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Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää päiväkotien kasvattajien näkemyksiä 
lapsen ja kasvattajan välisestä vuorovaikutuksesta päiväkodissa. Teoriaosuudes-
samme käsittelemme lapsen ja aikuisen välistä vuorovaikutusta ensin yleisellä 
tasolla ja sen jälkeen päiväkodin toimintaympäristössä. Lisäksi käsittelemme lap-
sen turvallisuuden tunnetta, sen merkitystä ja syntymistä päiväkodissa vuorovaiku-
tuksen näkökulmasta. 

Toteutimme opinnäytetyömme laadullisena tutkimuksena ja aineistonkeruumene-
telmänä käytimme teemahaastattelua. Haastattelimme kymmentä kasvattajaa nel-
jästä Seinäjoen kaupungin päiväkodista. Selvitimme, miten kasvattajat näkevät 
lapsen ja kasvattajan välisen vuorovaikutuksen ja sen merkityksen lapsen kannal-
ta sekä miten kasvattajat kokevat voivansa luoda hyvän vuorovaikutussuhteen 
lapseen. Lisäksi selvitimme, millaisen yhteyden kasvattajat näkevät vuorovaiku-
tuksella ja lapsen turvallisuuden tunteella. 

Haastatteluiden perusteella lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus on hyvin 
tärkeä tekijä päiväkodin arjessa. Kasvattajien mukaan vuorovaikutus on molem-
minpuolista kanssakäymistä, jossa korostuvat kunnioitus, lapsen yksilöllisyys, hy-
väksyminen ja turvallisuus. On tärkeää, että kasvattaja luo vuorovaikutussuhteen 
jokaiseen lapseen erikseen ja antaa jokaiselle lapselle yksilöllistä huomiota. Vuo-
rovaikutus nähtiin merkityksellisenä muun muassa lapsen itsetunnon, oppimisen ja 
kehityksen tukemisen kannalta. Myös lapsen päiväkodissa viihtymisen ja hyvin-
voinnin kannalta vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Kasvattajat näkivät selvän 
yhteyden vuorovaikutuksen ja lapsen turvallisuuden tunteen välillä. Kasvattajan 
läsnäolo ja välittäminen luovat lapselle turvallisuuden tunnetta. Lapsen kokiessa 
olonsa turvalliseksi, hän pystyy olemaan oma itsensä ja osoittamaan kaikenlaisia 
tunteitaan. 
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The purpose of our thesis was to find out the visions of educators of the day care 
centers about the interaction between a child and an educator. The theory of our 
thesis processes at first the interaction between children and adults in general, 
and then interaction in the day care center. In addition, we discuss the sense of 
security of a child, the meaning of security and the birth of security sense in the 
day care center as a result of interaction. 

The study was a qualitative research and we used the theme interview as the re-
search method. We interviewed ten educators of four different day care centers of 
the city of Seinäjoki. We clarified how the educators see the interaction between 
children and educators, the meaning of the interaction for a child and how the ed-
ucators experience the ability to create a good relationship with the child. In addi-
tion, we clarified what kind of connection the educators see between interaction 
and the sense of security of a child. 

Based on the interviews, it can be said that the interaction between children and 
educators is a very important factor in the every-day life of day care centers. Ac-
cording to the educators, interaction is reciprocal intercourse in which respect, 
children's individuality, approval and security are emphasized. It is important that 
the educator creates a relationship with every child separately and gives every 
child individual attention. Interaction was seen to be significant for supporting chil-
dren's self-esteem, learning and development. Interaction also has great signifi-
cance in children's well-being and the feeling of comfort in day care center. The 
educators saw a clear connection between interaction and children's sense of se-
curity. Presence and care of the educator make the child feel secure. The sense of 
security enables children to be themselves and express every kind of emotions. 
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1 JOHDANTO 

Vuorovaikutussuhde lapsen ja aikuisen välillä on päiväkotityöskentelyssä kaiken 

toiminnan perusta. Varhaiskasvatus on ennen kaikkea ihmissuhdetyötä, jossa 

asiakas ja työntekijä ovat jatkuvasti vuorovaikutuksessa keskenään. (Järvinen, 

Laine & Hellman-Suominen 2009, 159.)  Päiväkotiryhmän lapset sekä aikuiset luo-

vat yhdessä vuorovaikutusta ja vaikuttavat osaltaan muodostuvien vuorovaikutus-

suhteiden laatuun (Kalliala 2008, 11). Vuorovaikutus voi merkitä monenlaisia asioi-

ta ja toimintoja osapuolten välillä: se on sanatonta ja sanallista viestintää, johon 

kaikki osapuolet osallistuvat ja vaikuttavat. Vuorovaikutukseen kuuluvat kaikki il-

meet, eleet, sanat sekä lisäksi itse teot. (Koivunen 2009, 47.)  Turvallisen vuoro-

vaikutussuhteen ja hyvän ilmapiirin luominen edellyttää kasvattajalta monenlaisia 

asioita, esimerkiksi sitoutuneisuutta, herkkyyttä ja kykyä vastata lapsen tunteisiin 

ja tarpeisiin (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 16). 

Valitsimme opinnäytetyömme aiheeksi lapsen ja kasvattajan välisen vuorovaiku-

tuksen päiväkodissa. Koska päiväkodissa keskeisessä asemassa on vuorovaiku-

tus lapsen ja kasvattajan välillä, on aihe aina ajankohtainen ja tärkeä. Toimiva 

vuorovaikutus takaa arjen sujuvuuden ja hyvän jokapäiväisen kanssakäymisen 

sekä lapsen että kasvattajan kannalta. Vuorovaikutus kasvattajan kanssa vaikut-

taa oleellisesti myös lapsen turvallisuuden tunteen syntymiseen. Lapsen kehityk-

selle on merkittävää, että lapsi on arvostavassa ja avoimessa vuorovaikutuksessa 

aikuisen kanssa. (Mattila 2011, 67.) 

Sosiaalialan työssä vuorovaikutus on usein suuressa osassa. Sosionomi (AMK) 

voi myös työskennellä päiväkodissa päiväkodin opettajana. Aihe liittyy siis olen-

naisesti sosiaalialan työhön. Tutkimustamme vuorovaikutuksesta voi joiltain osin 

soveltaa myös muihin sosiaalialan asiakassuhteisiin, koska kaikissa asiakassuh-

teissa on samanlaisia piirteitä. Sosiaalialan työssä korostuu vuorovaikutus, ja hy-

vään vuorovaikutukseen kuuluvat olennaisesti esimerkiksi luottamus ja kunnioitus. 

Olemme kiinnostuneita lapsen ja aikuisen välisestä asiakassuhteesta ja niistä teki-

jöistä, jotka vaikuttavat hyvän vuorovaikutussuhteen syntyyn. Toivomme, että 

työskennellessämme itse päiväkodissa osaisimme ottaa huomioon keskeisiä vuo-
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rovaikutussuhteen syntyyn vaikuttavia asioita ja pystyisimme luomaan hyvän vuo-

rovaikutussuhteen jokaiseen lapseen. Kalland (2012, 53 - 54) toteaa, että aikuisen 

antama hoiva ja huolenpito tukevat lapsen kasvua ja kehitystä vain, jos lapsen ja 

aikuisen välillä on lämmin suhde. Lapsen kannalta on ehdottoman tärkeää, että 

hänen ympärillään on häneen lämpimästi suhtautuvia aikuisia, ja tämä pätee niin 

kotona kuin päivähoidossakin. (Kalland 2012, 53 - 54.) 

Opinnäytetyömme tutkimusaiheena ovat päiväkotien kasvattajien näkemykset vuo-

rovaikutuksesta lapsen ja kasvattajan välillä. Selvitimme kasvattajien ajatuksia 

siitä, millaista vuorovaikutusta päiväkodissa on lapsen ja kasvattajan välillä sekä 

miten hyvä vuorovaikutussuhde rakentuu ja mitä sen luominen edellyttää kasvatta-

jalta. Tutkimme myös, millaiseksi kasvattajat kokevat vuorovaikutuksen merkityk-

sen lapsen kannalta ja kartoitimme heidän näkemyksiään siitä, mikä merkitys vuo-

rovaikutuksella on turvallisuuden tunteen synnyssä. 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli tuottaa tietoa päiväkotien kasvattajien näkemyk-

sistä lapsen ja kasvattajan välisestä vuorovaikutuksesta. Toivomme, että tieto he-

rättäisi päiväkodissa työskenteleviä kasvattajia pohtimaan omaa toimintaansa ja 

sen mahdollisia kehittämistarpeita. Toteutimme tutkimuksemme haastattelemalla 

päiväkotien kasvattajia. Opinnäytetyömme kannalta keskeisiä käsitteitä ovat lap-

sen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus sekä lapsen turvallisuuden tunne.  Lisäk-

si kuvaamme päivähoitoa ja varhaiskasvatusta vuorovaikutuksen toimintaympäris-

tönä.  
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2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tässä luvussa kerromme siitä, miten päädyimme opinnäytetyömme aiheeseen. 

Lisäksi kerromme tutkimuskysymyksemme, jotka ovat ohjanneet koko opinnäyte-

työprosessiamme. Perustelemme myös tutkimuskysymystemme valintaa.  

Päädyimme tekemään opinnäytetyötämme yhdessä, sillä meitä kiinnostivat sa-

manlaiset teemat. Alun perin mietimme työn aiheeksi omahoitajuutta tai pienryh-

mätoimintaa päiväkodissa, mutta syvennyttyämme tarkemmin aiheeseen nousi 

vuorovaikutus lapsen ja kasvattajan välillä keskeiseksi tekijäksi sekä omahoitajuu-

den että pienryhmätoiminnan taustalla. Vuorovaikutus aiheena tuntui kiinnostaval-

ta, joten päädyimme valitsemaan sen lopulliseksi opinnäytetyömme aiheeksi. Ha-

lusimme liittää aiheeseemme myös lapsen turvallisuuden tunteen vuorovaikutuk-

sen näkökulmasta, sillä lapsen turvallisuuden tunteella on merkittävä vaikutus lap-

sen hyvään oloon päiväkodissa ja päiväkodissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen. 

Kallandin (2012, 58 - 59) mukaan esimerkiksi päiväkodissa usein esiintyvät levot-

tomuudet ja melu lisäävät lapsen stressitasoa, mikä voi johtaa lapsen turvatto-

muuden tunteeseen. Hallitsematon stressi voi pahimmillaan uhata lapsen emotio-

naalista hyvinvointia, minkä vuoksi on merkittävää, että lapsi tuntee turvallisuutta 

päiväkodissa ja hänellä on tuttu ja turvallinen kasvattaja, johon hän voi kiintyä. 

(Kalland 2012, 58 - 59.)      

Halusimme selvittää päiväkotien kasvattajien näkemyksiä lapsen ja kasvattajan 

välisestä vuorovaikutuksesta. Lisäksi selvitimme, näkevätkö kasvattajat vuorovai-

kutuksella ja lapsen turvallisuuden tunteella jonkinlaista yhteyttä. Opinnäytetyöm-

me tutkimuskysymyksiksi muodostimme:  

1. Miten päiväkotien kasvattajat näkevät lapsen ja kasvattajan välisen vuoro-

vaikutuksen ja sen merkityksen lapsen kannalta? 

2. Miten kasvattajat kokevat voivansa luoda hyvän vuorovaikutussuhteen lap-

seen? 
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3. Millaisen yhteyden kasvattajat näkevät vuorovaikutuksen ja lapsen turvalli-

suuden tunteen välillä, ja miten heidän mielestään lapsen turvallisuuden 

tunnetta voi lisätä vuorovaikutuksen avulla?  

Valitsimme juuri nämä kysymykset opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiksi, sillä 

uskoimme saavamme näiden kysymysten avulla monipuolisen käsityksen kasvat-

tajien näkemyksistä aiheestamme. Nämä asiat ovat keskeisiä tarkasteltaessa lap-

sen ja kasvattajan välistä vuorovaikutusta.  
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3 LAPSEN JA PÄIVÄKODIN KASVATTAJIEN VÄLINEN 

VUOROVAIKUTUS 

3.1 Vuorovaikutus käsitteenä 

Vuorovaikutus on ihmisten välistä kanssakäymistä, jossa osapuolet vaikuttavat 

toinen toiseensa (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 18). Toistensa seurassa ole-

vat ihmiset ovat koko ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Vuorovaikutus ei tar-

koita samaa kuin viestintä, vaikka vuorovaikutukseen voi sisältyä myös tietoista 

viestintää ja viestintä tapahtuu aina vuorovaikutuksessa. (Launonen 2010, 17.) 

Vuorovaikutuksessa ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa ja peilaavat itseään ja omaa 

toimintaansa muista. Vuorovaikutuksen osapuolet voivat myös jakaa ajatuksiaan 

ja tunteitaan. (Vilén ym. 2008, 18 - 19.) 

Vuorovaikutukseen katsotaan kuuluvaksi kaikki sanallinen ja sanaton viestintä. 

Sanallinen viestintä pitää sisällään puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kielen ymmär-

tämisen. (Vilén ym. 2008, 20.) Kauppilan (2005, 33 - 34) mukaan sanattomaan 

viestintään taas kuuluvat esimerkiksi ilmeet, eleet, kosketus sekä kehon ja liikku-

misen välittämät viestit, niin sanottu kehon kieli. Vilén ym. (2008, 20) lisäävät sa-

nattoman viestinnän muodoksi vielä äänenkäyttöön liittyvät asiat. Kauppila (2005, 

33) toteaa, että sanallista viestiä tukeva ja sen kanssa yhdenmukainen sanaton 

viestintä helpottavat viestin tulkitsemista oikealla tavalla. Lisäksi Koivunen (2009, 

47) tuo esiin, että sanaton viestintä on sanallista vaikuttavampaa ja luotettavam-

paa, jolloin sanallisen ja sanattoman viestin ollessa keskenään ristiriitaiset, sana-

ton viesti antaa viestin vastaanottajalle enemmän informaatiota viestin todellisesta 

sisällöstä. 

Kauppila (2005, 70 - 72) on määritellyt hyvään vuorovaikutukseen kuuluvia piirtei-

tä. Hänen mukaansa hyvä vuorovaikutus pyrkii tehokkaasti saavuttamaan positii-

visia tuloksia ja seurauksia. Samalla toiminnassa kuitenkin säilyy hyvä yhteis-

työsuhde. Lähtökohtana on positiivinen sosiaalinen kontakti, joka syntyy vuorovai-

kutuksen osapuolien välille, kun henkilö tulkitsee aikaisempien kokemustensa ja 

hänelle muodostuneiden sisäisten mallien perusteella toisen kontaktipyrkimyksen 
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myönteiseksi. Hyvään vuorovaikutukseen kuuluu myös luottamus osapuolien välil-

lä. Luottamus syntyy vähitellen vuorovaikutuksen edetessä. Lisäksi hyvän vuoro-

vaikutuksen voidaan nähdä sisältävän avoimuutta ja rehellisyyttä. Kauppila (2005, 

70 - 72) toteaa kuitenkin, että liiallinen avoimuus voi olla vahingollista ja vaarantaa 

vuorovaikutuksen osapuolten välisen luottamuksen. (Kauppila 2005, 70 - 72.) 

Esimerkiksi negatiiviset mielipiteet toisesta suoraan ilmaistuna voivat loukata toista 

turhaan ja aiheuttaa ristiriitoja osapuolten välille. Ristiriidat taas vaikeuttavat hyvää 

vuorovaikutusta. 

Kaikilla ihmisillä on kyky ja tarve olla vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. 

Vuorovaikutustaitojen kehitys alkaa jo varhaislapsuudessa ja varhaisista vuorovai-

kutuskokemuksista muodostuu perusta lapsen myöhemmälle viestinnän ja kielen 

kehitykselle. Vuorovaikutustaitojen kehitys onkin tärkeä osa lapsen kehitystä ja 

elämässä tarvittavien taitojen oppimista. (Launonen 2010, 7, 17.) Osalle lapsista 

vuorovaikutus muiden ihmisten kanssa on luontaisempaa kuin toisille, jotka tarvit-

sevat enemmän tukea vuorovaikutustaitojensa harjoittamiseen (Huhtanen 2005, 

18). 

3.2 Vuorovaikutuksen merkitys lapsen kehitykselle 

Ihmislapsella on syntyessään sisäänrakennettuna kehittymisen valmiudet. Kullakin 

yksilöllä on oma yksilöllinen geeniperimä, jonka pohjalta lapsen kehitys etenee. 

Lapsi on kuitenkin sosiaalisesti riippuvainen toisista ihmisistä. Monet keskeiset 

elimistön ja mielen järjestelmät voivat kehittyä vain vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa. (Gerhardt 2007, 30.) Ensimmäisten ikävuosien aikana lapsen ja 

häntä hoitavien aikuisten välinen vuorovaikutus ja siihen liittyvät tunnekokemukset 

muokkaavat lapsen aivojen rakenteita ja ohjaavat niiden kehitystä. Kaikki myö-

hempi kehitys pohjautuu tähän aivojen varhaiskehitykseen. Ihmisen psyykkistä 

kehitystä ohjaa tunteiden, varhaisen vuorovaikutuksen sekä aivojen kehityksen ja 

toiminnan muodostama kokonaisuus, jonka kaikki osatekijät säätelevät ja ohjaavat 

toinen toisiaan. (Mäntymaa, Luoma, Puura & Tamminen 2003, 459.) 

