
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

AIKUISEN SENSITIIVISYYS LAPSEN KOHTAAMISESSA 

VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö 
 

Visamäki, Sosionomi 
 

Kevät, 2019 
 

Kaisa Nieminen 
 



TIIVISTELMÄ 
 
 
 
 
Sosiaalialan koulutus 
Hämeen ammattikorkeakoulu Visamäki 
 
Tekijä  Kaisa Nieminen  Vuosi 2019 
 
Työn nimi  Aikuisen sensitiivisyys lapsen kohtaamisessa varhaiskasva-

tuksessa 
 
Työn ohjaaja  Mari Korhonen 

 
 

TIIVISTELMÄ 
 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä varhaiskasvattajien mielestä 
lapsen sensitiivinen kohtaaminen tarkoittaa ja mikä mahdollistaa lapsen 
sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuksen arjessa sekä mitkä tekijät 
ovat esteenä lapsen sensitiivisen kohtaamisen toteutumiselle.  
 
Teoriataustana käytettiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, var-
haiskasvatuslakia ja lasten oikeuksia. Teoriaosuudessa määriteltiin vuoro-
vaikutus, sensitiivisyys ja se, mitä lähteiden mukaan tarkoittaa lapsen sen-
sitiivinen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa.  
 
Opinnäytetyö oli laadullinen tutkimus, johon osallistui pirkanmaalaisen 
kaupungin kaksi varhaiskasvatusyksikköä. Tutkimukseen vastattiin kirjalli-
sesti kyselylomakkeella, jossa oli kolme avointa kysymystä. Vastaukset 
analysoitiin teemoittelemalla.  
 
Tutkimustulosten mukaan kasvattajat ajattelivat lapsen sensitiivinen koh-
taamisen olevan aitoa läsnäoloa, lapsen tasolle asettumista ja kuuntele-
mista. Sensitiivistä aikuista pidettiin turvallisena ja ymmärtävänä. Kasvat-
tajan tuli osata lukea lapsen ilmeitä, eleitä ja aloitteita. Sensitiivistä koh-
taamista edistivät aikuisen positiivinen asenne, kiireettömyys, pieni ryh-
mäkoko ja pienryhmätoiminta. Sensitiivisen kohtaamisen esteenä mainit-
tiin kiire, suuret ryhmäkoot, henkilökuntavajaus sekä työntekijöiden vaih-
tuvuus. Hyvä vuorovaikutus ja kasvattajan sensitiivinen tapa kohdata lapsi 
ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen peruspilareita.  
 
 

Avainsanat Varhaiskasvatus, kasvattaja, sensitiivisyys, vuorovaikutus. 
 
Sivut 27 sivua 



ABSTRAC 
 

 
 
Degree Programme in Social Services 

Hämeenlinna University Centre 
 
Author  Kaisa Nieminen  Year 2019 
 
Subject  Adult sensitivity to encounter a child in early childhood edu-

cation 
 
Supervisor  Mari Korhonen 
 
 
ABSTRACT 
 

The aim of the thesis was to find out what early childhood educators think 
sensitive encountering of a child means, what enables sensitive encoun-
tering of a child in the everyday life of early childhood education, and 
which factors hinder the realization of sensitive encounters. 

The theoretical background of this thesis was based on the National Core 
Curriculum for Early Childhood Education and Care, the Act on Early Child-
hood Education and Care and children's rights. The theory section defines 
sensitivity and outlines how the different sources determine sensitive en-
countering of a child in early childhood education. 

The thesis was a qualitative study, which involved two early childhood ed-
ucation units. The data were collected with a questionnaire with three 
open-ended questions. The answers were analyzed according to themes. 
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1 JOHDANTO 

Aikuisen sensitiivisyys lapsen kohtaamisessa vaikuttaa olennaisesti lapsen 
hyvinvointiin. Lapsi viettää usein suuren osan päivästään päiväkodissa, jo-
ten sillä on suuri merkitys miten aikuinen kohtaa lapsen arjen tilanteissa. 
Lapsella ei välttämättä ole valmiuksia ja taitoja ilmaista itseään selkeästi 
elein tai kielellisesti. Lapsen osallisuuden toteutumisessa on suuri merkitys 
aikuisen herkkyydellä havaita varsinkin pienten lasten sanattomiakin aloit-
teita.  Kasvattaja tarvitsee herkkyyttä ymmärtääkseen lapsen tarpeita ja 
tunnetiloja saadakseen lapselle turvallisen ja hyvän arjen varhaiskasvatuk-
sessa. (Ahonen, 2017, s. 72- 73) 
 
Varhaiskasvatuksessa lähes kymmenen vuotta työskennelleenä aihe on lä-
hellä sydäntäni. On myös tärkeää, että lapsen sensitiivinen kohtaaminen 
on koko työyhteisön arvo, jonka mukaisesti haluamme lapsia hoitaa, kas-
vattaa ja opettaa. Turvallisessa ja sallivassa ympäristössä lapsi uskaltaa 
luottaa, yrittää ja oppia. Varhaiskasvatukseen tulisi panostaa myös yhteis-
kunnallisesti, lapsimäärän lisääminen varhaiskasvattajaa kohti ja ryhmäko-
kojen kasvu heikentävät lasten yksilöllistä ja sensitiivistä kohtaamista 
oman kokemukseni mukaan. Kiireestä ja isoista lapsiryhmistä huolimatta 
kysymys on pitkälti myös varhaiskasvattajien omasta asenteesta, ehdinkö 
ja haluanko pysähtyä kuulemaan ja näkemään lapsen. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä varhaiskasvattajien mielestä 
lapsen sensitiivinen kohtaaminen tarkoittaa ja mikä mahdollistaa lapsen 
sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuksen arjessa sekä mitkä tekijät 
ovat esteenä lapsen sensitiivisen kohtaamisen toteutumiselle. Opinnäyte-
työ oli laadullinen tutkimus. Tutkimuskysymykset olivat: Mitä varhaiskas-
vattajien mielestä lapsen sensitiivinen kohtaaminen tarkoittaa? Mikä mah-
dollistaa lapsen sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuksen arjessa? 
Mikä on esteenä lapsen sensitiiviselle kohtaamiselle varhaiskasvatuksen 
arjessa? 
 
Opinnäytetyön Keskeisimmät käsitteet ovat varhaiskasvatus, varhaiskas-
vattaja, sensitiivisyys ja vuorovaikutus. Näitä käsitteitä avataan tietoperus-
tassa, jonka pohjana ovat varhaiskasvatuslaki, varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet, lasten oikeuksien sopimus sekä sensitiivisyyteen ja vuoro-
vaikutukseen pohjautuva lähdekirjallisuus. Varhaiskasvatuksessa lapsen 
kohtaamisesta, vuorovaikutuksesta, osallisuudesta ja kannustavasta sekä 
positiivisesta toimintatavasta on sensitiivisyyden lisäksi viime vuosien ai-
kana puhuttu enemmän. Aiheet sivuavat toisiaan ja ovat tärkeitä tekijöitä 
lapsen kasvun, kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin rakentajina. 
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2  VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallisen ja tavoitteellisen hoidon, kas-
vatuksen ja opetuksen muodostama kokonaisuus, jossa painottuu pedago-
giikka. Varhaiskasvatuksen pedagogiikka on tietoista toimintaa oppimisen 
ja lasten hyvinvoinnin toteutumiseksi. Arjessa pedagogiikka näkyy oppi-
misympäristöissä, toimintakulttuurissa ja leikissä, joka on varhaiskasvatuk-
sen keskeinen elementti. Erityisen tärkeää on lasten osallisuus. Varhaiskas-
vatuksen tavoitteena on edistää lapsen hyvinvointia sekä tukea hänen ke-
hitystä, kasvua ja oppimista. (Opetushallitus, n.d.; ks. myös Rautiainen, 
2016) 
 
Pedagogiikan taustalla on Ahosen (2015) mukaan aina vuorovaikutus. Kas-
vattajan vuorovaikutukseen ja pedagogisiin käytäntöihin vaikuttavat hä-
nen omat uskomukset. Kasvatusalalla vallitseekin käsitys työnteosta aikui-
sen omalla persoonalla ja kasvatusarvoihinsa nojaten. Jokainen kasvattaja 
on vastuussa laadukkaan pedagogiikan toteutumisesta.  
 
Varhaiskasvatusta voidaan järjestää perhepäivähoidossa, päiväkodissa tai 
muuna varhaiskasvatuksena kuten kerho- ja leikkitoimintana. Vanhemmat 
päättävät osallistuuko alle esikoulu- ikäinen lapsi varhaiskasvatukseen, sii-
hen on oikeus kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla. Koulun aloitusta edeltävä 
vuoden mittainen esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Velvoit-
tavaksi esiopetukseen osallistuminen tuli elokuusta 2015. Valtakunnalliset 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteet laatii ja päättää opetushallitus. Jo-
kaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 
päiväkodissa ja perhepäivähoidossa. (Opetushallitus n.d.) 
 
Varhaiskasvattajilla ja kasvattajilla tarkoitetaan tässä opinnäytetyössä var-
haiskasvatuksen opettajia tai lastenhoitajia. Varhaiskasvattajien koulutus 
antaa pohjan kasvatustyölle. Kasvatustapaan vaikuttavat kasvattajan per-
soona, luonne, vuorovaikutustaidot, työkokemus, omat lapsuudenkoke-
mukset, asenteet, oma ihmiskuva ja kasvatuskäsitys. Kasvattajan tunnus-
merkkinä voidaan pitää kasvatustietoisuutta, se on tiedostettua ja tavoit-
teellista toimintaa. Kasvatustietoisuus on jatkuva kehitysprosessi, kehitty-
äkseen aikuiselta vaaditaan kykyä kyseenalaistaa, arvioida, eritellä ja ana-
lysoida omaa toimintaansa. (Koivunen, 2009, s. 119, 122) 
 
Varhaiskasvattajaksi voi kouluttautua toisen asteen oppilaitoksista, am-
mattikorkeakouluista ja yliopistoista. Varhaiskasvatuksessa työskentelee 
monia eri ammattilaissukupolvia. Lastentarhanopettajina työskentelee se-
minaari-, opisto- tai yliopistokoulutuksen suorittaneita sekä varhaiskasva-
tuksen maistereita, sosiaalikasvattajia ja sosionomeja. Lastenhoitajina 
työskentelevien koulutustausta voi olla lastenhoitaja, päivähoitaja, lasten-
ohjaaja tai lähihoitaja. Varhaiskasvatus on aina sidoksissa aikaan, paikkaan 
ja kulttuurisiin tekijöihin. (Karila & Lipponen, 2016, s. 9, 23)  
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Karilan (2013) mukaan varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan vaikuttavat 
kulttuuriset tekijät. Käsitykset lapsesta, kasvatuksesta ja menetelmistä 
muuttuvat ja vaikuttavat siihen, miten tulkitsemme lasta ja hänen kasvua, 
kehitystä ja oppimista. Näin luodaan pedagogiikan kulttuuris- historiallinen 
kehys, eri aikoina asetetut tehtävät muovaavat julkisissa kasvatusinstituu-
tioissa toteutuvaa pedagogiikkaa. Eri aikoina määräytyy julkisissa instituu-
tioissa työskentelevät, heidän asemansa ja vaadittava koulutus. Ammatti-
laissukupolvet muodostavat kentälle tullessaan käytännöt ja ajattelutavat. 
Varhaiskasvatuksessa työskentelee nykyisin kolmen eri sukupolven edus-
tajia. Karilan (2017) mukaan toimintakulttuureissa elää edelleen päivähoi-
don aiemmin esillä olleita ajattelutapoja. Kasvattajilta vaaditaan elinikäistä 
oppimista ja omien ajattelutapojen kyseenalaistamista. Uuden oppi-
miseksi työnantajan tulee järjestää kasvattajille täydennyskoulutusta.  
 
