lasten hyvinvoinnista pu-

huttaessa keskitytään usein siinä oleviin puutteisiin, jolloin keskustelu kääntyy helposti 

pahoinvointiin ja lasten ongelmiin. (Hohti – Karlsson 2013: 164.) 

 

Joka viides lapsi kertoo kokevansa itsensä yksinäiseksi (Inhimillinen tekijä 2015). Lasten 

yksinäisyys on suuri ongelma, joka vaikuttaa jo varhain lapsen elämään ja kehitykseen. 

Lisäksi sillä on todettu olevan monia negatiivisia seurauksia myös henkilön myöhem-

pään elämään (Heinonen – Kuikka 2013: 216). Lasten yksinäisyyden yhteydessä voi-

daan puhua myös syrjäytymisestä, jolla tarkoitetaan varhaislapsuudessa lapsen jää-

mistä oman vertaisryhmänsä ja sosiaalisen verkostonsa ulkopuolelle. Ulkopuolelle jää-

minen vähentää merkittävästi lapsen osallisuutta sekä horjuttaa vakavasti hänen hyvin-

vointiaan. (Hämäläinen – Nivala 2008: 186.) 

 

Suomessa päiväkoti on instituutio, joka tavoittaa usean lapsen (Hohti – Karlsson 2013: 

165). Varhaiskasvatuksella onkin monessa suhteessa korvaamaton tehtävä sekä inhi-

millisen hyvinvoinnin perustan rakentamisessa että lapsen yhteiskunnan jäsenyyteen 

valmistamisessa (Hämäläinen – Nivala 2008: 185). Varhaiskasvattajien työnä on jokai-

sen lapsen kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen. Tämä edellyttää mahdollisten ongel-

mien tunnistamista ja huomaamista sekä niihin puuttumista. Pelkkä ongelmiin keskitty-

minen ja niiden korjaaminen jälkikäteen on usein työlästä, kallista ja raskasta (Hohti – 

Karlsson 2013: 164.) Ongelmia ennaltaehkäisemällä kasvattajat puolestaan vähentävät 

lapsen inhimillistä kärsimystä (Mattila 2011: 52). 

 

Opinnäytetyömme teoriaosuudessa lähestymme pienten lasten yksinäisyyttä erityisesti 

suomalaisten yksinäisyystutkimusten avulla, painottaen Kaarina Laineen ja Niina Juntti-

lan tekemiä tutkimuksia ja niistä saatuja tuloksia. Käsittelemme yksinäisyyttä myös mer-

kittävimpien yksinäisyysteorioiden kautta, joista nostamme esiin etenkin Robert S. Weis-
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sin sosiaalisten tarpeiden teoriasta johdetun yksinäisyysteorian. Lisäksi keskitymme päi-

väkotien kasvattajien mahdollisuuksiin lasten yksinäisyyden tunnistamisessa ja ennalta-

ehkäisemisessä alan asiantuntijoiden näkemyksiin perustuen.   

 

Opinnäytetyömme yhteistyökumppaneina toimivat seitsemän helsinkiläistä päiväkotia. 

Tarkoituksenamme oli selvittää, mistä kasvattajat tunnistavat lapsen yksinäisyyden päi-

väkodissa ja miten he ennaltaehkäisevät sitä. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivista eli 

laadullista tutkimusmenetelmää käyttäen. Keräsimme kasvattajilta tietoa kyselylomak-

keen avulla. Kyselylomake koostui kahdeksasta avoimesta kysymyksestä, jotka oli muo-

dostettu opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta. Aineisto kerättiin maalis- ja huhtikuun 

2017 välisenä aikana. Aineiston analysoimiseen käytimme sisällönanalyysia. 

 

2 Varhaiskasvatus 

 

Päivähoidon juuret ulottuvat jo vuoteen 1888, jolloin Hanna Rothman perusti Suomeen 

ensimmäisen kansanlastentarhan. Julkishallinnon järjestämä päivähoito ei kuitenkaan 

koskettanut kaikkien ihmisten elämää ja monilta vanhemmilta puuttuukin kokemukselli-

nen suhde päivähoitoon. Päivähoitolaki (36/1973) tuli voimaan vuonna 1973, minkä taus-

talla vaikuttivat naisten työssäkäynnin jatkuva lisääntyminen, lasten yksityisten päivä-

hoito järjestelyiden tarjonnan riittämättömyys sekä vaatimukset naisten tasa-arvoisista 

mahdollisuuksista osallistua niin työhön kuin yhteiskunnalliseen elämään. (Kyrönlampi – 

Kylmänen 2010: 54.)  

 

Varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.8.2015. “Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen 

suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa ko-

konaisuutta, jossa painottuu vahvasti pedagogiikka.” (Varhaiskasvatuslaki n.d.) Varhais-

kasvatuksen tavoitteena on vahvistaa jokaisen lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

sekä tukea lapsen hyvinvointia. Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus varhais-

kasvatukseen, jota voidaan järjestää päiväkodissa, perhepäivähoidossa tai muuna var-

haiskasvatuksena. (Varhaiskasvatus n.d.) Opetushallitus on laatinut uudet varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet ja varhaiskasvatuksen järjestäjien tulee ottaa perusteiden 

mukaiset paikalliset suunnitelmat käyttöön 1.8.2017 (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016). 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain (36/1973) mukaan Ope-

tushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan paikalliset sekä lasten 

henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään ja varhaiskasvatus toteutetaan. 

Valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden rakentumista ohjaa etenkin 

varhaiskasvatuslaki, jossa on määritelty lapsen oikeus varhaiskasvatukseen sekä tavoit-

teet varhaiskasvatukselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 8.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma on kokonaisuudessaan kolmiportainen. Se muodostuu val-

takunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista, paikallisista varhaiskasvatus-

suunnitelmista ja lasten henkilökohtaisista varhaiskasvatussuunnitelmista. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteiden tarkoituksena on ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen jär-

jestämistä, toteuttamista ja kehittämistä sekä edistää tasa-arvoisen sekä laadukkaan 

varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2016; 8.) 

 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, jolla on useita merkittäviä tehtäviä. Var-

haiskasvatuksen tulee edistää jokaisen lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja op-

pimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ehkäistä las-

ten syrjäytymistä edistäen lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Lasten osallisuutta ja 

aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa vahvistavat varhaiskasvatuksessa opitut tiedot sekä 

taidot. Lisäksi varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea huoltajia kasvatustyössä ja mah-

dollistaa heidän liittyminen työelämään tai opiskeluun. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016; 14.) 

 

Varhaiskasvatuslaissa (36/1973) päiväkoti-ikäinen lapsi määritellään lapseksi, joka ei ole 

vielä oppivelvollisuusikäinen tai sitä vanhemmaksi lapseksi, mikäli erityiset olosuhteet 

sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty (Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö 

n.d.) Lapsuusikä ja varhaiskasvatus luovat yhdessä pohjan lapsen myöhemmälle kas-

vulle, kehitykselle sekä oppimiselle. On merkityksellistä, että kasvattaja tuntee lapsuu-

den eri kehitysvaiheet ja niihin liittyvät kehitystehtävät, jotta hän voi ymmärtää lapsen 

yksilöllistä kasvua. Kehitykselliset erot voivat olla lasten välillä suuria, joten tärkeintä on 

huomioida lapsen persoonallinen sekä yksilöllinen kehitys, ja tukea sitä. (Järvinen ym. 

2009; 6–8, 57.) 
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3 Yksinäisyys 

 

Yksinäisyydellä tarkoitetaan negatiivista psyykkistä olotilaa, jonka syntyyn vaikuttavat 

moninaiset tekijät. Yksinäisyys on monimuotoista ja siinä ihminen kokee ahdistusta mää-

rällisesti tai laadullisesti puutteellisista ihmissuhteista. (Tiikkainen 2011: 59; Junttila 

2015: 13.) Määrällisellä puutteella tarkoitetaan lukumäärää ja laadullisella puutteella sitä, 

minkälaisen vaatimuksen ihminen toivomalleen ystävälle asettaa. Jos ystäväksi toivottu 

henkilö ei täytä hänelle asetettua vaatimusta, ei hän voi olla toiselle läheinen ja tärkeä 

ystävä. (Junttila 2015: 15.)  

 

Yksinäisyyteen liittyy monenlaisia kielteisiä tunteita, erilaisia elämäntilanteita ja asenteita 

(Tiikkainen 2011: 59). Yksinäisyyttä voivat kokea kaiken ikäiset ihmiset ja vaikka pienen 

lapsen yksinäisyys voi yksityiskohdiltaan erota aikuisen yksinäisyydestä, on molem-

missa perimmiltään kyse samasta kokemuksesta. Ihmiseksi kasvaakseen lapsi tarvitsee 

toisten ihmisten seuraa ja voi yksin jäädessään kokea ahdistavaa mielipahan tunnetta, 

ikävystymistä ja vieraantumista. (Laine 1997: 184; Nevalainen 2009: 23.) Viime aikoina 

keskustelua onkin käyty varhaisesta vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutussuhteiden mer-

kityksestä lapsen kehitykselle (Nevalainen 2009: 23). 

 

Suomessa Niina Junttila on antanut monivuotisilla tutkimuksillaan äänen yksinäisille lap-

sille ja nuorille. Junttilan mukaan yksinäisyys satuttaa todella paljon ja voi olla kokemuk-

sena pohjaton ja raadollinen. Yksinäiselle ihmiselle tulee tunne, että hän ei kelpaa itselle 

eikä muille, ja että hän on kaikin puolin näkymätön, huomaamaton ja kuulumaton. (Inhi-

millinen tekijä 2015.) Yksinäinen ihminen tuntee, ettei hänellä ole ketään, kenen kanssa 

puhua, eikä ketään, joka ymmärtäisi hänen ajatuksia, aikomuksia, tunteita tai toiveita 

(Junttila 2015: 13). Yksinäisten ihmisten auttamisen ja yksinäisyyden ennaltaehkäisyn 

kannalta olennaista on yksinäisyyden monimuotoisuuden ja sen lähtökohtien ymmärtä-

minen (Tiikkainen 2011: 59). 

 

Yksinäisyys on kautta aikojen ollut keskeinen teema esimerkiksi eri taiteissa sekä filoso-

fisissa ja teologisissa pohdinnoissa. Sitä on vuosien mittaan tarkasteltu monista eri nä-

kökulmista ja sen määrittelemiseksi on kirjoitettu paljon kuvauksia, joissa määrittäviä te-

kijöitä on painotettu vaihtelevasti. Tästä huolimatta siihen kohdistunut tieteellinen tutki-

mus on suhteellisen nuorta. (Junttila 2015: 14-17.) 
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Keskeisimpiä yksinäisyysteorioita ovat psykodynaaminen, eksistentiaalinen, kognitiivi-

nen/ kognitiivisten prosessien ja interaktionistinen eli sosiaalisten tarpeiden teoria (Tiik-

kainen 2011: 60; Kauko 2012: 271). Aikuisia koskevassa kirjallisuudessa yksinäisyyden 

hallitsevina pääteorioina pidetään kognitiivisten prosessien teoriaa (cognitive processes 

theory) ja sosiaalisten tarpeiden teoriaa (social needs theory) (Kauko 2012: 271; Qalter 

– Munn 2005: 379). Näistä teorioista on johdettu myös lasten yksinäisyyden mittaami-

seen pyrkivät lähestymistavat (Kauko 2012: 271). 

 

Kognitiivisten prosessien teoriassa kognitiivista prosessia pidetään keskeisenä yksinäi-

syyden kokemuksen syntymisessä ja se toimii välittävänä tekijänä siinä, millaiseksi ih-

minen tulkitsee oman tilanteensa ja sosiaalisen verkostonsa. Teorian mukaan yksinäi-

syyden tunne syntyy yksilön tärkeänä pitämien ihmissuhteiden ja olemassa olevien so-

siaalisten suhteiden välisestä ristiriidasta. Yksinäisyyttä pidetään psyykkisenä tilana, 

jonka taustalla on sekä persoonaan että tilanteisiin liittyviä tekijöitä, ja yksinäisyyden ko-

kemuksen syntymiseen voidaan vaikuttaa sekä puuttumalla näihin tekijöihin, että kehit-

tämällä henkilön sosiaalisia taitoja. (Tiikkainen 2011: 65.) 

 

Sosiaalisten tarpeiden vuorovaikutusteorian (Tiikkainen 2011: 67) ja siitä johdetun yksi-

näisyysteorian on kehittänyt amerikkalainen Robert S. Weiss, jota pidetään modernin 

yksinäisyystutkimuksen isänä. Hän määritteli vuonna 1973 yksinäisyyden ihmisten välis-

ten vuorovaikutussuhteiden ongelmaksi. Weissin määritelmässä ihmisellä on perustarve 

läheiseen inhimilliseen kiintymykseen toisen ihmisen kanssa ja ystävien ja tovereiden 

muodostamaan verkostoon, joka mahdollistaa sosiaalisen kanssakäymisen. Läheisen 

ihmissuhteen puuttuminen tai tyytymättömyys jo olemassa olevaan ihmissuhteeseen 

johtaa emotionaaliseen yksinäisyyteen (Emotional isolation). Sosiaalinen yksinäisyys 

(Social isolation) aiheutuu puolestaan sosiaalisen vuorovaikutusverkoston puuttumi-

sesta. (Laine 1997: 183; Junttila 2015: 34; Weiss 1973: 33, 89, 145, 227.) Emotionaalista 

ja sosiaalista yksinäisyyttä käsitellään tarkemmin tämän opinnäytetyön luvussa yksinäi-

syyden eri muodot. 

 

Weissin yksinäisyysteorian kehittely on tapahtunut hänen kokemuksistaan leskien ja 

eronneiden ryhmistä ja sen taustalla on oletus, että ihminen tarvitsee erilaisia vuorovai-

kutussuhteita yksinäisyyden torjumiseksi. Vaikka vuorovaikutussuhteiden merkitys 

muuttuu tai vaihtelee usein ihmisten välillä ja eri elämäntilanteissa, kohdistuu niihin aina 

erilaisia odotuksia ja tarpeita. Näitä ovat kiintymys, liittyminen, arvostus, avun saannin 

mahdollisuus, neuvojen saanti ja hoivaaminen. (Tiikkainen 2011: 67- 71.) 
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Weissin mukaan jokaisella ihmisellä on kokemusta erossaolon tunteesta eri elämän vai-

heissa, lapsesta vanhuuteen. Näiden kokemusten myötä, myös riskit yksinäisyyden ko-

kemiseen kasvavat. Tällaisia riskejä voivat olla esimerkiksi nuoren irtautuminen kodista 

ja tutustu kaveriporukasta opiskelun myötä, muuttaminen uudelle paikkakunnalle, avio-

ero ja siitä aiheutuva uusi rooli ystäväporukassa, leskeksi jääminen tai pienen lapsen 

hoitaminen kotona ja sen myötä mahdollisesti aiheutuva sosiaalisten suhteiden puute. 

(Weiss 1973: 76- 81, 89- 90, 145.)  

 

Weissin teoriaa on kritisoitu muun muassa siitä, että ihmisten väliset sosiaaliset suhteet 

ovat hyvin monimutkaisia, ja pitävät sisällään sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia, 

joten niiden puute ei ole välttämättä negatiivinen asia. Tästä johtuen ihmisen subjektiivi-

nen arvio omista vuorovaikutussuhteistaan ja niiden laadusta kuvaa paremmin yksinäi-

syyden kokemusta kuin hänen sosiaalisen verkostonsa määrälliset tekijät. (Tiikkainen 

2011: 69- 71.) 

 

Junttilan mukaan eri yksinäisyysteorioiden määritelmissä esiintyy yleensä neljä yhteistä 

tekijää. Ensimmäinen on se, että yksinäisyyden tunne johtuu ihmisen sosiaalisissa suh-

teissa olevista laadullisista tai määrällisistä puutteista. Toinen on se, että yksinäisyys on 

aina subjektiivinen kokemus. Kolmas tekijä on se, että yksinäisyys on melko riippuma-

tonta todellisista sosiaalisista verkostoista ja fyysistä välimatkoista ja neljäntenä se, että 

yksinäisyys on kokemuksena aina epämiellyttävä ja ahdistava. (Junttila 2015: 18) 

 

On tärkeää huomioida, että yksinäisyys ei ole sama asia kuin yksin oleminen tai sosiaa-

linen eristyneisyys, ja yksinäisyys voi liittyä myös tilanteisiin, jolloin ihminen on ryhmässä 

tai yhteisössä (Junttila 2015: 18- 19; Tiikkainen 2011: 60). Yksinäisyys ja yksin oleminen 

ovat eri käsitteitä (Inhimillinen tekijä), jotka tulee erottaa yksinäisyyden määrittelyssä 

(Laine 1997. 182). Yksin oleminen on neutraali olotila, kun taas yksinäisyys on paha olo, 

oma ahdistava tunne siitä, että ihmisellä ei ole määrällisesti tai laadullisesti sellaisia ih-

missuhteita, joita hän toivoisi (Inhimillinen tekijä 2015). Yksin oleminen on fyysistä, kun 

taas yksinäisyydellä tarkoitetaan psyykkistä erillisyyttä. Pienillä lapsilla nämä saattavat 

liittyä toisiinsa (Junttila 2015: 19), joten kasvattajalta vaaditaan tarkkaa havainnointiky-

kyä ja tilannetajua. 

 

Vesa Nevalaisen mukaan ihminen voi kokea yksinäisyyden pienenä haittana tai suurena, 

koko elämän pilaavana asiana. Haitalliseen yksinäisyyteen voi liittyä monenlaisia nega-
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tiivisia kokemuksia ja tunteita, kuten surua, pelkoa tai syyllisyyttä. Äärimmillään yksinäi-

syys voi sairastuttaa ihmisen (Nevalainen 2009: 21, 22), jolloin voimakkaaseen ja pitkään 

jatkuneeseen yksinäisyyteen voi liittyä itsetunnon ja itsearvostuksen vähenemistä tai ka-

toamista kokonaan. Pidempi aikainen yksinäisyys linkittyy myös ahdistuneisuuteen, so-

siaalisiin pelkoihin, masennukseen, eristäytyneisyyteen, aloitekyvyttömyyteen (Junttila 

2015: 135-137) ja syrjäytymiseen (Laine 1997: 184). Erityisen surullista on yksinäisen 

ihmisen tarpeettomuuden, olemassaolemattomuuden ja ulkopuolisuuden tunne, joilla on 

lapsen elämään paitsi välittömiä, usein myös pitkäkestoisia ja lähtemättömiä vaikutuksia 

(Junttila 2015: 31) 

 

3.1 Yksinäisyys tutkimuksista 

 

Lasten yksinäisyyteen liittyvät ongelmat herättävät monenlaista huolta ja keskustelua, 

jolloin nousee esille myös ongelmien varhainen huomaaminen ja niiden ennaltaehkäise-

minen. Jotta lapsen yksinäisyyteen ja sen aiheuttamiin ongelmiin voitaisiin puuttua ja 

niitä voitaisiin ennaltaehkäistä paremmin, tarvitaan niistä tuoretta tutkimustietoa. Niina 

Junttila kertoo Yle uutisten haastattelussa, että joka viides lapsi kokee elämänsä jossa-

kin vaiheessa yksinäisyyttä. Usein yksinäisyydestä aiheutuva paha olo on vain hetkel-

listä, mutta vajaalla 10 prosentilla yksinäisyys jatkuu tilanteesta, kontekstista ja vuodesta 

toiseen. Junttila muistuttaa, että lapsen yksinäisyys on yleensä ensimmäinen oire siitä, 

ettei hän voi psykososiaalisesti hyvin. (Assulin 2016.) 

 

Lasten hyvinvointi kiinnostaa tutkijoita ja viime vuosina yksinäisyystutkimuksia onkin jul-

kaistu enenevässä määrin (Assulin 2016), vaikka lasten yksinäisyystutkimus on vielä 

varsin nuorta, etenkin pienten lasten kohdalla (Laine 2002: 31). Junttila kertoo, että teh-

dyt tutkimukset ovat lisänneet tietoa lasten psykososiaalisesta huonovointisuudesta ja 

sen vaikutuksista. Tutkimusten mukaan yksinäisyys yhdistyy esimerkiksi pelkoihin, itse-

tuhoisuuteen ja jopa toteutuneisiin itsemurhiin. (Assulin 2016.) Yksinäisyystutkimuksista 

tekee vaikeita se, että ihmisen yksinäisyys on täysin yksilöllinen kokemus (Nevalainen 

2009: 55) ja subjektiivinen tunne, jonka merkitystä ulkopuolinen henkilö ei voi tietää. 

Keskeistä onkin tarkastella, millaisena ihmisen yksinäisyys näyttäytyy tai ilmenee hänen 

näkökulmastaan. (Tiikkainen 2011: 73, 75.) 
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Niina Junttila on ollut mukana Turun yliopistolla toteutetuissa ja tällä hetkellä meneillään 

olevassa tutkimushankkeessa. Ensimmäinen tutkimusprojekti alkoi Kaarina Laineen joh-

tamana vuonna 1999. Siinä oli mukana kahdeksan tutkijaa ja tarkoituksena oli kartoittaa 

pienten lasten sosiaalisia suhteita. Tutkijat keräsivät tietoa päiväkoti-ikäisten lasten ko-

kemista vertaissuhteista ja niissä esiin tulevista ongelmista. Kohderyhmänä olivat päivä-

kotien torjutut, syrjäänvetäytyvät, kiusatut, kiusaavat ja yksinäiset lapset, joita ei ollut 

syrjäytymisen tutkimuskohteena ennen tutkittu. (Junttila 2015: 87; Laine 2002: 3.)  

 

Pienten lasten tutkimuksissa havaittiin, että yksinäisyys yhdistyi ahdistuneisuuden ja eri-

laisten pelkojen lisäksi torjutuksi tulemiseen, syrjäänvetäytyvään tai epäsosiaaliseen 

käytökseen, kiusaamiseen ja aggressiivisuuteen sekä heikkoon itsetuntoon. Nämä vai-

kuttivat lasten oppimiseen, sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sekä psyykkiseen ja fyy-

siseen terveyteen. Tutkimusten mukaan lähes puolet yksinäisistä lapsista koki vaikeuk-

sia toisten lasten kanssa toimeen tulemisessa. Lapset eivät päässeet mukaan toisten 

leikkeihin, epäröivät toisten auttamisessa ja toimivat kiusaamistilanteissa usein väkival-

taisesti. (Junttila 2015: 87- 91, 100.) 

 

Sekä suomalaisissa, että kansainvälisissä yksinäisyystutkimuksissa on tullut esiin myös 

yksinäisten ongelmat sosiaalisissa taidoissa ja vuorovaikutustilanteissa. Yksinäisten on-

gelmat ovat liittyneet muun muassa ujouteen, arkuuteen, heikkoihin kommunikointitaitoi-

hin, kontaktien luomiseen, itsekeskeisyyteen ja epäluottamukseen. (Laine 1997: 189.) 

Junttila muistuttaa, että yksinäisten lasten ongelmat liittyvät yleensä toisiinsa (Junttila 

2015: 91), jolloin heidän auttamisekseen tarvitaan paljon yksityiskohtaista tietoa yksinäi-

syyden synty- ja vaikutusmekanismeista ja instituutioiden merkityksestä yksinäisyyden 

kehityksellisissä jatkumoissa (Assulin 2016). 

 

3.2 Yksinäisyyden eri muodot 

 

Aiemmin puhuttiin Robert Weissin yksinäisyysteoriasta ja siihen liittyvistä yksinäisyyden 

muodoista, emotionaalisesta ja sosiaalisesta yksinäisyydestä. Emotionaalinen ja sosiaa-

linen yksinäisyys ovat toisistaan riippumattomia ja perustuvat erilaisiin syihin (Laine 

1997: 183). Vaikka ne ovat laadullisesti erilaisia kokemuksia (Junttila 2015: 33), on niillä 

myös paljon yhteistä (Laine 1997: 183). Molempiin voi liittyä muun muassa masentunei-

suutta ja ahdistustuneisuudesta johtuvaa tyytymättömyyttä (Weiss 1973: 148). Emotio-
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naalisessa yksinäisyydessä nämä tunteet ovat voimakkaampia, kun puolestaan sosiaa-

lisessa yksinäisyydessä ihminen kokee itsensä ulkopuoliseksi ja pois suljetuksi. Kolme-

kymmentä prosenttia emotionaalisesta yksinäisyydestä ja kuusikymmentä prosenttia so-

siaalisesta yksinäisyydestä selittyy ihmisen aiemmilla yksinäisyyden kokemuksilla. Mo-

lemmilla on myös voimakkaita pitkäaikaisvaikutuksia, jotka varsinkin emotionaalisessa 

yksinäisyydessä voivat olla hyvinkin raadollisia. (Junttila 2015: 34, 42, 75.) 

 

Emotionaalista yksinäisyyttä pidetään tunnetason eristäytyneisyytenä ja henkisenä etäi-

syytenä muihin ihmisiin, jossa yksinäisyyden kokemus syntyy läheisen ja kiintymystä 

tuottavan suhteen eli kiintymyshahmon puuttumisesta (Tiikkainen 2011: 67). Emotionaa-

linen yksinäisyys on sosiaalisten verkostojen sijaan puutetta emotionaalisesti läsnä ole-

vasta, läheisestä ja tärkeästä ystävästä, joka kuuntelisi ja ymmärtäisi vaikka olisi fyysi-

sesti kaukanakin (Junttila 2015: 41). 

 

Pienten lasten parhaat ystävät ovat usein heitä, joita lapset tapaavat lähes päivittäin 

(Junttila 2015: 41). Päiväkodissa tämä näkyy muun muassa yhteisinä mukavina ja toimi-

vina leikkeinä tai muina asioina, joita tehdään ainoastaan oman ystävän kanssa. Emo-

tionaalisesta yksinäisyydestä kärsivä lapsi voi olla masentunut ja ahdistunut sekä kokea 

sisäistä tyhjyyden tunnetta tai hylätyksi tulemisen pelkoa, mitkä vaikeuttavat hänen ih-

missuhteiden muodostamista. Toisaalta lapsen käyttäytyminen voi myös näyttäytyä yli-

aktiivisena yrityksenä uusien suhteiden luomiseen. Lapsen yksinäisyyden tunne syve-

nee, mikäli uusi ihmissuhde ei täytä hänen kiintymyksen tarvettaan, joten emotionaali-

sesta yksinäisyydestä voi selvitä ainoastaan turvallisen ja läheisyyttä tuottavan henkilön 

avulla. (Tiikkainen 2011: 68.) 