Aivojen rakenteellinen kehitys tapahtuu pääosin ennen syntymää, kun taas toimin-

nallinen kehitys ja järjestyminen alkavat vasta syntymän jälkeen. Aivojen toimin-



12 

 

nalliseen kehitykseen kuuluu hermosolujen liittyminen yhteen toiminnassa ja aivo-

alueiden välisten yhä laajempien yhteyksien muodostuminen kehityksen etenemi-

sen myötä. Ympäristön tarjoamat kokemukset ja vuorovaikutus hoitavan aikuisen 

kanssa ohjaavat hermosolujen välisten yhteyksien muodostumista ja tarpeettomi-

en yhteyksien karsiutumista. (Mäntymaa & Puura 2011, 18.) Lapsen vasta muo-

toutumassa olevat aivot ja muut ruumiin järjestelmät ovat herkkiä ympäristön är-

sykkeille (Gerhardt 2007, 31). Yksilön aivojen kyky mukautua ympäristöönsä mah-

dollistaa yksilön omaan ympäristöön ja elinolosuhteisiin mahdollisimman hyvin 

soveltuvan järjestelmän kehittymisen (Mäkelä 2003, 109). Koska aivojen rakenne 

ja toiminta muovautuvat ympäristön vaikutusten mukaisesti, varhaisilla kokemuk-

silla on suuri merkitys lapsen psyykkisen kehityksen kannalta. Tietyt kehityksen 

osa-alueet voivat jäädä jopa kokonaan toteutumatta, jos lapsi ei saa ympäristös-

tään tiettyjä kokemuksia ja ärsykkeitä. (Mäntymaa & Puura 2011, 18 - 19.) 

Tunteilla on merkittävä vaikutus aivojen toiminnalliseen kehitykseen. Tunteet kuu-

luvat myös keskeisenä osana vuorovaikutukseen. (Mäntymaa & Puura 2011, 19 - 

20.) Erityisesti pienen lapsen kommunikaatiossa tunteet korostuvat. Hän tarvitsee-

kin vuorovaikutusta sellaisen kumppanin kanssa, joka pystyy virittäytymään lapsen 

tunnetiloihin. (Mäkelä 2003, 115.) Vauvan ja aikuisen välisen kommunikaation si-

sältämät ääntelyt, liikkeet ja katsekontakti välittävät tunteita ja mahdollistavat tun-

netilojen jakamisen ja soinnuttamisen yhteen. Tunteiden jakamisen kautta lapsen 

tunteiden säätelyn taidot kehittyvät vähitellen. Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan 

negatiivisten tunteiden lievittämistä ja vähentämistä sekä positiivisten tunteiden 

jakamista ja lisäämistä. Pienellä lapsella ei ole riittäviä keinoja tunteidensa sääte-

lyyn, joten hän tarvitsee siihen aikuisen apua ja tukea. Saadessaan kokemuksia 

tunteiden säätelystä vuorovaikutuksessa aikuisen kanssa, lapsi oppii säätelymalle-

ja, joiden avulla hänen kykynsä omien tunteidensa itsenäisempään säätelyyn li-

sääntyy. (Mäntymaa & Puura 2011, 20, 22.) 

Ihmiseen on sisäänrakennettuna tarve ja taipumus liittyä muihin ihmisiin ja hakeu-

tua vuorovaikutukseen heidän kanssaan. Nämä varhaiset vuorovaikutussuhteet ja 

-kokemukset muodostavat perustan kaikille tuleville ihmissuhteille. Lapsi on syn-

tymästään saakka osa perhettään, lähiyhteisöään ja laajemmin kulttuuriympäristö-

ään. Toimiessaan vuorovaikutuksessa toisten ihmisten ja ympäristönsä kanssa, 
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hän omaksuu yhteisönsä tietoja, tapoja ja arvoja ja sosiaalistuu yhteisönsä jäse-

neksi. Sosiaalisen toiminnan kautta lapsi rakentaa käsitystä itsestään ja peilaa 

minuuttaan ja omaa arvoaan muista ihmisistä. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 35 - 

36.) 

Lapsuudessa ihminen harjoittelee sosiaalisia vuorovaikutustaitoja (Huhtanen 

2005, 13). Jo pieni vauva hakeutuu aktiivisesti aikuisen seuraan ja yhdessäolon 

tarve lisääntyy koko ajan. Hän viestii ja ilmaisee itseään toiminnallaan, esimerkiksi 

itkun, katsekontaktin, ilmeiden ja eleiden avulla. Vuorovaikutuksessa toisten kans-

sa hän oppii havainnoimaan ja tulkitsemaan toisten ihmisten eleitä ja ilmeitä sekä 

ymmärtämään sosiaalisia tilanteita. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 86.) Aikuisen 

vastatessa lapsen viesteihin herkästi ja johdonmukaisesti lapsi oppii vähitellen 

tunnistamaan omia tarpeitaan ja tunteitaan. Hän saa myös kokemuksen siitä, että 

omien tarpeiden ja tunteiden ilmaisu on hyväksyttävää. (Launonen 2010, 19.) Po-

sitiivinen ja ohjaava vuorovaikutus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja auttaa häntä ar-

vostamaan itseään. Vuorovaikutus edistää myös muun muassa leikkitaitojen ja 

neuvottelutaitojen kehitystä sekä auttaa lasta sietämään pettymystä. (Huhtanen 

2005, 18.) 

Myös kielen kehittymisen kannalta vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Jo vas-

tasyntyneellä vauvalla on esikielellisiä valmiuksia, kuten kyky erottaa kielelle omi-

naisia piirteitä muista äänteistä. Lapsen on kuitenkin kuultava puhetta, jotta hän 

ensin kiinnostuu kielen kuuntelemisesta ja alkaa vähitellen jäljitellä sitä. (Kronqvist 

& Pulkkinen 2007, 89.) Lapsi rakentaa käsitystään kielestä toimiessaan aktiivisena 

toimijana vuorovaikutuksessa ympäristönsä ja lähiyhteisönsä kanssa. On tärkeää, 

että lapsi saa kokemuksen siitä, että sanallinen vuorovaikutus on mukavaa ja hyö-

dyllistä. Lapsi ei voi kuitenkaan oppia puhumaan pelkän jäljittelyn avulla. Sanava-

raston kasvaessa hänen tulee oppia myös kielellisen järjestelmän säännöt oppiak-

seen käyttämään kieltä monipuolisesti. Vuorovaikutuksen kautta lapsi saa mallia 

kielen sääntöjen soveltamisesta ja kielellisten ilmausten käytöstä, mikä tukee hä-

nen omaa kielen kehitystään. (Launonen 2010, 7, 20, 44.) 
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3.3 Vuorovaikutus ja kiintymyssuhde 

Vauva suuntautuu syntymästään asti ympäristöönsä ja pyrkii vuorovaikutukseen 

häntä hoitavien aikuisten kanssa. Kuten aiemmin on todettu, vuorovaikutus toisten 

ihmisten kanssa on olennaisen tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen kan-

nalta. Yksi selitysmalli lapsen synnynnäiseen tarpeeseen olla yhteydessä toisten 

ihmisten kanssa on kiintymyssuhdeteoria.  (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 35 - 36, 

97.) 

Kiintymyssuhdeteoria perustuu John Bowlbyn ajatuksiin siitä, että äidin rakkauden 

puute uhkaa lapsen kehitystä. Pienellä lapsella on synnynnäinen taipumus kiinnit-

tyä häntä hoitavaan aikuiseen. Lapsi syntyy hyvin avuttomana, joten eloonjäämi-

sen ja hyvän kehityksen edellytyksenä ovat pysyvät ja turvalliset suhteet lähellä 

oleviin aikuisiin. (Hautamäki 2011, 29 - 30.) 

Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen ja häntä hoitavien aikuisten välille muodos-

tuu tunneside vuorovaikutuksen kautta (Rusanen 2011, 27). Lapsi pyrkii aktiivisesti 

pitämään yllä sekä fyysistä että psyykkistä läheisyyttä ja yhteyttä hoitajaansa. 

Lapsi ottaa kontaktia aikuiseen esimerkiksi katsekontaktin, hymyn, tarttumisen ja 

itkemisen kautta. (Hautamäki 2011, 30.) Kun lapsi on peloissaan tai kokee uhkaa, 

hän turvautuu siihen ihmiseen, jonka hän kokee turvallisimmaksi. Ensisijaiseen 

hoitajaansa, joka usein on äiti, lapsi luo ensisijaisen kiintymyssuhteen, joka on 

lapselle elämän alkuvaiheessa kaikkein tärkein suhde. Lapsi luo myös toissijaisia 

kiintymyssuhteita muihin aikuisiin, jotka ovat läsnä hänen elämässään jatkuvasti. 

(Rusanen 2011, 27, 30.) 

Kiintymyskohteiksi valikoituvat sellaiset ihmiset, jotka ovat läsnä lapsen elämässä, 

vastaavat hänen tarpeisiinsa sekä kykenevät iloa tuottavaan ja vastavuoroiseen 

vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Ensisijaisesti lapsi kiintyy parhaiten saatavilla 

olevaan henkilöön eli siihen ihmiseen, joka hoitaa häntä eniten. Toissijaisia kiinty-

myskohteita ovat muut lasta lähellä olevat aikuiset. Kiintymyssuhteet eivät ole sa-

manarvoisia vaan jäsentyvät lapsen mielessä hierarkkiseen järjestykseen. Lapsi 

kohtelee kiintymyskohteitaan eri tavoin erityisesti vieraiksi ja pelottaviksi kokemis-

saan tilanteissa. Lapsi luottaa eniten ensisijaiseen kiintymyskohteeseensa, joten 

hän osoittaa todellisimmat tunteensa tälle; hän esimerkiksi protestoi voimakkaim-
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min erotilanteessa ensisijaisen kiintymyskohteensa kanssa. (Rusanen 2011, 199 - 

201.) 

Lapsi tarvitsee elämäänsä vähintään yhden kiintymyskohteen kehittyäkseen tasa-

painoisesti. Useimmilla lapsilla kiintymyskohteita on kuitenkin enemmän. Jo var-

haisessa vaiheessa lapsi alkaa muodostaa muita kiintymyssuhteita ensisijaisen 

kiintymyssuhteen rinnalla. (Rusanen 2011, 197.) Tutkimusten mukaan päivähoi-

don hoitajista voi tulla lapselle toissijaisia kiintymyksen kohteita (De Schipper, Ta-

vecchio & Van IJzendoorn 2008, 454). Sinkkosen ja Suhosen (2006, 124) mukaan 

sillä, miten lapsi kiinnittyy päiväkodin hoitajaan tai hoitajiin, on suuri merkitys lap-

sen päiväkotiin sopeutumiseen. Salminen ja Tynninen (2011, 30 - 31, 44) toteavat 

päivähoidossa olevan tärkeää, että lapsella on yksi tai useampi pysyvä aikuinen, 

johon lapsi voi turvautua. Kun lapsella on hyvä, turvallinen ja kiinteä suhde johon-

kuhun päiväkodin aikuiseen, hän voi turvallisin mielin leikkiä ja tutkia ympäristö-

ään. (Salminen & Tynninen 2011, 30 - 31, 44.) 

Lapsen ja häntä päivähoidossa hoitavan hoitajan välisen kiintymyssuhteen ja posi-

tiivisen hoivan välillä on nähtävissä yhteys. Mitä enemmän hoitaja antaa positiivis-

ta hoivaa lapselle, sitä turvallisempi lapsen ja hoitajan välinen kiintymyssuhde on. 

Päivähoidossa onkin tärkeää, että antamalla positiivista huomiota lapselle riittävän 

usein, hoitaja pystyy luomaan lapselle luottamuksen siihen, että hän on läsnä ja 

lapsi voi turvautua häneen. (De Schipper ym. 2008, 466 - 468.) 

3.4 Lapsi ja aikuinen vuorovaikutuksen osapuolina 

Lapsen ensimmäiset vuorovaikutussuhteet syntyvät yleensä lapsen ja vanhempien 

välille. Vuorovaikutussuhteet vanhempien kanssa alkavat kehittyä heti lapsen syn-

tymän jälkeen ja vähitellen lapsen kasvaessa elinpiiri laajentuu ja vuorovaikutus-

suhteet laajenevat myös perheen ulkopuolelle. Vaikka lapsen syvimmät ja pysy-

vimmät vuorovaikutussuhteet ovatkin usein perheen sisäiset suhteet, tulevat suh-

teet esimerkiksi isovanhempiin ja muihin sukulaisiin, päivähoidon aikuisiin ja kave-

reihin vähitellen lapselle tärkeiksi. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 22.) 
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Lapsen ja aikuisen välisissä suhteissa on olennaista emotionaalisesti läsnä oleva 

vuorovaikutus. Lapset havainnoivat herkästi aikuisen ilmeitä ja eleitä, joten on tär-

keää, että aikuinen pystyy ilmaisemaan aitoja positiivisia tunteita niiden avulla. 

Esimerkiksi lämmin ääni ja katse antavat lapselle positiivisen viestin ja kokemuk-

sen huomioiduksi tulemisesta. Aikuisen sensitiivisyys eli kyky reagoida lapseen 

tunnekielellä onkin erittäin tärkeää lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutukses-

sa. Aikuisen emotionaaliseen saatavilla oloon kuuluu myös tilan antaminen lapsen 

omille vuorovaikutusaloitteille ja niiden huomioiminen. (Salo 2012, 91 - 92, 95.) 

Myös aikuisen fyysinen läheisyys on tärkeää vuorovaikutuksessa. Se auttaa lasta 

tunnistamaan oman ruumiinsa rajoja, luo uskallusta toimintaan ja antaa mahdolli-

suuden ilmaista tunteita turvallisesti ja saada lohdutusta. (Räihä 2004, 134 - 135.) 

Hellä kosketus tuo lapselle turvaa ja rauhoittaa häntä. Kosketuksen välityksellä 

lapsen ja aikuisen välille rakentuu hoivaava tunneyhteys, joka helpottaa lapsen 

oloa vaikeissa tilanteissa. (Salo 2012, 98.) 

Vuorovaikutuksessa lapsen kanssa aikuisen on virittäydyttävä lapsen aaltopituu-

delle ja antauduttava vuorovaikutukseen hänen ehdoillaan. Hyvän vuorovaikutuk-

sen toteutumiseksi on tärkeää, että aikuinen pystyy luomaan avoimen ja luotta-

muksellisen ilmapiirin. (Huhtanen 2005, 19.) Hyvässä ja toimivassa vuorovaikutuk-

sessa aikuinen ohjaa lapsen toimintaa huomioiden tämän iän ja kehitystason. Hän 

tarjoaa lapselle onnistumisen kokemuksia ja tukee tämän itsemääräämisoikeutta, 

mutta myös kieltää ja rajoittaa tarvittaessa. (Salo 2012, 96.) Aikuisen antama posi-

tiivinen palaute vahvistaa lapsen itsetuntoa ja toivottua käyttäytymistä (Huhtanen 

2005, 18). 

Ihmisten välinen kanssakäyminen ja vuorovaikutus perustuvat kohtaamiselle. Sen 

avulla on mahdollista luoda yhteys ja herättää luottamusta ihmisten välille. Koh-

taaminen on enemmän kuin pinnallinen tapaaminen; siihen sisältyvät ystävällinen 

kohtelu sekä toisen ihmisen kuuleminen ja näkeminen niin, että tämä tulee aidosti 

kuulluksi ja nähdyksi. (Mattila 2011, 15 - 16.) Olennaista on kahden ihmisen kyky 

tapa sopeuttaa toimintansa yhteensopivaksi vuorovaikutukseksi (Kontu 2006, 

111). 



17 

 

Lapsen ja aikuisen kohtaamisessa aikuisella on suurempi vastuu, koska hänellä 

on enemmän elämänkokemusta ja ymmärrystä. Aikuisen tulee huolehtia siitä, että 

lapsi tulee hyvin ja arvostavasti kohdatuksi sekä saa turvaa kaikissa tilanteissa. 

Lapselle jokainen hyvä kohtaaminen on merkityksellinen, sillä kohtaamisen kautta 

lapsi rakentaa käsitystä itsestään. Lapsi tarvitsee kokemusta nähdyksi tulemisesta 

oppiakseen luottamaan toisiin. Läheisten aikuisten tulee osoittaa lapselle, että hä-

net hyväksytään kaikkine piirteineen. Myös ilo lapsesta ja sen osoittaminen lapsel-

le viestii lapselle hyväksyntää ja vahvistaa hänen itsetuntoaan. (Mattila 2011, 18, 

30 - 31, 39.) 

Lapsen kohtaamisen perustana on jokaisen lapsen ainutkertaisuuden ja yksilölli-

syyden muistaminen (Mattila 2011, 35). Lapset ovat syntymästään asti erilaisia. 

Lapsen taipumusta reagoida tietyllä tavalla sekä ulkoisiin että sisäisiin ärsykkeisiin 

kutsutaan temperamentiksi. Temperamentti kertoo, millainen reagointi on kullekin 

yksilölle tavanomaista.  Lasten, samoin kuin aikuistenkin, luontaiset taipumukset 

ovat yksilöllisiä eikä näin ollen voida tehdä yleistyksiä siitä, miten ihmiset reagoivat 

tietyissä tilanteissa. Temperamentti ei kuitenkaan yksin määritä sitä, miten ihminen 

toimii erilaisissa tilanteissa, vaan vuorovaikutus aikuisen kanssa kehittää lapsen 

toimintamalleja. Lapsen temperamentti vaikuttaa siihen, millaista vuorovaikutusta 

ja kohtaamista hän aikuiselta tarvitsee, joten aikuisen tulee pystyä mukauttamaan 

käytöstään lapsen temperamentin mukaisesti. (Kanninen & Sigfrids 2012, 35, 41.) 

Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on merkityksellistä lapsen oppimisen 

kannalta. Lapsen oppimisen tarkoituksenmukainen tukeminen edellyttää kuitenkin 

aikuiselta herkkyyttä tiedostaa, millaista tukea lapsi tarvitsee. (Hujala ym. 2007, 57 

- 58.) Tunteiden osoittaminen lapselle on tärkeää, sillä sen avulla lapsi opettelee 

tunteiden ilmaisua ja säätelyä. Aikuisen on tärkeää myös sanoittaa tunteita lapsel-

le, jotta tämä oppii ymmärtämään niitä. Aikuisen on osattava hallita omat tunnere-

aktionsa ja osoittaa tunteensa rakentavasti, sillä aikuisen vihamielisten tunteiden 

kohteeksi joutuminen häiritsee lapsen omaa tunnesäätelyä. (Salo 2012, 93.) Vuo-

rovaikutuksen avulla lapsi oppii myös esimerkiksi pettymysten sietoa ja itsearvos-

tusta (Huhtanen 2005, 18). 

Lapsi tarvitsee hyvään kasvuunsa ja kehitykseensä sekä rajoja että rohkaisua ja 

kannustusta. Aikuisen tulee osata asettaa turvalliset rajat, joista hän pitää kiinni, 
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mutta ei loukaten lasta. Aikuisen on myös osattava kiittää, kehua ja kannustaa 

lasta, jotta tämä tietää kulkevansa oikeaan suuntaan ja tuntee tulevansa hyväksy-

tyksi. (Mattila 2011, 100 - 101.) 

3.5 Päiväkoti vuorovaikutuksen toimintaympäristönä 

Päivähoito on kunnan yksi näkyvimmistä lapsiperheille suunnatuista sosiaali- tai 

opetuspalveluista. Päivähoito sisältää hoidon, kasvatuksen sekä opetuksen ja nä-

mä kolme osaa kuvaavat koko päivähoidon perustehtävää ja ydintä. Päivähoito-

palvelut ovat osa kotikasvatuksen tukemista, ja kasvattajan tehtävä on tukea lap-

sen ja vanhempien välistä suhdetta ja toimia lapsen kanssa hyvin kehitystä edis-

täen sen ajan, kun lapsi on hoidossa. (Koivunen 2009, 17.)   

Varhaiskasvatus tarkoittaa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta, joka 

on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa. Se on tavoitteellista ja suunni-

telmallista toimintaa. Päivähoidossa toteutettava varhaiskasvatus on kasvatuksel-

lista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja oppimista. Varhaiskasvatus on yhteiskunnan järjestämää, valvomaa ja 

tukemaa palvelua. (Järvinen ym. 2009, 123 - 124.)  

Lasten päivähoitolain mukaan päivähoitoa voivat saada lapset, jotka eivät ole vielä 

oppivelvollisuusikäisiä. Myös oppivelvollisuusikäiset lapset voivat saada päivähoi-

toa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole muulla tavoin järjestetty. (L 

19.1.1973/36.) Lasten varhaiskasvatuspalvelut jaetaan päiväkotihoitoon, perhe-

päivähoitoon, esiopetukseen, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä avoi-

meen varhaiskasvatustoimintaan (Varhaiskasvatus ja päivähoito, päivitetty 

13.11.2012). Päiväkotihoito tapahtuu lasten päivähoidolle tarkoitetuissa tiloissa. 

Perhepäivähoito taas tapahtuu hoitajan kodissa, lapsen kodissa tai erillisessä 

ryhmäperhepäiväkodissa. Avoin varhaiskasvatustoiminta on lapsiperheille suun-

nattua toimintaa, johon voi osallistua säännöllisesti tai satunnaisesti. (Varhaiskas-

vatus 2013.)      

Varhaiskasvatus on ennen kaikkea ihmissuhdetyötä, jossa kasvattajalta vaaditaan 

hyviä vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutus on varhaiskasvatuksessa työväline yh-



19 

 

teistyössä ihmisten ja yhteisöjen kanssa. Kaiken vuorovaikutuksen perusta on 

keskustelemisen ja kuuntelemisen taidot. Vuorovaikutuksen avulla luodaan yhtei-

siä merkityksiä, välitetään tietoa erilaisista asioista, vaihdetaan osapuolten välisiä 

kuulumisia ja osoitetaan kiinnostusta sekä huolenpitoa. Hyvän ammatillisen vuoro-

vaikutuksen edellytyksiä ovat vuorovaikutusvastuu, rehellisyys, asiakaslähtöisyys, 

kunnioitus, oikein kuuleminen ja ymmärtäminen, vastuu omista ajatuksista, tunteis-

ta ja teoista sekä hyvä tahto ja välittäminen. (Järvinen ym. 2009, 159.) Varhais-

kasvatuksen suurin haaste on lasten kehityksen yksilöllinen sekä yhteisöllinen tu-

keminen, sillä kasvatuksellisen ja opetuksellisen toiminnan tulisi pohjautua siihen, 

miten lasten kokonaisvaltaista kasvua voidaan tukea (Järvinen ym. 2009, 125 - 

127). 

Lapsen ja häntä hoitavan henkilön välinen vuorovaikutus vaikuttaa suuresti lapsen 

kehitykseen. Päivähoidossa vuorovaikutuksessa yhdistyvät samanaikaisesti sekä 

tunneperäiset että älylliset elementit. Kasvattajan tulee olla käytettävissä ja vastata 

lapsen tarpeisiin. Hyvä ja toimiva vuorovaikutus edellyttää lapsen hyvää tuntemis-

ta. (Tiensuu 2005, 25.) Tutustumisen kautta kasvattaja oppii tunnistamaan lapsen 

tarpeita paremmin ja lapsi saa kokemuksen siitä, että hänen viestinsä tulee ym-

märretyksi. Myös lapsi oppii ymmärtämään paremmin aikuisia, esimerkiksi äänen-

sävyn ja tunnelman mukaan. (Räihä 2004, 134.)   

Päivähoidossa vuorovaikutus perustuu pääasiassa samanlaisille asioille kuin ko-

tona. Vuorovaikutusta edistäviä tekijöitä ovat muun muassa pysyvyys ja jatkuvuus, 

yhteinen rytmi sekä toistuvuus. Päiväkodin arjessa pysyvyys ja jatkuvuus tarkoitta-

vat sitä, että kasvattajien ja lapsiryhmän vaihtuvuus on mahdollisimman vähäistä. 

Lapsen kehitykselle on tärkeää, että lapsi voi kiintyä ja turvautua tuttuun ja pysy-

vään kasvattajaan. Toistuvuus ilmenee arjessa siten, että samat asiat tapahtuvat 

suunnilleen samalla tavalla joka päivä, esimerkiksi ruokailun jälkeen siirrytään päi-

väunille. Kun toiminnot toistuvat päivittäin samanlaisina, lapsi oppii ennakoimaan 

päivän kulkua, mikä lisää lapsen hallinnan ja turvallisuuden tunteita. Tätä kautta 

kasvattaja ja lapsi voivat löytää yhteisen rytmin päiväkodin arkeen. (Räihä 2004, 

133 - 134.) 
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3.6 Vuorovaikutus lapsen ja päiväkodin kasvattajan välillä 

Kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus on tutkimusten mukaan tärkein var-

haiskasvatuksen laatua määrittävä kriteeri. Kasvattaja voi toiminnallaan vaikuttaa 

suuresti lapsen hyvinvointiin päivähoidossa. Lämmin vuorovaikutus, lapsen yksilöl-

linen arvostaminen, herkkyys lapsen reaktioille ja positiivisen tuen antaminen ovat 

tärkeitä tekijöitä aikuisen toiminnassa. (Kalliala 2008, 67.) Vuorovaikutuksen toimi-

vuus edellyttää sitä, että kasvattaja ja lapsi tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa. 

Aito vuorovaikutus syntyy kiireettömästä yhdessäolosta ja yhdessä keskustelemi-

sesta.  (Rouvinen 2007, 128.) 

Päiväkodissa kasvattajan ja lapsen yhteinen toiminta mahdollistaa lapselle tuen 

saamisen tarvitsemiinsa asioihin. Vuorovaikutuksessa kasvattajan kannalta näh-

dään tärkeinä tekijöinä avustaminen, saatavilla olo ja kuunteleminen. (Kalliala 

2008, 30.) Lapsen kuunteleminen ja kuuleminen on tärkeää, jotta kasvattaja osaa 

ohjata lasta tarvittaessa tarkoituksenmukaisella tavalla. Lasta tulee myös kehua ja 

kannustaa, jotta tämä saa vahvistusta omalle toiminnalleen. (Koivunen 2009, 123.) 

Kasvattajan lasta tukevan toiminnan voidaan nähdä rakentuvan kolmesta peruste-

kijästä, jotka ovat stimulaatio, sensitiivisyys ja autonomia. Stimulaatio tarkoittaa 

sitä, että kasvattaja tukee lapsen mielikuvia tai opettaa lapselle uusia tietoja tai 

taitoja, ja näin tuottaa lapselle uutta ainesta ajatteluun ja toimintaan. Sensitiivisyys 

käsitetään kasvattajan herkkyytenä ymmärtää ja tunnistaa lapsen tarpeita ja tun-

teita sekä vastata niihin. Autonomia taas on kasvattajan kykyä antaa tilannekoh-

taisesti sopivasti tilaa lapsen omaehtoiselle toiminnalle ja kiinnostuksenkohteiden 

tutkimiselle. Näiden tekijöiden nähdään olevan tärkeitä lapsen hyvän kehityksen 

tukemiselle. (Kalliala 2008, 68.) 

Kasvattajan tulee olla läsnä lasten toiminnassa. Hänen on kuitenkin annettava ti-

laa myös lasten omaehtoiselle toiminnalle. (Koivunen 2009, 123.) Puroilan (2002, 

75 - 77) tutkimuksessa kasvattajien sitoutuminen lasten toimintaan oli vaihtelevaa. 

Ohjatuissa tuokioissa kasvattajat sitoutuivat tiiviisti yhteiseen toimintaan lasten 

kanssa, mutta kasvattajan toiminta lasten vapaan leikin tilanteissa riippui kasvatta-

jasta. Joidenkin kasvattajien toiminnassa korostui runsas vuorovaikutteisuus las-

ten kanssa sekä ohjatuissa että vapaan leikin tilanteissa, kun taas toiset kasvatta-
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jat keskittyivät vapaan leikin tilanteissa muihin asioihin ja vuorovaikutus lasten 

kanssa rajoittui lasten ohjaamiseen. (Puroila 2002, 75 - 77.) 

Kasvatustilanteissa on merkityksellistä, miten kasvattaja kohtaa lapsen. Lapsen 

kokemusmaailman tunteminen ja tieto siitä, miten lapsi ilmaisee tunteitaan ja tar-

peitaan, on tärkeää, jotta kasvattaja osaa kohdata lapsen tälle sopivalla tavalla. 

(Kontu 2006, 111.) Kasvattajien tulee kohdata lapset yksilöllisesti omina persooni-

naan. Lasten omia ajatuksia on tärkeää kuunnella ja ottaa huomioon toiminnassa. 

Lapsen mielipiteiden hyväksyminen rohkaisee häntä tuomaan niitä enemmän 

esiin, jolloin kehittyvät sekä hänen ajattelutaitonsa että hänen itsetuntonsa. (Rou-

vinen 2007, 129 - 130.) Päivähoidossa lapsen yksilöllinen huomioiminen voi kui-

tenkin olla haastavaa, koska myös suuressa ryhmässä toimittaessa on pystyttävä 

näkemään lasten yksilölliset piirteet ja tarpeet. (Koivunen 2009, 19.) 

Holkeri-Rinkinen (2009, 214) toteaa tutkimuksessaan, että lapset joutuvat päivä-

kodissa kilpailemaan aikuisten huomiosta. Ryhmän suuren koon vuoksi myös vuo-

rovaikutusaloitteita on usein paljon ja myös useita samanaikaisesti. Lapset joutu-

vatkin usein odottamaan saadakseen aikuisen huomion eikä huomion saaminen 

ylipäänsä ole kaikissa tilanteissa varmaa. Tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että las-

ten suuri määrä tilanteessa vaikuttaa heikentävästi lapsen mahdollisuuteen tulla 

kuulluksi. (Holkeri-Rinkinen 2009, 214.) 

Yksi tapa parempaan vuorovaikutukseen lapsen ja aikuisen välillä on pienryhmä-

toiminta. Alle kouluikäisen lapsen taidot toimia yhdessä toisten lasten ja aikuisten 

kanssa ovat vielä riittämättömät, joten huolimatta vuorovaikutuksen tuottamasta 

ilosta, se on lapselle aina myös kuluttavaa. Siksi häntä tulisi päiväkodissa suojella 

liian suurelta vuorovaikutussuhteiden määrältä. Pienessä ryhmässä lapsen on tur-

vallista toimia omana itsenään ja hän pystyy hallitsemaan omaa toimintaansa pa-

remmin. Lisäksi kasvattaja voi pienryhmässä huomioida jokaista lasta yksilölli-

semmin sekä antaa tukea niihin asioihin, joissa lapsi sitä tarvitsee. Lapsi saa myös 

kokemuksen siitä, että hänet kohdataan aidosti. Pienryhmä mahdollistaa parem-

man vuorovaikutuksen aikuisten ja lasten sekä lapsiryhmän jäsenten välillä. Aikui-

sen ja lapsen välisen vuorovaikutuksen avulla lapsi saa psyykeään kannattelevaa 

vuorovaikutusta silloin kun tarvitsee. (Mikkola & Nivalainen 2009, 19 - 20, 31 - 33.) 
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De Schipper, Riksen-Walraven ja Geurts ovat tutkineet lapsi-hoitajasuhdeluvun 

vaikutusta vuorovaikutukseen päivähoidossa. Heidän tutkimuksensa mukaan vuo-

rovaikutus oli huomattavasti parempaa niissä lapsiryhmissä, joissa oli kolme lasta 

hoitajaa kohti kuin niissä lapsiryhmissä, joissa hoitajaa kohti oli viisi lasta. Tämä 

ilmeni erityisesti pienimpien lasten ryhmissä, mutta myös isompien lasten ryhmis-

sä ilmiö oli nähtävissä. Pienemmässä ryhmässä hoitajat pystyivät olemaan 

enemmän läsnä lapsille. Lapset taas toimivat paremmin yhteistyössä hoitajan 

kanssa. Lisäksi erityisesti pienten lasten kanssa toimiessaan hoitajat antoivat pie-

nemmässä ryhmässä laadukkaampia ohjeita, pitivät rajoja paremmin ja osoittivat 

vähemmän negatiivista huomiota lapsille. (De Schipper ym. 2006, 871.) 

Koiviston (2007, 150) mukaan kaikilla päiväkodin vuorovaikutustilanteilla on merki-

tystä lasten itsetunnon kehittymisen kannalta. Kaikissa päivän tilanteissa on siksi 

tärkeää hyödyntää tilanteen tarjoamat vuorovaikutusmahdollisuudet; pelkän ohja-

tun toiminnan sisältämä vuorovaikutus ei siis riitä. Kasvattajien tulee olla kaikissa 

tilanteissa läsnä ja lasten käytettävissä. Kiireettömässä ilmapiirissä vuorovaikutus-

ta on enemmän, joten sen ylläpitäminen esimerkiksi pienryhmätoiminnan ja toi-

minnan priorisoinnin avulla on tärkeää. (Koivisto 2007, 150.) 

Lasten kanssa työskentelevien aikuisten tulee muistaa, että lapsi ei ole työn eikä 

kohtaamisen kohde vaan aina aktiivinen toimija. Kasvattaja joutuu kuitenkin joskus 

määrittämään, mitkä asiat ovat lapselle hyväksi. Tällöin hänen on tiedostettava 

suuri vastuunsa siitä, että lapsen etu aidosti toteutuu. (Mattila 2011, 49.) Lapset 

reagoivat eri tavoin kasvattajien heille tarjoamiin määrittelyihin siitä, miten päivä-

kodissa ollaan. He voivat totella aikuista, neuvotella aikuisten kanssa tavoitteena 

saada oma näkökulmansa esiin ja vaikuttaa aikuisen päätöksiin tai osoittaa joko 

avointa tai passiivista vastarintaa. (Eerola-Pennanen 2013, 109.) 

Holkeri-Rinkisen (2009, 212 - 214) tutkimuksessa aikuinen oli usein vuorovaikutus-

tilanteen hallitseva osapuoli riippumatta siitä, keneltä aloite vuorovaikutukseen oli 

tullut. Tämä oli kuitenkin usein myönteinen asia tilanteen kannalta, sillä aikuisen 

kommentit ja kysymykset rohkaisivat lasta jatkamaan vuorovaikutusta. Lapset ha-

lusivat jakaa aikuisen kanssa hyvin monenlaisia asioita. Lasten ja aikuisten väli-

sissä keskusteluissa esiin tulleita asioita aikuiset pystyivät käyttämään hyväksi 

myöhemmin tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi lapsi sai kokemuksen 
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kuulluksi tulemisesta, kun aikuinen osoitti olevansa kiinnostunut hänen asiastaan. 

(Holkeri-Rinkinen 2009, 212 - 214, 219.) 

Lundán (2009) on tutkinut kasvattajan ja lapsen toimintatapoja haasteellisissa vuo-

rovaikutustilanteissa päiväkodissa. Hän toteaa, että jännitteisessä tilanteessa kas-

vattajan tulee pystyä tunnistamaan niitä tekijöitä, jotka jännitteeseen ovat johta-

neet. Ristiriitatilanteissa toisen syyttely ei auta vaan kasvattajan on pystyttävä kä-

sittelemään ristiriitaa lapsen kanssa. Kasvattajan on pohdittava myös sanavalinto-

jaan ristiriitatilanteissa; esimerkiksi tilanteeseen sopivat sanavalinnat ja pehmen-

netty sävy voivat auttaa ristiriidan purkamisessa. Tavoitteena on yhteisymmärryk-

sen löytäminen tilanteessa. (Lundán 2009, 129.) 
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4 VUOROVAIKUTUS LAPSEN TURVALLISUUDEN TUNTEEN 

TUOTTAJANA 

4.1 Lapsen turvallisuuden tunne 

Lapsuus elämänvaiheena luo tulevaisuudelle raamit. Lapsuusiän läheisillä ihmis-

suhteilla on hyvinkin pitkäaikaisia vaikutuksia lapsen kehityksen kulkuun lapsuus- 

ja nuoruusiässä. Vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa lapsi oppii säätele-

mään omia tunteitaan ja toimimaan toisten ihmisten kanssa. Turvalliset ja läheiset 

suhteet lapsuusiässä edistävät suotuisaa kehitystä ja vähentävät epäsuotuisan 

kehityskulun riskiä. (Silvén & Kouvo 2010, 84.)   