Uusi varhaiskasvatuslaki on tullut voimaan syyskuussa 2018, sen tarkoituk-
sena on nostaa päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttää tehtä-
vänimikkeitä. Sosionomin uudeksi tehtävänimikkeeksi tulee varhaiskasva-
tuksen sosionomi ja lastentarhanopettajan tehtävänimikkeeksi varhaiskas-
vatuksen opettaja. Aikaisemmin sosionomien ja lastentarhanopettajien 
tehtävänimike oli lastentarhanopettaja. Laissa on pitkä siirtymäaika koulu-
tustason nostamiselle. Päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella kolmas-
osalla korkeakoulututkinto vuodesta 2030 lähtien. Lain voimaantullessa 
kasvattajien kelpoisuuksien säilyminen nykyisiin tehtäviinsä turvataan siir-
tymäsäännöksin.  (Opetusalan ammattijärjestö n.d.) 

2.1 Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan jokaisella var-
haiskasvatuksessa olevalla lapsella on varhaiskasvatuslain turvaama oikeus 
saada suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. 
Tämän toteutumiseksi jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lap-
selle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelma laaditaan yhteistyössä vanhempien kanssa, lähtökohtana 
siinä on lapsen etu ja tarpeet. Lapsen toiveet ja mielipide tulee selvittää ja 
huomioida suunnitelmassa, kasvattajien vastuulla on sopivien keinojen 
keksiminen lapsen näkökulman selvittämiseksi. Lapsen varhaiskasvatus-
suunnitelmaan kirjattavat tavoitteet asetetaan pedagogiselle toiminnalle 
ja ne huomioidaan ryhmän toiminnan suunnittelussa ja oppimisympäris-
tön kehittämisessä.  
 
Varhaiskasvatuslaissa säädetään varhaiskasvatuksen valtakunnallisista ta-
voitteista, joihin kuuluvat lasta kunnioittavan toimintatavan turvaaminen 
sekä pysyvät vuorovaikutussuhteet lasten ja kasvattajien välillä. Tavoit-
teena ovat myös lapsen iän ja kehityksen mukaisen kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin edistäminen, sekä monipuolisen pedagogisen toiminnan to-
teuttaminen mahdollistaen lapsen myönteiset oppimiskokemukset. Var-
haiskasvatusympäristön tulee olla turvallinen ja lasta kehittävä sekä toi-
minnallaan tukea lapsen oppimisen edellytyksiä, elinikäistä oppimista ja 
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koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 
on kehittää lapsen vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, vertaisryhmässä toi-
mimista ja toisten ihmisten sekä erilaisten taustojen kunnioittamista. (Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet 2018, s. 15- 16) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan lapset oppivat, 
kasvavat ja kehittyvät vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Parhai-
ten oppimista tapahtuu lapsen kokiessa olonsa turvalliseksi. Kasvattajilla 
täytyy olla ammattitaitoa ja herkkyyttä havaita lasten tunnetiloja ja aloit-
teita sekä muokata omaa toimintaa niiden mukaisesti. Lapsen sensitiivinen 
kohtaaminen ja kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus vahvistavat myös 
osallisuuden toteutumista. Erityisesti pienten lasten kohtaaminen edellyt-
tää kasvattajalta sensitiivistä läsnäoloa ja lapsen hyvää tuntemista, koska 
heidän aloitteensa ovat usein sanattomia ja kehollisia.  
 
Varhaiskasvatuslain lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteita ohjaa-
vat monet muut kansainväliset sopimukset ja lainsäädännöt. Näitä ovat 
tasa- arvolaki, yhdenvertaisuuslaki, Euroopan ihmisoikeussopimus, kestä-
vän kehityksen tavoitteet sekä YK:n seuraavat sopimukset; lapsen oikeuk-
sien sopimus, yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja julistus 
alkuperäiskansojen oikeuksista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
2018, s. 15) 

2.2 YK: n lapsen oikeuksien sopimus 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien yleissopimus luo maa-
ilmanlaajuisen perustan lasten oikeuksille. Suomessa sopimus on hyväk-
sytty heinäkuussa 1991. Sopimusvaltion kansallisen lainsäädännön tulee 
olla sopusoinnussa lapsen oikeuksien sopimuksen kanssa. Lasten oikeuk-
sien sopimuksen mukaan kaikilla lapsilla on oikeus elämään ja kehittymi-
seen sekä syrjimättömyyteen. Lapsen etu tulee huomioida ja hänen näke-
myksiään tulee kunnioittaa. Lasten kehittymisessä ja hyvinvoinnissa tärke-
ässä asemassa ovat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet 
(TSS- oikeudet). Näihin kuuluvat varhaiskasvatus, koulutus, sosiaali- ja ter-
veydenhuolto sekä perheiden sosiaaliturva. (Heinonen ym., 2016, s. 145- 
147) 
 
Lasten ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteuttamisessa varhaiskasva-
tus on olennaisessa roolissa. Perusoikeuksista säädetään Suomessa perus-
tuslaissa. Varhaiskasvatuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa on otet-
tava huomioon lasten oikeudet ja perusoikeudet, tärkeää onkin varhais-
kasvattajien tietoisuus lasten oikeuksista sekä niiden toteuttaminen. Var-
haiskasvatus edistää lasten etua, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Var-
haiskasvatus tukee perhettä ja vanhempia, lapsen kehitystä, kokonaisval-
taista hyvinvointia, oppimisvalmiuksia sekä lapsen oikeutta leikkiin ja kult-
tuuriin. (Heinonen ym., 2016, s. 148- 149) 
 



5 
 

 
 

Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS 1989) mukaan lapsi tarvitsee erityistä 
suojelua ja huolenpitoa henkisen ja ruumiillisen kehittymättömyyden 
vuoksi, sisältäen asianmukaisen hoidon ennen ja jälkeen syntymän. Lapsen 
tulisi kasvaa perheessä onnellisuuden, rakkauden ja ymmärtämyksen ilma-
piirissä saavuttaakseen täysipainoisen persoonallisen kehityksen. Lapsella 
on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä koskevissa asioissa ja se on otet-
tava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa huomioiden. Lapsi saa il-
maista mielipiteensä ja hänellä on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi. 

3 AIKUISEN SENSITIIVISYYS LAPSEN KOHTAAMISESSA 

Varhainen vuorovaikutus ja kiintymys luovat pohjan lapsen oppimiskyvylle. 
Tässä osiossa avataan vuorovaikutuksen ja lapsen sensitiivisen kohtaami-
sen merkitystä lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. Lapsen hyvään 
kohtaamiseen vaikuttavat monet eri tekijät, kasvattajan tulee luoda luot-
tamuksellinen suhde lapseen ja huoltajiin. Kaikessa toiminnassa lapsen etu 
ja hyvinvointi on pidettävä tärkeimpänä mielessä. Kasvattajan on huoleh-
dittava oman ammattitaidon lisäksi myös omasta jaksamisesta, työyhtei-
söllä on suuri merkitys työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen kannalta. 

3.1 Vuorovaikutus 

Kuusela (2013) määrittelee vuorovaikutustaidot taidoksi tulla toimeen 
muiden ihmisten kanssa. Hyvillä vuorovaikutustaidoilla viitataan toisten 
huomiointiin, yhteistyötaitoihin, hyvään käyttäytymiseen, vastavuoroi-
seen viestintään, suvaitsevaisuuteen ja hienotunteisuuteen. Vuorovaiku-
tus sujuu ilmapiirin ollessa asiallinen ja jokaisen saadessa puheenvuoron, 
voidessaan ilmaista kantansa ja tullessaan kuulluksi. Hyvät vuorovaikutus-
taidot ovat käytännössä muiden arvostaminen ja halu tehdä yhteistyötä, 
toisten kuunteleminen ja ymmärtämisen halu, omien ajatusten ja tuntei-
den ilmaiseminen muita loukkaamatta, halu keskustella, neuvotella ja rat-
kaista ongelmia, havainnoida ja ottaa huomioon tapahtumat, erilaisten 
mielipiteiden hyväksyminen ja kyky joustaa. 
 
Vanhempien herkkyys ja sensitiivisyys on olennaista lapsen varhaisen vuo-
rovaikutuksen kehitykselle. Vanhemman taito tulkita lapsen käyttäyty-
mistä ja vastata siihen on merkityksellistä lapsen tunneilmaisun ymmärtä-
misessä. Vanhemmat toimivat peilinä lapselle. Lapsi näkee, miten häntä 
ymmärretään ja miten hänet nähdään. Lapsi pystyy muodostamaan käsi-
tyksiä itsestään ja ympäröivästä maailmasta vanhemman sensitiivisen ref-
lektion avulla. (Kronqvist & Kumpulainen, 2011, s. 123) 
 
Lapsen kokonaisvaltainen kehitys ja minäkuvan rakentuminen perustuvat 
lapsen ja hänen lähiympäristöönsä kuuluvien merkityksellisten ihmisten 
väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutukseen kuuluvat puhutun kielen 
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lisäksi sanaton viestintä, kuten eleet, ilmeet, äänensävy, äänenpaino, ke-
hon asento ja jopa fyysinen etäisyys toisista ihmisistä. Näiden asioiden pe-
rusteella teemme johtopäätöksiä toisista ihmisistä. Voimme aistia toisen 
tunnetilan ilmeiden, eleiden ja muun kehonkielen avulla. Vuorovaikutuk-
sessa kaksoisviesti tarkoittaa sitä, että sanallinen ja sanaton viestintä on 
ristiriidassa keskenään. Lapset tarkastelevat vuorovaikutustilannetta koko-
naisuutena, kehonkieli viestii lapselle paljon enemmän kuin sanat. (Aho-
nen, 2017, s. 58- 59) 
 
Lapsen oppimiskyvylle luo pohjan varhainen vuorovaikutus ja kiintymys. 
Vanhemman herkkyys lapsen tarpeille, varhainen hoiva sekä lapsen ja van-
hemman välinen suhde ovat merkittäviä tekijöitä varhaislapsuudessa. Lap-
sen tarpeiden huomiointi on tärkeää myös varhaiskasvatuksessa. Lämpi-
missä ja kiinteissä vuorovaikutussuhteissa tapahtuu lapsen kehitys, kun 
taas kielteinen ilmapiiri, ettei lapsia huomata tai heidät huomataan vain 
negatiivisessa yhteydessä heikentävät varhaiskasvatuksen laatua. Lapset 
tulee nähdä oman oppimisensa aktiivisina toimijoina, he ovat sekä kotona 
että varhaiskasvatuksessa osallisia, osallistujia sekä vaikuttajia. Lapsilta ky-
sytään mielipiteitä ja heidän näkökulmansa otetaan huomioon. (Hujala & 
Turja, 2011, s. 27) 
 
Karilan (2016) mukaan varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttaa olennaisesti 
kasvattajien ja lasten välinen vuorovaikutus. Erityistä tukea vaativien las-
ten kohdalla vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Lasten yhteenkuulu-
vuuden tunteen ja identiteetin rakentumisessa auttaa kasvattajan sensitii-
visyys niin yksittäisen lapsen kuin koko lapsiryhmän kohtaamisessa. Roos 
(2016) puolestaan painottaa vuorovaikutuksen laadukkuutta kaikilla päivä-
kodin arjessa toteutuvilla tasoilla. Vuorovaikutusta tapahtuu aikuisen ja 
lapsen välillä, ryhmätilanteissa, lasten välisissä vertaissuhteissa sekä ai-
kuisten kesken. Ilmapiirin tulee olla vuorovaikutukseen kannustava yhtei-
sön kaikilla tasoilla, jotta vuorovaikutus on laadukasta. Kummankin osa-
puolen aloitteita ja näkökulmia tulee kunnioittaa. On muistettava, että 
vastuu vuorovaikutuksesta on aikuisella, lapsen vielä harjoitellessa taito-
jaan. 