 

Sosiaalinen yksinäisyys on tulosta epäonnistuneeksi koetusta liittymisestä ja ulkopuoli-

suudesta sosiaaliseen yhteisöön, kaveripiiriin tai vertaisryhmään. Siinä ihminen jää ilman 

sellaista seuraa, jonka kanssa voisi kasvaa ja kehittyä tai viettää muuten aikaa. Sosiaa-

lisen yksinäisyyden tunteeseen liittyy marginaalisuutta, päämäärättömyyttä ja epävar-

muutta, jolloin yksinäisyydestä kärsivä henkilö toimii passiivisesti ja välinpitämättömästi, 

eikä yritä ratkaista tilannetta hakemalla muiden seuraa. Hän saattaa kieltää yksinäisyy-

tensä ja pyrkiä lieventämään eroa muiden ja itsensä välillä selviytyäkseen yksinäisyy-

destä. Hän voi myös eristäytyä yhä enemmän, suojatakseen itseään mahdollisilta epä-

onnistumisilta uusissa ihmissuhteissa. (Tiikkainen 2011: 68-69; Junttila 2015: 34-36.) 
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Pinnallisiltakin tuntuvat sosiaaliset suhteet voivat suojata ihmistä negatiivisilta tunteilta 

tai sosiaalisen yksinäisyyden pidempiaikaisilta vaikutuksilta, mutta sosiaalisen yksinäi-

syyden leima voi jatkuessaan johtaa esimerkiksi vertaisryhmistä ulosjättämiseen, sosi-

aaliseen stigmaan, vähenevään itsearvostukseen ja vieraantumisen tunteeseen. Lopulta 

henkilö itse toimii niin, kuten muut hänen olettavan toimivan ja vahvistaa näin ulkopuoli-

suuden, vähempiarvoisuuden ja epäonnistumisen leimaansa. (Tiikkainen 2011: 68- 69; 

Junttila 2015: 34- 36.) 

 

Lapsuudessa emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys liittyvät usein toisiinsa. Jos pieni 

lapsi on sosiaalisesti yksinäinen, on hän yleensä myös emotionaalisesti yksinäinen, jol-

loin hänellä ei ole ystävää, joka haluaisi leikkiä juuri hänen kanssaan. Junttilan mukaan 

suomalaisten lasten emotionaalisen yksinäisyyden tunnistamisen kannalta luotettavim-

pia merkkejä ovat muun muassa lapsen tunne ja varmuus siitä, että hänellä ei ole ketään 

läheistä ystävää, jolle hän voisi puhua omista asioistaan. Lapsi toivoo ystävää, joka vä-

littäisi hänestä ja joka pitäisi häntä tärkeänä, jotta hän ei enää tuntisi itseään niin yksi-

näisesti. Samalla lapsi kuitenkin tietää, ettei sellaista ole. (Junttila 2015: 33, 56-57.) 

 

Sosiaalisen yksinäisyyden vastaavia merkkejä ovat muun muassa lapsen tunne siitä, 

ettei hän ole muiden hyväksymä eikä kuulu tai sopii huonosti muiden joukkoon. Lapsi 

kokee, ettei kukaan halua olla hänen kanssaan ja hänellä on tunne siitä, että hänestä 

pitää vain hyvin harva tai ei kukaan. Lapsi on yksinäinen ja haluaisi, että muut ottaisivat 

hänet useammin mukaan tekemisiinsä, mutta niin ei tapahdu. (Junttila 2015: 33, 56- 57.) 

 

3.3 Lasten yksinäisyys ja syrjäytyminen 

 

Ihmisen kokema yksinäisyys on sidoksissa sekä kulttuuriin että aikaan (Nevalainen 

2009: 10). Suomessa lasten ja nuorten yksinäisyydestä puhutaan tällä hetkellä paljon ja 

se on esillä eri medioissa. Sen lisäksi, että tiedotusvälineet antavat hyvää ja tarpeellista 

tietoa lasten yksinäisyydestä, ne aiheuttavat myös yksinäisyyden tunteita luomalla epä-

realistisia odotuksia sosiaalisista suhteista (Laine 1997: 185.) 

 

Usein ihmisillä onkin ristiriitainen näkemys yksinäisyydestä. Yksinäisyyden aiheuttamista 

vaikeuksista ja ongelmista puhutaan paljon ja niistä ollaan huolissaan, mutta toisaalta 

taas yksilön yksinäisyyteen voidaan suhtautua hyvinkin negatiivisesti tai välinpitämättö-

mästi. Juho Saaren mukaan tämä kertoo ymmärtämättömyydestä yksinäisten ihmisten 
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elämänhallinnan ongelmia ja yksinäisyyden ahdistavuutta kohtaan. Saari toteaa, että yk-

sinäisyydellä on monia yhtymäkohtia sekä yksilön terveyteen ja onnellisuuteen että yh-

teiskunnan institutionaalisiin rakenteisiin. Ihmisen kokema hyvinvointi liittyy useimmiten 

ryhmän tai yhteisön jäsenyyteen ja niissä oleviin sosiaalisiin suhteisiin, joten negatiivista 

yksinäisyyttä voidaan pitää keskeisenä hyvinvointihaittana. Yksinäisyydellä on myös 

haittaava vaikutus ihmisen itsekunnioitukselle ja siitä voi seurata muun muassa passiivi-

suutta, eristäytymistä ja häpeää. (Saari 2010: 9, 126, 167, 177, 240- 241.) 

 

Pienten lasten elämän perusta on päivittäisissä ihmissuhteissa, jolloin niin suurimpien 

onnenhetkien kuin pahimpien pettymyksienkin tuottajina toimivat hänelle läheiset ihmi-

set. Siitä huolimatta, että lasten itsenäisyyttä ja kyvykkyyttä korostetaan usein, saattavat 

he kokea monissa tilanteissa avuttomuutta ja pelkoa yksin jäämisestä. (Lahikainen 2001: 

27- 31.) Vaikka pienen lapsen yksinäisyys voi olla suoraviivaista ja selkeää (Junttila 

2015: 89), voi se toisaalta olla myös piilotettu, häpeää ja kauhistumista tuottava asia 

(Nevalainen 2009: 57), jota voi olla vaikea havaita ja joka pitkään jatkuessaan voi pa-

himmillaan syrjäyttää lapsen omasta lähipiiristään. 

 

Luvussa yksinäisyys tutkimuksista puhuttiin Kaarina Laineen johtamasta tutkimusprojek-

tista, jossa selvitettiin pienten lasten vertaissuhteita ja niissä syrjäytymistä. Laineen mu-

kaan syrjäytymistä on yleensä tutkittu aikuisväestön keskuudessa, jolloin sillä on tarkoi-

tettu pitkällistä prosessia, minkä aikana ihminen ajautuu erilleen muista erilaisten sosi-

aalisten ongelmien seurauksena. Lasten syrjäytymiseen tai syrjäytymisriskeihin ja niiden 

ehkäisemiseen on puolestaan kiinnitetty vähän huomiota. Etenkin pienten lasten hyvin-

vointiongelmia ja varhaisvuosien merkitystä myöhempään syrjäytymiseen on tutkittu vä-

hän. (Laine 2002: 18-19, 109-112.) 

 

Syrjäytymistermin käyttäminen lapsia koskevassa tutkimuksessa ei ole ongelmatonta, 

mutta sitä voidaan perustella lapsen epäsuotuisten kasvuolojen tuottamilla pitkäaikais-

vaikutuksilla, jotka voivat aiheuttaa syrjäytymistä. Tämän kaltaiseen syrjäytymiseen liit-

tyy huomattavia ongelmia, kuten emotionaalista kypsymättömyyttä ja sosiaalista kyvyt-

tömyyttä, jotka vaikuttavat lapsen psykososiaaliseen kehitykseen. (Laine 2002: 18- 19, 

109, 112.) 

 

Laine puhuu syrjäytymisriskissä olevista lapsista, joilla tarkoitetaan vertaisryhmässä tor-

juttuja, syrjäänvetäytyviä, kiusattuja, kiusaavia ja yksinäisiä lapsia. Nämä lapset jäävät 
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eri syistä erilleen lapsuuden sosiaalisesta maailmasta ja osattomiksi myönteisestä sosi-

aalisesta vuorovaikutuksesta ikätovereidensa kanssa. Heidän epäonnistumisensa sosi-

aalisissa tilanteissa ja vuorovaikutuksessa näkyy kielteisenä itsearviointina, heikkona mi-

näkäsityksenä ja negatiivisena käyttäytymisenä. Monenlaisten ongelmien ja riskitekijöi-

den kasautuminen ja jatkuminen merkitsee vakavaan syrjäytymiskierteeseen joutumista 

(Laine 2002: 99, 102, 109-112), jota lisää lähiyhteisön torjuntamekanismit tai muun tuen 

puute (Pölkki 2001: 128). 

 

4 Lapsen yksinäisyyteen vaikuttavia tekijöitä päiväkodissa 

 

Päiväkodin aloittaessaan lapsi joutuu yleensä ensimmäistä kertaa viettämään aikaa ko-

tiympäristönsä ulkopuolella suuressa ryhmässä (Cantell 2010: 58), jossa hänen täytyy 

toimia vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Vuorovaikutuksen laatuun ja onnistumiseen 

vaikuttaa paljon se, minkälaiset ovat lapsen asenteet ja odotukset itseään kohtaan 

sekä se, mitä hän odottaa niiltä ihmisiltä, joiden kanssa on tekemisissä päiväkodissa 

(Laine 2002: 32).  

 

Lapsen epäsuotuisat kokemukset voivat edistää yksinäisyyden kehittymistä ja olla sii-

hen vaikuttava syy (Laine 1997: 189). Näitä epäsuotuisia varhaislapsuuden kokemuk-

sia voivat päiväkodissa olla esimerkiksi tilannetekijät, lapsen sosiaalinen maine, erilai-

suuden kokemus, kaltoinkohtelu tai huomiotta jättäminen ja lapsen sosiaalisten tai kog-

nitiivisten taitojen puute. Näin ollen lapsen yksinäisyyteen voivat vaikuttaa niin fyysiset, 

psyykkiset, sosiaaliset kuin ympäristötekijätkin. Tärkeää onkin huomioida kontekstin 

merkitys eli se, miten lapsen taidot ja toiminta sekä hänen ominaisuutensa sopivat yh-

teen ympäristön hänelle asettamien vaatimusten kanssa. (Junttila 2015: 120-125.) 

 

On todettu, että yksinäiseksi itsensä kokevilla lapsilla on yhteisiä piirteitä, jotka voivat 

muun muassa rajoittaa mahdollisuuksia sosiaalisiin suhteisiin sekä vaikuttaa käyttäyty-

miseen ja reagointitapaan esimerkiksi muutostilanteissa. Tällaisia piirteitä ovat lapsen 

huonot sosiaaliset taidot, haluttomuus sosiaaliseen riskinottoon (Tiikkainen 2011: 74) ja 

huono sopeutumiskyky (Laine 2002: 31).  

 

Muita päiväkoti-ikäisen lapsen yksinäisyyteen vaikuttavia syitä voivat olla arkuus, erilai-

suus, sairaudet ja vahvat asenteet. Aina lapsen yksinäisyydelle tai ystävien puutteelle 
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ei kuitenkaan löydy syytä vaan se voi johtua sattumasta, esimerkiksi huonosta ajoituk-

sesta (Nevalainen 2009: 30, 42). Usein lapsen pitkäkestoiseen yksinäisyyteen ja yksi-

näisten lasten käyttäytymiseen liittyy sekä sisään -että ulospäin suuntautuvia ongelmia, 

kuten avuttomuuden, ei-pidetyksi, ei-toivotuksi ja hylätyksi tulemisen tunteita sekä su-

rullisuutta, itsensä vähättelyä, alhaista sosiaalista itsearvostusta ja tunnetta siitä, ettei 

pysty muuttamaan omaa tilannettaan (Laine 2002: 31). 

 

Päiväkodissa kaikki lapsen yksin oleminen ei ole negatiivista vaan monet pienet lapset 

leikkivät mielellään yksin. Lapsi saattaa olla perheessään ainoa ja on tottunut kotona 

olemaan ja viihtymään itsekseen sekä keksimään itselleen tekemistä. Hänellä voi olla 

mielikuvitusystäviä, joiden kanssa hän viihtyy tai hän voi muuten kaivata omaa aikaa. 

(Weiss 1973: 110; Junttila 2015: 36.) Välillä lapsen yksinolo saattaa herättää päiväko-

din kasvattajissa huolta (Junttila 2015: 36) tai epätietoisuutta siitä, milloin lapsi haluaa 

leikkiä yksin ja milloin hän ei osaa tai uskalla tulla mukaan muiden toimintaan (Keltikan-

gas-Järvinen 2010: 45).  

 

Kasvattajan tulee selvittää lapsen yksinäisyyden syy ja se, haittaako tilanne lasta (Can-

tell 2010: 68). Lasta havainnoimalla kasvattaja saa tietoa siitä, onko lapsi omasta ha-

lustaan yksin vai onko se merkki ryhmän sosiaalisten suhteiden tai ilmapiirin ongel-

masta, kuten torjutuksi tulemisesta tai kiusaamisesta (Cantell 2010: 68; Keltikangas-

Järvinen 2010: 46). Vaikkei lasta tarvitse vetää väkisin mukaan muiden toimintaan, jos 

hän ei itse sitä halua (Keltikangas-Järvinen 2010: 45), on kasvattajan hyvä huomioida, 

että sosiaaliset taidot ja käyttäytyminen opitaan ryhmässä. Jos lapsi ei liity mukaan ryh-

män toimintaan, on hänen mahdotonta oppia ja harjoitella yhteistyötaitoja ja saada ys-

täviä. (Junttila 2015: 38-39.)  

 

Kasvattajalta vaaditaan ammattitaitoa sekä kykyä huomata ja tukea päiväkodissa myös 

niitä lapsia, jotka eivät ota osaa yhteiseen tekemiseen tai keskusteluun (Cantell 2010: 

68). Myös ryhmän muut lapset saattavat unohtaa lapsen, joka on hiljaa ja huomaama-

ton ja jättää hänet ulkopuolelle, joko tahallaan tai tahattomasti (Inhimillinen tekijä 2015). 

Lapsen hiljaisuus voi olla hänelle luonteenomaista tai sen taustalla voi olla moninaisia 

ongelmia (Cantell 2010: 68). Hiljaisuus, ujous ja arkuus myös vaihtelevat lapsella tilan-

teen mukaan, eivätkä aina johda ystävän puutteeseen ja yksinäisyyteen (Nevalainen 

2009: 30, 31). 
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Syytä huoleen on silloin, kun lapsi kokee ahdistusta ja estyneisyyttä, jotka haittaavat 

hänen sosiaalista kanssakäymistä, kasvuaan ja kehitystään sekä lisäävät ulkopuolisuu-

den tunnetta (Neitola 2013: 120). Syrjäänvetäytyvän, hiljaisen, ujon tai aran lapsen voi 

olla vaikeaa luottaa itseensä, olla aloitteellinen ja ottaa kontaktia toisiin lapsiin tai aikui-

siin, jolloin hän tarvitsee paljon tukea ja kannustusta (Alijoki – Pihlaja 2016: 271). Kas-

vattajan on ensiarvoisen tärkeää huolehtia siitä, ettei päiväkodissa ketään lasta torjuta 

tai jätetä muiden ulkopuolelle (Junttila 2015: 90). Tämä tarkoittaa lapsen yksilöllisten 

taipumusten huomioimista sekä lapsen turvallista auttamista ja ohjaamista eri tilan-

teissa. (Keltikangas-Järvinen 2010: 43- 48.) 

 

Kasvattajan täytyy päiväkodissa huomioida myös oma toimintansa ja ymmärtää mielipi-

teidensä, sanojensa ja tekojensa erilaisia seurauksia (Junttila 2015: 53). Lapset oppivat 

kasvattajan käyttäytymistä katselemalla ja sitä jäljittelemällä (Marjanen – Ahonen – Ma-

joinen 2013: 69), jolloin kasvattajan asennoitumisella yksittäiseen lapseen on suuri vai-

kutus päiväkodin muiden lasten mielipiteisiin ja toverivalintoihin sekä lapsen leimautu-

miseen ja sen ehkäisemiseen (Laine 2002: 102).  

 

4.1 Sosiaalinen kompetenssi 

 

Sosiaalinen kompetenssi on moniulotteinen yläkäsite (Laine 2002: 33), jolla tarkoitetaan 

osaamisen ja hallinnan tunnetta sekä taitoa selviytyä hankalista tilanteista rakentavilla 

tavoilla (Pölkki 2001: 128). Sosiaalinen kompetenssi pitää sisällään kyvykkyyttä, pysty-

vyyttä ja hyviä sosiaalisia kognitioita. Lisäksi siihen kuuluu oman toiminnan tarkkailu, 

säätely ja ohjaaminen. (Junttila 2015: 158.) 

 

Joissain yhteyksissä sosiaalisen kompetenssin synonyyminä käytetään sosiaalista pä-

tevyyttä tai pystyvyyttä. Esimerkiksi Christina Salmivallin mukaan sosiaalinen pätevyys 

ei merkitse tiukasti rajattua käsitteistöä ja viitekehystä vaan se toimii erilaisia painotuksia 

sisältävänä kattokäsitteenä. Samalla Salmivalli toteaa, että sosiaalista pätevyyttä voi-

daan pitää vain yhtenä lähtökohtana vuorovaikutuksen ja siinä esiintyvien ongelmien tar-

kastelussa. Hänen mukaansa käsitteellistä hämmennystä aiheuttaa se, että sosiaalisen 

pätevyyden osa-alueiksi mainitaan tekijöitä, joiden katsotaan olevan seurausta henkilön 

taitavasta toiminnasta. (Salmivalli 2008: 71, 72.)  
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Sosiaalinen kompetenssi- tai sosiaalinen pätevyys ja pystyvyys- käsitteen käyttö onkin 

tutkija kohtaista. Niina Junttilan mukaan pätevyys tai pystyvyys eivät tarkoita täysin sa-

maa vaan samansuuntaista olevaa asiaa kuin kompetenssi (Junttila 2015: 158). Tästä 

johtuen, käytämme tässä opinnäytetyössä käsitettä sosiaalinen kompetenssi. 

 

Lapsen sosiaaliseen kompetenssiin heijastuvat sekä fyysinen ja psyykkinen kehitysvaihe 

että kulttuurin ja sosiaalisen yhteisön arvot, normit ja odotukset (Pölkki 2001: 129). Riit-

tävän hyvän sosiaalisen kompetenssin muodostumista pidetään keskeisenä kehitysteh-

tävänä lapsuudessa ja nuoruudessa sekä ihmisen koko elämän kaaressa. Sillä on myös 

suuri merkitys yksinäisyyden vähentämisessä ja ehkäisemisessä. Mitä pienemmästä 

lapsesta on kyse, sitä suorempi yhteys vahvan sosiaalisen kompetenssin ja tyydyttävien 

vertaissuhteiden välillä on. (Junttila 2015: 79-80, 158-163.) 

 

Suomalaisten ja monien kansainvälisten tutkimusten mukaan sosiaalista kompetenssia 

pidetään taitona tai ominaisuutena, jonka omaavat henkilöt ovat muita vähemmän yksi-

näisiä. Nämä henkilöt onnistuvat kahden keskisissä syvällisissä ystävyyssuhteissa ja tu-

levat toimeen myös suuremmissa kaveriporukoissa. He ymmärtävät sosiaalisia tilanteita 

ja tekevät niissä tilannekohtaisia tulkintoja. Lisäksi he ilmaisevat tunteensa ja toimivat 

tavalla, joka edesauttaa sekä omien että yhteisten päämäärien saavuttamista toisia louk-

kaamatta. Tätä voidaan pitää edellytyksenä onnistuneelle vuorovaikutukselle ja ihmis-

suhteiden solmimiselle ja ylläpitämiselle. (Junttila 2015: 79-80, 158- 163.) 

 

Yleensä sosiaalinen kompetenssi jaetaan kahteen eri osa-alueeseen: prososiaaliseen ja 

antisosiaaliseen. Prososiaalisuus tarkoittaa sosiaalisuutta tukevaa ja antisosiaalisuus 

sitä vähentävää toimintaa. Prososiaalisuuteen kuuluvat esimerkiksi sosiaaliset taidot, joi-

den avulla lapsi voi toimia eri tilanteissa yhteistyössä muiden kanssa aktiivisesti ja tulok-

sellisesti. Lisäksi prososiaalisuuteen kuuluu empatiakyky, jolla tarkoitetaan tunnetta, 

asennetta ja intuitiota siitä, miltä toisista tuntuu ja minkälaisia reaktioita lapsen oma toi-

minta toisissa herättää. Antisosiaalisuuteen kuuluvat impulsiivisuus ja häiritsevyys. Im-

pulsiivisuudessa kyse on emootioiden tai käyttäytymisen säätelyn vaikeuksista, jolloin 

lapsen käyttäytyminen on arvaamatonta ja hämmennystä herättävää. Häiritsevyys puo-

lestaan on tahallista ja suunniteltua toimintaa toisten häiritsemiseksi, ärsyttämiseksi tai 

kiusaamiseksi. Usein häiritsevyys on suunnattu tiettyä henkilöä tai henkilöitä kohtaan. 

Sosiaalisesti kompetentilla lapsella on hyvä empatiakyky ja vahvat sosiaaliset taidot, ja 
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impulsiivista tai häiritsevää käyttäytymistä esiintyy vain vähän tai ei lainkaan. Tästä joh-

tuen häntä harvoin kiusataan, torjutaan tai jätetään ryhmän ulkopuolelle. (Junttila 2015: 

160-163.) 

 

Heikkoa sosiaalista kompetenssia pidetään epäonnistumisena sosiaalisten suhteiden 

muodostamisessa ja ylläpitämisessä (Neitola 2013: 101), jolloin lapsi voi jäädä vertais-

ryhmän ulkopuolelle (Junttila 2015: 159). Se voi johtua muun muassa sosiaalisten taito-

jen oppimismahdollisuuksien puutteesta, erilaisista neuropsykologisista häiriöistä tai 

tunne-elämän ongelmista (Pölkki 2001: 129). Myös ympäristö voi rajoittaa lapsen sosi-

aalista kompetenssia (Neitola 2013: 102), jolloin vahvankin sosiaalisen kompetenssin 

omaava lapsi voi kokea kuulumattomuutta ryhmään, mikäli hän on kiinnostunut eri asi-

oista kuin muut tai kokee olevansa muuten erilainen (Junttila 2015: 159-160). 

 

4.1.1 Sosiaaliset taidot 

 

Sosiaalisten taitojen määrittelemiseen vaikuttaa sen hetkinen aikakausi ja kulttuuri, jossa 

ihmiset elävät. Nykyajan käsityksen mukaan keskeistä on, että ihminen pystyy luonte-

vasti ja nopeasti olemaan yhteydessä erilaisiin ihmisiin ja keskustelemaan heidän kans-

saan riippumatta siitä, miten seurallinen hän on. (Keltikangas-Järvinen 2010: 18, 20.)  

 

Varhaislapsuudessa sosiaaliset taidot nähdään käyttäytymisen muotoina, joita lapsi tar-

vitsee tullakseen toimeen ja menestyäkseen vuorovaikutusta tai yhteistoimintaa edellyt-

tävissä tilanteissa tai tehtävissä (Laine 2002: 33), ja jotka johtavat positiivisiin sosiaalisiin 

seuraamuksiin, kuten leikkiin tai peliin pääsemiseen (Junttila 2015: 161). Lapsen hyvien 

sosiaalisten taitojen kehittymisen edellytyksenä ovat positiivinen minäkäsitys ja tasapai-

noinen yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden kehitys. Nämä perustuvat sekä lapsen koke-

maan hyväksyntään että myönteisiin ihmissuhteisiin. (Laine 1997: 189.) 

 

Arkikielessä sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot sekoittuvat usein, mutta niillä tarkoitetaan 

eri asioita. Sosiaalisuus on ihmisen synnynnäinen temperamenttipiirre ja sosiaaliset tai-

dot tulevat oppimalla (Keltikangas-Järvinen 2010: 17). Lapsen sosiaalisesti taitava käyt-

täytyminen on tehokasta ja tilanteeseen sopivaa sanallista tai sanatonta toimintaa, johon 

muut reagoivat myönteisesti ja joka voi johtaa esimerkiksi ystävyyssuhteiden syntymi-

seen (Salmivalli 2008: 79- 80).  
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Sosiaalisesti taitavalla lapsella on käytössään erilaisia vaihtoehtoja ja toimintamalleja, 

joiden avulla lapsi voi toimia eri tilanteissa rakentavasti ja ratkaista mahdollisia sosiaali-

sia ongelmia tavalla, joka johtaa hyvään lopputulokseen ja jota kaikki arvostavat. (Kelti-

kangas-Järvinen 2010: 22.) Kasvattajan on hyvä huomioida, että keskeiset sosiaaliset 

taidot ovat eri-ikäisillä osittain erilaisia (Salmivalli 2008: 193). Päiväkodissa voidaankin 

puhua hyvistä tavoista, jolloin lapsen käyttäytyminen on kohteliasta ja toiset huomioon 

ottavaa. Kasvattaja voi opettaa niitä ohjaamalla lasta systemaattisesti, jolloin lapsen toi-

minta vähitellen automatisoituu ja siitä tulee normi. (Sinkkonen 2012: 272.) 

 

Lapsen sosiaalisiin taitoihin kuuluu hyvä tunteiden ilmaiseminen (Junttila 2015: 161), jol-

loin hänen toimintaansa ei välttämättä kiinnitetä paljon huomiota. Asioiden sujumista pi-

detään itsestäänselvyytenä ja ainoastaan lapsen sosiaalisten taitojen puute herättää 

huomiota (Keltikangas-Järvinen 2010: 22). Puutteellisia sosiaalisia taitoja voidaan pitää 

sekä yksinäisyyden syynä, että seurauksena. Sosiaalisten taitojen puute vähentää lap-

sen sosiaalista toivottavuutta ja rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan sosiaalisiin suhteisiin. 

