
 

 

 

 

 

 

”KYLLÄ SITÄ ON ILONEN JA TYY-
TYVÄINEN JA POSITIIVISIA AJA-

TUKSIA ON PALJON.” 

Työssä esiintyvien tunteiden vaikutus päi-

väkodin työntekijän ja lapsen väliseen suh-

teeseen. 

Nitta Savinainen 

 

 

 
 
 

 
Opinnäytetyö 
Marraskuu 2012 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Sosiaalipedagogiikan vaihto-
ehtoiset ammattiopinnot 

 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sosiaalialan koulutusohjelma 
Sosiaalipedagogiikan vaihtoehtoiset opinnot 
 
SAVINAINEN, NITTA: 
”Kyllä sitä on ilonen ja tyytyväinen ja positiivisia ajatuksia on paljon.” 
Työssä esiintyvien tunteiden vaikutus päiväkodin työntekijän ja lapsen väliseen suhtee-
seen. 
 
Opinnäytetyö 36 sivua, joista liitteitä 1 sivu 
Marraskuu 2012 

Kiinnostus tähän opinnäytetyöhön on lähtöisin tekijän omista kokemuksista päiväkoti-
työssä. Tarkoituksena oli selvittää, miten työssä esiin nousevat tunteet vaikuttavat päi-
väkodin työntekijöiden ja lasten väliseen suhteeseen. Lisäksi etsittiin vastausta siihen, 
miten päiväkodin työntekijät pystyvät käsittelemään tunteitaan. Opinnäytetyö on toteu-
tettu laadullisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua 
yksilöhaastattelua. Mukana vastaamassa oli tamperelaisten päiväkotien lastenhoitajia ja 
lastentarhanopettajia.  
 
Työntekijöiden mukaan mielihyvän tunteiden on sallittua siirtyä työntekijöistä lapsiin, 
mutta esimerkiksi hermostuneisuus on ammatillisuuden nimissä pystyttävä kätkemään. 
Lisäksi selvisi, että yksittäinen työntekijä ei aina huomioi lapsia tasavertaisesti, eikä sitä 
tiettyyn pisteeseen asti pidetä huonona asiana. On sallittua, että joku lapsi antaa työnte-
kijälle enemmän mielihyvän tunteita kuin toinen. Vahva ammatillisuus takaa sen, ettei 
tällainen lapsi saa vapauksia tai erilaista kohtelua. Jokainen lapsi saa päivän aikana 
huomiota joltakin työntekijältä, eikä yksi työntekijä edes pysty jakamaan huomiotaan 
tasapuolisesti kaikille. 
 
Vaikka iloiset tunteet ovatkin sallittuja näyttää ja epämieluisat ei, on silti oletettavaa, 
että jollakin tavalla kaikki tunteet tulevat esille myös lapsille asti. Jos työntekijä ei ole 
hyvällä tuulella, puuttuu työnteosta mahdollisesti eräänlainen vetävä ote, jolloin työtä 
on vaikea tehdä täydellä teholla. Tästä on mahdollista päätellä, että vahvan ammatilli-
suuden läpi kaikesta huolimatta tulee myös epämiellyttävät tunteet. Ne eivät välttämättä 
ilmene työntekijästä suoraan, mutta mielihyvän tunteiden puute antaa myös eräänlaista 
signaalia lapsille. Tätä opinnäytetyötä voisi jatkaa laajentamalla sitä myös työntekijöi-
den havainnointiin, jolloin saataisiin ulkopuolista ja puolueetonta tietoa aiheesta. 
 

Asiasanat: tunteet päiväkodissa, tunteiden käsittely 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Social Services 
Option of Social Pedagogy 
 
SAVINAINEN, NITTA:  
“Well, You Are Happy And Satisfied and You Have Lots of Positive Thoughts” 
Emotions In Day Care Centre Affecting the Relationship Between Workers and Chil-
dren 
 
Bachelor's thesis 36 pages, appendices 1 page 
November 2012 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tunteet ovat osa päiväkodin työntekijöiden työpäivää. Oman kokemukseni kautta voin 

todeta, että päiväkodin työntekijöiden on pystyttävä moneen asiaan samanaikaisesti ja 

lisäksi he käyvät läpi myös erilaisia tunnetiloja. Lapsiryhmät ovat suuria ja päivät ovat 

täynnä rutiineja. Näiden lähtökohtien kautta työntekijät pyrkivät tekemään parhaansa. 

Oletan, että mitä paremmin he ovat selvillä omista tunteistaan, sitä paremmin he pysty-

vät myös toimimaan jäsennellysti ja huomioiden jokaisen lapsen tasapuolisesti. 

 

Opinnäytetyöni lähtökohtana on selvittää miten työnteon aikana esiin nousevat tunteet 

vaikuttavat työntekijän ja lapsen väliseen suhteeseen. Pyrin tässä opinnäytetyössä selvit-

tämään miten ja kuinka paljon tunteilla on valtaa päiväkodin arjessa. Lisäksi minua 

kiinnostaa millaisia keinoja päiväkodin työntekijät käyttävät, kun he käsittelevät näitä 

kyseisiä tunteitaan. Työn kuormittavuuden on huomattu nousevan, jos tunteitaan täytyy 

pitää piilossa tai mahdollisesti esittää eri tunnetta kuin todellisuudessa tuntee (Kokko-

nen 2010, 116). Tämän vuoksi pidän tärkeänä, että päiväkodin työntekijät ymmärtäisi-

vät omat tunteensa ja sen miten ne heihin vaikuttavat. 