3.2 Lapsen sensitiivinen kohtaaminen 

Lapsen sensitiivisellä kohtaamisella tarkoitetaan aikuisen eläytyvää ym-
märrystä lapsen perustarpeita kohtaan. Aikuinen vastaa lapsen tunnetiloi-
hin antaen lapselle huomiota, emotionaalista tukea ja turvaa. Sensitiivinen 
aikuinen ei asetu lapsen yläpuolelle, hän kohtelee lapsia tasa-arvoisesti ja 
kunnioittavasti. Aikuinen, joka tunnistaa lapsen tunnetilan herkästi, vah-
vistaa lapsen emotionaalista hyvinvointia. Tämä rohkaisee lapsen tutkivaa 
käyttäytymistä ja toimintaan sitoutumista. Sensitiivisyys pitää sisällään 
myös kyvyn lukea lapsen sanattomia ja sanallisia aikomuksia ja aloitteita. 
(Kalliala, 2009, s. 68- 69) 
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Ahosen (2017) mukaan sensitiivinen kasvattaja viestittää sanoillaan ja ole-
muksellaan lapsille, että he ovat arvokkaita. Kasvattaja kyykistyy lapsen ta-
solle keskustelemaan. Aikuisen toiminnasta huomaa, että hän on töissä 
lapsia varten. Hän sitoutuu vuorovaikutukseen lapsen ja lapsiryhmän 
kanssa ja pitää sitä tärkeänä. Hektisissäkin tilanteissa lapsi kohdataan kii-
reettömästi. Lapsen kokemuksen äärelle pysähdytään kuunnellen lasta ar-
vostavasti, pyrkien myös tavoittamaan lapsen tulkinta ja kokemus tilan-
teesta. Lapsi saa olla oma itsensä, hyväksytty juuri sellaisena kuin hän on. 
Aikuinen arvioi omaa toimintaansa kasvattajana jatkuvasti, muuttaen sitä 
tarpeen mukaan. 
 
Sensitiivisyyteen liittyy empatiakyky ja taito lapsen aitoon kohtaamiseen. 
Sensitiivisen aikuisen vuorovaikutuksessa on kiintymystä ja lämpöä, aikui-
nen arvostaa lasta sellaisena kuin hän on. Kasvattaja tunnistaa lapsen kuul-
luksi ja ymmärretyksi tulemisen tarpeen. Sensitiivisyyteen kuuluu myös ai-
kuisen tilannetaju, hän osaa lapsen tarpeiden mukaisesti kannustaa, roh-
kaista ja kehua. Sensitiivinen kasvattaja sitoutuu tietoisesti vuorovaikutuk-
seen lapsen kanssa. Laadukas vuorovaikutus on herkkyyttä havaita lapsen 
sanattomat viestit. Pienten lasten vuorovaikutuksessa sanaton viestintä on 
keskeisessä osassa, tällöin työskentelyssä korostuu aikuisen sensitiivisyy-
den merkitys. (Ahonen, 2017, s. 72- 73) 
 
Kannisen ja Sigfridsin (2012) mukaan sensitiivinen aikuinen osoittaa lap-
selle positiivisia tunteita; katse, lämmin äänensävy ja hymy kertovat lap-
selle välittämisestä. Lapset ovat herkkiä aistimaan ryhmän tunneilmapiiriä. 
Lapsi saa kokemuksen huomioiduksi tulemisesta aikuisen kannustaessa 
häntä sekä kosketuksen ja hyväksyvän äänensävyn myötä. Roos (2016) on 
samaa mieltä, ohimennen annettu halaus, hymy ja tukan pörrötys eivät 
vaadi paljoa, mutta kertovat asenteesta ja valinnoista. Näiden tekojen 
kautta lapset kokevat arvostusta ja hyväksyntää. Lapselle teot kertovat ai-
kuisen olevan läsnä ja pitävän huolta, näin rakentuu lapsen luottamus ai-
kuiseen. 
  
Ahon (1996) mukaan aikuisen rooli on tärkeä lapsen itsetunnon kehittymi-
selle, aikuisen tulee olla kiinnostunut lapsesta, viettää aikaa hänen kans-
saan ja huomioida itsetunnon merkitys lapsen elämässä. Aikuisen on hyvä 
kyetä reflektoimaan ja muuttamaan omaa toimintaansa. Psykologisesti 
turvallinen ilmapiiri on itsetunnon vahvistamisen edellytys, silloin lapsi voi 
luopua puolustusmekanismeistaan. Turvallisessa ilmapiirissä lapsi voi olla 
oma itsensä, eikä hänen tarvitse pelätä vähättelyä, pilkkaa, hylkäämistä tai 
nöyryytetyksi tulemista. Pohjana kaikessa kasvatuksessa on, että aikuinen 
tuntee lapsen, tietää hänen kehitysvaiheensa ja osaa antaa juuri hänelle 
oikeanlaista palautetta ja vuorovaikutusta.  
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) mukaan lapsi täytyy tun-
tea, jotta voi ottaa huomioon hänen yksilöllisen kehityksensä. Pedagogisen 
toiminnan perusta on kasvattajan tietämys lapsen kehityksestä, kasvusta 
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ja oppimisesta sekä lapsuuden merkityksen ymmärtäminen. Lapsen tunte-
misen edellytyksenä ovat mahdollisimman pysyvät vuorovaikutussuhteet 
varhaiskasvatuksessa. Koivunen (2009) pitää lapsen havainnointia erityi-
sen tärkeänä menetelmänä lapsen tuntemisen oppimisessa. Lasta havain-
noimalla selviää lapsen kiinnostuksen kohteet, vahvuudet, taidot ja haas-
teet. Tämän tiedon avulla voidaan saavuttaa paremmin lasta koskevat yk-
silölliset tavoitteet sekä välttää lapsen käyttäytymisen väärät tulkinnat.  
 
Ahosen (2015) tutkimuksessa vaarana lapsen lämpimän kohtaamisen to-
teutumiselle nähtiin etenkin haastavasti käyttäytyvien lasten kohdalla ai-
kuisen ennakkokäsitykset. Aikuisilla voi olla lapsen käyttäytymisestä ja tai-
doista valmiita odotuksia. Lapsen toistuva haastava käyttäytyminen voi 
saada aikuiset tekemään virheellisiä tulkintoja tilanteista, lasta voidaan 
syyttää toisten lasten ja aikuisten taholta aiheettomasti. Kuuselan (2013) 
näkemyksen mukaan ennakkokäsitys muokkaa toisen käytöstä odotusten 
mukaiseksi. Toisten kanssa toimimiseen vaikuttaa itseään toteuttava en-
nuste. Kun kohtelee toista tietynlaisena, pyrkii vuorovaikutus muokkaa-
maan hänestä ennakkokäsitysten mukaista. Odotuksemme ja ajatuk-
semme toisista ohjaavat voimakkaasti omaa toimintaamme ja vahvistavat 
ennakkokäsityksiämme. Itseään toteuttava ennuste toimii myös suhteessa 
itseen, pyrit toimimaan alitajuisesti sen mukaan mitä itsestäsi ajattelet. 
 
Koivusen (2009) mukaan asenteet ovat tapoja havaita maailmaa ja sosiaa-
lista ympäristöä myönteisin tai kielteisin ennakkoluuloin. Asenteet koostu-
vat kolmesta osasta, asenteen kohteen tietoperustasta, siihen liittyvästä 
tunteesta ja tavasta toimia. Kasvattajan asenteet vaikuttavat vuorovaiku-
tuksen laatuun sekä siihen, millaisena hän näkee lapsen. Arvioimalla asen-
teita ja tunteitaan kasvattaja voi muuttaa kielteisiä asenteita myönteisem-
miksi. Muutos vaikuttaa käyttäytymiseen ja lapsen kanssa toimimiseen. 
Asenteiden muuttaminen voi olla vaikeaa. Muutos tapahtuu asenteen ra-
kenteista käsin; ihminen saa uutta tietoa asenteen kohteesta, jolloin asen-
teet ja tunteet kohdetta kohtaan muuttuvat, lopulta myös käyttäytyminen 
muuttuu.  

 
Lapset aistivat eron aidon ja epäaidon tunteen välillä, positiivisuuden ei 
pidä olla keinotekoista. Aikuisen reaktioista lapsi hakee omille kokemuksil-
leen vahvistusta. Tunnesäätelyn taidot jäävät vajavaisiksi, jos lapsella ei ole 
mahdollisuutta sosiaaliseen peilaamiseen. Varsinkin pieni lapsi tarvitsee 
vierelleen ihmisen, johon peilata kokemuksiaan ja itseään. Aikuisen liian 
hiljainen, lattea tai totinen ilmekieli saa lapsen tulkitsemaan ne vihamieli-
syydeksi vaikka se ei olisi ollut tarkoitus. (Kanninen ja Sigfrids, 2012, s. 81 
& 93) 
 
Koivusen (2009) mukaan onnistumisen kokemukset vahvistavat minäku-
vaa ja itseluottamusta. Onnistumisen kokemukset syntyvät lapsen kehitys-
tasolle sopivasta toiminnasta sekä positiivisesta palautteesta. Onnistumi-
sen myötä motivaatio kasvaa ja oppiminen lisääntyy. Ahonen (2015) ko-
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rostaa myös positiivisen palautteen merkitystä. Positiivinen palaute on yh-
teydessä lapsen itsetuntoon ja myönteisempään käyttäytymiseen. Positii-
vinen ja myönteinen ilmapiiri kasvattajien ja lasten kesken on tärkeää. Ai-
kuisen iloinen olemus houkuttelee myös lapsen hyvälle mielelle. Kanninen 
ja Sigfrids (2012) pitävät tärkeänä huumoria ja mahdollisuutta hauskanpi-
toon. Ilo, mielihyvä, hymy ja nauru vaikuttavat sekä lapsen että aikuisen 
arkeen piristävästi.  
 