Se myös vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen sosiaalisissa tilanteissa ja saa aikaan epä-

suotuisaa vuorovaikutusta. Näin ollen sillä on suuri vaikutus lapsen yksinäisyyden syn-

tymiseen. (Laine 1997: 189, 194.) 

 

Sosiaalisten taitojen kääntöpuolena pidetään aggressiivisuutta (Keltikangas-Järvinen 

2010: 13), jolle on monia erilaisia määritelmiä (Sinkkonen 2012: 136). Liisa Keltikangas-

Järvisen mukaan aggressiivisuuden ajatellaan yleensä olevan sellaista toimintaa, joka 

tuottaa toisille harmia, ja jota ei voida moraalisesti tai eettisesti hyväksyä. Tästä johtuen 

se pyritään poistamaan ja saada korvautumaan rakentavalla käytöksellä. Keltikangas-

Järvinen muistuttaa, että aggressioenergia ja aggressiivinen käyttäytyminen eli aggres-

siivisuus tulisi erottaa toisistaan. (Keltikangas-Järvinen 2010: 13, 65- 72.) 

 

Aggressiolla tarkoitetaan Keltikangas-Järvisen mukaan ihmisessä olevaa voimaa tai 

energiaa ja se on käyttäytymisen motiivi tai syy, johon ei liity negatiivisia varauksia. Ag-

gressioenergia ei välttämättä johda aggressiiviseen käyttäytymiseen, vaan psyykkisesti 

tasapainoinen ihminen löytää sille sosiaalisesti hyväksyttävät kanavat. Aggressiivisuus 

on puolestaan ihmisen luontainen käyttäytymismalli uhkaavassa tai hallitsemattomassa 

tilanteessa, jota pidetään tehokkaasti päämäärään johtavana, itseään vahvistavana ja 

hyvin pysyvänä. (Keltikangas-Järvinen 2010: 13, 65- 72.) 
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Jari Sinkkonen puolestaan erottaa toisistaan aggression ja väkivallan. Hän tarkoittaa ag-

gressiolla vihamielistä tunnetta ja väkivallalla vihamielistä tekoa, jonka tarkoituksena on 

toisen vahingoittaminen. Lisäksi hän erottaa terveen aggression häiriökäyttäytymisestä. 

Sinkkosen mukaan terve aggressio on voima, joka auttaa lasta menemään toisten jouk-

koon ja tulemaan toimeen toisten kanssa. Lapsi tarvitsee sitä oman identiteettinsä luo-

misessa, kun hän itsenäistyy ja eriytyy vanhemmistaan. (Sinkkonen 2012: 136-137.) 

 

Kaikenlainen aggressiivinen ja väkivaltainen käytös ja positiivinen asenne sitä kohtaan 

on aina huolestuttavaa (Sinkkonen 2012: 133; Keltikangas-Järvinen 2010: 170). Lapsen 

aggressiivisen käyttäytymisen salliminen tukee aggressiivisuuden käyttöä. Siihen myös 

päädytään helposti päiväkodin lapsiryhmässä, jos lapset jätetään sosiaalisissa tilan-

teissa pärjäämään omillaan, ilman kasvattajan valvontaa ja ohjausta. Lapsen aggressii-

visen käyttäytymisen poistaminen ja sosiaalisten taitojen tilalle tuominen on yksi varhais-

kasvatuksen suurimpia haasteita (Keltikangas-Järvinen 2010: 13-14, 167, 170) ja kas-

vattajan tärkeimpiä tehtäviä. 

 

4.1.2 Sosiaalisten taitojen opettaminen lapselle 

 

Pienet lapset ovat sosiaalisia toimijoita (Lehtinen 2001: 97) ja erilaisten sosiaalisten tai-

tojen harjoittelu on keskeistä heidän elämässään (Koivula 2013: 22). Pieni lapsi ei ole 

luonnostaan toisen huomioon ottava vaan yhteisöllisyys tulee kasvattaa häneen (Kelti-

kangas-Järvinen 2010: 75). Tämä tarkoittaa tietoista huomion kiinnittämistä lasten kes-

kinäiseen sekä lapsen ja kasvattajan väliseen vuorovaikutukseen. Erityisen tärkeää on 

miettiä, miten lapset rakentavat asemiaan ja roolejaan yhdessä toimiessaan (Lehtinen 

2001: 97) ja miten heidän sosiaalisia taitojaan kehitetään. 

 

Sosiaalisia taitoja pidetään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa opittuina (Salmivalli 2008: 

79, 181). Ne eivät synny itsestään vaan ne tulevat kokemuksen ja kasvatuksen kautta 

(Keltikangas-Järvinen 2010: 18, 166). Päiväkodissa lapsen sosiaalisten taitojen oppi-

mista tukee turvallisen ja tutun aikuisen läsnäolo sekä kasvattajan ryhmän ohjaamistai-

dot (Marjanen ym. 2013: 68).  

 

Vaikka kasvattaja ei saa ulkoistaa sosiaalisten taitojen opettamista lapsille itselleen (Kel-

tikangas-Järvinen 2010: 167), on hänen kuitenkin hyvä tiedostaa myös lasten vertais-

ryhmässä tapahtuvan oppimisen mahdollisuudet (Marjanen ym. 2013: 68), jolloin lapsi 
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voi onnistumisen ja epäonnistumisen kautta löytää oikean tavan toimia (Junttila 2015: 

161). Jos kasvattaja puuttuu välittömästi jokaiseen lasten väliseen kinaan tai erimielisyy-

teen (Keltikangas-Järvinen 2010: 168) ja antaa lapsille valmiita vastauksia, lasten mah-

dollisuus omaan tiedon muodostukseen ja sen prosessointiin pienenee (Marjanen ym. 

2013: 68).  

 

Kasvattajan onkin hyvä pohtia, missä vaiheessa hänen apua ja ohjausta oikeasti tarvi-

taan, ja milloin on hyvä jättää tilaa lasten yhteiselle oppimiselle (Marjanen ym. 2013: 68). 

Tärkeää on, ettei lapsia jätetä ratkaisemaan ongelmiaan yksin vaan se tehdään aikuisen 

valvonnassa (Keltikangas-Järvinen 2010: 168). Lapsille opetettavien sosiaalisten taito-

jen edellytyksenä on, että kasvattajilla on riittävästi tietoa ja osaamista lapsen sosiaali-

sen ja emotionaalisen kehityksen tukemisesta varhaiskasvatustyössä (Neitola 2013: 

212). 

 

Sosiaalisia taitoja voidaan opettaa sekä yksittäiselle lapselle että koko lapsiryhmälle. Ne 

ovat vuorovaikutukseen sidottuja, jolloin esimerkiksi oikealla ajoituksella ja vastavuoroi-

suudella on monissa tilanteissa ratkaiseva merkitys, ei pelkällä mekaanisella toiminnalla 

(Salmivalli 2008: 79, 183). Etenkin yksinäiset lapset saattavat kokea, että he ovat sosi-

aalisilta taidoiltaan kykenemättömiä, eivätkä pysty itse muuttamaan toimintaansa tai ti-

lannettaan (Laine 1997: 194).  

 

Sosiaalisten taitojen opettamisessa pyritään vaikuttamaan suoraan lapsen käyttäytymi-

seen, jolloin lapselle opetetaan uusia konkreettisia ja yksinkertaisia taitoja, joiden avulla 

hän voi toimia toisten kanssa. Sosiaalisten taitojen opettaminen yksittäiselle lapselle ei 

kuitenkaan riitä, ellei lapsen ympäristö ole valmis muuttamaan käsityksiään ja suhtautu-

mistaan lapseen ja näin mahdollistamaan uusien taitojen oppimista ja niiden käyttöönot-

toa. (Salmivalli 2008: 182, 188).  

 

Tutkimusten mukaan onkin ratkaisevaa, millaisen ilmapiirin kasvattajat saavat päiväko-

tiin rakennettua ja miten siinä korostetaan yhteistyötä ja yhteenkuuluvuutta (Keltikangas-

Järvinen 2010: 218). Rakentavaan sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden ihmisten 

kanssa liittyy toisten kuunteleminen (Keltikangas-Järvinen 2010: 24, 174), huomioon ot-

taminen, kunnioittaminen ja arvostaminen sekä erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitse-

vaisuus (Alijoki – Pihlaja 2016: 272). Tämä edellyttää lapselta muun muassa hyvää itse-

luottamusta, tasapainoista tunne-elämää, harkinta kykyä ja empatiaa (Keltikangas-Jär-

vinen 2010: 24). 
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Jotta lapsi voisi suhtautua toisiin arvostavasti myös häntä itseään tulee kunnioittaa ja 

pitää tasavertaisena ryhmän jäsenenä. Kun lapsi kokee tulevansa päiväkodissa ymmär-

retyksi ja hyväksytyksi, saa hän mahdollisuuden omien empatiataitojensa oppimiseen ja 

kehittämiseen (Alijoki – Pihlaja 2016: 269, 272). Tämän seurauksena sosiaalisilta taidoil-

taan heikko ja yksinäinen lapsi voi muuttaa suhtautumistaan toisiin, jolloin sosiaalinen 

kanssakäyminen tulee hänelle mahdolliseksi ilman ainaisia pettymyksiä tai ristiriitoja. 

Lapsi oppii nauttimaan sekä toisten seurasta että tunteiden vastaanottamisesta ja niiden 

osoittamisesta. (Keltikangas-Järvinen 2010: 174- 175.) 

 

Lapsen ilmaisukykyä ja keskustelutaitoja voidaan parantaa paitsi ohjaamalla häntä tilan-

teiden ja muiden ihmisten havainnoimiseen myös kiinnittämään huomiota omaan sanal-

liseen ilmaisuunsa sekä ilmeisiin ja eleisiin. (Keltikangas-Järvinen 2010: 174, 175.) Mi-

käli lapsen ongelmat liittyvät hänen aggressiiviseen käyttäytymiseen, voi kasvattaja 

opettaa lapselle muun muassa itsehallintaa ja keskittymiskyvyn harjaannuttamista (Rit-

mala – Ojala – Siveǹ –Vihunen – Vileǹ 2010: 167). 

 

Lapset käyttäytyvät sosiaalisissa tilanteissa eri tavoin, eikä kaikkia yksittäisen lapsen 

ongelmia tai lasten välisiä hankaluuksia tule nähdä sosiaalisten taitojen puutteena. Lapsi 

voi olla sosiaalisesti hyvinkin taitava ja pystyä halutessaan myönteiseen vuorovaikutuk-

seen, vaikka hänen käytöksensä olisi joissain tilanteissa ei-toivottua. Sosiaalisten taito-

jen lisäksi lapsen toimintaan vaikuttavatkin myös hänen sosiaaliset tavoitteensa (Salmi-

valli 2008: 84- 85, 113, 194) se, mikä on hänelle omin tapa toimia sosiaalisissa tilan-

teissa, mihin hän toiminnallaan tähtää ja minkälaista olotilaa hän tavoittelee (Junttila 

2015: 36). 

 

Merkittävää on niin ikään se, kenen näkökulmasta lapsen sosiaalisia taitoja tarkastellaan 

ja mitä niiden käyttämisellä halutaan saavuttaa. Ovatko ne aikuiskeskeisiä ja tarkoitettu 

mittaamaan ainoastaan kunnollisuutta, tottelevaisuutta ja mukautumista, jolloin kyse voi 

olla aivan eri asiasta kuin sosiaalisista taidoista. Sosiaalisten taitojen käsitettä onkin kri-

tisoitu siitä, että siinä sekoittuu keskenään henkilön taidot ja muiden odotuksiin mukau-

tuminen. Kasvattajan totteleminen ja hänen odotuksiinsa mukautuminen eivät lapsen 

kannalta ole aina pelkästään hyvä asia, vaan sosiaalisesti taitavampaa voi olla kyky yh-

teistyöhön vertaisten kanssa. (Salmivalli 2008: 84- 86.) 
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4.2 Vertaissuhteet 

 

Lapsen yksinäisyyttä tarkasteltaessa vertaissuhteiden merkitys korostuu. Vertaisilla tar-

koitetaan henkilöitä, jotka ovat suunnilleen samalla tasolla lapsen kanssa emotionaali-

sessa, sosiaalisessa tai kognitiivisessa kehityksessä. Usein vertaiset ovat ikätovereita, 

mutta eivät aina. (Salmivalli 2008: 15.)  

 

Pieni lapsi on luonnostaan kiinnostunut muista lapsista (Ritmala ym. 2010: 167) ja yksin-

kin toimiessaan suuntaa huomiotaan ympärillä oleviin ihmisiin ja heidän toimintaansa 

(Lehtinen 2009: 155). Ikätovereiden kanssa toimiessaan, toisia jäljitellessään, kaverisuh-

teita solmiessaan, yhdessä leikkiessään ja tekemisistään neuvotellessaan (Lehtinen 

2001: 81) lapsi oppii ja kehittyy (Mäkelä – Sajaniemi 2013: 37) sekä pääsee testaamaan 

omaa onnistumistaan sosiaalisena toimijana (Lehtinen 2009: 153).  

 

Hyvät aikuissuhteet toimivat kasvualustana lapsen vertaissuhteille, mutta eivät voi kor-

vata niitä (Pölkki 2001: 129), sillä ikätovereiden kanssa toimiminen on erilaista kuin vuo-

rovaikutus aikuisten kanssa (Lehtinen 2009: 154). Toisten lasten kanssa lapsi voi tehdä 

asioita, jotka eivät ole mahdollisia tai saavat toisenlaisen merkityksen aikuisen kanssa 

tehtynä (Lehtinen 2001: 82). Aikuinen ei voi myöskään rakentaa vertaissuhteita lapsen 

puolesta, vaan lapsen on luotava itse omat suhteensa ikätovereihin (Lehtinen 2009: 154) 

ja löydettävä oma paikkansa toveriyhteisössä (Pölkki 2001: 129) 

 

Vertaissuhteet toimivat lapselle sosiaalisena maailmana, jossa hänellä on mahdollisuus 

huomata ja tulkita erilaisia sosiokulttuurisia ilmiöitä ja aikuisten maailman käytänteitä. 

Lasten omat kulttuurit eivät toimi irrallaan aikuisten kulttuurista, vaan ne kietoutuvat yh-

teen, lasten ottaessa tietoa ja aineksia aikuisilta, soveltaen niitä luovasti omiin käsityk-

siinsä. Näin lapset luovat omaa vertaiskulttuuriaan (Lehtinen 2001: 81- 85; Lehtinen 

2009: 153) ja elämisen maailmaansa. 

 

Päiväkoti on lapselle tärkeä vertaismaailma ja toimintaympäristö, joka tuo uuden ulottu-

vuuden lapsen elämään (Lehtinen 2001: 82). Päiväkodissa lapsi on toisten lasten ympä-

röimä (Marjanen ym. 2013: 56) ja vertaissuhteet ovat läsnä päivittäin eri kasvatus- ja 

opetustilanteissa (Lehtinen 2001: 98). Vertaisten kanssa lapsi voi oppia tietoja, taitoja ja 

asenteita sekä kokea asioita, jotka vaikuttavat hänen hyvinvointiinsa ja sopeutumi-
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seensa. Lisäksi lapsi oppii paljon itsestään ja rakentaa minäkuvaansa, käsitystä itses-

tään ja ominaisuuksistaan vertaisryhmässä tapahtuvan sosiaalisen vertailun kautta. 

(Salmivalli 2008: 15, 33.)  

 

Lasten luontainen yhteisönmuodostus keskittyy pienyhteisöihin ja he kokevatkin usein 

kuuluvansa ensisijaisesti päiväkotiryhmän sisällä itse muodostamiinsa ryhmiin ja vasta 

toissijaisesti osaksi suurempaa ryhmää. (Marjanen ym. 2013: 48, 57, 66.) Lasten väli-

sissä vuorovaikutussuhteissa oleellista ovat vertaisryhmän hyväksyntä ja torjunta (Laine 

2002 14-15). Hyväksynnän, torjunnan ja vertailun vaikutuksesta, jokaiselle muodostuu 

ryhmässä oma asema, maine ja rooli (Neitola 2013: 105).  

 

Lapsen myönteistä kehitystä tukee se, että hän kokee olevansa vertaisryhmässään pi-

detty ja hyväksytty, kun taas päinvastoin lapsen kehityksen riskitekijä on hänen koke-

muksensa olemisesta ei-pidetty ja ei-hyväksytty. (Laine 2002: 14-15.) Hyvä vertaisryhmä 

ja lasten onnistuneet vertaissuhteet voivat muodostua päiväkodissa merkittäväksi kas-

vatuksen ja opetuksen voimavaraksi. Lisäksi ne voivat parhaimmillaan tarjota lapselle 

mahdollisuuksia ystävien ja suosion hankkimiselle sekä kumppanuuden ja keskinäisen 

luottamuksen rakentamiselle (Lehtinen 2009: 82, 99).  

 

Ystävyyssuhteet ovat lapselle erityisiä vertaissuhteita. Ne ovat tavallisia vertaissuhteita 

läheisempiä ja niihin sitoudutaan eri tavalla. Ystävyyssuhteen tärkein ominaisuus on vas-

tavuoroisuus, molemminpuoliset myönteiset tunteet. Ystävien avulla lapsi voi kokea 

kumppanuutta ja läheisyyttä sekä saada monenlaisia virikkeitä, emotionaalista tukea, 

neuvoja ja apua. Ystävyyssuhteilla on erityistä merkitystä niin ikään lapsen sosiaalisen 

kompetenssin kehittymiselle ja muulle sosiaaliselle kehitykselle (Salmivalli 2008: 34-36, 

42), jolloin päiväkotiaika on tärkeää sekä ystävyyssuhteiden muodostamiseen tarvitta-

vien taitojen harjoittelussa, että ensimmäisten ystävyyden kokemusten saamisessa (Koi-

vula 2013: 34). 

 

Lapsen vertais- ja ystävyyssuhteissa merkityksellistä on paitsi niiden olemassaolo, myös 

suhteiden laatu, joka ennustaa lapsen hyvinvointia (Salmivalli 2008: 42). Myönteinen ke-

hitys riippuu siis näiden suhteiden ominaisuuksista (Laine 2002: 16), eivätkä kaikenlaiset 

kumppanit sitä tue (Salmivalli 2008: 40). Hyvät vertais- ja erityisesti ystävyyssuhteet 

edistävät lapsen kehitystä monipuolisesti (Laine 2002: 19), helpottavat hänen sopeutu-

mista uusiin tilanteisiin (Pölkki 2001: 129) ja tuovat mukanaan erilaisia voimavaroja (Nei-

tola 2013: 103). 
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4.2.1 Vertaissuhteiden ongelmat 

 

Lasten vertaissuhteet ovat usein monimutkaisia ja vaativat lapselta aktiivista osallistu-

mista toimijana (Lehtinen 2009: 154). Niihin liittyy samoja piirteitä kuin aikuistenkin väli-

siin suhteisiin, jotka voivat olla sekä rakentavia että hajottavia (Laine 2002: 16). Erilaiset 

konfliktit ovat tyypillisiä lasten välisissä vertaissuhteissa ja niitä voidaan pitää vertaiskult-

tuurin oleellisena elementtinä (Lehtinen 2001: 86). Valitettavaa on, että usein lapsen ver-

taissuhteiden ongelmat piiloutuvat muiden käyttäytymisen ongelmien taakse (Neitola 

2013: 133), jolloin ne jäävät helposti havaitsematta. 

 

Kaarina Laineen mukaan lapsen vertaisryhmään liittyvät sosiaalisen käyttäytymisen on-

gelmat alkavat jo päiväkodissa. Ne myös kasautuvat helposti ja kasvavat moniongelmai-

suuden myötä. Tämä merkitsee vakavaa uhkaa lapsen sosiaaliselle, emotionaaliselle ja 

kognitiiviselle kehitykselle, jolloin lapsella on ongelmia etenkin itsearvostuksen ja sosi-

aalisen käyttäytymisen alueilla. Vertaissuhteiden ongelmista kärsivä lapsi ajautuu emo-

tionaalisesti yhä ahdistavampaan tilanteeseen jäädessään vertaisryhmänsä ulkopuo-

lelle. Syrjäytymisriskissä olevalla lapsella on puutteita kehityksen eri alueilla, minkä li-

säksi lapsen kokema osattomuus tai vähäinen myönteinen kanssakäyminen muiden 

kanssa ennustaa sosiaalista tyytymättömyyttä ja sopeutumisongelmia (Laine 2002: 3, 

19, 32, 95- 101), jotka voivat vaikuttaa monin tavoin hänen myöhempään elämäänsä. 

 

Valta liittyy eri muodoissaan lasten vertaissuhteisiin ja heidän keskinäiseen vuorovaiku-

tukseen ja toimintaansa. Toisissa tilanteissa se voi sisältää rakentavia ja positiivisia il-

menemismuotoja ja toisinaan se näyttäytyy kielteisenä, kuten suostutteluna, manipuloin-

tina, uhkailuna tai alistamisena. (Lehtinen 2001: 87, 154-155.) Vallan tavoitteluun voi 

liittyä esimerkiksi kiusaamista, joka on merkittävä vertaissuhteissa esiintyvä ongelma. 

Jatkuvaa kiusantekoa sisältävä vuorovaikutus saa aikaan monenlaista sopeutumatto-

muutta: pelkoa tovereita kohtaa, epäluottamuksen tunteita, turvallisuuden tunteiden vä-

henemistä toveripiirissä, kiusaamista aiheuttavien tilanteiden välttelyä, syrjään vetäyty-

mistä, yksinäisyyden tunteita ja eristäytymistä toveripiiristä. (Laine 2002: 23–27, 219.)  

 

Minkäänlaista kiusaamista ei pidä hyväksyä, vaan jokaisen kasvattajan velvollisuus on 

puuttua asiaan. Lapsia tulee niin ikään rohkaista kertomaan kokemastaan tai näkemäs-

tään kiusaamisesta, jotta kiusaaminen saadaan vähentymään. (Viljamaa 2014: 160.)  
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5 Kasvattajat lapsen yksinäisyyden tunnistajina ja ennaltaehkäisijöinä  

 

Varhaiskasvatustyön perustavoitteena on arvokkaina tai toivottavina pidettyjen asiantilo-

jen edistäminen (Hämäläinen – Nivala 2008: 113) ja lasten ohjaaminen onnistumiseen 

(Alijoki – Pihlaja 2016: 274). Jokaisella lapsella tulee niin ikään olla mahdollisuus kasvaa 

ja kehittyä päiväkodissa niin, että hänen mahdolliset vaikeudet ja tuen tarpeet tulevat 

huomioiduksi (Neitola 2013: 132). Ongelmiin puuttuminen edellyttää kasvattajalta niiden 

tunnistamista (Laine 2002: 103) ja lapsen kehityksen riskitekijöiden havaitsemista (Mar-

janen ym. 2013: 68). 

 

Päiväkodissa, jonka yhteinen toimintakulttuuri on heikko, ongelmatilanteet sivuutetaan 

kokonaan tai niihin puututaan velvollisuudesta. Yhteisöllistä toimintakulttuuria korosta-

vassa päiväkodissa puolestaan puuttuminen tapahtuu kasvattajan omasta tahdosta 

(Hurme – Kyllönen 2014: 51). Yhdenkään kasvattajan ei pitäisi kävellä huolestuttavan 

tilanteen ohi siitä välittämättä (Hurme – Kyllönen 2014: 51), vaan hänen tulisi nähdä lap-

sen oireilu tai käyttäytymisen ongelmat viestinä hänen pahasta olostaan. Tehokas on-

gelmiin puuttuminen ehkäisee niiden kehittymistä ja vähentää jo syntyneiden ongelmien 

vaikutuksia, ennen kuin ne ovat kasvaneet liian suuriksi tai muuttuneet pysyviksi. Tutki-

muksista saatavalla tiedolla ja riittävällä koulutuksella on merkittävä vaikutus ongelmiin 

puuttumisessa ja lasten auttamisessa (Laine 2002: 103-105, 112). 

 

Junttilan mukaan suunnilleen puolet yksinäisistä tunnistetaan (Inhimillinen tekijä 2015). 

Tärkeintä onkin erottaa heidät lapsiryhmästä ja huomata heidän avun tarpeensa. Joskus 

lapsi saattaa tulla kertomaan pahasta olostaan, mutta suurin osa lapsista ei tiedosta on-

gelmaansa tai peittelee sitä viimeiseen asti. Päiväkodissa lapsen yksinäisyyttä on mah-

dollista vähentää, mutta siihen tarvitaan monenlaisia voimavaroja ja apua (Junttila 2015: 

19, 20, 149). Esimerkiksi lapsen ongelmalliseen käyttäytymiseen liittyvät heikot sosiaali-

set taidot tai itsetunto-ongelmat eivät välttämättä tule esiin suurissa ryhmissä ilman tar-

kempaa havainnointia ja arviointia (Laine 2002: 103). Myös eri tilanteiden nopea vaihtu-

vuus (Alijoki – Pihlaja 2016: 274) saattaa hankaloittaa käytännön kasvatustyötä ja vai-

keuttaa lapsen tarpeisiin vastaamista. Ennen kuin kasvattaja ryhtyy suurempiin toimen-

piteisiin, tulee hänen tietää, mihin hän puuttuu ja millä tavalla (Keltikangas-Järvinen 

2010: 227). 

 

Turhien riskien etsimisen ja kirjaamisen tai mahdollisen lapsen varhaisen leimautumisen 

sijaan, kasvattajien tulee pohtia yhdessä, onko lapsen elämäntilanteessa tai päiväkodin 
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arjessa jotain korjattavaa. (Keltikangas-Järvinen 2010: 227.) Oleellista olisi antaa yksi-

näiselle lapselle mahdollisuus myönteisen minäkäsityksen rakentamiseen sekä malleja 

sosiaalisissa tilanteissa onnistumiseen ja hyvään vuorovaikutukseen (Laine 1997: 195-

196). Vaikka yksinäisen lapsen auttamisen tavoitteena onkin tukea häntä ystävän saa-

miseen, ei lähtökohtana ole ystävien tarjoaminen, vaan kasvattajan pyrkimys vaikuttaa 

niihin tekijöihin, jotka todennäköisesti ovat lapsen yksinäisyyden syynä (Laine 1997: 

195). Tämä tarkoittaa myös ongelmien ennaltaehkäisemistä ja eri asioiden ennakointia. 

