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Lasten vanhempien ei-perinteiset työajat ovat yleistyneet, joka näkyy kasvava-
na vuorohoidon tarpeena. Aihetta on kuitenkin tutkittu melko vähän. Tämä opin-
näytetyö on laadullinen tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, miten lapset 
kokevat vuorohoidon arjen ja mitä ajatuksia se heissä herättää. 
 
Opinnäytetyön pääteemat ovat lasten epäsäännölliset hoitoajat sekä kaveri- ja 
aikuissuhteiden vaihtelevuus. Tavoitteenani oli selvittää, miten lapset kokevat 
ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon ja miltä heistä tuntuu, kun kaverit ja aikuiset vaih-
televat jatkuvasti ympärillä. Tutkimuksen aineisto on kerätty teemahaastatteluil-
la. Aineisto on analysoitu sisällönanalyysillä teemoitellen. Opinnäytetyöni yhteis-
työkumppani oli ympärivuorokautinen Simpukan päiväkoti Vantaan Myyrmäes-
sä. 
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kolmea poikaa. Haastattelut tein yksilöhaastatteluina. Kaikilla haastattelemillani 
lapsilla oli runsaasti kokemusta ilta-, yö- ja viikonloppuhoidosta. Lasten haastat-
telut tein Simpukan päiväkodin tiloissa kesä- ja heinäkuussa 2013. Opinnäyte-
työssäni tarkastelen vuorohoitoa lapsinäkökulmasta ja tuon lasten ääntä kuulu-
viin. 
 
Tutkimustulosten mukaan lapset kokivat Simpukan päiväkodin viihtyisänä ja 
turvallisena paikkana, johon he tulivat mielellään. Parasta päiväkodissa oli las-
ten mielestä leikkiminen yhdessä kavereiden kanssa. Kaikilla lapsilla oli päivä-
kodissa kavereita ja läheisiä aikuisia sekä omissa että muissa lapsiryhmissä. 
 
Ilta-, yö- ja viikonloppuhoidosta lapsilla oli hyvin erilaisia mielipiteitä. Lapset ko-
kivat iltahoidon näistä hoitomuodoista mielekkäimpänä, yöhoidon ikävimpänä. 
Tutkimustuloksista tuli ilmi, että lasten yksilölliset tarpeet tulivat huomioiduiksi 
ympärivuorokautisen päiväkodin vaihtelevista hoitoajoista ja ihmissuhteista huo-
limatta.  
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ABSTRACT 
 

 

Ronkainen, Iiro. Children’s experiences of 24-hour daycare. 56 p.,2 appendices. 
Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2013. 
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services. 
Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The aim of the Bachelor’s thesis was to examine children’s 24-hour daycare in 
Myyrmäki, Vantaa. The main goal of the thesis was to find out how children ex-
perience evening, night and weekend care and what they think about their 
changing human relationships, including other children and adults. 
 
This thesis was a qualitative study. The data for my thesis was collected by in-
terviewing eight children aged from 4 to 6 years. Five of the children were girls 
and three of them were boys. All the children of target group had lot of experi-
ence of evening, night and weekend care. My data collection method was 
theme interview. I interviewed the children individually in June and July 2013. 
The results were analyzed by using content analysis. 
 
According to the results, the children felt that the 24-hour kindergarten is a com-
fortable and safe place to come. All the children had good friends and close 
adults in the kindergarten. Children’s favorite activity in the kindergarten was 
playing with their friends. 
 
The children liked evening care the most. Night care was their least favorite. 
Despite the changing factors in 24-hour daycare, the children’s individual needs 
were noticed. 
 
Keywords: 24-hour daycare, daycare, kindergarten, child interview, qualitative 
study. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Idean opinnäytetyöhöni sain syksyllä 2012 työskenneltyäni kaksi kesää ympäri-

vuorokautisessa Simpukan päiväkodissa Vantaalla. Ympärivuorokautisessa 

päiväkodissa arki on hyvin vaihtelevaa, sillä päiväkodin lapsimäärä voi muuttua 

päivän aikana paljon. Myös iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuva hoito ja 

kasvatus on luonteeltaan erilaista verrattuna päivällä tapahtuvaan varhaiskas-

vatukseen. 

 

Ympärivuorokautista päivähoitoa on tutkittu melko vähän. Nykyään kuitenkin 

moni vanhempi työskentelee muunlaisissa kuin perinteisissä kahdeksasta nel-

jään -työvuoroissa. Tästä johtuen vuorohoidon tarve ja tarjonta ovat kasvaneet 

selvästi. (Rönkä & Teppo 2013, 33–34.) Epäsäännölliset hoitoajat sekä aikuis- 

ja kaverisuhteiden vaihtelevuus ovat vuorohoidossa oleville lapsille päivittäistä 

todellisuutta. Vuorohoito on päivähoitomuotona erityinen monien vaihtuvien teki-

jöiden takia. Suomessa vuorohoidossa on noin 7 prosenttia päivähoidossa ole-

vista lapsista, ja määrä kasvaa koko ajan (Rönkä & Teppo 2013, 33–34). 

 

Usein vuorohoidossa olevista lapsista puhuttaessa korostuu huoli lasten sosio-

emotionaalisesta hyvinvoinnista. Huoli pohjautuu osittain eräisiin kansainvälisiin 

tutkimuksiin, joiden mukaan ei-perinteisinä työaikoina työskentelevien vanhem-

pien lapsilla on havaittu enemmän sosioemotionaalisia oireita kuin perinteistä 

päivätyötä tekevien lapsilla. Tämän tuloksen taustalla oletetaan olevan useita 

tekijöitä, kuten vuorohoidossa olevien lasten vaihteleva ja ennakoimaton arki, 

kaveri- ja aikuissuhteiden vaihtuvuus, vanhempien kuormittuneisuus sekä yk-

sinhuoltajien suurempi määrä. (Rönkä & Teppo 2013, 33–34.) 

 

Vuorohoito on siis aiheena ajankohtainen ja siitä tarvitaan lisää tutkimustietoa. 

Lasten vaihteleva, ennakoimaton arki sekä aikuis- ja kaverisuhteiden vaihtu-

vuus muodostavat mielenkiintoisen kokonaisuuden, josta lapsilla on varmasti 

monenlaisia ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Näitä asioita haluan tuoda 

opinnäytetyössäni esiin, lasten näkökulmasta. Lasten kokemuksia ja ajatuksia 

keräsin Simpukan päiväkodin 4–6-vuotiaita lapsia haastattelemalla. Koska lap-
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set viettävät suuren osan hereilläoloajastaan päiväkodissa, vaihtelevin hoito-

ajoin ja vaihtuvine ihmissuhteineen, ovat he aiheen parhaita asiantuntijoita. Tä-

män takia lapsia haastattelemalla saadaan arvokasta tietoa heidän kokemus-

maailmastaan. 

 

Opinnäytetyöprosessi tukee opintojani ja ammatillista kasvuani. Lasten haastat-

teluja suunnittelemalla, toteuttamalla ja analysoimalla pääsen uudella tavalla 

käsiksi lasten kokemusmaailmaan. Lasten kokemukset ja ajatukset vuorohoi-

dosta ovat myös oman ammatillisuuteni kannalta tärkeitä, sillä tulen myös tule-

vaisuudessa työskentelemään ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Päiväko-

dissa lastentarhanopettajat ovat töissä lapsia varten, joten on tärkeää pysähtyä 

kuuntelemaan, mitä lapsilla on sanottavaa. 
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2 VUOROHOITO OSANA VARHAISKASVATUSTA 

 

 

2.1 Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edis-

tää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus koos-

tuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Kasvatuskumppanuut-

ta, eli vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten yhteistyötä tarvitaan, jotta las-

ten perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kan-

nalta mielekkään kokonaisuuden. (Stakes 2005, 11.) 

 

Varhaiskasvatusta järjestetään Suomessa valtakunnallisten linjausten mukai-

sesti varhaiskasvatuspalveluissa. Keskeisimpiä varhaiskasvatuspalveluja ovat 

päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toiminta. Näitä palveluja 

tuottavat kunnat, järjestöt, yksityiset palveluntuottajat sekä seurakunnat. (Sta-

kes 2005, 11.) Lasten päivähoito on varhaiskasvatuspalvelu, jossa yhdistyvät 

lapsen subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen sekä vanhempien oikeus 

saada lapselleen päivähoitopaikka. (THL i.a.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muuttuivat 2000-luvun alussa. Se oli 

iso askel suomalaisen päivähoidon muutosprosessissa. Sen tavoitteena oli ke-

hittää varhaiskasvatusta aikuisjohtoisuudesta lapsilähtöisempään suuntaan yh-

denvertaisesti koko Suomen alueella. (Kanninen & Sigfrids 2012, 17.) Suomes-

sa varhaiskasvatusta ohjataan sekä valtakunnallisilla että kunnallisilla asiakirjoil-

la (Stakes 2005, 8). Varhaiskasvatukseen liittyvät keskeisimmät lainsäädännöt 

ovat laki lasten päivähoidosta ja asetus lasten päivähoidosta. Laki lasten päivä-

hoidosta (1973/36) ja asetus lasten päivähoidosta (1973/239) sisältävät sään-

nöksiä esimerkiksi kunnan vastuusta koskien päivähoitoa, henkilöstön kelpoi-

suusvaatimuksista sekä lasten hoitoajoista. 
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2.2 Vuorohoito 

 

Vuorohoidolla tarkoitetaan lasten päivähoitoa, jota tarjotaan myös iltaisin, öisin 

ja viikonloppuisin (THL i.a.). Vuorohoitoa tarjotaan ainoastaan silloin, kun mo-

lempien vanhempien vuorotyö tai päätoiminen opiskelu sitä vaatii (Pohjasniemi 

2013). Tällä hetkellä voimassaolevassa päivähoitolaissa ei ole selkeitä vuoro-

hoitoa koskevia ohjeita tai määräyksiä (Ainasoja 2009, 14). Päivähoitolain 11:n 

pykälän mukaan kunnan tulee huolehtia siitä, että lasten päivähoitoa on saata-

vissa kunnan järjestämänä tai sen valvomana, siinä laajuudessa ja sellaisin 

toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Jokainen kunta kui-

tenkin itse määrittelee vuorohoidon sekä laatii sitä koskevat toimintaohjeet. 

Vuorohoito on osa kunnallista päivähoitojärjestelmää, mutta subjektiivista oi-

keutta ei perheillä siihen ole. (Ainasoja 2009, 14.) 

 

Se, onko kunta suuri vai pieni, vaikuttaa merkittävästi vuorohoidon järjestelyihin. 

Suurissa kunnissa vuorohoito järjestetään lähes poikkeuksetta päiväkodeissa. 

Pienemmissä kunnissa yleisin vuorohoitoa tarjoava yksikkö on ryhmäperhepäi-

väkoti. Valtakunnallisesti eniten vuorohoitoa tarjoavat päiväkodit. Päivähoidon 

lainsäädännössä ei määritellä erillistä lasten ja päiväkodin henkilöstön välistä 

mitoitusta, kun päivähoitoa järjestetään iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kunnis-

sa vuorohoitoa järjestävät päiväkodit soveltavat samaa mitoitusta, joka on käy-

tössä normaaliaikoina päivähoitoa tarjoavissa päiväkodeissa. (Färkkilä, Kahiluo-

to & Kivistö 2005, 47.) Asetuksessa lasten päivähoidosta (1973/239) kuuden-

nessa pykälässä on säädetty, että päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtä-

vissä olla vähintään yksi henkilö enintään seitsemää kokopäivähoidossa olevaa 

yli kolmevuotiasta lasta kohden ja vähintään yksi henkilö enintään neljää alle 

kolmevuotiasta lasta kohden. 

 

Lapsen päivittäisistä, viikoittaisista ja kuukausittaisista hoitoajoista sovitaan yh-

dessä vanhempien kanssa. Lasten vanhempia on hyvä kuulla siitä, minkälaiset 

heidän tarpeensa lapsen hoidolle ovat. Myös lapsen tuonti- ja hakuajoista neu-

votellaan vanhempien kanssa. Henkilökunta ja vanhemmat sopivat erikseen, 

miten lapsen vuorokausirytmi ja vanhempien työvuorot voidaan sovittaa yhteen 

siten, että lapsen uni- ja valverytmi ei häiriydy. Henkilökunnan haastavana teh-
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tävänä on toimia lapsen ja hänen vanhempiensa suhteen tukijana ja ylläpitäjä-

nä. (Kekkonen 2008.) 
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3 LASTEN VUOROVAIKUTUKSELLINEN ARKI 

 

 

3.1 Struktuurit ja rutiinit päivähoidossa 

 

Lasten päivähoidossa struktuureilla tarkoitetaan päiväkotipäivän tuttua, toistu-

vaa rakennetta ja päiväkodin toimintatapoja. Rutiinit ovat toimintaohjeita siitä, 

miten tietyissä tilanteissa tulee toimia, jotka lapset oppivat niitä päivittäin toistet-

taessa. Lasten opeteltavia rutiineja ovat esimerkiksi ruokailutilanteissa ja nuk-

kumishuoneessa toimiminen, avun pyytäminen, vuorotteleminen ja siivoaminen. 

(Kanninen & Sigfrids 2012, 175.) Säännölliseen päiväjärjestykseen kuuluvien 

toistuvien tapahtumien lisäksi jokainen yksittäinen toimintahetki ja siirtymävaihe 

voidaan strukturoida erikseen (Koivunen 2009, 62). 

 

Selkeä päiväjärjestys ja toimintatavat auttavat lapsia ennakoimaan, mitä seu-

raavaksi tapahtuu. Tämä luo turvallisuuden tunnetta sekä selkiinnyttää lapsille, 

mitä heiltä odotetaan. Nämä yhdessä vähentävät lasten häiriökäyttäytymistä ja 

uhmakohtauksia. Struktuurit ja rutiinit ovat erittäin tärkeitä varhaiskasvatusikäi-

sille lapsille. Ne vaikuttavat lapsen tunnetaitojen sekä kognitiivisten ja sosiaalis-

ten taitojen kehittymiseen. Rajojen ja normien sisäistämisen avulla lapsi voi op-

pia säätelemään omia aggressioitaan, tarpeitaan ja yllykkeitään sekä toimimaan 

itse toisten hyväksi. (Kanninen & Sigfrids 2012, 175; Mikkola & Nivalainen 2009, 

19.) 