Perusturvallisuuden tunteen luominen varhaiskasvatuksessa on tärkeää 
lapsen kehitykselle. Aikuisen taito lukea ja säädellä lapsen tunnetiloja sekä 
tavoittaa ydintunne ja yksilöllinen tapa kokea asioita vaikuttavat arjen su-
jumiseen. Lapselle tulisi välittyä varhaiskasvatuksessa tunne aikuisen läs-
näolosta. Aikuinen lohduttaa tarvittaessa, auttaa huomaamaan, tunnista-
maan ja ymmärtämään tunteita sekä on tunneperäisesti saatavilla. Lap-
selle tulee kokemus siitä, että hän pystyy tekemään itsensä ymmärretyksi, 
hän ja hänen tunteensa ovat arvokkaita ja ympärillä olevat aikuiset halua-
vat hänelle hyvää. (Kanninen ja Sigfrids, 2012, s. 80) 

 
Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat Karilan (2016) mukaan ryhmäkoot 
sekä aikuisen ja lapsen välinen suhdeluku. Vuorovaikutussuhteiden mää-
rällinen kasvu kuormittaa lapsia vaikuttaen heidän elämänlaatuun ja oppi-
miseen. Aikuisen ammatillisen toiminnan mahdollisuudet ovat rajallisem-
mat ryhmien kasvaessa. Heinosen (2016) mukaan onkin pohdittava lapsen 
edun toteutumista suurissa ryhmissä, joissa lapsi altistuu melulle, stressille 
ja suurelle määrälle vuorovaikutusta. Toteutuuko lapsen hyvinvointi ja tur-
vallisuus, onko aikaa vuorovaikutukselle, lapsen kysymyksille, tutkimiselle 
ja ihmettelylle. Ryhmäkoko vaikuttaa myös mahdollisuuteen huomioida 
lasten yksilölliset tarpeet, lasten osallisuuden toteutumiseen sekä itseä 
koskeviin asioihin vaikuttamiseen. Päiväkodin lapsiryhmän ikäjakauman 
ollessa suurempi, sitä haastavampaa on toiminnan suunnittelu, toteutus ja 
arviointi sekä yksilön huomioon ottaminen ja erityistuen toteuttaminen.  
 
Suuret ryhmäkoot varhaiskasvatuksessa lisäävät lasten stressiä tutkimus-
ten mukaan. Stressin vuoksi aivojen kortisolitaso nousee. Aivojen kehitys 
on voimakasta ensimmäisten ikävuosien aikana ja korkea kortisolitaso 
haittaa tätä kehitystä. Vaikutusta on oppimiseen, muistiin, tunteiden ja 
käyttäytymisen hallintaan sekä somaattiseen terveyteen. Suurissa ryh-
missä myös lasten väliset riidat lisääntyvät, tämäkin vaikuttaa lasten stres-
sitason ja kortisolitason nousuun. Taito neuvotella ja sovitella ristiriitoja 
heikkenee stressin lisääntyessä. Melu on yksi stressitekijä. Melu vaikuttaa 
kaikkiin kognitiivisiin toimintoihin, suoritusmotivaatioon ja tehtävään si-
toutumiseen. Itku on yksi melun ja stressin aiheuttaja, itkun määrä on yh-
teydessä ryhmän kokoon, lohduttajien määrään ja siihen, miten paljon lap-
sia pidetään sylissä.  (Keltikangas- Järvinen, 2012, s. 87, 90- 93) 
   
Ahosen (2017) mukaan pienryhmätoiminnassa lapsiryhmä on jaettu pie-
nempiin ryhmiin. Pienryhmien toteuttamisesta voi olla erilaisia toiminta-
tapoja, onko lapsiryhmä ja aikuiset ryhmässä pysyviä vai vaihdetaanko 
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niitä. Vaihtelua voi olla myös pienryhmien toimimisessa, onko pienryhmä-
toimintaa aamupäivisin vai ollaanko ryhmässä koko päivä. Pienryhmätoi-
minnan aikana kasvattaja pystyy kohtaamaan lapset yksilöllisemmin, las-
ten näkemyksiä ja tarpeita ehtii paremmin huomioimaan toiminnassa ja 
lapset saavat henkilökohtaista huomiota. Pienryhmätoiminnassa ärsykkei-
den ja melun määrä on vähäisempi. Suuressa ryhmässä tarkkaavaisuus 
herpaantuu helposti kun ympärillä tapahtuu paljon. 
 
Varhaiskasvatuksessa kiireen tuntua aiheuttavat usein siirtymätilanteet, 
joihin isommalla ryhmällä menee enemmän aikaa. Roosilla (2016) on oma 
näkemys asiasta, hänen mielestään aikuinen on se, joka tekee kiireen. Ai-
kuinen selittää kiirettä erilaisilla syillä ja tekemisellä, paperitöillä, suurilla 
ryhmillä ja henkilökunnan vähyydellä. Aidon kuuntelun ja läsnäolon edel-
lytyksenä on, että aikuinen istuu alas ja rauhoittuu itse. Kasvattajien pitäisi 
muistaa perustehtävä ja työn tärkein asia, ketä varten ja miksi olemme 
töissä. Lasta varten ja muiden työtehtävien ei pitäisi olla esteenä läsnä-
ololle. Aikuinen opettaa lapselle omalla esimerkillään toisten huomioi-
mista ja kuuntelemista. Kasvattajilta vaaditaan organisointia ja priorisoin-
tia toimivan ja kiireettömän arjen järjestämisessä. 
 
Kannisen ja Sigfridsin (2012) mielestä varhaiskasvatuksessa vallitsevaan 
tunneilmapiiriin ja työrauhaan voidaan vaikuttaa huolellisella suunnitte-
lulla. Myönteinen vuorovaikutus lapsen ja kasvattajan välillä toimii poh-
jana myös sille, että ryhmä toimii hyvin. Toiminnan sujumiseksi kasvatta-
jien on opetettava lapsille ryhmän säännöt ja toimintatavat ja kerrottava 
millaista käytöstä heiltä odotetaan. Struktuurin ja rutiinien luominen on 
tärkeää, kuten myös toimintaympäristön ja siirtymätilanteiden suunnit-
telu. Ahosen (2017) mukaan arjen struktuuri eli päiväohjelma jäsentää lap-
sen arkea ja toimintaa. Lapsi ei vielä hahmota ajankulua, joten kuvakortit 
toimivat päivän rakenteen ilmaisemisessa. Kuvien perusteella lapsi voi en-
nakoida mitä seuraavaksi tapahtuu ja hänen on helpompi säädellä omaa 
käyttäytymistään. Myös Roosin (2016) mukaan varhaiskasvatuksen arki ra-
kentuu erilaisten rutiinien ja toimintatapojen varaan. Rutiinit ovat tärkeitä 
niin aikuisille kuin lapsillekin.  

 
Ahosen (2015) mukaan varhaiskasvatuksessa aikuisia kuormittavat eniten 
haastavasti käyttäytyvät lapset. Totutusta normista poikkeavaa käytöstä 
on aggressiivisuus, levottomuus, uhmakkuus ja vetäytyminen. Aikaisem-
min nämä lapset on sijoitettu erityisryhmiin, joita on viime vuosina vähen-
netty inkluusion periaatteen myötä. Inkluusion ajatus on tasa-arvon toteu-
tumisessa ja kaikkien oikeudesta kuulua tavallisiin yhteisöihin omien eri-
tyisryhmien sijaan. Tämä lisää kasvattajien erityisosaamisen ja kasvatus-
ympäristön kehittämisen tarvetta. 
 
Ahosen (2017) mukaan omien tunteiden tunnistamisen ja tulkitsemisen 
taidoissa on eroja myös aikuisten välillä. On tärkeää tiedostaa mitkä tekijät 
vaikuttavat tunteiden taustalla. Tunnemuistissa on omat lapsuudenkoke-
mukset vahvojen tunteiden näyttämisestä, onko niitä saanut näyttää vai 
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onko ne täytynyt tukahduttaa. Vastaavia tunteita kohdatessamme toisissa 
ihmisissä, aktivoituvat lapsuuden tunnemuistot. Kasvattajan on oltava ta-
sapainoinen pystyäkseen kohtaamaan lapsen voimakkaat tunteet. Kasvat-
taja osoittaa lapselle empaattisella ja rauhallisella toiminnalla, että tunne-
kuohujen yli päästään yhdessä ja lasta ei jätetä yksin. 

 
Karilan (2016) mukaan laadukas varhaiskasvatus edistää lapsen sosiaalisia 
ja kognitiivisia taitoja. Varhaislapsuudessa hankitut tiedot ja taidot luovat 
pohjan myöhemmälle oppimiselle ja jopa työelämässä menestymiselle. 
Myös Ahosen (2015) mukaan kasvattajan ja lapsen välisellä suhteella on 
iso vaikutus lapsen hyvinvoinnille. Lämpimällä ja positiivisella vuorovaiku-
tuksella uskotaan olevan yhteys sosiaalis- emotionaalisiin taitoihin ja aka-
teemiseen kykyyn. 
 
Karilan (2016) mukaan yksi varhaiskasvatuksen keskeisimmistä laatuteki-
jöistä on henkilöstön ammattitaito. Ammattitaitoa voidaan parantaa vah-
vistamalla kasvattajien osaamista ja pätevyyttä sekä kehittämällä työoloja 
ja ammatin arvostusta. Kasvattajien koulutustaso vaikuttaa tutkimusten 
mukaan lasten kehitykseen ja oppimiseen. Laadukkaalla koulutustaustalla 
kasvattajien toiminta on lämpimämpää, stimuloivampaa ja vuorovaikutus 
on lasta enemmän tukevaa. Kallialan (2009) mukaan kasvattajan on hel-
pompi toimia ryhmässä sensitiivisesti kun tiimissä enemmistöllä on sama 
näkemys ja toimintaperiaate. Kun tiimissä on vain yksi sensitiivinen kasvat-
taja, hänen on haastavampaa toteuttaa sensitiivistä toimintatapaa. 

 
Työyhteisön keskinäinen vuorovaikutus ja yhteisesti sovitut linjat vaikutta-
vat työyhteisön ilmapiiriin, varhaiskasvatuksen laatuun ja näkyvät ulospäin 
myös vanhemmille. Työyhteisön ilmapiiri on keskeinen tekijä työhyvin-
voinnin ja työssä viihtymisen kannalta. Ilmapiirin voi aistia myös ulkopuo-
linen ihminen ja se vaikuttaa lasten hyvinvointiin. Juutin & Vuorelan mu-
kaan (2015) työhyvinvointiin vaikuttavat työn sisältö, työolosuhteet, työ-
yhteisön ihmissuhteet ja ilmapiiri, henkilön osaaminen ja henkilön omat 
elämäntavat. Työsuoritukseen vaikuttavat keskeisesti osaaminen ja työ-
motivaatio. Tilanne on paras silloin kun työntekijä sekä osaa että haluaa 
suoriutua hyvin työstään.   
 
Kasvattajan työssä jaksamiseen vaikuttavat monet eri tekijät. Ihmisen hy-
vinvointi koostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta kokonaisuudesta. 
Nämä osa- alueet vaikuttavat toisiinsa, niin fyysinen terveys, mielen vireys 
kuin sosiaalinen aktiivisuuskin. Positiiviset muutokset millä tahansa elä-
mänalueella heijastuvat koko ihmisen hyväksi. Mikä tahansa ongelma hei-
jastuu myös muille elämänalueille, onkin tärkeää, että ihminen huolehtii 
itsestään. Terveyttä on hyvä ylläpitää liikkumalla ja käymällä tarvittaessa 
terveystarkastuksissa. Sosiaaliset suhteet, kuten perhe, sukulaiset ja ystä-
vät ovat tärkeä voimavara. Mielenterveyttä voi edistää mielekkäällä teke-
misellä, kuten harrastuksilla. (Juuti & Vuorela, 2015, s.85) 
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Lasten osallisuus on viime vuosien aikana noussut merkittävään osaan var-
haiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osallisuu-
den toteutumisessa vuorovaikutuksella ja aikuisen sensitiivisyydellä on 
myös osansa. Roosin (2016) mukaan lapsen aito osallisuus voi toteutua 
vain kun aikuinen tavoittaa lapsen näkökulman. Lapsia tulee kannustaa 
vuorovaikutukseen ja omien mielipiteiden ilmaisemiseen. Lapsen kokemus 
hyväksytyksi ja kuulluksi tulemisesta on myös osallisuuden toteutumisen 
perusta.  
 