 

Ennakointia tehdään sekä tiedostamatta että tietoisesti, ja sillä tarkoitetaan tietoon tai 

kokemukseen perustuvia asioita, joiden avulla tulevia tilanteita pyritään aavistamaan tai 

niihin pystytään vaikuttamaan. Yleensä kasvattaja ennakoi työssään automaattisesti 

kiinnittämättä siihen juurikaan huomiota, mutta ennakointia pitää tehdä myös suunnitel-

mallisesti. (Hurme – Kyllönen 2014: 61). Lapselle ennakoitavuus on muun muassa päi-

väkotiarjen joustavaa säännöllisyyttä ja kasvattajan reaktioiden johdonmukaisuutta 

(Sinkkonen 2012: 270). Kasvattaja voi myös ennakoida tulevia asioita esimerkiksi seu-

raamalla lapsen käytöstä tai kertomalla lapselle tulevasta tapahtumasta (Hurme – Kyllö-

nen 2014: 62).  

 

Rajat ja säännöt paitsi tuovat lapselle turvallisuuden tunnetta myös ennaltaehkäisevät 

mahdollisia vaikeuksia. Päiväkodin ja ryhmän sääntöjen tulee olla selkeitä, oikeudenmu-

kaisia ja helposti ymmärrettäviä, jolloin myös niiden noudattamisen valvonta on vaiva-

tonta. (Hurme – Kyllönen 2014: 130.) On toivottavaa, että päiväkodin tai ryhmän sään-

nöistä keskustellaan ja niistä sovitaan yhdessä lasten kanssa, jolloin lapset voivat vai-

kuttaa yhteisiin sopimuksiin (Cantell 2010: 148, 150; Aho 1997: 50). Tämä auttaa myös 

lapsia sääntöjen sisäistämisessä ja niihin sitoutumisessa. Avoimessa toimintakulttuu-

rissa säännöt voivat olla joustavia, jolloin niitä voidaan muokata tilanteen mukaan uu-

destaan. Sen lisäksi, että yhteisistä säännöistä keskustellaan lasten kanssa, täytyy myös 

kasvattajien puhua niistä keskenään. Kasvattajien eriävät käsitykset tai mielipiteet sekä 

ristiriitainen ja epäjohdonmukainen toiminta (Cantell 2010: 150) hämmentävät lapsia ja 

aiheuttavat turvattomuutta. 

 

Kasvattajat voivat yhdessä järjestää yksinäiselle lapselle muun muassa tilaisuuksia mui-

den leikkeihin pääsemiseksi sekä vaikuttaa ennakoivasti lasten asenteisiin ja toimintaan 

ohjaamalla niitä myönteisempään suuntaan. Pienten lasten kohdalla erilaisia mahdolli-

suuksia on paljon ja tavallisilla, arkisiltakin tuntuvilla asioilla saattaa olla suuri merkitys 

yksinäisen lapsen elämässä. Pelkkä kasvattajan hyväksyvä ele, hymy, positiivinen sana, 
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kannustaminen tai keskustelun aloittaminen voi antaa yksinäiselle lapselle tunteen siitä, 

että hän on ihmisenä tärkeä, ainutlaatuinen ja arvokas. (Junttila 2015: 80- 81, 156-157.) 

 

5.1 Lapsen kohtaaminen 

 

Lapsen minäkuva, itsetunto ja käyttäytyminen kehittyvät vuorovaikutuksessa toiseen ih-

miseen (Vile´n ym. 2006: 462), jolloin kasvattaja voi hyvässä kasvatussuhteessa edistää 

lapsen persoonallista vahvistumista, itseluottamuksen ja itsenäisen toimintakyvyn kehit-

tymistä sekä omien potentiaalien tunnistamista ja käyttöönottamista (Hämäläinen – Ni-

vala 2008: 187). 

 

Varhaiskasvatustyön perustana on lapsen yksilöllinen, arvostava ja vahvistava kohtaa-

minen, jonka onnistumisesta muodostuu koko toiminnan edellytys. Jokainen ihmisten 

välinen kohtaaminen on erilainen, sillä kohtaamisen luonne rakentuu kaikkien siihen 

osallistuvien vaikutuksesta. Kaikki lapset tarvitsevat kasvattajalta nähdyksi tulemista ja 

kuulemista ensimmäisestä hetkestä alkaen. Ensimmäinen kohtaaminen lapsen kanssa 

onkin tärkeä, koska sen pohjalta muodostetaan perusta, minkä mukaan vuorovaikutusta 

lähdetään luomaan. (Mattila 2011: 15- 19, 26, 39, 127- 128.)  

 

Kasvattajan vastuulla on lapsen kohtaamisesta huolehtiminen. Kohtaamisella voidaan 

rakentaa tai sillä voidaan rikkoa ja se voi joko vahvistaa tai haavoittaa lasta. Lapsen hyvä 

ja onnistunut kohtaaminen luo yhteyden lapsen ja kasvattajan välille ja herättää lapsessa 

luottamuksen. Epäonnistuessaan kohtaaminen tuo etäisyyden ja tuottaa lapselle epä-

luottamuksen. Onnistunut kohtaaminen edellyttää kasvattajalta nöyryyttä ja rohkeutta, 

jonka taustalla on tietoisuus jokaisen lapsen ainutkertaisuudesta ja arvosta. Lapsen ar-

vostamista voidaan pitää kasvattajan asenteena ja hyvää kohtaamista taitona, jotka ovat 

keskiössä lapsesta huolehtivassa varhaiskasvatustyössä ja oppimisen ymmärtämi-

sessä. (Mattila 2011: 15- 19, 26, 39, 127- 128.) 

 

Lapsen vahvistavaan kohtaamiseen kuuluu iloa lapsesta, joka viestii lapselle kasvattajan 

hyväksynnästä ja vahvistaa hänen itse- ja omanarvontuntoaan. Toistuvat epäarvostavat 

kohtaamiset puolestaan herättävät lapsessa turvattomuutta ja vaikeuttavat hänen elä-

määnsä. Laadukas kohtaaminen ei toteudu suorituspaineissa ja tiukoissa aikarajoissa 

vaan lapsi tarvitsee kasvattajan aikaa erityisesti silloin, kun hänellä on turvallisuuden 

tarvetta ja huolia tai kun hän kokee yksinäisyyttä. Tällöin lapsi kaipaa kokemusta siitä, 
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että kasvattaja todella välittää hänestä, haluaa pitää hänestä huolta ja tietää, mitä on 

kussakin tilanteessa tekemässä. (Mattila 2011: 15- 19, 26, 39, 127- 128.) 

 

Kasvattaja kohtaa päiväkodissa erilaisia lapsia, joten hänen hyvät vuorovaikutustaitonsa 

ovat kasvatustyön ydinaluetta. Hyvän vuorovaikutuksen avulla kasvattaja luo tunnesi-

teen lapseen, jota voidaan kutsua merkityssuhteeksi ja joka toimii kasvatustyön voima-

varana. (Hurme – Kyllönen 2014: 16, 78, 81.) Lapsen ja kasvattajan välinen kasvatus-

suhde voidaan nähdä vastavuoroisena suhteena, kahdensuuntaisena vaikuttamisena, 

jossa sekä kasvattaja että lapsi ovat aktiivisia toimijoita ja molemmat sekä kasvattavat 

että kasvavat. Tällöin puhutaan dialogisuudesta, molemminpuolisen arvostavan kohtaa-

misen minä-sinä-suhteesta. (Hämäläinen – Nivala 2008: 147-149.)  

 

Dialogisessa suhteessa molemmat osapuolet saavat avoimessa vuorovaikutuksessa 

vaikutteita toisiltaan, eikä kasvattaja vain siirrä omista lähtökohdistaan tai omiin käsityk-

siinsä perustuen tietoa tai käyttäytymismalleja lapselle. Suhteen perustana ovat kasvat-

tajan vastuullisuus, lapsen ainutlaatuisuuden ymmärtäminen ja kasvattajan lapselle 

osoittama rakkaus, luottamus ja turvallisuus. Keskeistä on aito välittäminen ja lasten oi-

keudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. (Hurme – Kyllönen 2014: 78, 149, 150.) 

 

Luodakseen kommunikatiivisen suhteen lapseen, kasvattajan on otettava huomioon kes-

kinäiseen viestimiseen liittyviä tekijöitä (Hämäläinen – Nivala 2008: 207). Vuorovaikutus 

on suurelta osin ei-kielellistä (Sinkkonen 2012: 269) ja noin kaksi kolmannesta siitä ta-

pahtuu muuten kuin sanojen kautta, jolloin puhutaan sanattomasta viestinnästä. Mitä 

pienemmästä lapsesta on kyse, sitä vaikeampaa hänen on purkaa erilaisia tunteitaan 

sanoiksi, jolloin kasvattajan on osattava tehdä tulkintoja lapsen muusta viestinnästä. 

(Hurme – Kyllönen 2014: 78, 79.)  

 

Kasvattajan katseilla, äänenpainoilla ja muilla ei-kielellisillä viesteillä on suuri merkitys 

vuorovaikutuksessa (Sinkkonen 2012: 207), esimerkiksi paheksunnan ja harmistumisen 

tai sensitiivisyyden välittämisessä (Neitola 2013: 107). Mikäli lapsen ja kasvattajan väli-

nen vuorovaikutus on negatiivista tai muuten toimimatonta, ei lapsi pysty luottamaan 

kasvattajaan eikä kasvattajan antamilla ohjeilla ole tarvittavaa vaikutusta (Vile´n ym. 

2006: 462). 
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Liian suuri ryhmä saattaa vaikeuttaa lapsen hyvää kohtaamista ja vuorovaikutusta, kas-

vattajan huomion jakautuessa jatkuvasti moneen kohteeseen. Lisäksi kasvattajan reak-

tiot eivät kohdistu ainoastaan yhteen lapseen, vaan ne ohjautuvat koko ryhmään, esi-

merkiksi yhdelle lapselle annettu palaute menee kaikille. Jos kasvattaja puolestaan kes-

kittyy ainoastaan yhteen lapseen, saattaa häneltä jäädä huomaamatta muiden lasten 

antama viesti. (Keltikangas-Järvinen 2010: 217, 218, 225.)  

 

Liiallisten sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutus episodien määrä ylittää helposti pie-

nen lapsen hallintakyvyn ja haittaa hänen sosiaalista kehitystään (Keltikangas-Järvinen 

2010: 211, 215). Lapselle voi myös olla vaikeaa ja ahdistavaa tulla toimeen tilassa, jossa 

on paljon muita lapsia. Suuren ryhmän aiheuttama meteli voi niin ikään olla liian suuri 

haaste herkälle lapselle (Alijoki – Pihlaja 2016: 273), jolloin varsinkin hiljaiset lapset voi-

vat jäädä helposti omiin oloihinsa (Cantell 2010: 70). 

 

Pienemmässä ryhmässä lapsi voi hengähtää ja saada äänensä paremmin kuuluviin (Ali-

joki – Pihlaja 2016: 273). Lapsi tulee paremmin nähdyksi ja kasvattaja pystyy antamaan 

hänelle enemmän aikaa. Myös lapsen tarpeiden havaitseminen ja niihin vastaaminen 

helpottuu, jolloin kasvattaja voi ohjata lasta yksilöllisemmin. (Opas 2013: 159.) 

 

5.2 Lapsen havainnointi  

 

Kasvattajan tulee työssään ottaa selvää, mitä kukin lapsi viestittää itsestään, hänen aja-

tuksistaan, millaisista asioista hän pitää ja mistä hän on kiinnostunut sekä millaiset tiedot 

ja taidot lapsella on. Tähän tarvitaan systemaattista tiedonkeruuta, mikä on lasten kuun-

telemista, haastattelua, arviointia ja havainnointia. Havainnoinnilla tarkoitetaan yksittäi-

sen lapsen tai lapsiryhmän päivittäistä seurantaa päiväkotiarjen erilaisissa tilanteissa, 

kuten siirtymätilanteissa, leikkitilanteissa, aikuisen ohjatussa toiminnassa sekä perus-

hoidon tilanteissa. (Järvinen ym. 2009: 152.) Esimerkiksi lapsen leikin havainnointi on 

tärkeä keino saada ymmärrys siitä, mistä lasten leikki koostu. Osa lapsista saattaakin 

tarvita tukea osatakseen leikkiä (Koivunen 2009: 41).  

 

Tarpeeksi tarkkojen ja yksityiskohtaisten havainnointitulosten saamiseksi kasvattajan tu-

lisi käyttää havainnointiaika ainoastaan havainnointiin. Arvokasta tietoa voi jäädä huo-

miotta, jos kasvattaja ohjaa itse samalla toimintaa. Lapsihavainnoinnin perustana on 
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kasvattajan halu oppia ymmärtämään lasta ja onnistunut havainnointi edellyttääkin kas-

vattajalta aikaisempien ennakkoluulojen poissulkemista mielestä, sillä omat mielikuvat 

ohjaavat helposti havainnointia. Sekä lapselle että kasvattajalle tulee antaa havainnoin-

nissa mahdollisuus uusiin näkökulmiin ja uudenlaiseen ymmärrykseen. Havainnoinnista 

ei ole lapselle haittaa, mikäli kasvattaja toimii objektiivisesti ja ammatillisesti. (Koivunen 

2009: 24) 

 

Päiväkodissa havainnointia voidaan tehdä niin yksilö- kuin ryhmähavainnointina. Yksilö-

havainnoinnissa kasvattaja kerää tarkkaa tietoa lapsen kehityksen osa-alueista ja sa-

malla oppii tuntemaan lapsen paremmin. Yksilöhavainnoinnin ansiosta kasvattaja huo-

maa lapsesta asioita, jotka voisi muuten lapsiryhmässä jäädä huomiotta. Havainnoinnin 

avulla kasvattaja näkee selkeämmin lapsen vahvuudet, hänen tiedot ja taidot, mielen-

kiinnon kohteet sekä lapsen vaikeudet. Yksilöhavainnoinnin avulla voidaan saavuttaa 

paremmin lapsen yksilölliset tavoitteet ja välttyä vääriltä tulkinnoilta. (Koivunen 2009: 

25.)  

 

Ryhmähavainnoinnin kohteena on koko lapsiryhmä ja sen sisällä, esimerkiksi lasten vä-

liset sosiaaliset suhteet, ryhmän toimivuus, ryhmädynamiikka tai ikä- ja sukupuolija-

kauman merkitys. Ryhmähavainnointia kasvattaja voi hyödyntää toiminnan arvioinnissa, 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Näin kasvattaja pystyy paremmin tekemään arvioita 

siitä, miten oppimisympäristöä voisi muokata, miten ryhmädynaamisiin tekijöihin ja sosi-

aalisiin suhteisiin voisi vaikuttaa, mitkä ovat olennaiset pedagogiset menetelmät ja miten 

kasvattajan oma toiminta vaikuttaa ryhmän toimintaan. (Koivunen 2009: 27.) 

 

Lapsihavainnointia tehdessä havaintojen säännöllinen ja tarkka kirjaaminen esimerkiksi 

päiväkodin yhteiseen havainnointikansioon on ensisijaisen tärkeää. Lisäksi havainnoista 

on hyvä keskustella niin työyhteisön kuin lapsen vanhempien kanssa. (Järvinen ym. 

2009: 152.) Lasta havainnoimalla voidaan antaa vanhemmille merkittävää ja oleellista 

tietoa lapsen toiminnasta. Mikäli lapsen kehitys aiheuttaa kasvattajissa huolta, vanhem-

pien kanssa keskustellaan, miten asian kanssa menetellään. (Koivunen 2009: 28.)  

 

Päiväkodissa voi kuitenkin olla esteitä objektiiviselle havainnoinnille. Havainnointiin käy-

tettävän ajan puute, kasvattajien kokemattomuus, havainnoinnin kokeminen merkityk-

settömäksi tai kasvattajan ennakkokäsitykset sekä asenteet lapsesta, voivat olla teki-

jöitä, jotka estävät onnistuneen lapsihavainnoinnin. (Koivunen 2009: 28.) Havaintoja teh-
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dessä kasvattajan tuleekin muistaa vastaanottaa asiat ”sellaisenaan” ja tehdä mahdolli-

set kirjaukset tapahtumista ilman ettei niihin liitetä arviointia, analyysia tai tulkintaa vaan 

ainoastaan välitön kuvaus tapahtuneesta (Kalliala 2008: 77). 

 

Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagoginen dokumentointi on nos-

tettu esille varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen kes-

keisenä työmenetelmänä. Pedagogisen dokumentoinnin avulla saadaan tietoa lapsen 

kehityksestä, tarpeista, kiinnostuksen kohteista, oppimisesta sekä lapsiryhmän toimin-

nasta. Sen avulla mahdollistetaan lasten sekä huoltajien osallistuminen päiväkodin toi-

minnan arviointiin, suunnitteluun ja kehittämiseen. Yksittäisten dokumenttien, kuten piir-

rosten, valokuvien tai lapsesta tehtyjen havaintojen avulla voidaan yhdessä lapsen 

kanssa pohtia hänen kehitystään sekä oppimista. Suunnitelmallisen dokumentoinnin ta-

voitteena on kasvattajan laajempi tuntemus yksittäisestä lapsesta, ymmärrys lasten vä-

lisistä suhteista sekä kasvattajien ja lasten välisen vuorovaikutuksen parantaminen. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 37.) 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

 

Opinnäytetyön toteutuksen lähtökohtana toimi henkilökohtainen kiinnostuksemme pa-

neutua lapsen yksinäisyyteen päiväkodissa. Koska yksinäisyys on kokemuksena vah-

vasti subjektiivinen, koimme, että yksinäisyyden käsitteleminen pienten lasten näkökul-

masta voisi olla vaikeaa ja opinnäytetyömme aikataulun kannalta hankalaa. Halusimme 

muutenkin kohdentaa katseemme selkeästi kasvattajien toimintaan yksinäisyyden tun-

nistamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Opinnäytetyön taustalla oli myös ajatus siitä, 

kuinka lasten yksinäisyys on tärkeää havaita varhaisessa vaiheessa ja kuinka siihen tu-

lisi puuttua rohkeammin. Lisäksi toisella meistä oli omakohtaisia kokemuksia yksinäisyy-

destä, oman lapsensa kohdalta. 

 

Opinnäytetyön taustalla on vahvasti näkyvillä Kaarina Laineen ja Niina Junttilan tekemät 

tutkimukset lasten ja nuorten yksinäisyydestä. Yksinäisyys ilmiönä on noussut viime vuo-

sina paitsi kansainvälisiin myös suomalaisiin tieteellisiin ja poliittisiin keskusteluihin. Junt-

tila puhuu siitä, kuinka yksinäisyys nähdään lapsuudesta lähtevänä ja väestöä vahvasti 
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eriarvoistavana tekijänä. (Junttila 2015: 10.) Tällä hetkellä suomalaisten lasten ja nuor-

ten kokema yksinäisyys on samaa tasoa aikuisten ja ikäihmisten kanssa (Junttila 2016: 

149).  

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsittelemme suomalaista varhaiskasvatusta, yksinäi-

syyttä ja yksinäisyyden eri muotoja teorioiden sekä tutkimuksen avulla. Lisäksi tarkaste-

lemme lapsen yksinäisyyteen vaikuttavia tekijöitä ja kasvattajien mahdollisuuksia yksi-

näisyyden tunnistamisessa sekä ennaltaehkäisyssä. Teoriaosuutta tukee opinnäyte-

työmme tutkimuksellinen puoli, minkä toteutimme yhteistyössä seitsemän helsinkiläisen 

päiväkodin kanssa.  

 

Teoriatiedon pohjalta teimme kyselylomakkeen päiväkotien kasvattajille. Kysely koostui 

kahdeksasta avoimesta kysymyksestä. Avointen kysymysten avulla kasvattajille annet-

tiin mahdollisuus kertoa vapaasti ja omin sanoin henkilökohtaisista kokemuksista sekä 

näkemyksistä. Analysoimme päiväkodeilta saadut vastaukset eli opinnäytetyömme ai-

neiston käyttäen analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. Analysoidessamme aineistoa 

muodostimme analyysirungon, joka jaoteltiin teemoittain pohjautuen teoriatietoon. 

 

Yksinäisyys on aiheena hyvin ajankohtainen ja merkittävä, sillä se koskettaa laajasti 

koko suomalaista yhteiskuntaa. Yksinäisyys on yhteiskunnallinen ongelma ja tutkijoiden 

tuleekin kantaa vastuu siitä, että suomalaisen yhteiskunnan institutionaalista rakennetta 

uudistetaan niin, että yksinäisyyttä pystytään vähentämään mahdollisimman paljon.  Yk-

sinäisyyden ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen muodostaa suomalaisille todellista 

perusturvaa, joka kannattelee meitä tulevaisuudessa. (Saari 2016: 317.) 

 

6.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää varhaiskasvattajien tietoa ja näkemyksiä lap-

sen yksinäisyydestä sekä siihen vaikuttavista tekijöistä päiväkodissa. Halusimme myös 

saada kasvattajat pohtimaan keinoja, joilla he voisivat ennaltaehkäistä lapsen yksinäi-

syyttä päiväkodissa. Pyysimme opinnäytetyömme yhteistyökumppaneiksi kooltaan ja 

kasvattaja määrältään pieniä päiväkoteja, joiden tiesimme etukäteen painottavan toimin-

nassaan yhteisöllisyyttä ja tiivistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa.  
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Mielestämme oli tärkeää nostaa esille lapsen yksinäisyys, etenkin jo pikkulapsi vai-

heessa, koska sillä voi olla suuri merkitys lapsen kehitykseen ja myöhempään elämään. 

Ajatuksenamme oli opinnäytetyömme myötä herättää kasvattajien mielenkiinto pienten 

lasten yksinäisyyttä kohtaan sekä saada heidät keskustelemaan asiasta myös yhdessä. 

Näin varhaiskasvattajat voisivat entistä paremmin ymmärtää oman tärkeän roolinsa lap-

sen yksinäisyyden huomaamisessa, vähentämisessä ja ennaltaehkäisemisessä varhais-

lapsuudessa. 

 

Olimme asettaneet opinnäytetyöllemme kaksi tutkimuskysymystä, jotka olivat: 

 

1. Mistä kasvattajat tunnistavat lapsen yksinäisyyden päiväkodissa? 

2. Miten kasvattajat ennaltaehkäisevät lasten yksinäisyyttä päiväkodissa? 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli saada vastauksia asettamiimme tutkimuskysymyk-

siin. Nämä kaksi tutkimuskysymystä ohjasivat koko opinnäytetyön etenemistä ja tiedon-

keruuta. Lisäksi tutkimuskysymysten asettelu on määrännyt sen, millaisia vastauksia ai-

neistolla on saatu. Varsinaisten tutkimuskysymysten ohella halusimme selvittää myös, 

miten kasvattajat huomioivat lapsen yksilöllisesti, miten he tukevat lapsen sosiaalisia tai-

toja ja hyviä vertaissuhteita sekä miten kasvattajien ammatillisuuden kehittämiseen kiin-

nitetään päiväkodeissa huomiota. Nämä asiat liittyvät olennaisesti lapsen yksinäisyyteen 

sekä vaikuttavat yksinäisyyden tunnistamiseen ja sen ennaltaehkäisemiseen päiväko-

dissa. 

 

Opinnäytetyömme on laadullinen eli sillä pyritään saada syvällinen kuvaus halutusta il-

miöstä. Laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on saada ymmärrys ilmiöstä ja käsitys 

siitä, mistä ilmiössä on oikeastaan kyse. Laadullinen tutkimus kohdistuu aina pienem-

pään havaintoyksikköön verrattuna määrälliseen tutkimukseen, laadullisin menetelmin 

saadut tulokset eivät näin anna mahdollisuutta yleistämiseen vaan tulokset pätevät vain 

kohdetapauksissa. (Kananen 2014: 16–17, 36, 50.)  

 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Toteutimme opinnäytetyömme kvalitatiivista eli laadullista menetelmää käyttäen. Lähtö-

kohtana laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen ja ajatus siitä, 

että todellisuus on moninainen (Hirsjärvi – Remes – Sajavaara 2013: 161). Kvalitatiivisen 
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tutkimuksen tekeminen alkaa usein siitä, että tutkija kartoittaa kentän, jossa hän toimii, 

sillä laadullisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää tutkimuskohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 2013: 181.) Kvalitatiiviselle tutkimusmenetelmälle tyy-

pillistä on, että aineisto kerätään luonnollisissa tilanteissa, suositaan ihmisiä tiedonke-

ruun instrumenttina, käytetään metodeja, joissa tutkittavien ääni tulee kuulluksi sekä ai-

neistoa käsitellään ainutlaatuisena. Lisäksi kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on 

pikemminkin löytää tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia väittämiä. (Hirsjärvi ym. 

2013: 161.) 

 

Laadullista tutkimusta voi kuvata prosessiksi, jossa aineistonkeruun välineenä toimii tut-

kija itse. Lisäksi aineistoon liittyvien näkökulmien ja tulkintojen voidaan katsoa kehittyvän 

tutkijan tietoisuudessa vähitellen prosessin edetessä. Prosessin omaisuutta kuvaa myös 

se, että tutkimuksen etenemisen eri vaiheita ei voida välttämättä etukäteen jäsentää sel-

keisiin eri vaiheisiin, vaan esimerkiksi tutkimusongelmaa tai aineistonkeruuta koskevat 

ratkaisut voivat muotoutua vähitellen tutkimuksen edetessä. Laadullisessa tutkimuk-

sessa aineistonkeruumenetelmät viedään lähelle tutkittavaa kohdetta, jonka avulla ilmi-

öön liittyvä arvoitus avautuu hiljalleen ja tutkimusmenetelmälliset ratkaisut täsmentyvät. 

(Kiviniemi 2015: 74.) 

 

Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tarkoituksenamme oli käyttää aineistonkeruumene-

telmänä niin kyselyä kuin haastattelua. Aikomuksena oli haastatella jokaisen päiväkodin 

yhtä kasvattajaa, mutta jo opinnäytetyön alkuvaiheessa totesimme, että aikataulujen 

kannalta tämä osoittautui hankalaksi. Tästä johtuen päädyimme pelkästään kyselylo-

makkeeseen, mikä oli kohdistettu päiväkotien kaikille kasvattajille. 