 

Strukturoitu toiminta tulee suunnitella perusteellisesti etukäteen (Koivunen 

2009, 64). Päivän kulku on suunniteltava tasapainoiseksi niin, että jokainen lap-

si voi päiväkotipäivänsä aikana kokea iloa ja mielihyvää (Kanninen & Sigfrids 

2012, 175). Erityisesti lapsille, joilla on keskittymisvaikeuksia tai jotka tarvitsevat 

paljon toiminnanohjausta, tulee strukturoida kaikki toiminta. Tehokas apuväline 

toiminnan strukturointiin on kuvien käyttö. Kuvien avulla lapsi pystyy paremmin 

hahmottamaan struktuuria ja päivän kulkua. Kuvat päiväjärjestyksestä on hyvä 

laittaa tarpeeksi alas seinälle, jotta lapset voivat käydä itse katsomassa niitä 

päivän aikana. Kuvien käytöstä hyötyvät kaikki lapset. (Koivunen 2009, 64.) 

Päiväjärjestyksen kuvittamisen tärkeys korostuu vuorohoidossa olevien lasten 
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kohdalla: ympärivuorokautisessa päiväkodissa erilaisia siirtymävaiheita, tapah-

tumia ja ihmissuhteiden vaihtelua on enemmän kuin perinteisinä aikoina tapah-

tuvassa päivähoidossa. 

 

 

3.2 Kiintymysteoria ja lasten ja aikuisten väliset suhteet 

 

Ihmisellä on biologinen perustarve toiseen ihmiseen. Tätä perustarvetta on seli-

tetty mm. kiintymysteorian avulla. Kiintymysteorian mukaan ihmisvauva varmis-

taa eloonjäämisensä turvautumalla häntä hoivaavaan aikuiseen, kun uhkasig-

naalit ovat aktivoituneet. Ihmisaivoissa voidaan nähdä olevan kaksi toiminta-

vaihdetta: ulospäin virittäytynyt tutkiminen (lähestyminen) ja hätävaihde, joka 

aktivoi eri reaktioita (pakene, taistele, jähmety). Näiden toimintavaihteiden pyr-

kimyksenä on turvata yksilön eloonjääminen. (Kanninen & Sigfrids 2012, 28.) 

 

Kiintymyssysteemi aktivoituu ihmisen uhkaaviksi tai vaarallisiksi kokemissa ti-

lanteissa. Syyt näihin tunteisiin voivat olla psykologisia tai fysiologisia. Esimer-

kiksi vaikka aikuiset tietävät, että lapsi on turvassa päiväkodissa tai kotonaan, 

voi lapsi silti tuntea itsensä pelokkaaksi. Pienelle lapselle vanhemman tai oma-

hoitajan lyhytaikainenkin poissaolo on uhkaavaa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 

28.) 

 

Kiintymyssysteemin aktivoivia luonnollisia vihjeitä ovat esimerkiksi yksinäisyys, 

pimeys, äkilliset kovat äänet, äkilliset lämpötilanvaihdokset, kipu, sairaudet, vä-

symys, nälkä, pelko, erot kiintymyshenkilöistä ja vieraat ihmiset. Erilaiset fysio-

logiset tilan vaihtelut ovat merkittäviä kiintymyssysteemin virittymisen kannalta. 

Nälissään olevalla tai väsyneellä lapsella tarve omahoitajaan on suuri. Lapsesta 

tuntuu, että omahoitaja osaa vastata hänen tarpeisiinsa tavalla, johon muut hoi-

tajat eivät pysty. (Kanninen & Sigfrids 2012, 30–31.) 

 

John Bowlbyn (Rusanen 2011) mukaan kiintymyskäyttäytyminen tarkoittaa lap-

sen sellaista käyttäytymistä, jossa lapsi yrittää saada vanhempansa pysymään 

lähellään erityisesti uusissa tilanteissa, jotka ovat lapsille vieraita ja pelottavia. 

Jos vanhempi on lähdössä pois tällaisessa uhkaavassa tilanteessa, pyrkii lapsi 
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kaikin keinoin, esimerkiksi itkemällä tai komentelemalla saada vanhempiaan 

muuttamaan päätöstään. Kiintymyskäyttäytyminen uhkatilanteissa on sitä voi-

makkaampaa, mitä pienempi lapsi on kyseessä. Esimerkiksi alle 3-vuotiaassa 

lapsessa vanhemman lähteminen saattaa herättää hyvin voimakkaita reaktioita, 

kuten kauhua ja järkytystä. Tällöin lapsi tarvitsee rauhoittuakseen fyysisen kon-

taktin. Yli 3-vuotiailla lapsilla reaktio on yleensä paljon laimeampi. Tällöin rau-

hoittuminen voi tapahtua pienen välimatkan päästä, esimerkiksi juttelemalla 

vanhemmista, rauhoittelemalla tai näyttämällä heidän kuviaan. (Rusanen 2011, 

27–28.) 

 

Sajaniemen (Korkeakivi 2012, 11) mukaan lapselle saattaa olla suurta sosiaalis-

ta ja kehityksellistä hyötyä siitä, että hän on vuorovaikutuksessa monen aikui-

sen kanssa. Tämä näkemyksen mukaan lapsen aikuissuhteiden vaihtuvuudesta 

ei siis välttämättä olisi haittaa, vaikka se on Röngän ja Tepon (2012, 33–34) 

esittelemien tutkimusten mukaan yksi mahdollinen taustatekijä liittyen vuorohoi-

dossa olevien lasten sosioemotionaalisiin oireisiin. Sajaniemen (Korkeakivi 

2012, 11) mukaan omahoitajuudesta ei pitäisi pitää liian jäykästi kiinni, sillä sil-

loin osa lapsista saattaa olla aina jonkun muun kuin pedagogisen asiantuntijan 

eli lastentarhanopettajan vastuulla. Sajaniemi (Korkeakivi 2012, 11) korostaa, 

että jokaisella lapsella tulee olla oikeus päästä nauttimaan korkeatasoisesta 

varhaiskasvatuksesta. Tilanteet, joissa lapselle läheinen aikuinen lähtee muual-

le ja hänen tilalleen tulee toinen taitava pedagogi, ei aiheuta lapselle Sajanie-

men (Korkeakivi 2012,11) mukaan minkäänlaista harmia.  

 

Lasten kohtaaminen on kasvattajan työn ydin. Se edellyttää kasvattajalta hyviä 

vuorovaikutustaitoja, aitoa läsnäoloa sekä herkkyyttä. Ammattilainen ymmärtää 

arjen suuren merkityksen lapsen elämässä ja osaa hyödyntää päivän tilanteita 

tukemalla, innostamalla ja ohjaamalla lasta tarkoituksenmukaisin menetelmin. 

(Vantaan kaupunki 2012, 6.) Aikuisen tulee olla lämmin ja saatavilla, mutta hä-

nen tulee toimia myös auktoriteettina lapselle. Lapsen kunnioitus täytyy ansaita. 

(Kalliala 2008, 17.) Sama kunnioituksen ansaitseminen pätee myös lasten ver-

tais- ja kaverisuhteissa: lapsi, joka ei ota huomioon muita ympärillään, jää hel-

posti leikkien ulkopuolelle. 
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3.3 Lasten vertais- ja kaverisuhteet 

 

Vertaissuhteilla tarkoitetaan tasavertaisten yksilöiden välisiä suhteita. Tasaver-

taisuudella viitataan ihmisten ominaisuuksiin, kuten ikään, sosiaaliseen ase-

maan, sekä yhtäläisiin tietoihin, taitoihin ja kokemuksiin. (Lehtinen 2009, 138.) 

Laddin mukaan (Koivula 2013, 34) ystävyyssuhteita voidaan kuvata seuraavan-

laisesti: ystävät haluavat olla koko ajan toistensa seurassa, he suhtautuvat  hy-

vin positiivisesti toisiinsa, he sovittavat omaa käyttäytymistään toisen käyttäy-

tymisen kanssa sopivaksi sekä ahdistuvat joutuessaan olemaan erillään. Lasten 

vertais- ja kaverisuhteet ovat luonteeltaan monimutkaisia ja ne vaativat lapsilta 

itseltään omaa aktiivista osallistumista. (Lehtinen 2009, 138&154.)  

 

Vertais- ja kaverisuhteet vaikuttavat merkittävästi lapsen sosiaaliseen ja henki-

lökohtaiseen identiteettikehitykseen, valmiuksien kehittymiseen sekä tunne-

elämään. Lapsiryhmässä sekä myönteiset että kielteiset kokemukset muokkaa-

vat lapsen kehitystä. Päiväkodissa lapsella on mahdollisuus toimia vertaisryh-

mässä ja kokea yhdenvertaisuutta kavereiden kanssa. Heikot sosiaaliset taidot 

ja kaverisuhteiden niukkuus voivat lisätä lapsen stressikokemusta. Päiväkodin 

kaverisuhteet vaikuttavat myös myöhempään elämään, kuten esimerkiksi kou-

lumenestykseen ja jopa työelämässä menestymiseen. (Koivunen 2009, 52.) 

Päiväkotiaika on siis tärkeä ajanjakso, jolloin ystävyyssuhteiden muodostami-

seen tarvittavat taidot kehittyvät ja lapsella on mahdollisuus saada ensimmäisiä 

ystävyyden kokemuksia (Koivula 2013, 34). 

 

Ikosen mukaan (Koivula 2013, 22) pienet lapset saavat päiväkodin vertaisyhtei-

söissä ensimmäisen kokemuksen siitä, millaista on olla yhteisön jäsen, miten 

sen jäsenyys saavutetaan sekä mitä haasteita yhteisön jäsenenä oleminen pi-

tää sisällään. Yhteisöllisyyden perusta tulisi rakentaa mahdollisimman varhai-

sessa vaiheessa. Koska pienillä lapsilla on kehityksellinen herkkyys sosiaalisten 

taitojen opetteluun, on yhteisöllisyyteen syytä kiinnittää huomiota päiväkodissa. 

Näin yhteisöllisyyden rakentaminen voi sujua helpommin ja luonnollisemmin 

myös myöhemmin, esimerkiksi lapsen siirtyessä kouluun. (Koivula 2013, 23–

24.) 
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Ennen kuin lapsi kykenee solmimaan ystävyyssuhteita, tulee hänen löytää oma 

paikkansa lapsiryhmässä. Jokaiselle lapselle kehittyy omanlaisensa asema, 

maine ja rooli ryhmässä. Tämä tapahtuu lasten keskinäisen vertailun, hyväk-

synnän ja torjunnan välityksellä. Samalla kun lapsi saa kokemuksia muista ryh-

män lapsista, muodostavat myös muut lapset kuvaa hänestä. (Neitola 2013, 

105–106.) Laddin, Kochenderferin & Colemanin mukaan (Neitola 2013, 106) 

lapsen sosiaalinen asema säätelee hänen osallisuuttaan ryhmän toiminnassa, 

mukaan pääsyä sekä vuorovaikutusta. 

 

Päiväkodissa ollessaan lapset ovat tekemisissä monien erilaisten pienryhmien 

kanssa ja toimivat jatkuvasti vaihtuvissa kokoonpanoissa. Pienryhmät, niiden 

koko ja pysyvyys ovat tilannesidonnaisia. Lapset ovat jatkuvassa liikkeessä ja 

solmivat koko ajan uusia vertaissuhteita. (Lehtinen 2009, 154.) Vuorohoidossa 

tämä korostuu selkeästi, sillä lapsen vertaiset saattavat tulla ja mennä päivän 

aikana hyvinkin erilaisissa rytmeissä. Joskus voi mennä hyvinkin pitkiä ajanjak-

soja, jolloin tietyt saman ryhmän lapset eivät näe toisiaan ollenkaan, johtuen 

erilaisista hoitoajoista. 

 

Lasten vertais- ja kaverisuhteet eivät ole kuitenkaan merkittäviä pelkästään 

myöhemmässä elämässä tarpeellisten taitojen oppimisen kannalta. Tänä päi-

vänä lapset keräävät sosiaalisia kokemuksia erilaisissa ja monipuolisemmissa 

ympäristöissä kuin ennen. Lapset toimivat nykyään päiväkotien lisäksi monissa 

muissa modernin yhteiskunnan luomissa vertaismaailmoissa, kuten kouluissa, 

harrasteryhmissä sekä virtuaalisissa verkostoissa. Nämä ovat perheen lisäksi 

tärkeitä tapahtumapaikkoja lasten keskinäiselle vertaistoiminnalle. (Lehtinen 

2009, 139.)  

 

Corsaron (1997, 109–114) mukaan lasten vertaistoimintaa tutkimalla voidaan 

tuoda esiin erilaisten sosiokulttuuristen tekijöiden, kuten yksilöllistymisen, tieto-

teknologian, kaupallisen lastenkulttuurin, mediakulttuurin sekä globalisaation 

vaikutuksia lasten elämään. Tämän tiedostaminen auttaa lasten vanhempia, 

päätöksentekijöitä sekä ammattikasvattajia ymmärtämään, mikä merkitys lasten 

vertaissuhteilla lasten toiminnassa on. Kun lasten kanssa työskentelevät am-
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mattilaiset tuntevat lasten vertaissuhteet, voi se hyödyttää lapsilähtöisemmän 

kasvatustoiminnan suunnittelemista ja toteuttamista. (Lehtinen 2009, 139.)   

Lapsiryhmissä on havaittavissa erilaisia ryhmäilmiöitä, jotka voivat olla luonteel-

taan positiivisia tai negatiivisia. Positiivisia ryhmäilmiöitä ovat esimerkiksi lapsen 

oppiminen kommunikoimaan, ajattelemaan ja toimimaan muiden kanssa, oppi-

minen näkemään ja ymmärtämään erilaisia lapsia kuin itse on, yhdessä tekemi-

sen ilo sekä myönteisen riippuvuussuhteen kehittyminen muihin lapsiin. Toivot-

tava positiivinen ryhmäilmiö on myös se, että lapsi oppii ymmärtämään, ettei 

hän voi aina vaikuttaa muiden tekemisiin. Negatiivisia ryhmäilmiöitä ovat taas 

esimerkiksi kielteisen riippuvuussuhteen syntyminen muihin ryhmän lapsiin, ka-

verisuhteita rikkovat lasten keskinäiset valtasuhteet sekä syntipukiksi leimaami-

nen. (Koivunen 2009, 52 & 53.) 
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4 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET 

 

 

Vaikka vuorohoitoa on tutkittu melko vähän, on aiheesta 2000-luvun puolella 

valmistunut joitakin opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia. Esittelen tässä oman 

työni kannalta oleellisia tutkimuksia. Vuonna 2011 käynnistettiin Perheet 24/7 -

tutkimushanke, jonka toteutumispaikkana on Uusi Perhetutkimuskeskus. Uuden 

Perhetutkimuskeskuksen muodostavat yhdessä Jyväskylän yliopisto, Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tutkimuksen 

nimi on Lasten sosioemotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7 -

taloudessa. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää, miten epätyypilliset 

työajat ja erilaiset lastenhoitojärjestelyt heijastuvat perheisiin ja millaisia koke-

muksia perheillä näistä on. Tutkimuksessa vuorotyötä ja lastenhoitojärjestelyjä 

tarkastellaan Suomen lisäksi Iso-Britanniassa ja Hollannissa. Tutkimushank-

keen on rahoittanut Suomen Akatemia ja se on tarkoitus toteuttaa vuosien 

2011–2014 aikana. (Jyväskylän yliopisto i.a.; Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

2012.) 