 

Keskeisiä teemoja opinnäytetyössäni ovat tunteet sekä päiväkodin arki. Luon ensin poh-

jan sille mitä tunteet ovat, kuinka niitä säädellään ja millä tavalla ne ilmenevät. Lisäksi 

tutustun päiväkodin arkeen ja siihen millaista siellä tehtävä perustyö on. Minua kiinnos-

taa opinnäytetyössäni erityisesti se millaisia tunteita työntekijät tuntevat työpäivänsä 

aikana, millä tavalla he kokevat sen vaikuttavan omaan työntekoonsa ja millaisia keino-

ja he ovat löytäneet käsitellä näitä tunteita. On selvää, että tunteet ovat osana meitä jo-

kaista. Siksi tahdonkin selvittää tarkemmin työntekijän ja lapsen välistä suhdetta päivä-

kodissa ja ottaa tämän tarkastelun keskiöön työntekijän tunteet. 

 

Opinnäytetyöni sivutuotteena on tarkoitus tuoda esiin mahdollisesti sellaisiakin asioita, 

joita työyhteisössä jätetään puhumatta. Vaikka työpaikalla asioita pystytään selvittä-

mään ja niistä voidaan keskustella, ovat tunteet toisinaan hyvin henkilökohtainen aihe. 

Haluan lisätä työntekijöiden tietoisuutta siitä, ettei kukaan meistä ole täydellinen ja jo-

kaisella on työpäivän aikana erilaisia tuntemuksia ja ne vaikuttavat meidän käyttäytymi-

seemme. Se miten käyttäydymme ja toimimme tunteidemme pohjalta, on juuri se tutki-

muskysymykseni aihe, jonka tahdon selvittää. Kun tunnemme tietyllä tavalla, käyttäy-
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dymmekö myös niin? Kyse saattaa olla tiedostamattomastakin toiminnasta ja tasa-

arvoisen vuorovaikutuksen kannalta olisi tärkeää, että työntekijät voisivat ymmärtää 

tunteidensa ja käyttäytymisensä suhdetta paremmin. 
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2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

  

 

2.1 Opinnäytetyön lähtökohta 

 

Suorittaessani opiskeluni aikana työharjoitteluja päiväkodeissa, huomasin tunteideni 

vaihtelevan laidasta laitaan. Toisesta ryhmästä minulle saattoi muodostua niin kutsuttu 

suosikkilapsi ja joskus tunsin hermostuvani, jos mikään ei tuntunut toimivan. Tästä 

syystä halusin keskittyä opinnäytetyössäni nimenomaan työntekijöiden tunteisiin ja sii-

hen, miten ne vaikuttavat heidän työhönsä. Tällä tavalla omat kokemukseni olivat suu-

rena tekijänä innoittamassa minua opinnäytetyöni aiheen valinnassa. Lisäksi kolmante-

na opiskeluvuonna aloittamani projekti lasten tunnekasvatuksesta lisäsi mielenkiintoani 

aiheeseen. Sen jälkeen, kun sain aiheen päätettyä, en ole hetkeäkään katunut valintaani. 

 

Olen monella tapaa itse sellainen ihminen, joka helposti toimii tunteidensa vallassa. 

Kuitenkin opiskelu sosiaalialalla on antanut minulle paljon ajateltavaa ja nykyään pyrin 

pohtimaan kahdesti ennen kuin toimin. Tietyissä tilanteissa on tietysti toimittava välit-

tömästi, mutta olen kuitenkin oppinut harkitsemaan ja punnitsemaan tarvittaessa omia 

tunteitani. Toisinaan saatan jopa säikähtää millaiset tunteet minussa joissakin tilanteissa 

herää. Tällaisissa tilanteissa olen kokenut tärkeäksi avoimen keskustelun jonkun aihee-

seen liittyvän henkilön kanssa. Näiden ajatusten pohjalta olikin lopulta helppo päättää 

mille raiteille oma opinnäytetyöni lähtee. 

 

 

2.2 Tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyössäni olen kiinnostunut siitä, millaisia tunteita työntekijät työpäivänsä ai-

kana kokevat ja kuinka ne vaikuttavat heihin ja heidän työympäristöönsä. Tunteet ovat 

läsnä meissä joka päivä ja hetki, joten on tärkeää, että työntekijät huomaavat omat tun-

teensa ja pystyvät ymmärtämään niitä. Minua kiinnostaa tunteiden ja työnteon välinen 

yhteys sekä ne tavat, joilla työntekijät käsittelevät tunteitaan. Tunteiden ja työnteon vä-

lisellä yhteydellä tarkoitan sitä, miten tunteet vaikuttavat päiväkodissa työntekijän ja 

lapsen väliseen suhteeseen. 
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Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten työnteossa esiin nousevat tunteet vaikuttavat työntekijän ja lapsen väliseen 

suhteeseen? 

2. Miten työntekijät käsittelevät tunteita, jotka nousevat esiin työtä tehdessä? 

 

 

2.3 Tiedonhankinta ja tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimukseni on laadullinen eli kvalitatiivinen. Karkeasti ilmaistuna laadullinen tutki-

mus on aineiston ja analyysin kuvailua. Siinä keskitytään pieneen määrään otoksia ja 

niitä pyritään tutkimaan niin perusteellisesti kuin on mahdollista. Tällöin tuloksia ei 

voida mitata määrässä vaan erityisesti laadussa, jossa tutkija pyrkii liittämään tutkimuk-

sensa yhteiskunnallisiin aiheisiin. (Eskola & Suoranta 1998, 13-18.) 