 

Kysely on yksi laadullisen tutkimuksen yleisimmistä menetelmistä (Tuomi -- Sarajärvi 

2009: 71) ja se tunnetaan myös survey-tutkimuksen keskeisenä menetelmänä. Survey 

tarkoittaa tutkimusstrategiaa, jossa aineistoa kerätään standardoidusti kyselyn, haastat-

telun ja havainnoinnin eri muodoilla, ja jossa koehenkilöt muodostavat näytteen tai otok-

sen tietystä perusjoukosta. Standardoituudella tarkoitetaan sitä, että asiaa kysytään kai-

kilta vastaajilta täysin samalla tavalla. (Hirsjärvi ym. 2013: 197.) 

 

Käytimme kyselyssä kyselylomaketta. Kyselylomakkeen avulla saadaan selville, mitä 

tutkittavat ajattelevat, tuntevat, uskovat tai kokevat. Lisäksi kyselylomakkeella saadaan 

arvokasta tietoa tosiasioista, käyttäytymisestä, toiminnasta, tiedoista, arvoista, asen-
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teista ja mielipiteistä. Kyselylomakkeen avulla voidaan niin ikään pyytää vastaajilta pe-

rusteluja tai arviointeja omille mielipiteille tai vakaumuksille sekä omalle toiminnalle. 

(Hirsjärvi ym. 2013: 178, 197.)  

 

Halusimme kiinnittää paljon huomiota kyselylomakkeen laatimiseen, jotta siitä tulisi hyvä 

opinnäytetyömme onnistumisen kannalta. Käytimme aikaa erilaisiin kyselylomakkeisiin 

tutustumiseen ja katsoimme, mikä niissä oli toimivaa ja mikä ei. Kyselylomakkeemme 

kysymysten sisältö ja aihepiirit pohjautuivat opinnäytetyön teoriatietoon. Aluksi mietimme 

erilaisia vaihtoehtoja kyselylomakkeen kysymyksiksi. Pohdimme esimerkiksi väittämien 

käyttöä, mutta päädyimme avoimiin kysymyksiin koska totesimme, että ne palvelisivat 

opinnäytetyömme tarkoitusta parhaiten. Avointen kysymysten avulla voisimme saada 

monipuolisia ja laajoja vastauksia kasvattajien ajatuksista, mielipiteistä ja kokemuksista. 

Lisäksi oletuksena oli, että jokaisen kasvattajan oma ääni tulisi kuulluksi paremmin, em-

mekä vaikuttaisi heidän vastauksiin rajatuilla vastausvaihtoehdoilla. 

 

Avoimessa kyselyssä esitetään kysymys ja vastaajalle jätetään tyhjä tila vastausta var-

ten. Näin vastaajalla on mahdollisuus sanoa vapaasti se, mitä hänellä on mielessään. 

Tämän lisäksi avoimet kysymykset sallivat vastaajalta vapautta ilmaista itseään omin 

sanoin ja osoittaa tietämyksensä aiheesta. Avoimet kysymykset eivät myöskään ehdota 

rajattuja vastaus vaihtoehtoja. (Hirsjärvi ym. 2013: 198, 201.) Avoimilla kysymyksillä saa-

daan enemmän ja laajempaa tietoa sekä ymmärrystä kuin esimerkiksi suljetuilla kysy-

myksillä (Kananen 2014: 79).  

 

Pohdimme pitkään lomakkeeseen tulevia kysymyksiä, niiden määrää ja järjestystä. Mie-

timme, kuinka moneen kysymykseen vastaajat jaksaisivat keskittyä niin, että heidän vas-

tauksensa olisivat mahdollisimman huolellisia, tarkkoja, rehellisiä ja tietoa lisääviä. Ky-

symysten aiheiden valinnan ja järjestyksen loogisuuden suunnittelu vei niin ikään aikaa. 

Kysymysten muotoilua harkitessa keskustelimme muun muassa siitä, että vastaajien 

olisi helpompi ymmärtää rajattuja ja lyhyitä kysymyksiä, joihin ei sisältyisi kaksoismerki-

tyksiä. Pohdimme myös hyvin tarkkaan erilaisia sanavalintoja, sillä niillä voisi olla mer-

kittävä vaikutus. Kysymysten lisäksi tarkoituksenamme oli tehdä kyselylomakkeesta sel-

keä ja ulkoasultaan siisti, jotta se olisi kasvattajille helposti täytettävä. (ks. esim. Hirsjärvi 

ym. 2013: 198-204.) 

 

Päädyimme tekemään kyselylomakkeen, jossa oli kahdeksan avointa kysymystä. Kysy-

mysten aiheet liittyivät lapsen yksinäisyyden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen, 
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minkä lisäksi niissä tiedusteltiin asioita, joilla oli teoria tietomme pohjalta selkeä yhteys 

lapsen yksinäisyyteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Ennen kyselylomakkeen käyttöönottoa testasimme sen kolmella opiskelija kollegal-

lamme, joilta saimme hyvää palautetta. Vielä kyselylomakkeen testauksen jälkeen pää-

timme lisätä lomakkeeseen lisäsivun, joka jättäisi vastaajille mahdollisuuden jatkaa vas-

tauksia, mikäli vastaustila loppuu kesken kysymysten kohdalta. Näin pidimme huolen 

siitä, että kaikki vastaajat saattoivat kertoa mahdollisimman laajasti omista ajatuksistaan. 

 

6.3 Kohderyhmä 

 

Opinnäytetyömme yhteistyökumppaneina toimivat seitsemän päiväkotia eri puolilta Hel-

sinkiä. Kaikki osallistuneet päiväkodit olivat sekä kooltaan että kasvattaja määrältään 

pieniä. Jo opinnäytetyömme suunnitteluvaiheessa olimme sopineet, että lähestymme 

lasten yksinäisyyttä päiväkotien varhaiskasvattajien näkökulmasta, sillä heillä on merkit-

tävä vaikutus siihen. Olimme niin ikään kiinnostuneita saamaan tietoa kasvattajien nä-

kemyksistä ja kokemuksista oman ammatillisuutemme ja tulevan työelämän kannalta. 

Kohderyhmää valitessamme, hyödynsimme omia verkostojamme varhaiskasvatuksen 

toimialalta.  

 

Osallistuneiden päiväkotien lapsimäärä oli 24-43. Lapset olivat iältään 0-7-vuotiaita. Kas-

vattajia päiväkodeissa oli neljästä kuuteen. Kyselyyn vastasi yhteensä 24 kasvattajaa, 

joista sosionomeja oli kuusi, lastentarhanopettajia viisi, steinerpedagogisia varhaiskas-

vattajia kuusi, luokanopettajia (esi- ja alkuopetus) yksi, lähihoitajia neljä ja lastenohjaajia 

kaksi. Vastaajat olivat toimineet kasvattajina alle vuodesta kuuteentoista vuoteen. He 

olivat työskennelleet kyseisessä päiväkodissa kolmesta kuukaudesta neljääntoista vuo-

teen.  

 

6.4  Aineiston keruu 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ratkaistaan tiedolla eli kerätyllä aineistolla. Jotta tut-

kimusaineisto saadaan kokoon, tulee sitä ennen valita tutkimusote, joka määrittelee 

opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmät. (Kananen 2014: 41.) Tämän opinnäytetyön tut-

kimusote on laadullinen eli kvalitatiivinen ja tiedonkeruumenetelmänä käytimme kyselyä, 
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joka muodostui kahdeksasta avoimesta kysymyksestä. Aineisto kerättiin seitsemän hel-

sinkiläisen päiväkodin kasvattajilta ja heiltä saadut vastaukset toimivat opinnäytetyömme 

tutkimusaineistona.  

 

Ennen aineiston keruuta tutkijan on mietittävä tarkoin konkreettiset järjestelyt ja päätet-

tävä eri menettelytavoista. Vaikka tutkimuksen edetessä saatetaan muuttaa suunnitel-

mia ja toimitaan joustavasti, niin silti on viisasta pohtia sekä suunnitella tutkimuksen 

kulku vaihe vaiheelta yksityiskohtaisesti. Aineiston keruun kannalta on olennaista päät-

tää esimerkiksi siitä, kerätäänkö aineisto itse vai onko jo olemassa valmiita aineistoja. 

Lisäksi täytyy pohtia tarkoin aikataulutus, jotta tutkimuskysymyksiin saataisiin varmasti 

kelvollinen vastaus. Aineiston hankinnan kannalta ensisijaista on suunnitella tarkoin tut-

kittavien valinta, heidän tavoittaminen ja heiltä tarvittavan suostumuksen saaminen. On 

myös huolehdittava, keiden kanssa järjestelyistä neuvotellaan ja miten mahdolliset kus-

tannukset hoidetaan. (Hirsjärvi ym. 2013: 177–178.) 

 

Jo opinnäytetyön alkuvaiheessa olimme valinneet seitsemän helsinkiläistä päiväkotia, 

jotka halusimme osaksi opinnäytetyötämme. Kaikki valitut päiväkodit suostuivat osallis-

tumaan opinnäytetyöhömme. Olimme jokaisen päiväkodin johtajaan yhteydessä sekä 

puhelimitse että sähköpostin välityksellä hyvissä ajoin ennen tutkimuksen toteuttamista, 

jo syksyllä 2016. Sovimme päiväkodin johtajien kanssa heille sopivan ajankohdan, jolloin 

menisimme toteuttamaan aineiston keruun konkreettisesti päiväkodin tiloihin. Ennen ta-

paamista lähetimme jokaiselle päiväkodille opinnäytetyötä koskevan saatekirjeen, jossa 

oli lisää tietoa opinnäytetyöstä sekä sen tarkoituksesta. Saimme päiväkotien johtajilta 

suullisen luvan opinnäytetyön toteutukseen, mutta kirjallinen tutkimuslupa allekirjoitettiin 

tapaamisen yhteydessä.  

 

Käytimme opinnäytetyössä kontrolloitua kyselyä, joita on olemassa kahdenlaisia. Toi-

sessa tutkija jakaa kyselylomakkeet henkilökohtaisesti vastaajille. Samalla hän kertoo 

tutkimuksen tarkoituksesta, selostaa kyselyä ja vastaa mahdollisiin kysymyksiin. Kyse-

lyyn osallistujat vastaavat kysymyksiin omalla ajalla ja palauttavat ne joko postitse tai 

johonkin sovittuun paikkaan. Toisessa versiossa tutkija lähettää kyselylomakkeet pos-

titse, mutta hän noutaa ne itse ilmoitetun ajan kuluttua. Kyselyiden noutohetkellä tutkija 

tarkistaa kyselyt ja voi keskustella lomakkeen täyttämiseen tai tutkimukseen liittyvistä 

kysymyksistä. (Hirsjärvi ym. 2013: 196-197.) Käytimme osittain molempia versiota. Me-

nimme päiväkoteihin suorittamaan aineiston keruun. Samalla kerroimme myös opinnäy-

tetyöstä ja vastasimme kasvattajien kysymyksiin. Kaikkien päiväkotien kanssa emme 
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saaneet sovittua henkilökohtaista tapaamista, jossa olisimme keränneet vastaukset, jo-

ten heille toimitimme kyselylomakkeet muilla tavoin. 

 

Olimme sopineet päiväkotien kanssa noin puolen tunnin ajan kyselylomakkeen täyttämi-

seen ja opinnäytetyön pienimuotoiseen esittelyyn. Seitsemästä päiväkodista neljässä 

kävimme itse esittelemässä työmme sekä keräämässä vastaukset kyselyihin. Näissä 

neljässä päiväkodissa vierailimme iltapäivällä, päiväkodin sulkeutumisen jälkeen ja näin 

kasvattajat pystyivät rauhassa keskittymään kyselyn täyttämiseen. Kasvattajien henkilö-

kohtainen tapaaminen päiväkodin tiloissa mahdollisti sen, että he pystyivät kysymään 

meiltä tarkennuksia, mikäli kyselylomakkeen täyttämisessä oli epäselvyyksiä.  

 

Kolmen päiväkodin kanssa aikataulujen sopiminen osoittautui hankalaksi. Alkuperäisen 

suunnitelman mukaan tarkoituksena oli vierailla kaikissa seitsemässä päiväkodissa ja 

näin olla henkilökohtaisesti mukana kasvattajien täyttäessä kyselyitä. Tämä ei kuiten-

kaan onnistunut eri syistä johtuen. Näin ollen jouduimme muuttamaan suunnitel-

maamme, sillä halusimme pitää kaikki seitsemän päiväkotia mukana opinnäytetyös-

sämme. Päädyimme toimittamaan kyselylomakkeita kasvattajille eri tavoin. Osalle kas-

vattajista lähetimme kyselylomakkeet henkilökohtaisesti sähköpostitse ja he vastasivat 

niihin sähköpostilla. Osalle veimme kyselylomakkeet päiväkodille ja he lähettivät vas-

tauksensa meille postitse tai haimme täytetyt kyselylomakkeet päiväkodilta. 

 

Aineisto kerättiin maalis-huhtikuun 2017 aikana. Lopulliseksi aineistoksi saimme seitse-

mästä eri päiväkodista 24:n kasvattajan vastaukset. Päiväkotien kaikki kasvattajat eivät 

vastanneet kyselyyn. Joidenkin kasvattajien tavoittaminen osoittautui vaikeaksi, osa oli 

sairaana, päiväkodissa oli sillä hetkellä sijaisia ja yksi kasvattajista oli juuri aloittanut työ-

suhteen kyseisessä päiväkodissa. Näistä syistä johtuen emme saaneet kokoon kaikkien 

kasvattajien vastauksia, vaan aineisto jäi odotettua pienemmäksi. Vaikka emme saaneet 

aineistoksi niin suurta otantaa kuin olimme suunnitelleet, saimme silti hyvin laajoja ja 

monipuolisia vastauksia kyselyihin vastanneilta kasvattajilta. Jokainen kasvattaja myös 

vastasi kaikkiin esittämiimme kysymyksiin. Suurimman osan kyselylomakkeista kasvat-

tajat täyttivät paperisena versiona ja sähköisten vastausten kohdalla kyselylomake vas-

tauksineen tulostettiin paperiseksi versioksi.  
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6.5 Aineiston analyysi 

 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on selkeyttää ja tiivistää aineistoa ja tuot-

taa näin uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Pyrkimyksenä on luoda hajanaisesta aineis-

tosta selkeää ja mielekästä, informaatioarvon kasvattamiseksi. (Eskola – Suoranta 2003: 

137.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytimme aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysia. Se 

on perusanalyysimenetelmä, jonka avulla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta. Sisäl-

lönanalyysia pidetään yksittäisenä metodina tai väljänä teoreettisena kehyksenä, joka 

voidaan yhdistää monenlaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 91). 

Sillä voidaan analysoida dokumenttejä systemaattisesti ja objektiivisesti sekä kuvailla, 

järjestää ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä. Pyrkimyksenä on rakentaa sellaisia malleja, 

joissa tutkittava ilmiö on esitetty tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla se voidaan käsit-

teellistää. (Kyngäs – Vanhanen 1999: 3.)  

 

Käytimme deduktiivista sisällönanalyysia, millä tarkoitetaan päättelyn logiikkaa, joka ete-

nee yleisestä yksittäiseen (Tuomi – Sarajärvi 2009: 95). Deduktiivinen sisällönanalyysi 

on teorialähtöistä, ja sitä ohjaa aikaisempaan tietoon perustuvat käsitteet, kategoriat, 

teemat, käsitejärjestelmä (Kyngäs – Vanhanen 1999: 5) tai auktoriteetin esittämä ajat-

telu. Tutkittava ilmiö määritellään jonkin jo tunnetun mukaisesti ja aineiston analyysia 

ohjaa aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. Analyysin taustalla on yleensä aikai-

semman tiedon testaaminen uudessa kontekstissa. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 97.) 

 

Järjestimme aineistoa teemoittelemalla. Teemoittelussa painottuu se, mitä kustakin tee-

masta on sanottu. Kyse on laadullisen aineiston ryhmittelystä ja pilkkomisesta aihepiirien 

mukaan, jolloin on mahdollista vertailla teemojen esiintymistä aineistossa. Lukumäärillä 

joko on tai ei ole merkitystä. Ennen teemojen etsimistä, aineiston voi ryhmitellä muun 

muassa tiedonantajien taustatietojen mukaan. Alustavan ryhmittelyn jälkeen aineistosta 

etsitään teemoja eli aiheita ja tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. (Tuomi – Sarajärvi 

2009: 93-94.) 

 

Ennen analyysin aloittamista, pohdimme, tulisiko meidän analysoida ainoastaan se, 

mikä on selvästi ilmaistu kasvattajien vastauksissa eli ilmisisältö vai huomioisimmeko 

myös mahdollisesti piilossa olevia viestejä. Totesimme, että piilossa olevien viestien löy-

täminen edellyttäisi aina tutkijan tulkintaa, mikä saattaisi vaikuttaa tutkimustulokseen. 
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Toisaalta pelkästään ilmisisällön analysoiminen saattaisi olla hyvin suppeaa. Pää-

dyimme kuitenkin analysoimaan vastauksista ilmisisällön, koska tarkoituksenamme oli 

pyrkiä mahdollisimman luotettavaan tietoon, ilman omia tulkintojamme tai mahdollisia 

ennakko-oletuksia. Analyysiyksikkönä käytimme pääsääntöisesti lauseita ja joissakin 

kohdin yksittäisiä sanoja tai ajatuskokonaisuuksia. Tämän jälkeen tutustuimme aineis-

toon perusteellisesti lukemalla sitä aktiivisesti useita kertoja läpi. Näin loimme hyvän 

pohjan aineiston analyysille. (ks. esim. Kyngäs – Vanhanen 1999: 5, 11.) 

 

Deduktiivisen sisällönanalyysin mukaisesti, käytimme päättelyn taustaksi aikaisemmin 

varmaksi osoitettua ja tutkittua tietoa. Lähtökohtana ja viitekehyksenä toimivat ennen 

kaikkea pienten lasten yksinäisyydestä saadut aikaisemmat tutkimustulokset sekä Ro-

bert S. Weissin sosiaalisten tarpeiden teoriasta johdettu yksinäisyysteoria ja eri yksinäi-

syysteorioiden määritelmissä esiintyvät yhteiset tekijät (ks. esim. Junttila 2015: 18).  

 

Teoriatiedon ja siihen liittyvien teemojen pohjalta muodostimme strukturoidun analyy-

sirungon. Hyödynsimme analyysirungon muodostamisessa varhaiskasvattajille teke-

määmme kyselyä, jonka kysymykset pohjautuivat teoriatietoon. (ks. esim. Tuomi – Sa-

rajärvi 2009: 115-116). Analyysirungossa oli kuusi yläluokkaa, jotka olivat: Lapsen koh-

taaminen yksilöllisesti, lapsen sosiaalisten taitojen huomioiminen ja tukeminen, vertais-

suhteiden huomioiminen, lapsen yksinäisyyden tunnistaminen, yksinäisyyden ennalta-

ehkäiseminen sekä kasvattajien ammattitaidon kehittäminen.  

 

Kirjoitimme analyysirungon LibreOffise Writer tekstinkäsittelyohjelmalla, jolle kirjasimme 

kasvattajien käsin- ja koneella kirjoittamia vastauksia kyselylomakkeista. Kaikki kysely-

lomakkeet vastauksineen oli selvyyden vuoksi tulostettu paperisiksi versioiksi, joten 

teimme myös tarkentavia merkintöjä tai alleviivauksia kyselylomakkeisiin. 

Koska käytimme strukturoitua analyysirunkoa, kasvattajien vastauksista kerättiin aino-

astaan niitä asioita, jotka sopivat analyysirunkoon. Näin saimme pelkistettyä aineistoa. 

 

Teemoittelemalla pyrimme pilkkomaan aineistoamme ja ryhmittelemään sitä analyy-

sirungon yläluokkien alle erilaisiksi alaluokiksi. Toisin sanoen, kasvattajien vastauksia 

pelkistettiin ja niistä etsittiin samankaltaisuuksia, esimerkiksi sanoja tai asioita, jotka ryh-

miteltiin yhteen tai yhdistettiin toisiinsa. Aineiston analyysissa etenimme deduktiivisesti 

yleisestä yksittäiseen. Vastauksia analysoidessamme, pidimme koko ajan mieles-

sämme, mikä oli opinnäytetyömme aihe ja tarkoitus sekä mitkä olivat tutkimuskysymyk-

set ja niihin oleellisesti liittyvät asiat. 
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7 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

Opinnäytetyön reliabiliteetti ja validiteetti mittaavat työn luotettavuutta sekä laatua. Re-

liabiliteetti tarkoittaa tulosten pysyvyyttä (Kananen 2014: 146–147.) ja toistettavuutta. 

Mittauksen reliaabelius osoittaa sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validitee-

tilla eli pätevyydellä tarkoitetaan sitä, että opinnäytetyössä tutkitaan juuri oikeita asioita. 

(Hirsjärvi ym. 2013: 231.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on suuri rooli luotettavuuden vartijana. Hän päät-

tää muun muassa ketä tutkitaan, mitä kysytään, miten kerätty aineisto analysoidaan ja 

millaisia tulkintoja hän tekee. Luotettavuustarkasteluun ja riskienhallintaan tuleekin va-

rautua jo työn suunnitteluvaiheessa, sillä ennakkosuunnitteluilla päästään työn luotetta-

vuuden kannalta aina parempiin tuloksiin. Luotettavuuden yksi tärkein edellytys on do-

kumentointi koko opinnäytetyöprosessin ajan. Lisäksi työssä tehtyjen valintojen ja ratkai-

sujen perustelu tulee muistaa jokaisessa vaiheessa. (Kananen 2014: 151.) 

 

Pyrimme kuvaamaan mahdollisimman tarkkaan ja yksityiskohtaisesti kaikki opinnäyte-

työn työvaiheet. Konkreettiset kuvaukset tutkimusmenetelmästä, aineiston keruusta, 

kohderyhmästä ja aineiston analyysistä lisäsivät työn luotettavuutta.  

Prosessin aikana tehdyt valinnat ja mahdolliset muutokset ovat perusteltu lukijalle huo-

lellisesti. Opinnäytetyön teoriatieto on tarkoin valittu ja käytimme työssä laadukkaita läh-

teitä. Lähteiden käytössä kiinnitimme huomiota lähteiden ajankohtaisuuteen ja siihen 

missä tai kuka lähteen oli julkaissut.  

 

Opinnäytetyön luotettavuuden näkökulmasta oli tärkeää, että kyselyyn vastaajat ymmär-

sivät kaikki kysymykset. Neljässä päiväkodissa olimme itse henkilökohtaisesti mukana 

aineiston keruu hetkellä, jolloin pystyimme vastaamaan kasvattajien kysymyksiin. Vaikka 

osa kyselyistä toimitettiin sähköpostitse ja kasvattajat vastasivat niihin omalla ajallaan, 

niin silti kaikki vastaajat olivat vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Tämä voi mahdollisesti 

osoittaa sen, että kysely oli vastaajien mielestä helposti ymmärrettävä. Olimme lähettä-

neet kaikkiin päiväkoteihin saatekirjeen jo ennen aineiston keruuta, jolloin kasvattajat 

pystyivät perehtymään aiheeseen jo hyvissä ajoin.   

 

Opinnäytetyön alussa pohdimme tarkasti työmme validiteettia eli sitä, miten saisimme 

selville juuri oikeat asiat tutkimuskysymysten kannalta. Halusimme saada selville kas-
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vattajien näkemyksiä lasten yksinäisyydestä ja päädyimme käyttämään aineistonkeruu-

menetelmänä kyselyä. Kyselyn avulla saimme kerättyä arvokasta tietoa isoltakin jou-

kolta. Kysely oli mielestämme helpoin tapa saada vastauksia mahdollisimman monelta 

kasvattajalta kiireisen päiväkotiarjen keskellä. Kyselyn kahdeksan avointa kysymystä oli 

tarkoin mietitty ja kysymykset pohjautuivat opinnäytetyön teoriatietoon. Käytimme paljon 

aikaa kyselyn tekemiseen, sillä halusimme rakentaa kyselystä oikeiden sanavalintojen 

avulla mahdollisimman toimivan sekä selkeän kokonaisuuden. Lisäksi pidimme huolen 

siitä, että kyselyssä ei ollut ennakko-oletuksia ja negaatioita, mitkä olisivat voineet oh-

jailla kasvattajien vastauksia. Kyselyä tehdessä pidimme jatkuvasti mielessä opinnäyte-

työmme tutkimuskysymykset, joihin halusimme saada kyselyn avulla vastaukset.  

 

Tutkimuksen luotettavuuden lisäksi toinen tärkeä asia on eettiset kysymykset. Tutkimuk-

sen tekoon liittyy monia eettisiä kysymyksiä, jotka tutkijan on otettava tarkasti huomioon. 

Eettisesti hyvä ja toimiva tutkimus edellyttää, että sen teossa noudatetaan hyvää tieteel-

listä käytäntöä. Hyvä tieteellinen käytäntö ottaa huomioon rehellisyyden, huolellisuuden 

ja tarkkuuden tutkimustyön aikana sekä vastausten tallentamisessa, esittämisessä  ja 

arvioinnissa. Lisäksi tulee käyttää eettisesti kestäviä tutkimus-, tiedonhankinta- ja arvi-

ointimenetelmiä sekä noudattaa tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tu-

loksia julkaistaessa. (Hirsjärvi ym. 2013: 23–24.) 

 

Opinnäytetyön eettisyyttä pohtiessa, tulee työssä ottaa tarkoin huomioon tutkimukseen 

osallistuvat henkilöt. Tutkimuksen lähtökohtana tulee olla ihmisarvon kunnioittaminen ja 

jokaisen tutkimukseen osallistuvan henkilön itsemääräämisoikeutta pyritään varjele-

maan antamalle hänelle oikeus päättää, haluaako hän osallistua tutkimukseen. On myös 

otettava selvää siitä, miten henkilön suostumus hankitaan, millaisia tietoja hänelle anne-

taan ja liittyykö osallistumiseen mahdollisia riskejä. (Hirsjärvi ym.2013: 25.) 