 

Anniina Norola ja Janika Taipalus (2012) ovat tutkineet vuorohoitoa tuoden las-

ten ääntä kuuluviin. Opinnäytetyö on nimeltään ”Jos aikuinen tulis vähä silittä-

mään ja olis siinä koko yön – eikä lähtis minnekään” - vuorohoito lapsen koke-

mana. Opinnäytetyö linkittyy osaksi Perheet 24/7 -tutkimushanketta. Opinnäyte-

työn tarkoituksena on selvittää miten lapset kokevat vuorohoidon arjen ja mikä 

on sen merkitys heidän sosioemotionaaliselle hyvinvoinnilleen. Tutkimusmene-

telmänä opinnäytetyössä on käytetty teemahaastattelua, yksilö- ja parihaastat-

telun muodoissa (Norola & Taipalus 2012.) Erityisen kiinnostavaa oli tutkijoiden 

tapa käyttää kahta eri teemahaastattelun muotoa aineiston keräämisessä. Tut-

kimuksessa on hyvin otettu huomioon kummankin menetelmän hyödyt ja riskit. 

 

Tutkimustulosten mukaan leikki, kaverit, ja turvalliset aikuissuhteet lisäsivät las-

ten hyvinvointia vuorohoidossa. Yöhoito, leikkikavereiden puuttuminen ja kiu-

saaminen taas korostuivat tuloksissa negatiivisina asioina. Yöhoito koettiin ne-

gativiiseksi lähinnä lasten kokeman koti-ikävän vuoksi. (Norola & Taipalus 2012, 

63–65.) 
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Marja-Leena Selenius (2011) on myös tutkinut vuorohoitoa ja käsitellyt sitä las-

ten näkökulmasta opinnäytetyössään ”Saan rohkeutta jos tahdon” - lasten ko-

kemuksia ympärivuorokautisessa päiväkodissa. Tutkimuksessa selvitetään 

Vantaan Korso-Koivukylä alueella sijaitsevan Hansin päiväkodin lasten koke-

muksia hoitoon tulemisesta, ajanvietosta päiväkodissa sekä yöhoidosta. Opin-

näytetyössä käytetään tutkimusmetodina kvalitatiivista teemahaastattelua. (Se-

lenius 2011, 7–8 & 30.) 

 

Tutkimustuloksista tulee ilmi, että lapset tulevat mielellään päiväkotiin. Kaikilla 

lapsilla on päiväkodissa hyvä kaveri, jonka kanssa leikit sujuvat. Kaverin lähtö 

saattoi harmittaa, mutta lapset kokivat saavansa helposti uuden leikkikaverin. 

Kaikki lapset olivat kokeneet päiväkodissa kiusaamista jossain muodossa. Myös 

tässä tutkimuksessa lapsia mietitytti päiväkotiin yöksi jääminen. Yöhoito koettiin 

usein kurjana ja lapsia saattoi pelottaa yöllä. (Selenius 2011, 47–48.) 

 

Arja Urpilainen (2012) ottaa pro gradu -tutkielmassaan lasten kokemusten li-

säksi myös vanhempien kokemukset vuorohoidosta huomioon. Tutkimus on 

toteutettu kahdessa ryhmäperhepäiväkodissa, jotka toimivat vuorohoitoyksik-

köinä. Tutkimuksessa selvitetään, miten lapset ja vanhemmat kokevat vuoro-

hoidon sekä millaisia tulkintoja perheillä on temperamenttipiirteistä liittyen vuo-

rohoitoon sopeutumiseen. Tutkimuksen aineisto on kerätty vanhemmille jaetuilla 

kyselylomakkeilla sekä lapsia haastattelemalla ja havainnoimalla. (Urpilainen 

2012, 29 & 33–39.) 

 

Urpilaisen (2012) tutkimustulosten mukaan lapsille mukavimpia ja tärkeimpiä 

asioita vuorohoidossa olivat viikoittainen lelu- ja leikkipäivä, kaverit ja yhdessä 

pelaaminen ja leikkiminen. Ikävimmiksi asioiksi lapset mainitsivat kiusaamisen, 

ikävöimisen sekä kavereiden puutteen. Vanhemmat kokivat vuorohoidossa hy-

viksi asioiksi mm. sen saatavuuden, kodinomaisuuden ja joustavuuden. Myös 

hoitajien tuttuus, luotettavuus ja pysyvyys oli vanhemmille tärkeää. Huonoja 

asioita vuorohoidossa vanhempien mielestä olivat esimerkiksi lasten jaksami-

nen vuorohoidossa, suuret lapsimäärät ajoittain sekä joustamattomuus, kun 

vanhempien täytyy lähteä äkillisesti töihin. (Urpilainen 2012, 61.) 
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Ninni Ojala ja Susanna Poikola (2010) kuvailevat tutkimuksessaan vuorohoi-

dossa olevien lasten kokemuksia ystävyydestä. Tutkimuksessa on haastateltu 

4–6-vuotiaita lapsia. Tutkimustulosten mukaan vuorohoitopäiväkodissa on hyvät 

edellytykset luoda ja ylläpitää ystävyyssuhteita ja lapset saavat tähän tukea. 

Tuloksista tulee myös ilmi, että lapset nauttivat vuoropäiväkodissa eniten ystä-

viensä seurasta ja leikkimisestä. (Ojala & Poikola 2010, 20–22 & 40.) 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten lapset kokevat vuorohoidon arjen 

ja mitä ajatuksia se heissä herättää. Tutkimuksen pääteemat ovat lasten epä-

säännölliset hoitoajat sekä kaveri- ja aikuissuhteiden vaihtelevuus. Tutkimusky-

symykseni ovat:  

 

1. Miten lapset kokevat ilta-, yö- ja viikonloppuhoidon? 

2. Miltä lapsista tuntuu, kun kaverit päiväkodissa vaihtuvat jatkuvasti ympärillä? 

3. Miltä lapsista tuntuu, kun heitä hoitavat aikuiset vaihtuvat jatkuvasti ympäril-

lä? 

 

 

5.2 Tutkimusympäristö 

 

Sovin alustavasti yhteistyöstä Simpukan päiväkodin kanssa työskennellessäni 

siellä kesällä 2012. Keskustelin asiasta päiväkodin johtajan Pirjo Pohjasniemen 

kanssa. Opinnäytetyöni aihe ei vielä silloin ollut täysin selkeä, mutta tiesin ha-

luavani tutkia vuorohoitoa. Pohjasniemi piti ideaa hyvänä ja pyysi ottamaan yh-

teyttä, kun aihe rajautuisi ja selkiytyisi. Esitin laatimani ideapaperin hänelle, jon-

ka jälkeen sovimme yhteistyöstä opinnäytetyöhöni liittyen.  

 

Simpukan päiväkoti sijaitsee Länsi-Vantaalla, Myyrmäessä. Simpukka tarjoaa 

ympärivuorokautista hoitoa ja on auki tarpeen mukaan. Simpukan päiväkoti 

valmistui vuonna 1990. Päiväkodissa alettiin tarjota vuorohoitoa ensin kahdessa 

lapsiryhmässä vuonna 1997, jonka jälkeen vuotta myöhemmin 1998 Simpukan 

päiväkodista tuli kokonaan ympärivuorokautinen päiväkoti. (Pohjasniemi 2013.) 

Päiväkodin asiakasperheistä suurin osa asuu Myyrmäen suuralueella. 

 

Päiväkodin lapsimäärä vaihtelee toimintavuoden aikana 75–95 välillä. Lapsi-

ryhmiä päiväkodissa on viisi ja ne on jaettu lasten iän mukaan: kaksi alle 3-
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vuotiaiden ryhmää nimeltään Kultakalat ja Korallit, kaksi 3–5-vuotiaiden ryhmää 

nimeltään Hummerit ja Delfiinit sekä yksi esiopetusryhmä, Meritähdet. Lapsi-

ryhmien koko vaihtelee, sillä kaikki vuorohoitoa tarvitsevat lapset eivät ole aina 

yhtä aikaa paikalla. Ryhmäjärjestelyissä otetaan vanhempien toiveet huomioon 

mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi jos vanhemmat haluavat sisarukset sa-

maan lapsiryhmään. Päiväkoti tarjoaa ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa tarpeen mu-

kaan myös muutamalle ensimmäisellä luokalla olevalle koululaiselle (Pohjas-

niemi 2013.) 

 

Lasten hoitoaikojen vaihtelevuudesta johtuen jokaiselle lapselle muodostuu 

oma yksilöllinen rytminsä. Esimerkiksi osalla lapsista hoitoajat painottuvat sel-

keästi iltaan, osa tulee päiväkotiin jatkuvasti aikaisin aamulla. Osalla taas hoito-

ajat ovat niin vaihtelevia, että samaan viikkoon saattaa kuulua aikaisia aamuja, 

myöhäisiä iltoja, öitä ja viikonloppuhoitoa. Joskus lapsi voi olla useammankin 

yön päiväkodissa peräkkäin. 

 

Jokaisella päiväkodin viidellä ryhmällä on omat ryhmätilansa.  Lapsiryhmätoi-

minta omissa lapsiryhmissä sijoittuu maanantaista perjantaihin noin kello 7–17 

väliselle ajalle. Kaikki ennen kello seitsemää aamulla päiväkotiin tulevat lapset 

kokoontuvat yhteen ryhmätilaan, josta he siirtyvät omien ryhmien aikuisten saa-

vuttua omiin ryhmätiloihinsa, viimeistään kello 8 syömään aamupalaa. Kello 17 

lapset syövät päivällisen, joka tapahtuu yleensä kahdessa ryhmässä, päiväko-

din pienet ja isot lapset erikseen. Ulkoilut sekä illat ja viikonloput kaikkien ryh-

mien lapset ovat yhdessä ja hoito tapahtuu koko päiväkodin henkilökunnan 

voimin. (Pohjasniemi 2013.) Lapset nukkuvat päiväunet omissa ryhmissään, 

mutta yöksi jäävät lapset nukkuvat kaikki yhdessä ryhmätilassa. Liikkuvuutta 

ryhmien ja tilojen välillä ympärivuorokautisessa päiväkodissa on siis selkeästi 

enemmän verrattuna vain päivisin hoitoa tarjoaviin päiväkoteihin. Päiväkodin 

tiloista on luotu viihtyisät ja kodinomaiset lapsille ja aikuisille. 

 

Päiväkodissa on myös kaikkien lasten käytettävissä olevia tiloja, kuten jumppa-

sali, verstas, hiekkaleikki, lasten pikkukeittiö sekä vesileikki. Myös aikuisten ko-

koushuone toimii välillä lasten leikkipaikkana. Varsinkin iltaisin, kun kaikki hoi-

dossa olevat lapset ovat yhdessä, jaetaan leikkejä eri tiloihin. Tämä antaa lap-
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sille mahdollisuuden leikkiä rauhallisemmassa ympäristössä ja pienemmissä 

ryhmissä. 

  

Lapsia ja aikuisia voidaan kuitenkin aina tarvittaessa siirtää ryhmästä toiseen. 

Esimerkiksi tilanteissa, joissa aikuisia ei tietyssä ryhmässä ole tarpeeksi suh-

teessa lapsimäärään tai jos vaikka eri ryhmissä olevat sisarukset ikävöivät toisi-

aan, voidaan tällaisia järjestelyitä tehdä. Vuorohoito asettaa omat haasteensa 

lasten vertais- ja kaverisuhteille, sillä kaverit eivät välttämättä näe toisiaan viik-

koihin. (Pohjasniemi 2013.) 

 

Simpukan päiväkodissa on 22 vakanssia, joista 8 on lastentarhanopettajia ja 14 

lastenhoitajia. Henkilöstömäärä elää vaihtelevan lapsimäärän mukaan. Henkilö-

kunnasta noin puolet tekee kolmivuorotyötä. Lastentarhanopettajat (muutaman 

lastenhoitajan lisäksi) työskentelevät enimmäkseen yleistyöajan mukaan. Hen-

kilökunta päiväkodissa on ollut melko pysyvää; moni on työskennellyt päiväko-

dissa vuorohoidon aloittamisesta asti, osa pidempäänkin. (Pohjasniemi 2013.) 

Ympärivuorokautinen päiväkoti edellyttää työntekijöiltään erityistä joustavuutta, 

sillä päiväkodin lapsimäärä elää koko ajan. 

 

Simpukan päiväkodin arvot ovat samat kuin Vantaan kaupungilla: innovatiivi-

suus, yhteisöllisyys ja kestävä kehitys. Päiväkoti suhtautuu kaikkia lapsia ja 

perheitä kohtaan suvaitsevaisesti ja ennakkoluulottomasti. Lasten, vanhempien 

ja henkilökunnan osallisuus on kaiken Simpukan päiväkodin toiminnan peruspi-

lari. (Pohjasniemi 2013.) 
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6 TUTKIMUKSEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 

 

 

6.1 Laadullinen tutkimus 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus, jossa käytän puo-

listrukturoitua haastattelua aineistonkeruumenetelmänä. Kvalitatiivisten tutki-

musten lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen, joissa suositaan ihmis-

tä tiedonkeruun instrumenttina. Laadullista tutkimusta tekevä tutkija luottaa 

enemmän omiin havaintoihinsa ja tutkittavien kanssa käytäviin keskusteluihin 

kuin mittausvälineillä hankittavaan tietoon. Kvalitatiivinen tutkimus on kokonais-

valtaista tiedonhankintaa, jossa aineisto kootaan todellisissa, luonnollisissa ti-

lanteissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 152&155.) 