 

Aineistonkeruutapana käytin puolistrukturoitua haastattelua. Tällöin kysymykset ovat 

jokaiselle haastateltavalle samat, mutta jokainen voi vastata omin sanoin, eikä valmiita 

vastausvaihtoehtoja ole (Eskola & Suoranta 1998, 87). Koin puolistrukturoidun haastat-

telun parhaaksi vaihtoehdoksi, koska tällöin jokaiselle esitetään samat kysymykset ja 

aineiston analysointi on näin ollen tasapuolisempaa jokaista haastateltua kohtaan. Li-

säksi järjestin haastattelut yksilöllisinä, sillä joistakin kokemistamme tunteista saattaa 

olla kiusallista puhua ryhmässä. 

 

Aluksi suunnittelin aineistonkeruutavaksi lomakekyselyä. Se olisi sopinut aiheeseen 

siltä osin, ettei mahdollisista kiusallisista tunteista ole välttämättä helppo puhua tunte-

mattomalle ihmiselle kasvotusten. Lomakkeelle jokainen olisi voinut kirjoittaa vapaasti 

ajatuksensa kutakin kysymystä kohden. Hylkäsin lomakevaihtoehdon kuitenkin siitä 

syystä, että se saattaa olla myös työläämpi vaihtoehto vastaajalle. Se vaati oman aikansa 

ja paikkansa, joka olisi päiväkodin kiireessä löydyttävä. Kun vastaamiselle ei ole tiettyä 

ajankohtaa sovittuna, voi vastaaminen unohtua kokonaan. Näin ollen, en olisi välttämät-

tä saanut tarpeeksi aineistoa tutkimukseeni. 

 

Työelämätahonani tutkimuksessa toimi kaksi Tamperelaista päiväkotia, joista haastatel-

tavina oli yhteensä 3 lastenhoitajaa ja 3 lastentarhanopettajaa. Koulutuksilla ei haastatte-

luissa kuitenkaan ollut juurikaan merkitystä. Haastatteluni sijoittuvat loppukevääseen 

2012 ja ne suoritettiin haastateltavien työpaikoilla työaikana. Haastatteluihin olin va-
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rannut aikaa noin 30 minuuttia, toteutuneiden aikojen ollessa lopulta noin 20 minuuttia 

jokaista haastattelua kohden. Tuossa ajassa ehdimme hyvin käydä läpi kaikki kysymyk-

set ja lisäksi pyrin antamaan jokaiselle haastateltavalle runsaasti aikaa miettiä vastauksi-

aan. Nauhoitin jokaisen haastattelun nauhurilla. 

 

 

2.4 Tutkimusetiikka 

 

Tutkimusetiikka ottaa kantaa kahteen eri ongelmaan: päämäärään liittyvä moraali ja se 

millä tavalla päämäärä saavutetaan (Mäkinen 2006, 10). Tässä opinnäytetyössä päämää-

ränä on selvittää vaikuttavatko työn esiin nostamat tunteet työntekoon ja vastauksia tä-

hän etsin haastattelemalla työntekijöitä. Tähän asetelmaan en koe juurikaan liittyvän 

esimerkiksi kyseenalaisia päämääriä tai keinoja niiden saavuttamiseen. Kuitenkin opin-

näytetyöni toteuttamisessa olen pyrkinyt käyttämään erityistä huolellisuutta eettisiin 

seikkoihin. 

 

Tutkittaville henkilöille, opinnäytetyöni tapauksessa haastatelluille, on annettava mah-

dollisuus täyteen anonymiteettiin, joka antaa myös mahdollisuuden käsitellä arkojakin 

aiheita aiheuttamatta kenellekään häpeää (Mäkinen 2006, 114). Haastateltavien 

anonymiteettiä pystyin suojaamaan sillä, etten ottanut heiltä minkäänlaisia henkilötieto-

ja. Lisäksi en mainitse opinnäytetyössäni heidän työpaikkaansa tarkasti. Vain sen, että 

he työskentelevät Tamperelaisissa päiväkodeissa.  

 

Aineiston säilyttämisessä olisi käytettävä harkintaa. Onko saatua aineistoa välttämätöntä 

säilyttää ollenkaan ja jos se säilytetään, pystyvätkö myöhemmät käyttäjät käsittelemään 

sitä yhtä arvokkaasti. (Mäkinen 2006, 120.) Opinnäytetyöni kannalta haastatteluaineis-

ton säilyttäminen ei ole merkityksellistä. Tästä syystä nauhurille tallennetut haastattelut 

sekä paperille avattu haastatteluiden litterointi poistetaan ja hävitetään opinnäytetyön 

valmistuttua. Ainoastaan lyhyet lainaukset, joita käytän opinnäytetyössäni säilyvät val-

miissa työssä.  

 

Lähdekritiikki on tärkeä osa luotettavuuden arvioinnissa. Tutkijan on arvioitava, että 

lähde on aito tutkimalla lähdettä niin ulkoisesti kuin myös sisäisesti pohtien lähteen 

merkityksiä sekä sisältöä. Tutkijan olisi myös käytettävä alkuperäisiä lähteitä, sillä use-

amman henkilön kautta kulkenut tieto saattaa olla vääristynyt. (Mäkinen 2006, 128.) 
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Itse olen toteuttanut lähdekritiikkiä käyttämällä sellaisia teoksia, jotka ovat saatavilla 

kuntien tai oppilaitosten kirjastoista. Lisäksi Internet-lähteiden osalta olen tutkinut nii-

den alkuperää ja etsinyt niiden alkulähteen, jotta voin tehdä päätelmän niiden luotetta-

vuudesta. Olen pyrkinyt käyttämään primäärilähteitä aina, kun sellainen on ollut mah-

dollista saada haltuunsa.  