Ahosen (2015) ja Roosin (2016) tutkimuksissa oli vielä havaittavissa päivä-
kotien sääntöihin ja vanhoihin toimintakäytäntöihin juurtuneita tapoja. Ai-
kuisen joustamattomuus, säännöt ja suunnitellun toiminnan loppuunsaat-
taminen lasten keskittymisen jo herpaannuttua oli edelleen osa arkea. 
Ahosen väitöskirjassa kysytäänkin miten aikuinen voi opettaa joustavuutta 
lapsille omalla joustamattomalla esimerkillään. Roosin haastattelemat lap-
set puolestaan eivät olleet edes miettineen sitä vaihtoehtoa, että olisivat 
kysyneet aikuiselta miksi asiat tehdään niin kuin tehdään. Lapset eivät ky-
seenalaistaneet sääntöjä eivätkä aikuisen auktoriteettia. 
 
Lasten sensitiivisessä kohtaamisessa on huomioitava myös hänen taus-
tansa, vanhemmat ja koko perhe. Lasten hyvän arjen pohjana toimii kas-
vattajien ja vanhempien välinen kasvatusyhteistyö. Lapsi on osa omaa per-
hettä, lapsi tuo vuorovaikutukseen mukana aiemman kokemusmaail-
mansa sekä perheen tavat ja arvot. Vanhemmat ovat lapsen mielessä mo-
neen kertaan päivän aikana ja kasvattajat voivat tukea ja ylläpitää heidän 
välistä sidettä puheissaan. Vanhempien osallisuuden merkitystä koroste-
taan tämän päivän varhaiskasvatuksessa. Vanhempia kunnioitetaan ja ar-
vostetaan oman lapsensa asiantuntijoina. Kasvatusyhteistyön toimiessa 
vanhempien kokeman stressin vaikutus ei heijastu lapsen hyvinvointiin Ka-
rilan (2016) mukaan.  

 
Eettiseen herkkyyteen liittyy näkemys siitä, että toisten ihmisten edun 
huomioiminen on oikein. Lapsen ja perheen etua ajatellessaan kasvattajan 
tulee tunnistaa heidän tarpeita, oikeuksia, erityispiirteitä ja vastaavasti 
myös omia velvollisuuksiaan. Tämän toteutuminen edellyttää taitoa aset-
tua toisen ihmisen asemaan ja kykyä tarkastella asioita hänen näkökulmas-
taan. Kasvattajan herkkyyteen kuuluu tunnistaa omien tulkintojen ja käyt-
täytymisen seuraukset ja reflektoida niitä. Tulkintojen tekemiseen vaikut-
tavat maailmankuva, ihmiskäsitys ja arvomaailma. Tilanteita tulkites-
samme pohdimme toimintamme vaikutuksia muihin ihmisiin. (Juujärvi 
ym., 2007, s. 79) 
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4 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Aikuisen ja lapsen välinen kohtaaminen ja vuorovaikutus on kiinnostusta 
herättävä aihe. Aikuisen sensitiivisyyttä varhaiskasvatuksessa on tutkittu 
paljon myös aikaisemmin. Saaren (2018) ja Makkosen (2014) ammattikor-
keakoulututkinnon opinnäytetyöt käsittelevät pedagogista sensitiivisyyttä 
ja sensitiivisyyttä päiväkodissa. Ahosen (2017) väitöstutkimuksessa puo-
lestaan perehdytään varhaiskasvattajan toimintaan päiväkodin haasta-
vissa kasvatustilanteissa.  
 
Saaren (2018) opinnäytetyön aiheena on kasvattajan pedagoginen sensi-
tiivisyys ja lapsen kannustaminen varhaiskasvatuksessa. Saaren tarkoitus 
oli tutkia, miten nämä asiat ilmenevät varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena 
oli myös herättää keskustelua ja tuoda esiin kasvattajilta nousevia kehittä-
misideoita. Tutkimuksesta nousseiden vastausten mukaan kasvattajat 
ajattelivat lapsen kannustamisen olevan osa pedagogista sensitiivisyyttä. 
Saaren opinnäytetyössä pedagoginen sensitiivisyys määriteltiin kasvatta-
jan herkkyydeksi havaita lapsen aloitteita ja reagoida niihin lapsen kasvua 
ja kehitystä tukevalla tavalla. Kasvattajan toiminnan taustalla on ammatil-
linen osaaminen ja teoriatausta. 
 
Saaren (2018) tutkimuksesta selvisi, että pedagoginen sensitiivisyys ilmeni 
varhaiskasvatuksen arjessa lapsen yksilöllisenä huomioimisena ja kohtaa-
misena, lapsen tunteiden ja tuen tarpeiden huomioimisena sekä tavassa 
rakentaa ilmapiiriä, antaa palautetta ja kannustaa lasta. Kasvattajien vas-
tauksissa korostui kiireettömyys, aito läsnäolo ja avoimuus, osa oli ajatellut 
myös kasvattajan kykyä vastata koko lapsiryhmän tarpeisiin. Kasvattajien 
mielestä lapsen yksilöllinen kohtaaminen on avainasia, jonka ansiosta to-
teutuu lapsen osallisuus sekä hyvän itsetunnon ja identiteetin kehitys. Lap-
sen kohtaamisessa pidettiin tärkeänä katsekontaktia, lämminhenkisyyttä, 
sensitiivisyyttä, kunnioitusta, empaattisuutta, tasapuolisuutta, johdonmu-
kaisuutta, turvallisuutta, äänensävyä ja selkokieltä. 
 
Saaren (2018) tutkimukseen vastanneet pohtivat myös miten pedagoginen 
sensitiivisyys näkyy erilaisten lasten kohtaamisessa. Kasvattajat kokivat 
helpoiten kohdattavina lapsina joko rauhalliset, kiinnostuneet ja pitkäjän-
teiset lapset tai avoimet, innokkaat ja sosiaaliset lapset. Tärkeänä tekijänä 
kohtaamisessa pidettiin luottamuksellisen suhteen luomista lapsen ja ai-
kuisen välillä. Kasvattajien mielestä kohtaamisessa haastavimpina koettiin 
lapset, jotka olivat sulkeutuneita, ilmeettömiä, ujoja tai arkoja. Haastavana 
koettiin myös impulsiivisuus, levottomuus, väkivaltaisuus ja aistiyliherk-
kyys. Haasteellisiksi tilanteet tekivät niiden yllättävyys, ajan riittämättö-
myys, tarpeellisuus keksiä uusia keinoja jatkuvasti sekä osaamattomuus 
toimia tilanteessa. 

 
Makkonen (2014) on puolestaan tutkinut opinnäytetyössään aikuisen sen-
sitiivisyyttä päiväkodissa. Hän halusi selvittää kuinka aikuisen sensitiivisyys 
näkyy lapsen tarpeisiin vastaamisessa päiväkodin arjessa. Tutkimuksessa 
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kasvattajat pohtivat aikuisen sensitiivistä ja ei- sensitiivistä käyttäytymistä. 
Kasvattajat pitivät sensitiivisyyttä tärkeänä osana ammattitaitoa ja kasva-
tustyötä. Heidän mielestään sensitiivinen kasvattaja havainnoi lasta jatku-
vasti ja huomaa muutokset sekä lapsessa että perheessä. Sensitiivisyys nä-
kyy lapsen kuuntelemisena, havainnointina ja hellyyden osoituksina. Ei- 
sensitiivinen kasvattaja ei huomioinut lapsen yksilöllisiä tarpeita eikä ollut 
läsnä, tätä pidettiin haitallisena lapsen kehitystä ajatellen. 
 
Makkosen (2014) tutkimuksessa kasvattajat vastasivat sensitiivisyyteen 
liittyvinä asioina välittämisen, tilannetajun, läsnäolon ja kasvattajan itse. 
Välittämisestä nousseita asioita olivat hellyyden osoitukset, kehuminen/ 
kannustaminen ja aito kiinnostus. Tilannetajuun kuuluvina asioina olivat 
havainnointi, valppaus/ muutosvalmius ja varhaiskasvattajan osallisuus lei-
kin tukena. Läsnäolo oli jaettavissa lapsen yksilölliseen huomioimiseen ja 
kuuntelemiseen. Kasvattaja nähtiin turvallisuuden ja havainnoinnin 
kautta.  
 
Makkosen (2014) opinnäytetyössä kasvattajat pohtivat myös ei- sensitiivi-
sen aikuisen käyttäytymistä, tähänkin vaikutti kasvattaja itse ja myös työ-
yhteisö. Ei- sensitiivistä kasvattajaa pidettiin kylmänä/ välinpitämättö-
mänä ja semmoisena, joka ei huomioi lasta yksilönä, käyttää negatiivista 
äänensävyä, ei tunnista lapsen tarpeita tai puuhailee omia asioitaan. Työ-
yhteisöön liittyviksi tekijöiksi nimettiin henkilökunnan vähyys/ koulutuk-
sen puute, kommunikointi ja ajanpuute.   
 
Ahosen (2015) väitöstutkimuksessa oli keskeistä vuorovaikutuksen laatu. 
Tutkimuksessa havainnoitiin varhaiskasvattajan toimintaa päiväkodin 
haastavissa kasvatustilanteissa. Varhaiskasvattajia myös haastateltiin ti-
lanteiden jälkeen, jotta saatiin käsitys heidän näkemyksestään tilanteiden 
etenemisessä. Ahosen mukaan lapsi ei tahallaan käyttäydy haastavasti 
vaan kyse on hänen sosiaalis- emotionaalisten taitojen tuen tarpeesta. Tut-
kimuksessa keskityttiin kasvattajan käyttäytymiseen, erilaisiin vuorovaiku-
tukseen sitoutumisen asteisiin sekä pedagogisiin valintoihin. 
 
Ahosen (2015) tutkimuksessa vuorovaikutus ilmeni haastavissa kasvatusti-
lanteissa lämpimänä, etäisenä, ristiriitaisena, teknisenä tai välttelevänä. 
Lämpimässä vuorovaikutustavassa kasvattaja oli sitoutunut vuorovaiku-
tukseen, se näkyi hänen sensitiivisyytenä. Etäisessä vuorovaikutustavassa 
sitoutuminen oli heikkoa, kasvattajan sensitiivisyys, lapsen aktivointi sekä 
autonomian tukeminen puuttuivat. Ristiriitaisessa, teknisessä ja välttele-
vässä vuorovaikutuksessa sitoutuminen oli osittaista.  
 
Ahosen (2015) tutkimuksessa haastavat kasvatustilanteet syntyivät kun 
lapsen käytös oli aggressiivista, uhmakasta, levotonta, vetäytyvää tai kun 
lapsella oli voimakas tunnetila päällä. Haastavien kasvatustilanteiden ke-
hittymistä lisäsivät kiire, yli kymmenen lapsen ryhmä, toimintatapojen ja 
sääntöjen joustamattomuus ja liian suuret odotuksen lapsen taidoista ja 
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vaatimukset lapsen itsenäisestä suoriutumisesta, myös siirtymätilanteissa 
haastavat kasvatustilanteet lisääntyivät ja jos lapset joutuivat odottamaan.  
 
Ahosen (2015) tutkimustulosten mukaan varhaiskasvattajan vuorovaiku-
tustapa on haastavien kasvatustilanteiden kohdalla ratkaisevin tekijä. 
Haastavissa tilanteissa keskeisimmät pedagogiset toimintatavat olivat en-
nakointi, pienryhmätoiminta, positiivinen palaute ja kasvattajan reflektio. 
Keskeistä on huomion suuntaaminen kasvattajan toimintaan sen sijaan, 
että pyritään vain kehittämään lapsen taitoja kasvatuksellisin keinoin. Lap-
sille suunnatuissa ohjeissa tulisi korostaa niitä asioita joita edellytetään 
kieltojen sijaan.  
 