 

Laadullista tutkimusta tekevän tutkijan asema on toisella tavalla keskeinen, kuin 

tilastollista tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijalla on toiminnas-

saan tietynlaista vapautta, joka tuo joustavuutta tutkimuksen suunnitteluun ja 

sen toteuttamiseen. Tutkijalta vaaditaan laadullisissa tutkimuksissa paljon tut-

kimuksellista mielikuvitusta, esimerkiksi uusien menetelmällisten ratkaisujen 

kokeilemista. Jotta tutkimus olisi arvioitavissa, tulee tutkijan kertoa tutkimuksen-

sa lukijoille tekemistään ratkaisuista ja valinnoista. (Eskola & Suoranta 2008, 

20.) 

 

 

6.2 Tutkimuksen suunnittelu 

 

Tutkimukseni varsinainen suunnittelu alkoi alkukeväästä 2013. Suoritin silloin 

viimeistä opintoihini kuuluvaa harjoittelua ja olin samanaikaisesti työsuhteessa 

Simpukan päiväkodissa. Kirjoitin tässä vaiheessa opinnäytetyöni suunnitelmaa. 

Opinnäytetyöni suunnitelman hyväksymisen jälkeen anoin tutkimuslupaa Van-

taan kaupungilta. Vantaan kaupunki myönsi tutkimusluvan opinnäytetyölleni 

toukokuussa 2013. Samalla sitouduin toimittamaan yhden kappaleen tutkimuk-

sestani Vantaan kaupungin sivistystoimeen pdf -muodossa. Sovin myös Simpu-

kan päiväkodin johtajan Pirjo Pohjasniemen kanssa esittäväni valmiin tutkimuk-
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seni tuloksia henkilökunnan kehittämispäivänä sekä toimittavani siitä paperiver-

sion päiväkotiin.  

 

Harjoittelujakson ja työsuhteen aikana minulla oli hyvin aikaa pohtia, minkälai-

nen tutkimuksen kohderyhmä tulisi olemaan ja millaisia haastattelukysymyksiä 

tulisin lapsille esittämään. Kohderyhmän valinnassa otin huomioon lasten hoito-

ajat sekä iän: haastateltavien lasten tulisi olla hoidossa ”perinteisten työaikojen 

ulkopuolella”, eli iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Päätin valita tutkimukseni haas-

tatteluihin iältään 4–6-vuotiaita lapsia, koska arvioin kysymysten olevan liian 

hankalia päiväkodin pienemmille lapsille. Suunnittelin kerääväni aineiston 6:ta–

8:aa lasta haastattelemalla.  

 

Haastattelukysymyksiä ja niiden muotoja pohdin pitkään (ks. liite 2.) Päätin, että 

käytän haastatteluissa avoimia kysymyksiä, jotka ovat mahdollisimman selkeitä 

ja lapsille ymmärrettäviä. Kävin mielessäni etukäteen tilanteita, joissa lapsi me-

nee haastateltaessa lukkoon. Tällaisia tilanteita varten kehitin kysymyksistä yk-

sinkertaisempia versioita sekä pohdin, miten niitä voisi avata, jos lapsi ei ym-

märrä tai ei osaa vastata. Tein myös ennen varsinaisia haastatteluja yhden 

koehaastattelun erään Simpukan päiväkodin lapsen kanssa. Näin pystyin vielä 

harjoittelemaan haastattelutilannetta, hiomaan kysymyksiä sekä hahmotta-

maan, kuinka paljon yksittäiseen haastatteluun tulisi suunnilleen varata aikaa. 

Hyvin sujuneesta koehaastattelusta sain itsevarmuutta ja uutta intoa varsinaisia 

haastatteluja varten. Vaikka tiukasta aikataulusta johtuen tein vain yhden koe-

haastattelun, uskon sen vaikuttaneen positiivisella tavalla omaan tapaani haas-

tatella lapsia. Vuorovaikutus lasten kanssa oli luonnollista ja haastattelut sujui-

vat hyvin. 

 

Työsuhteessa tehty harjoittelu helpotti haastateltavien lasten valintaa, sillä päi-

väkodissa työskennellessäni minun täytyi olla perillä lasten hoitoajoista. Tein 

listan päiväkodin 4–6-vuotiaista lapsista, jotka olivat hoidossa iltaisin, öisin ja 

viikonloppuisin. Näytin listaa Simpukan päiväkodin henkilökunnalle ja kysyin 

heidän mielipiteitään ja mahdollisia lisäysehdotuksiaan. Sain henkilökunnalta 

hyviä vinkkejä ja ehdotuksia, keitä lapsia voisin tutkimusta varten haastatella. 
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Tämän jälkeen laadin kirjeen vanhemmille (liite 1), jossa pyysin kirjallista lupaa 

lasten haastattelemista varten. 

 

 

6.3 Lapsi haastateltavana 

 

Lapset nähdään tutkimuksissa usein erityisryhmänä, jota ei voi tutkia samalla 

tavalla kuin aikuisia. Tämä korostuu erityisesti lapsia haastateltaessa. (Ritala-

Koskinen 2001, 145.) Samat säännöt pätevät kuitenkin monilta osin niin lasten 

kuin aikuisten haastattelemisessa. Haastattelu perustuu haastattelun osapuol-

ten, haastattelijan ja haastateltavan väliseen luottamukseen sekä haastattelun 

vapaaehtoisuuteen, oli haastattelussa sitten kyse lapsista tai aikuisista. (Turtiai-

nen 2001, 171.) 

 

Lasten ajattelun ja ymmärryksen kehittymättömyyden takia lasten tietoon ja var-

sinkin heidän kykyynsä tuottaa luotettavaa tietoa tutkimusta varten on suhtau-

duttu epäileväisesti. Lapsia ei ole pidetty aktiivisina oman elämänsä asiantunti-

joina, vaan enemmänkin tutkimuksien passiivisena kohteena. (Ritala-Koskinen 

2001, 145.) Kirmasen mukaan (Turtiainen 2001, 171) aikuisilla on useammin 

taipumuksena liioitella lasten ja aikuisten välisiä eroja kuin vähätellä niitä. 

 

Varhaiskasvatusikäisten lasten haastatteleminen on haastava tehtävä. Lapsitut-

kimuksen piirissä on käyty paljon keskustelua siitä, että millä tavalla aikuisen 

tutkijan on mahdollista saada tietoa lapsen kokemusmaailmasta. (Kirmanen 

1999, 197–198.) Haastattelijan tulee jo kysymyksiä valmistellessaan tutustua 

mahdollisimman hyvin lapsen kokemusmaailmaan, vieraan ihmisen kohtaamis-

taitoihin sekä kielelliseen ilmaisukykyyn. Tavoitteena on sovittaa yhteen lapsen 

kohtaaminen, haastattelukysymykset ja lapsen kanssa keskustelu aitoon ympä-

ristöönsä kattavan ja autenttisen aineiston saamiseksi. (Aarnos 2001, 147.)  

 

Aikuisen ja lapsen välisen suhteen epäsymmetrisyys on tärkeä tunnistaa. Aikui-

sella on runsaasti valtaa suhteessa lapseen, jota hän aina väistämättä erilaisis-

sa tilanteissa käyttää. (Kalliala 2008, 20.) Tämä pätee myös lasta haastatelta-

essa: aikuisella on valta-asema lapseen nähden, sillä aikuinen määrittelee 
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haastattelutilanteen ja sen luonteen (Hirsjärvi & Hurme 2008, 128). Lapsihaas-

tatteluun liittyy monia erityispiirteitä, jotka haastattelijan täytyy ottaa huomioon. 

Erityisen tärkeää on käyttää sellaista kieltä ja sellaisia käsitteitä, jotka lapset 

kykenevät ymmärtämään. Haastattelijan tulee varautua selittämään kysymyk-

sensä useaan otteeseen ja varoa johdattelemasta lapsia vastaamaan tietyllä 

tavalla. Haastattelijan täytyy luoda haastattelutilanteeseen miellyttävä ilmapiiri, 

jotta lapsi voi rauhassa miettiä vastauksiaan ja uskaltaa kertoa mielipiteitään. 

Aikuisen valta-asemaa haastattelutilanteessa ei tule käyttää väärin, vaan antaa 

tilaa lapselle tunteineen ja ajatuksineen. 

 

 

6.4 Teemahaastattelu 

 

Lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun välimuotoa kutsutaan 

puolistrukturoiduksi tai puolistandardoituksi haastatteluksi (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47). Puolistrukturoitu haastattelu tunnetaan myös nimellä teemahaastat-

telu (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75). Mitään yhtä määritelmää ei tästä haastatte-

lumuodosta ole. Puolistrukturoituja menetelmiä käytettäessä jokin haastattelun 

näkökohta on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47.) 

 

Teemahaastattelu-nimi kertoo siitä, mikä haastattelussa on oleellisinta, eli sen, 

että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee ennalta määritelty-

jen keskeisten teemojen varassa. Teemahaastattelu lähtee oletuksesta, että 

kaikkia yksilön kokemuksia, ajatuksia, uskomuksia ja tunteita voidaan tutkia täl-

lä menetelmällä. Menetelmä ottaa huomioon sen, että ihmisten tulkinnat asiois-

ta ja heidän niille antamansa merkitykset ovat keskeisiä, ja sen, että merkitykset 

syntyvät vuorovaikutuksessa. Haastatteluvastaukset heijastavat aina myös 

haastattelijan läsnäoloa sekä hänen tapojaan kysellä asioita. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 47–49.) 

 

Teemahaastattelu sopi tutkimukseni aineistonkeruumenetelmäksi hyvin, koska 

haastateltavat olivat lapsia. Tarkat kysymysmuodot tai esimerkiksi lomakehaas-

tattelu eivät olisi tähän tehtävään soveltuneet. Lapset ymmärtävät asioita eri 

tavoin ja heidän kehitystasonsa voi vaihdella suuresti. Tällöin onkin tulokselli-
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sempaa käydä läpi ennalta sovitut teemat ja aihepiirit läpi hieman vapaammin, 

jokaiselle lapselle yksilöllisesti sopivalla tavalla. Haastattelun etuna on etenkin 

sen joustavuus: haastattelija voi tarvittaessa toistaa kysymyksen, selventää sa-

namuotoja sekä oikaista väärinkäsityksiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73). Hirsjär-

ven & Hurmeen (2008, 128) mukaan lasta haastattelemalla päästään lähem-

mäksi hänen elämysmaailmaansa, käsityksiään ja mieltymyksiään. Koska tar-

koitukseni on selvittää lasten kokemuksia ja ajatuksia vuorohoidosta, oli tehok-

kainta haastatella lapsia itseään aiheesta.  

 

 

6.5 Aineiston analysointi 

 

Lapset haastateltuani litteroin keräämäni aineiston. Siirsin lasten haastattelut 

nauhurilta tietokoneelle niiden käsittelyä varten. Kuuntelin ensin jokaisen lapsen 

haastattelun kokonaisuudessaan läpi, jonka jälkeen vaihe vaiheelta kirjoitin 

haastattelut ylös sanatarkasti. Käytin aineiston analysointitapana sisällönana-

lyysiä. Sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä, joka soveltuu kaikenlaisiin 

laadullisiin tutkimuksiin. Sisällönanalyysi voidaan nähdä sekä yksittäisenä me-

todina että väljänä teoreettisena kehyksenä, joka voidaan sitten liittää erilaisiin 

analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) 

 

Litteroinnin jälkeen jaoin aineiston teemoihin, jonka jälkeen analysoin jokaisen 

teemakokonaisuuden tarkemmin, nostaen niistä mielenkiintoisia näkökulmia 

esiin. Tätä vaihetta kutsutaan teemoitteluksi. Teemoittelulla tarkoitetaan sitä, 

että analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia aineistosta nousevia asioita, jotka 

monelle haastateltavalle yhteisiä (Hirsjärvi & Hurme 2008, 173). Tiivistettynä 

teemoittelussa on kyse laadullisen aineiston pilkkomisesta ja sen ryhmittelystä 

eri aihepiirien mukaan. Aineistoa pilkkomalla ja ryhmiin jakamalla on mahdollis-

ta vertailla tiettyjen teemojen esiintymistä aineistoissa. Teemahaastattelun avul-

la kerätty aineisto on helppo pilkkoa osiin, koska haastattelun teemat muodos-

tavat jo itsessään ryhmät, joihin aineisto voidaan jakaa. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 93.) 

  



28 

7 SIMPUKAN LASTEN HAASTATTELUT 

 

 

Haastattelin tutkimustani varten yhteensä kahdeksaa lasta, viittä tyttöä ja kol-

mea poikaa. Valitsin haastateltavat niistä vuorohoidon tarpeessa olevista lapsis-

ta, joiden vanhemmilta olin saanut kirjallisen luvan haastattelua varten. Kaikki 

lapset olivat olleet hoidossa Simpukan päiväkodissa useamman vuoden, osa 

ihan pienestä lapsesta kouluikäiseen asti. Kaikilla haastateltavilla oli runsaasti 

kokemusta ilta-, yö- ja viikonloppuhoidosta. Lasten haastattelut tein kesä- ja 

heinäkuun 2013 aikana. Kesäkuukaudet toivat omat haasteensa haastattelui-

den tekemiseen ja vanhempien lupien pyytämiseen, sillä haastateltaviksi valit-

semieni lasten kesälomat sijoittuivat eri viikoille. Joidenkin haastattelemieni las-

ten hoitosuhde Simpukan päiväkodissa päättyi sinä kesänä kouluunlähdön ta-

kia, joten tarkan aikataulun suunnitteleminen oli tarpeen. 

 

Suurimman osan haastatteluista tein päiväkodin jumppasalissa. Yhden haastat-

telun tein kokoushuoneessa ja yhden lapsiryhmän omissa tiloissa. Olin jokai-

sessa haastattelutilanteessa haastateltavan lapsen kanssa kahden ja varmistin, 

että haastattelun voi tehdä rauhassa ilman häiriötekijöitä. Pyrin luomaan haas-

tattelutilanteista mahdollisimman rentoja, jotta lapset eivät jännittäisi ja että he 

kykenisivät vastaamaan esittämiini kysymyksiin. Haastattelin lapset yksitellen. 

Käytin haastatteluiden tallentamiseen Diakonia-ammattikorkeakoulusta lainaa-

maani Olympus digital voice recorder -nauhuria. Haastattelut olivat kestoltaan 

noin 10–15 minuuttia. 