 

Tutkimuksen raportoinnissa kirjoittaja on vastuussa tekstistään. Tähän sisältyy kaikki 

tutkimukseen kuuluva tulosten luottamuksellisuudesta aina tekstin laatuun. On kirjoitta-

jan vastuulla, että lähdemerkinnät ovat oikein eikä tekstiä ole plagioitu. (Mäkinen 2006, 

123.) Itse otan opinnäytetyöstäni vastuun ja olen pyrkinyt tekemään sen huolella ja vas-

tuulla. Ennen valmistumista olen tarkastanut opinnäytetyöni useampaan kertaan sekä 

saanut apua raportoinnin ulkoasussa sekä toteuttamisessa ohjaavalta opettajaltani. Läh-

teet olen merkinnyt käytön jälkeen ylös välittömästi, jotta mikään lähdemerkintä ei jäisi 

puuttumaan. Tällä takaan sen, etten vahingossa tai tahtomattanikaan väitä jonkun toisen 

tekstiä omakseni. 

 

 

2.5 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analysointitavaksi valitsin sisällönanalyysin. Sen avulla voidaan toteuttaa 

mikä tahansa laadullinen tutkimus, sillä oikeastaan kaikki erilaiset aineiston analysointi-

tavat perustuvat jollakin tavalla sisällönanalyysiin. Sisällönanalyysi perustuu muutamiin 

pääkohtiin. Ensin on valittuna rajattu aihe, johon halutaan löytää vastauksia. Seuraavak-

si käydään aineisto läpi ja mahdollisesti litteroidaan eli kirjoitetaan esimerkiksi haastat-

telut tekstimuotoon. Varsinainen analyysi tapahtuu näiden jälkeen, jolloin aineisto esi-

merkiksi tyypitellään (ryhmitellään erilaisiksi tyypeiksi) tai luokitellaan (määritellään 

luokat ja lasketaan kuinka usein se esiintyvät). Analyysivaiheessa on monta erilaista 

toteutusvaihtoehtoa, joista jokin on valittava itselle mieleiseksi. Lopuksi on vuorossa 

yhteenveto eli pohdinta. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 93.)  

 

Sisällönanalyysin erilaisia analysointitapoja on kolme: aineistölähtöinen, teoriasidon-

nainen sekä teorialähtöinen analyysi (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97-99). Tässä opinnäyte-

työssä käytän lähtökohtana aineistolähtöistä analyysiä. Sen kolme vaihetta ovat aineis-

ton redusointi eli pelkistäminen, klusterointi eli ryhmittäminen sekä abstrahointi eli teo-

reettisten käsitteiden luominen (Tuomi & Sarajärvi 2002, 110-111). Vaikka lähtökohta-
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ni omassa analyysissä ovatkin aineistolähtöiset, on opinnäytetyössäni myös viitteitä 

teoriasidonnaisesta analyysista, sillä aineiston lisäksi joissakin tilanteissa pyrin myös 

käyttämään avukseni teoriapohjaa. Oman aineistoni pilkoin aluksi erilaisiin osiin (redu-

sointi), jonka jälkeen siitä oli helpompi luoda suurempia kokonaisuuksia (klusterointi). 

Analysoinnin loppupuolella pyrin löytämään eräänlaisen teoreettisen ymmärryksen, 

joka vastaisi tutkimuskysymyksiini (abstrahointi). Pyrin arvostamaan kaikkia haastatte-

luissa esiintyneitä mielipiteitä ja ottamaan jokaisen niistä huomioon analyysiä tehdessä-

ni. 
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3 TUNTEET OSANA ELÄMÄÄ 

 

 

Tunteita ei ole historiassa arvostettu samalla tavalla kuten järkeä. Yleisesti on ajateltu 

tunteista olevan järjelle vain haittaa. Jo Platon omana aikanaan on todennut nimen-

omaan järjen olevan ihmisen korkein kyky. (Molander 2003, 13.) Aristoteleskin arvosti 

järkeä. Hänen mukaansa esimerkiksi nuorukaisen on turha opiskella politiikka, sillä hän 

elää tunteittensa vallassa tavoitellen kaikkea niiden ohjaamaa. Sen sijaan sellainen hen-

kilö, jonka toimintaa ohjaa järki, on hyvä opiskelemaan politiikka. (Aristoteles, 10.) 

Tänä päivänä kuitenkin tunneälyn arvostus on noussut puhtaan järjen rinnalle. Myös 

työmaailmassa arvostetaan nykyään tunneosaamista muiden kykyjen rinnalla. (Molan-

der 2003, 20.) Nämä merkit viittaavat siihen, että nykyään olemme alkaneet arvostaa 

ihmistä kokonaisuutena, ottaen huomioon kaikki ihmisyyden piirteet. 

 

 

3.1 Mitä tunteet ovat?  

 

Arjessa tunne tarkoittaa montaa eri asiaa. Samalla tavalla kuin lapsi tuntee ihollaan äi-

din silityksen, tunnemme myös kylmyyden tai ahdistuneisuuden. Tunne-sanan syvintä 

merkitystä on vaikea määrittää, sillä se on meidän jokaisen mielemme sisällä tapahtuva 

asia ja se on meille aina elämys. (Molander 2003, 22.) Tunteemme eivät ole yksiselittei-

siä, sillä jokainen tuntee asiat omalla tavallaan. Lisäksi jokin tunne saattaa peittää toisen 

tunteen kuten esimerkiksi viha häpeän tunteen. (Mattila, J 1999.) Ei voi myöskään yk-

sinkertaisesti sanoa jonkin tietyn asian herättävän meissä iloa. Esimerkiksi pienet lapset 

saavat osan meistä hymyilemään ja hyvälle tuulelle. Toisille lapset saattavat aiheuttaa 

inhon tunnetta. Usein kyseessä ei ole vain yksi tunne. Esimerkiksi pariskunta, joka on 

tuloksetta yrittänyt saada perheenlisäystä, saattaa vauvoja nähdessään kokea sekä ahdis-

tuneisuutta omasta tilanteesta, että iloa pienen ihmisen touhuiluista. 

