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Päiväkodissa tapahtuva vuorohoito on entistä tarpeellisempaa, koska 
yhteiskuntamme palvelut pyritään nykyisin takaamaan ympäri vuorokauden. 
Vuorohoidon järjestämiseen ei ole tarkkoja säädöksiä tai lakia, vaan vastuu sen 
järjestämisestä on kunnilla. Vuoropäiväkodissa työntekijät tekevät suuri osa 
kolmivuorotyötä ja lapset ovat hoidossa vaihtelevina aikoina. Näin ollen 
päiväkodissa paikalla oleva joukko on päivittäin erilainen.  
 
Opinnäytetyö on tutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää vuoropäiväkodin lasten 
kokemuksia vuorohoidosta sekä ottaa selvää heidän kaverisuhteistaan ja lasten 
ja aikuisten välisistä suhteista. Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat ovat 
varhaiskasvatus, vuorohoito, lapsen osallisuus ja vuorovaikutussuhteet 
päivähoidossa.  
 
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä vuorohoitopäiväkodin kanssa. 
Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastattelemalla seitsemää lasta, joilla on 
kokemusta ilta-, viikonloppu- ja yöhoidosta. Lasten haastattelut toteutettiin 
päiväkodin tiloissa kesällä 2014. Haastattelut litteroitiin ja aineisto analysoitiin 
teemoitellen. 
 
Tutkimustulosten mukaan lapset tulivat päiväkotiin mielellään. Aikaisina 
aamuina lapset kokivat itsensä väsyneiksi ja silloin päiväkotiin meno oli 
ikävämpää. Mukavaa päiväkodissa oli heidän mielestään leikkiminen ja ulkoilu, 
sekä uiminen päiväkodin uima-altaassa.  
 
Ilta- ja viikonloppuhoito koettiin positiivisina. Erityisen mukavaa lapset kertoivat 
olevan esimerkiksi silloin, kun hoidossa on myös iltaisin ja viikonloppuisin 
kavereita esimerkiksi omasta hoitoryhmästä. Yöhoito oli lapsista ikävintä ja 
päiväkodissa nukkuminen herätti paljon ajatuksia. Lapsilla on kavereita 
päiväkodissa, mutta kaverin lähdettyä kotiin he saattavat leikkiä yksin. 
Tutkimuksen mukaan lapset tuntevat päiväkodin aikuiset ja kiintyvät myös 
muihin, kuin oman hoitoryhmänsä aikuisiin. 
 
Asiasanat: varhaiskasvatus, päivähoito, vuorohoito, osallisuus, 
vuorovaikutussuhteet 



ABSTRACT 
 
Meriläinen, Emma. Children’s experiences of 24-hour care. Järvenpää, autumn 
2014, 53 p., 2 appendices. Language: Finnish.  
 
Diaconia University of Applied Sciences, Degree Programme in Social Services, 
Option in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services + early 
childhood education teacher qualification. 
 
The Bachelor thesis is a study. The aim of the study was to examine children’s 
experiences in 24-hour daycare and their relationships between other children 
and adults in the kindergarten. The Bachelor thesis has a theory based on early 
childhood education, 24-hour daycare, children’s participation and relationships 
in daycare. 
 
The data fot the thesis was collected by interviewing seven children age 5—7. 
All the children I interviewed had experiences of evening, weekend and night 
care. I interviewed children in the summer of 2014. My data collection method 
was theme intervier and I analyzed the data using theme analysis.  
 
According to the results the children come to the kindergarten gladly. When the 
children need to come early to daycare, they feel themselves tired and don’t 
come to daycare so willingly. Children liked most playing in and out and swim-
ming in the kindergartens pool. 
 
According to the results the children liked evening and weekend care most. It 
was even nicer if there was children’s friends at the same time. Night care was 
their least favorite and the children had opinions about sleeping at kindergarten. 
All the children had friends in the kindergarten but sometimes they play alone 
after the friend has gone home. The study shows that the children know the 
employees and become attached to adults from other than their own care 
groups. 
 
 
 
Key words: early childhood education, childcare, 24-hour daycare, participation, 
interaction 
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1 JOHDANTO 

Vuorohoito on tullut entistä tarpeellisemmaksi. Vanhempien työajat eivät aina 

ole aikavälillä 8–16, vaan kokoajan tarvitaan enemmän myös ilta-, viikonloppu- 

ja yöhoitoa. Vuonna 2012 Suomessa oli 228 981 lasta päivähoidon piirissä. 

Näistä lapsista 7 % oli vuorohoidossa. Vuorohoidon merkitys tulevaisuudessa 

kasvaa luultavasti edelleen työelämän vaatimusten vuoksi. (Opetus- ja 

kulttuuriministeriö 2014, 143.) Vuorohoidon järjestämiselle ei ole annettu 

tarkkoja ohjeistuksia tai säännöksiä, eikä nykyinen päivähoitolaki vastaa kovin 

hyvin vuorohoidon erityistarpeisiin. Asetuksessa lasten päivähoidosta 

(239/1973) määritellään ettei lapsen yhtäjaksoinen hoitopäivä saa ylittää 

kymmentä tuntia, mutta vuorohoidossa tällaista ohjetta ei pystytä 

noudattamaan, koska lapsilla on jopa usean vuorokauden mittaisia hoitojaksoja. 

Vuorohoito järjestetäänkin kuntien omien linjausten mukaisesti, perheiden 

tarpeet huomioiden. Lisäksi asetuksessa määritetään, että yhtä aikuista kohden 

hoidossa saa olla enintään neljä alle kolmevuotiasta tai seitsemän yli 

kolmevuotiasta.  Vuorohoidossa yhdellä aikuisella voi olla vastuullaan eri-ikäisiä 

lapsia, joten asetuksen soveltaminen vuorohoidon käytänteisiin on haastavaa. 

Tavallisten kello 8–16 hoitoaikojen ulkopuolella vuoropäiväkodin tiloihin 

kokoontuu joka päivä erilainen ryhmä lapsia ja aikuisia. Tämä ryhmä 

muodostuu hoidossa olevista lapsista sekä erilaisissa työvuoroissa olevista 

hoitajista. On harvinaista, että tämä kokoonpano olisi kaksi päivää peräkkäin 

täysin samanlainen. Olen ollut töissä vuoropäiväkodissa ja kokenut itse 

työntekijänä tämän vuorohoidon arjen vaihtelevuuden. Minua kiinnostaa 

erityisesti lasten kokemukset tähän teemaan liittyen. Miten lapsi kokee 

vuorohoidon?  Miten lasten kaverisuhteet muodostuvat tällaisessa arjessa? 

Millainen suhde lasten ja henkilökunnan välille muodostuu? Tämän tutkimuksen 

keskeiset käsitteet ovat varhaiskasvatus ja vuorohoito sekä lapsen 

vuorovaikutussuhteet päiväkodissa. 

Kasvatushenkilökunnan pysyvyys on tärkeää lapsen turvallisuuden- ja 

jatkuvuudentunteen ylläpitämiseksi (Kääriäinen 2005, 80). Myös oman 



kokemukseni mukaan lapsilla on päiväkodissa tarve tietää se, keitä lapsia on 

hoidossa ja kuka henkilökunnasta on missäkin vuorossa. Opinnäytetyön nimi 

”Kuka meitä yököttää?” on erään vuoropäiväkodin lapsen suusta kuultu lause. 

Hän tiedusteli tällä kysymyksellään kuka henkilökunnasta on tulossa yövuoroon, 

sillä yleensä yövuorolaisesta käytetään nimitystä ”yökkö”. Vaikka vuorohoidon 

tarpeessa olevia lapsia on runsaasti, ei lasten kokemuksia vuorohoidosta ole 

tutkittu kovinkaan paljon. Tämän tutkimuksen tarkoituksena onkin selvittää 

edellämainittuja kysymyksiä yhteistyössä vuoropäiväkodin kanssa. 

Opinnäytetyöhön osallistuneiden lasten yksityisyyden suojaamiseksi en 

työssäni mainitse päiväkotia nimeltä, vaan käytän siitä nimeä Vuoropäiväkoti. 

Samoin paikkakunta, jossa päiväkoti sijaitsee, ei tule työssäni esille. 

 



2 VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta pienten lasten 

elämänpiireissä. Sen tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

oppimista ja kehitystä. (THL i.a.) Varhaiskasvatusta järjestetään 

varhaiskasvatuspalveluissa, joita tuottavat kunnat, järjestöt, yksityinen sektori 

sekä seurakunnat. Päiväkotitoiminta, avoin toiminta  ja perhepäivähoito ovat 

keskeisimpiä varhaiskasvatuspalveluja. (Stakes 2005, 11.) 

Varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita ovat lapsen oikeus turvallisiin 

ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen, oikeus 

turvattuun ja monipuolisen leikin mahdollistamaan ympäristöön, oikeus tulla 

ymmärretyksi ja kuulluksi, oikeus saada erityistä tukea tarvittaessa sekä oikeus 

omaan kulttuuriin, äidinkieleen, uskontoon tai katsomukseen. 

Varhaiskasvatuksen keskeiset sisällöt rakentuvat kuuden orientaation mukaan, 

joita ovat matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallis-yhteiskunnallinen, 

esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio. (Stakes 2005, 

12, 25.)  

Suomalaisen varhaiskasvatuksen arvot pohjaavat lapsen oikeuksia 

määritteleviin säädöksiin, sopimuksiin ja muihin ohjaaviin asiakirjoihin. 

Keskeisin lapsen oikeuksia määrittelevän yleissopimuksen arvoista on lapsen 

ihmisarvo, johon liittyy syrjintäkielto ja tasa-arvoinen kohtelu, lapsen etu, lapsen 

oikeus elämään ja täysipainoiseen kehittymiseen sekä lapsen mielipiteen 

huomioiminen. (Stakes 2005, 12.) 

Varhaiskasvatusta ohjataan valtakunnallisilla, kunnan omilla ja kunkin 

päiväkodin omilla asiakirjoilla. Laki lasten päivähoidosta (1973/36) ja asetus 

lasten päivähoidosta (1973/239) ovat keskeisimmät varhaiskasvatusta ohjaavat 

lainsäädännöt. Lisäksi kunnilla on varhaiskasvatuksen strategiat ja linjaukset, 

sekä omat varhaiskasvatussuunnitelmat. (Stakes 2005, 10.)  
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Jokaiselle lapselle laaditaan yhdessä vanhempien kanssa oma yksilöllinen 

varhaiskasvatussuunnitelma, johon varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen 

toteuttaminen perustuu. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidon 

ammattilaisia työskentelemään yksilöllisesti lapsen tavoitteiden pohjalta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman on tarkoitus olla arvostava kertomus lapsen 

kehityksestä, joka toteutetaan yhdessä vanhempien ja kasvatushenkilöstön 

kanssa. (Kaskela & Kronqvist 2012, 12–14.) 

Kaupunki, jossa Vuoropäiväkoti sijaitsee, on valtakunnallisten 

kasvatustavoitteiden pohjalta laatinut omat tavoitteet, sisällöt ja menetelmät 

varhaiskasvatukselle. Tässä kaupungissa päivähoidon tavoitteena on tarjota 

laadukasta varhaiskasvatusta kaupungissa asuville perheille. Toiminta ja 

toimintaympäristö suunnitellaan huomioiden lasten yksilölliset tarpeet ja 

lähtökohdat, turvaten lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Päivähoidon 

toiminnan tulee perustua vanhempien ja kasvattajien väliseen 

vuorovaikutukseen, jossa huomioidaan vanhempien ja henkilökunnan erilaiset 

roolit kasvattajina. (Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 13.) 

2.1 Vuorohoito osana päivähoitoa 

Päivähoito tarkoittaa lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, 

perhepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana (Laki lasten 

päivähoidosta 36/1973). Laki lasten päivähoidosta (36/1973) ei anna tarkkaa 

määritelmää vuorohoidolle, eikä sen järjestämiselle ole tarkkoja ohjeistuksia, 

lakia tai säännöksiä. Laki lasten päivähoidosta kuitenkin määrittää, että 

päivähoito on pyrittävä järjestämään sinä vuorokauden aikana jona sitä 

tarvitaan. Lasten päivähoito 2010 – kuntakyselyn osaraportissa vuorohoito 

käsitetään klo 17.30–5.30 välisenä aikana tapahtuvana hoitona, mukaan lukien 

viikonloput ja pyhät. Vuorohoitoa tarjotaan sellaisille lapsiperheille, joissa 

vanhemmat tai yksinhuoltaja työskentelevät tai opiskelevat epätyypillisinä 

aikoina. (Stakes 2011, 7.)  
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Asetuksessa lasten päivähoidosta (239/1973) määritellään, että päiväkodin 

toiminnan kalenterivuoden aikana on vastattava paikalliseen tarpeeseen. Myös 

päiväkodin aukioloaika on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaisesti. 

Asetuksessa lasten päivähoidosta (239/1973) määritellään myös, että 

kokopäivähoidossa olevan lapsen yhtäjaksoinen hoitoaika ei saa ylittää 

kymmentä tuntia vuorokaudessa. Tämä ei kuitenkaan sinällään päde 

vuorohoitoon, koska jotkut lapset saattavat tarvita usean vuorokauden mittaisia 

hoitojaksoja. Nykyisen päivähoitolain heikkous onkin muun muassa sen 

soveltaminen vuorohoitoon (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 13).  

Kunnat päättävät omista käytännöistään vuoronhoidon järjestämisen suhteen. 