 

Ensimmäiseen haastatteluteemaan, lasten hoitoaikoihin liittyen selvitin, millä 

mielellä lapset yleensä tulevat päiväkotiin ja miltä heistä tuntuu olla päiväkodis-

sa eri aikoina, kuten illalla, yöllä ja viikonloppuisin. Lasten vertais- ja kaverisuh-

teisiin liittyen haastattelin lapsia siitä, miten he kokevat kavereiden vaihtuvuu-

den sekä kysyin, miltä tuntuu, kun oma hyvä kaveri lähtee kotiin. Kolmas pää-

teema on lasten aikuissuhteiden vaihtelevuus. Selvitin, miltä lapsista tuntuu kun 

oman ryhmän aikuiset eivät aina ole paikalla, vaan lapsia hoitavat myös muiden 

ryhmien aikuiset. 

 



29 

7.1 Alkukysymykset 

 

Ennen jokaista haastattelukertaa kyselin lasten kuulumisia ja juttelin heidän 

kanssaan mm. heidän kesälomasuunnitelmistaan ja päivän aikana leikityistä 

leikeistä. Lyhyillä juttelutuokioilla oli tarkoitus luoda rento ja mukava ilmapiiri 

haastattelutilannetta varten. Jutustelun aikana esittelin lapsille mukanani olevan 

nauhurin ja kerroin, että seuraava yhdessä käymämme keskustelu nauhoite-

taan. Lupasin toistaa lapsille pätkän nauhoitetusta haastattelusta, mikäli he tätä 

halusivat. Lähes kaikki halusivat, ja oman äänen kuuleminen nauhalta nauratti 

ja ilahdutti lapsia. Aloitin haastattelut alkukysymyksillä, joiden tarkoituksena oli 

toimia ”siltana” varsinaisiin tutkimuksen teemoihin. Alkukysymykset liittyivät 

yleisellä tasolla Simpukan päiväkotiin: kysyin lapsilta millaista on olla Simpukan 

päiväkodissa, millä mielellä he tulevat päiväkotiin, mikä on kivointa päiväkodis-

sa ja mikä päiväkodissa on sellaista, mistä he eivät pidä. 

 

Lapset kokivat Simpukan päiväkodin mielekkääksi paikaksi olla: kuusi kahdek-

sasta lapsesta kertoi Simpukan päiväkodissa olevan kivaa tai mukavaa. Kaksi 

lasta vastasi päiväkodissa olevan joskus tylsää. Lähes kaikki lapset kertoivat 

tulevansa kuitenkin yleensä hyvillä mielin päiväkotiin. Yksi lapsista kertoi, että 

tulee päiväkotiin surullisella mielellä vain silloin, jos tietää jäävänsä yöhoitoon. 

Toinen lapsi kertoi tulevansa päiväkotiin väsyneenä aikaisina aamuina, mutta 

hyvällä mielellä ilta- ja yöhoitoon. 

 

Jos on tosi aikasin, ni väsyny. Mua väsyttää niin aikasin.  Jos oon 
yötä, ni sillon oon kivalla, jos on iltaa ni myös kivalla, jos on päivään 
ni sillon tylsää. 
 
Aika kivalla. Aina. 

 

Kahden lapsen kohdalla tulevan päiväkotipäivän hoitoajat vaikuttivat ratkai-

sevasti siihen, millä mielellä he päiväkotiin tulevat. Myös Norolan ja Taipaluksen 

(2012, 43) tutkimuksessa osa lapsista kertoi tulevansa pahalla mielellä päiväko-

tiin silloin, kun he tietävät jäävänsä sinne yöksi. Loput kuusi haastattelemaani 

lasta eivät maininneet, että hoitoajat vaikuttaisivat heidän mielialaansa hoitoon 

tullessa. Tähän voi vaikuttaa se, millä tavalla vanhemmat kertovat lapsilleen 
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kotiinhakuajoista. Työskennellessäni Simpukan päiväkodissa huomasin, että 

lapset eivät aina olleet täysin tietoisia, milloin heitä tullaan hakemaan. Moni lap-

si tuli useaan otteeseen päivän aikana kysymään päiväkodin aikuisilta, milloin 

äiti tai isä tulee. Aina lapset eivät olleet omasta yöksijäämisestäkään täysin 

varmoja, vaan varmistelivat kotiinhakuaikojaan työntekijöiltä. Sama ilmiö näyt-

täytyy muissakin ympärivuorokautisissa päiväkodeissa: Selenius (2011, 39) 

mainitsee opinnäytetyössään, että myös Hansin päiväkodissa Vantaalla lapset 

tiedustelevat hakuaikojaan aikuisilta jatkuvasti. Uskon, että jos vanhemmat ker-

tovat lapselle ennen päiväkotiin tuloa selkeästi milloin he tulevat häntä hake-

maan, voi se auttaa lasta hahmottamaan päivän keston ja kotiinlähdön parem-

min. 

 

Kysyessäni lapsilta, mikä on päiväkodissa kaikkein kivointa, kuusi kahdeksasta 

lapsesta mainitsi erilaisia sisäleikkejä. Lapset kertoivat pitävänsä erityisesti sa-

lissa leikkimisestä, jumppaamisesta ja temppuratojen rakentelusta. Myös kaup-

paleikki, lautapelien pelaaminen ja piirtäminen olivat monen mielipuuhaa. Yksi 

lapsi kertoi ulkoilun olevan parasta päiväkodissa. Kahdeksasta lapsesta yksi 

mainitsi kaverinsa olevan päiväkodin kivoin asia. 

 

Meidän ryhmässä. Ni siel on sellanen leikkikauppa, tän käden puo-
lella, siellä on se kauppa, ni sieltä on kaikkein kivointa ostaa niitä 
ruokia. 

 

Lapset usein leikkiä määritellessään korostavat siihen liittyvää hauskanpitoa, 

siitä saatua iloa ja ystävien seurassa olemista, vaikka yksinkin voi leikkiä (Vuo-

risalo 2009, 162). Suurin osa lapsista mainitsikin kavereiden kanssa yhdessä 

leikittäviä leikkejä, kuten salileikit, lautapelien pelaaminen ja kauppaleikki. Myös 

Ojala ja Poikola (2010, 38) saivat vuorohoitoa ja lasten ystävyyssuhteita käsitte-

levässä tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia: päiväkodissa viihtymiseen 

vaikuttivat erityisesti ystävät ja leikkiminen. Näistä samoista asioista myös Sim-

pukan päiväkodin lapset saivat eniten iloa. 

 

Leikin rakentaminen päiväkotiympäristössä on lapselle monimutkainen tehtävä. 

Se vaatii lapselta paljon ajatustyötä sekä huomion kiinnittämistä moniin asioihin 
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samaan aikaan. Sama ympäristö näyttäytyy lapsille ja houkuttelee heitä eri ta-

valla kuin aikuisia. (Vuorisalo 2009, 162; Kalliala 2008, 221.) 

 

Viimeisenä alkukysymyksenä kysyin lapsilta, onko päiväkodissa jotain sellaista, 

mistä he eivät pitäneet. Kolme kahdeksasta lapsesta mainitsi nukkumisen ole-

van ikävintä päiväkodissa. Näistä lapsista kaksi mainitsi erikseen yöunien ole-

van ikävintä. Yksi lapsista mainitsi kiusaamisen. Muita lasten mielestä ikäviä 

asioita päiväkodissa olivat muutamat tietyt ruokalajit, ”pöytähommat” sekä ai-

kuisten komentelu. 

 

Myös Norolan ja Taipaluksen (2012, 59–60) tutkimuksessa moni lapsi koki nuk-

kumisen olevan päiväkodissa ikävin asia. Yöhoito tuli heidänkin tutkimukses-

saan esiin kysyttäessä mikä on ikävintä päiväkodissa: lähes kaikki 23 haastatel-

tua lasta mainitsi yöhoidon olevan kurjin asia (Norola & Taipalus 2012, 59–60). 

Lepohetki ja nukkuminen ovat kuitenkin tärkeä osa lapsen päiväjärjestystä. Le-

volle tulee olla oma rauhallinen tila, jossa jokaisella lapsella on mahdollisuus 

omaan reviiriin. Päivään täytyy mahtua hetki, jolloin lapsella on mahdollisuus 

rauhoittua ilman jatkuvaa valppauden tilaa. (Kanninen & Sigfrids 2012, 122.)  

 

 

7.2 Lasten hoitoajat 

 

Tutkimukseni ensimmäiseen pääteemaan, lasten hoitoaikoihin liittyen kysyin 

lapsilta, millaista on olla ilta-, yö- ja viikonloppuhoidossa päiväkodissa. Pyysin 

lapsia tämän jälkeen vielä tarkentamaan, mikä ilta- yö- ja viikonloppuhoidossa 

on kivaa ja onko näinä aikoina tapahtuvassa hoidossa jotain sellaista, mistä he 

eivät pitäneet. Selvitin myös, minä vuorokauden aikana lapset olivat mieluiten 

hoidossa. 
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7.2.1 Iltahoito 

 

Seitsemän lasta kahdeksasta kertoi iltahoidon olevan heidän mielestään kivaa. 

Yksi lapsista kertoi kokevansa iltahoidon tylsänä. Iltahoidosta pitävät seitsemän 

lasta mainitsivat monia asioita, joita tykkäävät tehdä päiväkodissa iltaisin. Lap-

set kertoivat pitävänsä erityisesti siitä, kun iltaisin on mahdollisuus leikkiä muis-

sa kuin oman ryhmän tiloissa, esimerkiksi salissa ja aikuisten kokoushuonees-

sa. Muita iltahoitoon liittyviä mukavia asioita olivat lasten mielestä aikuisen 

kanssa kahdestaan oleminen ja tekeminen, iltasadun kuunteleminen ja kaverei-

den kanssa oleminen. 

 

Illassa on kivaa, jos mä oon viimenen lapsi, kun minä ja joku aikui-
nen voidaan tehdä jotain yhdessä. 

 

Kysymykseen onko iltahoidossa jotain, mistä et pidä, tuli hyvin erilaisia vastauk-

sia. Osa lapsista yhdisti kysymyksen iltahoidosta yöksi jäämiseen: kaksi lasta 

kahdeksasta kertoi yöunien olevan iltahoidossa ikävintä. Lapset mainitsivat 

myös vanhempien ikävöimisen, ilman kaveria jäämisen ja pimeyden asioiksi, 

joista eivät iltahoidossa pitäneet. 

 

Kaikki lapset yhtä lasta lukuun ottamatta kokivat iltahoidon kuitenkin mielekkää-

nä asiana. Myös Norolan ja Taipaluksen (2012, 55) sekä Seleniuksen (2011, 

39) tutkimuksissa lapset kokivat iltahoidon enimmäkseen mukavaksi. Simpukan 

päiväkodin lasten vastauksista nousi esiin se, että he nauttivat suuresti leikkien 

jakautumisesta eri huoneisiin tai tiloihin. Iltaisin lapsilla on usein mahdollisuus 

leikkiä pienemmissä ryhmissä ja rauhallisemmassa ympäristössä, kun ryhmien 

kaikki lapset eivät ole paikalla. Simpukan päiväkodissa iltahoitoon jäävät lapset 

yhdistetään yhteen tai kahteen ryhmään, riippuen iltalapsien määrästä. Koska 

iltaisin on yleensä vähemmän lapsia kuin päivällä, vapautuu päiväkodin muita 

tiloja lasten käyttöön.  

 

Pienempi lapsimäärä antaa paremmat mahdollisuudet lapsen yksilölliseen 

huomioimiseen. Lasten vastauksesta tulikin ilmi, että he pitävät aikuisen kanssa 

kahdestaan olemisesta ja tekemisestä. Tähän on parhaat mahdollisuudet päi-
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väkodissa yleensä iltaisin. Myös Urpilainen (2012, 46) kertoo tutkimuksessaan 

havainneensa, että lapset ja aikuiset tekevät yhdessä asioita erityisesti iltahoi-

dossa, esimerkiksi pelaavat pelejä tai lukevat kirjoja. Se, että lapsi kaipaa aikui-

selta huomioimista ja palautetta, on luonnollista ja tärkeää. Aikuisen ohjaami-

nen, neuvominen ja kannustaminen on lapsen itsetunnon ja kehittymisen kan-

nalta elintärkeää. (Cantell 2010, 56.) 

 

 

7.2.2 Yöhoito 

 

Yöksi jääminen päiväkotiin jakoi lasten mielipiteet kahtia: neljän lapsen mielestä 

yöhoidossa oleminen oli kivaa, neljä lasta koki yöksi jäämisen ikävänä asiana. 

Kolmen lapsen mielestä yöhoidossa ei ollut mitään positiivista. Yöhoidon mie-

lekkääksi kokeneet lapset kertoivat päiväkodissa olevan yöllä mukavaa ja rau-

hallista. Yksi lapsi kertoi pitävänsä yöhoidosta, koska silloin saa yleensä olla 

joko yksin tai vain muutaman muun lapsen kanssa päiväkodissa. Lapset kertoi-

vat myös pitävänsä äänikirjojen/levyjen kuuntelemisesta ennen nukkumaanme-

noa. 

 

Yöllä on aika kivaa ja rauhallista. 
 
Kivaa. Jos on vaikka yksi tai kaksi lasta, ni sillon mä tykkään olla 
yötä. 

 

Kaksi lasta kahdeksasta kertoi yöhoidossa olevan ikävää se, että yö päiväko-

dissa tuntuu todella pitkältä ajalta poissa omasta kodista. Kaksi lasta kertoi ikä-

vöivänsä vanhempiaan erityisesti yöaikaan. Yksi lapsi kertoi, ettei meinaa saa-

da unta päiväkodissa ja että häntä joskus pelottaa yöllä. Yöt, jolloin päiväkodis-

sa on useampi lapsi koettiin myös epämiellyttävänä. 

 

On aika ikävä äitiä. 
 