 

Tunteet ovat kuitenkin olleet jo pitkään selviytymisenkin kannalta tärkeänä osana elä-

määmme. Kun tunnemme pelkoa, alamme usein käyttäytyä varovaisesti ja uhkaava ti-

lanne saa meidät pakenemaan. Kun suutumme jostakin, nostamme huomaamattamme 

valmiutta ryhtyä taisteluun tai puolustamaan itseämme. Tunteet ovat meille siis monella 

tapaa voimavara. Myönteiset tunteet muun muassa parantavat muistiamme ja edistävät 

ongelmanratkaisukykyämme. Lisäksi tunteet vaikuttavat suuresti myös asioissa, jotka 
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on mielletty hyvinkin järkiperäisiksi. Pystymme esimerkiksi tekemään paremmin ha-

vaintoja sellaisista asioista tai ihmisistä, joihin meillä on voimakkaita myönteisiä tai 

kielteisiä tunteita. (Saarinen & Kokkonen 2003, 13-15.) 

 

Siinä missä ajattelu, myös tunteet perustuvat aivojemme toimintaan. Ei kuitenkaan ole 

mahdollista paikallistaa tiettyä aluetta aivoista, jotka käsittelisivät juuri tunteita, vaan 

siitä vastaavat hajautetut eri puolilla aivoja sijaitsevat hermoverkot. Aivoista voidaan 

kuitenkin mainita tiettyjä alueita, joilla on suuri merkitys tunteiden muodostumisessa. 

Esimerkiksi amygdala on useasta tumakkeesta koostuva rakenne aivojen ohimolohkos-

sa, jolla on keskeinen osa muistijälkien muodostamisessa. Muistijäljillä tarkoitetaan 

esimerkiksi sitä, että opimme varomaan tiettyä ääntä, jos se aiheuttaa meille aina kipua. 

Lisäksi aivojen lateraaliuurteen sisäpinnalla sijaitseva insulaarinen korteksi on tärkeässä 

osassa aistiessamme hajun tai maun avustamana. (Nummenmaa 2010, 56-57, 60, 67-

68.) Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä aivojemme toiminnasta tunteiden osalta. 

Koska aivojen toiminta ei ole oleellinen osa opinnäytetyöni tutkimuskysymyksiä jätän 

aivojen ja tunteiden välisen osuuden vain pintapuoliseksi. 

 

Tunteet on jaettu niin kutsuttuihin perustunteisiin, joita ovat mielihyvä, pelko, viha, 

inho, suru ja hämmästys. Nämä tunteet ovat niin kutsutusti yleismaailmallisia eli näiden 

perustunteiden kasvonilmeet on mahdollista tunnistaa ympäri maailman. Seuraavissa 

lauseissa on kuvattuna lyhyesti jokainen perustunne. Mielihyvä on tunne, joka ohjaa 

hyödyllisiin toimiin sekä poistaa stressiä. Myös pelko ohjaa meitä kohti mielihyvää, 

sillä se auttaa pakenemaan haitallisista toimista. Inhon tarkoitus on alun perin estää pi-

laantuneiden ruokien syömiseltä. Suru auttaa ihmistä saamaan apua, kun muut ihmiset 

huomaavat surun piirteitä hänessä. Viha saa ihmisen puolustautumaan ja hämmästys 

keskeyttämään toiminnan ja muuttamaan sitä. 

 

Tunteiden ilmeneminen voidaan jakaa kolmeen osaan: kehollinen, kokemuksellinen ja 

sosiaalinen toiminta (Dunderfelt 2009, 65). Esimerkkinä kehollisesta toiminnasta tun-

teiden osana tuntiessamme pelkoa, veri siirtyy suuriin lihaksiin, jotta pakeneminen olisi 

helpompaa (Goleman 1995, 6). Jokin tunne on meille myös sisäinen elämys eli koke-

mus, jonka koemme aina omalla tavallamme. Lisäksi tunne ilmenee meistä sosiaalisissa 

tilanteissa käytöksemme kautta, miten puhumme tai mitä ilmeemme meistä kertoo. 

(Dunderfelt 2009, 65.) Uskon, että jokainen varmasti tunnistaa itsestään toisinaan puo-

len, joka yrittää peitellä tunnettaan. Esimerkiksi uudessa työpaikassa emme ehkä halua 
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tuoda esiin väsymyksen tunnetta ja pyrimme näyttämään pirteämmiltä mitä oikeasti 

olemme. Tunteet eivät voi olla vääriä, oleellista on se miten tunteidemme kanssa toi-

mimme (Dunderfelt 2009, 87-88). 

 

 

3.2 Tunteet työelämässä 

 

Usein ajatellaan, etteivät tunteet ja työ sovi yhteen. Kuluttavat tunteet tulisi kuitenkin 

saada purkaa ilman, että työntekijä leimaantuu tai ilmapiiri muuttuisi kielteisemmäksi. 

Kun työyhteisö pystyy onnistuneesti käsittelemään kaikenlaisia tunteita, syntyy usein 

tietynlaista yhteenkuuluvuuden tunnetta. Samalla tiedostetaan, että työssä kehittyy kai-

kenlaisia tunteita. On jokaisesta itsestään kiinni miten tunteiden antaa meihin vaikuttaa. 