(Stakes 2011, 7). Kaupungin, jossa yhteistyötaho sijaitsee, vuorohoidon 

linjaukset ovat astuneet voimaan 1.8.2011. Niiden mukaan ilta-, viikonloppu- ja 

vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta vaan sitä tarjotaan sellaisille lapsille 

jotka tarvitsevat sitä säännöllisesti vanhempien työn tai opiskelujen vuoksi. 

Vuorohoidon tarpeesta on ilmoitettava hoitosuhteen alussa 

päivähoitohakemuksessa tai hoito-ajan muutoshakemuksella. (Vuoropäiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelma 2011–2012, 8.) 

Linjauksissa määritellään, että lapsi voi olla hoidossa sekä molempien 

vanhempien ollessa töissä että yövuoron jälkeisen vanhempien nukkumisajan. 

Vanhemman vapaa- ja lomapäivät ovat ensisijaisesti myös lapsen vapaapäiviä. 

Linjausten mukaan ensimmäiset lapset tulevat pääsääntöisesti klo 5.30 hoitoon 

ja lapset jotka eivät jää yöhoitoon tulee lähtökohtaisesti hakea klo 22 

mennessä. Ilta- ja yöhoitoon tulevat lapset voi tuoda päiväkotiin joustavasti klo 

11.30 alkaen. Yöhoitoon tulevat lapset tulee kuitenkin tuoda klo 21 mennessä, 

alle 3-vuotiaat klo 20 mennessä. Tarkat hoitoajat neuvotellaan aina 

perhekohtaisesti. (Vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011–2012, 8, 

9.) 

Jos ilta-, viikonloppu- tai vuorohoitoa tarvitseva lapsi on esiopetusikäinen, 

osallistuu hän esiopetusryhmän toimintaan. Lapsen osallistuminen 

esiopetukseen vanhempien vapaapäivinä sovitaan perhekohtaisesti huomioiden 
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lapsen riittävä lepo ja vapaapäivät, mutta myös esiopetuksen tavoitteiden 

saavuttaminen. (Vuoropäiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011–2012, 9.) 

2.2 Lapsen osallisuus päivähoidossa 

Osallisuudella tarkoitetaan sitä, että yksilö osallistuu sen yhteisön käytänteisiin, 

johon hän kuuluu sekä rakentaa identiteettiään suhteessa niihin (Hännikäinen & 

Rasku-Puttonen 2006, 13). YK:n Lasten oikeuksien sopimuksessa määritetään 

lapselle kuuluvia oikeuksia. Lapsilla on tämän sopimuksen mukaisesti oikeus 

ilmaista itseään ja olla osallisena itseään koskevissa päätöksissä lapsen 

kehitystason ja iän huomioiden. (Unicef i.a.)   

Jotta lapsen osallisuus toteutuu, tulee hänen voida olla määrittämässä, 

toteuttamassa ja arvioimassa hänen vuoksensa tehtävää työtä. Osallisuuteen 

sisältyy oikeus saada tietää itseään koskevista suunnitelmista, tehdyistä 

päätöksistä ja toimenpiteistä, kuulla niille perustelut sekä saada kertoa 

mielipiteensä ja vaikuttaa näihin edellä mainittuihin asioihin. (THL 2014.) 

Osallisuutta kuvataan usein porrasmalleilla, joiden alimmilla portailla yksilöllä on 

vain vähän valtaa vaikuttaa ja ylöspäin kiivettäessä valta kasvaa. Tällaisessa 

porrasmallissa oletetaan yksilön osallisuuden myös kasvavan ylöspäin 

kiivettäessä. Porrasmallia on kuitenkin myös kritisoitu, koska osallisuuteen liittyy 

aina myös mahdollisuus kieltäytyä osallistumasta päätöksen tekoon. Nigel 

Thomas (2002) on muodostanut osallisuuden ulottuvuudet kritisoiden 

porrasmallia ja tuoden esille lapsen mahdollisuuden kieltäytyä osallistumasta 

häntä koskevaan päätöksen tekoon. Näitä ulottuvuuksia ovat mahdollisuus 

valita, mahdollisuus saada tietoa, mahdollisuus vaikuttaa prosessiin, 

mahdollisuus ilmaista itseään, mahdollisuus saada apua ja tukea itsensä 

ilmaisuus ja mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin. (Bardy 2009, 119–121.)  

Osallisuus antaa lapselle äänen ja kokemuksen, että häntä arvostetaan (THL 

2014). Lapsen hyvän kasvun kannalta on tärkeää, että hän saa kokea olevansa 

arvostettu ja saa luottaa omaan arvoonsa. Lapsen persoonan hyväksyvät, 
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hänen mielipiteensä huomioonottavat kohtaamiset aikuisten kanssa kasvattavat 

lasta itsensä ilmaisemiseen, hyvään itsetuntoon ja omaan arvoon luottamiseen 

sekä myös toisten ihmisten avoimeen kohtaamiseen. (Mattila 2011, 91.) 

Päiväkotiympäristössä osallisuutta olisi hyvä pohtia ja sen toteutumista arvioida. 

Tähän voitaisiin käyttää esimerkiksi jotakin olemassaolevaa porrasmallia tai 

Nigel Thomasin (2002) osallisuuden ulottuvuuksia. 
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3 LAPSEN VUOROVAIKUTUSSUHTEET PÄIVÄHOIDOSSA 

Päivähoidossa lapsen sosiaaliset suhteet tapahtuvat lapsiryhmän sekä tätä 

hoitavien aikuisten välillä. Lapsen kehittyminen vaatii kiinteää vuorovaikutusta 

aikuisen kanssa. Päiväkodissa aikuinen joutuu väistämättä ohjaamaan useaa 

lasta samanaikaisesti ja voi keskittyä kuuntelemaan tarkasti vain yhtä lasta 

kerrallaan, jolloin muiden lasten viestit jäävät huomaamatta. Alle kolmevuotias 

lapsi tarvitsee jokaiseen, varsinkin tunteisiin liittyviin, viesteihinsä reaktion. 

NICHD-tutkimuksen (National Institute of Child Healt and Human Development 

Study of Early Child Care) mukaan tuntimäärä, jonka alle 4½-vuotias lapsi oli 

viettänyt hoidossa kodin ulkopuolella, oli yhteydessä myöhempiin 

käytösongelmiin: levottomuuteen, tottelemattomuuteen ja ongelmiin 

kaverisuhteissa. Tämä tulos pysyi samana, vaikka päivähoito oli laadukasta ja 

kodin olosuhteet otettu huomioon. (Keltikangas-Järvinen 2010, 206–218.)  

Suomessakin lapsen päivähoitoon viemistä perustellaan usein sosiaalisten 

taitojen kehittymisellä, mutta tämä tutkimustulos kertoo, että päivähoidon 

vaikutus lapsen sosiaalisiin taitoihin on juuri päinvastainen. (Keltikangas-

Järvinen 2010, 209.) Lapsiryhmän koko vaikuttaa päivähoidon laatuun vieläkin 

enemmän kuin aikuinen-lapsi suhdeluku. Myös se, vaihtuvatko aikuiset lapsen 

hoitoryhmässä, vaikuttaa laatuun. Lapset ottavat kaksi kertaa enemmän 

kontaktia tuttuihin, pysyviin aikuisiin ja aikuiset osaavat tulkita tutun lapsen 

tarpeita herkemmin ja pystyvät vastaamaan tämän tunteisiin paremmin. (Hujala, 

Puroila, Parrila, Nivala 2007, 163–164.) 

Lapsiryhmän koko lisää lapsen aggressiivisuutta, koska sosiaalisten kontaktien 

määrä on lapselle liian suuri. Näin ollen myös hoidossa olon tuntimäärän 

vaikutus lapsen sosiaalisiin taitoihin voisi selittyä sillä, että lapsi kokee ryhmän 

hallitsemattomaksi ja stressaavaksi. Suuressa ryhmässä aikuisen antama 

palaute jakautuu jokaiselle lapselle, vaikka se olisi tarkoitettu vain yhdelle. Joku 

lapsista saattaa ottaa moitteen itseensä, vaikka se olisi kohdistettu toiselle 

lapselle. Varsinkin varhaisten ikävuosien aikana lapsi tarvitsisi kasvokkain 

tapahtuvaa vuorovaikutusta aikuisen kanssa oppiakseen mielialojensa säätelyä 
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ja muiden mielialoihin vastaamista, signaaleiden antamista ja ruumiinkielen 

ymmärtämistä. Tällaista kasvatustapahtumaa ei voida antaa suuressa 

ryhmässä, jossa hoitajan huomio on monessa lapsessa samanaikaisesti. 

(Keltikangas-Järvinen 2010, 216–217.) 

Edellä todettiin, että aikuisten vaihtuvuus ja lapsiryhmän koko vaikuttaa hoidon 

laatuun ja lapsen sosiaaliseen kehitykseen. Vuorohoidossa vaihtelevuutta 

aiheuttaa aikuisten tekemän kolmivuorotyön lisäksi paikalla olevien lasten 

määrä. Vuorohoidossa lapsia saattaa joinain päivinä olla hoidossa 

samanaikaisesti hyvinkin vähän, jolloin aikuinen-lapsi suhdeluku mahdollistaa 

kahdenkeskisenkin vuorovaikutuksen hoitajan ja lapsen välillä. Lisäksi vaikka 

lapsen hoitopäivän aikana häntä hoitavatkin myös eri hoitoryhmien aikuiset, 

ovat he kaikki hänelle tuttuja. Esimerkiksi työntekijän sairastuessa pystytään 

yleensä sijaisen tarve korvaamaan siirtämällä toisen ryhmän aikuinen 

sairastuneen tilalle. Tämän avulla vältytään vieraiden sijaisten käyttämiseltä. 

Vuorohoidosta on valitettavan vähän tutkimuksia, joten on kyseenalaistettava 

se, voiko päivähoidosta yleisesti tehtyjä tutkimuksia suoraan verrata 

vuorohoitoon.  

3.1 Lasten ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet  

Lapsen kaikkien sosiaalisten taitojen ja sosiaalisen kehityksen perustana toimii 

kiintymyssuhteen luominen vanhempiin tai muuhun hoitajaan. Kiintymyssuhteen 

kautta lapsi saa käsityksen itsestään, minuuden, ja sen kehittymisen 

seurauksena itsekontrolli ja tunteiden säätely tulevat mahdolliseksi. Pieni lapsi 

voi kasvaa tasapainoiseksi vain silloin, kun hän saa olla kiinteästi yhteydessä 

tärkeisiin ihmisiinsä. Kun hoitaja, johon lapsi on kiintynyt, häviää näköpiiristä, jo 

7–8 kuukauden ikäinen lapsi alkaa etsiä tätä. Hieman myöhemmin lapsi osaa jo 

vierastaa uusia aikuisia, eli erottaa emotionaalisesti tärkeät ja tuntemattomat 

ihmiset. (Keltikangas-Järvinen 2012, 26–28.) 

Kun lapsen ja ensisijaisen hoitajan välillä on ollut tarpeeksi positiivisia ja 

turvallisia kokemuksia, saa lapsi mielikuvan hoitajan pysyvyydestä silloinkin kun 
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lapsi ei näe tätä. Mielikuva toimii turvan lähteenä lapselle, ja muistuttaa että 

hoitaja on olemassa vaikkei näkyvillä. Tämä on mahdollista noin puolentoista 

vuoden iässä. Mielikuva on tärkeä psyykkisen tasapainon säilyttämisessä, 

ensimmäisen ihmisen itsesäätelyn mekanismi. Lapsi pystyy nyt rauhoittamaan 

itseään, lohduttautumaan tämän mielikuvan avulla. Päiväkodissa tätä 

mielikuvaa voidaan vahvistaa esimerkiksi kertomalla että äiti ja isä tulevat 

hakemaan, tai näyttämällä kuvia vanhemmista. (Keltikangas-Järvinen 2012, 29–

34.) 

On todettu, että päiväkotipäivän pituus vaikuttaa lapsen viihtymiseen 

päiväkodissa. Lapsi alkaa ikävöidä vanhempaansa, kun on ollut tästä omasta 

mielestään liian pitkän ajan erossa, ja tämä erossaoloaika on lapselle 

stressaavaa. Erityisesti pieni lapsi tarvitsee lähelleen hoitajan, johon kiintyä ja 

joka tunnistaa lapsen tarpeet, on lähellä ja saatavilla. Vaikka lasten tunnesuhde 

päiväkodin henkilökohtaan on erilainen kuin omiin vanhempiin, ei lähellä olevan 

hoitajan tarvitse aina olla äiti tai isä. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 57, 72.)  

Päiväkodissa kaikkeen toimintaan liittyy aikuisten ja lasten välinen 

vuorovaikutus. Parhaimmillaan tämä vuorovaikutus on avointa ja rehellistä, ja 

se onkin hyvän kasvatuksen keskeisin ehto. Päiväkodissa lapset elävät arkea 

yhdessä vertaisryhmän kanssa, mutta myös yhdessä aikuisten kanssa. 

Tässäkin yhteisössä yhteenkuuluvuus rakentuu yhteisen tekemisen ja 

yhdessäolon kautta. (Kalliala 2008, 11.)  

Sekä lasten päivähoitolain (36/1973) että varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden (2005) mukaisesti päivähoidon on tarjottava lapselle turvalliset 

ihmissuhteet. Laki lasten päivähoidosta (36/1973) määritelee myös, että näiden 

ihmissuhteiden tulee olla jatkuvia ja lämpimiä. Kasvattajan tulee olla sitoutunut 

ja herkkä, sekä vastata lapsen tunteisiin ja tarpeisiin. Kasvattajan tehtävä on 

tukea lapsen ystävyyssuhteiden sekä hoito- ja kasvatussuhteiden jatkuvuutta. 

(Kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2005, 14.) Aikuinen on aina 

auktoriteetti lapsen ja aikuisen välisessä suhteessa, halusi sitä tai ei. 

Kasvattajan tuleekin omaksua myönteinen kasvatuksellinen auktoriteettiasema, 
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jotta hän käyttäisi valtaansa lapsen hyväksi eikä tätä vastaan. (Kalliala 2008, 

20, 22.) 

Vuoden 1995 valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa todettiin 

lasten ja aikuisten välisen vuorovaikutuksen olevan varhaiskasvatuksen laadun 

tärkein tekijä. Viime vuosina taas on ollut enemmän puhetta muun muassa 

aikuisten välisestä kasvatuskumppanuudesta. (Kalliala 2008, 38.) Puhe lasten 

ja aikuisten yhteisöstä, jossa vietetään aikaa ja puuhataan yhdessä, haastaa 

pohtimaan aikuisen roolia. Nyky-yhteiskunnassa vanhempien selvään 

auktoriteettiasemaan perustuva kasvatus on menneisyyttä ja eräänlaisen 

epäroivän kasvatuskulttuurin esiintulo vaikuttaa myös ammattikasvattajiin ja 

heidän tapaansa suhtautua lapsiin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

ei kerrota minkälaisia tekoja ammattikasvattajalta vaaditaan. Näin ollen 

ammattikasvattaja joutuu väistämättä pohtimaan kuinka ammatillista on leikkiä 

lapsen kanssa tai osoittaa aitoa läheisyyttä. (Kalliala 2008, 258.) 

Vaikka lapset odottavat että aikuinen leikkii heidän kanssaan, vallitsee  

päiväkotikulttuurissa ääneen lausumaton sääntö – lasten kanssa ei kuulu leikkiä 

tai oleskella (Kalliala 2008, 225.) Sen sijaan aikuinen usein lennähtelee lapsen 

luota toiselle, viivähtäen vain hetken kunkin lapsen luona (Kyrönlampi-

Kylmänen 2010, 73). Päiväkodin työntekijät vetäytyvät usein toistensa seuraan 

irtautumalla vuorovaikutuksesta lasten kanssa. Tätä aikuisseuran houkutusta 

kutsutaan ”ammatilliseksi kiusaukseksi”. Se on osin ymmärrettävää, koska 

intensiivinen vuorovaikutus lattiatasossa toimivien lasten kanssa on aikuisille 

vaikeampaa kuin kanssakäyminen toisten aikuisten kanssa. Tällainen 

vetäytymisen ilmapiiri kuitenkin vain etäännyttää lapsia ja aikuisia toisistaan ja 

saa lapset vetäytymään vuorovaikutuksesta ja osoittamaan mieltään. Aikuiselta 

vaaditaan täyttä fyysistä ja henkistä läsnäoloa, koska lapsi kehittyy 

vuorovaikutuksessa lapsesta huolehtivien aikuisten kanssa. Vaikka lapsi 

puuhastelisi pitkiäkin aikoja itsekseen, on aikuisen läsnäolo välttämätöntä. 

(Kalliala 2012, 54–55.) 

Oman kokemukseni mukaan vuorohoidossa yhteisen arjen, viikonloppujen ja 

juhlapyhien yhdessä eläminen vuorokauden jokaisena aikana vie aikuisen 
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lähelle lasta. Kun päiväkoti ei jääkään tyhjänä odottamaan seuraavaa 

työpäivää, vaan sinne jää yöksi lapsi jolle on juuri huikannut ”nähdään aamulla, 

käyn vain kotona nukkumassa”, on vaikea pitäytyä etäisenä 

vuorovaikutuksessa. Myös Kääriäisen (2005) pro gradu -tutkielman mukaan 

yksi vuorohoidon erityispiirteistä on se, että päiväkodin henkilökunnalla on 

lapsille kenties suurempi merkitys kuin normaalissa ”päiväpäiväkodissa”. Tämä 

saattaa johtua esimerkiksi siitä, että lapset touhuavat enemmän aikuisten 

kanssa. Aikuiset myös järjestävät jotain erikoista tekemistä silloin, kun lapsia on 

vähän hoidossa, leikkivät ja askartelevat lasten kanssa. (Kääriäinen 2005, 79.)  

3.1 Lasten kaverisuhteet  

Lapsen suhde muihin lapsiin alkaa muotoutua jo pikkulapsivaiheessa. 1–3-

vuotiaat lapset päivähoidossa suosivat jo tiettyjä päivähoitoryhmän lapsia ja 

yrittävät saada näistä leikkikaverin itselleen. Nämä valinnat ovat pitkäkestoisia, 

ja toimivat perustana lasten kahdenkeskisten suhteiden, ryhmän hyväksynnän 

ja ryhmästä erottamisen perustana. (Neitola 2013, 105.) 

Lapsen tulee kuitenkin ensin löytää oma paikkansa ryhmästä ennen kuin tämä 

voi solmia ystävyyssuhteita. Yhteisöön kuuluminen mahdollistaa lapselle 

kokemuksen muista ryhmän jäsenistä, mutta heidän kauttaan myös kuvan 

lapsesta itsestään. (Neitola 2013, 105.) Yhteisössä lapsi saa harjoitella sellaisia 

välttämättömiä taitoja, joita tulee tarvitsemaan myöhemmässä elämässä 

yhteiskunnan jäsenenä (Marjanen, Ahonen & Majoinen 2013, 47). 

Lapsen sosiaalinen asema ryhmässä  määrittelee hänen osallisuuttaan ryhmän 

toimintaan, vuorovaikutusta ja mukaan pääsemistä. (Neitola 2013, 106.) 

Sosiaalinen status on yleensä kovin pysyvä sen jälkeen, kun sellainen on 

muodostunut. Torjutut lapset torjutaan ja suosittuja lapsia suositaan heidän 

toiminnastaan riippumatta. Lapsen asemaan yhteisössä vaikuttavat myös 

pinnalliset asiat ja esimerkiksi se, millaisia leluja tämä omistaa. Päiväkodin 

henkilökunnan tulee olla tietoisia lasten sosiaalisista statuksista, jotta he 

osaavat tukea näitä matalan statuksen lapsia kiinnittymään ryhmään ja 
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löytämään oman paikkansa siitä. Eri-ikäisiä ja eri sosiaalisen statuksen omaavia 

lapsia jakamalla leikkimään yhdessä voidaan tukea lasten sosiaalisten taitojen 

kehitystä. (Marjanen ym. 2013, 47–55.)  

Kaverisuhteet vaikuttavat oleellisesti lapsen sosiaalisen ja henkilökohtaisen 

identiteetin kehittymiseen sekä tunne-elämän ja valmiuksien kehittymiseen. 

Päiväkotiaikaiset kaverisuhteet ennustavat koulumenestystä ja jopa 

työelämässä menestymistä. Päivähoitoryhmä mahdollistaa myönteiset 

kokemukset yhdenvertaisuudesta kaverin kanssa ja toimimisen osana ryhmää. 

Toisaalta taas jos lapsella on vain vähän kaverisuhteita ja vaikeuksia 

sosiaalisissa taidoissa, on se lapselle stressaavaa ja lapsen kehitykselle 

haitallista. (Koivunen 2009, 52.) 
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4 AIEMMIN TEHDYT TUTKIMUKSET 

Vuorohoitoa on tutkittu melko vähän. Kuitenkin vuosina 2011-2014 on 

käynnissä Perheet 24/7 –tutkimushanke, joka on keskittynyt vuorotyötä tekeviin 

aikuisiin ja lapsiin. Tämän tutkimushankkeen virallinen nimi on Lasten sosio-

emotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7 – taloudessa. Tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää miten vanhempien epätyypilliset työajat ja niistä 

aiheutuvat lastenhoitojärjestelyt vaikuttavat perheisiin, sekä lasten ja 

vanhempien kokemuksia niistä. (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, i.a.) 

Perheet 24/7 –tutkimushankkeeseen linkittyy osaksi Anniina Norolan ja Janika 

Taipaluksen opinnäytetyö ”Jos aikuinen tulis vähän silittämään ja olis siinä koko 

yön – eikä lähtis minnekään”. Tutkimuksessa selvitettiin teemahaastattelun 

keinoin lasten kokemuksia vuorohoidon arjesta. Lapsilta kysyttiin mitkä tekijät 

tukevat ja heikentävät heidän sosioemotionaalista hyvinvointiaan 

vuoropäiväkodissa. Tutkimuksella saatiin selville leikin ja vertaissuhteiden 

olevan tärkeää, henkilökunnan läsnäolon, omaehtoisen toiminnan ja kodin 

merkitys. Yöhoito korostui tutkimuksen mukaan lasten kokemusmaailmassa. 

Taipalus ja Norola toteavat, että vuorohoitoa on tutkittu lasten näkökulmasta 

vähän ja mainitsevat jatkotutkimusaiheiksi esimerkiksi kaverisuhteiden 

kehittymisen vuoropäiväkodissa. (Norola & Taipalus 2012.) 

Petra Kääriäinen (2005) on kirjoittanut pro gradu –tutkielman, jossa selvitti 

lasten kokemuksia ja näkemyksiä vuorohoidon laadusta haastattelemalla lapsia. 

Hän tutki sitä miten lapset kokevat vuorohoidon, mitä erityispiirteitä 

vuorohoidossa on ja miten lapset muuttaisivat vuorohoitopaikkaa sekä sen 

toimintaa. Tästä tutkimuksesta tuli ilmi, että vuorohoidolle on tyypillistä muun 

muassa ajoittain vähäinen lapsimäärä ja pitkät hoitojaksot. Kavereiden ja 

aikuisten merkitys vuorohoidossa todettiin korostuneeksi. Lapsen kokivat 

vuorohoidon normaaliksi arjekseen, eivätkä juuri esittäneet kehittämisideoita. 

Tämän työn keskeisiä käsitteitä ovat vuorohoito, varhaiskasvatuksen laatu ja 

lasten kokemukset päivähoidosta. Jatkotutkimusaiheiksi Kääriäinen totesi 
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esimerkiksi pienempien lasten kokemusten tutkimisen vuorohoitoon liittyen. 

(Kääriäinen 2005.)  

Iiro Ronkainen (2013) on opinnäytetyössään tutkinut Simpukan päiväkodin 

lasten kokemuksia vuorohoidosta. Tutkimuksessa on käytetty menetelmänä 

teemahaastattelua, ja tavoitteena on ollut selvittää lasten kokemuksia ja 

ajatuksia vuorohoidon arjesta. Tutkimustuloksista tuli ilmi, että lapset mieluiten 

leikkivät päiväkodissa kavereiden kanssa. Yöhoito oli koettu ikävämmäksi kuin 

ilta- ja viikonloppuhoito, kuitenkin lapset tulivat mielellään päiväkotiin. 

Ronkaisen pääteemoja ovat vuorohoito osana varhaiskasvatusta sekä lasten 

vuorovaikutuksellinen arki. (Ronkainen 2013.) 

Mari Tammisto (2007) Satakunnan ammattikorkeakoulusta on tutkinut 

vuorohoitolasten hyvinvointia ja hyvinvoinnin tuottamisessa ilmeneviä ongelmia. 

Hän keräsi aineistonsa työntekijöillä suunnatulla kyselyllä. Tutkimuksessa 

selvisi, että vuorohoidossa olevat lapset voivat pääosin hyvin, kuitenkin 

ongelmina todettiin liian pitkät hoitoajat, vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet ja 

resurssipula. Teoriaosassa Tammisto avaa vuorohoitoon liittyviä asioita, sekä 

lasten hyvinvoinnin edellytyksiä vuorohoidossa. Jatkotutkimusaiheiksi Tammisto 

mainitsi lasten omien kokemusten tutkimisen vuorohoitoon liittyen. (Tammisto 

2007.) 

Yllä mainituissa aiemmissa tutkimuksissa mainittiin jatkotutkimusaiheiksi lasten 

kokemukset vuorohoidosta, pienten lasten kokemusten tutkiminen ja 

kaverisuhteiden kehittyminen vuoropäiväkodissa. Tämä tutkimus vastaa lasten 

kokemusten tutkimisen tarpeeseen sekä selvittää osaltaan myös lasten 

kaverisuhteiden luonnetta.  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

Vuoropäiväkodissa lasten hoitoajat vaihtelevat todella paljon. Joku lapsi tekee 

vain aamuvuoroja, toinen lapsi tulee vasta iltakahdeksalta ainoastaan 

nukkumaan yönsä päiväkotiin, kun taas joku lapsi saattaa viettää useamman 

vuorokauden putkeen päivähoidossa. Yöhoidossa olevat lapset saavat kokea 

leikin keskeytymisiä leikkikaverin lähtiessä kotiin, ja hoitajien vuorojen vaihtoja 

useamman kerran päivässä. Henkilökunnan työvuorot vaihtelevat päivästä 

toiseen kolmivuorotyön ansiosta.  

5.1 Tutkimusongelma 

Tässä opinnäytetyössä on tarkoituksena tuoda esille lasten kokemuksia 

vuorohoidosta. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää: 

– Miten vuoropäiväkodin lapset kokevat vuorohoidon? 

– Miltä lapsesta tuntuu kun kaveri lähtee kotiin?  

– Miltä lapsesta tuntuu kun hoitaja lähtee kotiin lapsen vielä itse jäädessä 

hoitoon? 

5.2 Tutkimusympäristö 

Tutkimus tehtiin yhteistyössä kaupungin omistaman vuoropäiväkodin kanssa. 