Tunne turvallisuudesta on ihmisen mielenterveyden ja itsetunnon perusta: mikäli 

lapsi ei tunne oloaan turvalliseksi, hänen koko elämänsä on vaarassa luhistua ajan 

myötä. Lapsuudessa koetut turvallisuuden tai turvattomuuden tunteet jättävät jäl-

kensä ihmisen koko tulevaisuuteen, sillä elämän perusturvallisuuden tunne muo-

dostuu jo varhain lapsuudessa. (Penttinen 2002, 13.). Lapsen turvallisuuden tunne 

voi syntyä monesta asiasta: aikuisen läsnäolosta, vuorovaikutuksesta sekä hoi-

dosta ja huolenpidosta. Eli toisin sanoen lapsella on tietoisuus siitä, että hänen niin 

fyysisiin, psyykkisiin kuin sosiaalisiinkin tarpeisiin vastataan ja hänestä välitetään. 

Jokaisella lapsella, kuten myös jokaisella aikuisella, on tarve tulla nähdyksi, kuul-

luksi ja kohdatuksi kokonaisvaltaisesti ja yksilöllisesti. (Kanninen & Sigfrids 2012, 

20 - 22.)  

4.2 Vuorovaikutus ja turvallisuuden tunne 

Turvallisuuden tunteen yksi merkittävimmistä lähteistä on arvostava yhdessäolo 

lapsen ja aikuisen välillä. Ihminen on luotu olemaan vuorovaikutuksessa toisten 

ihmisten kanssa. Avoin ja hyvä vuorovaikutus vaikuttaa merkittävästi lapsen kehi-

tykseen ja kasvamiseen. Lapsen mahdollisuus tulla kuulluksi, jakaa tunteitaan ja 

ajatuksiaan, onneaan tai suruaan edistää lapsen kehitystä. Tämä toteutuu, kun 

lapsen ja aikuisen kohdatessa vallitsee keskinäinen kunnioitus ja halu kuulla toista 
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sekä ottaa hänet vakavasti. Vaikka lapsi olisi jatkuvasti toisten ihmisten ympä-

röimä, se ei tarkoita, että hän ei olisi yksinäinen; lapsi voi olla yksinäinen suures-

sakin ryhmässä, jos hänestä ei olla aidosti kiinnostuneita. (Mattila 2011, 67 - 68.) 

Kun lapsi on hyvässä vuorovaikutuksessa turvallisten aikuisten kanssa, voi lapsen 

turvallisuuden tunne vahvistua. Tämän tunteen vahvistuttua lapsi oppii luottamaan 

siihen, että elämä kantaa ylä- ja alamäissä. Lapsi tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa, 

turvallisuutta, kunnioitusta sekä läsnäoloa aikuisilta. (Mattila 2011, 67 - 68.) Turval-

lisuuden tunne tuo lapselle myös jatkuvuuden tunnetta: lapsi luottaa siihen, että 

hänelle tärkeät ihmiset ovat koko ajan hänen elämässään eivätkä vain katoa yht-

äkkiä (Rusanen 2011, 270). 

Lapsen kokemus turvallisesta kiintymyksestä aikuiseen ja turvallisuuden tunteesta 

vaikuttaa lapsen kykyyn tunnistaa, ilmaista ja säädellä omia ja myös toisten tuntei-

ta. Lapsi kykenee myös säätelemään omaa toimintaansa ja eläytymään toisen 

asemaan paremmin kuin turvattomuutta kokeneet. Myös sosiaalisten taitojen, ku-

ten huomaavaisuuden ja sosiaalisen joustavuuden, kehittyminen edistyy, kun lapsi 

tuntee olonsa turvalliseksi. (Kanninen & Sigfrids 2012, 32.) 

Turvallisuuden tunteella on lapselle suuri merkitys myös erilaisten asioiden käsitte-

lyssä. Luottamus omiin arvoihin, näkemyksiin ja tunteisiin syntyy sisäisen turvalli-

suuden, turvallisuuden tunteen myötä. Lapsi oppii luottamaan omiin valintoihinsa 

ja seisomaan niiden takana. Turvallisuuden tunne vaikuttaa myös luottamukseen 

oman olemassa olon oikeudesta: oikeus olla olemassa omana itsenään. (Mattila 

2011, 72 - 73.) Kun lapsella on vahva turvallisuuden tunne, hän pystyy myös kes-

kittymään ja oppimaan paremmin (Rusanen 2011, 270).   

Jos lapsi tuntee toistuvasti turvattomuutta ja epäoikeudenmukaisuutta, hän voi 

alkaa uskoa, että ei kelpaa sellaisena kuin oikeasti on. Lisäksi lapsi voi alkaa aja-

tella, että asioiden mennessä huonosti, niiden kuuluukin mennä, koska hän ei ole 

hyvin menemisen arvoinen. Ilo ja onni voivat alkaa tuntua ahdistavalta. (Mattila 

2011, 72 - 73.) Turvattomuutta tuntevalle lapselle saattaa kehittyä ajan myötä op-

pimisvaikeuksia sekä tunne-elämän vaikeuksia. Tunne-elämän vaikeudet voivat 

vaikuttaa hyvin voimakkaastikin kognitiivisiin toimintoihin, kuten kykyyn havaita, 

muistaa ja palauttaa mieleen asioita. (Rusanen 2011, 271.) 
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Monien tutkimusten (Watamura, 2003, Smider 2002, ym.) mukaan lapsen stressin 

aikaansaama kortisolitason nousu voi heikentää kognitiivisia toimintoja, kuten op-

pimista ja muistia. Lapsen kokiessa päiväkodissa jatkuvaa stressiä, joka voi syntyä 

esimerkiksi turvattomuuden tunteesta, saattavat päiväkodin tarjoamat virikkeet 

jäädä käyttämättä ja ympäristö vaikuttaa negatiivisesti aivojen kehitykseen. Lap-

sen korkean kortisolitason on osoitettu myös olevan yhteydessä hänen sosioemo-

tionaaliseen kehitykseensä. Jos lapsi kokee herkästi stressiä, hän tuntee helposti 

pelokkuutta ja turvattomuutta, mikä vähentää sosiaalista sopeutumista. On tutkittu 

myös, että esimerkiksi ärtyneisyys ja huono käytöksen kontrolli olivat lapsilla yh-

teydessä korkeaan kortisoliin eli stressiin. Tutkimuksissa lasten sosiaalinen kom-

petenssi eli kyky tulla toimeen toisten lasten kanssa sekä ratkaista sosiaalisia on-

gelmia laski, kun lapsen stressi ja kortisolitaso lisääntyivät. Lasten kesken syntyi 

helpommin riitoja, joista lapset eivät oppineet rakentavia ongelmanratkaisutapoja, 

vaan ne lisäsivät pettymyksiä ja turhautumista. (Keltikangas-Järvinen 2012, 87 - 

91.) 

Lapsuuden turvallisuuden tunnetta rakentavat siis monet tekijät. Sisäinen turvalli-

suus rakentuu myös päiväkodissa, kun lapsella on mahdollisuus turvalliseen vuo-

rovaikutukseen sekä tunteidensa ja ajatustensa jakamiseen. Tunne, että kelpaa 

sellaisena kuin on, on keskeinen osa turvallisuuden tunteen syntymisessä. Tämä 

antaa sisäistä voimaa ja rohkeutta myös tulevaisuuteen erilaisten ihmisten kanssa 

toimimiseen. Tasavertaisuus, välittäminen ja muistuttaminen olemassa olon oi-

keudesta luovat lapselle luottamusta aikuiseen ja tietoa oikeudesta oppia aikuisel-

ta sekä saada huolenpitoa ja turvaa. (Mattila 2011, 73.) 

4.3 Lapsen turvallisuuden tunne päiväkodissa 

Turvallisuuden käsite voidaan jakaa objektiiviseen turvallisuuteen: ”turvallisuus” 

sekä subjektiiviseen turvallisuuteen: ”turvallisuuden tunne”. Objektiivinen turvalli-

suus voi päivähoidossa viitata päivähoitoa koskeviin objektiivisiin tekijöihin, kuten 

lainsäädäntöön ja hoitoympäristön turvallisuuteen. Subjektiivinen turvallisuus taas 

merkitsee omaa kokemusta turvallisuudesta, johon voivat vaikuttaa monet tekijät, 
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esimerkiksi tutun kasvattajan läsnäolo ja hyvä vuorovaikutussuhde tämän kanssa. 

(Rusanen 2011, 193 - 194.) 

Koivisto on tutkinut, miten päiväkoti osaltaan vaikuttaa lapsen itsetunnon kehitty-

miseen kasvatuskäytännöiltään sekä toimintatavoiltaan. Tutkimuksen mukaan 

vuorovaikutuksen arvostaminen sekä lämmin ja avoin ilmapiiri, jossa lapsi voi ko-

kea hyväksyntää ja kunnioitusta, olivat keskeisiä tekijöitä lapsen perusturvallisuu-

den tunteen synnyssä. Merkittävää on myös se, että tutustumiselle, vuorovaiku-

tukselle sekä luottamuksellisten ihmissuhteiden synnylle on varattava päiväkodin 

arjessa runsaasti aikaa. Tämä luo perustan sille, että ryhmän kasvattajat ja lapset 

oppivat tuntemaan toisensa sekä luottamaan toisiinsa. (Koivisto 2007, 125.) 

Lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välisen suhteen perusta on perusturvallisuuden 

tunne. Turvallisuuden tunteen luominen on päivähoidossa hoitajan vastuulla, sillä 

hoitajan tarkoitus on tuottaa lapselle tunne, että hoitaja on siellä lasta varten: tun-

neperäisesti saatavilla, auttamassa ja tukemassa lasta sekä antamassa tarvittaes-

sa lohtua. Hyvässä hoivasuhteessa lapsi kokee perusturvallisuuden tunnetta ja 

häntä hoitava aikuinen kykenee lukemaan ja säätelemään lapsen erilaisia tunteita 

tarpeeksi onnistuneesti. Olennaista on, että aikuinen ymmärtää lapsen yksilöllisen 

tavan kokea asioita, oivaltaa lapsen ydintunteet reagoinnin alta sekä pystyy seu-

raamaan lapsen mielentilan vaihteluja niin hoitopäivän aikana kuin pidemmälläkin 

aikavälillä kehityksen ja kasvun aikana.  (Kanninen & Sigfrids 2012, 80.) 

Koiviston tutkimuksen mukaan lapsen tieto siitä, että tuttu ja turvallinen kasvattaja 

on läsnä ja tarvittaessa saatavilla, vaikuttaa oleellisesti lapsen turvallisuuden tun-

teen syntymiseen ja tätä kautta myös lapsen itsetunnon vahvistumiseen. Lapsen 

ja kasvattajan välisessä vuorovaikutuksessa kasvattajan on oltava henkisesti läs-

nä ja osoitettava lapselle kiinnostuksensa ja välittämisensä. (Koivisto 2007, 125 - 

126.)  

Myös hellällä kosketuksella on merkittävä rooli lapsen turvallisuuden tunteen luo-

misessa. Lasta hoitavan aikuisen hoivaava ja lämmin kosketusyhteys tuo erityises-

ti pienille lapsille turvaa ja läheisyyttä, rauhoittaa itkua sekä opettaa lapselle oman 

kehon hallintaa. Turvaa tuottavan suhteen luomistyöhön kuuluukin ensisijaisesti 
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myös kyky koskea ja rauhoittaa pieni lapsi fyysisesti ja tätä kautta myös tarjota 

lapselle hoivaavaa tunneyhteyttä. (Salo 2012, 98.)  

Turvallisen suhteen luominen lapseen edellyttää kasvattajalta sensitiivisyyttä ja 

lämpöä. Aikuisen on oltava emotionaalisesti läsnä ja vastaanottavainen lapsen 

kontaktinotolle. Myös lapsen tarpeiden tunnistaminen ja oikein tulkitseminen ovat 

tärkeitä tekijöitä, sillä ne edesauttavat riittävän nopeaa vastaamista lapsen tarpei-

den täyttämiselle. Lasta hoitavan aikuisen toiminta on oltava myös ennakoitavaa, 

sillä lapsen on tiedostettava, että aikuinen on saatavilla ja herkkä vastavuoroisuu-

delle. Aikuisen on myös kyettävä säätelemään lapsen tunteita sekä tarjoamaan 

mielekästä ja ikätasoa vastaavaa leikkiä ja muuta toimintaa. (Kanninen & Sigfrids 

2012, 109.) 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

5.1 Laadullinen tutkimus 

Toteutimme opinnäytetyömme laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on ymmärtää paremmin tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ja tehdä 

sitä näkyväksi (Denzin & Lincoln 2000, 3 - 4). Laadullinen tutkimus sopi parhaiten 

opinnäytetyöhömme, koska tavoitteenamme oli saada selville kasvattajien näke-

myksiä aiheestamme. 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on tutkittavan ilmiön ku-

vaaminen, ymmärtäminen ja tulkitseminen mielekkäällä tavalla. Tavoitteena on 

saavuttaa syvällinen ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 2008, 24.) Pitkä-

rannan (2010, 20) mukaan tutkittavaa ilmiötä tulkitaan ja siitä pyritään luomaan 

kuvaava malli. Laadullisessa tutkimuksessa ei niinkään pyritä todentamaan ole-

massa olevia väittämiä todellisuudesta vaan löytämään tai paljastamaan tosiasioi-

ta (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 157). Laadullisessa tutkimuksessa keskity-

tään merkityksiin eli ihmisten kokemuksiin ja näkemyksiin maailmasta. Sillä pyri-

tään esimerkiksi sanojen ja kuvien avulla kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä. Tiedonke-

ruussa ja analysoinnissa tutkija on keskeisessä asemassa, sillä hänen tulkintansa 

aineistosta vaikuttavat tutkimustuloksiin. (Kananen 2008, 25.) 

Laadullinen tutkimus ei ole mikään yksittäinen tutkimustapa vaan joukko erilaisia 

lähestymistapoja ja tutkimusmenetelmiä. Siksi ei ole mahdollista antaa yleispäte-

vää ohjetta siitä, miten laadullinen tutkimus etenee. Tutkijan valitsemat lähestymis-

tavat ja tutkimusmetodit määrittävät, mikä laadullisen tutkimuksen suuntauksista 

on kyseessä. Laadullisen tutkimuksen tutkimustavoista voidaan kuitenkin löytää 

tiettyjä yhtäläisyyksiä, jotka ovat tyypillisiä kaikille tutkimustavoille. (Hirsjärvi ym. 

2007, 158 - 159.) 

Tyypillistä laadullisille tutkimuksille on aineiston kerääminen todellisissa tilanteissa 

käyttäen ihmistä tiedon kerääjänä ja tuottajana. Ihminen pystyy sopeutumaan 

vaihteleviin tilanteisiin, jolloin näin saatua tietoa voidaan pitää luotettavampana 

kuin erilaisilla mittausvälineillä hankittua tietoa. Aineisto hankitaan käyttäen laadul-
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lisia metodeja, joiden avulla saadaan esiin tutkittavien näkökulmat. (Hirsjärvi ym. 

2007, 160.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkittavien määrä on usein melko pieni, 

sillä merkityksellistä tutkimuksen kannalta on aineiston laatu, ei niinkään määrä 

(Eskola & Suoranta 2000, 18). Aineiston monipuolisuuden varmistamiseksi valit-

simme yhteistyöpäiväkodeiksi keskenään jollain tavalla erilaisia päiväkoteja. Opin-

näytetyöhömme osallistuvien päiväkotien henkilökunnat päättivät itse haastattelui-

hin osallistuvat. Esitimme heille toiveen, että haastateltavat tulisivat eri-ikäisten 

lasten ryhmistä, jotta saisimme mahdollisimman monipuolisen haastateltavien jou-

kon. 

Laadullisten tutkimusten tyypillinen piirre on myös, että aineiston analysoinnin läh-

tökohtana on tarkastella aineistoa yksityiskohtaisesti ja eri näkökulmista. Ana-

lysoinnissa tutkija ei määritä sitä, mikä on tärkeää. Lisäksi tyypillistä on tutkimus-

suunnitelman joustavuus, jolloin suunnitelmaa on mahdollista muuttaa tarvittaes-

sa. (Hirsjärvi ym. 2007, 160.) 

5.2 Aineistonkeruu 

Opinnäytetyömme empiirinen aineisto koostuu kymmenestä päiväkotien kasvatta-

jien haastattelusta. Haastattelujen avulla pyrimme selvittämään kasvattajien nä-

kemyksiä lapsen ja päiväkodin kasvattajien välisestä vuorovaikutuksesta ja sen 

merkityksestä lapsen kannalta. Lisäksi selvitimme, millainen yhteys vuorovaiku-

tuksella ja turvallisuuden tunteella on. 