Voimme tulla tietoisiksi omista ja muiden tunteista, jolloin opimme tulemaan paremmin 

toimeen esimerkiksi työyhteisössämme. (Ingram & Cangemi 2012.) Siksi onkin harmi, 

etteivät työtunteet ole juurikaan päässeet tutkimusten keskiöön ja yleensä tarkastelussa 

onkin ollut vain työtyytyväisyys ja nimenomaisesti järkiperäisistä lähtökohdista. (Mo-

lander 2003, 10.)  

 

Avoin keskustelu on usein tie hyvään työyhteisöön. Keskustelu on onnistunut, jos osa-

puolet voivat hyväksyä erilaisia näkökantoja eikä kenenkään tarvitse kokea oloaan uha-

tuksi. On tärkeää voida puhua omista näkökulmistaan työyhteisössä muille. (Heiske 

2001, 93) Olettaisin, että tällainen avoin keskustelu ja toisten näkökulmien ymmärtämi-

nen lisää myönteistä ilmapiiriä työyhteisössä. Myönteinen ilmapiiri taas auttaa selviä-

mään työtehtävistä sekä ongelmanratkaisusta paremmin (Kokkonen 2010, 113). Tätä 

kautta voisi myös tehdä vastakkaisen päätelmän siitä, että tukahduttava ilmapiiri on 

usein lähtöisin juuri huonosti toimivasta työyhteisöstä ja avoimen keskustelun puuttees-

ta. 

 

Myönteinen ilmapiiri voidaan usein havaita siitä, että työntekijät kokevat niin sanottua 

työn imua. Se on eräänlainen tunnetila, jossa koetaan tarmokkuutta ja omistautumisen 

tuomaa innokkuutta ja ylpeyttä omaa työtä kohtaan. Lisäksi aika tuntuu kuluvan nope-

ammin ja työntekijä kokee saavansa työnteosta nautintoa. Työn imua on yleensä hel-

pompi kokea, jos työilmapiiri on myönteinen. Tunteiden tiedostamisen ja sitä kautta 

myös säätelyn taito on oleellinen osa myönteisen ilmapiirin ja sen kautta myös työn 

imun syntymisessä. Jokainen meistä ehkä tunnistaa itsessään hyvien ihmissuhteiden 
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edellyttäjän: meidän on jossakin määrin säännösteltävä sanomisiamme ja tunteitamme 

sujuvien ihmissuhteiden luomiseksi ja ylläpitämiseksi. (Kokkonen 2010, 114-115) 

 

Termi tunnetyö (emotional labour) on peräisin amerikkalaiselta sosiologilta Arlie Hoch-

schildilta. Hän tutki vuonna 1983 lentoemäntien työtä, jossa toivotut tunteet kuului tuo-

da esille, jotta asiakas palaisi käyttämään samaa lentoyhtiötä. Useimmat ammatit ovat 

jollakin tavalla tunnetyötä, etenkin silloin, kun työllä on välittömästi joku vastaanottaja. 

Työ on tekijälleen eräänlainen rooli ja usein on sallittua esittää vain tiettyjä tunteita, 

esimerkkinä lääkäri, jonka on pystyttävä peittämään pettymyksensä, mikäli potilas ei 

toimikaan niin kuin lääkäri hänen odotti toimivan. (Molander 2003, 32-33.) Tunnetyö 

altistaakin tekijänsä usein masennukselle tai uupumukselle, sillä monia tunteita on pei-

teltävä. Kun osataan säädellä tunteita eivät myöskään masentuneisuus ja työuupumus 

pääse ottamaan valtaa työntekijässä yhtä helposti. (Kokkonen 2010, 114-116.) 

 

 

3.3 Kuinka säätelemme tunteitamme? 

 

Tunteiden vallatessa meidät, on karkeasti sanottuna kaksi erilaista tapaa säädellä niitä. 

Voimme pyrkiä poistamaan kielteisiä tunteita aiheuttaneen tekijän tai tapahtuman tai 

vaihtoehtoisesti voimme pyrkiä muuttamaan jo meidät vallanneet tunnetilan. Aina ei 

välttämättä ole tarvetta säädellä tunnetta, sillä esimerkiksi hetkellisesti koettu viha saat-

taa auttaa meitä parantamaan joitakin suorituksia. Kuitenkin vihan tunteen jatkuessa se 

saattaa aiheuttaa tapahtumien ketjun, jossa ahdistumme ja vihamme kasvaa entisestään. 

(Nummenmaa 2010, 148-150.) 

 

Tehokkaampi keino säädellä omaa tunnetilaa on kielteisen tunnetilan aiheuttajan pois-

taminen (Nummenmaa 2010, 150). Voimme esimerkiksi pyrkiä keskustelemaan ystä-

vämme kanssa, mikäli olemme joutuneet riitoihin. Jos saamme selvitettyä erimielisyy-

det, on kielteisen tunnetilan aiheuttaja poistunut. Toinen keino on saada muutettua oloti-

laamme myönteisemmäksi, esimerkiksi musiikin tai liikunnan avulla. Tämä keino ei 

kuitenkaan välttämättä toimi pitkällä aikavälillä. Tässä tapauksessa kielteisen tunteen 

aiheuttaja jää silti voimaan, vaikka hetkellisesti pystyisimmekin saamaan itsellemme 

myönteisemmän olotilan. (Nummenmaa 2010, 151.) Aiempaa esimerkkiä käyttäen tässä 

tilanteessa emme menisikään selvittämään tilannetta ystävän kanssa, vaan lähtisimme 
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purkamaan oloamme esimerkiksi hikilenkille. Alkuperäinen tunnetilan aiheuttaja jäisi 

kuitenkin olemaan. 