Sovimme päiväkodin johtajan kanssa alustavasti opinnäytetyöyhteistyöstä 

syksyllä 2013. Kun opinnäytetyöni aihe tarkentui, esitin tekemäni ideapaperin 

hänelle ja sovimme lopullisesti yhteistyöstä aiheeseen liittyen. 

Vuoropäiväkoti tarjoaa hoitoa ensisijaisesti niille lapsille, joilla on vuorohoidon 

tarve. Vuoropäiväkodin tavoitteena on taata turvallinen hoitopaikka lapselle 

vuorokauden kaikkina aikoina. Vanhempien ja henkilökunnan välisessä 
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kasvatuskumppanuudessa painotetaan joustavuutta, kohtaamista ja 

välittämistä. Päiväkodin toimintaa ohjaavia arvoja ovat turvallisuus, leikki ja 

kaveruus, henkilökunnan ammatillisuus ja joustavuus sekä henkilökunnan ja 

perheiden välinen kumppanuus ja vuorovaikutus. (Vuoropäiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelma 2011–2012, 2.) 

Tilallisesti Vuoropäiväkoti on jakautunut selkeästi kahteen eri rakennukseen, 

joita yhdistää niiden välissä oleva portti päiväkodin pihaan. Vuoropäiväkodissa 

on käytetty pitkään termejä ”päiväpuoli” ja ”vuoronpuoli” eli toisella puolella isoa 

päiväkotirakennusta olivat päivähoitoa tarvitsevat lapset ja toisella puolella 

vuorohoitoa tarvitsevat. Päiväpuolella työntekijät tekivät ennen vain 

aamuvuoroja. Lähivuosina kuitenkin päiväpuolelle on jouduttu sijoittamaan 

enenevässä määrin ilta- ja viikonloppuhoidon, joskus jopa yöhoidon tarvitsijoita. 

Myös työntekijät ovat alkaneet päiväpuolella tehdä sekä ilta- että 

viikonloppuvuoroja. Näin ollen tämä jako päiväpuoleen ja vuoronpuoleen ei ole 

enää niin yksiselitteinen päiväkodin arjessa. Kuitenkin vuorohoitoa tarvitsevat 

lapset pyritään lähtökohtaisesti sijoittamaan vuoronpuolelle. (Päiväkodin johtaja, 

henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2014.) 

Vuoropäiväkodissa on 134 hoitopaikkaa, jotka jakautuvat kahdeksaan 

hoitoryhmään (Kaupunki, i.a.). Alle 3-vuotiaiden hoitoryhmiä on kaksi, lisäksi 3–

4-vuotiaiden ryhmä, integroitu erityisryhmä, 4–5-vuotiaiden ryhmä, 5–6-

vuotiaiden ryhmät, sekä yksi sisarusryhmä. Jokaisella hoitoryhmällä on omat 

ryhmätilansa. Yhteisiä tiloja päiväkodissa ovat muun muassa liikuntasali, 

takkahuone, sauna, hiekka- ja vesileikkitilat, pieni jumppatila ”pomppis” ja pieni 

keittiö. (Päiväkodin johtaja, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2014.) 

Lapsiryhmissä on päivittäin koolla eri määrä lapsia vaihtelevien hoitovuorojen 

ansiosta. Myös paikalla olevat työntekijät vaihtelevat päivittäin vuoronpuolella 

kolmivuorotyön, ja päiväpuolella kaksivuorotyön vuoksi. Osa 

lastentarhanopettajista tekee aamuvuorojen lisäksi keskimäärin yhden 

iltavuoron viikossa. Jos tilanne vaatii, voidaan työntekijöitä siirtää ryhmien välillä 

esimerkiksi päivähoitolaissa vaadittavien suhdelukujen mahdollistamiseksi. 

Viikonloppuisin Vuoropäiväkoti tarjoaa hoitoa myös muille saman alueen 



22 
 

päiväkotien lapsille, joiden vanhemmat ovat töissä tai opiskelevat säännöllisesti 

viikonloppuisin. (Päiväkodin johtaja, henkilökohtainen tiedonanto 1.9.2014.) 

Haastattelemani lapset ovat kaikki vuoronpuolen ryhmistä. Heidän jokaisen 

päivärytmi on vaihtelevien hoitovuorojen takia erilainen. Vuoronpuolella päivä 

kulkee kuitenkin seuraavanlaisesti: 

Klo 5:45 ensimmäinen aamuvuorolainen tulee töihin, ja ottaa 

vastaan aikaisin aamulla tulevia lapsia takkahuoneessa, sekä 

laittaa nämä nukkumaan viereisten ryhmätilojen 

nukkumahuoneisiin. Kuudelta yövuorolainen lähtee kotiin. Hoitoon 

saapuvat lapset ja työntekijät kokoontuvat takkahuoneeseen. Kun 

yölapset ja aikaisin aamulla tulleet lapset ovat heränneet, siirtyvät 

kunkin ryhmän lapset ja aikuiset takkahuoneesta omiin 

ryhmätiloihinsa syömään aamupalaa. Tämän jälkeen on ohjattua 

toimintaa ja vapaata leikkiä. Lounas syödään viimeistään kello 

11:30, ja sen jälkeen on päivälepo. Päivälevon jälkeen on välipala 

kello 14, ja sen jälkeen on aikaa leikille ja ulkoilulle. Iltavuorolaiset 

syövät päivällistä klo 17 yhdessä sellaisten lasten kanssa, joiden 

hakuaika on kello 18 jälkeen. Iltapala tarjoillaan 19:30, jonka 

jälkeen yöpyvät lapset käyvät iltapesuilla ja lähtevät 20:00 

saapuvan yövuorolaisen kanssa nukkumaan. Myöhäisimmät lapset 

haetaan päiväkodista yleensä viimeistään kello 22:30, tämä on 

kuitenkin sovittavissa jokaisen perheen kohdalla erikseen. 

(Päiväkodin johtaja, henkilökohtainen tiedonanto1.9.2014.) 
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Vuorohoito ja sen erityispiirteet osana varhaiskasvatusta ovat kiinnostaneet 

minua jo siitä asti kun aloin työskennellä päivähoitajan roolissa 

vuoropäiväkodissa vuonna 2010. Opiskellessani lastentarhanopettajan 

virkakelpoisuutta koin tärkeänä sen, että voin opinnäytetyössäni hyödyntää 

sekä osaamistani että mielenkiintoani vuorohoidon suhteen. Sovin alustavasti 

yhteistyöstä työelämätahon kanssa syksyllä 2013, mutta varsinaisen 

suunnittelun tutkimustani koskien aloitin keväällä 2014. Opinnäytetyön 

suunnitelman valmistumisen jälkeen hain tutkimuslupaa kaupungilta, jossa 

Vuoropäiväkoti sijaitsee, ja se varmistui toukokuussa 2014. 

Tutkimussuunnitelmani esittelin myös Vuoropäiväkodin johtajalle. 

Tutkimuksen kohdejoukkoon valitsin kahdeksan iältään 5–6-vuotiasta lasta, 

joilla on kokemusta vuorohoidosta. Lapset valikoituivat sen mukaan, miten 

paljon he ovat olleet vuorohoidossa. Yksittäistä yövuoroa tai satunnaisia 

iltavuoroja tekeviä lapsia en kokenut aiheelliseksi haastatella. Lapset valitsin 

myös iän mukaan, koin että vanhemmat lapset ymmärtäisivät kysymykset 

paremmin ja osaisivat vastata niihin helpommin päiväkodin nuorempiin 

verrattuna. Esitin ehdotukseni haastateltavista lapsista Vuoropäiväkodin 

johtajalle, joka hyväksyi ne. Tämän jälkeen tein lupahakemuksen lasten 

vanhemmille (ks. LIITE 1) ja se jaettiin jokaisen haastateltavan lapsen lokeroon. 

Päiväkodin viikkopalaverissa työntekijöitä tiedotettiin tästä lomakkeesta, ja he 

osasivat palauttaa lomakkeet minulle. 

Kahdeksasta lupalomakkeesta palautui seitsemän ja kahdeksatta en saanut 

takaisin vaikka vanhemmalta sitä pyydettiin. Tulkitsin tämän kieltäväksi 

vastaukseksi. Haastattelut pidettiin kesä–elokuun 2014 aikana ja ne järjestettiin 

päiväkodin pienessä kokoushuoneessa. Kaikki lapset halusivat osallistua 

haastatteluun ja kertoivat mielellään ajatuksiaan. 
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6.1 Laadullinen tutkimus 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa pyritään kuvaamaan todellista elämää, joka on moninaista ja 

jossa tapahtumat ovat sidoksissa toisiinsa. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii 

löytämään tai paljastamaan tosiasioita ja siinä tutkimusaineistoa ei kerätä 

mittausvälineillä vaan ihmisten avulla. Laadullisessa tutkimuksessa suositaan 

sellaisia metodeja, joissa tutkittavien ääni pääsee esille. Laadullisessa 

tutkimuksessa pyritään paljastamaan tosiasioita, ja siksi aineistoa tulee 

tarkastella monitahoisesti ja yksityiskohtaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 161–164.) 

Laadullinen tutkimus on tiedon hankintaa todellisissa tilanteissa, siten että 

tutkittava kohdejoukko on valittu tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 

164). Laadullisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tietyissä tilanteissa 

mukana olleiden henkilöiden kokemuksista ja siinä tutkitaan luonnollisia 

tilanteita (Metsämuuronen 2008, 14). Minä valitsin tutkimukseni kohdejoukoksi 

ilta-, viikonloppu- ja yövuoroissa hoidossa olleita lapsia, koska heillä on 

kokemusta ja näkökulmia vuorohoidosta.  

6.2 Teemahaastattelu 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa kerätään usein haastattelemalla. 

Haastattelu on keskustelua, jota tutkija johtaa, ja jonka avulla saadaan selville 

mitä haastateltava ajattelee. Koska haastattelu on eräänlaista keskustelua ja 

näin ollen osa normaalia elämää, haastattelutilanteeseen vaikuttavat fyysiset, 

sosiaaliset ja kommunikaatioon liittyvät asiat. (Eskola & Suoranta 1996, 64.)  

Opinnäytetyössäni hankin aineistoa puolistrukturoidun eli teemahaastattelun 

avulla. Teemahaastattelussa tiedetään, että haastateltava on kokenut jonkun 

tilanteen. Haastattelijalla on tietoa tutkittavan ilmiön rakenteista ja 

kokonaisuuksista, ja myös oletuksia ilmiöstä ja siinä mukana olleista henkilöistä. 

Haastattelutilanne etenee etukäteen valittujen teemojen varassa, mutta antaa 
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vapauden muuttaa kysymysten muotoa ja järjestystä, sekä tehdä syventäviä 

kysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2010, 47–48.) Teemahaastattelu sopii lasten 

haastatteluun, koska siinä ei ole tarkkaa järjestystä kysymyksille vaan teema 

voidaan käydä läpi jokaisen lapsen kohdalla yksilöllisesti. Myös tarkentaville 

kysymyksille ja elävän elämän esimerkeille on tilaa. 

Lasten haastattelemiseen liittyy omia erityispiirteitään, mutta myös paljon 

yhtäläisyyksiä aikuisten haastattelemiseen. Riippumatta siitä haastatteleeko 

lapsia vai aikuisia, on haastattelun oltava aina vapaaehtoista. Lapsia 

haastateltaessa lapsen henkilökohtaisen suostumuksen lisäksi heidän 

vanhemmiltaan tarvitaan lupa. Haastattelu on myös aina luottamuksellista. 

(Turtiainen 2001, 171).  

Haastattelutilanteessa haastattelijan ja haastateltavan on löydettävä yhteinen 

kieli, ja etenkin lapsia haastateltaessa on lasten kanssa ”tultava juttuun”. 

Haastattelijan on pyrittävä luomaan lapseen luottamuksellinen suhde, jotta lapsi 

haluaa kertoa asioitaan. Onkin puhuttu, ettei lasten laadullista haastattelua voi 

käyttää luotettavasti tiedonhankintamenetelmänä ellei tutkija kykene 

saavuttamaan lapseen luottamussuhdetta ja osaa antautua lasten kanssa 

vuorovaikutukseen. Lasten haastattelemisessa haasteena on johdattelevien 

kysymysten välttäminen. Lapsi vastaa helposti johdatteleviin kysymyksiin siten, 

miten kuvittelee aikuisen tämän haluavan vastata. Haastattelijan tulisi kysyä 

avoimia kysymyksiä, joita pystyy esittämään eri tavoin siten että lapsi ne 

ymmärtää. (Ritala-Koskinen 2001, 154–160.) 

Jokainen haastattelemistani lapsista oli minulle etukäteen tuttu. Osaltaan tämä 

saattoi helpottaa haastatteluiden etenemistä, koska välillemme oli jo 

muotoutunut luottamuksellinen suhde. Toisaalta taas lapset olisivat saattaneet 

pitää outona esimerkiksi kysymystäni ”mitä iltavuorossa tehdään?”, koska 

olinhan itse ollut heistä jokaisen kanssa iltavuorossa. Onnekseni lapset eivät 

ihmetelleet kysymyksiäni, vaan vastasivat niihin kukin omalla tavallaan.  

Lasten haastatteluista on saatu paljon positiivisia kokemuksia. Lapset ovat 

usein myönteisiä haastattelutilanteissa ja kertovat avoimesti asioistaan. 
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Haastattelu antaa lapselle kokemuksen siitä että hän on tärkeä, ja hänen 

ajatuksillaan kokemuksillaan on arvoa. Lapset on koettu myös kyvykkäiksi 

keskustelijoiksi, jotka osaavat kuvata kokemuksiaan. Haastattelu voi antaa 

lapselle mahdollisuuden käsitellä elämässään vaikeita kysymyksiä. (Ritala-

Koskinen 2001, 160.)  