 

Jo opinnäytetyön alku metreillä pohdimme tarkasti päiväkoteja, joita halusimme pyytää 

mukaan työmme yhteistyökumppaneiksi. Halusimme, että kaikki päiväkodit olisivat kool-

taan lähes samankokoisia ja työhömme valikoituikin kooltaan sekä kasvattaja määräl-

tään pieniä päiväkoteja. Syynä tähän oli se, että tiesimme näiden kaikkien päiväkotien 

painottavan toiminnassaan samanlaisia arvoja, kuten yhteisöllisyyttä sekä tiivistä yhteis-

työtä lapsen perheen kanssa. Saimme kaikilta näiltä päiväkodeilta suullisen luvan toteut-

taa tutkimus heidän päiväkodissaan, jo syksyllä 2016. Kuitenkin kaikilla opinnäytetyöhön 

osallistuvilla kasvattajilla oli mahdollisuus olla suostumatta täyttämään kyselyä, vaikka 
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suullinen lupa oli sovittu päiväkotien johtajien kanssa. Aineiston keruu hetkellä ker-

roimme vielä, mistä opinnäytetyössä on kysymys ja painotimme sitä, ettei kenenkään 

vastaajan henkilöllisyyttä voida tunnistaa opinnäytetyössä.  

 

Anonymiteettisuojasta huolehtiminen kuuluu tutkijan vastuulle ja tietoja hankittaessa on 

luvattava niiden nimettömyys, jolloin tuloksia julkistaessa tutkittavien henkilöllisyys ei saa 

paljastua. Ainestoa käsiteltäessä kaksi keskeistä käsitettä ovatkin luottamuksellisuus ja 

anonymiteetti (Eskola – Suoranta 2003: 56–57.) Vastaajia koskevat tiedot ovat aina luot-

tamuksellisia (Hirsjärvi ym. 2013: 237).   

 

Opinnäytetyössä teimme selkeän päätöksen, että työssä puhutaan vain helsinkiläisistä 

päiväkodeista eikä päiväkodeista puhuttu niiden omilla nimillään. Tällöin päiväkodeilla 

säilyi anonymiteettisuoja, eikä lukija voi tunnistaa, mistä päiväkodeista on kyse. Kysely-

lomakkeella kartoitettiin muutamia taustatietoja, esimerkiksi liittyen vastaajan koulutus-

taustaan ja työkokemukseen. Taustatiedoista ei kuitenkaan voi tunnistaa vastaajaan 

henkilöllisyyttä. Kyselyistä saadut tulokset on purettu niin, ettei niistä voi tunnistaa vas-

taajien henkilöllisyyttä eikä päiväkoteja. Kasvattajilta saadut vastaukset toimitettiin suo-

raan tutkimuksen tekijöille, jolloin vastauksia ei päässyt lukemaan kukaan ulkopuolinen 

henkilö. Aineiston analyysin ja tulosten julkistamisen jälkeen kyselylomakkeet hävitetään 

huolellisesti.  

 

Yksinäisyys voi olla arka aihe ja siitä puhuminen voi tuntua vaikealta. Opinnäytetyötä 

tehdessä meidän piti huomioida tämä tarkoin, etenkin kun päädyimme tutkimusmenetel-

mistä juuri kyselyyn. Oletuksena meillä oli, että kyselyyn vastaajat voisivat kertoa hyvin 

vapaasti ja luottamuksellisesti näkemyksiään lasten yksinäisyydestä. Jollekin aihe voi 

tuntua aralta tai jopa vieraalta, joten kyselyyn vastaaminen voi tuntua haastattelua luon-

tevammalta tavalta kertoa ajatuksistaan.  

 

Kun ihminen on tutkimuksen kohteena, puhutaan usein ankarasta tieteestä. Tällöin tulee 

ottaa huomioon tarkoin eettiset vaatimukset, jotta tutkimusta voidaan pitää kelvollisena. 

Esimerkiksi tutkimustulokset, koska ne ovat syntyneet ilman idealisaatiota, liittyvät suo-

raan kokemuksellisuuteen ja niiden tuleekin olla eettisesti hyväksyttyjä. (Varto 1992: 14.) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan rooli kysyvä, ja hänen työnsä kietoutuu konkreetti-

sesti elämänkäytäntöihin ja kysymykset nousevat sieltä. Lisäksi tutkijan tulee pohtia työn 
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merkitystä elämälle, omalle elämälle ja yleensä inhimillisille käytännöille. Koko tutkimus-

työn päämääränä on näin ollen rikastaa ja syventää ymmärrystämme maailmasta ja it-

sestämme, jolloin tutkimuksella on syvä eettinen merkitys inhimillisen toiminnan arvotta-

jana. (Varto 1992: 16.)  

 

Eettisesti merkittävä asia on tutkijoiden mahdolliset ennakkoasenteet ja -luulot työtä koh-

taan. Olimme lukeneet lasten yksinäisyydestä paljon ja aihe oli meille hyvin lähellä sy-

däntä jo työn alkuvaiheessa. Tästä syystä saimme olla hyvin tarkkoina sen suhteen, ettei 

meidän omat aikaisemmat asenteet ja kokemukset vaikuttaneet opinnäytetyömme luo-

tettavuuteen. Tutkija on aina vastuussa tehdyistä tulkinnoista ja hänen tuleekin pohtia 

tarkasti omia sekä tutkittavan tunteita, joita aihe herättää. Lisäksi sensitiivisiin aiheisiin 

liittyy moraalisia kannanottoja. Vaikka tutkimuksen teossa ihanteena on objektiivisuus eli 

puolueettomuus, niin silti monet tutkimukset sisältävät itsestään selvän moraalisen kan-

nanoton. Esimerkiksi lasten syrjäytyminen on uhka, eikä mahdollisuus. (Nikunen 2008: 

163–164.)  

 

8 Tulokset 

 

Opinnäytetyömme tulososa on jaettu viiteen eri lukuun. Luvuissa 8.1. ja 8.2. käsitte-

lemme kasvattajien vastauksia liittyen lapsen yksilölliseen huomioimiseen sekä lapsen 

sosiaalisten taitojen ja hyvien vertaissuhteiden tukemiseen, jotka ovat aiempien tutki-

musten mukaan olennaisia lapsen yksinäisyyttä tarkasteltaessa. Niillä on myös merki-

tystä lapsen yksinäisyyden tunnistamisessa ja yksinäisyyden ennaltaehkäisemisessä. 

Varsinaisiin tutkimuskysymyksiin vastaamme luvuissa 8.3. ja 8.4. Lopuksi käsittelemme 

luvussa 8.5. kasvattajien vastauksia oman ammatillisuutensa kehittämiseen, joka vai-

kuttaa kasvattajien kykyyn tunnistaa ja ennaltaehkäistä lapsen yksinäisyyttä päiväko-

dissa. 

 

8.1 Lapsen yksilöllinen huomioiminen 

 

Lapsen yksilöllinen huomioiminen näkyi kasvattajien vastauksissa hyvin monella eri ta-

valla. Siitä huolimatta, että vastaukset olivat monipuolisia, oli niissä paljon myös sa-

mankaltaisuutta, vaikkakin kasvattajat käyttivät samoista asioista eri ilmauksia. Kasvat-

tajat pitivät tärkeänä lapsen yksilöllistä kohtaamista ja huomioimista. Pari kasvattajista 
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mainitsi, että päiväkodissa keskustellaan jatkuvasti lapsikäsityksestä ja lasten kohtaa-

misesta. Toiset pari piti tärkeänä työn organisoimista niin, että yksilöllinen kohtaaminen 

on mahdollista. Yleisesti kasvattajien mukaan kohtaaminen tulee tapahtua lämmöllä, 

lasta arvostaen ja kunnioittaen, niin että lapselle tulee tunne siitä, että hän on tärkeä ja 

tervetullut. Lapsesta iloitaan ja hänet kohdataan arjessa yksilönä, jolloin hänet nähdään 

ainutlaatuisena persoonana ja ihmisenä. 

 

Lapsen yksilöllisyyden huomioimisesta kasvattajat mainitsivat lapsen temperamentin 

huomioimisen, lapsen yksilöllisten valmiuksien huomioimisen ryhmä jaossa ja toimin-

nan suunnittelussa sekä sen, että lapsen annetaan olla oma itsensä, eikä häntä ase-

teta rooliin. Yksi kasvattaja myös vastasi, että ”säännöt” ovat erilaiset lapsesta riippuen. 

Lapsilähtöisyys mainittiin ainoastaan kerran, tosin toisen kasvattajan mielestä lapsi on 

koko päiväkodin suunnittelun perusta. 

 

Kasvattajan läsnäoloa pidettiin niin ikään erittäin tärkeänä. Tämä ilmeni monen kasvat-

tajan vastauksista. Yleisin vastaus oli, että kasvattajat ovat läsnä lapsia varten. Lisäksi 

kasvattajat mainitsivat pysähtymisen lapsen äärelle, rauhallisen ja kiireettömän kohtaa-

misen, jossa lapselle annetaan aikaa ja kohtia tulla kuulluksi ja nähdyksi. Myös lapsen 

tervehtiminen tullessa ja lähtiessä nousi esille, samoin kuin lapselle jutteleminen, hy-

myileminen, silmiin katsominen ja kasvattajan asettuminen fyysisesti lapsen tasolle. 

 

Lapsen yksilöllisessä huomioimisessa korostui lapsen tunteminen ja häneen tutustumi-

nen. Vaikka yksi kasvattajista kertoi, että lapseen tutustutaan etukäteen vanhempien 

kertomusten kautta, nousi kasvattajien vastauksista erityisesti esille lapsen havain-

noiminen sekä lapsen tarpeiden tarkkaileminen ja niihin vastaaminen. Tarpeiden ohella 

mainittiin lapsen kehitysvaiheiden tarkkaileminen ja niiden huomioon ottaminen. Kaksi 

kasvattajista kertoi, että kasvattajat keskustelevat säännöllisesti lapsista, kaikkien teke-

minen havaintojen perusteella. Lapseen tutustuminen ja lapsen tunteminen näkyi kas-

vattajien vastauksissa siinä, että lapsesta ollaan kiinnostuneita, häntä kuunnellaan, hä-

nen mielipiteensä ja omat innostuksen ja kiinnostuksen kohteensa otetaan huomioon. 

Monet kasvattajat kertoivat, että lapsi voi vaikuttaa päiväkotipäivän tapahtumiin. Lap-

sen ideoita ja toiveita kuunnellaan ja ne toteutetaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsilta 

myös kysellään, mitä leikkejä he haluavat leikkiä ja lasten vapaalle leikille annetaan 

paljon aikaa. Yksi kasvattaja mainitsi, että päiväkodin leikkiympäristöihin ja leluihin kiin-

nitetään myös huomiota, jolloin ne jättävät tilaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja ide-
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oille. Päiväkodin ilmapiiriä käsiteltiin muutamassa vastauksessa. Turvallista, luottamuk-

sellista, avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä pidettiin tärkeänä lapsen itsenäisen ja oman 

kehitystasoisen toiminnan sekä lapsen kuulemisen kannalta. 

 

Osa kasvattajista kertoi, että lapsen yksilöllinen huomioiminen näkyy kasvatustyön 

suunnittelussa ja varhaiskasvatussuunnitelmissa. Vaikka asiat ovat ennalta suunnitel-

tuja ja perusteltuja, toiminta mietitty lapsen ikätasoa vastaavaksi ja koko lapsiryhmälle 

toimivaksi, korostivat kasvattajat omassa toiminnassaan tiettyä spontaanisuutta. Tämä 

tarkoitti kasvattajien mukaan sitä, että suunnitelma ei ole jäykkä, vaan se voi muuttua 

lasten ideoiden ja mielenkiinnonkohteiden mukaan, jolloin lasten esille nostamaa tee-

maa voidaan jatkaa niin pitkään kun sen tutkiminen kiinnostaa. Ainoastaan yksi kasvat-

tajista mainitsi lapselle tehtävän henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman. 

 

Monet kasvattajat korostivat vastauksissaan lapsen kannustamista, rohkaisemista ja 

kehumista. Muutama nosti esiin lapsen vahvuuksien löytämisen ja onnistumisen koke-

musten etsimisen. Lisäksi mainittiin lapsen hyvien puolien esiin tuominen, omatoimi-

suuteen kannustaminen sekä kasvattajan antama tuki, neuvonta ja opettaminen muun 

muassa virheiden tai epäonnistumisten hyväksynnässä. 

 

Yhdessä toimimiseen kiinnitettiin huomiota joissakin kasvattajien vastauksissa. Etenkin 

pienryhmä toimintaa pidettiin tärkeänä. Sen kerrottiin tukevan lapsen ja kasvattajan vä-

listä luottamussuhdetta sekä antavan kasvattajalle mahdollisuuden tukea jokaisen lap-

sen vahvuuksia sekä yksilöllisesti että ryhmätasolla. Yksi kasvattajista totesi, että eri-

ikäisten lasten pienryhmät myös antavat vanhimmille lapsille itseluottamusta, kun he 

saavat kokea pienempien lasten ihailun. 

 

Kasvattajien vastauksista vähemmälle huomiolle jäivät siirtymätilanteet, joka mainittiin 

vain kerran sekä lapsen perheeseen tutustuminen ja sen huomioiminen, jotka mainittiin 

ainoastaan kahdessa vastauksessa. 

 

8.2 Lapsen sosiaalisten taitojen ja hyvien vertaissuhteiden tukeminen 

 

Lapsen sosiaalisten taitojen ja hyvien vertaissuhteiden tukemisessa kasvattajat korosti-

vat osittain samoja asioita, kuin lapsen yksilöllisessä huomioimisessa. Kasvattajat nosti-

vat esiin aikuisen läsnäolon ja saatavilla olon merkityksen sekä pysähtymisen lapsen 
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äärelle. Myös kiireettömyys sekä turvallinen ja innostava ympäristö mainittiin joissakin 

vastauksissa. Niin ikään lapsen tuntemisen merkitys näkyi vastauksissa, vaikka kasvat-

tajat puhuivat siitä eri sanoin. He painottivat lasten tasavertaisuutta itseisarvona, lapsen 

yksilöllisten tarpeiden huomioimista, lapsen sosiaalisten taitojen tarkastelua sekä ryh-

män tarkastelua, esimerkiksi sen kehityskohteita. Lisäksi eräs kasvattaja piti tärkeänä, 

että kaikkien lasten ääni tulee kuulua. Muutama vastaajista mainitsi, että kasvattajien on 

tärkeää huolehtia siitä, ettei kukaan jää ulkopuolelle ja auttaa tukea tarvitsevia lapsia. 

 

Erityisesti kasvattajat korostivat lapsen havainnoinnin merkitystä, esimerkiksi leikissä ja 

muissa arjen tilanteissa. Niin ikään yhdessä ja ryhmässä toimimista pidettiin tärkeänä. 

Useat kasvattajat kertoivat, että päiväkodissa asioita tehdään yhdessä ja toisia auttaen, 

ja lapsia ohjataan yhteiseen tekemiseen. Lapsille myös järjestetään yhteistä toimintaa ja 

tekemistä eri ikäryhmiä sekoittaen. Erään kasvattajan mukaan tämä tukee sosiaalisten 

taitojen mallioppimista. Erilaista pienryhmätoimintaa, vaihtuvilla kokoonpanoilla pidettiin 

tärkeänä lasten sosiaalisten taitojen ja vertaissuhteiden tukemisessa. Kasvattajien mu-

kaan, pienryhmätoiminnan avulla kasvattajat näkevät lasten taidot monipuolisesti ja lap-

set oppivat toimimaan ja leikkimään myös muiden kuin parhaiden kavereidensa kanssa. 

 

Sekaryhmien lisäksi muutamat kasvattajat kertoivat antavansa lapsille mahdollisuuden 

toimia myös samanikäisten lasten kanssa, jolloin lapset saavat kokea ja vahvistaa hyviä 

vertaissuhteita. Osa kasvattajista kertoi, että lapset saavat vapaasti valita toimintansa ja 

heille annetaan vaihtoehtoja. Eräs kasvattaja piti tärkeänä hetkien ainutlaatuisuuden nä-

kemisen. Muutama kasvattaja kertoi, että vanhempia kehotetaan ruokkimaan lasten ka-

veruussuhteita myös vapaa-ajalla. Lisäksi mainittiin, että joissakin päiväkodeissa osa 

päiväkodin tapahtumista, esimerkiksi retket järjestetään koko perheelle. 

 

Useissa vastauksissa kasvattajat kertoivat, että lapsia tuetaan sosiaalisten taitojen har-

joittelemisessa monella tavalla. Muutama kasvattaja mainitsi, että lapsia autetaan sosi-

aalisten taitojen harjoittelussa kasvattajien tekemien havaintojen pohjalta. Eräs vastaaja 

puolestaan totesi, että varsinkin päiväkodin pienimpien lasten ryhmässä sosiaalisia tai-

toja harjoitellaan niin sanotusti kädestä pitäen. Yleisesti kasvattajat kertoivat, että päivä-

kodissa lapsia tuetaan ikä- ja kehitystason mukaisesti kohtaamaan toinen ihminen ja 

lapset otetaan mukaan auttamaan toisiaan käytännön toimissa. Kasvattajat myös opet-

tavat lapsille tunnetaitoja, ilmaisua ja tunnistamista sekä toisten kuuntelemista. Sosiaa-

listen taitojen opettamisessa jotkut kasvattajista kertoivat käyttävänsä apuna esimerkiksi 

satuja ja nukketeatteria. Niin ikään lasten empatiakykyä kehitetään ja heille opetetaan 
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kaveritaitoja, kuten sitä, miten ollaan kavereiden kanssa, kuinka toiset otetaan huomioon 

ja kuinka kaikkien kanssa voi tulla toimeen. Lasten kanssa keskustellaan hyvistä tavoista 

ja heitä ohjataan kunniottavaan käytökseen toisia kohtaan. Lapsia ohjataan kannusta-

malla ja uusista ystävistä iloitaan yhdessä lapsen kanssa. Eräs kasvattaja piti tärkeänä 

myös erottaa selkeästi lasten väliset huonot suhteet. 

 

Kasvattajien vastauksissa leikki näyttäytyi hyvänä tapana tukea lapsen sosiaalisia taitoja 

ja hyviä vertaissuhteita. Kasvattajat tukivat lasta leikin ja leikkikaverin löytämisessä, lei-

kin alussa ja leikkiin pääsemisessä sekä rohkaisivat lapsia leikkimään kaikkien kanssa, 

myös niiden lasten, joiden kanssa he eivät yleensä leiki. Muutama kasvattajista kertoi, 

että päiväkodissa pyritään tarjoamaan muita kaveruussuhteita sellaisille lapsille, joiden 

leikki ei onnistu ja aikuinen voi tarvittaessa järjestää lapsille leikkitilanteita, esimerkiksi 

tukeakseen joidenkin lasten keskinäistä suhdetta. Lapsille annetaan leikkirauhaa ja riit-

tävästi aikaa vapaaseen, omaehtoiseen leikkiin. Kasvattajat myös leikkivät yhdessä las-

ten kanssa ja järjestävät ohjattuja leikkejä ja pelejä. 

 

Lasten välisiä ristiriitatilanteita ja konflikteja kasvattajat kertoivat käsittelevänsä niihin 

puuttumalla sekä tukemalla ja auttamalla lapsia niiden selvittämisessä, esimerkiksi kes-

kustelemalla tai eläytymällä toisen tunteisiin. Lapsia myös kannustetaan ja ohjataan sel-

vittämään itse ja yhdessä riitoja. Yksi kasvattajista sanoi kunnioittavansa lasten keski-

näistä kulttuuria puuttumatta liikaa. 

 

Kasvattajat pitivät lasten tukemisen ohella tärkeänä omaa esimerkkinä toimimistaan ja 

hyvää yhteistyötä sekä toisten kasvattajien että vanhempien kanssa. Monissa vastauk-

sissa korostui kasvattajien omien hyvien käytöstapojen ja kohteliaan ja kauniin käytök-

sen merkitys lasten kanssa ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. Kasvattajat 

kertoivat keskustelevansa lapsen asioista, omista havainnoistaan ja mahdollisista ongel-

mista yhteisissä palavereissa kollegoiden ja lasten vanhempien kanssa. Tilanteen mu-

kaan voidaan mukaan pyytää myös muu taho, kuten erityislastentarhanopettaja tai psy-

kologi. 
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8.3 Lapsen yksinäisyyden tunnistaminen 

 

Lapsen yksinäisyyden tunnistamisessa muutamat vastaajat nostivat esille kasvattajan 

oman toiminnan. He kertoivat, että kasvattajan on tärkeää olla tietoinen lapsen eri tun-

nelmista ja kuulumisista sekä havainnoida yksittäistä lasta ja koko lapsiryhmää. Tässä-

kin kohtaa jotkut kasvattajista painottivat herkkyyttä lapsen kohtaamiseen ja hänen tar-

peidensa, temperamenttinsa ja persoonansa huomioimiseen. 

 

Pieni osa kasvattajista piti tärkeänä lapsen yksinäisyyden ja yksin olemisen erottamisen 

toisistaan. Pari kasvattajaa mainitsi, että kaikki lapset haluavat välillä olla yksin ja viihty-

vät omissa oloissaan, ilman että olisivat yksinäisiä. Kasvattajat myös puhuivat negatiivi-

sen yksinäisyyden tunnistamisen tärkeydestä. Ainoastaan kaksi kasvattajaa otti esille 

sen, että on olemassa kahdenlaista yksinäisyyttä, sisäistä ja ulkoista, ja lapsi voi kokea 

olevansa yksinäinen leikkiessään toisten kanssa. 

 

Suurin osa kasvattajista kertoi tunnistavansa yksinäisyyden lapsen erityisestä käytök-

sestä. Kasvattajat kuvasivat tällaista käytöstä monin eri tavoin. Eniten mainittiin lapsen 

vetäytyminen. Lisäksi kasvattajat mainitsivat, että lapsi on hiljainen, yksin tai yksinäisen 

oloinen, apaattinen, ahdistunut, aggressiivinen, epävarma, varautunut, pelokkaan oloi-

nen, surullinen, iloton tai itkuinen. Kasvattajat myös kertoivat, että heidän mukaansa yk-

sinäinen lapsi ei tule mukaan tai uskalla osallistua yhteiseen toimintaan tai keskusteluun, 

ei ota kontaktia muihin eikä saa ääntään kuuluviin. Lapsella on niin ikään vaikeuksia tulla 

toimeen toisten lasten kanssa, hän ei kuuntele, hän on harmissaan ollessaan yksin, hän 

vaikuttaa kaipaavan seuraa, hänen sosiaaliset taitonsa ovat kehittymättömät ja hän ha-

keutuu usein aikuisen seuraan.  

 

Muista yksinäisen lapsen kokemuksista kasvattajat nostivat esiin sen, että lapsi kokee, 

ettei hän tule ymmärretyksi, kohdatuksi omana itsenään tai hän ei muuten löydä saman-

henkistä seuraa, vaan kokee itsensä ulkopuoliseksi. Lapsi myös puhuu yksinäisyydes-

tään ja kertoo, ettei hänellä ole kaveria. Yksi kasvattajista kertoi tunnistavansa lapsen 

yksinäisyyden hänen piirustuksista, toinen puolestaan vastasi, että asian vain näkee tai 

tuntee. 

 

Leikki oli asia, joka nousi esille monista kasvattajien vastauksista. Monet kertoivat, että 

lapsi leikkii aina tai paljon yksin, jolloin kasvattajien täytyy pohtia, onko se lapsen oma 

valinta vai eikö hän pääse mukaan. Lapsi ei myöskään osallistu tai pääse mukaan toisten 
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leikkiin tai hän ei liity toisten leikkiin oikealla tavalla, jolloin lapsen ärsyttämiseltä näyttävä 

toiminta voi olla sosiaalisten taitojen puutetta tai lapsen pyrkimystä päästä mukaan leik-

kiin. 

 

Yksinäisen lapsen oman käytöksen ohella, kasvattajat mainitsivat muiden lasten käytök-

sen. He kuvasivat muiden lasten lasta kohtaan osoittamaa torjumista, syrjintää, kiusaa-

mista tai ulkopuolelle jättämistä. Lisäksi mainittiin, että muut lapset eivät kiinnitä lapseen 

huomiota ja pahimmillaan lapsi on näkymätön toisille. Muutama kasvattaja kertoi tunnis-

tavansa lapsen yksinäisyyden hänen vanhempiensa kertomuksista, esimerkiksi siitä, 

että lapsi ei halua tulla päiväkotiin, koska hänellä ei ole kavereita tai päiväkotiin tuleminen 

on hankalaa. 

 

8.4 Yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseen liittyvät tekijät 

 

Lapsen yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi päiväkodissa kasvattajat ottivat esiin mo-

nia asioita. Monet vastaajat puhuivat kasvattajan omasta toiminnasta, joista erityisesti 

esiin nousi jatkuva lapsihavainnointi. Myös kasvattajan läsnäolo ja herkkyys mainittiin 

useasti. Muita vastaajien käsittelemiä asioita olivat kasvattajan aktiivinen toiminta, kolle-

gio työskentely ja yhteistyö työyhteisön kanssa, toiminnan suunnitteleminen sekä koko 

henkilökunnan havainnoiminen. 

 

Kasvattajat pitivät tärkeänä lapsen ja lapsiryhmän tuntemista ja tutustumista, mahdolli-

suutta jokaisen lapsen kohtaamiseen ja näkemiseen, lapsen kuuntelemista sekä ajan ja 

tilan antamista. Niin ikään kyky tunnistaa lapsen yksinäisyys ja varhainen puuttuminen, 

esimerkiksi ongelmatilanteisiin mainittiin joissakin vastauksissa. 

 

Yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen sekä ryhmä ja ryhmäytyminen esiintyivät monissa 

kasvattajien vastauksissa. He kertoivat päiväkodin myönteisestä, lämpimästä, luottavai-

sesta ja turvallisesta ilmapiiristä, tutuista ja turvallisista rutiineista, yhteistyöstä ja yh-

dessä tekemisen pedagogiikasta. Myös hyvää ryhmähenkeä, ryhmähengen tukemista, 

ryhmädynamiikkaa ja pienryhmätoimintaa pidettiin tärkeänä lapsen yksinäisyyden ennal-

taehkäisemisessä. 
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Kasvattajat kertoivat opettavansa lapsille toisten huomioon ottamista, myötätuntoa, rei-

luutta ja kavereista huolehtimista. Muutama vastaaja mainitsi, että kasvattajan on tär-

keää opettaa lapset siihen, että kaikki otetaan mukaan, eikä ketään saa jättää yksin. 