Vuorovaikutukselliset ratkaisut olivat Ahosen (2015) tutkimuksessa mer-
kittävässä osassa. Varhaiskasvattajan tekemät valinnat vaikuttivat siihen, 
miten haastavat kasvatustilanteet etenivät. Kasvattajan toiminta vaikutti 
lapsen emotionaaliseen hyvinvointiin voimakkaasti. Lämmin vuorovaiku-
tus rohkaisi lasta kuten myös hänen tarpeensa ja tunteensa huomioiva yh-
teisymmärrys tilanteesta. Tutkimuksessa lapsen voimakaskin tunnereaktio 
hiipui kasvattajan empaattisen olemuksen ja äänensävyn myötä.  

5 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tavoite oli tutkia mitä varhaiskasvattajat ajattelevat lapsen 
sensitiivisen kohtaamisen tarkoittavan. Varhaiskasvattajien tuli myös poh-
tia, mikä mahdollistaa lapsen sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuk-
sen arjessa sekä mitkä tekijät ovat esteenä sensitiiviselle kohtaamiselle.  
 
Tutkimuskysymykset ovat: 
 
1. Mitä varhaiskasvattajien mielestä lapsen sensitiivinen kohtaaminen 

tarkoittaa? 
 

2. Mikä mahdollistaa lapsen sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuk-
sen arjessa? 
 

3. Mikä on esteenä lapsen sensitiiviselle kohtaamiselle varhaiskasvatuk-
sen arjessa? 
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6 TUTKIMUSMENETELMÄ 

Tieteellisen tutkimuksen yksi menetelmäsuuntaus on laadullinen eli kvali-
tatiivinen tutkimus. Siinä pyritään ymmärtämään kokonaisvaltaisesti koh-
teen ominaisuuksia, laatua ja merkityksiä. Laadullinen tutkimus voi kytkey-
tyä moniin eri tieteenfilosofisiin tutkimuksiin ja laadullista analyysia voi-
daan toteuttaa erilaisin menetelmin. Laadullisissa menetelmissä yhteisenä 
piirteenä korostuvat näkökulmat, jotka liittyvät kohteen tarkoitukseen ja 
merkityksiin, esiintymisympäristöön ja taustaan sekä ilmaisuun ja kieleen 
liittyvät näkökulmat. Usein humanistinen tutkimus on laadullista. (Jyväsky-
län yliopisto n.d.) 
 
Alasuutarin (2011) mukaan laadullinen tutkimus on saanut vaikutteita mo-
nilta ihmistieteen aloilta, kuten historiantutkimuksesta, kielitieteestä ja 
folkloristiikasta. Tutkimus perustuu arkielämän tilanteissa tehtyihin ha-
vaintoihin ja niistä tehtyjen taltiointien, raporttien sekä muiden olemassa 
olevien aineistojen analysointiin. Kerättyä aineistoa tarkastellaan havain-
tona yhdestä tai useammasta tutkimuksen kohteeksi valitusta tapauk-
sesta. Havainnot tulee olla selitettävissä tehdyn tulkinnan puitteissa. Ha-
vaintojen arvo riippuu aineistolle esitettävistä kysymyksistä. Tieteellinen 
tutkimus tarkoittaa että pakotamme todellisuuden vastaamaan asetta-
miimme kysymyksiin havaintoja keräämällä tai tuottamalla. Tieteellinen 
tieto ei ole kerättyä informaatiota vaan siinä esitetään hypoteesi jostain 
uudesta tulkinnasta. Samalla syntyy ideoita ja vinkkejä toimivista käytän-
nöistä.  

6.1 Tutkimuksen toteutus 

Ennen varsinaisen tutkimuksen käynnistymistä täytyi valita aihe, perehtyä 
aihetta käsittelevään kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tutki-
muksen aihe valikoitui oman kiinnostuksen ja aiheen ajankohtaisuuden 
mukaan. Kaupungissamme on järjestetty aiheesta koulutusta, Liisa Aho-
nen on ollut puhumassa lämpimästä vuorovaikutuksesta ja Outi Mäenpää 
rakentavasta vuorovaikutuksesta. Teoriapohjaan tutustumisen ja opinnäy-
tetyösuunnitelman kirjoittamisen jälkeen haettiin kaupungin varhaiskas-
vatuksen johtajalta tutkimuslupaa. 
 
Tutkimus toteutettiin pirkanmaalaisen kaupungin kahdessa varhaiskasva-
tusyksikössä. Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvatusyksiköt valikoi-
tuivat yhteistyössä varhaiskasvatuksen suunnittelijan kanssa. Tutkimuk-
seen osallistumisesta sovittiin puhelimitse yksiköiden esimiesten kanssa. 
Tutkimus tapahtui kyselylomakkeella. Kysymykset lähetettiin saatekirjeen 
kanssa sähköpostitse esimiehille, jotka laittoivat ne eteenpäin ryhmiin var-
haiskasvattajille. 
 
Tutkimus sisälsi kolme avointa kysymystä. Kysymykset olivat; mitä varhais-
kasvattajien mielestä lapsen sensitiivinen kohtaaminen tarkoittaa? Mikä 
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mahdollistaa lapsen sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuksen ar-
jessa? Mikä on esteenä lapsen sensitiiviselle kohtaamiselle varhaiskasva-
tuksen arjessa? Vastausaikaa kysymyksiin oli kolme viikkoa. Varhaiskasvat-
tajat saivat vastata kysymyksiin tiimeittäin, joissa on keskimäärin kolme 
kasvattajaa. Tiimit lähettivät vastaukset takaisin sähköpostitse. Vastauksia 
kertyi yhdeksän kappaletta.  
 
Aineisto analysoitiin teemoittelemalla. Aineiston analysointi oli aika haas-
tavaa, vaikka samoja vastauksia oli paljon ja niistä löytyi samaan teemaan 
liittyviä asioita. Aluksi analysointi oli liian suppeaa, joten perehdyin aineis-
toon paremmin. Ensimmäisen kysymyksen aineisto osoittautui haastavim-
maksi analysoitavaksi. Lopulta päädyin jakamaan aineiston teemoihin seu-
raavasti; lapsen fyysinen huomioiminen, lapsen tunnetilan huomioiminen 
ja lapsen sanattomat ja sanalliset viestit, olennaisena nähtiin myös kasvat-
tajan toiminta ja käytös. Toinen kysymys jaettiin teemoittain kasvattajan 
toimintaan, varhaiskasvatusympäristöön ja arjen tilanteisiin sekä ulkopuo-
lisiin tekijöihin. Kolmas kysymys jakautui kasvattajasta riippuvaisiin ja riip-
pumattomiin tekijöihin.  

6.2 Aineiston analyysi  

Opinnäytetyön tutkimuskysymysten vastaukset analysoitiin teemoittele-
malla. Laadullisen aineiston analyysin on tarkoitus selkeyttää ja tuottaa 
uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Aineisto pyritään tiivistämään analyy-
silla, kadottamatta sen sisältämää tietoa. Hajanaisesta aineistosta luodaan 
mielekästä ja selkeää. Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysia on pi-
detty ongelmallisena koska tutkija voi käyttää valikoivaa lukutapaa. Tällöin 
hän poimii aineistosta mielestään tärkeimmät ja mielenkiintoisimmat vas-
taukset. Tutkija ei kuvaa tutkittavaa asiaa vaan omia ennakkoluulojaan ja 
käsityksiään.  (Eskola & Suoranta, 1998, s. 138- 140.) 
 
Perinteiset laadullisen aineiston analyysit ovat kuvailevia, se on edellytys 
tutkimusalueen jäsentämiselle ja hahmottamiselle. Perinteisissä analyy-
sitavoissa aineistosta etsitään yhtäläisyyksiä ja samanlaisuutta kun taas uu-
demmissa analyyseissa keskitytään aineiston eroihin ja moninaisuuteen. 
Näin analyysi on tarkempaa ja aineistolähtöisempää kuin ennen. (Eskola & 
Suoranta, 1998, s. 140.) 
 
Teemoittelu on laadullisen analyysin perusmenetelmä. Tutkimusaineis-
tosta pyritään hahmottamaan keskeisiä aihepiirejä eli teemoja. Onnistuak-
seen teemoittelu vaatii teorian ja kokemuksen vuorovaikutusta, tämä nä-
kyy tutkimustekstissä niiden lomittumisena toisiinsa. Teemoittelun avulla 
aineistosta saadaan esille erilaisia vastauksia esitettyihin kysymyksiin. 
Usein analysointi jätetään tematisoinnin nimissä tapahtuneiksi sitaattiko-
koelmiksi, jotka ovat kyllä mielenkiintoisia mutta eivät osoita pitkälle me-
nevää analyysia ja johtopäätöksiä. Tutkimusaineiston lainaamista voidaan 
käyttää perustelemaan tutkijan tekemää tulkintaa, aineistoa kuvaavana 
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esimerkkinä, elävöittämään tekstiä tai aineistosta voidaan pelkistää tiivis-
tettyjä kertomuksia. (Eskola & Suoranta 1998, s. 175- 180.) 
 
Laadullinen aineisto on usein esitetty teemoittain, analyysia voi jatkaa pi-
temmälle rakentamalla vastauksista yleisimpiä tyyppejä. Tyypittelyssä ai-
neistosta etsitään samankaltaisten tarinoiden ryhmiä. Tyypit kuvaavat par-
haimmillaan aineistoa kiinnostavasti ja laajasti. Tyyppejä voidaan muodos-
taa kolmella erilaisella tavalla. Autenttinen tyyppi on yhden vastauksen si-
sältävä tyyppi esimerkkinä aineiston laajemmasta osasta. Yhdistetty tyyppi 
on mahdollisimman yleinen tyyppi, joka esiintyy suuressa osassa tai kai-
kissa vastauksissa. Mahdollisimman laajassa tyypissä mukaan otettavista 
asioista jotkut ovat esiintyneet kenties vain yhdessä vastauksessa. (Eskola 
& Suoranta 1998, s. 181- 183.) 