6.3 Aineiston analysointi 

Litteroin jokaisen haastattelun mahdollisimman pian sen tekemisen jälkeen. 

Kuuntelin sanelukoneesta haastattelua samalla kun kirjoitin sen tekstimuotoon 

tietokoneelle. Litteroitua aineistoa kertyi 13 sivua. Litteroinnin jälkeen luin 

jokaisen haastattelun läpi. Luin koko aineiston läpi myös siten, että luin 

jokaisesta haastattelusta samankaltaisten kysymysten vastaukset. Vaikka 

lasten haastattelut poikkesivatkin hieman toisistaan, kysyin jokaiselta lapselta 

kuitenkin jossain vaiheessa samankaltaiset kysymykset haastattelurunkoni 

pohjalta.  

Analysoin materiaalin sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin avulla 

aineistosta pyritään tekemään tiivis ja looginen kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. 

Sisällönanalyysillä selkeytetystä aineistosta voidaan tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93–110.) Analysoidessani tekstiä etsin 

siitä yhteneväisyyksiä. Tätä vaihetta helpotti se, että olin lukenut aineiston läpi 

moneen kertaan. Tässä analyysivaiheessa keräsin word-tiedostoon erillisille 

sivuille aineistosta vastaukset, jotka olivat yhteneväisiä tai joissa puhuttiin 

samasta asiasta, esimerkiksi siitä mikä päiväkodissa on mukavaa.  

Luin sisällönanalysoinnilla kootut kappaleet vielä läpi ja erottelin ne teemoihin, 

jotka vastaavat tutkimuskysymyksiini. Teemoittelun avulla aineistosta voi löytää 

keskeiset aiheet ja vertailla niiden esiintymistä aineistossa. Teemoittelussa 

tekstistä etsitään ensin tutkimusongelmaan liittyvät aiheet ja sen jälkeen 

erotellaan ne. (Eskola & Suoranta 1996, 135–136.) Vaikka tutkimusainestosta 

löytyisikin paljon sellaista materiaalia, jota tutkija ei osannut edes odottaa, on 

tärkeää löytää tutkimuksen kannalta oleellinen aineisto. Kaikki muu rajataan 
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tutkimuksen ulkopuolelle ja tutkimusongelmaan vastaavasta aineistosta otetaan 

kaikki mahdollinen irti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94.) Teemoja olivat hoitovuorot, 

lasten kaverisuhteet ja lasten ja aikuisten väliset suhteet. Teemasta hoitovuorot 

erottelin vielä ilta-, viikonloppu- ja yövuoroihin liittyvät seikat erillisten otsikoiden 

alle. Aineisto, joka ei vastannut tutkimusongelmiini, jätettiin tutkimuksen 

ulkopuolelle. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Aloitin haastattelut kertomalla lapselle miksi haastattelen tätä, ja esittelemällä 

nauhurin. Jokainen lapsi oli kiinnostunut nauhurista ja osa halusi itse painaa 

nauhoituspainiketta. Pyrkimykseni oli luoda haastattelua varten rento ja 

jutusteleva ilmapiiri. Koska tunsin jokaisen haastattelemani lapsen jo 

entuudestaan, oli rennon ilmapiirin luominen helppoa. Ensimmäinen 

haastattelemani lapsi kysyi minulta haastattelun kestoa, joten kerroin sen 

jälkeen jokaiselle haastattelemalleni lapselle ettei se vie kauaa aikaa. Koin 

myös tärkeäksi kertoa heille mihin he menevät haastattelun jälkeen, esimerkiksi 

palaavat pihalle leikkimään.  

Haastattelun aloitin kysymällä yleisesti päiväkotiin liittyviä kysymyksiä ja 

juttelemalla lasten kanssa heihin liittyvistä asioista. Kysyin millaisella mielellä 

lapsi tuli sinä päivänä päiväkotiin ja minkätakia sekä tuleeko hän joskus 

erilaisella mielellä ja mistä tämä johtuu. Kysyin myös mikä päiväkodissa on 

mukavaa ja onko jotain mikä päiväkodissa on kurjaa. Osa lapsista halusi myös 

kertoa mitä leikkivät ennen haastattelua, joten keskustelimme myös siitä. 

Jokainen haastattelemastani seitsemästä lapsesta kertoi tulleensa hyvällä 

mielellä päiväkotiin. Osa lapsista sanoi tulevansa joskus huonolla tai surullisella 

mielellä päiväkotiin. Heidän mukaansa aikaiset herätykset tai väsymys 

vaikuttavat siihen millaisella mielellä he tulevat päiväkotiin. 

Täytyy herätä niin aikasin ja sitte tulee kiukku.  

No joskus ku mä, meil ei oo aikasta herätystä, sellai ihan tavallinen 
herätys, ni sillon mul on hyvä mieli. 

Kaikki lapset kertoivat tykkäävänsä päiväkodissa leikkimisestä, jotkut 

tarkensivat että kavereiden kanssa. Lapsen mainitsivat myös ulkoilun 

mukavaksi asiaksi, päiväkodissa mukavaa on myös uima-altaassa uiminen. 

Päiväkodissa kurjiksi asioiksi mainittiin päiväunet. Myös se ettei viikonlopuissa 

ole kavereita samasta lapsiryhmästä paikalla on ikävää. Muita negatiivisiksi 
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koettuja asioita päiväkodissa on lasten mukaan salaatin syöminen ja 

kiusaaminen. Osa oli kuitenkin sitä mieltä, ettei päiväkodissa mikään ole kurjaa. 

7.1 Hoitovuorot 

7.1.1 Iltavuoro 

Hoitovuoroihin liittyen aloitin kysymällä lapsilta iltavuoroista. Lapset tuntuivat 

ymmärtävän mitä iltavuorolla tarkoitetaan, joten kenellekään ei tarvinnut sitä 

selventää. Jos olisi näyttänyt siltä että jollekin on iltavuoro käsitteenä outo, olisin 

kertonut sen tarkoittavan esimerkiksi sitä kun lapsi tulee päiväkotiin muiden 

heräillessä päiväunilta. Iltavuoroihin liittyen ensin kysyin mitä päiväkodissa 

iltaisin tehdään iltaisin, tämän jälkeen tiedustelin mikä iltavuoroissa on kivaa ja 

onko jotain kurjaa.  

Eräs lapsi kertoi että iltavuoroissa piirretään, leikitään tai pelataan. 

Haastateltavien mukaan iltaisin myös katsellaan leffoja ja käydään joskus 

päiväkodin uima-altaassa uimassa. Osa mielsi iltavuoron olevan nukkumiseen 

valmistautumista:  

Vaihetaa yökkäri ja käydää suihkussa ja pestää hampaat ja syyää 

iltapala. 

Jokainen haastattelemani lapsi tykkäsi olla iltavuorossa päiväkodissa. 

Iltavuorossa on lasten mielestä kivaa, koska saa leikkiä kavereiden kanssa. 

Mukavaksi asioiksi iltaisin koettiin se, että on vähemmän lapsia ja ei ole niin 

kova meteli kuin päivisin. Osa ei osannut kertoa mitään erityisen kivaa asiaa 

iltavuorosta, mutta eräs lapsi kertoi nukkumisen olevan parasta. 

Suurin osa lapsista oli sitä mieltä, että iltavuoroissa ei ole huonoja puolia, vaan 

he viihtyvät iltaisin päiväkodissa. Kurjiksi asioiksi mainittiin kuitenkin leikkien 

keskeyttämisen iltapalalle menemisen takia ja se kun kaverit lähtevät kotiin. 

Eräs lapsi kertoi että iltavuoroissa ei ole mitään kurjaa siksi, että häntä 

kiusaavat lapset ovat lähteneet iltaisin jo kotiin. 
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7.1.2 Yövyoro 

Yövuoroihin liittyen kysyin lapsilta ensin millä mielellä he tulevat yöksi 

päiväkotiin ja miksi. Tiedustelin myös onko päiväkodissa nukkuminen jollain 

tapaa erilaista kuin kotona. 

Haastateltavista osa mainitsi tulevansa joskus surullisella tai ikävällä mielellä 

päiväkotiin yöksi, osa kertoi tulevansa aina hyvällä mielellä. Yövuoroon tullaan 

surullisella mielellä siksi, ettei ehdi leikkiä enää muiden lasten kanssa ja siksi 

ettei saa itse päättää milloin käy nukkumaan. Haastatteluista tuli ilmi, että 

aamuisin on kurjaa odottaa hereillä nukkumahuoneessa, että aikuinen tulee 

hakemaan pois sängystä. Vaikka yksi haastateltavista kertoi tulevansa aina 

hyvällä mielellä, hän alkoi kuitenkin kertoa näkevänsä päiväkodissa pahoja unia 

ja olevansa peloissaan.  

Kerran mä näin täällä sellasta unta että mä kuolin, mä menin kallion 

päälle ja se… Se heilui ja mä putosin, ja mä olin ihana merenneito, 

ja sitten mun käsi murtui ja sellasii. 

Päiväkodissa nukkuminen herätti selkeästi eniten ajatuksia lapsissa. Jokaisen 

mielestä päiväkodissa on erilaista nukkua kuin kotona, ja vain yksi ei osannut 

kertoa mikä on erilaista. Haastateltavien mukaan päiväkodissa on kuuma ja 

tulee ikävä omaa sänkyä. Osa kertoi ikävöivänsä oman sängyn lisäksi myös 

äitiä. Päiväkodissa saattaa herätä aamulla siihen, kun aamuvuoroon saapuvat 

lapset tulevat takkahuoneeseen. 

Nii ja aina niinku nii sit ku mä aamulla herään, nii tiiätkö mihin aikaa 

mä herään? Koska mä kuulen lastejen äänen. Ku ne on 

takkahuonees ni sillon mä herään. 

Yksi haastateltavista kertoi, että kotona hänen kanssaan nukkuu aina joku, 

toisin kuin päiväkodissa. Aina yövuoroihin ei satu muita lapsia ja silloin ainut 

yövuorossa oleva joutuu nukkumaan yksin nukkumahuoneessa. Haastatteluissa 

tuli ilmi, että nukkumahuone koetaan isoksi tilaksi omaan huoneeseen 
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verrattuna. Eräs lapsista kertoi vielä, että koko päiväkoti on paljon isompi kuin 

heidän oma talonsa.  

Päiväkodissa on yhden haastateltavan mukaan niin litteät tyynyt, että tuntuu 

kuin ei olisi tyynyä ollenkaan. Päiväkoti koettiin myös pimeäksi öisin, esimerkiksi 

pimennysverhojen vuoksi. Haastateltavien mukaan päiväkodissa ei saa herätä 

silloin kun tahtoo, erään heistä mukaan aamulla joutuu odottamaan kauan 

kunnes aikuinen tulee hakemaan pois sängystä.  

…se on vähän erilaista tääl tarhas ku ei saa herätä siihen aikaa 

mihin pitä.., mihin mihin, mihin aikaa lapset herää ja koton mä saan 

herätä siihen, saan vaik herätä aamuyöstäki. 

7.1.3 Viikonloppu 

Viikonloppuihin liittyen kysyin ensin lapsilta mitä viikonloppuisin tehdään. Tällä 

varmistin sen, että he tietävät mitä viikonloppu tarkoittaa. Keskustelimme 

viikonlopun puuhista ja kysyin vielä onko viikonloppuisin jotenkin erilaista kuin 

arkisin päiväkodissa. 

Lasten mukaan viikonloppuisin leikitään ja katsotaan lastenohjelmia sekä 

käydään perhepuistossa. Osa haastateltavista kertoi, että viikonloput ovat ihan 

tavallisia ja että viikonloppuisin tehdään kaikki samalla tavalla kuin päiväkodissa 

muutenkin.  

Osasta vastauksista huomasi, että viikonlopuissa on jotain erityistä. Yksi 

lapsista kertoi, että viikonloppuisin ei pidetä aamupiiriä. Toinen mainitsi 

mukavaksi asiaksi sen, kun sai kerran nousta päiväunilta jo ennen kuin satu oli 

loppunut. Erityisen kivaksi asiaksi eräs lapsista mainitsi sen, kun hänen paras 

kaverinsa on samaan aikaan päiväkodissa viikonloppuna. Viikonloppuisin ei ole 

yhtä paljon lapsia kuin arkisin, ja se koettiin toisaalta myös huonoksi asiaksi. 

…se on must tylsää ku ei oo hyviä kavereita. 
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7.2 Kaverisuhteet 

Aloitin keskustelun lasten kaverisuhteista ensin kysymällä lasten lempileikeistä 

ja sen jälkeen kysyin kenen kanssa he tykkäävät leikkiä päiväkodissa. Tämän 

jälkeen tiedustelin miltä tuntuu jos tämä tietty kaveri ei olekaan päiväkodissa ja 

löytääkö lapsi silloin leikkikaverin. Kysyin myös miltä tuntuu, kun kaveri lähtee 

kotiin kesken leikin. 

Jo haastattelun alkukysymyksien aikana jokainen lapsista kertoi pitävänsä 

päiväkodissa kavereiden kanssa leikkimisestä. Leikki ja päiväkotikaverit olivat 

lasten vastauksissa muutenkin näkyvillä. Eräs haastateltavista vastasi 

esimerkiksi iltavuoroissa kurjaksi asiaksi leikkien keskeyttämisen iltapalan takia. 

Toinen haastateltava kertoi yleisesti päiväkodissa kurjaksi asiaksi sen, ettei aina 

ole hyviä kavereita paikalla. 