Tätä voidaan korostaa myös tietyillä säännöillä. Lisäksi pari kasvattajaa kertoi, että las-

ten kanssa puhutaan yksinäisyydestä sekä erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä. 

 

Muutamat kasvattajista mainitsivat lasten sosiaalisten taitojen kehittämisen, tukemisen 

ja harjoittelemisen eri tavoilla, kuten leikkien, laulujen, esitysten ja tunteiden sanoittami-

sen avulla. Myös kiusaamisen ehkäisy ja siihen puuttuminen mainittiin kahdessa vas-

tauksessa. 

 

Erityisen tärkeänä kasvattajat pitivät lapsen auttamista, tukemista ja ohjaamista, esimer-

kiksi vertais- ja kaverisuhteiden kohdalla. Kasvattajat mainitsivat puuttumisen ulkoa tu-

leviin ennakkoluuloihin kaverisuhteista sekä lapsen kannustamisen, erilaisten vahvuuk-

sien löytämisen ja lapsen statuksen parantamisen. Niin ikään vastauksissa pidettiin mer-

kityksellisenä, että kasvattajat näkevät syrjään vetäytyvät ja tekemistä vailla olevat lap-

set, antavat huomiota myös hiljaisille lapsille, eikä pelkästään kovaäänisille ja rajoja tar-

vitseville sekä auttavat lasta menemään leikkiin mukaan sensitiivisesti. Myös lapsen yk-

sin leikkimisen sallimista, ilman kasvattajan omia johtopäätöksiä ja lapsen tiettyyn muot-

tiin asettamista piti eräs vastaajista tärkeänä. Pari vastaajista otti esille kasvattajan oman 

esimerkin. 

 

Yksinäisyyden ennaltaehkäisemisessä osa kasvattajista korosti toimivaa yhteistyötä 

vanhempien kanssa sekä avointa ja luottavaista suhdetta lasten vanhempiin. Yksi kas-

vattaja mainitsi myös vanhempien välisen verkostoitumisen tukemisen ja koko perheen 

yhteiset tilaisuudet päiväkodissa. 

 

8.5 Kasvattajien ammatillisuuden kehittäminen 

 

Kasvattajat kertoivat, että päiväkodissa heidän ammatillisuuden kehittymisestä huoleh-

ditaan eniten koulutusten, kurssien ja säännöllisten palaverien avulla. Koulutuksista mai-

nittiin sisäinen koulutus, henkilökohtaiset koulutukset, esimerkiksi eri aihealueen tai eri-

tyispedagogiikan piirissä sekä täydennyskoulutus. Eräs vastaajista kertoi, että päiväkoti 

vaatii henkilökunnalta koulutuksiin osallistumista. Viikottaisissa tai muuten säännöllisissä 

palavereissa, kollegioissa ja yhteisissä keskusteluissa käydään kasvattajien mukaan läpi 
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esimerkiksi yhteisen pedagogiikan toteutumista ja kehittämistä. Muutama kasvattaja 

mainitsi myös kehityskeskustelut. 

 

Kasvattajayhteisössä pidettiin vastausten perusteella tärkeänä yhteisöllistä vuorovaiku-

tusta, tiedonjakoa, avointa mieltä, reilua ja hyvää ilmapiiriä, toisten kannustamista, hyvää 

johtajuutta sekä asioiden käsittelemistä asioina, ei henkilökohtaisella tasolla. Muutamat 

vastaajista kertoivat yksittäisen kasvattajan itsekasvatuksesta ja reflektoinnista sekä kir-

jalliseen materiaaliin ja alan kirjallisuuteen perehtymisestä. 

 

Yhteistyö toisten päiväkotien kanssa mainittiin joissakin vastauksissa. Kasvattajat puhui-

vat päiväkotiverkoston hyödyntämisestä, kokouksista muiden päiväkotien kanssa, kuu-

lumisesta yhteiseen yhdistykseen sekä koulutusmatkoista, esimerkiksi toisiin päiväkotei-

hin myös ulkomaihin. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että päiväkodin johtaja osallistuu 

säännöllisesti muiden päiväkotien johtajien kokouksiin. 

 

9 Johtopäätökset 

 

Varhaiskasvatustyössä tärkeintä on lapsi. Kaiken toiminnan, aina työn suunnittelusta al-

kaen tulisi lähteä lapsen tarpeista ja niihin vastaamisesta. Paitsi että lapsen kohtaami-

nen, yksilöllinen huomioiminen ja toimiva vuorovaikutus ovat laadukkaan varhaiskasva-

tuksen perusta, on niillä suuri merkitys myös yksinäisyyden tunnistamisessa ja ennen 

kaikkea sen ennaltaehkäisyssä.  

 

Mattila puhuu arvostavasta ja vahvistavasta kohtaamisesta, josta muodostuu koko var-

haiskasvatustoiminnan edellytys. Lapset tarvitsevat kasvattajalta nähdyksi ja kuulluksi 

tulemista jo ensimmäisestä kohtaamisesta alkaen. Näin mahdollistetaan hyvä ja onnis-

tunut vuorovaikutus myös jatkossa. (Mattila 2011: 15-19, 26, 39, 127-128.)  

 

Nevalainen kertoo, että viime aikoina keskustelua on käyty enenemissä määrin varhai-

sen vuorovaikutuksen ja vuorovaikutussuhteiden merkityksestä lapsen kehitykselle (Ne-

valainen 2009: 23). Hämäläisen ja Nivalan mukaan hyvä kasvatussuhde edistää muun 

muassa lapsen persoonallista vahvistumista sekä itseluottamuksen ja itsenäisen toimin-

takyvyn kehittymistä (Hämäläinen -- Nivala 2008: 187).  
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Myös kasvattajien vastauksista nousi selkeästi esille lasten kohtaamisen ja huomioimi-

sen tärkeys. Kasvajat pitivät merkityksellisenä lapsen lämmintä, arvostavaa ja kunnioit-

tavaa kohtaamista, jossa lapsi voi kokea itsensä tärkeäksi sekä tervetulleeksi. Lapsi näh-

tiin ainutlaatuisena yksilönä, persoonana ja ihmisenä.  

 

Lapsen yksilöllinen kohtaaminen ja huomioiminen ovat kasvattajalle avaimia lapseen tu-

tustumisessa, hänen tuntemisessaan ja luottamuksen rakentumisessa. Ilman niitä, kas-

vattajan on mahdotonta tunnistaa lapsen yksinäisyyttä tai ennaltaehkäistä sitä omassa 

työssään. Junttilan mukaan yksinäisellä lapsella on tunne siitä, että hän on toisille näky-

mätön, huomaamaton ja kuulumaton, eikä hän kelpaa itselle eikä muille. Lapsi kokee, 

ettei hänellä ole ketään, jolle voisi kertoa omista ajatuksistaan, aikomuksistaan, tunteis-

taan tai toiveistaan. (Inhimillinen tekijä 2015; Junttila 2015: 13.) Lapsen epäsuotuisat 

kokemukset, kuten huomiotta jättäminen, erilaisuuden kokemus ja tilannetekijät voivatkin 

Laineen ja Junttilan mukaan edistää hänen yksinäisyytensä kehittymistä ja olla siihen 

vaikuttava syy (Laine 1997: 189; Junttila 2015: 120-125).  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa varhaiskasvatuksen arvoperustan yleisperi-

aatteena mainitaan lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, suojeluun 

sekä huolenpitoon. Lisäksi arvoperustassa näkyy lapsen oikeus kuulluksi tulemiseen, 

yhdenvertaisuus, tasa-arvoinen kohtelu ja lapsen syrjäytymisen ennaltaehkäisy. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 18.) Kasvattajien vastauksista tämä valta-

kunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa oleva arvoperusta näkyi selke-

ästi. Kasvattajat pitivät läsnäoloa erittäin tärkeänä. He korostivat kasvattajan pysähty-

mistä lapsen äärelle sekä rauhallista ja kiireetöntä kohtaamista, jossa lapsi voisi tulla 

aidosti kuulluksi sekä nähdyksi.  

 

Sinkkonen puhuu kasvattajan ei-kielellisten viestien, katseen ja äänenpainon merkityk-

sestä vuorovaikutuksessa (Sinkkonen 2012: 207). Myös osa kasvattajista mainitsi tärke-

äksi lapsen tervehtimisen, lapselle juttelemisen, hymyilemisen ja silmiin katsomisen sekä 

asettumisen fyysisesti lapsen tasolle. Junttilan mukaan juuri tällainen toiminta voi antaa 

yksinäiselle lapselle tunteen siitä, että hän on ihmisenä tärkeä, arvokas ja ainutlaatuinen 

(Junttila 2015: 80- 81, 156-157).  
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9.1 Yksinäisyyden tunnistaminen 

 

Suurin osa kasvattajista kertoi tunnistavansa lapsen yksinäisyyden hänen erityisestä 

käytöksestä, kuten vetäytymisestä, hiljaisuudesta, varautuneisuudesta, aggressiivisuu-

desta tai ilottomuudesta. Lisäksi kasvattajien mukaan yksinäinen lapsi ei osallistu yhtei-

seen toimintaan eikä ota kontaktia muihin.  Myös Laine on lapsen yksinäisyyden tun-

nistamisessa nostanut esille lasten käyttäytymiseen liittyviä, sisään- ja ulospäin suun-

tautuvia ongelmia. Tällaisia ovat muun muassa avuttomuuden, ei-pidetyksi ja hylätyksi 

tulemisen tunteet sekä surullisuus, itsensä vähättely ja alhainen itsetunto. (Laine 2002: 

31). Junttila kertoo, että pienten lasten tutkimuksissa havaittiin yksinäisyyden yhdisty-

vän esimerkiksi syrjäänvetäytyvään tai epäsosiaaliseen käytökseen, erilaisiin pelkoihin, 

aggressiivisuuteen, kiusaamiseen sekä heikkoon itsetuntoon (Junttila 2015: 87- 91, 

100). 

 

Vaikka kasvattajien mainitsema käytös voi olla merkki lapsen yksinäisyydestä, voi se 

kertoa myös monesta muusta asiasta. Tällöin piilee väärin tulkitsemisen mahdollisuus. 

Nevalainen muistuttaa, että lapsen yksinäisyydelle tai ystävien puutteelle ei aina löydy 

syytä, jolloin se voi johtua pelkästä sattumasta tai huonosta ajoituksesta (Nevalainen 

2009: 30, 42). Samalla Nevalainen toteaa, että lapsen käytös saattaa myös vaihdella 

tilanteen mukaan, eikä välttämättä johda ystävän puutteeseen ja yksinäisyyteen (Neva-

lainen 2009: 30, 31). Keltikangas-Järvinen kehottaakin kasvattajia harkitsemaan asiaa, 

ennen suurempiin toimenpiteisiin ryhtymistä. Hänen mukaansa, ennen tilanteeseen 

puuttumista, kasvattajien tulee tietää, mihin he puuttuvat ja millä tavalla, jotta turhalta 

lapsen leimautumiselta vältyttäisiin (Keltikangas-Järvinen 2010: 227). Neitolan mielestä 

syytä huoleen on silloin, kun lapsi on niin ahdistunut ja estynyt, että se haittaa hänen 

sosiaalista kanssakäymistään, kasvuaan ja kehitystään sekä lisää hänen ulkopuolisuu-

den tunnettaan (Neitola 2013: 120). 

 

Junttila on puhunut neljästä eri yksinäisyysteorioiden määritelmissä esiintyvästä yhtei-

sestä tekijästä. Niitä ovat henkilön sosiaalisissa suhteissa olevat laadulliset tai määrälli-

set puutteet, yksinäisyyden subjektiivinen kokeminen, riippumattomuus sosiaalisista 

verkostoista ja fyysisestä välimatkasta sekä yksinäisyyden kokeminen epämiellyttä-

vänä ja ahdistavana. (Junttila 2015: 18.) Juuri yksinäisyyden monimuotoisuus ja eten-

kin sen vahvasti subjektiivinen kokeminen tuottavat hankaluuksia yksinäisyyden tunnis-
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tamisessa päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Tiikkainen korostaakin huomioimaan sen, millai-

sena lapsen yksinäisyys näyttäytyy tai ilmenee hänen näkökulmastaan (Tiikkainen 

2011: 73, 75). 

 

Junttila puhuu siitä, että noin puolet yksinäisistä tunnistetaan (Inhimillinen tekijä 2015) 

ja jatkaa, että tärkeintä olisi löytää heidät lapsiryhmästä. Suurin osa lapsista ei Junttilan 

mukaan tiedosta ongelmaansa tai peittelee sitä (Junttila 2015: 19, 20, 149). Päiväkoti-

ikäiset lapset eivät myöskään välttämättä ymmärrä omia tunteitaan tai kokemuksiaan, 

eivätkä osaa kertoa niistä kasvattajalle. Näin ollen yksi parhaista tavoista lapsen yksi-

näisyyden tunnistamiseksi, onkin juuri se, että lapsi kertoo siitä itse. Myös osa kasvat-

tajista mainitsi tämän vastauksissaan.  

 

Niin ikään lapsen yksinäisyyden erottaminen hänen yksin olemisesta voi olla hankalaa. 

Junttilan mukaan yksin oleminen on fyysistä ja yksinäisyys psyykkistä erillisyyttä (Junt-

tila 2015: 19). Vaikka ne pienillä lapsilla voivat liittyä toisiinsa, korostavat Junttila ja Tiik-

kainen, että lapsi voi kokea itsensä yksinäiseksi myös ryhmässä tai yhteisössä (Junttila 

2015: 18- 19; Tiikkainen 2011: 60). Pieni osa kasvattajista huomioi vastauksissaan lap-

sen yksinäisyyden erottamisen yksinolosta, ja puhui negatiivisen yksinäisyyden tunnis-

tamisen tärkeydestä. Kaksi kasvattajista mainitsi yksinäisyyden eri muodot. He kertoi-

vat kahdenlaisesta yksinäisyydestä, sisäisestä ja ulkoisesta, jolloin lapsi voi kokea ole-

vansa yksinäinen, vaikka leikkii toisten kanssa. Tämä liittyy myös Weissin yksinäisyy-

den määritelmässä esiintyviin yksinäisyyden eri muotoihin. 

 

Junttila ja Laine puhuvat Weissin määrittelemästä (Weiss 1973: 33, 89, 145, 227) emo-

tionaalisesta ja sosiaalisesta yksinäisyydestä, jotka ovat toisistaan riippumattomia ja 

erilaisiin syihin perustuvia kokemuksia, joilla on kuitenkin myös paljon yhteistä (Laine 

1997: 183; Junttila 2015: 33). Junttilan mukaan lapsilla emotionaalinen ja sosiaalinen 

yksinäisyys liittyvät usein toisiinsa. Jos lapsi on sosiaalisesti yksinäinen, niin on hän 

yleensä myös emotionaalisesti yksinäinen (Junttila 2015: 33, 56-57). 

 

Emotionaalisen yksinäisyyden tunnistamisen kannalta yleisiä merkkejä ovat lapsen 

tunne ja varmuus siitä, että hänellä ei ole ketään läheistä ystävää. Lisäksi lapsi toivoo 

ystävää, joka pitäisi häntä tärkeänä ja välittäisi hänestä. (Junttila 2015: 33, 56-57.) 

Vaikka useat kasvattajista eivät vastauksissaan määritelleet tai erottaneet emotionaa-

lista ja sosiaalista yksinäisyyttä, välittyivät nämä emotionaalisen yksinäisyyden tunnus-
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merkit heidän vastauksistaan. Kasvattajat esimerkiksi kuvasivat yksinäisyyden tunnis-

tamisen merkiksi lapsen kokemusta siitä, ettei hänellä ole ystävää, vaikka hän kaipaa 

kovasti sellaista. He myös kertoivat lapsen vaikeuksista tulla ymmärretyksi tai kohda-

tuksi omana itsenään sekä samanhenkisen seuran löytämisen vaikeudesta ja ulkopuo-

lisuuden tunteesta.  

 

Sosiaalisen yksinäisyyden vastaavia merkkejä ovat Junttilan mukaan lapsen tunne 

siitä, ettei hän ole muiden hyväksymä eikä kuulu muiden lasten joukkoon. Lapsi kokee, 

ettei kukaan halua olla hänen kanssaan ja lapsi toivoisi, että pääsisi osaksi muiden las-

ten touhuja. (Junttila 2015: 33, 56- 57.) Kasvattajat nostivat vastauksissaan esille myös 

lapsen sosiaaliseen yksinäisyyteen liittyviä merkkejä. He mainitsivat, että yksinäisen 

lapsen tunnistaa siitä, ettei hän tule lapsiryhmässä ymmärretyksi ja samalla lapsi kokee 

itsensä ulkopuoliseksi suhteessa muihin lapsiin. Lisäksi kasvattajien vastauksista nousi 

esille se, että yksinäisellä lapsella on vaikeuksia tulla toimeen toisten lasten kanssa ja 

lapsi on harmissaan ollessaan yksin.  

 

9.2 Lapsihavainnointi yksinäisyyden tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen apuna 

 

Kasvattajien vastauksista nousi useaan otteeseen esille lapsen havainnoiminen.  

Järvisen ym. mukaan havainnoinnilla tarkoitetaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän päi-

vittäistä seurantaa päiväkotiarjen eri tilanteissa (Järvinen ym. 2009: 152). Uusissa var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa pedagoginen dokumentointi on merkittävä työ-

menetelmä varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, kehittämisen ja arvioinnin 

kannalta. Pedagogisen dokumentoinnin avulla saadaan arvokasta tietoa lapsen oppimi-

sesta, kiinnostuksen kohteista, toiveista, tarpeista ja lapsen toiminnasta konkreettisella 

sekä monipuolisella tavalla. Suunnitelmallisen dokumentoinnin tavoitteena on saada tie-

toa lapsesta, oppia tuntemaan hänet paremmin ja saada ymmärrystä lasten välisistä 

vuorovaikutussuhteista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 37.) Koivunen 

puhuu kasvattajien lapsihavainnoinnin merkityksestä muun muassa lapsen ymmärtämi-

sessä, oppimisympäristön muokkaamisessa sekä ryhmän ja kasvattajan omaan toimin-

taan vaikuttamisessa (Koivunen 2009: 24, 27). 

 

Myös kasvattajat kertoivat vastauksissaan tutustuvansa lapsiin havainnoinnin avulla. 

Kasvattajat mainitsivat saavansa lapsia havainnoimalla ja heitä tarkkailemalla tietoa las-
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ten tarpeista ja kehityksestä, mikä helpottaa niiden huomioon ottamista ja niihin vastaa-

mista. Tämä on oleellista lapsen yksinäisyyden havaitsemisen, siihen puuttumisen ja sen 

ennaltaehkäisemisen kannalta. Myös havaintojen jakaminen ja niistä keskusteleminen 

yhdessä oli esillä joidenkin kasvattajien vastauksissa. Lapsihavainnointia tehtiin arjen eri 

tilanteissa. Etenkin lasten leikkiin kiinnitettiin paljon huomiota kasvattajien vastausten 

perusteella. 

 

Koivusen mukaan leikin havainnoinnin avulla kasvattajat voivat saada ymmärryksen esi-

merkiksi siitä, mistä lasten leikki koostuu ja miten he voivat tukea sitä tarvittaessa (Koi-

vunen 2009: 41). Kasvattajat kertoivat havainnoivansa muun muassa sitä, osallistuuko 

tai pääseekö lapsi mukaan toisten leikkeihin ja millä tavalla hän liittyy tai yrittää liittyä 

siihen. Jatkuvasti yksin leikkivä lapsi herätti kasvattajat myös pohtimaan syitä lapsen 

yksinoloon. Cantel puhuukin juuri siitä, että kasvattajien tulee selvittää lapsen yksinäi-

syyden syy sekä se, haittaako tilanne lasta (Cantell 2010: 68). Sekä Cantelin että Kelti-

kangas-Järvisen mukaan havainnoinnin avulla kasvattajat voivat saada tietoa siitä, onko 

lapsi omasta halustaan yksin vai onko lapsen yksin oleminen merkki esimerkiksi ryhmän 

sosiaalisten suhteiden tai ilmapiirin ongelmasta, torjutuksi tulemisesta tai kiusaamisesta 

(Cantell 2010: 68; Keltikangas-Järvinen 2010: 46) 

 

Kasvattajat tukivat lapsia muun muassa leikin ja leikkikaverin löytämisessä, järjestivät 

leikkitilanteita ja leikkivät yhdessä lasten kanssa sekä antoivat riittävästi aikaa lasten 

omaehtoiseen leikkiin. Lisäksi lapsia rohkaistiin leikkimään kaikkien lasten kanssa. Junt-

tila muistuttaakin, miten tärkeää kasvattajan on päiväkodissa huolehtia siitä, ettei ketään 

lasta torjuta tai jätetä muiden ulkopuolelle. Yhdessä kasvattajat voivat järjestää yksinäi-

selle lapselle tilaisuuksia leikkiin pääsemiseksi sekä lapsia ohjaamalla vaikuttaa enna-

koivasti heidän asenteisiinsa ja toimintaansa. Junttilan mielestä kasvattajien on hyvä 

muistaa ja huomioida, että lapsi oppii sosiaalisia taitoja ja käyttäytymistä ryhmässä, ja 

mikäli hän ei liity mukaan ryhmän toimintaan, on hänen mahdotonta saada harjoitusta 

yhteistyötaidoista. Niin ikään ystävän saaminen vaikeutuu. (Junttila 2015: 38-39, 80-81, 

90, 156-157.)  
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9.3  Lapsen sosiaalisten taitojen huomioiminen ja tukeminen  

 

Lapsen sosiaaliset taidot liittyvät olennaisesti yksinäisyyteen. Tätä tukevat useat yksinäi-

syystutkimukset. Esimerkiksi Laine kertoo, että lapsen puutteelliset sosiaaliset taidot voi-

daan nähdä sekä yksinäisyyden syynä että sen seurauksena. Lapsen ongelmat sosiaa-

lisissa taidoissa ja vuorovaikutustilanteissa vähentävät Laineen mukaan lapsen sosiaa-

lista toivottavuutta ja rajoittavat hänen mahdollisuuksiaan sosiaalisiin suhteisiin. Lisäksi 

ongelmat vaikuttavat lapsen käyttäytymiseen sosiaalisissa tilanteissa, jolloin niillä on 

merkittävä vaikutus yksinäisyyden syntymiseen (Laine 1997: 189, 194.) Myös Junttilan 

mukaan lähes puolella yksinäisistä lapsista on vaikeuksia toisten lasten kanssa toimeen 

tulemisessa (Junttila 2015: 87- 91, 100).  

 

Tästä syystä sosiaalisiin taitoihin tulee kiinnittää paljon huomiota jo varhaiskasvatuk-

sessa. Koivula toteaakin, että sosiaalisten taitojen harjoittelu on keskeisessä asemassa 

pienten lasten elämässä (Koivula 2013: 22). Salmivallin mukaan niitä opitaan erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa (Salmivalli 2008: 79, 181). Vaikka Ritmala ym. sanovat, että 

pieni lapsi on luonnostaan kiinnostunut muista lapsista (Ritmala ym. 2010: 167), muis-

tuttaa Keltikangas-Järvinen kuitenkin siitä, että lapsi ei luonnostaan huomioi toisia ihmi-

siä, vaan sosiaalisia taitoja tulee opettaa hänelle kasvatuksen kautta (Keltikangas-Järvi-

nen 2010: 18, 75, 166). 

 

Kasvattajat pitivät ensiarvoisen tärkeänä sosiaalisten taitojen opettamista lapselle. Har-

joittelua tuetaan muun muassa kasvattajien tekemien lapsihavaintojen avulla, lasten ikä- 

ja kehitystaso huomioon ottaen. Lapsille järjestetään myös yhteistä toimintaa eri ikäryh-

miä sekoittaen. Salmivallin mukaan sosiaalisia taitoja voidaan opettaa pelkästään yksit-

täiselle lapselle, jolloin pyritään vaikuttamaan lapsen käyttäytymiseen opettamalla uusia 

taitoja, joiden avulla hän voi toimia toisten kanssa tai koko lapsiryhmälle (Salmivalli 2008: 

79, 182-183, 188). Näin ollen sosiaalisten taitojen opettaminen voidaan nähdä sekä lap-

sen yksinäisyyttä ennaltaehkäisevänä toimintana  että siihen puuttumisena. Sosiaalisten 

taitojen opettamiseen liittyvänä toimintana, kasvattajat kertoivat keskustelevansa lasten 

kanssa hyvistä tavoista ja ohjaavansa heitä hyvään käytökseen toisia kohtaan. Myös 

Sinkkonen puhuu lapselle opetettavista hyvistä tavoista, jolloin lapsen käyttäytyminen on 

kohteliasta ja muita huomioivaa. Kun kasvattaja ohjaa lasta systemaattisesti, lapsen toi-

minta vähitellen automatisoituu ja siitä tulee normi. (Sinkkonen 2012: 272.) 
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Lisäksi kasvattajat kertoivat, että lapsille opetetaan esimerkiksi empatiakykyä, kaveri- ja 

tunnetaitoja, itsensä ilmaisemista ja toisten kuuntelemista. Opettamisen tukena jotkut 

vastaajista mainitsivat käyttävänsä satuja ja nukketeatteria. Keltikangas-Järvinen kuvaa, 

miten lapsen ilmaisukykyä ja keskustelutaitoja voidaan parantaa ohjaamalla häntä tilan-

teiden ja toisten ihmisten havainnoimiseen sekä huomion kiinnittämiseen omaan sanal-

liseen ja sanattomaan ilmaisuun, kuten ilmeisiin ja eleisiin. (Keltikangas-Järvinen 2010: 

174, 175.)  

 

Lapsen yksinäisyyttä merkittävästi vähentävää sosiaalista kompetenssia ei maininnut 

yksikään kasvattaja. Toisaalta voi olla mahdollista, että kasvattajat eivät tunnistaneet so-

siaalista kompetenssia sanana, vaikka vastauksissaan ymmärsivät siihen liittyviä asioita. 