Halusimme kerätä aineiston haastattelemalla, koska haastatteluiden avulla saa 

parhaiten selvitettyä kasvattajien näkemyksiä opinnäytetyömme aiheesta. Haastat-

telun hyötynä on Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 35) mukaan esimerkiksi tutkijan 

mahdollisuus selventää haastateltavan vastauksia ja syventää saamiaan tietoja 

haastattelutilanteessa. Haastattelussa haastateltava on tutkimuksen aktiivinen 

osapuoli ja saa kertoa ajatuksistaan vapaasti rakentaen omia merkityksiään tutkit-

tavasta ilmiöstä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 35.) Kanasen (2008, 74) mukaan haas-

tattelut voidaan toteuttaa yksilöhaastatteluina tai ryhmähaastatteluina. Teimme 

opinnäytetyömme haastattelut yksilöhaastatteluina, koska halusimme antaa jokai-

selle kasvattajalle mahdollisuuden kertoa omista ajatuksistaan ja näkemyksistään 
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mahdollisimman avoimesti ja niin, ettei toisten haastateltavien läsnäolo vaikuta 

hänen esiin tuomiinsa asioihin.  

Teimme haastattelut neljässä Seinäjoen kaupungin päiväkodissa. Pyrimme valit-

semaan jollain tavoin erilaisia päiväkoteja yhteistyökumppaneiksi. Kaikissa päivä-

kodeissa toteutettiin pienryhmätoimintaa jossain muodossa, mutta yhdessä päivä-

kodissa pienryhmätoimintaa oli kehitetty pidemmälle. Siellä pienryhmät pysyvät 

samoina mahdollisuuksien mukaan vuodesta toiseen ja myös pienryhmän kasvat-

taja pysyy samana. Toinen yhteistyöpäiväkodeista on vuoropäiväkoti, joka on auki 

vuorokauden ympäri, joten sekä lasten että kasvattajien vaihtuvuus on suurta. 

Tämän vuoksi päiväkodin pienryhmätoiminta toteutuu siten, että siellä on pysyvät 

pienryhmät, mutta kasvattaja saattaa vaihdella.  Kolmas yhteistyökumppanimme 

on hyvin suuri päiväkoti, jossa on monta lapsiryhmää. Neljäs yhteistyöpäiväkotim-

me taas on melko pieni. Sovimme päiväkotien kanssa opinnäytetyöhön osallistu-

misesta, minkä jälkeen haimme tutkimuslupaa opinnäytetyöllemme Seinäjoen 

kaupungin varhaiskasvatusjohtajalta. Emme laittaneet tutkimuslupaa opinnäyte-

työmme liitteeksi, sillä siinä tulevat esiin työmme yhteistyöpäiväkodit. Eettisistä 

syistä johtuen emme halunneet opinnäytetyössämme mainita päiväkoteja nimeltä. 

Haastattelimme seitsemää päiväkodin opettajaa ja kolmea lastenhoitajaa. Alun 

perin tarkoituksenamme oli, että päiväkodin opettajia ja lastenhoitajia olisi ollut 

yhtä monta, mutta suunnitelmat muuttuivat opinnäytetyöprosessimme edetessä. 

Päiväkotien henkilökunnat valitsivat itse haastatteluihin osallistuvat kasvattajat. 

Tarkoituksenamme oli, että saisimme haastateltaviksi eri-ikäisten lasten parissa 

työskenteleviä kasvattajia. Haastateltavamme työskentelivät lasten kanssa, jotka 

olivat iältään yhden ja kuuden vuoden välillä, joten saimme hyvän ja monipuolisen 

haastateltavien joukon. 

Valitsimme haastattelumuodoksi teemahaastattelun. Tuomen ja Sarajärven (2009, 

75) mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumuoto. Haastattelija 

valitsee etukäteen tietyt teemat, joista haastattelussa keskustellaan. Hänellä voi 

olla haastattelussa valmiita kysymyksiä, joihin saatuja vastauksia hän tarkentaa 

lisäkysymysten avulla. Haastattelun teemat määrittyvät tutkimuksen teoriaperustan 

pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.)  Teemahaastattelussa haastateltavien vuo-

rovaikutuksessa syntyvät tulkinnat ja merkitykset asioista ovat keskeisessä ase-
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massa (Hirsjärvi & Hurme 2001, 48). Emme halunneet rajata haastatteluiden kul-

kua liian tarkoilla kysymyksillä vaan halusimme säilyttää mahdollisuuden lisäky-

symysten tekemiselle. Tämän vuoksi teemahaastattelu oli paras vaihtoehto tutki-

muksemme aineistonkeruumenetelmäksi. 

Aineistomme koostuu kymmenestä noin 25–40 minuuttia kestäneestä haastatte-

lusta. Teimme haastattelut päiväkotien tiloissa. Molemmat teimme viisi haastatte-

lua, joten kaikissa haastatteluissa oli läsnä vain yksi haastattelija. Tähän pää-

dyimme tehdäksemme haastattelutilanteesta haastateltavalle miellyttävämmän ja 

luontevamman. Nauhoitimme jokaisen haastattelun, mihin kysyimme kirjallisen 

luvan haastateltavilta ennen haastatteluiden alkua. Haastatteluiden jälkeen litte-

roimme haastattelut aineiston analysointia varten. Haastattelumme teemoina olivat 

vuorovaikutuksen määrittely, lapsen ja kasvattajan välinen vuorovaikutus päiväko-

dissa, vuorovaikutuksen merkitys lapselle, vuorovaikutussuhteen luominen ja lap-

sen turvallisuuden tunne päiväkodissa. Haastattelurunko on opinnäytetyömme 

liitteenä (liite 1). Haastateltavat osoittivat kiinnostusta opinnäytetyömme aihetta 

kohtaan ja pitivät sitä tärkeänä. He syventyivät aiheeseen ja pohtivat monipuoli-

sesti aiheen eri näkökulmia, minkä ansiosta saimme paljon hyviä vastauksia ja 

laajan aineiston: litteroituna aineistoa oli noin 72 sivua.  

5.3 Aineiston analysointi 

Aineiston analyysimenetelmänä käytimme sisällönanalyysia. Tuomen ja Sarajär-

ven (2009, 103) mukaan sisällönanalyysin avulla aineistoa pystytään analysoi-

maan systemaattisesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Tutkittavasta ilmiöstä py-

ritään aineistoa järjestämällä saamaan tiivistetty ja selkeä kuvaus, jonka perusteel-

la voidaan tehdä johtopäätöksiä. Sisällönanalyysissa pyritään etsimään aineiston 

sisältämiä merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103 - 104.) 

Aineiston analyysi sisältää kolme vaihetta: aineiston luokittelun, analysoinnin ja 

tulkinnan. Vaiheet voi teoriassa erottaa toisistaan, mutta käytännössä ne ovat osit-

tain päällekkäisiä ja limittyvät toisiinsa. Luokittelulla tarkoitetaan aineiston läpi-

käyntiä järjestelmällisesti ja järjestämistä tutkimusongelman, keskeisten käsittei-

den ja lähtökohtien mukaisesti. Analysointivaiheessa saatuja luokkia vertaillaan ja 
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pyritään jäsentämään edelleen. Tulkintavaiheessa taas aineistosta nousseet ana-

lyyttiset havainnot kootaan yhteen ja niiden perusteella tehdään johtopäätökset. 

(Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen 2010, 11 - 12, 18, 25, 29.) 

Aloitimme opinnäytetyömme aineiston analysoinnin lukemalla tarkasti haastattelui-

ta ja nostamalla litteroiduista haastatteluteksteistä esiin aiheemme ja tutkimusky-

symystemme kannalta keskeisiä asioita. Luokittelimme esiin nostamiamme asioita 

ja muodostimme luokittelun pohjalta teemoja. Luokat muodostuivat yhdistelemällä 

toisiinsa limittyviä asioita ja luomalla niistä teemakokonaisuuksia. Aineistomme 

pohjalta muodostimme luokiksi: vuorovaikutuksen ominaisuudet, vuorovaikutuksen 

merkitys lapselle, hyvä vuorovaikutussuhde, työn organisointi, turvallisuuden tun-

teen hyödyt, turvallisuuden tunteen syntyyn vaikuttavat tekijät, turvallisuuden tun-

teen ja vuorovaikutuksen välinen yhteys sekä kasvattajan rooli ja ammattitaito.  

Kirjoitimme haastatteluista esiin nousseet asiat auki näiden luokkien perusteella. 

Kuvasimme tarkasti haastateltavien vastauksia ja analysoimme niitä huomioiden 

tutkimuskysymyksemme. Sisällytimme tutkimustuloksiimme lainauksia haastatel-

tavien vastauksista. Aineiston litterointivaiheessa numeroimme haastattelut ja ai-

neistolainauksissa viittaamme haastatteluihin tämän numeroinnin mukaisesti. Nu-

meroimme haastattelut satunnaiseen järjestykseen suojataksemme haastateltavi-

en yksityisyyttä. 

5.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Niin laadulliseen kuin kaikkeen muuhunkin tutkimuksen tekoon liittyy monenlaisia 

eettisiä ongelmia. Tulosten luotettavuus, haastateltavien kohtelu ja huomiointi se-

kä aineiston säilyttäminen ovat esimerkkejä eettistä pohdintaa edellyttävistä sei-

koista. (Mäkinen 2006, 92.) Jo tutkimusaiheen valinta itsessään on eettinen kysy-

mys. On pohdittava, mikä tutkimusaiheen valintaan on vaikuttanut ja miksi tutki-

muksen tekoon on ryhdytty. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 129.) 

Ihmistieteissä keskeisin eettinen kysymys on ihmisarvon kunnioittaminen. Tähän 

sisältyvät tutkimuksen teossa tutkittavien yksityisyyden kunnioittaminen, itsemää-

räämisoikeus ja vahingoittumattomuus. Tutkittavien yksityisyyden kunnioittaminen 
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ilmenee tutkittavien oikeutena määrittää, mitä tietoja itsestään antavat, sekä tutkit-

tavien anonymiteetin suojelemisena tutkimustekstejä kirjoittaessa. Tutkittavien it-

semääräämisoikeus toteutuu, kun tutkittavilla on oikeus päättää tutkimukseen 

osallistumisestaan ja he saavat riittävästi tietoa tutkimuksesta päätöksenteon tu-

eksi. Tutkittavilla on oikeus myös henkiseen ja fyysiseen vahingoittumattomuu-

teen. Tutkija pitää huolen, että tutkittavien antamat arkaluontoiset tiedot eivät leviä 

ulkopuolisille, mikä liittyy myös yksityisyyden kunnioittamiseen. Tutkijan tulee 

myös käyttää sellaista kirjoitustapaa, joka ei leimaa tutkittavia millään tapaa. (Kuu-

la 2006, 60 - 64.)   

Omassa tutkimuksessamme annoimme ennen haastattelun alkua haastateltaville 

kasvattajille saatekirjeet (liite 2), josta he saivat tietoa tutkimuksestamme, 

anonymiteetista ja haastatteluiden säilyttämisestä. Lisäksi pyysimme kirjallisen 

suostumuksen (liite 3) opinnäytetyöhön osallistumisesta ja haastattelun nauhoit-

tamisesta, jolloin kasvattajat saivat vielä mahdollisuuden olla osallistumatta tutki-

mukseen. Kaikki kasvattajat kuitenkin suostuivat osallistumaan opinnäytetyöhöm-

me. Kirjoitimme tutkimustulokset siten, ettei kasvattajia voi tunnistaa tekstistä. Tut-

kittavien ja päiväkotien nimet eivät tulleet esiin missään vaiheessa opinnäytetyö-

prosessiamme, vaan jäivät vain meidän tietoomme. Haastattelut tulivat vain mei-

dän käyttöömme ja pidimme huolen, etteivät ne levinneet ulkopuolisille.    

Tutkimuksen raportointiin liittyy myös eettistä pohdintaa. Tekstin on pohjauduttava 

lähteisiin ja aineistoon, ja käytetyt sitaatit ja viittaukset on merkittävä oikein. Teksti 

ei saa myöskään sisältää plagioituja kohtia. Tutkimustulokset on kirjoitettava ai-

neiston mukaisiksi ja johtopäätösten on perustuttava aineistoon. Lopuksi tutkijan 

tulee arvioida kriittisesti omaa tutkimustaan tuoden esiin myös niitä aikaisempia 

tutkimuksia, jotka eivät tue hänen omia tutkimustuloksiaan. (Mäkinen 2006, 123 - 

124.) Tutkimusaineistoa tulee säilyttää noudattaen yksityisyyden ja luottamukselli-

suuden vaatimuksia. Tutkittavien anonymiteetin varmistaminen on ensisijaisen 

tärkeää. (Mäkinen 2006, 120.) Opinnäytetyössämme merkitsimme tarkasti lähde-

viitteet sekä tekstiin että lähdeluetteloon. Tutkimusaineistoa säilytimme ulkopuolis-

ten ulottumattomissa koko opinnäytetyöprosessin ajan, jonka jälkeen hävitimme 

keräämämme aineiston.  
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Kaikissa tutkimuksissa yksi arviointiin vaikuttava kriteeri on luotettavuus. Laadulli-

sessa tutkimuksessa luotettavuutta voidaan lisätä esimerkiksi kertomalla tarkasti, 

miten tutkimus on toteutettu. Myös aineiston analysoinnin ja tutkimustulosten tul-

kinnan perusteet on tuotava tekstissä esiin. Luotettavuutta voi lisätä myös käyttä-

mällä tutkimuksessa useita menetelmiä tai tutkijoita. (Hirsjärvi ym. 2007, 226 - 

228.) Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa se, kuinka luotettavasti tutkija on ana-

lysoinut aineistoaan. Merkittävää tässä on esimerkiksi se, onko tutkija käyttänyt 

koko käytössä olevaa aineistoa sekä onko litterointi tehty tarkasti. Tutkimustulos-

ten tulisi heijastaa tutkittavien ajatuksia ja näkemyksiä aiheesta. (Hirsjärvi & Hur-

me 2001, 189.) 

Opinnäytetyössämme kuvasimme tarkasti tutkimuksemme toteutustavan. Ker-

roimme, miten keräsimme aineiston sekä miten analysoimme sen. Aineistoa ana-

lysoidessamme pyrimme saamaan haastattelemiemme kasvattajien näkemykset 

esiin. Litteroimme haastattelut tarkasti ja käytimme koko aineistoa hyödyksi ana-

lyysia tehdessämme. Tutkimuksemme luotettavuutta lisää myös se, että käytimme 

työssämme luotettavia ja mahdollisimman uusia lähteitä sekä tarkastelimme niitä 

kriittisesti. Luotettavuutta edistää myös se, että tutkijoita on enemmän kuin yksi ja 

tekemämme tulkinnat aineistosta olivat samansuuntaisia. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

6.1 Päiväkodissa tapahtuvan vuorovaikutuksen ominaisuuksia 

Kasvattajat näkivät vuorovaikutuksen päiväkotitoiminnan perustana. Vuorovaiku-

tukseen kuuluu heidän mielestään sekä sanallinen viestintä että sanaton vuorovai-

kutus, esimerkiksi eleet, ilmeet ja äänenpainot. Kasvattajien mukaan vuorovaiku-

tus on molemminpuolista kanssakäymistä, johon osallistuvat sekä kasvattaja että 

lapsi. He pitivät tärkeänä lapsen kunnioittamista ja hyväksymistä sellaisena kuin 

hän on. Lisäksi aito läsnäolo ja lapsen kohtaaminen vuorovaikutustilanteissa nou-

sivat esiin haastatteluista. 

Päiväkodin arjessa vuorovaikutus on kasvattajien mukaan koko ajan mukana. 

Kaikki päiväkodin toiminnot, esimerkiksi ohjatut tuokiot, siirtymätilanteet, vapaan 

leikin hetket ja ruokailutilanteet, tapahtuvat vuorovaikutuksen kautta. Lapsen ja 

kasvattajan väliseen vuorovaikutukseen vaikuttavat muun muassa lapsen ja kas-

vattajan persoonallisuudet sekä itse vuorovaikutustilanne. Myös lapsen ikä vaikut-

taa siihen, millaista vuorovaikutus on. Pienempien lasten kanssa korostuu syli ja 

läheisyys, kun taas isompien lasten kanssa vuorovaikutus perustuu enemmän pu-

heelle ja vastavuoroiselle keskustelulle. Kasvattajat kuitenkin näkivät, että myös 

isompien lasten kanssa tarvitaan syliä ja läheisyyttä.  

No se on justiin sitä semmosta läheisyyttä ja keskustelemista ja pu-
humista ja sitte pienemmillä se on ehkä vähä erilaista, että sylissä pi-
tämistä ja sitte taas isommilla lapsilla enemmän sitä keskustelua […] 
Ja kyllä niillä isommillakin lapsilla tarvitaan sitä syliä ja semmosta lä-
heisyyttä tavallaan kans. (Kasvattaja 5) 

Kasvattajien mukaan päiväkodin ja kodin vuorovaikutus eroavat toisistaan siinä, 

että kotona ovat tutut ihmiset, kun taas päiväkodissa kasvattajat voivat vaihtua. 

Vaikka päiväkodin kasvattajat tulevat tutuiksi lapselle, ovat lapsen huoltajat kuiten-

kin yleensä kaikkein läheisimpiä. Lisäksi jotkut kasvattajat toivat esiin, että päivä-

kodin säännöt ovat usein erilaisia kuin kotona. Lapset voivat myös kokea päiväko-

din kasvattajat enemmän auktoriteetteina kuin omat huoltajansa. Osa kasvattajista 

koki, että vuorovaikutus päiväkodissa on usein harkitumpaa ja aktiivisempaa kuin 
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kotona. Päiväkodin kasvattajat hakevat vuorovaikutusta lapseen ja pyrkivät vuoro-

vaikutuksella luomaan lapselle myös oppimisen mahdollisuuksia. 