Vähän tyhmää, ku mä en haluu mennä aina yöks, sitten pitää olla 
aina kauan. 
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Norolan ja Taipaluksen (2012, 59–60) tutkimustulosten mukaan lähes kaikki 

heidän haastattelemansa lapset kokivat yöhoidon ikävänä asiana. Haastattele-

mani Simpukan päiväkodin lapset olivat eri mieltä: puolet heistä tykkäsivät jää-

dä yöksi päiväkotiin. Yöhoidon positiivisena asiana kokeneet lapset mainitsivat 

yöhoidosta kysyttäessä samantyyppisiä asioita, jotka he kokivat mukaviksi ilta-

hoidossa: pieni lapsimäärä, rauhallisuus ja aikuisen kanssa oleminen. Yöksi 

jäädessään lapset saavat yövuorossa olevalta aikuiselta erityistä huomiota, sillä 

lapsia on yleensä vähän. Aikuisen huomiosta ja rauhallisuudesta nautti erityi-

sesti yksi lapsi, joka kertoi olevansa mieluiten yksin tai maksimissaan muuta-

man lapsen kanssa yöhoidossa. 

 

 

7.2.3 Viikonloppuhoito 

 

Lapset kokivat viikonloppuhoidon pääosin mielekkäänä: kuusi lasta kahdeksas-

ta kertoi olevansa mielellään päiväkodissa lauantaisin ja sunnuntaisin. Yksi lap-

sista kertoi päiväkodissa olevan viikonloppuisin olevan ikävää, koska silloin hy-

vä kaveri ei yleensä ollut paikalla. Saman lapsen mielestä viikonloppuisin on 

joskus hankalampaa löytää leikkikaveri kuin arkisin. Yksi lapsi vastasi viikonlop-

puisin olevan erilaista, mutta ei osannut tarkentaa vastaustaan. Lapset kertoi-

vat, että viikonloppuisin hoidossa on yleensä selvästi vähemmän lapsia. Tämän 

lapset kokivat positiivisena asiana. Lapset mainitsivat myös monia muita asioita, 

jotka poikkesivat normaalista arjesta. Lapset pitivät mm. siitä, että viikonloppui-

sin saa aina tuoda oman lelun päiväkotiin ja siitä, että kaikki talon lapset ovat 

silloin koko päivän samassa ryhmässä.   

 

Ihanaa, kun on vähemmän lapsia. Päiväunillakin! 
 
No ihan kivaa, mutta sillon on tosi kivaa ku saa aina tuoda tänne le-
lun, vaikka ei oo lelupäivä. 

 

Urpilainen (2012, 47) on saanut tutkimuksessaan samankaltaisia tuloksia kos-

kien viikonloppuhoitoa: lapsia on viikonloppuisin vähemmän kuin arkena ja toi-

minta on vapaamuotoisempaa, joten aikaa omille leluille ja leikeille on enem-

män. Vaikka viikonloppujen pienempi lapsimäärä koettiin positiivisena asiana, 
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mietitytti leikkikaverin löytäminen paljon kahta lasta. Yhden lapsen hyvä kaveri 

ei ole ollut viikonloppuisin ollenkaan hoidossa, joka tuntui hänestä ikävältä. Toi-

nen lapsi kertoi välillä joutuneensa leikkimään yksin viikonloppuisin, mutta sanoi 

tällöin yrittävänsä etsiä leikkikaveria aktiivisesti. Joskus viikonloppuisin hoidossa 

on hyvin eri ikäisiä lapsia eri ryhmistä, jolloin leikkikaverin löytäminen ja toimi-

vien leikkien muodostaminen voi olla haasteellista. 

 

Muutamalle lapselle viikonloppuhoidon ja arkena tapahtuvan hoidon ero oli 

hankala ymmärtää. Kävin näiden lasten kanssa erikseen viikonpäivät läpi, jol-

loin he hahmottivat lauantain ja sunnuntain olevan viikon loppupäässä. Tähän 

on varmasti auttanut lasten ryhmien seinällä olevat viikkojärjestykset, niiden 

läpikäyminen ja niihin liittyvät lorut. Viikonpäivien läpikäyminen toi lapsille mie-

leen lorut, jotka auttoivat lapsia hahmottamaan arjen ja viikonlopun eron.  

 

Lopuksi kysyin lapsilta, minä vuorokauden aikana he olivat mieluiten hoidossa. 

Kuusi lasta kahdeksasta kertoi olevansa mieluiten hoidossa päivällä, aamu- tai 

iltapäivällä. Näistä lapsista neljä liitti vastaukseensa ulkoilun. Yksi lapsi mainitsi 

iltahoidon omaksi suosikikseen ja yksi lapsi kertoi olevansa mieluiten päiväko-

dissa yöllä. Vaikka ilta- yö- ja viikonloppuhoidossa oli lasten mielestä paljon hy-

vää, koki suurin osa lapsista kuitenkin päiväsaikaan tapahtuvan hoidon selkeäs-

ti mielekkäimpänä. Osa lapsista lisäsi vastaukseensa, että heistä on mukavaa, 

jos heitä tullaan aikaisin hakemaan. 

 

Mua tullaan joskus hakemaan välipalan jälkeen! 

 

 

7.3 Vertais- ja kaverisuhteet 

 

Lasten vertais- ja kaverisuhteisiin liittyen kysyin lapsilta, onko heillä kavereita 

päiväkodissa. Kysyin erikseen lasten oman ryhmän kavereista sekä päiväkodin 

muiden ryhmien mahdollisista kavereista. Selvitin myös miltä lapsista tuntuu, 

kun heidän hyvä kaverinsa lähtee kotiin ja miten he kokevat päiväkodin kaveri-

suhteiden vaihtuvuuden. 
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Seitsemän lasta kahdeksasta kertoi, että heillä on yksi tai useampi hyvä kaveri 

omassa ryhmässään. Yksi lapsi kertoi, että paras kaveri on toisessa lapsiryh-

mässä. Kaikki paitsi yksi lapsi mainitsivat usean hyvän kaverin myös muista 

lapsiryhmistä kuin omasta. 

  

Lähes kaikki lapset olivat ystävystyneet myös muiden kuin oman ryhmän lasten 

kanssa. Vuorohoidolle onkin tyypillistä, että eri ryhmien lapset ovat paljon teke-

misissä toistensa kanssa, kun esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin lapsiryhmiä 

yhdistetään. Lapset siis pystyvät luomaan ystävyyssuhteita oman ja muiden 

ryhmien lasten kanssa vaihtelevista hoitoajoista huolimatta. Ojala ja Poikola 

(2010, 40) ovat saaneet samankaltaisia tutkimustuloksia: vuoropäiväkoti on 

omista erityispiirteistään huolimatta ympäristö, jossa on mahdollisuus luoda ja 

ylläpitää pitkäkestoisiakin ystävyyssuhteita.  

 

Kaikki kahdeksan lasta kertoivat hyvän kaverin lähdön tuntuvan pahalta. Neljä 

lasta kahdeksasta kertoi hyvän kaverin lähdettyä olevansa huolissaan siitä, että 

löytävätkö he uuden leikkikaverin ja että onko heillä sen jälkeen tekemistä. Lä-

hes kaikki lapset sanoivat löytävänsä yleensä uuden leikkikaverin, vaikka paras 

kaveri ei enää päiväkodissa olisikaan. Kuten Selenius (2011, 41) tutkimukses-

saan toteaa, lasten leikki ei aina pääty heidän yhteisestä päätöksestään, vaan 

katkeaa siihen, kun joku leikissä mukana olevista lapsista haetaan kesken leikin 

kotiin. Tällöin lapsi joutuu tarkastelemaan ympäristöään, jo käynnissä olevia 

leikkejä sekä muita paikalla olevia lapsia uudelleen ja pohtimaan, mitä tehdä 

seuraavaksi. Sama ilmiö näyttäytyy usein lapsen tullessa päiväkotiin: lapset 

kiertelevät ryhmätiloissa katsomassa, keitä lapsia on paikalla ja mitä kukakin 

tekee. Tämän jälkeen lapsi valitsee, mihin toimintaan hän haluaa mennä mu-

kaan. (Lehtinen 2001, 83.) 

 

Vaikka lapsista hyvän kaverin kotiinlähtö tuntui surulliselta ja he saattoivat het-

ken tuntea itsensä yksinäisiksi, löytyi suurimmalle osalle heidän kertomansa 

mukaan uusi leikkikaveri melko nopeasti. Uuden leikkikaverin löytäminen vaatii 

lapselta oma-aloitteisuutta sekä hyviä sosiaalisia taitoja. Päivähoidossa työs-

kennelleenä olen havainnut, että joitain lapsia täytyy rohkaista erityisen paljon 

etsimään uutta leikkikaveria parhaan kaverin lähdettyä. Aremmilla ja hiljaisem-
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milla lapsilla ei välttämättä ole yhtä laaja kaveripiiri päiväkodissa kuin sosiaali-

semmilla lapsilla. Toisaalta, myös yksin toimiessaan lapset suuntaavat huomio-

taan siihen, mitä heidän ympärillään tapahtuu (Lehtinen 2009, 155).  

 

Neljä lasta kahdeksasta koki vertais- ja kaverisuhteiden vaihtuvuuden päiväko-

tipäivän aikana positiivisena asiana. Loput neljä lasta kertoivat vertaisten ja ka-

vereiden vaihtuvuuden olevan heidän mielestään ikävä asia. Puolet haastatel-

tavista kertoi olevansa mieluummin samojen lasten kanssa tekemisissä koko 

päivän. Kaksi lasta kertoi nauttivansa erityisesti siitä, kun lapset ympärillä vaih-

tuvat. He kertoivat, että heistä on mukavaa leikkiä eri lasten kanssa päivän ku-

luessa. Yksi lapsista korosti leikin sujuvuuden tärkeyttä, ei niinkään sitä, kuka 

leikkikaverina sattuu olemaan. 

 
Kaikki parhaat kaverit on mun parhaita, ne mitkä ei mee ikinä pois 
mun leikistä. 

 

Vaihtelevat vertais- ja kaverisuhteet jakoivat lasten mielipiteet kahtia. Puolet 

lapsista kaipasivat ryhmässään pysyvyyttä ja he olisivat mielellään samojen 

lasten kanssa koko päivän ajan. Osa lapsista, joiden mielestä lasten vaihtuvuus 

oli mukava asia, kertoivat löytävänsä uusista hoitoontulijoista seuraa ja leikki-

vänsä mielellään eri lasten kanssa. Lasten vastauksista tuli myös ilmi, että ver-

tais- ja kaverisuhteiden vaihtelevuuden kokeminen positiivisena tai negatiivise-

na asiana riippuu siitä, kuka lähtee kotiin ja kuka tulee hoitoon. Osa lapsista 

mainitsi tässä kohtaa, että vaihtelevuus on ikävä asia, jos oma hyvä kaveri läh-

tee kotiin. Ystävyyssuhteilla on siis suuri merkitys siihen, kokeeko lapsi ympäril-

lään olevien lasten vaihtelevuuden mielekkäänä vai ikävänä ilmiönä. 

 

 

7.4 Aikuissuhteet 

 

Lasten aikuissuhteet -teeman aloitin kysymällä lapsilta, onko heillä päiväkodissa 

joku aikuinen, josta he erityisen paljon pitävät. Haastattelin lapsia myös aikuis-

suhteiden vaihtelevuudesta. Kysyin lapsilta, miltä heistä tuntuu, kun oman ryh-

män aikuiset lähtevät kotiin ja selvitin, mitä mieltä he ovat siitä, kun aikuiset 

vaihtuvat päiväkotipäivän aikana. 
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Kaikki kahdeksan lasta kertoivat, että heillä oli joku erityisen tärkeä aikuinen 

päiväkodissa. Kuusi lasta kahdeksasta mainitsi useamman kuin yhden aikuisen 

nimen. Suurin osa lapsista mainitsi vähintään yhden oman ryhmän aikuisen ni-

men. Puolet lapsista kertoi, että heille tärkeitä aikuisia oli myös muissa kuin 

omassa ryhmässä. 

 

Selenius (2011, 50) on saanut lapsihaastatteluilla samankaltaisia tuloksia: kai-

killa kymmenellä kohderyhmän lapsilla oli päiväkodissa omia ”lempiaikuisia”. 

Selenius (2011, 50) tuo esiin tutkimuksessaan, että kaikki lasten mainitsemat 

aikuiset ovat persooniltaan aivan erilaisia. Myös omassa tutkimuksessani lasten 

vastauksissa liittyen heille tärkeisiin aikuisiin oli paljon hajontaa.    

 

Neljä lasta kahdeksasta vastasi oman ryhmän aikuisten kotiin lähtemisen tuntu-

van ikävältä. Kolme lasta kertoivat, että oman ryhmän aikuisten lähteminen ei 

herättänyt heissä sen kummempia tunteita. Yksi lapsista ei osannut vastata ky-

symykseen mitään. 

 

Mä aina teen sillee, että otan niiden jalasta kiinni ettei ne pääse läh-
temään! 

 

Viisi lasta kahdeksasta olivat sitä mieltä, että aikuisten vaihtelevuus on mukava 

asia. Kaksi lasta eivät pitäneet siitä, että aikuiset vaihtuvat päivän aikana. Puo-

let lapsista kertoivat kuitenkin, että olisivat päiväkodissa mieluiten koko ajan 

oman ryhmänsä aikuisten kanssa.  

 

Haastatellut lapset kokivat, että päiväkodissa työskentelee heille tärkeitä aikui-

sia. Vaikka oman ryhmän aikuiset tulivat lasten vastauksissa selkeimmin esiin, 

mainitsi moni lapsi tärkeitä aikuisia myös muista lapsiryhmistä. Koska vuorohoi-

dossa lapset ovat paljon tekemisissä muidenkin kuin oman ryhmän aikuisten 

kanssa, tulevat myös muiden ryhmien aikuiset lapsille tutuiksi. Tämä kuului las-

ten vastauksista. Suurin osa lapsista oli kiintynyt useampaan aikuiseen ja he 

kokivat aikuisten vaihtelevuuden mielekkäänä osana vuorohoitoa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Simpukan päiväkoti on lapsille mielekäs ja turvallinen paikka, johon he tulevat 

mielellään. Päiväkoti tarjoaa lapsille virikkeellisen varhaiskasvatusympäristön, 

jossa jokaisella lapsella on kavereita ja mieluista tekemistä. Leikkiminen yhdes-

sä kavereiden kanssa oli lasten mielestä päiväkodissa parasta. 