On joskus jotain kurjaa. Ku ei oo ketään kamuja viikonloppuna 

kauheesti Satulaaksossa tai niinku Taikametsästä. 

Haastattelemistani lapsista kaikki eivät osanneet kertoa ketään tiettyä 

leikkikaveria, jonka kanssa tykkäävät leikkiä. Osa mainitsi mieluisia 

leikkikavereitaan nimeltä ja myös kertoi, että jos nämä kaverit eivät ole heidän 

kanssaan samaan aikaan hoidossa niin he löytävät leikkikaverin 

jokatapauksessa.  

Noo se ei oo kyl aika usein ku minä olen täällä ni sitte mä aina 

leikin niinku toisten kavereitten kaa. 

Osa haastateltavista koki kurjaksi asiaksi kaverin lähtemisen kotiin kesken 

leikkien. Osa lapsista vastasi ettei se tunnu oikein miltään ja eräs vastasi sen 

tuntuvan samalta kuin jos itse lähtisi kotiin. Haastatteluista tuli ilmi, että osa 

lapsista leikkii yksin sen jälkeen, kun kaveri on lähtenyt kotiin. 

 …se oli täällä, nii sillon sitä tultii hakee ja sit mä leikin yksin. 
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7.3 Lasten ja aikuisten väliset suhteet 

Keskustelimme ensin keitä aikuisia lapsen ryhmässä on. Tämä oli monelle 

hankala kysymys, koska kesäpäivystyksen ja kesäsijaisten vuoksi sekä lapsen 

ryhmä että ryhmässä olevat aikuiset vaihtelivat. Lisäksi osa lapsista oli 

vaihtamassa syksyllä ryhmää ja sekin oli jo joillakin mielessä. Tämän jälkeen 

kysyin lapsilta mitä aikuiset tekevät päiväkodissa, mitä he itse tykkäävät tehdä 

aikuisten kanssa ja miltä tuntuu kun aikuinen tulee päiväkotiin. Lopuksi kysyin 

miltä tuntuu kun aikuinen lähtee kotiin lapsen vielä jäädessä hoitoon esimerkiksi 

yöksi. 

Lasten mukaan aikuiset vahtivat lapsia päiväkodissa, huolehtivat, neuvovat ja 

ohjeistavat. Eräs haastateltava kertoi, että jos päiväkodissa tekee jotain väärää 

niin silloin seuraa ”vähän puhuttelua”. Aikuiset antavat yhden lasten mukaan 

myös eskaritehtäviä. Aikuiset myös vastaavat puhelimeen ja kirjoittelevat 

asioita. 

 Tekee töitä. Koska ne on töissä siellä. 

Aikuisten kanssa kivaksi asiaksi koettiin pelaamisen. Eräs haastateltava 

mainitsi, että kun hän tulee aikaisin aamulla päiväkotiin, hän saa tehdä töitä 

aikuisten kanssa takkahuoneen pöydän äärellä ja se on erityisen mukavaa. 

Aikuisten kanssa on myös mukavaa leikkiä erilaisia leikkejä. 

Mmm noo vaikka ”hoitajan nimi” oli kerran ni sillon me leikittii yhtä 

leikkiä monta lasta, ni me arvailtii. 

Jokaisen lapsen mielestä oli positiivista kun aikuisia tulee töihin. Osa lapsista 

sanoi sen olevan kivaa, jos oman ryhmän aikuinen tulee.  

Mmm noo kivalta jos se on meiän aikuinen koska mä tykkään niistä 

ja mä tunnen ne. 

Kaikkien haastateltavien mielestä ei kuitenkaan ole väliä mistä ryhmästä 

aikuiset ovat esimerkiksi iltavuoroissa, koska he tuntevat kaikki.  Osa mainitsi 
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nimeltä lempiaikuisiaan. Lasten mainitsemat lempiaikuiset eivät olleet aina 

heidän omasta ryhmästään.  

Vain yhden lapsen mielestä oli kurjaa, kun aikuinen lähtee kotiin lapsen vielä 

jäädessä hoitoon. Muut lapset vastasivat ettei se tunnu oikein miltään tai tuntuu 

joskus kivalta ja joskus harmittaa. Eräs haastateltava kertoi, että aikuisen 

lähtiessä kotiin hän leikkii yksin. Toinen sanoi, että osaisi olla päiväkodissa ihan 

ilman aikuisia, ilman että kukaan ”ohjeistaa”. Yöhoitajan kanssa kaksin 

jäämistäkään ei koettu kurjaksi asiaksi. Erään haastattelun lopussa 

haastattelemani lapsi alkoi kysellä minulta miltä minusta tuntuisi, jos kaikki 

aikuiset ja lapset lähtisivät päiväkodista ja minä jäisin töihin yksin.  

Ja tiäkkö mitä sun tuntuis ku kaikki aikuiset, eikä kukaa aikuinen 

eikä lapsi ois tääl? Tuntuisko sust aika kurjalta? Nii sit sä oisit vaa 

tääl. Mut jos joku tulisi tänne nii sit sul on kaveri. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITTÄMISIDEAT 

Tutkimuksen mukaan Vuoropäiväkoti on sellainen paikka, johon lapset tulevat 

mielellään hoitoon. Joskus tullaan myös kurjalla mielellä, mutta se johtuu usein 

aikaisista aamuherätyksistä. Iltavuorot ja viikonloput ovat lasten mielestä 

mukavia, eikä niistä mainittu montaa huonoa puolta. Päiväkodissa mukavinta on 

kavereiden kanssa leikkiminen. 

Päiväkodissa nukkuminen koetaan erilaiseksi, kuin kotona nukkuminen ja 

yövuoroon tullaan useammin huonolla mielellä, kuin ilta- tai viikonloppuhoitoon. 

Lapset kokivat yövuoroissa kurjiksi asioiksi sen, ettei saa itse päättää koska käy 

nukkumaan ja että joutuu aamuisin odottamaan aikuista päästämään pois 

sängystä. Myös litteät tyynyt ovat ikäviä ja nukkumatila on suuri sekä pimeä. 

Kesällä päiväkodissa oli kuuma nukkua haastateltavien mukaan. Öisin osa 

ikävöi myös äitiä ja omaa sänkyä.  

Lapset halusivat kertoa lempiaikuisiaan ilman, että kysyin niistä.  

Vuoropäiväkodissa on lapsille tärkeitä aikuisia myös muissa kuin heidän omissa 

hoitoryhmissään. Haastateltavista oli mukavaa kun aikuinen tulee töihin, eikä 

aikuisten kotiinlähteminenkään ollut monenkaan mielestä ikävää. Tämä 

osoittaa, että vaikka oman ryhmän aikuinen lähtisikin kotiin, jää päiväkotiin aina 

tuttuja ja turvallisia aikuisia muista ryhmistä. Lapset kertoivat myös että 

aikuisten kanssa on mukavaa leikkiä ja pelata. Vaikka päiväkotikulttuurissa 

usein ajatellaankin ettei ole ammattimaista leikkiä lasten kanssa, lapset 

odottavat aikuisia mukaan leikkeihinsä (Kalliala 2008, 225). Yhteinen tekeminen 

ja yhdessäolo luo lasten ja aikuisten välille yhteenkuuluvuuden tunnetta. Aito 

vuorovaikutus on hyvän kasvatuksen ehto. (Kalliala 2008, 11).   

Haastattelemani lapset eivät olleet täysin selvillä keitä aikuisia heidän omassa 

hoitoryhmässään on, mutta lapset tutustuvat ja kiintyvät aikuisiin heidän omien 

ryhmiensä ulkopuolelta. Vuorohoidossa yhtä lasta hoitaa iltavuoron aikana 

aikuisia jopa neljästä eri ryhmästä yhteisissä tiloissa, joten ei pidä ihmetellä sitä 

ettei lapsi aina muista kuka on hänen ”oma aikuisensa”. 
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Kaverit ovat haastattelemilleni lapsille tärkeitä. Jokainen heistä kertoi 

löytävänsä leikkikaverin, mutta aina kaverin lähtiessä kotiin ei löydy uutta 

leikkitoveria. Osa vastaajista myös sanoi kaverin kotiinlähtemisen olevan 

ikävää, kuten myös se jos itseä tullaan hakemaan kesken leikin kotiin. Kaikki 

eivät osanneet mainita nimeltä tiettyä leikkikaveria. Tämä voi kertoa siitä, että 

lapsi viettää hoitovuoroistaan ison osan ilta- ja viikonloppuhoidossa. 

Viikonloppuisin ja iltaisin paikalla olevat lapset vaihtelevat todella paljon, joten 

jos lapsi on taitava löytämään leikkikaverin ja solmimaan leikin, ei välttämättä 

kuitenkaan muista kenen kanssa on milloinkin leikkinyt. Jos päiväkodin 

työntekijän on mahdotonta muistaa kaikkien lapsiryhmien lasten nimet, niin on 

myös lapsenkin. 

Leikin merkitys korostui haastatteluissa, leikkiminen on päiväkodissa kivointa ja 

vielä mukavampaa siitä tekevät samaan aikaan hoidossa olevat mieluisat 

kaverit. Lasten mielestä myös aikuisten kanssa on kivaa leikkiä. Leikin 

keskeytyminen esimerkiksi iltapalan vuoksi koettiin kurjana asiana, ja myös se 

ettei yövuoroon tultaessa ehdi enää leikkiä ennen nukkumaanmenoa. Joskus 

kaverin lähtiessä kotiin lapsi saattaa leikkiä yksin.  

Haastetteluista selvisi, että yksi lapsi oli kokenut kiusaamista. Päiväkodeissa on 

hyvin yleistä, että lapset sulkevat toisiaan pois leikeistä. Lapset eivät kasva 

sosiaalisesti taitaviksi ja muut huomioiviksi kavereiksi itsestään. Jotta lasten 

sosiaalisia taitoja ja itsearvostusta voitaisiin päiväkodissa tukea, tarvitaan tietoa 

lasten sosiaalisista statuksista sekä tietoinen päätös tukea heikommassa 

sosiaalisessa asemassa olevia lapsia. (Marjanen ym. 2013, 55.) Päiväkodin 

arjessa tällainen vaatii mielestäni aktiivista havainnointia ja esimerkiksi 

sosiogrammien tekemistä lapsiryhmissä ajoittain. Päiväkodin työntekijät voivat 

tukea jo muodostuneita kaverisuhteita sekä auttaa lapsia luomaan uusia 

jakamalla näitä pienryhmiin ja olemalla leikissä mukana (Marjanen ym. 2013, 

57). Vaihtelevassa vuorohoitoarjessa lapsi, jonka sosiaaliset taidot eivät 

mahdollista aina uusien ja uusien kaverisuhteiden solmimista, tarvitsee paljon 

aikuisen tukea.  



37 
 

Keskustelin tämän kyseisen lapsen kanssa kiusaamisesta 

haastattelutilanteessa enemmänkin ja hän sanoi menevänsä kertomaan 

aikuiselle kiusaamistilanteista. Kokemukseni mukaan Vuoropäiväkodissa 

pyritään puuttumaan kiusaamiseen aina, kun siitä kuullaan tai se nähdään. 

Myös päiväkodin pihasäännöissä mainitaan, että kiusaamiseen on aina 

puututtava. Kaikkialla missä on paljon lapsia, on sosiaaliselta statukselta 

korkealla olevampia lapsia, ja lapsia joilla on heikompi sosiaalinen asema. 

Päiväkotiryhmä on lasten yhteisö, jonka sisälle usein muodostuu pienyhteisöjä 

eli kahden tai useamman lapsen yhteisöjä, joilla on omat sääntönsä ja 

norminsa. Lapset kokevat ensisijaisesti kuuluvansa näihin pieniin 

kaveriyhteisöihin ja vasta sen jälkeen isompaan lapsiryhmään. Se miten lapsi 

pääsee sisään näihin pienyhteisöihin, liittyy oleellisesti tämän sosiaaliseen 

statukseen. Valitettavasti jos lapsi kerran torjutaan ryhmän ulkopuolelle, on 

hänen vaikeaa tätä torjutun lapsen sosiaalista statusta käytöksellään muuttaa. 

(Marjanen ym. 2013, 48–58.)  

Vuorohoidossa lapsen kiinnittyminen isoon lapsiryhmään voi olla heikkoa, koska 

lapsiryhmä ei ole päivästä toiseen pysyvä lasten, eikä aikuistenkaan osalta. 

Kuten edellä mainittu, lapsilla on pyrkimys ensisijaisesti kiinnittyä omiin 

pienryhmiinsä. Jos pienryhmät alkavat toimia siten, että osa lapsista jätetään 

niiden ulkopuolle, pitää aikuisten kehittää ensin koko lapsiryhmän yhteistä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Yhteisen leikin ulkopuolelle jääviä lapsia on 

helpompaa saada pienryhmiin mukaan, kun ensin koko lapsiryhmä tuntee 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Varhaiskasvatuksen työntekijöillä on erittäin 

tärkeä tehtävä tukea matalan sosiaalisen statuksen lapsia, koska sosiaaliset 

ongelmat ennustavat suurta syrjäytymisriskiä tulevaisuudessa. (Marjanen ym. 

2013, 66–67.) 