6.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimusta tehdessä ei saa aiheuttaa vahinkoa eikä loukata tutkittavaa, ih-
misarvon kunnioittamisen periaatetta tulee noudattaa. Tutkimukseen 
osallistuville on annettava riittävästi tietoa tutkimuksen luonteesta ja ta-
voitteista, myös vastaamisen vapaa- ehtoisuutta on korostettava. Perusky-
symyksiin kuuluu miettiä mitä haittaa tai hyötyä tutkittaville on tutkimuk-
sesta, miten turvataan heidän yksityisyytensä ja ollaan johdattamatta 
heitä harhaan sekä miten tutkimuksen luottamuksellisuus säilyy. (Eskola & 
Suoranta, 1998, s. 56) 
 
Eettisiin kysymyksiin kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tutkimuk-
sen aikana joutuu pohtimaan monia kysymyksiä, joihin täytyy löytää rat-
kaisut itse. Käsiteltäessä tiedon hankintaan ja käyttöön liittyviä eettisiä ky-
symyksiä jäävät ulkopuolelle tulosten julkaisemista ja tutkijan rehellisyyttä 
koskevat kysymykset. Tietojen käsittelyssä tulee muistaa luottamukselli-
suus ja anonymiteetti. Näistä tulee huolehtia myös tietoja julkaistessa. Tut-
kijalta vaaditaan ammattietiikkaa ja ammattitaitoa eettisten ongelmien 
välttämiseksi ja tunnistamiseksi. (Eskola & Suoranta, 1998, s. 56) 
 
Pääasiallisin luotettavuuden kriteeri laadullisessa tutkimuksessa on tutkija 
itse. Tutkijan onkin arvioitava tutkimuksen luotettavuutta koko tutkimus-
prosessin ajan. Tutkimustekstissä tulisi pyrkiä kertomaan mahdollisimman 
tarkasti aineiston keräämisestä sekä sen jälkeisistä tapahtumista. Tutki-
muksen luotettavuudesta kertoo teorian, käsitteiden ja menetelmällisten 
ratkaisujen ja niistä tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten välisen suhteen 
ristiriidattomuus. Tutkimustulosta vahvistavat myös se, että tulkinnat saa-
vat tukea muista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista tutkimuksista. (Eskola & 
Suoranta, 1998, s. 211- 213)  
 
Tässä tutkimuksessa eettisyys ja luotettavuus näkyivät niin, että tutkimuk-
seen vastaaminen oli vapaa- ehtoista. Tutkimuskyselyn saatekirjeessä ker-
rottiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoite.  Tutkimukseen osallistuvien ano-



19 
 

 
 

nymiteetistä huolehdittiin niin, ettei tutkimuskaupunkia ja varhaiskasva-
tusyksikköjä mainittu. Tutkimusaineistoa on säilytetty asianmukaisesti ja 
se tullaan hävittämään tutkimuksen valmistuttua. Tutkimuksen luotetta-
vuutta kuvaa samansuuntaiset tutkimustulokset verrattuna tietoperus-
taan ja aikaisempiin tutkimuksiin. 

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustulokset käydään läpi tutkimuskysymyksittäin. Varhaiskasvatta-
jien ajatuksia siitä, mitä lapsen sensitiivinen kohtaaminen tarkoittaa sekä 
lähteistä ja aikaisemmista tutkimuksista nousseita samansuuntaisia huo-
mioita. Kasvattajat ovat myös pohtineet lapsen sensitiivistä kohtaamista 
edistäviä sekä sen esteenä olevia asioita. Sitaateissa on suoria lainauksia 
kasvattajien mietteistä. Aineistosta nousi selkeästi esiin lapsen sensitiivi-
sen kohtaamisen tärkeys. Sensitiivisyyttä edistivät aikuisen positiivinen 
asenne sekä pienet ryhmät ja se, että lapsille on aikaa. Kiire ja suuret ryh-
mäkoot olivat merkittävimmät esteeksi koetut asiat.  

7.1 Mitä lapsen sensitiivinen kohtaaminen varhaiskasvattajien mielestä tarkoittaa? 

Kasvattajien mielestä lapsen sensitiivinen kohtaaminen tarkoitti lapsen ta-
solle asettumista, aitoa läsnäoloa ja lapsen kuuntelemista. Tärkeänä pidet-
tiin lapsen tunnetilojen huomaamista, ilmeiden ja eleiden lukemista sekä 
lapsen aloitteisiin reagoimista. Lapsen sensitiivisessä kohtaamisessa olen-
naista on katsekontakti ja kosketus. Lapselle tulee välittyä tunne kuulluksi 
ja nähdyksi tulemisesta ja että aikuinen on lapsen saatavilla tarvittaessa. 
Sensitiivinen aikuinen on turvallinen, ymmärtävä ja keskusteleva, hän osaa 
asettua lapsen asemaan.  
 

… aikuinen pysähtyy lapsen äärelle ja on aidosti läsnä ja kiin-
nostunut lapsen asioista, kuuntelee ja keskustelee lapsen 
kanssa. Aikuisen tulee huomata myös lapsen sanattomat 
aloitteet ja viestit, esimerkiksi eleistä ja katseista. 
 

Lapsen sensitiivinen kohtaaminen jakautui aineiston perusteella lapsen 
fyysiseen huomaamiseen ja huomioimiseen, lapsen tunnetilan huomioimi-
seen ja kolmantena lapsen sanallisiin ja sanattomiin viesteihin, myös kas-
vattajan käyttäytyminen ja toiminta on tilanteissa olennaista.  Useissa vas-
tauksissa painotettiin lapsen tasolle asettumista fyysisesti. Yhdessä vas-
tauksessa mainittiin lapsen henkilökohtainen vastaanottaminen aamulla. 
Lapsen tunnetilan huomioimisessa tärkeänä pidettiin lapsen kaikkien tun-
teiden hyväksymistä ja niiden käsittelemistä yhdessä, empaattisuutta ja 
lapsen asemaan asettumista. Sanallisiin viesteihin kuuluivat lapsen kanssa 
jutustelu ja keskustelu vertaistasolla. Sanattomiin viesteihin kuuluivat il-
meet, eleet, kastekontakti ja kosketus. Sanattomien viestien lukemisen 
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tärkeys korostui kaikissa vastauksissa. Kasvattaja nähtiin ymmärtävänä, 
turvallisena ja keskustelevana.    

7.2 Mikä mahdollistaa lapsen sensitiivisen kohtaamisen varhaiskasvatuksen ar-
jessa? 

Sensitiivisen kohtaamisen mahdollisti varhaiskasvatuksen arjessa aikuisen 
positiivinen asenne. Kiireettömyys, pieni ryhmäkoko ja pienryhmätoiminta 
mainittiin vastauksissa lapsen sensitiivisen kohtaamisen mahdollistajana. 
Oma roolinsa on myös aikuisen jaksamisella, omilla tunnetaidoilla sekä toi-
mivalla arjella, kuten toimintatavoilla, arvoilla, oikein mitoitetuilla resurs-
seilla sekä hyvällä arjen struktuurilla. Tärkeää on lapsen kunnioittaminen 
ja arvostaminen, kiinnostus lapsen maailmaa kohtaan ja se, että lapsi saa 
osallistua ja tulla kuulluksi haluamallaan tavalla. 
 
 Tarpeeksi aikaa, henkilökuntaa ja motivaatiota. 
 

…aikuisen avoin asenne, pieni ryhmäkoko ja pienryhmätoi-
minta. 
 

 
Lapsen sensitiivisessä kohtaamisessa avainasemassa on kasvattaja itse, 
myös aikaisempien tutkimusten mukaan. Ahosen (2015) väitöstutkimuk-
sessa olennaista oli kasvattajan käyttäytyminen. Makkosen (2014) tutki-
muksen mukaan kasvattaja on turvallinen ja havainnoi lasta ja lisäksi osoit-
taa lapselle toiminnallaan välittämistä ja läsnäoloa. Edellisten tutkimusten, 
tämän tutkimuksen ja tietoperustan mukaan erityisen tärkeänä pidettiin 
aitoa läsnäoloa, joka ilmeni lapsen tasolle asettumisena, lämpiminä ja kan-
nustavina ilmeinä, eleinä ja katsekontaktina sekä lapsen kuuntelemisena.  
 
Tutkimuksessa lapsen sensitiivisen kohtaamisen esteet voitiin jakaa kol-
meen teemaan, kasvattajaan, toimintaympäristöön ja arjen tilanteisiin 
sekä ulkoisiin tekijöihin. Kasvattajasta lähtöisiä tekijöitä olivat motivaatio, 
asenne ja mielenkiinto, kasvattajan jaksaminen ja tunnetaidot. Toimin-
taympäristöön liittyviä asioita olivat toimintatavat ja arjen struktuuri. Tär-
keänä pidettiin yhteisiä arvoja, jotka takaavat ajan ja halun kohdata lapsi 
sensitiivisesti. Useammassa vastauksessa nostettiin esiin lapsen huomioi-
minen arjen tilanteissa, joissa ollaan kasvokkain lapsen kanssa, kuten pu-
kemistilanteet ja wc- käynnit. Pienryhmätoiminta ja tehtävien ja leikkien 
eriyttäminen lasten ikätasolle sopiviksi liittyivät myös toiminnan suunnit-
teluun. Ulkoisia esteitä olivat ryhmäkoko, henkilökunnan riittävyys ja aika. 
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7.3 Mikä on esteenä lapsen sensitiiviselle kohtaamiselle varhaiskasvatuksen ar-
jessa?  

Kaikissa vastauksissa kiire nähtiin suurimpana esteenä lapsen sensitiivi-
selle kohtaamiselle varhaiskasvatuksen arjessa. Melkein kaikissa vastauk-
sissa esteeksi mainittiin suuret ryhmäkoot, henkilökuntavajaus ja työnte-
kijöiden vaihtuvuus. Aikuisen puutteellinen empatiakyky ja tunnetaidot, 
negatiivinen asenne ja työssä uupuminen mainittiin osassa vastauksia. 
Useamman tukea tarvitsevan lapsen määrä isossa ryhmässä koettiin hei-
kentävän sensitiivisen kohtaamisen mahdollisuuksia. Työajan kohdentumi-
nen lapsiryhmän ”ulkopuolelle” vie aikaa varsinaiselta perustyöltä, kuten 
myös huonosti organisoitu arki ja kirjallisten töiden tekeminen väärään ai-
kaan.   
 

Kiire, isot ryhmäkoot, työssä uupuminen, työntekijöiden 
vaihtuvuus ja poissaolot, työajan kohdentuminen yhä enem-
män lapsiryhmän ”ulkopuolelle”, jos työn ydintehtävä ja koh-
taaminen hukkuu kaiken muun taakse. 
 

Aineisto voitiin jakaa vastausten mukaan kasvattajista johtuviin tekijöihin 
ja tekijöihin, joihin kasvattajat eivät pystyneet vaikuttamaan. Eniten mai-
nituissa vastauksissa esteinä pidettiin niitä tekijöitä, joihin kasvattajat eivät 
voineet vaikuttaa. Näitä olivat suuret ryhmäkoot, kasvattajien poissa- olot 
ja vaihtuvuus. Nämä ovat myös ne tekijät, jotka aiheuttavat kiireen. Vaih-
tuvat aikuiset eivät tunne ryhmän lapsia ja luottamuksellisen suhteen luo-
minen lapseen vie oman aikansa. Lapset ja usein myös heidän vanhem-
pansa kääntyvät mieluummin tutun ja turvallisen aikuisen puoleen. Kah-
dessa vastauksessa pidettiin esteenä suuressa ryhmässä olevia useampia 
tuentarpeisia lapsia, jolloin he tarvitsevat aikuisten huomiota enemmän ja 
muiden lasten sensitiivinen ja yksilöllinen kohtaaminen jää vähemmälle. 
 
Kasvattajasta riippuvaisia esteitä olivat hänen negatiiviset asenteet, aikui-
sen oma tunnetila, empatiakyky ja jaksaminen sekä puutteelliset tunnetai-
dot, yhdessä vastauksessa mainittiin liika aikuislähtöisyys toiminnassa. On-
gelmana nähtiin myös jos aikuiset tekevät väärään aikaan kirjallisia töitä. 
Aikuiselta vaaditaan tilannetajua ja käsitystä siitä, missä hänen tulisi mil-
loinkin olla toiminnan sujuvuuden kannalta. Yhdessä vastauksessa mainit-
tiin se, että aikuiset puhuvat lasten yli omia asioitaan. Kasvattajat arvelivat 
puutteellisen empatiakyvyn haittavan lapsen kuulemista. He myös toivoi-
vat, ettei sellaisia ihmisiä olisi varhaiskasvatuksessa.       
 