Ehkä se on täällä vielä mietitympää jollain tavalla, koska me ollaan 
täällä niinku töissä ja me tavallaan keskitytään siihen, että me oltais 
hyväs vuorovaikutukses lapsen kanssa. (Kasvattaja 9) 

Että kumminkin siinä arjessa ja siinä vuorovaikutuksessa ne voi ne 
lapset oppia niin paljon. Ja niihin voi tuoda sitten niitä eri elementtejä. 
Että vaikka minkäs värinen paita ja muuta. (Kasvattaja 7) 

6.2 Vuorovaikutuksen merkitys lapselle päiväkodissa 

Kasvattajat pitivät vuorovaikutusta todella tärkeänä päiväkodin arjessa ja toimin-

nassa. Vuorovaikutus nähtiin kaiken perustana, sillä se rakentaa luottamusta ja 

helpottaa arjen sujumista. Haastatteluista nousi esiin ajatus siitä, että vuorovaiku-

tus ja luottamus ovat vastavuoroisessa suhteessa ja vaikuttavat toinen toiseensa. 

Vuorovaikutus edesauttaa luottamuksen syntymistä, mikä taas on edellytys hyvälle 

vuorovaikutukselle. 

No se tarkoittaa justiin sitä, että sä pystyt luomaan siihen lapseen sel-
lasen suhteen, että se tosiaan luottaa suhun, mistä tulee siis myös 
hyvä vuorovaikutus. (Kasvattaja 3) 

Haastatteluista nousi esiin, että vuorovaikutus antaa lapselle mahdollisuuden saa-

da äänensä kuuluviin. Kasvattajan osoittama aito kiinnostus lasta ja hänen asioi-

taan kohtaan rohkaisee lasta kertomaan ajatuksistaan ja kokemuksistaan. Lapsi 

kokee olevansa tärkeä ja saavansa osakseen arvostusta. Vuorovaikutuksen kautta 

kasvattaja pystyy myös kannustamaan lasta ja antamaan hänelle positiivista pa-

lautetta, mikä tuottaa lapselle hyvää oloa.  

Kasvattajat näkivät vuorovaikutuksen merkityksellisenä myös siksi, että se luo tur-

vallisuutta lapselle. Kun lapsella on turvallinen olo päiväkodissa, hän myös viihtyy 

siellä paremmin. Hän uskaltaa olla oma itsensä ja toimia aktiivisesti osana päivä-

kodin yhteisöä. Vuorovaikutuksessa syntyvän turvallisuuden tunteen nähtiin myös 

edistävän luottamuksen syntyä ja näin vaikuttavan lapsen kokonaisvaltaiseen hy-

vinvointiin. 
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Kyllä se tuo sitä turvallisuutta ja viihtyvyyttä päiväkodissa, että lapsen 
on tänne hyvä tulla. (Kasvattaja 10) 

Vuorovaikutus nähtiin myös oppimisen ja kehityksen tukemisen perustana. Lapsi 

oppii tärkeitä vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia taitoja ollessaan vuorovaikutuk-

sessa kasvattajan kanssa; kasvattaja toimii esimerkkinä, josta lapsi ottaa mallia 

toimintaansa. Vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys myös esimerkiksi puheen 

kehityksen, empatiakyvyn rakentumisen, pettymyksen sietokyvyn ja ryhmässä 

toimimisen taitojen kannalta. Lisäksi kasvattajat totesivat vuorovaikutuksen vaikut-

tavan lapsen itsetunnon ja minäkuvan kehitykseen, sillä yksilöllisen huomion ja 

positiivisen vuorovaikutuksen kautta lapsi saa tunteen siitä, että hänet hyväksy-

tään sellaisena kuin hän on. Vuorovaikutuksen merkitystä lapsen itsetunnon kehi-

tykseen ovat käsitelleet esimerkiksi Huhtanen (2005, 13) ja Mattila (2011, 30 - 31, 

39.) 

[…] niin se, että se lapsi oppii luottamaan, se oppii luottamusta ja se 
oppii avoimuutta ja se oppii rehellisyyttä ja se oppii empatiaa ja sem-
mosia niinku todella tärkeitä asioita sen vuorovaikutuksen kautta. […] 
kaikki oppiminen perustuu hyvälle vuorovaikutukselle ja sille, että ol-
laan aktiivisessa kanssakäymisessä. (Kasvattaja 8) 

Ja toisaalta siinä on sekin, että nää sosiaaliset suhteet lasten välillä ja 
lapsen ja aikuisen välillä niin sitte täälä tulee niinku justiin sitä esi-
merkkiä, että mitenkä missäkin tilantees toimitaan, esimerkiksi ristirii-
tatilanteis… Että kuinka niissä pitää toimia ja antaa niitä malleja sitte 
tätä kautta tulevaan esimerkiksi koulutielle tai muualle. (Kasvattaja 5) 

Kysyimme kasvattajilta, mitä merkitystä päiväkodissa tapahtuvalla vuorovaikutuk-

sella on lapsen kannalta verrattuna kotona tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Päi-

väkodin vuorovaikutuksen nähtiin olevan ohjaavampaa ja opettavan lapselle jos-

sain määrin erilaisia taitoja kuin kotona. Esimerkiksi päiväkodin ryhmätilanteissa 

kasvattaja ohjaa lapsia ottamaan huomioon ja kuuntelemaan myös toisia. Lisäksi 

päiväkodin nähtiin toimivan myös lapsen itsenäistymistä tukevana ympäristönä, 

sillä lapsi oppii kohtaamaan vieraita aikuisia ja luottamaan heihin, mikä helpottaa 

vanhemmista irtautumista. Osassa haastatteluista tuli kuitenkin ilmi, että päiväkoti 

ei ole välttämätön lapsen kehityksen kannalta vaan myös kotona lapsi voi oppia 

kaikki samat taidot kuin päiväkodissakin. 
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No kyllä lapsi oppii niinku turvautumaan sitte muihinki aikuisiin ku 
vanhempiinsa, että mä oon monta kertaa huomannu sen, että lapset, 
jotka ei oo ollu päiväkodissa ja turvautunu muihin aikuisiin niin se irrot-
tautuminen vanhemmista on paljo haastavampaa. (Kasvattaja 10) 

Että tämä ei ole mikään erikoinen paikka, mihinkä lasten tarvii tulla, et-
tä ne tulee kunnon kansalaisiksi tai silleen että… Kaiken, mitä me 
täällä voidaan antaa niin kotona voi antaa, ja paljon enemmänkin voi 
kotona antaa lapselle kuin täällä. (Kasvattaja 6) 

6.3 Hyvän vuorovaikutussuhteen piirteitä 

Kasvattajat pitivät vuorovaikutussuhdetta luottamuksellisena ja vastavuoroisena 

suhteena. He kokivat, että vuorovaikutussuhteen tulisi olla lämminhenkinen ja tur-

vallisuutta tuottava. Vuorovaikutussuhteen laatu vaikuttaa merkittävästi kaikkeen 

vuorovaikutuksen osapuolien väliseen kanssakäymiseen. Kasvattajat kokivat vuo-

rovaikutussuhteen alkavan lapsen aloittaessa päivähoidon ja kestävän hoitosuh-

teen ajan. 

Kysyimme kasvattajilta, millainen heidän mielestään on hyvä vuorovaikutussuhde 

lapsen ja päiväkodin kasvattajan välillä. Kasvattajien mukaan hyvä vuorovaikutus-

suhde perustuu luottamukseen osapuolten välillä. Se on molemminpuolinen suh-

de, johon molemmilla on aito mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Hyvässä vuoro-

vaikutussuhteessa lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja näyttää tunteitaan sekä ottaa 

myös itse kontaktia kasvattajaan. 

Se tarkoittaa sitä, että molemmilla on hyvä olla siinä tilantees ja se 
vuorovaikutus on semmosta, että se on sellasta avointa ja sellasta vä-
lintöntä… Ja sellasta, että siihen on helppo kummankin tulla. […] Saa 
olla oma ittensä, ei tartte niinku esittää mitään, ja näyttää tunteita ja 
sellasta. (Kasvattaja 9) 

Sellanen molemminpuolinen ja… ei vaan niin, että aikuinen aina kysyy 
vaan lapsiki osaa ja tohtii ja uskaltaa… (Kasvattaja 4) 

Joissain haastatteluissa tuli esiin, että hoidon aloitus on tärkeä vaihe vuorovaiku-

tussuhteen luomisen kannalta, sillä tutustuminen lapseen heti päivähoidon alkaes-

sa on tärkeä perusta vuorovaikutussuhteen syntymiselle. On tärkeää, että kasvat-
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taja on mukana lapsen tutustuessa toisiin lapsiin ja päiväkotiympäristöön, jotta 

lapsella on joku, johon voi turvautua uudessa tilanteessa. Kasvattajan on edettävä 

tilanteessa lapsen ehdoilla ja annettava riittävästi aikaa tutustumiseen. Lapselle on 

pystyttävä antamaan tunne siitä, että hoitoon on turvallista tulla.  

[…] mä pyrin olla kumminki sitte siinä sillä lailla rauhallisesti ja… ja ol-
la saatavilla, mutten koko ajan, että ”täällä on sitte tällaiset säännöt” ja 
”täällä ei saa tehdä sitä ja tätä ja tuota”. (Kasvattaja 2) 

Se ei pidä meitä kasvattajina vaan vieraina täteinä tai aikuisina, niin 
se, että me ollaan iloisia ja kuunnellaan ja välitetään siitä niin se on 
niinku se pohja sille sitte, että se oppii luottamaan meihin ja… Että 
sen aloituksen merkitys. (Kasvattaja 8) 

6.4 Työn organisointi 

Haastatteluista ilmeni, että päiväkodissa lasten täytyy kilpailla vuorovaikutuksesta 

ja huomiosta toisten lasten kanssa, sillä päiväkodin lapsiryhmät ovat suuria. Lähes 

kaikki haastateltavat nostivat esiin pienryhmätoiminnan vuorovaikutusta helpotta-

vaksi tekijäksi. Koska kasvattajalla on vastuullaan pienempi lapsiryhmä kerrallaan, 

jakautuu vuorovaikutus tasaisemmin ja kasvattajan on helpompi antaa huomiota 

yksittäiselle lapselle. Tällöin lapsi tulee paremmin kuulluksi ja kohdatuksi. Pien-

ryhmätoiminnan hyödyistä ovat kirjoittaneet myös esimerkiksi Mikkola ja Nivalai-

nen (2009, 31 - 33). 

Kysyessämme kasvattajilta, onko heillä riittävästi aikaa lasten yksilölliseenkin koh-

taamiseen, mielipiteet jakautuivat. Osa kasvattajista oli sitä mieltä, että aikaa on 

riittävästi. Useissa haastatteluissa tuli esiin, että pienryhmätoiminta on lisännyt 

mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen. Jotkut kasvattajat näkivät, 

että kiireisissä hetkissä asiat tulee laittaa tärkeysjärjestykseen ja pitää lapset etusi-

jalla. Toisaalta osa kasvattajista koki, että aikaa kohtaamiseen tulisi olla enem-

män. Joidenkin kasvattajien mukaan päiväkodissa on välillä kiire, jolloin huomion 

antaminen lapsille on vaikeampaa.  

Sanotaanko näin, että kuitenkin näin suuret lapsiryhmät, mitä on… 
Niin ne asettaa sit haasteita. Silleen, että jos olis vähemmän lapsia 
niin sitte olis ehkä aikaa enemmän yhdelle lapselle. Pienryhmätoimin-



41 

 

ta taas auttaa sitte siinä, että sitte ku sulla on pienempi ryhmä niin sä 
pystyt antamaan paljon paremmin sitä huomiota jokaiselle lapselle. 
(Kasvattaja 5) 

6.5 Lapsen turvallisuuden tunteen hyödyt päiväkodissa 

Otimme haastatteluissa yhdeksi teemaksi lapsen turvallisuuden tunteen päiväko-

dissa ja sen, miten vuorovaikutuksella voi vaikuttaa siihen. Kaikki kasvattajat koki-

vat lapsen turvallisuuden tunteen päiväkodissa hyvin tärkeänä. Se nähtiin oman 

työn lähtökohtana ja tärkeimpänä tehtävänä, sillä lapsen turvallisuuden tunne on 

perustana kaikelle toiminnalle. Esimerkiksi oppiminen voi alkaa vain lapsen koki-

essa olonsa turvalliseksi. Osa kasvattajista määritteli turvallisuuden tunteen koko-

naisuudeksi, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. 

Fyysinen turvallisuus syntyy päiväkodin tiloista ja turvallisesta ympäristöstä, 

psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus taas aikuisen läsnäolosta ja tuesta. 

Mä aina sanonki, että melkein meidän tärkein tehtävä on täälä, että 
lapsilla täälä olis se turvallisuuden tunne. Koska se on mun mielestä 
pohja kaikelle… ja jos ei oo turvallisuuden tunnetta, niin ei voi oppia, 
ei oo hyvä olla täälä. (Kasvattaja 9) 

Haastatteluista nousi vahvasti esiin, että lapsen turvallisuuden tunne vaikuttaa 

merkittävästi siihen, miten lapsi toimii päiväkodissa. Kasvattajien mukaan lapsi 

uskaltaa rentoutua ja leikkiä, kun hänellä on turvallinen olo. Turvallisuuden tunne 

ilmeneekin lapsen hyvänä olona ja viihtymisenä päiväkodissa. Myös se, ettei lap-

sen tarvitse pelätä mitään tai ketään, on merkittävä tekijä turvallisuuden tunteen 

syntymisessä. On tärkeää, että kasvattaja saa luotua läheisen ja kunnioittavan 

ilmapiirin, jotta lapsi pystyy ja uskaltaa näyttää kaikenlaisia tunteitaan, sekä positii-

visia että negatiivisia. Tätä kautta lapsi myös pystyy olemaan oma itsensä. Turval-

lisuuden tunteella onkin suuri merkitys koko päivän kulun kannalta. 

[…] lapsesta näkyy sillon kun se lapsi niinkun leikkii ja touhuaa täällä 
niin sillon sillä on varmastikin turvallinen olo. (Kasvattaja 8) 

No se tarkoittaa sitä, että se ei pelkää ketään aikuista ja se pystyy 
olemaan oma itsensä. Jos sillä on paha mieli niin se saa itkee ja se 
tietää, että se saa lohtua ja apua; jos se on vihainen niin se saa olla 
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vihainen; jos se tietää, että joku toinen lapsi on vihainen ja sitä pelot-
taa niin se tietää, että se aikuinen hoitaa sen tilanteen, et hänen ei 
tartte pelätä. (Kasvattaja 10) 

Sitä, että on hyvä olla ja pystyy rauhassa olemaan, ettei oo semmosta 
jännitystä. Että pystyy sillä tavalla rentoutumaan […] Mutta että kui-
tenkin pystyy niinku sillä tavalla olemaan oma ittensä ja tuntee olonsa 
turvalliseksi. (Kasvattaja 7) 

6.6 Lapsen turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat tekijät päiväkodissa 

Kasvattajien mukaan lapsen turvallisuuden tunteeseen vaikuttaa oleellisesti se, 

että ympärillä on tuttuja ja välittäviä aikuisia, joihin lapsi voi luottaa. Lapsi tarvitsee 

tunteen siitä, että aikuinen on paikalla häntä varten ja että hänen tarpeistaan huo-

lehditaan. Ei kuitenkaan riitä, että aikuinen on fyysisesti paikalla vaan hänen täytyy 

olla aidosti läsnä ja antaa lapselle huomiota. Lapsen on tärkeää kokea tulevansa 

kuulluksi ja hyväksytyksi sellaisena kuin on, jotta hän voi tuntea itsensä arvok-

kaaksi ja hänen itsetuntonsa vahvistuu. 

Myös johdonmukaisuus ja jatkuvuus nousivat esiin kasvattajien vastauksissa tur-

vallisuutta tuottavina tekijöinä. Kasvattajat pitivät tärkeänä, että lapsi tietää, mitä 

seuraavaksi tapahtuu ja arjessa on selvä päivärytmi. Kasvattajan on myös toimit-

tava johdonmukaisesti ja pidettävä lupauksensa; hänen sanojensa ja tekojensa on 

tuettava toisiaan. Rajojen ja sääntöjen on oltava selkeitä ja kasvattajan on pidettä-

vä niistä kiinni. Selkeät rajat ja säännöt luovat lapselle turvallisuuden tunnetta, kun 

hän oppii syiden ja seurauksien suhteita. 

Se on tosi tärkeetä lapsille, että tietää, mitä me tehään nyt ja mitä seu-
raavaksi, että tietää päivänkulun, ja se, että on tutut aikuiset siinä, se 
on tärkeetä. Ja varmaan, että se arki pysyis aika samanlaisena… 
Semmonen jatkuvuus. (Kasvattaja 1) 

Ja se, että aikuinen on johdonmukainen, että jos aikuinen sanoo jotain 
niin se vie sen loppuun ja silloin lapsi huomaa, että ”tuohon aikuiseen 
mä voin luottaa, koska se sanoi näin ja sitten niin tapahtui”. (Kasvatta-
ja 6) 
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Osa kasvattajista oli sitä mieltä, että turvallisuuden tunteen syntyminen on osittain 

yksilöllistä ja erilaiset asiat voivat tuottaa eri lapsille turvallisuuden tunnetta. Esi-

merkiksi toiselle lapselle turvaa voi luoda tuttu aikuinen, kun taas toinen voi saada 

turvaa tietystä lelusta. Myös lapsiryhmä voi vaikuttaa yksittäisen lapsen kokemaan 

turvallisuuden tunteeseen. Kun lapsi kokee olevansa ryhmässä aktiivinen jäsen, 

hän saa ryhmältä tukea päiväkodissa oloonsa. Ryhmään kuuluminen ja ryhmässä 

vallitseva yhteishenki lisäävät lapsen turvallisuuden tunnetta. Osa kasvattajista 

koki, että pienryhmätoiminta edistää lapsen turvallisuuden tunnetta, koska ympäril-

lä on tuttuja lapsia ja ryhmä on pienempi kuin suurryhmässä toimiessa. Lisäksi 

pienryhmätoiminta lisää vuorovaikutuksen määrää kasvattajan ja lapsen välillä, 

mikä on myös yksi lapsen turvallisuuden tunteeseen vaikuttava tekijä.  