Junttilan mukaan sosiaalista kompetenssia pidetään lapsen taitona tai ominaisuutena, 

joka vähentää hänen yksinäisyyttään. Sosiaalisen kompetenssin omaavat lapset muun 

muassa ymmärtävät sosiaalisia tilanteita, tulevat toimeen suuremmissa kaveriporu-

koissa sekä ilmaisevat tunteensa ja toimivat tavalla, joka edesauttaa sekä lapsen omien 

että yhteisten päämäärien saavuttamista muita loukkaamatta. Näin he luovat edellytyk-

set onnistuneelle vuorovaikutukselle sekä ihmissuhteiden solmimiselle ja ylläpitämiselle. 

(Junttila 2015: 79-80, 158- 163.) 

 

9.4  Lasten väliset suhteet 

 

Marjanen kertoo, että esimerkiksi sosiaalisten taitojen opettamisessa voidaan hyödyntää 

lasten keskinäistä oppimisen mahdollisuutta (Marjanen ym. 2013: 68). Myös Junttila ja 

Keltikangas-Järvinen puhuvat asiasta (Junttila 2015: 161; Keltikangas-Järvinen 2010: 

168). Osa kasvattajista kertoi, että he antavat päiväkodissa lapsille mahdollisuuden se-

karyhmien lisäksi toimia myös samanikäisten lasten kanssa. Kasvattajien mukaan lapset 

saavat näin kokea ja vahvistaa hyviä vertaissuhteita. Muutama vastaajista mainitsi, että 

niin ikään lasten vanhempia kehotetaan tukemaan lasten kaveruussuhteita myös vapaa-

ajalla. 

 

Laine on puhunut siitä, kuinka lapsen myönteistä kehitystä tukee se, että hän kokee ole-

vansa vertaisryhmässään pidetty ja hyväksytty (Laine 2002: 14-15). Lehtinen kuitenkin 

muistuttaa eri teoksissa siitä, että lasten vertaissuhteet ovat usein monimutkaisia ja las-

ten väliset erilaiset konfliktit ovat yleisiä (Lehtinen 2009: 154; Lehtinen 2001: 86). Neitola 

pitää valitettavana sitä että, lapsen vertaissuhteiden ongelmat saattavat piiloutua muiden 
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käyttäytymisen ongelmien taakse (Neitola 2013: 133) ja jäädä näin kasvattajilta helposti 

havaitsematta.  

 

Kasvattajat kertoivat käsittelevänsä lasten välisiä ristiriitatilanteita ja konflikteja niihin 

puuttumalla. Keltikangas-Järvinen toteaakin, että kasvattajan ei tule ulkoistaa sosiaalis-

ten taitojen opettamista ainoastaan lapsille itselleen tai jättää heitä ratkaisemaan ongel-

miaan yksin (Keltikangas-Järvinen 2010: 167-168). Vaikka kasvattajat tukivat ja auttoivat 

lapsia konfliktien selvittämisessä, ohjasivat ja kannustivat he lapsia myös selvittämään 

niitä itse ja yhdessä.  

 

Kasvattajat kertoivat vastauksissaan myös lasten käytöksestä, joka voi johtaa yksittäisen 

lapsen yksinäisyyteen. He puhuivat muiden lasten lasta kohtaan osoittamasta torjun-

nasta, syrjinnästä, kiusaamisesta ja ulkopuolelle jättämisestä. Lisäksi he mainitsivat, että 

lapset eivät välttämättä kiinnitä huomiota yksinäiseen lapseen, jolloin hänestä voi tulla 

muille näkymätön. Laine ja Viljamaa muistuttavat, että kasvattajien on tärkeää sanoittaa 

lapselle, minkälainen käyttäytyminen on sallittua sekä kerrottava hänelle, että toisten 

kiusaaminen on väärin (Laine 2005: 234–235; Viljamaa 2014: 160). Viljamaa pitää tär-

keänä, ettei minkäänlaista kiusaamista pidä hyväksyä, vaan siihen tulee aina puuttua 

(Viljamaa 2014: 160). Niin ikään Sinkkonen ja Keltikangas-Järvinen pitävät huolestutta-

vana kaikenlaista aggressiivista tai väkivaltaista käyttäytymistä ja sen sallimista (Sinkko-

nen 2012: 133; Keltikangas-Järvinen 2010: 170). Keltikangas-Järvisen mukaan lapsen 

aggressiivisen käyttäytymisen salliminen tukee hänen aggressiivisuuden käyttöä, ja sen 

tilalle tulisi tuoda sosiaalisia taitoja (Keltikangas-Järvinen 2010: 13-14, 167, 170). Salmi-

valli kuitenkin muistuttaa, että sosiaalisten taitojen opettaminen yksittäiselle lapselle ei 

riitä, ellei ympäristö tue uusien taitojen oppimista ja käyttöönottoa (Salmivalli 2008: 182, 

188).  

 

9.5  Yhteenvetoa 

 

Päiväkodissa varhaiskasvatustyötä tehdessään, kasvattajilla on merkittävä vaikutus lap-

sen yksinäisyyden tunnistamisessa ja ennaltaehkäisemisessä. Marjanen ym. puhuvat 

siitä, miten lapset oppivat asioita kasvattajan käyttäytymistä seuraamalla ja sitä jäljittele-

mällä (Marjanen ym. 2013: 69). Myös Laine nostaa esille sen, miten kasvattajan asen-

noitumisella yksittäistä lasta kohtaan on suuri vaikutus toisten lasten mielipiteisiin, tove-

rivalintoihin ja lapsen leimautumiseen ja sen ehkäisemiseen (Laine 2002: 102). Tästä 
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johtuen, tulee Junttilan mukaan kasvattajan sekä huomioida oma toimintansa että ym-

märtää sanojensa, tekojensa ja mielipiteidensä erilaiset seuraukset (Junttila 2015: 53). 

 

Lasten yksinäisyyden tunnistamisen ja ennaltaehkäisemisen kannalta oleellista olisi Lai-

neen mukaan antaa lapselle mahdollisuus myönteisen minäkäsityksen rakentamiseen. 

Lisäksi lapsi tarvitsee malleja päiväkodin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa onnistumi-

seen ja hyvään vuorovaikutukseen toisten kanssa. Näin kasvattaja voi vaikuttaa omalla 

toiminnallaan niihin tekijöihin, jotka todennäköisesti ovat lapsen yksinäisyyden syynä 

(Laine 1997: 189, 195-196). Tähän pyrkivät myös kasvattajat. Vastausten perusteella 

saimme kuvan, että kasvattajat olivat kiinnostuneita lapsista ja halusivat auttaa sekä tu-

kea heitä monella eri tavalla. Lasten erilaisia tarpeita haluttiin selvittää esimerkiksi ha-

vainnoimalla ja tarpeisiin pyrittiin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Lapsia kuun-

neltiin ja heidän mielipiteistään, ideoistaan ja toiveistaan oltiin kiinnostuneita. Lapsiläh-

töisyys ja osallisuus näkyivät etenkin siinä, että lasten innostuksen ja kiinnostuksen koh-

teet otettiin huomioon ja lapset pystyivät vaikuttamaan päiväkotipäivän tapahtumiin. 

Suunniteltua toimintaa voitiin myös muokata lasten mielenkiinnon kohteiden mukaan. 

Lapsia kannustettiin, rohkaistiin ja kehuttiin. Osa kasvattajista mainitsi niin ikään lasten 

hyvien puolien esiin tuomisen ja vahvuuksien löytämisen sekä onnistumisen kokemusten 

etsimisen. Tämä tukee myös Keltikangas-Järvisen ajatusta lapsen turvallisesta auttami-

sesta ja ohjaamisesta eri tilanteissa (Keltikangas-Järvinen 2010: 43- 48).  

 

Kasvattajat korostivat vastauksissaan turvallista, luottamuksellista ja avointa ilmapiiriä 

sekä yhdessä ja ryhmässä toimimista. Etenkin pienryhmätoiminta mainittiin useassa 

vastauksessa. Kasvattajat kertoivat pienryhmätoiminnan tukevan muun muassa lasten 

sosiaalisia taitoja ja hyviä vertaissuhteita. Keltikangas-Järvisen mukaan päiväkodin liian 

suuret ryhmäkoot sekä sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutus tilanteiden määrä ylittä-

vät pienen lapsen hallintakyvyn ja haittaavat hänen sosiaalista kehitystään (Keltikangas-

Järvinen 2010: 211, 215). Cantell toteaa, että tämän myötä etenkin hiljaisemmat lapset 

jäävät helposti omiin oloihinsa (Cantell 2010: 70). Myös lapsen itsetunto-ongelmat tai 

hänen heikot sosiaaliset taitonsa eivät Laineen mukaan näyttäydy kasvattajalle suuressa 

lapsiryhmässä, vaan vaativat tarkempaa havainnointia ja arviointia (Laine 2002: 103). 

Kasvattajat kertoivatkin, että juuri pienryhmätoiminnan avulla he voivat tukea lapsen ja 

kasvattajan välistä luottamussuhdetta sekä lapsen vahvuuksia yksilöllisesti.  
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Junttila toteaa, että yksinäisyyden kokeminen on usein pitkäkestoista ja siitä on vaikea 

päästä eroon. Tästä johtuen sillä voi olla lapsen elämään paitsi välittämiä, myös lähte-

mättömiä vaikutuksia. (Junttila 2015: 31, 74- 75, 80.) Lapsen auttamisen ja yksinäisyy-

teen liittyvien ongelmien ennaltaehkäisyn kannalta olennaista on Tiikkaisen mukaan ym-

märtää yksinäisyyden lähtökohdat (Tiikkainen 2011: 59). Ongelmiin puuttuminen edel-

lyttää Laineen sekä Marjasen ym. mukaan niiden tunnistamista ja mahdollisten riskiteki-

jöiden havaitsemista (Laine 2002: 103; Marjanen ym. 2013: 68). Myös kasvattajat puhui-

vat tästä joissakin vastauksissaan. Vaikka kasvattajien yksinäisyyden tunnistaminen ja-

kautui paljon ja piti sisällään myös väärin tulkitsemisen mahdollisuuksia, oli siinä kuiten-

kin paljon yhteisiä tekijöitä alan asiantuntijoiden näkemysten kanssa. Laine korostaa, 

että ongelmiin tehokkaasti puuttuminen sekä ehkäisee niiden kehittymistä että vähentää 

jo syntyneiden ongelmien vaikutuksia (Laine 2002: 103-105, 112). Junttila puolestaan 

muistuttaa, että usein yksinäisten lasten ongelmat liittyvät toisiinsa, jolloin tarvitaan pal-

jon yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi yksinäisyyden synty- ja vaikutusmekanismeista 

(Junttila 2015: 91; Assulin 2016).  

 

Kasvattajien tiedon lisääntyessä, myös heidän osaamisensa parantuu. Tästä puhuu 

myös Laine, nostaessaan esille tutkimuksista saadun tiedon ja riittävän koulutuksen mer-

kityksen (Laine 2002: 103-105, 112). Kasvattajat kertoivat vastauksissaan, että heidän 

ammatillisuutensa kehittymisestä huolehditaan päiväkodissa muun muassa koulutusten, 

kurssien ja säännöllisten palaverien avulla. He eivät kuitenkaan puhuneet tarkemmin 

siitä, minkälaisia koulutuksia ja kursseja heille järjestetään. Olisikin tärkeää, että kasvat-

tajien ammatillisuutta tuettaisiin ja kehitettäisiin mahdollisimman monipuolisesti. Päivä-

kodin järjestämän koulutuksen lisäksi olisi toivottavaa, että kasvattajat huolehtisivat am-

matillisuutensa ja osaamisensa parantamisesta myös henkilökohtaisesti. Muutamat kas-

vattajista puhuivatkin itsekasvatuksesta, oman työn reflektoimisesta sekä alan kirjallisuu-

teen perehtymisestä.  

 

Kaiken kaikkiaan kasvattajien vastaukset olivat pitkälti yhteneväisiä opinnäytetyömme 

teoriatiedon kanssa. Kasvattajat mainitsivat vastauksissaan usein samoja tai samankal-

taisia asioita, joita alan asiantuntijat painottivat lapsen yksinäisyyden tunnistamisessa ja 

sen ennaltaehkäisemisessä.  
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10 Pohdinta 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mistä päiväkotien kasvattajat tunnista-

vat lapsen yksinäisyyden päiväkodissa ja miten he ennaltaehkäisevät sitä. Varsinaisten 

tutkimuskysymysten ohella, olimme myös kiinnostuneita saamaan kasvattajilta tietoa 

muista pienten lasten yksinäisyyteen vaikuttavista asioista päiväkodeissa. Yhteistyö-

kumppaneinamme toimivat seitsemän helsinkiläistä päiväkotia.  

 

Opinnäytetyömme alkoi omasta kiinnostuksestamme lasten yksinäisyyttä kohtaan. Yksi-

näisyys on herättänyt viime aikoina paljon huomiota ja se on noussut merkittäväksi 

asiaksi paitsi kansainvälisissä myös suomalaisissa poliittisissa ja tieteellisissä keskuste-

luissa. Tästä johtuen, lähdimme aluksi kartoittamaan, mitä kaikkea lasten yksinäisyy-

destä on kirjoitettu. Vaikka perehdyimme opinnäytetyömme taustatietoina myös kansain-

välisiin tutkimuksiin ja niistä saatuihin tuloksiin, painottuu työssämme suomalainen yksi-

näisyystutkimus ja alan asiantuntijuus. Erityisesti hyödynsimme työssämme Kaarina Lai-

neen ja Niina Junttilan tekemiä tutkimuksia pienten lasten yksinäisyydestä sekä heidän 

aiheesta kirjoittamiaan julkaisuja, jotka kulkevat mukana läpi opinnäytetyömme. Yksinäi-

syys tutkimusten ohella on opinnäytetyössämme esillä myös merkittävimpiä yksinäisyys-

teorioita, joista keskitymme Robert S. Weissin sosiaalisten tarpeiden teoriasta johdet-

tuun yksinäisyysteoriaan. 

 

Yksinäisyyden ollessa subjektiivinen kokemus pohdimme paljon sitä, kuinka saisimme 

mahdollisimman luotettavaa tietoa pienten lasten yksinäisyydestä. Päätimme rajata tie-

donkeruun varhaiskasvattajiin, sillä arvelimme saavamme heiltä konkreettisia vastauk-

sia. Alkuperäisenä ideana meillä oli toteuttaa tiedonkeruu sekä kyselyn että haastattelui-

den avulla, mutta työn rajaamisesta ja aikataulutuksesta johtuen, päädyimme toteutta-

maan vain kyselyn. Vaikka haastatteluiden avulla olisimme luultavasti saaneet enemmän 

kasvattajien henkilökohtaisia ajatuksia esille, koimme silti saavamme avointen kysymys-

ten avulla riittävän laadukkaita ja monipuolisia vastauksia. Sama ei olisi onnistunut esi-

merkiksi väittämiä käyttämällä. Avoimet kysymykset eivät myöskään sisältäneet en-

nakko-oletuksia kasvattajien toiminnasta, vaan vastaajat saattoivat kuvailla sitä omin sa-

noin.  

 

Kasvattajien tavoittaminen ja kyselyn täyttämisajankohdasta sopiminen osoittautuivat 

joidenkin päiväkotien kohdalla odotettua hankalammaksi. Tämä muutti alkuperäistä sun-
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nitelmaamme siitä, että olisimme tavanneet kasvattajat henkilökohtaisesti ja voineet tar-

vittaessa ohjeistaa heitä tarkemmin kyselyyn vastaamisessa. Vaikka asia olikin harmilli-

nen, olimme silti tyytyväisiä siihen, että niinkin moni kasvattajista osallistui työhömme. 

Jatkossa olisi toivottavaa, että päiväkodit sitoutuisivat entistä paremmin yhteistyöhön ja 

näkisivät sen tarjoamat edut myös omalle toiminnalleen. 

 

Kaiken kaikkiaan saimme kasvattajilta monipuolisia ja laajoja vastauksia. Opinnäyte-

työmme tutkimustulos oli, että kasvattajat tunnistavat ja ennaltaehkäisevät lasten yksi-

näisyyttä päiväkodissa hyvin, vaikkakin yksinäisyyden tunnistaminen voi sisältää joissain 

määrin myös väärin tulkitsemisen mahdollisuuden. Vastausten perusteella totesimme 

myös, että kasvattajien kiinnostus lapsia kohtaan on suuri. Hyvään ja laadukkaaseen 

varhaiskasvatukseen panostetaan kyseisissä päiväkodeissa. Kasvattajien vastaukset 

tukivat niin ikään suurilta osin opinnäytetyömme teoriatietoa ja asiantuntijoiden näke-

myksiä. Erityisesti nousi esille lasten yksilöllinen ja kunnioittava kohtaaminen, vuorovai-

kutus, kasvattajan läsnäolo arjen tilanteissa ja toiminnassa sekä lasten tarpeiden huo-

mioiminen ja niihin vastaaminen etenkin lapsihavainnoinnin avulla. Myös lasten sosiaa-

listen taitojen kehittämiseen ja tukemiseen kiinnitettiin paljon huomiota päiväkodeissa. 

Yllättävää oli, miten samankaltaisia kasvattajien vastaukset olivat. Vastauksista ei myös-

kään erottunut vastaajan koulutustausta tai se, miten kauan henkilö oli toiminut kasvat-

tajana.  

 

Panostimme opinnäytetyössämme laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyviin teki-

jöihin. Työmme noudatti tieteellisiä kriteerejä ja opinnäytetyön eri vaiheista kerrottiin 

mahdollisimman objektiivisesti. Uskottavuus näkyy esimerkiksi siinä, että kasvattajat 

suhtautuivat kyselyyn vastaamiseen vakavasti. Vaikka opinnäytetyömme lisäsi tietoa tut-

kittavalta alueelta, eivät 24:n kasvattajan vastaukset vielä riitä yleistämään kyselyn 

avulla saatuja vastauksia, koska kyseessä on melko pieni joukko helsinkiläisiä päiväko-

teja. Näin ollen siirrettävyyttä voi olla vaikea arvioida.  

 

Tästä huolimatta, tutkimustulosten avulla opinnäytetyöhömme osallistuneet kasvattajat 

saavat entistä parempaa tietoa toiminnastaan ja sen vaikutuksesta päiväkoti-ikäisten 

lasten yksinäisyyden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. Lisäksi he saavat arvo-

kasta tieteellistä tietoa pienten lasten yksinäisyydestä. Useat kasvattajat kertoivatkin, 

että kyselyyn vastaamisen ansioista, he alkoivat pohtimaan entistä enemmän lasten yk-

sinäisyyttä päiväkodissa sekä miettimään oman toimintansa vaikutuksia. Näin ollen jo 

pelkästään kyselystä oli kasvattajille paljon hyötyä, paitsi lasten kohtaamisessa, myös 
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heidän oman työnsä arvioimisessa ja kehittämisessä. Toivomme, että yhteistyökumppa-

nimme ottavat hyödyn opinnäytetyöstämme ja se toimii heille esimerkiksi yhteisen kes-

kustelun tai pedagogisen pohdinnan aloittajana. Toivottavaa olisi myös, että kasvattajat 

lisäisivät vielä tietoaan pienten lasten yksinäisyydestä ja panostaisivat jatkossa etenkin 

monipuoliseen koulutukseen. 

 

Opinnäytetyömme antaa mahdollisuuden moniin jatkotutkimuksiin. Tulevaisuudessa te-

kemäämme tutkimusta voisikin laajentaa koskemaan yhä suurempaa otosta, jotta voitai-

siin saada selville esimerkiksi koko Helsinkiä koskevia tuloksia. Niin ikään voitaisiin tehdä 

vertailevaa tutkimusta esimerkiksi eri kaupunkien, pienten ja suurten päiväkotien, tai ku-

ten eräs kasvattajista ehdotti, kunnallisten ja yksityisten päiväkotien välillä.  Myös kas-

vattajien tietoa pienten lasten yksinäisyydestä voitaisiin selvittää tarkemmilla tutkimuk-

silla. 

 

Vaikka opinnäytetyössämme halusimme saada selville varhaiskasvattajien näkemyksiä 

lasten yksinäisyydestä, olisi mielenkiintoista ja tärkeää tuoda esiin myös lasten omakoh-

taisia kokemuksia yksinäisyydestä. Tämä antaisi lapsille mahdollisuuden oman äänensä 

kuulumiseen sekä vaikuttamisen itseään koskeviin asioihin. Tärkeintä olisi, että tutkimuk-

set palvelisivat aidosti ajatusta pienten lasten yksinäisyyden torjumiseksi. Näin yksinäi-

syyden ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen eivät jäisi pelkästään juhlapuheiden 

peruselementeiksi (Assulin 2016).  

 

Junttila muistuttaa, että yksinäisellä lapsella on pieniä toiveita aikuisille: “Kunpa joku huo-

maisi mut ja tulisi juttelemaan mun kanssa. Katsoisi mua silmiin ja tervehtisi. Tulisi istu-

maan viereen ja kysyisi, mitä sulle kuuluu? (Inhimillinen tekijä 2015.) Jokainen lapsi tar-

vitsee nähdyksi tulemista sekä jatkuvaa hyväksyntää, rakkautta ja huolenpitoa. Kohtaa-

malla lapsen hyvin ja arvostaen, kasvattaja antaa lapselle elämäniloa ja tulevaisuuden-

uskoa. (Mattila 2011: 30-32, 69, 150.)  
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Saatekirje varhaiskasvattajille 
 

Teemme sosionomin (AMK) tutkintoon kuuluvaa opinnäytetyötä lasten yksinäisyyden ko-

kemuksista päiväkodissa kasvattajien näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, mistä 

kasvattajat tunnistavat lapsen yksinäisyyden päiväkodissa ja miten he voivat ennaltaeh-

käistä sitä.  

 

Aineistonkeruumenetelmänä on kyselylomake päiväkodin kaikille kasvattajille. Kyselylo-

make täytetään nimettömänä, jolloin siitä ei paljastu kuka työntekijä on kyseessä. Kyse-

lylomakkeen vastaukset käsitellään niin ikään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä lo-

pullisessa kirjallisessa tutkimusraportissa mainita yksittäisiä henkilöitä tunnistettavasti. 

Myöskään päiväkodit eivät ole esillä omilla nimillään. 

 

Kyselylomakkeen täyttö toteutetaan maalis- ja huhtikuun 2017 aikana, niin että jokaiselle 

päiväkodille on varattu erikseen sovittu päivä. Ennen kyselylomakkeen täyttämistä pi-

dämme kasvattajille pienimuotoisen tiedostustilaisuuden, jossa kerromme tarkemmin 

opinnäytetyöstämme ja sen tarkoituksesta sekä ohjeistamme kasvattajia kyselylomak-

keen täyttämiseen. Opinnäytetyön valmistuttua jokaiselle osallistuvalle päiväkodille toi-

mitetaan siitä tehty tutkimusraportti.  

 

Kiitos jo etukäteen opinnäytetyöhömme osallistumisesta. Vastaamme mielellämme sii-

hen liittyviin kysymyksiin.  

 

Ystävällisin terveisin 

 

Marika Leutola 

Elina Nygren 
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Tutkimuslupahakemus 
 
Opinnäytetyön aihe on varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten yksinäisyydestä päiväko-

dissa. Tarkoituksena on selvittää, mistä kasvattajat tunnistavat lapsen yksinäisyyden 

päiväkodissa ja miten he voivat ennaltaehkäistä sitä. Opinnäytetyö kuuluu Metropolia 

Ammattikorkeakoulun sosionomin (AMK) tutkintoon vaadittaviin opintoihin. Opinnäyte-

työn toteuttavat Marika Leutola ja Elina Nygren. 

 

Opinnäytetyöhön osallistuu seitsemän päiväkotia Helsingistä. Opinnäytetyön tutkimusai-

neistona toimivat päiväkotien varhaiskasvattajille tehty kyselylomake. Tutkimusaineisto 

kerätään maalis- ja huhtikuun 2017 aikana. Opinnäytetyössä käytetään laadullista eli 

kvalitatiivista tutkimusmenetelmää.  

 

Kyselylomakkeen vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne säilyte-

tään niin, etteivät yksittäistä henkilöä koskevat tiedot tule ulkopuolisten henkilöiden tie-

toon. Aineisto hävitetään opinnäytetyön valmistuttua. Lopullisessa kirjallisessa opinnäy-

tetyössä ei mainita siihen osallistuneita yksittäisiä henkilöitä tunnistettavasti. Myöskään 

päiväkodit eivät ole esillä omilla nimillään.  

 

Edustamani päiväkoti osallistuu lasten yksinäisyyttä koskevaan opinnäytetyöhön. 

 

Päivämäärä ja paikka: ________________________________ 

 

Virka-asema: _______________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimen selvennys    

                                     

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Varhaiskasvattajien näkemyksiä lasten yksinäisyydestä päiväkodissa 
 

 

Vastaajan taustatiedot 

 

Koulutustausta:       

 

Kuinka monta vuotta olet toiminut varhaiskasvattajana:    

 

Miten kauan olet työskennellyt kyseisessä päiväkodissa:    

 

 

Taustatiedot päiväkodista 

 

Päiväkodin nimi:       

 

Kuinka monta kasvattajaa päiväkodissa on:     

 

Kuinka monta lasta päiväkodissa on:     

 

Minkä ikäisiä päiväkodin lapset ovat:      
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Vastaa kaikkiin kahdeksaan (8) kysymykseen mahdollisimman monipuoli-
sesti. 
 

 

1. Miten kasvattajat kohtaavat lapsen yksilöllisesti ja tukevat hänen itseluot-

tamuksensa kehittymistä?  

  

      

      

      

       

 

2. Miten lapsi otetaan mukaan päiväkodin toiminnan suunnitteluun?  

 

      

      

      

       

 

3. Miten lapsen sosiaalisiin taitoihin kiinnitetään huomiota päiväkodissa? 

 

      

      

      

       

 

4. Millä tavoin lasten hyviä vertaissuhteita tuetaan päiväkodissa? 
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5. Miten tunnistat lapsen yksinäisyyden päiväkodissa? 
 

      

      

      

       
 

6. Mitkä tekijät mielestäsi ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä päiväkodissa? 
 

      

      

      

       

 

7. Millä tavoin vanhempien ja kasvattajien välinen yhteistyö näkyy päiväko-
dissa? 

 

      

      

      

       

 

8. Miten kasvattajien ammattitaidon kehittymisestä huolehditaan päiväko-
dissa? 

 

      

      

      

       

 

Kiitos vastauksestasi! 
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Onko sinulla vielä jotain lisättävää. 
 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 