 

Kun pystymme tiedostamaan omat tunteemme, pystymme myös paremmin säätelemään 

niitä. Se, että säätelemme tunteitamme, ei tarkoita, että olisimme tunteettomia tai tunne-

kylmiä. Säätelyllä takaamme sen, että me itse sekä lähellämme olevat ihmiset voivat 

hyvin. Tunteiden säätely on usein automaattista, mutta sitä on myös mahdollista opetel-

la. Tärkein väylä säätelyn oppimiseen on tunteidensa tiedostaminen ja nimeäminen. 

Usein on hankalaa päästä irti määrittelemättömästä ”pahan olon” – tunteesta, kun emme 

tiedä itsekään mikä tunne tuolloin on kyseessä. (Saarinen & Kokkonen 2003, 54, 58.) 

 

 

3.4 Tunteiden yhteys toimintaamme 

 

Tunteet vaikuttavat fysiologisten oireiden (hikoilu, punastuminen) ohella myös muun 

muassa vireystilaan ja mielialaan. Arkipäivän tilanteissa tämä näkyy meidän käyttäyty-

misessämme. Erilaiset tunteet joko vapauttavat aivoissamme energiaa tai vaihtoehtoi-

sesti sitovat sitä. Ihmisen kokiessa mielihyvän tunteita (esimerkiksi ilo tai rakkaus) on 

toiminta sujuvampaa ja helpomman tuntuista. Tällaisissa tilanteissa ihminen saa uskal-

lusta tarttua asioihin sekä huomaa sosiaalisten suhteiden helpottuvan. Kun toiminta on 

sujuvaa, saa ihminen itsestään enemmän irti vähemmällä. Epämieluisia tunteita saattaa 

olla vaikea käyttää hyväksi. Esimerkiksi häpeä on yksi vaikeimmaksi koettavista tun-

teista. Häpeän välttäminen auttaa meitä kuitenkin toimimaan arvojen mukaisesti ja toi-

mimaan paremmin sosiaalisissa tilanteissa. Ollessamme mielissämme vaikutamme 

usein ympäristöön huomaamattamme. (Nyyti ry 2011.) 

 

Tuntemuksemme saavat meidät toimimaan tietyllä tavalla. Jos saamme asiakaspalvelu-

kohtaamisessa kaupassa hyvää palvelua, on todennäköistä,  että palaamme kyseiseen 

liikkeeseen toistamiseen, sillä tulimme tilanteesta hyvälle tuulelle. Päinvastoin huonot 

kokemukset vastaavassa tilanteessa vihastuttavat meitä ja saavat meidän jatkossa vält-

tämään tämän tunnetilan aiheuttajaa eli kyseistä liikettä. Kaikenlaiset kokemukset myös 

usein saavat meidät kertomaan niistä eteenpäin. (Selin 2002.)  Esimerkiksi onnettomuus 

tai muu järkyttävä tilanne saattaa aiheuttaa meissä ahdistusta, joka kasvaa niin suureksi, 

että se lamaannuttaa meidät (Ruukki 2003). Näin ollen voi tehdä päätelmän, että kaiken-
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laiset tunteet vaikuttavat toimintaamme, joka ei välttämättä aina tule edes tietoisesti 

vaan huomaamattamme tai pikkuhiljaa. 
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4 PÄIVÄKOTIMAAILMA 

 

 

Suomen lain mukaan päivähoidossa on tavoitteena tukea lasten koteja kasvatuksessa 

sekä edistää lapsen persoonallisuuden kehitystä. Lisäksi päivähoidon on tarjottava tur-

valliset ja lämpimät ihmissuhteet, kehitystä tukevaa toimintaa sekä suotuisa kasvuympä-

ristö. (Laki lasten päivähoidosta.) Lisäksi Suomen ratifioima Yhdistyneiden kansakunti-

en Lapsen oikeuksien sopimus painottaa 12. ja 13. artiklassaan lapsen oikeutta omaan 

mielipiteeseen sekä niiden huomioon ottamiseen. Muun muassa näiden asetusten poh-

jalta luotu suomalainen päiväkotiympäristö tarjoaa varmasti työntekijöilleen haasteen, 

jossa on huomioitava lapsi kokonaisuutena. Lisäksi päiväkodissa työntekijän vastuulla 

on monta lasta samanaikaisesti ja jokainen heistä olisi kohdattava tasapuolisesti.  

 

 

4.1 Päiväkoti työpaikkana 

 

Päivähoidon perustehtäviin kuuluu hoito, kasvatus, opetus, vanhempien kanssa tehtävä 

yhteistyö, verkostotyö ja lastensuojelun tukitoimet. Hoito, kasvatus ja opetus kulkevat 

kaikki käsi kädessä ja niihin on toisinaan hankala tehdä suurta pesäeroa. Kuitenkin hoi-

don osuuteen kuuluu tärkeänä osana perushoidon lisäksi hoiva eli lämmin vuorovaiku-

tus, joilla luodaan lapselle muun muassa turvallisuuden tunne. Vanhempien kanssa teh-

tävää yhteistyötä voidaan kuvailla monilla erilaisilla käsitteillä. Puhuttiin sitten kotikas-

vatuksen tukemisesta tai yhteisestä kasvatusvastuusta kodin kanssa, niin keskiössä on 

aina lapsi. Verkostotyö on välttämättömyys päiväkodeissa. Yhteistyötä tehdään esimer-

kiksi sosiaalitoimen, toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien ja neuvoloiden kanssa. Päi-

vähoito itsessään on myös eräänlainen lastensuojelun tukitoimi ja parhaiten päiväkoti 

pystyy yhteistyöhön toteuttamalla omaa toimintaansa kasvattaen ja antaen turvallisen 

ympäristön ja tukensa lapselle. (Koivunen 2009, 11-16, 151.) 