Koska tutkimuksesta tuli ilmi, että kaverit ja leikki ovat lapsille tärkeitä, on tämä 

hyvä huomioida päiväkodin arjessa. Leikille tulee antaa aikaa ja tilaa. Tässä 

Vuoropäiväkodissa lapsia jaetaan leikkimään eri tiloihin, mikä mahdollistaa 

leikkirauhan. Lapsille on hyvä antaa mahdollisuuksia myös jättää leikit 

siivoamatta, jotta he voivat jatkaa niitä esimerkiksi ulkoilun jälkeen. Päiväkodin 

aikuisten on hyvä tuntea lasten kaverisuhteet, jotta osaavat tukea näitä. 
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Erityisesti vuorohoidossa lapsen paras kaveri voi olla harvoin samaan aikaan 

paikalla, joten leikkitilaisuuden tullen tulisi aikuisen tukea näitä jo muodostuneita 

suhteita. Päiväkodin työntekijä voi myös muistuttaa lasta, jos tämä on leikkinyt 

aiemmin jonkun paikalla olevan lapsen kanssa ja tukea myös näin 

kaverisuhteiden kehittymistä. 

Nukkuminen herätti lapsissa ajatuksia. Kaikki eivät haluaisi mennä nukkumaan, 

kun kotiin lähtevät lapset saavat jäädä leikkimään. Joskus yövuoroon tuleva 

lapsi saa valvoa hieman pidempään ja leikkiä hetken ennen 

nukkumaanmenoaan ja tämä olikin sellainen asia jonka eräs haastateltava 

kertoi innoissaan. Lapsen iän ja kehitystason huomioiden tällaisia poikkeuksia 

voidaan mielestäni hyvin tehdä. Kuitenkin on hyvä yleisesti pitää kiinni 

nukkumaanmenoajasta, jotta lapsi kokee jatkuvuutta ja tuntee olonsa 

turvalliseksi. Päiväkodin nukkumahuoneeseen voitaisiin jättää yövalo päälle, 

jotta tila ei tuntuisi niin pimeältä. Lapsille olisi hyvä kertoa iltaisin heidän 

nukkumaan käydessään, että herätessä sängystä saa nousta eikä tarvitse 

jäädä sänkyyn odottamaan aikuista.  
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9 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Jo tutkimuksen aiheen valinta on eettinen kysymys. Tutkijan on pohdittava 

muun muassa sitä, miksi hän kyseisen aiheen valitsee ja onko tutkimus 

merkityksellinen. (Hirsjärvi ym. 2007, 25.) Minä päätin tutkia vuorohoitoa, koska 

siitä on vain vähän tutkimustietoa ja se kiinnostaa minua itseäni. Lisäksi 

aiemmissa tutkimuksissa mainittiin jatkotutkimusaiheiksi lasten kokemusten 

selvittäminen, joten päätiä tarttua tähän aiheeseen. 

Tutkimuksen lähtökohta on aina ihmisarvon kunnioittaminen, tutkimukseen 

osallistuvilta henkilöiltä on saatava suostumus ja heillä tulee olla mahdollisuus 

kieltäytyä osallistumisesta. (Hirsjärvi ym. 2007, 25.) Keräsin aineiston 

haastattelemalla lapsia, joten pyysin haastateltavien lasten vanhemmilta 

kirjallisen luvan haastattelua varten. Kahdeksasta lapsesta yhdeltä en saanut 

lupakirjettä takaisin pyynnöstä huolimatta, joten en haastatellut tätä lasta. Anoin 

tutkimusta varten myös kaupungilta tutkimusluvan. 

Vanhemmille suunnatussa kirjeessä kerroin kuka olen, missä opiskelen ja mitä 

opinnäytetyölläni tavoittelen. Selvitin vanhemmille minkä mukaan haastatteluun 

mahdollisesti osallistuvat lapset on valittu ja kerroin etteivät haastattelut aiheuta 

heille mitään erityisjärjestelyjä, koska ne järjestettäisiin päiväkodin tiloissa 

lasten hoitoaikojen puitteissa. Kirjeessä kerroin myös käsitteleväni aineistoa 

luottamuksellisesti. Selvensin lisäksi ettei yksittäistä lasta voi tunnistaa 

tutkimuksesta ja ettei lapsen nimi tuli esille missään vaiheessa.  

Tutkimuksessa nousi esille lapsille tärkeiden kavereiden ja hoitajien nimiä, 

mutta myös kiusaamista. Näitä henkilöitä ei kuitenkaan missään vaiheessa 

tutkimustani mainita. Ehdoton anonymiteetti suojaa niin tutkittavaa kuin 

haastatteluissa mainittuja henkilöitä. Olisi eettisesti väärin mainita henkilöitä, 

jotka eivät liity tutkimukseen suoranaisesti. Anonymiteetti suojaa myös tutkijaa, 

tällöin tutkijan on helpompaa käsitellä myös arkoja asioita. (Mäkinen 2006, 114.) 

Raportin kirjoittamisen loppuvaiheessa päätin myös jättää Vuoropäiväkodin 

nimen mainitsematta salassapitoon liittyvien seikkojen vuoksi. Tutkimus 
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julkaistaan internetissä ja se on kaikkien saatavilla, joten päätin olla 

mainitsematta päiväkodin nimeä.  

Laadullisessa tutkimuksen tutkimuksen luotettavuus on sidoksissa tutkijan 

valintoihin. Tutkijan tulee arvioida jokaista tekemäänsä valintaa ja kuvailla 

tutkimustekstissään miksi ja miten näihin valintoihin on päädytty. Tutkijan on 

oltava läpi tutkimuksensa rehellinen ja kirjoitettava tutkimuksesta läpinäkyvä 

kertomalla mikä valintoihin on vaikuttanut. Myös henkilökohtaiset arvot 

vaikuttavat tutkijan toimintaan, ja senkin on ilmettävä tekstissä. (Vilkka 2005, 

159–160.) Vuoropäiväkodin lapset, mutta myös heitä hoitavat aikuiset ovat 

minulle tuttuja. Kuitenkin olen käsitellyt tutkimustuloksia objektiivisesti ja 

neutraalisti.  

Tutkimustulokset on raportissani esitetty totuudenmukaisesti. Myös 

haastattelutilanteissa pitäydyin tutkijan roolissa, vaikka samanaikaisesti 

työskentelinkin kyseisessä päiväkodissa. Kun lapset kertoivat esimerkiksi mitä 

aikuiset tekevät päiväkodissa, he eivät kertoneet vain noista muista päiväkodin 

työntekijöistä, vaan myös minusta. Haastattelukysymyksissä en olisi voinut 

kuitenkaan kysyä esimerkiksi ”mitä me aikuiset teemme päiväkodissa?”, vaan 

minun oli pitäydyttävä tarkasti tutkijan roolissa, jotta olisin tilanteessa sopivasti 

ulkopuolinen. 

Haastattelurungon kysymyksiksi pyrin valitsemaan avoimia, kuvailevia 

kysymyksiä. Haastattelijan tulisi kysyä avoimia kysymyksiä, joita pystyy 

esittämään eri tavoilla ja sanoilla, siten että lapsi ne ymmärtää (Ritala-Koskinen 

2001, 160). Valmistauduin itse haastatteluun pohtimalla miten eri tavoilla voin 

kysymykseni esittää. Olin valmistautunut esimerkiksi selittämään käsitteet 

iltavuoro, viikonloppu ja yövuoro, jos ne olisivat olleet vieraita lapsille. Aikuisen 

on helppo ymmärtää aikamääritteitä, mutta vuorohoidossa oleva lapsi voi 

hyvinkin mennä sekaisin viikonlopusta ja normaalista arkipäivästä. 

Haastattelukysymysten tulisi lisäksi olla sellaisia, että ne johdattelevat 

haastateltavaa mahdollisimman vähän (Vilkka 2005, 113). Lapsi vastaa helposti 

johdatteleviin kysymyksiin siten, miten kuvittelee aikuisen tämän haluavan 

vastata (Ritala-Koskinen 2001, 154). En laatinut haastattelua varten sellaisia 
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kysymyksiä, johon olisi voinut vastata vain ”kyllä” tai ”ei”, vaan pyrin 

mahdollisimaan avoimiin kysymyksiin.  

Kerroin lapsille haastattelun alussa miksi heitä haastattelen, käyttäen sellaista 

yksinkertaista kieltä jonka he ymmärtävät. Näytin lapsille haastattelun aluksi 

aluksi sanelukoneen ja kerroin että haastattelu nauhoittuu sinne. Kerroin ettei 

kukaan muu saa kuulla nauhoitetta kuin minä, sekä he haastattelun lopuksi niin 

halutessaan. Osa lapsista halusi painaa itse nauhurin nauhoituspainiketta ja 

pysäyttää nauhoituksen haastattelun lopuksi. Muutama lapsi halusi myös kuulla 

pätkän haastattelustaan.  

Vaikka lapset olivat halukkaita haastatteluun, joutui osaa motivoimaan 

haastattelun aikana. Tällöin sanoin esimerkiksi, että lapsi on vastannut hienosti 

kysymyksiin ja minulle on tärkeää kuulla mitä hän ajattelee. Kerroin usein myös 

ettei haastattelu kestä kauaa. Osaa lapsista selvästi jännitti haastattelutilanne. 

Haastattelijan on oltava itse rento, jotta haastateltavakin voi rentoutua (Vilkka 

2005, 112). Jotta saisin lapset rentoutumaan, pidin haastattelussa ”jutustelevan” 

ja iloisen ilmapiirin. Kyselin lapsilta heidän asioistaan myös 

haastattelukysymysten ulkopuolelta haastattelun aluksi, jotta he rentoutuisivat.  

Tutkimukseni kohdentui tiettyyn vuoropäiväkotiin, ja haastattelin seitsemää 

lasta. Vaikka kohdejoukko on pieni, ilmeni aineiston analyysissa 

samankaltaisuuksia lasten vastauksissa. Tässä tutkimuksessa saadut tulokset 

eivät kuvaa sitä, miten kaikissa vuoropäiväkodeissa olevat lapset kokevat ilta-, 

viikonloppu- ja yöhoidon tai millaisia ovat heidän suhteensa päiväkodin lapsiin 

ja aikuisiin. Tämän tutkimuksen tulokset kuitenkin kertovat mielestäni 

luotettavasti miten Vuoropäiväkodin lapset kokevat edellä mainitut asiat, sinä 

ajanjaksona kun tutkimus on tehty. 
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10 POHDINTA 

10.1 Jatkotutkimusaiheet 

Vuorohoitoa on tutkittu valitettavan vähän ja tutkimuksia kaivattaisiin mielestäni 

lisää eri asioihin painottuen. Lasten sosiaalisia suhteita vuoropäiväkodissa 

voitaisiin tutkia lisää sekä aikuisten ja lasten välisten suhteiden, että lasten 

kaverisuhteiden osalta. Olisi mielenkiintoista tietää miten normaalin päiväkodin 

ja vuoropäiväkodin henkilökunnan ja lasten väliset suhteet eroavat toisistaan, ja 

kiintyykö lapsi vuoropäiväkodissa aikuiseen kenties enemmän vai vähemmän 

suhteessa tavalliseen päiväkotiin. Myös pienten lasten kiintymyssuhteita 

vuoropäiväkodissa voitaisiin tutkia.  

Sosiogrammien tekeminen vuorohoitoryhmissä ja ehkäpä niiden vertaaminen 

tavallisen päiväkodin lapsiryhmiin olisi mielenkiintoista. Sosiogrammilla 

kuvataan pienryhmän sosiaalisen verkoston rakennetta ja pyritään tuomaan 

piilevät ryhmärakenteet esille (Marjanen ym. 2013, 50).  Jos sosiogrammeja 

toteutettaisiin, huomattaisiin ehkä se, että lapset mainitsevat kavereikseen 

myös oman ryhmänsä ulkopuolelta lapsia. Sosiogrammien avulla voitaisiin ehkä 

kartottaa lasten kaveriverkostoa ja miettiä keinoja tukea lapsen kaverisuhteita 

myös oman lapsiryhmän ulkopuolelta. 

Yhteistyöpäiväkodissa on myös integroitu erityisryhmä ja osa tämän ryhmän 

lapsista tarvitsee myös vuorohoitoa. Oman kokemukseni mukaan erityisryhmä 

ja erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevat lapset tuovat haastetta vuorohoidon 

jo muutenkin vaihtelevaan arkeen. Esimerkiksi viikonloppuisin lapsilla ei ole 

saatavilla erityislastentarhanopettajaa, mutta heidän erityiset tarpeensa ovat 

kuitenkin olemassa. Iltavuoroissakin lapsia saattaa olla runsaasti paikalla, jolloin 

työntekijöiden on vaikea antaa runsaasti huomiota yksittäiselle lapselle. Yksi 

jatkotutkimusaihe olisikin työntekijöiden kokemukset vuoropäiväkodin 

integroidusta erityisryhmästä ja myös lasten vanhempien kokemukset. 
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Haastattelin 5–7-vuotiaita lapsia, jotka osaavat jo sanallisesti kertoa omia 

kokemuksiaan ja mielipiteitään. Vuorohoidossa on kuitenkin myös paljon 

pienempiä lapsia, osa jopa alle 1-vuotiaita. Jatkotutkimusaiheena esitänkin 

näiden pienten lasten havainnoinnin vuorohoidon arjessa. Erityisesti päiväkotiin 

tulo- ja lähtötilanteet voisivat olla havainnoinnin arvoisia hetkiä.  

10.2 Ammatillinen kasvu 

Tämän tutkimuksen tekeminen oli minulle ammatillisesti tärkeä prosessi. Tiesin 

jo opinnäytetyötä suunnitellessani haluavani tehdä jotain vuorohoitoon liittyvää. 

Halusin syventää jo aiemmin oppimiani varhaiskasvatustaitoja ja tietoja liittyen 

vuorohoitoon. Olen työskennellyt sosionomin opintojen ohella tässä kyseisessä 

Vuoropäiväkodissa ja oppinut siellä ollessani vuorohoidon erityisluonteesta. 