Johtopäätöksenä voidaan ajatella, että varhaiskasvatuksen laadun ja peda-
gogiikan taustalla on aina vuorovaikutus. Lapsen varhaisvuodet ovat pa-
nostamisen arvoisia asioita. Varhaiskasvatuksen laatuun satsaaminen ja ai-
kuisen ja lapsen välinen sensitiivinen vuorovaikutussuhde edistävät lapsen 
taitoja, jotka kantavat pitkälle nuoruuteen. Teoriapohjan, edellisten tutki-
musten ja tämän tutkimuksen mukaan sensitiivisen kohtaamisen avainte-
kijä on sopivan kokoinen ryhmä ja kiireettömyys, henkilökunnan riittävä 
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määrä ja työntekijöiden pysyvyys, olennaista on myös kasvattajan ammat-
titaito sekä kyky reflektoida omaa toimintaa ja muuttaa sitä tarvittaessa. 
 
Aikuisen tavalla kohdata lapsi on valtava merkitys lapsen kasvulle, kehityk-
selle ja oppimiselle. Turvallinen kasvuympäristö mahdollistaa lapsen posi-
tiivisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumisen sekä kokonaisvaltaisen hy-
vinvoinnin. Ahosen (2015) ja Karilan (2016) mukaan laadukas varhaiskas-
vatus edistää lapsen sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja. Lämpimällä ja posi-
tiivisella vuorovaikutuksella uskotaan olevan yhteys sosiaalis- emotionaa-
lisiin taitoihin ja akateemiseen kykyyn. Varhaislapsuudessa hankitut tiedot 
ja taidot luovat pohjan myöhemmälle oppimiselle ja jopa työelämässä me-
nestymiselle.  
 
Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat monet yhteiskunnalliset ja poliit-
tiset ratkaisut. Erilaiset lait ja säädökset ohjaavat varhaiskasvatuksen puit-
teita. Ryhmäkoot ja aikuisen ja lapsen välinen suhdeluku ovat yksi merkit-
tävä tekijä. Kiire koettiin suurimpana esteenä lapsen sensitiiviselle kohtaa-
miselle, suuret lapsiryhmät ovat mielestäni osittain syynä myös tähän. 
Mitä enemmän lapsia, sitä kauemmin esimerkiksi siirtymätilanteisiin me-
nee aikaa. Kansainväliset tutkimukset (Karila 2016, s. 26- 27) ovat osoitta-
neet, että ryhmien kasvaessa lapset kuormittuvat sosiaalisen paineen ja 
vuorovaikutussuhteiden määrän kasvaessa. Tästä johtuen myös kasvatta-
jien mahdollisuudet toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta heikkenevät.  
 
Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman yksi tarkoitus on edistää 
yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumista koko maassa. Mielestäni 
tämä ei toteudu siltä osin, että kunnat ovat nyt saaneet päättää nostavatko 
aikuisen ja lapsen välistä suhdelukua seitsemästä kahdeksaan. Kolmen kas-
vattajan ryhmässä se tietäisi kolmen lapsen lisäystä ja moninkertaista vuo-
rovaikutussuhteiden lisääntymistä. 
 
Varhaiskasvatus on saanut Suomessa viime vuosien aikana paljon huo-
miota valtakunnallisesti ja varhaiskasvatuksen merkitys on noussut esiin. 
Vain kaksi kättä- kampanjaan on osallistunut kymmeniä tuhansia ihmisiä. 
Kampanja sai ihmiset allekirjoittamaan kansalaisaloitteita, osallistumaan 
mielenosoituksiin ja sosiaalisen median viestintään. Kampanjan tarkoitus 
oli puolustaa varhaiskasvatuksen subjektiivista päivähoito- oikeutta ja ryh-
mäkokojen pitämistä maltillisena, jotta kasvattajat voivat tehdä työnsä 
kunnolla. Subjektiivinen päivähoito- oikeus tarkoittaa, että lapsen oikeutta 
saada varhaiskasvatusta ei rajata vaikka toinen tai molemmat vanhem-
mista olisivat kotona.  
 
Kasvattaja itse on avaintekijä laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutumi-
sessa. Hänen asenne, ammattitaito, osaaminen, vuorovaikutustaidot, sen-
sitiivisyys ja kyky reflektoida omaa toimintaa sekä muuttaa sitä tilanteen 
mukaan vaikuttavat työntekemiseen. Soveltuvuus alalle, ihmissuhde- ja 
vuorovaikutustaidot sekä empaattisuus ja sensitiivisyys ovat mielestäni 
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helposti yhdistettävissä hoitoalan työntekijöihin. Usein kuulee sanottavan 
hoitotyön olevan kutsumusammatti, työ jota tehdään sydämellä.  

 
Varhaiskasvatus on aikaan, paikkaan ja kulttuurikontekstiin sidoksissa. Var-
haiskasvatus ja sen käytännöt ovat muuttuneet vuosikymmenien saatossa. 
Monisukupolvisuus ja -ammatillisuus on rikkaus, mutta myös haaste. Kas-
vattajien erilaiset koulutustaustat usean vuosikymmenen aikana voivat ai-
heuttaa näkemyseroja. Tapaan toimia vaikuttavat myös ihmisten näke-
mykset ja elämänkokemus. Ajatellaan vaikka 30- 40 vuotta sitten valmistu-
nutta ja vastavalmistunutta työntekijää. Tässä ajassa aikuislähtöisyys on 
muuttunut lapsilähtöisyydeksi ja varhaiskasvatuksessa on nostettu esiin 
sensitiivisyys ja lämmin vuorovaikutus, lasten ja vanhempien osallisuus 
sekä tieto- ja viestintäteknologia- kasvatus. Kasvattajan olisi hyvä osata 
myös itse käyttää tietokonetta sekä erilaisia tietokoneohjelmia ja laitteita. 
Elinikäisen oppimisen periaate, täydennyskoulutus, kasvattajan avoin 
asenne ja kyky reflektoida omaa toimintaa sekä muuttaa sitä tarvittaessa 
ovat lähtökohtana ammatilliselle kehittymiselle. 
 
Varhaiskasvatuksen toteuttamiseen vaikuttavat koko tiimi ja työyhteisö. 
Vuorovaikutus ja yhteisistä käytännöistä keskusteleminen ja yhdessä sopi-
minen työyhteisön kasvattajien kesken on olennaista hyvän ja toimivan ar-
jen mahdollistajana. Lapsen sensitiivisen kohtaamisen tulee olla arvo, 
jonka mukaisesti kasvattajat sitoutuvat hoitamaan, kasvattamaan ja opet-
tamaan lapsia. Kallialan (2009) mukaan kasvattajan on helpompi toimia 
ryhmässä sensitiivisesti kun tiimissä enemmistöllä on sama näkemys ja toi-
mintaperiaate. Kun tiimissä on vain yksi sensitiivinen kasvattaja, hänen on 
haastavampaa toteuttaa sensitiivistä toimintatapaa. 

8 POHDINTA 

Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus ja aikuisen sensitiivisyys on ai-
heena kiinnostava ja ajankohtainen. Vuorovaikutukseen ja sen merkityk-
seen on viime vuosien aikana kiinnitetty enemmän huomiota. Lapsi ansait-
see parhaat mahdolliset eväät elämään. Kasvattajat viettävät joidenkin las-
ten kanssa suuremman osan arjessa kuin hänen omat vanhempansa. 
Omassa työssäni ja työyhteisössä pidän tärkeänä lapsen kohtaamista, 
usein pohdin miten haluaisin omaa lastani kohdeltavan varhaiskasvatuk-
sessa. 
 
Varhaiskasvatuksessa työskennellessä pidän tärkeimpänä läheisyyttä sekä 
turvallista ja lämmintä ilmapiiriä ja vuorovaikutussuhdetta. Nämä ovat asi-
oita, jotka luovat pohjan oppimiselle. Lasten sylissä pitäminen ja lohdutta-
minen ovat mielestäni tärkeitä asioita. Huumori ja hauskanpito ovat myös 
olennaista työssä. Lasten kanssa hassuttelusta nauttivat lapset ja aikuiset. 
Vanhemmat ovat sanoneet keskusteluissa tärkeintä olevan, että lapsella 
on päiväkodissa hyvä olla ja että lapsi pääsee syliin kun on tarve. Arjessa 
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tulee niitäkin hetkiä kun joutuu pohtimaan, ettei tuo tilanne mennyt par-
haalla mahdollisella tavalla lasta ajatellen. Toisaalta tärkeää on asian tie-
dostaminen ja halu toimia entistä paremmin seuraavalla kerralla. Hyvän 
työyhteisön kanssa sensitiivistä ja lämmintä toimintatapaa on helppo to-
teuttaa.    

 
Tutkimuksen aihetta pohdin pitkään opintojen aikana. Sain neuvoja tehdä 
opinnäytetyö aiheesta joka kiinnostaa itseäni ja jonka parissa jaksaa puur-
taa tarvittavan ajan. Lopulta valinta lapsen sensitiivisestä kohtaamisesta 
tuntui juuri oikealta aiheelta. Osallistuminen Liisa Ahosen lämpimän vuo-
rovaikutuksen- luennolle ja Outi Mäenpään rakentavan vuorovaikutuksen- 
luennolle vahvistivat näkemystä vuorovaikutuksen ja sensitiivisyyden tär-
keydestä. Ensikosketuksia päiväkotiin ovat olleet työhön tutustumisjaksot 
ja harjoittelut jo yli 20 vuotta sitten. Kasvattajien käytös kiinnitti huomiota 
jo silloin. Ohjeistukset ettei lapsia saanut pitää sylissä tuntui käsittämättö-
miltä. Sensitiivisiäkin kasvattajia oli, mutta silloin jo huomasi miten vaikea 
on toimia eri tavalla vähemmistön arvojen mukaisesti. 
 
Tutkimus käynnistyi kunnolla loppuvuodesta 2018. Opinnäytetyön ohjaus-
ryhmät koululla helpottivat opinnäytetyö prosessin selkeytymistä ja ete-
nemistä, myös tutkimuskysymykset muovautuivat uudestaan. Tietoperus-
taa löytyi monista varhaiskasvatusalan kirjoista, myös aikaisempia tutki-
muksia löytyi hyvin. Loppuvuodesta hain tutkimuslupaa ja pääsin toteutta-
maan kyselyä. Vastauksia sain kahdesta varhaiskasvatusyksiköstä yhdek-
sän. Aineiston analysoiminen oli loppujen lopuksi aika haastavaa, vaikka 
samoja vastauksia oli paljon ja niistä löytyi samaan teemaan liittyviä asi-
oita. Aluksi analysointi oli liian suppeaa, joten perehdyin aineistoon parem-
min.  Alkuvuodesta 2019 tuntui, että pääsin kunnolla sisään tutkimukseen 
ja aiheeseen ja kirjoittaminen alkoi sujua alkuvaikeuksien jälkeen. Tutki-
muksen loppupuolella huomasin, että olisin halunnut lisätä vielä yhden 
tutkimuskysymyksen. Miten sensitiivisyys toteutuu omassa työssäsi ja työ-
yhteisössäsi? 

 
Tutkimustulokset olivat mielestäni luotettavia. Aihetta on tutkittu paljon 
ja aikaisempien tutkimusten tulokset ovat hyvin samankaltaisia. Oman työ-
kokemukseni kautta olen havainnut tulosten kuvaavan hyvin käytännön 
kokemuksia varhaiskasvatuksessa. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiin-
toista tutkia miten lapset kokevat vuorovaikutuksen aikuisen kanssa var-
haiskasvatuksessa. Tutkia voisi myös sitä, miten vanhemmat näkevät ja ko-
kevat lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen varhaiskasvatuksessa.   
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