Ja sitte varmaan tää pienryhmä myös osaltaan tukee sitä turvallisuu-
den tunnetta, ku on samat ihmiset ympärillä. (Kasvattaja 3) 

6.7 Turvallisuuden tunteen ja vuorovaikutuksen yhteys 

Kaikki kasvattajat näkivät yhteyden vuorovaikutuksen ja lapsen turvallisuuden tun-

teen välillä. Vuorovaikutussuhde nähtiin perustana turvallisuuden tunteen synnylle. 

Hyvä vuorovaikutus edistää luottamuksen kehittymistä, mikä on tärkeä tekijä tur-

vallisuuden tunteen syntymisessä. Lapsen täytyy tietää, että kasvattaja on häntä 

varten ja kuuntelee häntä, jotta hän tuntee itsensä arvostetuksi. Yhdessäolo ja 

vuorovaikutus tutun ja turvallisen aikuisen kanssa lisäävät lapsen turvallisuuden 

tunnetta; mitä enemmän on avointa ja lämmintä vuorovaikutusta, sitä turvallisem-

maksi lapsi kokee olonsa. Yhteys toimii myös toiseen suuntaan, sillä jos lapsi ei 

koe oloansa turvalliseksi, vuorovaikutus ei ole luonnollista. Myös Mattilan (2011, 

67 - 68) mukaan hyvällä vuorovaikutuksella pystyy vaikuttamaan lapsen turvalli-

suuden tunteen syntymiseen. 

[…] että jokainen lapsi tulisi kohdatuksi ja jokaiselle lapselle täällä päi-
vän aikana tulisi se tunne, että aikuinen on häntä varten. […] Niin kyllä 
se minusta luo sen turvallisuuden, et lapsi tietää, että häntä kuunnel-
laan ja että jos hänellä on asiaa niin se otetaan niinku todesta. (Kas-
vattaja 6) 
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[…] jos se vuorovaikutus on hyvää, niin silloin lapsi kokee turvallisuu-
den tunnettakin… Jos se kokee, että se voi luottaa siihen aikuiseen, 
joka sitä hoitaa täällä, niin sillon se kokee myös turvallisuutta, kun se 
tietää, että aikuinen pitää musta huolen täällä ja tietää, kenen puoleen 
kääntyä, jos sille tulee joku paha paikka. (Kasvattaja 9) 

Kaikki kasvattajat olivat sitä mieltä, että vuorovaikutuksella pystyy luomaan turval-

lisuuden tunnetta lapselle. Osa kasvattajista painotti kuitenkin myös sitä, että tur-

vallisuuden tunteeseen vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkästään vuorovaikutus. 

Esimerkiksi päiväkodin fyysiset tilat, päivärytmi ja säännöt sekä toiset lapset ovat 

osaltaan vaikuttamassa lapsen turvallisuuden tunteen syntyyn. Vuorovaikutus näh-

tiin kuitenkin yhtenä merkittävimmistä asioista, joista lapsen turvallisuuden tunne 

syntyy.  

Ei mulla nyt yhtäkkiä tuu mieleen, että millä muullakaan siihen lapsen 
turvallisuuden tunteeseen vaikutetaankaan, muuta ku sillä, että miten-
kä sä olet sen lapsen kanssa tekemisissä… Ja miten sä niinku viesti-
tät hänelle. (Kasvattaja 7) 

Että ei se vuorovaikutus oo pelkästään se, mikä täällä sen sais mun 
mielestä aikaan, että siihen vaikuttaa niin moni muukin asia sitte kui-
tenki, että… Toki se on erittäin iso osa se vuorovaikutus sitä turvalli-
suuden luomista, mutta että on siinä muutaki. (Kasvattaja 6) 

6.8 Kasvattajan rooli ja ammattitaito  

Haastatteluista nousi vahvasti esiin kasvattajan taito huomioida jokaista lasta yksi-

lönä. Tämä tulee esiin myös Rouvisen (2007, 129 - 130) tutkimuksessa. Haastat-

telemamme kasvattajat toivat esiin, että kasvattajan on toiminnassaan otettava 

huomioon kunkin lapsen yksilölliset tarpeet voidakseen tarjota lapselle sitä, mitä 

hän tarvitsee. Kasvattajan tuleekin olla herkkä lapsen tarpeiden huomioimiselle. 

On tärkeää havainnoida lapsen yksilöllisiä erityispiirteitä, mielialoja ja olotiloja, jot-

ka vaikuttavat hänen sen hetkisiin tarpeisiinsa; myös sanattomaan viestintään on 

hyvä kiinnittää huomiota, sillä lapsi ei välttämättä osaa sanoittaa ajatuksiaan ja 

tunteitaan.  

No se edellyttää just sitä, että me ollaan niin sanotusti herkkänä, ”kor-
valla” niitten lasten kanssa. Että me seurataan niitä ja ollaan myös itte 
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avoimia ja osataan tosiaan ottaa huomioon ne yksilölliset lapset tar-
peineen ja yksilöllisesti ja huomioida se, että jokainen on omanlaisen-
sa. (Kasvattaja 3) 

Ja myös havainnoi, huomaa sitte, että jos on jotaki semmosta, mitä ei 
sanoin tuo esille, mutta ilmeet, eleet ja semmonen kehonkieli kertoo 
niin sen sitten huomaa. (Kasvattaja 2) 

Kasvattajat korostivat vuorovaikutussuhteen luomista jokaiseen lapseen erikseen. 

Vuorovaikutussuhteen luominen vaatii lapsen tuntemista, jotta kasvattaja löytää 

juuri kyseisen lapsen kanssa sopivan tavan rakentaa vuorovaikutusta. Kasvattajan 

tulee ottaa huomioon lapsen persoona ja hänen tapansa toimia kohdatessaan las-

ta. Kun kasvattaja on löytänyt yksilöllisen tavan toimia lapsen kanssa ja saavutta-

nut lapsen luottamuksen, vuorovaikutus voi syventyä. Myös kasvattajan oma aito-

us on merkittävässä roolissa vuorovaikutussuhteen luomisessa, sillä lapset vais-

toavat, jos kasvattaja ei ole oma itsensä. 

Että on sellaisia lapsia, joiden kanssa sen yhteisen kielen voi löytää 
sillä, että laulaa paljon tai loruttelee ja näin. […] Että sen luominen yk-
silöllisesti jokaiseen lapseen ja löytää jokaisen kans sen tavan ja sit ku 
on löytänyt sen jonkun avaimen sinne niin sitten se laajenee hirveesti 
tosi nopeesti. (Kasvattaja 7) 

No se edellyttää sitä, että on omat aistit auki ja on aito oma ittensä, et-
tä… Että jos ite esittää jotain roolia niin kyllä lapsi ne haistaa. (Kasvat-
taja 4) 

Haastatteluista nousi esiin myös se, että kasvattajan tulee pyrkiä antamaan huo-

miota tasapuolisesti kaikille lapsille. Joidenkin kasvattajien mukaan äänekkäät ja 

hallitsevat lapset vievät helposti suuren osan kasvattajan huomiosta, jolloin hiljai-

semmat ja hyvin käyttäytyvät lapset saattavat jäädä vähemmälle huomiolle. Kas-

vattajan tuleekin tunnistaa tämä mahdollisuus ja kiinnittää huomiota omaan toimin-

taansa ja tapaansa jakaa huomiotaan lapsille. 

Että sitte aina pitääs muistaa miettiä päivän jälkeen, että onko muista-
nu antaa tarpeeksi aikaa kaikille, että onko hyvä omatunto lähtee töis-
tä pois. (Kasvattaja 1) 
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Kasvattajat painottivat vuorovaikutuksessa kohtaamista lapsen tasolta esimerkiksi 

istumalla lattialla tai tuolilla ollessaan lasten kanssa. Heidän mielestään aikuisen 

on oltava auktoriteetti, mutta vuorovaikutustilanteissa hänen tulee olla helposti lä-

hestyttävissä eikä olla liian vahvasti auktoriteetti. Kasvattajan tulee myös osata 

pysähtyä vuorovaikutustilanteisiin ja rauhoittaa tilanne esimerkiksi sanoin tai omilla 

äänenpainoillaan. Tällöin kasvattaja pystyy aidosti kuulemaan lapsen asian. 

No, sanotaanko, että lapsen tasolta. Mutta kuitenkin säilyttäen sen ai-
kuisuuden tavallaan. […] Mutta niin, että ei kuitenkaan korkeuksista, 
niin ettei lapsi koe aikuista liiankin auktoriteetiksi. (Kasvattaja 5) 

Jotkut kasvattajista olivat sitä mieltä, että pienryhmätoiminnasta huolimatta kasvat-

tajan tulee huomioida koko lapsiryhmä, ei vain omaa pienryhmäänsä. On tärkeää, 

että kasvattaja luo kaikkiin ryhmän lapsiin vuorovaikutussuhteen, sillä oman pien-

ryhmän kasvattaja ei ole aina paikalla, mutta silloinkin lapset tarvitsevat tuttua ja 

turvallista aikuista. Kasvattajat korostivat jokaisen lapsen yksilöllistä huomioimista 

joka päivä, mikä edistää myös lapsen aitoa tuntemista. Osa kasvattajista koki kui-

tenkin, että päiväkodin arki on usein hektistä eikä aikaa jokaisen lapsen kohtaami-

seen välttämättä löydy. Päivän jälkeen työntekijän on hyvä pysähtyä miettimään, 

onko pystynyt antamaan lapsille tarpeeksi aikaa ja huomiota.  

Se edellyttää aamusta alkaen, ku mä tuun töihin niin mä huomioin jo-
kaisen lapsen, mä sanon kaikille huomenta, käyn ehkä kokeilemassa, 
silittämässä päätä, kysymässä kuulumisia. Ja päivän aikana ei yhtä-
kään lasta saa mennä sun ohitte, että sä et oo sille mitään sanonu. 
(Kasvattaja 10) 

Päivittäin, on tietenki hyvä ohjenuora. Mutta että kyllä niinku suuret 
ryhmät ku on niin siinä väkisinkin tulee niitä tilanteita… Jonkun päivän 
jälkeen miettii, että oonkohan mä sitä lasta ees kohdannu. (Kasvattaja 
4) 

Ilmapiiri koettiin myös tärkeäksi vuorovaikutussuhteessa. On tärkeää, että kasvat-

taja pystyy luomaan hyväksyvän ilmapiirin, jotta lapsi kokee tulevansa hyväksytyk-

si omana itsenään. Kasvattajien on kohdeltava lapsia tasapuolisesti ja annettava 

huomiota kaikille lapsille.  Lapsen kuunteleminen ja hänen mielipiteidensä kunni-

oittaminen nähtiin tärkeänä päiväkodin arjessa. Kasvattajan on oltava myös aidosti 

kiinnostunut lapsen asioista ja mielenkiinnonkohteista, jotta vuorovaikutussuhde 
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pääsisi syntymään. Suurin osa kasvattajista korosti turvallisuutta vuorovaikutus-

suhteen perustana. Kasvattajien mukaan turvallisuuden syntymiseen vaikuttavat 

sekä rajat ja säännöt että kasvattajan lapselle osoittama kiintymys ja välittäminen.  

[…] vaan justiin niinku kuunnellaan lasta ja keskustellaan ja ollaan 
niinku läsnä sille lapselle… Että lapselle tulee sellanen niinku turvalli-
nen olo siitä, että häntä huomioidaan ja häntä kuunnellaan ja hänellä 
on hyvä olla. (Kasvattaja 5) 

Mutta se on paljo myös sellasta niinku silmiin katsomista ja hymyile-
mistä ja turvallisuuden tunteen ja sellasen hyvän ilmapiirin luomista-
kin, että lapsella on hyvä olla niin se vuorovaikutuskin on sitte paljo 
helpompaa. (Kasvattaja 10) 

Kasvattajien mukaan myös ammattitaidolla on merkitystä siinä, kuinka kasvattaja 

luo vuorovaikutussuhdetta lapseen. Kokemus ja tietoperusta antavat valmiuksia 

lapsen kohtaamiseen. Kasvattajan on tiedostettava vuorovaikutussuhteen luomi-

sen tärkeys ja osoitettava kiinnostusta lapsen asioita kohtaan. Kasvattajan olisi 

myös välillä hyvä pysähtyä tarkastelemaan omaa itseään ja toimintaansa voidak-

seen kehittyä ihmisenä ja päiväkodin kasvattajana. Vuorovaikutustaidot nousivat 

haastatteluista esiin myös tärkeänä tekijänä vuorovaikutuksen onnistumiseksi. 

Kuunteleminen, huomaaminen, tilannetaju sekä aito läsnäolo ovat merkityksellisiä 

vuorovaikutuksen syntymiselle.  

No kyllähän siinä ammattitaitoa tavallansa tarvii ja sitte hyviä vuoro-
vaikutustaitoja, että tietää mitenkä aloittaa vuorovaikutus ja miten ol-
laan lasten kans. (Kasvattaja 1) 

Niin tämmöstä itseen menemistä ja itsetulkintaa niin suosittelen kyllä 
kaikille, että… Et silleen, että vois tulla ehyemmäksi ihmiseksi niin sitte 
pystyy tulla ehyemmäksi kasvattajaksikin. Silleen, että miettii niitä 
omia kompastuskiviä ja tunnustaa niitä ääneen itselleen ja luotetuille 
työkavereille tai kavereille ja sitten sitä kautta parantais sitä omaa 
kasvattajan roolia. (Kasvattaja 6) 

Kysyimme kasvattajilta, mitä heidän mielestään turvallisuuden tunteen luominen 

lapselle edellyttää kasvattajalta. Kaikki kasvattajat olivat sitä mieltä, että välittämi-

sen osoittaminen ja huomion antaminen lapselle ovat tärkeimpiä tekijöitä lapsen 

turvallisuuden tunteen luomisessa. Kasvattajan läsnäolo on tärkeää, sillä se luo 
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lapselle tunnetta siitä, että joku välittää ja on häntä varten. Myös Kanninen ja Sig-

frids (2012, 109) toteavat, että kasvattajan läsnäololla ja vastaanottavaisuudella on 

suuri emotionaalinen merkitys turvallisen suhteen luomisessa lapseen. Myös lap-

sen tasolta lähtevä vuorovaikutus nähtiin haastatteluissamme oleellisena osana 

turvallisuuden tunteen syntymistä. Vuorovaikutuksen avulla kasvattajan on pystyt-

tävä antamaan lapselle tunne siitä, että hän on arvokas. Tämä edellyttää sitä, että 

kasvattaja on helposti lähestyttävä ja herkkä reagoimaan lapsen tarpeisiin. Osa 

kasvattajista toi esiin myös lapsituntemuksen merkityksen turvallisuuden tunteen 

luomisessa. Kasvattajien on tärkeää tuntea oma ryhmänsä ja sen jokainen per-

soona, jotta hän osaa valita sopivat toimintatavat lapsen turvallisuuden tunteen 

syntymisen tukemiseksi. 

[…] antamalla aikaa ja ollaan läsnä ja olla semmonen, että… ei mi-
kään luotaan poistyöntävä vaan olla semmonen avoin, että ”tähän voit 
tulla” ja ”sinua kuunnellaan”, ”olet tärkeä ja arvokas”. (Kasvattaja 2) 

Ja sit seki, että meillä on ne sellaset tuntosarvet niinku tavallansa yl-
häällä tuntemas, että jos me huomataan niinku, että jollakin on turva-
ton olo, että me osataan niinku reagoida siihen sitte. ( Kasvattaja 1) 

Kasvattajat näkivät tärkeänä, että kasvattaja pystyy hallitsemaan arjen haastavan 

kokonaisuuden. Päivärytmin on oltava selkeä, jotta lapsi tietää, mitä päivän aikana 

tapahtuu. Rajojen asettaminen ja niistä kiinnipitäminen luovat lapselle turvallisuu-

den tunnetta, koska lapsi voi luottaa siihen, että kasvattaja pitää tilanteen hallin-

nassaan. Kun samat säännöt koskevat kaikkia, lapsi voi ennakoida sitä, mitä tie-

tynlaisesta toiminnasta seuraa. Myös toimivan yhteistyön lapsen vanhempien 

kanssa nähtiin vaikuttavan lapsen turvallisuuden tunteen syntymiseen. Kun lapsi 

näkee vanhemman olevan hyvässä vuorovaikutuksessa kasvattajan kanssa, hä-

nen on helpompi luottaa kasvattajaan.  

Ja sitte se niinku vuorovaikutus myös vanhempien kans, että me tie-
detään ja ollaan avoimesti vanhempien kans yhteistyös, niin lapsillekin 
tulee niinku tunne, että oman vanhemman ja meidän kasvattajien välil-
lä on niinku yhteys. (Kasvattaja 1) 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Päiväkotien kasvattajat näkivät vuorovaikutuksen tärkeänä osana päiväkodin ar-

kea. Se on läsnä kaikessa toiminnassa ja edistää arjen sujuvuutta. Esimerkiksi 

kaikki ohjatut toiminnat ja siirtymätilanteet tapahtuvat vuorovaikutuksen avulla. 

Vuorovaikutuksella on myös suuri merkitys lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvin-

voinnin kannalta.  