Lisäksi satunnaiset sijaisena toimimiset normaaleissa ”päiväpäiväkodeissa” 

ovat avanneet silmiäni sille, että jotain todella erityistä vuorohoidossa on. 

Päiväkodeissa päivärytmi toimii kaiken perustana. Usein päivähoidon työntekijät 

ovat todella tarkkoja oman työvuoronsa tehtävistä ja esimerkiksi siitä, että 

ruokailut hoidetaan aina tietyllä tavalla. Vuorohoidossa ei kuitenkaan 

vaihtelevuuden vuoksi voida pitää millintarkoista ohjeista kiinni, vaan päivä 

muotoutuu sen mukaisesti ketä aikuisia ja lapsia on paikalla. Myös päivän 

myötä vaihtuvat ryhmätilat sekoittavat pakkaa. Vaikka vuorohoito on 

varhaiskasvatusta, on se myös yhdessä elämistä vaihtelevina vuorokauden 

aikoina ja eroaa mielestäni tavallisesta päiväkodista. Opinnäytetyöllä pyrin 

henkilökohtaisesti myös ottamaan lisää selvää vuorohoidon erityisluonteesta. 

Jos aloittaisin opinnäytetyöprosessin alusta, perehtyisin teoriaan vieläkin 

laajemmin ja aiemmassa vaiheessa. Tämä oli kuitenkin toinen tekemäni 

ammattikorkeakoulun opinnäytetyö, joten opinnäytetyön tekeminen prosessina 

oli jo tuttua. Aiemmin tekemälläni opinnäytetyöllä tavoittelin sosionomi-kirkon 

nuorisotyönohjaajan kelpoisuutta ja tällä opinnäytetyölläni lastentarhanopettajan 

virkakelpoisuutta. Koska osasin aikatauluttaa aiemman kokemukseni pohjalta 

opinnäytetyöprosessini, jäi ylimääräinen stressaaminen pois ja pystyin 

keskittymään itse työn toteuttamiseen. Toisen opinnäytetyön ollessa kyseessä 
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pystyin kirjoittamaan raporttiin niin sanottua valmista tekstiä, jota ei jälkeenpäin 

tarvinnut paljon muokata. Tämä helpotti tutkimuksen oleellisiin asioihin 

keskittymistä. Jälkeenpäin ajateltuna olisin voinut tehdä yhden 

harjoitushaastattelun ennen varsinaisia lasten haastatteluja ja otantakin olisi 

voinut olla laajempi. Olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että haastattelut sujuivat 

hyvin ja tutkimustulokset vastaavat tutkimusongelmaan. 

Opinnäytetyötä tehdessäni opin tietenkin lasten haastattelemisesta ja 

tutkimuksen kirjoittamisesta, mutta myös varhaiskasvatuksesta ja lasten 

sosiaalisuudesta. Teoriatietoa etsiessäni luin paljon mielenkiintoisia kirjoja ja 

etenkin Kallialan tutkimukset saivat minut pohtimaan omaan 

lastentarhanopettajuuttani sekä sitä mikä päivähoidossa on aidosti tärkeää. 

Opinnäytetyön ansiosta ymmärsin kohtaamisen tärkeyden päiväkodin arjessa. 

Voidaan suunnitella vaikka miten hienoja toimintatuokioita, mutta jos ei nähdä 

lasta sen tuokion keskellä, merkittävät suunnitelmat merkityksensä.  

Kaikkein merkityksellisintä on olla aidosti läsnä ja nähdä lapsi. Kun 

päiväkodissa ei tapahdu ohjattua toimintaa, ei aikuinen voi epävirallisesti 

levähtää, vaan tämän tulee olla lasten saatavilla (Kalliala 2012, 106). Ymmärsin 

sen, ettei saatavilla olo tarkoita sitä että on fyysisesti paikalla, vaan henkisesti. 

Mielestäni jokaisen varhaiskasvatuksen työntekijän tulisi tarkastella omia 

työtapojaan lapsen näkökulmasta. Aikuinen joka istuu tuolilla selkä lapseen päin 

irtautuu vuorovaikutuksesta, vaikka onkin fyysisesti paikalla (Kalliala 2012, 114). 

Vaikka on helppoa käydä lattialle istumaan, on vaikeaa aikuisena aidosti 

ihastella päivästä toiseen leikkiautoa ja pohtia sen renkaiden väriä ja 

pyörimisvauhtia. Pedagogisesti tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää, koska 

tällaisessa arjen perushoitotilanteessa lapsi kohdataan yksilöllisesti, 

rikastutetaan kielenoppimista, saadaan lapsi kiinnittymään tätä innostavaan 

toimintaan ja niin edelleen (Kalliala 2012, 102).  

Olin oikeutetussa asemassa saadessani tehdä eri päiväkodeissa sijaisuuksia 

opinnäytetyöprosessin aikana. Oppiminen konkretisoitui kun oli ensin pohtinut 

ammatillisia toimintatapoja joissain tilanteissa ja sen jälkeen pääsi tekemään 

käytännössä, mutta myös näkemään erilaisten työntekijöiden toimintatapoja. 
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Sosionomin tutkinto ja lastentarhanopettajan kelpoisuus eivät mielestäni tee 

kenestäkään valmista varhaiskasvatuksen ammattilaista, mutta antavat oman 

ammatillisuuden kehittymiseen hyvät eväät. Sanonta ”työ tekijäänsä opettaa” 

pitää paikkansa, mutta on pohdittava myös millaisia toimintatapoja työpaikalta 

kannattaa oppia ja sisäistää. Lasten kanssa toimimisen malli siirtyy 

ammatilliselta sukupolvelta eteenpäin, opiskelijan on tärkeää nähdä iloista 

yhdessäoloa lasten kanssa (Kalliala 2012, 55). Varhaiskasvatuksessa näkee 

paljon aidosti lasten kanssa olosta nauttivia ammattilaisia ja heiltä olen pyrkinyt 

oppimaan paljon.  

Opinnäytetyön myötä olen myös pohtinut sosionomin valmiuksia toimia 

lastentarhanopettajana päiväkodissa. Vaikka olenkin saanut lisää ammatillista 

osaamista opintojeni myötä, kaipaan vielä lisää pedagogisia taitoja ja tietoa 

lapsen kehityksestä. Vaikka uskon selviäväni lastentarhanopettajan tehtävissä, 

ajattelen, että lisäkoulutuksesta olisi hyötyä sekä minulle että lapsille. Lapset 

ansaitsevat osaavan lastentarhanopettajan eivätkä sosionomin opinnot 

mitenkään vastaa yliopistollista lastentarhanopettajakoulutusta. Marjatta Kalliala 

(2012) kritisoi myös sosionomien toimimista lastentarhanopettajina 

päiväkodeissa ja painottaa yliopistotasoisen tutkinnon tärkeyttä. Hän myös 

ehdottaa sosionomeille mahdollisuutta pätevöityä siirtymäsäädöksin 

varhaispedagogisesti suuntautuneiksi lastentarhanopettajiksi. (Kalliala 2012, 

236–237.) Jos tällainen mahdollisuus tulisi, hakeutuisin varmasti 

kouluttautumaan yliopistoon. 

Pohdin myös lasten yhdenvertaisuutta vuorohoidossa. Osa lapsista saattaa olla 

hoidossa suurimmaksi osaksi päivävuoroissa, jolloin he pääsevät osallistumaan 

ohjattuun toimintaan. Osa lapsista on kuitenkin päiväkodissa enimmäkseen ilta-, 

viikonloppu- tai yövuoroissa, jolloin he eivät pääse juuri koskaan mukaan 

tavoitteelliseen, heitä varten suunniteltuun toimintaan. Tämä asettaa lapset 

eriarvoiseen asemaan ellei päiväkodissa erityisesti kiinnitetä huomiota kunkin 

lapsen yksilölliseen kasvatukseen tämän hoitoaikojen puitteissa. Vuorohoidossa 

olisikin tärkeää kyseenalaistaa perinteinen tapa järjestää ohjattua toimintaa 

aamupäivisin. Vuoropäiväkodissa myös lastentarhanopettajat tekevät ajoittain 

iltavuoroja, jolloin tavoitteellista toimintaa voitaisiin järjestää iltapäivisin. 
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Vuorohoidossa on myös tärkeää nähdä perushoitotilanteiden antama tilaisuus 

kohdata lapsi. Esimerkiksi pukemistilanteet voidaan järjestää rauhallisiksi 

hetkiksi, joissa on mahdollista keskustella päivän tapahtumista, lorutella 

yhdessä, nimetä värejä, oppia kirjaimia, tunnistaa kehonosia ja niin edelleen. 

Ollessani sijaisena Vuoropäiväkodissa olen nähnyt monia loistavia alansa 

ammattilaisia, jotka osaavat tarttua näihin arkisiin hetkiin tehden niistä loistavia 

oppimisen tilanteita lapselle. Tätä perushoidon arvostamista todella kannattaa 

vaalia. 

Opinnäytetyöprosessi on opettanut minulle keinoja ottaa lasten mielipiteet 

huomioon kasvatustyössä. Lastentarhanopettajaliiton (i.a.) mukaan 

lastentarhanopettajan työn keskeisin osa-alue on suhde lapsiin. 

Lastentarhanopettaja on esimerkkinä lapsille ja hän voi olla lapsille merkittävä, 

vielä vuosienkin päästä muistettava aikuinen (Lastentarhanopettajaliitto, i.a.). 

Sosionomin (AMK) ydinosaamisalueisiin kuuluu asiakkaan osallisuutta tukevan 

vuorovaikutussuhteen luominen. Sosionomin tulee myös ymmärtää eri 

elämäntilanteissa olevien ihmisten tarpeet ja osata tukea asiakkaan kasvua ja 

kehitystä eri elämänvaiheissa. (Sosiaalialan AMK-verkosto 2010). 

Varhaiskasvatuksessa on tärkeää huomioida jokainen lapsi yksilönä ja pysähtyä 

kuuntelemaan lasten ajatuksia. Tulevassa ammatissani haluan hyödyntää 

opinnäytetyössäni oppimia taitoja lasten osallisuudesta, vuorovaikutussuhteista 

ja kohtaamisesta. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Lupahakemus lasten vanhemmille 

Hei vanhemmat! 

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa lastentarhaopettajan pätevyyttä ja teen 

tällä hetkellä opinnäytetyötäni yhteistyössä Vuoropäiväkodin kanssa.  

Opinnäytetyössäni selvitän lasten kokemuksia vuorohoidosta. Tavoitteena on selvittää 

lapsia haastattelemalla miltä vuorohoito heistä tuntuu, ja miten he kokevat lasten ja 

aikuisten vaihtumisen päivän aikana.  

Haastatteluihin on valittu sellaisia lapsia, joilla on kokemusta ilta-, viikonloppu- ja 

yöhoidosta. Lasten haastatteluista saadut vastaukset käsittelen luottamuksellisesti, 

eikä yksittäistä lasta voi tunnistaa vastauksista. Myöskään lapsen nimi ei tule 

opinnäytetyössä esille. Suoritan haastattelut Vuoropäiväkodissa lapsen hoitoaikojen 

puitteissa, joten tämä ei vaadi teiltä mitään järjestelyjä. 

 

Pyydän lupaanne, jotta lapsenne saisi osallistua haastatteluun. Haastatteluun 

osallistuminen on vapaaehtoista.  Jätäthän tämän lomakkeen lapsenne ryhmän 

työntekijälle. 

 

 

Yhteistyöstä kiittäen : ___________________________________ 

  Emma Meriläinen 

 

 

Lapseni: ___________________________ 

(   )  saa osallistua haastatteluun 

(   )  ei saa osallistua haastatteluun 
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LIITE 2: Haastattelurunko 

1. Alkukysymykset:  

- Millä mielellä tulit tänään päiväkotiin? (Miksi?) 

- Tuletko joskus eri (surullisella/iloisella) mielellä päiväkotiin? 

- Kuka sinua tulee tänään hakemaan? 

- Mikä päiväkodissa on kivaa? 

- Onko päiväkodissa jotain kurjaa? 

 

2. Hoitoaikoihin liittyvät kysymykset: 

- Olet joskus illalla päiväkodissa, mitä te teette silloin? 

- Millaista on olla illalla päiväkodissa? Mikä on kivaa, mikä kurjaa? 

- Olet joskus yötä päiväkodissa, mitä silloin tehdään? 

- Millä mielellä tulet päiväkotiin yöksi? Miksi? 

- Millä tapaa on erilaista nukkua päiväkodissa kuin kotona?  

- Millaista on olla viikonloppuna päiväkodissa? Tehdäänkö silloin jotain 
erilaista? (esimerkiksi aamulla lastenohjelmat) 

 

3. Lasten kaverisuhteisiin liittyvät kysymykset:   

- Kenen kanssa leikit päiväkodissa? 

- Mitä leikit mieluiten päiväkodissa? 

- Miltä tuntuu jos kaveri ei olekaan päiväkodissa? Kenen kanssa sitten leikit? 

- Miltä tuntuu jos kaveria tullaan kesken leikin hakemaan kotiin? 

 

4. Lasten ja aikuisten välisiin suhteisiin liittyvä t kysymykset:   

- Ketä aikuisia sinun ryhmässäsi on? 

- Mitä aikuiset tekevät päiväkodissa? 

- Mitä sinä tykkäät tehdä aikuisten kanssa päiväkodissa? 

- Miltä tuntuu kun joku aikuinen tulee päiväkotiin? Miltä tuntuu kun joku aikuinen 
lähtee kotiin? 