 

Ympärivuorokautisessa päiväkodissa lasten sosiaalinen verkosto on laaja. Lap-

set ovat jatkuvasti oman ryhmän lasten ja aikuisten lisäksi tekemisissä myös 

muiden ryhmien lasten ja aikuisten kanssa. Vaikka vuorohoito asettaa omat 

haasteensa sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen vaihtelevien hoi-

toaikojen takia, antaa se samalla hyvät puitteet niiden harjoittelemiseen. Päivä-

kodissa hankituista sosiaalisista taidosta on paljon hyötyä myös myöhemmässä 

elämässä. Sosiaalisuutta ja sosiaalista hyväksyntää arvostetaan ja tavoitellaan 

tämän päivän yhteiskunnassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin (Kalliala 

2008, 36). Ihmisten täytyy oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa 

lukuisissa eri ympäristöissä, joten tälle on tärkeää luoda pohja jo päiväkodissa. 

 

Lapsilla oli ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoon liittyen paljon ajatuksia ja mielipiteitä. 

Lapset kokivat iltahoidon näistä mielekkäimpänä: kaikkien paitsi yhden lapsen 

mielestä iltahoidossa oli mukavaa. Lähes kaikki haastateltavat pitivät myös vii-

konloppuhoidosta. Yöhoito herätti lapsissa vahvoja tunteita puolin ja toisin: puo-

let lapsista oli mielellään yötä päiväkodissa, puolet koki päiväkotiin yöksi jäämi-

sen ikävänä asiana. 

 

Iltahoidossa lapset kertoivat nauttivansa erityisesti pienemmissä ryhmissä leik-

kimisestä sekä leikkien jakamisesta eri tiloihin, kuten jumppasaliin ja lasten leik-

kikeittiöön. Lapsilla on tällöin mahdollisuus leikkiä rauhallisessa ympäristössä 

pitkiäkin aikoja ilman häiriötekijöitä. Lapset kokivat vapaan leikin hyvin tärkeänä 

osana päiväkodin arkea. Turvallinen leikkiympäristö on erittäin tärkeä asia, sillä 

jos lapset eivät tunne oloaan turvalliseksi, on leikkiin uppoutuminen mahdotonta 

(Kalliala 2008, 50). Kun varhaiskasvatusympäristö on suunniteltu joustavaksi, 

voidaan sitä muuttaa ajan tarpeiden mukaan. Oppimiseen innostava monipuoli-
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nen ympäristö herättää lapsissa uteliaisuutta, mielenkiintoa ja kokeilunhalua 

sekä kannustaa lasta toimimaan ja ilmaisemaan itseään. (Stakes 2005, 17.) 

 

Pienempi lapsimäärä tuli lasten vastauksissa esiin sekä ilta- että viikonloppuhoi-

toon liittyen ja se koettiin yleisesti positiivisena asiana. Koska lapsia on usein 

iltaisin ja viikonloppuisin päiväkodissa selkeästi vähemmän, on aikuisilla tällöin 

paremmat mahdollisuudet lasten yksilölliseen huomiointiin. Lapset kertoivatkin 

haastatteluissa olevansa mielellään aikuisen kanssa kahdestaan. Lasten mie-

lestä aikuisen kanssa yhdessä pelaaminen, askartelu ja kirjojen lukeminen päi-

väkodissa oli erityisen mukavaa. 

 

Pienempi lapsimäärä, rauhallisuus ja aikuisen huomio olivat asioita, jotka tulivat 

esiin positiivisina puolina yöhoidosta. Puolet lapsista oli mielellään yötä päivä-

kodissa. Yöhoito herätti lapsissa kuitenkin selkeästi enemmän negatiivisia tun-

temuksia kuin muut hoitoajat. Puolet lapsista koki yöhoidon negatiivisena asia-

na. Osa lapsista kertoi, että he ikävöivät vanhempiaan erityisesti iltaisin ja öisin 

päiväkodissa ollessaan. Joidenkin lasten mielestä yö päiväkodissa tuntui todella 

pitkältä ajalta poissa kotoa ja vanhempien luota. Yöhoito oli ainoa haastattelui-

den aiheista, josta osa lapsista ei löytänyt mitään positiivista sanottavaa. 

 

Kaikilla lapsilla oli päiväkodissa hyviä kavereita, joiden seurasta he erityisesti 

nauttivat. Lapset olivat ystävystyneet myös muiden kuin oman lapsiryhmän las-

ten kanssa. Kaikilla lapsilla oli päiväkodissa heille erityisen tärkeitä aikuisia, 

monilla useampikin. Puolet lapsista mainitsi myös muiden kuin oman ryhmänsä 

aikuisten muodostuneen heille tärkeiksi. Lasten vastauksista tuli ilmi, että he 

ovat onnistuneet solmimaan ja ylläpitämään useita ystävyyssuhteita, myös yli 

ryhmärajojen. Lähes kaikki lapset kertoivatkin löytävänsä leikkikaverin yleensä 

nopeasti, vaikka oman ryhmän lapsia tai muita hyviä kavereita ei paikalla olisi-

kaan. Kallialan (2008, 37) mukaan tähän vaikuttaa myös se, että usein toisilleen 

tuntemattomatkin lapset hakeutuvat välittömästi toistensa seuraan: lasten yhtei-

nen toiminta ja sen käynnistyminen perustuu lasten luontaiseen kiinnostukseen 

vertaisiaan kohtaan. 
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Puolet lapsista oli sitä mieltä, että vertais- ja kaverisuhteiden vaihtuvuus on mu-

kava asia, puolet olisi mieluummin samojen lasten kanssa tekemisissä koko 

päivän. Se, että kokivatko lapset vertais- ja kaverisuhteiden vaihtelevuuden po-

sitiivisena vai negatiivisena asiana, kytkeytyi kuitenkin selkeästi siihen, oliko 

hoitoon tulija tai kotiinlähtijä lapselle läheinen kaveri: hyvän kaverin kotiinlähtö 

tuntui kaikista lapsista pahalta ja hyvän kaverin päiväkotiin tulo ilahdutti lapsia.  

 

Aikuissuhteiden vaihtelevuuden lapset kokivat enimmäkseen mukavana asiana, 

sillä suurimmalla osalla lapsista oli päiväkodissa useampi tärkeä aikuinen. Vaik-

ka lapset mainitsivat vastauksissaan myös muiden ryhmien aikuisten muodos-

tuneen heille tärkeiksi, nousivat lasten omien ryhmien aikuisten nimet selke-

ämmin esiin. Tästä voidaan päätellä, että lapset luottavat päiväkodin aikuisiin ja 

kokevat heidät turvallisiksi. Lapset eivät koe jäävänsä päiväkodissa ilman leikki-

kaveria tai aikuisen huomiota. Lasten yksilölliset tarpeet tulevat siis huomioi-

duiksi ympärivuorokautisen päiväkodin vaihtelevista hoitoajoista ja ihmissuhteis-

ta huolimatta. 
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9 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

 

Anoin opinnäytetyötäni varten tutkimusluvan Vantaan kaupungilta. Koska kerä-

sin tutkimukseni aineiston haastattelemalla lapsia, pyysin kirjallisen luvan hei-

dän vanhemmiltaan haastatteluihin osallistumista varten. Hirsjärven ym. (2007, 

26) mukaan silloin kun tutkimuksen kohteena on ihmisiä, on selvitettävä tarkas-

ti, miten tutkittavien suostumus hankintaan ja millaista tietoa heille annetaan. 

Tutkimuksessa täytyy huomioida myös henkilöiden osallistumiseen liittyvät 

mahdolliset riskit. 

 

Kirjoitin lasten vanhemmille kirjeen (liite 1), jossa kerroin tarkemmin opinnäyte-

työstäni, sen tavoitteista ja toteuttamistavoista. Korostin kirjeessä, että käsitte-

len lapsilta saamiani tietoja luottamuksellisesti enkä paljasta heidän henkilölli-

syyttään tai muita tietoja, joista heidät voisi tunnistaa. Pidin huolen siitä, että 

lapset ja heidän vanhempansa ymmärsivät, mistä haastatteluissa ja tutkimuk-

sessani on kyse. Lapsille selitin haastatteluiden syyn ja tutkimuksen tarkoituk-

sen selkeällä ja heille paremmin ymmärrettävällä kielellä. Tein lapsille selväksi, 

että haastattelut nauhoitetaan ja näytin, miten mukanani oleva nauhuri toimii. 

Eettisyyden nimissä olisi ollut korrektia pyytää lupa haastatteluiden nauhoitta-

miseen myös lapsilta erikseen. Haastatteluiden tekemisen jälkeen  toistin myös 

lapsille nauhurilla pätkän heidän haastatteluistaan, mikäli he tätä halusivat. 

Oman äänen kuuleminen nauhurista oli lapsista hauskaa. Lopuksi kysyin kaikil-

ta lapsilta, millainen kokemus haastattelu oli heille ollut. Kaikki kahdeksan lasta 

kertoivat pitäneensä haastateltavana olemisesta.  

 

Eettiset arvot, kuten oikeudenmukaisuus ja rehellisyys, ovat kaikille ihmisille 

yhteisiä riippumatta siitä, mikä heidän ammattinsa on tai ovatko he työelämän 

ulkopuolella, esimerkiksi opiskelijoita (Mäkinen 2006, 167–168). Opiskelijana 

minun oli siis otettava alusta asti tutkijan rooli ja pidettävä mielessäni lapsille ja 

heidän vanhemmilleen antamani lupaukset. Anonymiteetin säilyttäminen on tut-

kimuksen kannalta tärkeää ja hyödyllistä, sillä tutkittavien anonyymiys tuo tutki-

jalle lisää vapautta. Arkojen asioiden käsittely helpottuu, jos haastateltavien 

henkilöllisyyttä ei paljasteta. Tutkijan ei tällöin tarvitse pelätä aiheuttavansa 
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minkäänlaista haittaa tutkimukseen osallistuville henkilöille. (Mäkinen 2006, 

114.) Lasten haastatteluissa tuli esiin useita heille läheisten ihmisten nimiä. 

Anonymiteetti suojaa myös haastatteluissa mainittuja henkilöitä, sillä olisi väärin 

tuoda tutkimuksessa esiin henkilöllisyyksiä, jotka eivät varsinaisesti liity itse tut-

kimukseen (Mäkinen 2006, 114). 

 

Eettiset kysymykset ovat mukana tavalla tai toisella kaikissa tutkimuksen vai-

heissa (Kuula 2011, 11). Jo tutkimusaiheen valinta on eettinen kysymys. Tutki-

muksen aiheen valinnassa kysytään, kenen ehdoilla aihe valitaan ja miksi tut-

kimusta ryhdytään tekemään. Aihetta valittaessa tutkijan tulee pohtia monenlai-

sia eettisiä kysymyksiä. Tutkijan tulee esimerkiksi päättää, tuleeko hänen valita 

vai erityisesti välttää muodinmukaisia aiheita. Toinen usein ongelmalliseksi ko-

ettu kysymys liittyy tutkimuksen toteutettavuuteen ja merkitykseen: tarttuako 

aiheeseen, joka on helppo toteuttaa, mutta joka ei ole merkitykseltään erityisen 

tärkeä. Tutkijan tulee myös pohtia, miten aiheen yhteiskunnallinen merkitys tuli-

si ottaa huomioon. (Hirsjärvi ym. 2007, 26.) 

 

Tutkimuksen teon lähtökohta on aina luottamuksellisuus (Mäkinen 2006, 148). 

Kaikessa tutkimustoiminnassa pyritään luonnollisesti välttämään virheitä, joten 

yksittäisessä tutkimuksessa tulee arvioida tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. 

Kun tutkimuksen kulkua kuvaillaan yksityiskohtaisesti ja tarkasti, tulevat tutki-

mustulokset selkeämmiksi ja ymmärrettävämmiksi. Jotta lukijat voivat arvioida 

tutkimuksen tuloksia, tulee tutkijan antaa heille riittävästi tietoa siitä, miten tut-

kimus on kokonaisuudessaan tehty. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) Olen pyrki-

nyt tutkimuksen jokaisen vaiheen kuvailemisessa olemaan mahdollisimman sel-

keä ja tarkka, jotta lukijat saisivat siitä mahdollisimman paljon irti. 

 

Tutkimusta varten haastattelin kahdeksaa lasta, viittä tyttöä ja kolmea poikaa. 

Kahdeksan Simpukan päiväkodin lapsen haastattelun perusteella ei voi tehdä 

yleistyksiä tai johtopäätöksiä siitä, miten lapset yleensä kokevat vuorohoidon 

arjen. Tutkimukseni kohdentui Simpukan päiväkotiin ja koen kahdeksan lapsen 

haastattelun olevan riittävä määrä tätä opinnäytetyötä varten. Haastateltavat 

valikoituivat tutkimukseen hoitoaikojen ja iän perusteella. Varmistin, että kaikilla 

haastateltavilla lapsilla oli kokemusta ilta-, yö ja viikonloppuhoidosta valitsemal-
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la haastateltavat yhdessä henkilökunnan kanssa. Lasten ikähaarukka oli 4–6-

vuotta, sillä uskoin saavani vanhemmilta lapsilta laajempia vastauksia. Edellä 

mainitut seikat ja lupa-asiat huomioon ottaneena koen saaneeni tutkimuksen 

kannalta hedelmällisen kohderyhmän sekä luotettavan ja kattavan aineiston. 
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10 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöprosessi alkoi joulukuussa 2012, jolloin esitin ideapaperini opin-

näytetyöseminaarissa. Tätä ennen olin jo kypsytellyt mielessäni ideaa vuoro-

hoidon tutkimisesta työskennellessäni Simpukan päiväkodissa. Aiheen valinta 

kumpusi omasta mielenkiinnostani vuorohoitoa kohtaan. Vuorohoitopäiväkoti oli 

minulle jo ennestään ympäristönä tuttu, mutta halusin syventyä siihen lisää se-

kä saada tietää, miten lapset kokevat vuorohoidon arjen. Aihetta oli mielenkiin-

toista lähteä tutkimaan myös siksi, että siitä on niin vähän aikaisempaa tutki-

mustietoa. Tämä asetti omat haasteensa opinnäytetyöprosessille. Opinnäyte-

työn ideointi, suunnittelu ja työstäminen on ollut suuri, pitkäjänteinen ja haasta-

va projekti, jonka aikana on tapahtunut ammatillista kasvua. 

 

 

10.1 Opinnäytetyön arviointi 

 

Opinnäytetyöni on ensimmäinen tutkimus, jonka olen tehnyt. Koska tutkimuksen 

tekeminen ei ollut aiemmin itselleni tuttua, vaati sen suunnittelu ja toteuttaminen 

paljon muihin tutkimuksiin sekä tutkimuskirjallisuuteen perehtymistä. Koko tut-

kimuksen suunnitteluun ja valmisteluun kului yllättävän pitkä aika, ennen kuin 

se oli toteuttamiskelpoinen.  