Haastatteluiden perusteella kasvattajat tiedostavat hyvin vuorovaikutuksen merki-

tyksen lapselle. Kasvattajat kuvasivat aihetta monisanaisesti ja pohtivat laajasti 

vuorovaikutusta ja sen merkitystä. Kasvattajat haluavat omassa työssään panos-

taa vuorovaikutukseen ja sen laatuun. Heille on tärkeää pystyä kohtaamaan lapsi 

yksilöllisesti ja päivittäin.  

Vaikka kasvattajat tiedostavat vuorovaikutuksen merkityksen, eivät työn reunaeh-

dot aina anna mahdollisuutta hyvälle vuorovaikutukselle. Päiväkodin arki on usein 

kiireistä ja lapsia on paljon, joten aikaa ei aina ole riittävästi yksittäisen lapsen koh-

taamiselle. Kasvattajien mukaan lapsiryhmät ovat usein liian suuria ja aikaa liian 

vähän, jolloin kasvattaja kohtaa yksittäisen lapsen sijaan koko lapsiryhmän. Koivu-

sen (2009, 19) mukaan suuressa ryhmässä toimiessa kasvattajan voi olla haasta-

vaa nähdä lasten yksilölliset piirteet ja tarpeet. Myös Holkeri-Rinkisen (2009, 214) 

tutkimuksessa tuli esiin, että lapset joutuvat päiväkodissa usein kilpailemaan ai-

kuisten huomiosta. Haastateltavamme kertoivat kokevansa välillä huonoa omatun-

toa siitä, että eivät ole kohdanneet kaikkia lapsia yksilöllisesti. Tilanteeseen on 

kuitenkin vain sopeuduttava ja kiireisinä aikoina laitettava asiat tärkeysjärjestyk-

seen.  

Kasvattajat kokivat pienryhmätoiminnan merkittävänä vuorovaikutusta lisäävänä 

tekijänä. Haastatteluiden perusteella pienryhmätoiminta vaikuttaakin olevan hyvä 

ja toimiva työmenetelmä päiväkodissa. Pienemmät lapsiryhmät edistävät vuoro-

vaikutusta ja antavat paremman mahdollisuuden jokaisen lapsen huomioimiselle. 

Vuorovaikutussuhde on kuitenkin luotava myös muihin kuin oman pienryhmän lap-

siin.  
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Useat kasvattajat toivat haastatteluissa esiin myös hiljaisempien lasten huomioi-

misen. Usein kovaääniset ja paljon huomiota hakevat lapset vievät paljon kasvat-

tajan aikaa, jolloin hiljaisemmat ja ujommat lapset jäävät helposti vähemmälle 

huomiolle. Haastateltavat kuitenkin pyrkivät työssään panostamaan kaikkien las-

ten tasapuoliseen kohtaamiseen ja antavat tietoisesti aikaa ja huomiota myös niille 

lapsille, jotka eivät sitä aktiivisesti hae.  

”Rajat ja rakkaus” on paljon käytetty fraasi lasten kasvatuksesta puhuttaessa. 

Haastatteluiden perusteella se on edelleen ajankohtainen ja toimiva ohjenuora, 

joka sopii myös päiväkodin kasvatustyöhön. Kasvattajat korostivat, että lasten 

kanssa toimiessa on oltava sekä selkeitä sääntöjä ja rajoja että välittämistä. Näin 

kasvattaja voi luoda lapselle hyvää oloa ja turvallisuuden tunnetta.   

Kasvattajat pitivät tärkeänä panostamista lapsen hoidon aloitukseen, että vuoro-

vaikutussuhde voi syntyä heti alussa. Kasvattajat eivät tuoneet haastatteluissa 

esiin lapsen muita vaiheita päiväkodissa vuorovaikutuksen näkökulmasta, vaikka 

vuorovaikutus on varmasti tärkeää kaikissa vaiheissa. Hoidon aloitus näyttääkin 

olevan kriittinen vaihe lapsen päivähoidon sujuvuuden ja kasvattajan ja lapsen 

välisen vuorovaikutuksen kannalta. Koivisto (2007, 125) toteaa tutkimuksessaan, 

että päiväkodin arjessa on annettava aikaa tutustumiselle, vuorovaikutukselle ja 

luottamuksellisten ihmissuhteiden synnylle. 

Haastatteluissa tuli esiin, että päiväkodissa tapahtuva vuorovaikutus opettaa jos-

sain määrin erilaisia taitoja kuin kotona tapahtuva vuorovaikutus. Mediassa on 

käyty paljon keskustelua siitä, onko kotihoito päivähoitoa parempi vaihtoehto lap-

sen kehitykselle. Aihe on jakanut mielipiteitä ja molemmista vaihtoehdoista löytyy 

niin hyviä kuin huonojakin puolia. Vaikka päiväkotihoito on Suomessa pääosin 

laadukasta, koti on kuitenkin yleensä lapselle ensisijainen toimintaympäristö. Päi-

väkotia ei myöskään haastatteluissa pidetty välttämättömänä lapsen kehitykselle. 

Jos lapsi ei ole päiväkodissa, on huoltajien oltava hieman aktiivisempia tuotta-

maan lapselle virikkeitä. Lapsi ei kuitenkaan tarvitse elämäänsä kovin erityisiä ta-

pahtumia oppiakseen tärkeitä perustaitoja. 

Kasvattajan ja lapsen persoonallisuudet vaikuttavat heidän väliseensä vuorovaiku-

tukseen. Tästä johtuen kasvattajan vuorovaikutussuhde jokaiseen lapseen on ai-
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nutlaatuinen. Haastatteluissa nousi esiin, että jokainen lapsi täytyy kohdata hie-

man eri tavoin ja löytää jokaisen lapsen kohdalla yksilöllinen tapa toimia. Tämä on 

asia, johon kasvattajan tulee kiinnittää huomiota. Monissa päiväkodeissa pienryh-

mätoiminnassa kasvattaja pysyy samana päivästä toiseen, mikä edellyttää kasvat-

tajalta ja pienryhmältä hyvää yhteistyötä arjen sujumisen kannalta. Voidaan kui-

tenkin pohtia, mitä tapahtuu, jos kasvattajan ja lapsen ”kemiat” eivät kohtaa. Kas-

vattajan vastuulla kuitenkin on, että vuorovaikutus ja yhteistyö toimivat. Kasvatta-

jan täytyy pyrkiä toimimaan hyvässä vuorovaikutuksessa lapsen kanssa niissäkin 

tilanteissa, joissa vuorovaikutus on haastavaa. Tämä vaatii kasvattajalta aitoa ha-

lua saada vuorovaikutus toimimaan. Myös Huhtasen (2005, 19) mukaan aikuisen 

on toimittava vuorovaikutuksessa lapsen ehdoilla ja virittäydyttävä lapsen aaltopi-

tuudelle. 

Kasvattajat näkivät vuorovaikutuksen ja lapsen turvallisuuden tunteen välillä sel-

keän yhteyden. Vuorovaikutuksen avulla kasvattaja voi edistää lapsen turvallisuu-

den tunnetta päiväkodissa. Yhteys on kuitenkin monipuolisempi kuin pelkkä syy-

seuraus-suhde. Vuorovaikutus ja turvallisuuden tunne vaikuttavat toinen toiseensa 

ja molemmat ovat tärkeitä lapsen ja kasvattajan välisen suhteen syntymisessä. 

Lapsen turvallisuuden tunteen syntymiseen vaikuttaa moni muukin asia kuin pel-

kästään vuorovaikutus. Samoin vuorovaikutus edellyttää toimiakseen myös muuta 

kuin lapsen turvallisuuden tunnetta. 

Haastatteluista nousi esiin, että välittävät ja läsnä olevat kasvattajat ovat tärkein 

lapsen turvallisuuden tunnetta edistävä tekijä. Kasvattajan on pystyttävä luomaan 

lapselle tunne siitä, että hän on saatavilla ja vastaa lapsen tarpeisiin. Myös Kalliala 

(2008, 30, 67) on korostanut lämpimän vuorovaikutuksen, lapsen arvostamisen ja 

saatavilla olon merkitystä kasvattajan toiminnassa. Haastattelemamme kasvattajat 

kokivat, että kasvattajan herkkyys reagoida lapsen tarpeisiin lisää lapsen luotta-

musta kasvattajaan. Myös lapsen vuorovaikutusaloitteisiin vastaaminen luo lapsel-

le tunnetta siitä, että kasvattaja on läsnä. Kanninen ja Sigfrids (2012, 109) totea-

vat, että aikuisen on pystyttävä tunnistamaan ja tulkitsemaan oikein lapsen tarpei-

ta kyetäkseen vastaamaan nopeasti lapsen tarpeisiin sekä oltava avoin myös lap-

sen vuorovaikutusaloitteille. Kasvattajalla onkin hyvin suuri merkitys lapsen päivä-

kodissa viihtymisen ja hyvinvoinnin kannalta. 
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8 POHDINTA 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut haastava, mutta hyvin antoisa ja mielenkiintoi-

nen prosessi. Prosessi lähti liikkeelle vuoden 2013 alussa opinnäytetyön aiheen 

valinnasta, jonka jälkeen teimme tutkimussuunnitelman opinnäytetyöllemme. 

Olemme pysyneet hyvin suunnitelmassamme koko opinnäytetyöprosessimme 

ajan. Opinnäytetyön suunnitelmamme loi hyvän rungon koko työn tekemiselle, sillä 

onhan hyvin suunniteltu sanonnankin mukaan jo puoliksi tehty.  

Opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiin saimme monipuolisia vastauksia vuoro-

vaikutuksesta. Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme koski lapsen ja kasvattajan 

välistä vuorovaikutusta ja sen merkitystä päiväkodissa. Selvitimme päiväkotien 

kasvattajien näkemyksiä ja saimme hyvän kokonaiskuvan päiväkodissa tapahtu-

vasta vuorovaikutuksesta. Vuorovaikutus on hyvin merkittävässä roolissa päiväko-

din arjessa. Se on jatkuvasti mukana kaikissa toiminnoissa ja on oiva työkalu suju-

vaan arkeen.  

Toinen tutkimuskysymyksemme liittyi hyvään vuorovaikutussuhteeseen ja sen 

luomiseen. Hyvä vuorovaikutussuhde lapsen ja kasvattajan välillä on tärkeä, sillä 

vuorovaikutussuhteen laatu vaikuttaa keskeisesti osapuolten väliseen vuorovaiku-

tukseen. Luottamuksen syntyminen ja hyväksyvän ilmapiirin luominen ovat hyvän 

vuorovaikutussuhteen kulmakiviä.  

Kolmas tutkimuskysymyksemme koski vuorovaikutuksen ja lapsen turvallisuuden 

tunteen yhteyttä. Tutkimuksemme perusteella vuorovaikutuksella ja lapsen turval-

lisuuden tunteella on selvä yhteys. Hyvällä vuorovaikutuksella ja hyvällä vuorovai-

kutussuhteella kasvattaja pystyy vaikuttamaan lapsen turvallisuuden tunteeseen. 

Lapsen turvallisuuden tunteella on suuri vaikutus lapsen hyvään oloon ja viihtymi-

seen päiväkodissa.  

Kasvattajien vastaukset olivat samansuuntaisia teorian kanssa, mikä kertoo siitä, 

että päiväkotien kasvattajat ovat tietoisia vuorovaikutuksen merkityksestä päivä-

kodin arjessa. He ovat myös motivoituneita pyrkimään hyvään vuorovaikutukseen 

lasten kanssa. Jatkossa olisi mielenkiintoista selvittää esimerkiksi havainnoimalla, 

miten hyvä vuorovaikutus kasvattajien ja lasten välillä todellisuudessa toteutuu 
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päiväkodin arjessa. Kasvattajilla on varmasti tahtoa kiinnittää huomiota vuorovai-

kutukseen ja vuorovaikutussuhteen syntymiseen, mutta kuten tässä tutkimukses-

sakin tuli esiin, eivät työn reunaehdot välttämättä anna siihen mahdollisuutta päi-

väkodin välillä kiireisessä arjessa. Havainnointitutkimuksen avulla olisi mahdollista 

saada selville, poikkeaako päiväkodin arkityö kasvattajien arvojen mukaisesta 

työskentelystä. 

Koemme, että opinnäytetyömme auttaa meitä tulevaisuudessa kohtaamaan lap-

sen ja huomioimaan vuorovaikutuksen tärkeyden päiväkotityössä. Lasten yksilölli-

nen kohtaaminen ja huomioiminen vaativat kasvattajalta erityistä herkkyyttä ja työ-

otetta, jotta jokainen lapsi tulisi huomioiduksi sellaisena kuin hän on. Opinnäyte-

työprosessimme aikana olemme saaneet paljon tietoa vuorovaikutuksesta ja sen 

merkityksestä lapsen kannalta. Haastatteluista olemme saaneet hyvää kokemus-

tietoa, joka syventää teoriasta oppimaamme. 

Sosionomi (AMK) voi toimia päiväkodin opettajana suoritettuaan tietyn määrän 

varhaiskasvatukseen liittyviä opintoja. Olemme molemmat suorittaneet tarvittavan 

määrän näitä opintoja ja saamme koulutuksemme perusteella kelpoisuuden toimia 

päiväkodin opettajana. Sosionomi (AMK) tuo varhaiskasvatukseen sosiaalipeda-

gogista osaamista ja perhelähtöistä työotetta. Lisäksi sosionomin (AMK) osaami-

sessa korostuvat palvelujärjestelmäosaaminen sekä yhteistyö eri toimijoiden ja 

verkostojen kanssa. Kuitenkin sosionomin (AMK), kuten myös muiden päivähoidon 

ammattilaisten, tärkein tehtävä päivähoidossa on lapsen kohtaaminen. Sitä ei voi 

jättää huomiotta missään päiväkodin arjen tilanteessa. 
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LIITE 1 Haastattelurunko 

Taustatiedot 

- Työntekijän koulutus, työtehtävät ja kokemus 

- Minkä ikäisten lasten ryhmässä työskentelee 

- Onko päiväkodissa joitain painotuksia (esim. taidekasvatus, omahoitajuus)? 

Vuorovaikutuksen määrittely 

- Mitä vuorovaikutus mielestäsi tarkoittaa? 

- Mitä vuorovaikutukseen mielestäsi kuuluu? 

Vuorovaikutus päiväkodissa lapsen ja aikuisen välillä 

- Millaista vuorovaikutusta lapsen ja aikuisen välillä päiväkodissa on? 

- Miten päiväkodissa tapahtuva vuorovaikutus eroaa kodissa tai muissa ym-

päristöissä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta lapsen kannalta? 

- Miten aikuinen kohtaa lapsen päiväkodissa? 

- Onko työntekijöillä tarpeeksi aikaa lapsen yksilölliseen kohtaamiseen? Jos 

ei niin miksi ei? 

Vuorovaikutuksen merkitys lapselle 

- Mikä merkitys mielestäsi lapsen ja aikuisen välisellä vuorovaikutuksella on 

lapselle? 

- Mikä merkitys mielestäsi päiväkodissa tapahtuvalla, lapsen ja aikuisen väli-

sellä vuorovaikutuksella on lapselle? 

Vuorovaikutussuhteen luominen 

- Mitä vuorovaikutussuhde mielestäsi tarkoittaa? 

- Millainen on mielestäsi hyvä vuorovaikutussuhde päiväkodin kasvattajan ja 

lapsen välillä? 

- Mitä hyvän vuorovaikutussuhteen luominen lapseen edellyttää kasvattajal-

ta?  

Lapsen turvallisuuden tunne päiväkodissa 

- Mitä turvallisuuden tunne mielestäsi tarkoittaa lapsen näkökulmasta? 

- Onko lapsen turvallisuuden tunne mielestäsi tärkeää päiväkodissa? Miksi? 

- Mistä turvallisuuden tunne mielestäsi syntyy? 

- Mitä turvallisuuden tunteen luominen vaatii kasvattajalta? 

- Onko vuorovaikutuksella ja lapsen turvallisuuden tunteella mielestäsi jon-

kinlainen yhteys? Jos on niin millainen? 

- Voiko mielestäsi vuorovaikutuksella luoda lapselle turvallisuuden tunteen? 

Jos voi, niin miten?
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LIITE 2 Saatekirje kasvattajille 

 

SAATEKIRJE 

 

Kiitos osallistumisestanne opinnäytetyöhömme! 

Opinnäytetyömme aiheena on Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus päiväko-

dissa. Tarkoituksenamme on haastatella päiväkotien työntekijöitä ja selvittää hei-

dän näkemyksiään vuorovaikutuksesta lapsen ja aikuisen välillä.  

Haastattelut nauhoitetaan, ja nauhoitukset ja niistä tehdyt litteroinnit säilytetään 

opinnäytetyöprosessimme ajan asiaankuuluvalla tavalla, ulkopuolisten ulottumat-

tomissa. Opinnäytetyömme valmistuttua hävitämme aineistot.  

Opinnäytetyössämme emme mainitse haastateltavia nimeltä eikä myöskään päi-

väkodin nimi tule esille missään vaiheessa. Käsittelemme haastatteluista esiin tul-

leita tietoja niin, ettei haastateltavia voi tunnistaa.  

 

Terveisin, 

Maarit Leppänen ja Eveliina Malmi 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 
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LIITE 3 Suostumus opinnäytetyöhön osallistumisesta 

 

SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN OSALLISTUMISESTA 

 

 

Nimi:________________________________ 

Päiväkoti:_____________________________ 

 

Lupaudun toimimaan haastateltavana ja annan luvan haastattelun nauhoittami-

seen. Suostun siihen, että haastattelussa antamiani tietoja voidaan käyttää opin-

näytetyössä nimettömästi.  

 

 

Paikka ja aika:  Allekirjoitus:     

            

________________________        ________________________________     