 

Työskentelyaikatauluni oli tiukka ja tarkasti suunniteltu. Aikataulutuksessa tuli 

ottaa huomioon lähdekirjallisuuden hankkiminen ja siihen perehtyminen, varata 

aikaa kirjoittamiselle, suunnittelulle sekä pitää kiinni seminaariaikatauluista. 

Myös omaa elämää täytyi järjestellä koulun, töiden ja omien henkilökohtaisten 

menojen osalta. Prosessi vaati siis sitoutuneisuutta, järjestelmällisyyttä sekä 

pitkäjänteistä työskentelyä. Suunnitelmissani ja aikatauluissani oli kuitenkin 

joustamisen varaa. Joustavuus oli opinnäytetyötä tehdessä välttämätöntä, sillä 

minun tuli ottaa huomioon päiväkodin arki sekä lasten hoitoajat haastatteluiden 

tekemistä varten. Myös tutkimusluvan ja vanhempien lupien hankkimiseen täytyi 

varata riittävästi aikaa. Koska tein lasten haastattelut kesällä, täytyi minun huo-

mioida myös lasten kesälomat. Tässä auttoi suuresti sujuva yhteistyö Simpukan 
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päiväkodin kanssa. Päiväkodin henkilökunta oli todella avuliasta tiedustellessani 

haastateltavien lasten hoitoaikoja kesäkuussa. Koin olevani aina tervetullut päi-

väkotiin opinnäytetyöasioideni kanssa. Sovin joko puhelimitse tai kasvokkain 

henkilökunnan kanssa lasten haastatteluista aina etukäteen, jotta tietäisin onko 

haastateltava lapsi paikalla ja että mikä ajankohta ryhmän toiminnan kannalta 

sopisi parhaiten. Henkilökunta piti minut myös ajan tasalla vanhempien palaut-

tamista lupakyselyistä lasten haastatteluita varten. Heinäkuussa palasin itse 

töihin Simpukkaan, jolloin minun oli mahdollista pyytää kirjalliset luvat lopuilta 

vanhemmilta sekä tehdä lasten haastattelut loppuun. Erinomaisesti sujunut yh-

teistyö Simpukan päiväkodin kanssa auttoi opinnäytetyöprosessiani paljon 

eteenpäin.  

 

Kaikki haastattelemani Simpukan päiväkodin lapset olivat minulle ennestään 

tuttuja. Koin tämän positiivisena asiana, sillä mielestäni onnistuin luomaan 

haastattelutilanteista rentoja ja mukavia. Lapset kertoivatkin pitäneensä haasta-

teltavana olemisesta ja puhuivat siitä myös kavereilleen. Koska lapset ja päivä-

koti tiloineen sekä käytäntöineen olivat minulle jo ennestään tuttuja, oli lasten 

vastauksissa helpompaa pysyä mukana. Lapset mainitsivat haastatteluissaan 

paljon asioita, joita henkilö, joka ei päiväkodin käytäntöjä tunne, ei välttämättä 

ymmärtäisi. 

 

Tein ennen haastatteluiden nauhoittamista yhden koehaastattelun, jonka teke-

misen koin hyödylliseksi. Sain koehaastattelusta itseluottamusta varsinaista 

aineistonkeruuta varten. Yksi koehaastattelu on kuitenkin aika vähän, eikä se 

juurikaan muuttanut tapaani haastatella lapsia. Huomasinkin haastatteluiden 

sujuvan luonnollisemmin joka haastattelukerralla. Useamman koehaastattelun 

tekemällä ennen varsinaisia haastatteluita olisin voinut hioa haastattelukysy-

myksiä entisestään ja kehittyä haastattelijana. Myös muistiinpanoja aktiivisesti 

tekemällä ja haastattelutilanteiden kulkua tarkasti dokumentoimalla haastatte-

luista olisi voinut tulla vielä parempia. 

 

Teemahaastattelu sopi tutkimusmenetelmäksi tähän opinnäytetyöhön mielestä-

ni hyvin. Haastatteluiden toteuttamisen yksilöhaastatteluina koin myös toimiva-

na ratkaisuna. Uskon, että pari- tai ryhmähaastattelutilanteissa lapset vastaavat 
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helposti samalla tavalla, kuin heidän kaverinsa, eivätkä välttämättä pohdi sitä, 

mitä he itse tuntevat ja ajattelevat. Yksilöllisesti lapset häiriöttömässä ympäris-

tössä kahden kesken haastateltuani koen saaneeni rehellisiä, luotettavia ja aito-

ja vastauksia sekä päässeeni lähemmäksi lasten kokemusmaailmaa. 

 

Kattavamman aineiston saamiseksi haastateltavia olisi voinut ottaa tutkimuk-

seen enemmänkin. Kohderyhmäni koostui kahdeksasta lapsesta, joiden suku-

puolijakauma oli epätasainen. Tämä johtui lasten hoitoajoista sekä lupa-

asioista. Kaikilta lasten vanhemmilta en saanut lupalomakkeita takaisin, joka 

karsi muutaman pojan tutkimuksen ulkopuolelle. Myös jonkin toisen menetel-

män käyttäminen haastatteluiden rinnalla, esimerkiksi kuvien käyttö tai piirtämi-

nen, olisivat voineet olla aineistonkeruun kannalta hyödyllisiä. 

 

Kokonaisuudessaan työskentely eteni enimmäkseen jouhevasti ja suunnitel-

mieni mukaan. Prosessiin mahtui myös ajoittaisia pysähdyksiä, joiden aikana 

työskentely oli selkeästi hitaampaa. Esimerkiksi haastatteluiden analysointi oli 

yllättävän haastavaa ja vei paljon aikaa. Eskolan & Suorannan (2008, 145) mu-

kaan laadullisessa tutkimuksessa ongelmallisin vaihe onkin tulkintojen tekemi-

nen. Tähän vaikuttaa mm. se, että tähän tutkimuksen vaiheeseen ei oikeastaan 

ole olemassa minkäänlaisia muodollisia ohjeita. Tutkijan tulkintojen hedelmälli-

syys ja niiden osuvuus on loppujen lopuksi kiinni tutkijan tieteellisestä mielikuvi-

tuksesta. 

 

 

10.2 Ammatillinen kasvu 

 

Pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen opinnäytetyöprosessin aikana on tapahtunut 

ammatillista kasvua. Ammatillinen kasvu tarkoittaa psyykkis-emotionaalista 

kasvua kohti laajempaa ammattilaisuutta. Ammatillinen kasvu on henkilökohtai-

nen prosessi, joka on sidoksissa yhteisöön. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & 

Saarnio 2009, 33.)  

 

Koska tein opinnäytetyöni yksin, on minun täytynyt itse huolehtia kaikesta 

suunnitteluvaiheesta koko prosessin loppuun viemiseen asti. Vaikka yksin opin-
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näytetyötä tekevän voi olla helpompi aikatauluttaa ja suunnitella työskentelyään, 

on pari- tai ryhmätyönä opinnäytetyötä tekevillä paremmat mahdollisuudet poh-

tia yhdessä opinnäytetyöhön liittyviä kysymyksiä ja rajauksia. Yksin työskente-

lyyn liittyy huomattava määrä ajatustyötä, koska työparia jonka kanssa keskus-

tella ja pohtia ei ole. Lähdin kuitenkin rohkeasti yksin työstämään opinnäytetyö-

täni sen haastavuudesta huolimatta. Koen yksin työskentelemisen olleen loppu-

jen lopuksi itselleni sopiva ratkaisu. 

 

Koin opinnäytetyöseminaarit ja yksilöohjauksen erittäin hyödyllisinä, koska nii-

hin aktiivisesti osallistumalla oli mahdollista saada apua, ideoita ja uudenlaisia 

näkökulmia omaan työhön. Ohjaajien ja opiskelijoiden palaute ja kommentit 

haastoivat minut kriittisempään ja kokonaisvaltaisempaan pohdintaan liittyen 

opinnäytetyöni eri osa-alueisiin ja tekemiini ratkaisuihin. En kuitenkaan hylännyt 

omia alkuperäisiä suunnitelmiani missään vaiheessa, vaan ne ovat olleet koko 

ajan työtä eteenpäin vievä kantava voima. Opinnäytetyöprosessin edetessä 

huomasin kykeneväni perustelemaan omia ratkaisujani sujuvammin, sietäväni 

paremmin stressiä ja epävarmuutta sekä kehittyneeni oman työskentelyn kriitti-

sessä pohdinnassa. Kaikki nämä ominaisuudet ovat tärkeitä sosionomin joka-

päiväisessä työssä.  

 

Lapsihaastatteluiden tekemisen ja analysoinnin myötä koen ammatillista kasvua 

tapahtuneen erityisesti eettisessä osaamisessani. Esityksessä sosionomi (AMK) 

-tutkinnon ydinosaamisesta (Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2010, 2) 

yhden eettiseen osaamiseen liittyvän kompetenssin mukaan sosionomin tulee 

ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuus. Olen haastatteluissa huomioi-

nut jokaisen lapsen yksilöllisesti ja kohdellut kaikkia kunnioittavasti. Arvostan 

lasten ajatuksia ja mielipiteitä ja olen aidosti kiinnostunut heidän kokemuksis-

taan. Koska lastentarhanopettajat ovat päiväkodissa lapsia varten, on heidän 

ajatuksiaan ja mielipiteitään pysähdyttävä kuuntelemaan. Lastentarhanopetta-

jan eettisten periaatteiden ja käytänteiden mukaan (Lastentarhanopettajaliitto 

2005, 5) lastentarhanopettajan suhde lapsiin on työn keskeisin alue. Pyrin välit-

tämään aidon kiinnostukseni ja arvostukseni myös lapsille. Arvostaminen on 

hyvän elämän rakennusaine, joka on eettisesti tavoiteltavaa ja edistettävää 

(Mäkinen ym. 2009, 104) 
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Koen lasten kokemukset ja ajatukset vuorohoidosta tärkeinä oman ammatilli-

suuteni kannalta, koska tulen toimimaan lastentarhanopettajan tehtävissä ym-

pärivuorokautisessa päiväkodissa myös tulevaisuudessa. Lasten näkemysten 

huomioon ottaminen on tärkeää kaikessa varhaiskasvatustyössä. Sosionomin 

(AMK) asiakastyön osaaminen -kompetenssialueeseen kuuluu asiakkaan osal-

lisuutta tukevan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luominen (So-

siaalialan ammattikorkeakouluverkosto 2010, 2). Opinnäytetyöprosessin myötä 

olen saanut lisää valmiuksia lasten ja heidän vanhempien kanssa tehtävään 

yhteistyöhön sekä lapsilähtöisempään työskentelyyn. Lapsihaastatteluista saa-

dusta kokemuksesta ja tiedoista on varmasti paljon hyötyä tulevassa työelä-

mässä esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmien laatimisessa, toiminnan 

suunnittelussa ja käytännön työssä. Menetelmän onnistunut käyttö opinnäyte-

työssä antoi rohkeutta ja uusia ideoita teemahaastattelun soveltamiseen myös 

muissa yhteyksissä sosionomin työkentillä. 
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LIITTEET 

 

 

LIITE 1: Vanhempien lupa lapsen haastatteluun 

 

 

Hyvät vanhemmat, 

 

opiskelen viimeistä vuotta sosionomiksi Diakonia-ammattikorkeakoulussa, Hel-

singissä. Syvennyn opinnoissani lasten ja perheiden kanssa tehtävään työhön, 

joten suoritan samalla lastentarhanopettajan kelpoisuuden. Tällä hetkellä teen 

opinnäytetyötä, jonka on tarkoitus valmistua lokakuussa 2013. 

 

Opinnäytetyössäni selvitän lasten kokemuksia ja ajatuksia ympärivuorokauti-

sesta päivähoidosta. Tarkoitukseni on saada selville, miten lapset kokevat ym-

pärivuorokautisen päiväkodin arjen ja mitä ajatuksia se heissä herättää. Aineis-

ton kerään Simpukan päiväkodin 4–6-vuotiaita lapsia haastattelemalla. Käsitte-

len lapsilta saamiani vastauksia luottamuksellisesti ja anonyymisti, kenenkään 

lapsen nimi ei siis tule opinnäytetyössä esille eikä heitä voi siitä tunnistaa. 

Haastattelut teen Simpukan päiväkodissa, kesä- ja heinäkuun 2013 aikana, las-

ten hoitoaikojen puitteissa. 

 

Pyytäisin lupaa lapsenne osallistumiseen haastatteluun. Haastatteluun osallis-

tuminen on vapaaehtoista. Olen hyvin kiitollinen avustanne! 

 

Ystävällisin terveisin,  

 

_______________ 

Iiro Ronkainen 
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LIITE 1 jatkuu LUPA HAASTATTELUIHIN 

 

Lapseni ___________________________(nimi)  

 

 

saa osallistua haastatteluun  (  ) 

 

 

ei saa osallistua haastatteluun (  )  
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LIITE 2: Haastattelurunko 

 

Haastattelen lapsia seuraavia haastattelukysymyksiä apuna käyttäen: 

 

1. ALKUKYSYMYKSET: 

 

Millaista on olla Simpukan päiväkodissa? 

Millä mielellä tulet päiväkotiin? 

Mikä on kivointa päiväkodissa?  Onko jotain, mistä et pidä? 

 

2. HOITOAJAT 

 

Millaista on olla iltahoidossa päiväkodissa? Mikä siinä on kivaa? Onko jotain, 

mistä et pidä? 

Miltä tuntuu olla yötä päiväkodissa? Mikä siinä on kivaa? Onko jotain, mistä et 

pidä? 

Millaista on olla viikonloppuna hoidossa?  

Minä vuorokauden aikana olet mieluiten hoidossa? 

 

3. KAVERISUHTEET 

 

Onko sinulla kavereita päiväkodissa omassa ryhmässä/muissa ryhmissä? 

Miltä sinusta tuntuu, kun hyvä kaveri lähtee kotiin?  

Miltä sinusta tuntuu, kun kaverit vaihtuvat päiväkotipäivän aikana? 

 

 

4. AIKUISSUHTEET 

 

Onko sinulla joku aikuinen, josta pidät erityisesti? 

Miltä sinusta tuntuu, kun oman ryhmän aikuiset lähtevät kotiin? 

Mitä mieltä olet, kun aikuiset vaihtuvat päiväkotipäivän aikana? 

 