 

Vaikka perushoito on lähtökohta hyvälle päivähoidolle, ei silti ole järkevää unohtaa, 

ettei se ole ainoa asia. Päiväkodissa lapselle tulee antaa mahdollisuus myös luovaan 

toimintaan muun muassa satujen keksimisen ja kuuntelun, piirtämisen, laulamisen, 

näyttelemisen ja tanssin avulla. Työntekijän tehtävänä on auttaa ja ohjata lasta harjoitte-

lussa sekä antaa tilaa, jotta tämä voi toteuttaa itseään. Luovat menetelmät tukevat osal-
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taan lapsen kehitystä ja kasvamista ja antavat pohjaa tuleville mieltymyksille. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 23-24) 

 

Edellä mainittujen lisäksi päiväkoti on paikka, joka on täynnä erilaisia lapsia. Ryhmässä 

saattaa olla yksi tai useampi lapsi, joka tarvitsee erityistä hoitoa ja kasvatusta. Hänellä 

saattaa olla ongelmia fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla. Täl-

lainen lapsi tarvitsee hiukan erilaista tukea kuin niin kutsuttu normaali lapsi, muistaen 

kuitenkin, että jokaista ryhmän lasta koskee samat säännöt ja rajoitukset. Erityistä tukea 

tarvitsevat lapset tuovat haastetta päiväkotityöhön siitäkin syystä, että heidän tukensa 

tarve voi olla hyvin moninaista, eivätkä he ole yhtenäinen joukko, johon toimisi aina 

samanlaiset toimintatavat. (Huhtanen 2004, 13-14, 101.) 

 

Edellä mainitut perustehtävät muodostavat jo itsessään laajan kokonaisuuden. Mielestä-

ni on hyvä muistaa, ettei päivähoito ole vain mustavalkoisesti näiden asioiden hoitamis-

ta, vaan asiat nivoutuvat yhteen ja muodostavat ne kehykset, joiden pohjalla päiväkodin 

henkilöstö tekee työnsä. On myös tärkeää, että päiväkodin työntekijä pystyy hahmotta-

maan nämä osa-alueet ja näin selkiyttämään itselleen mikä kuuluu hänen omaan työ-

kenttäänsä. Ei ole kenenkään eduksi, että työntekijä lähtee esimerkiksi tekemään työtä, 

joka kuuluu perheneuvolalle. Tärkeää on sen sijaan tietää mihin suuntaan esimerkiksi 

lasten vanhemmat on hyvä ohjata, mikäli heillä on ongelmia, joihin he tarvitsevat apua. 

(Koivunen 2009, 17.) 

 

 

4.2 Päiväkodin arjen haasteet 

 

Pysyvä henkilökunta on avain onnistuneeseen päivään päiväkodissa. Kun henkilökun-

nan vaihtuvuus on mahdollisimman pieni, taataan se, että lapset ja aikuiset tuntevat toi-

sensa. Lisäksi henkilökunta tuntee vanhemmat, joten kohtaamistilanteet ovat tuttavalli-

sempia. Silloin kun joudutaan tilanteeseen, jossa henkilökunta vaihtuu usein tai sijaisia 

tarvitaan paljon, alkaa rauhattomuus näkyä päiväkodin arjessa. Vaihtuvuus aiheuttaa 

kiirettä ja lapsen huomioiminen tulee entistä haastavammaksi. (Reunamo 2005.) On 

kuitenkin huomioitava, että päiväkodin henkilökunnalla on tietynlainen vastuu siitä, että 

lapsi saa myönteisiä hoitokokemuksia. Lisäksi päiväkodilla on suuri rooli lapsen terveen 

itsetunnon kasvussa. (Lastentarhanopettajan ammattietiikka 2005.) 
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Omat kokemukseni päiväkotimaailmasta tukevat edellä mainittuja kohtia. Päiväkoti ei 

ole vain paikka, jossa lapset ruokitaan, nukutetaan ja ulkoilutetaan. Työ vaatii tekijäl-

tään alituista valppautta sekä tilanteiden tuntemista: on huomioitava lasten erilaiset per-

soonat, nopeasti muuttuvat tilanteet ja lisäksi annettava mahdollisimman tasapuolisesti 

huomiotaan kaikille lapsille. Itse koin välillä tuon kaiken haastavaksi toteuttaa ja podin 

huonoa omaatuntoa, jos joku lapsi jäi vähemmälle huomiolle. Lisäksi haasteita työhön 

tuo alati muuttuva maailma: monikulttuuriset perheet lisääntyvät, yksityistäminen yleis-

tyy, vanhempien työajat moninaistuvat ja kustannuspuoli korostuu (Kokljuschkin 2001, 

25). 

 

Liian usein keskitytään siihen, mitkä hallinnolliset tai meistä riippumattomat asiat luo-

vat haasteita päiväkodin arkeen. Toisinaan olisi ehkä hyvä pysähtyä miettimään, mitä 

mieltä lapset ovat. Näin on tehnyt Pirjo Turtiainen (2001), joka on tutkimuksessaan 

”Miten kuunnella lasta?” kysynyt lasten omia mielipiteitä heidän elämästään. Lapset 

ovat pääasiallisesti tyytyväisiä päiväkotiinsa ja etenkin silloin, kun tiedossa on vapaata 

leikkiä. Heillä on kuitenkin myös murheita. Lapset ovat huolissaan kiusaamisesta sekä 

yksin jäämisestä. Tällaiset asiat ovat leikki-ikäisille lapsille erittäin tärkeitä. Mielestäni 

olisi tärkeää myös toisinaan pysähtyä miettimään päiväkodin arjessa millaisia keinoja 

meillä on näitä ongelmia varten. Nämä ovat juuri niitä haasteita, jotka päiväkotiympä-

ristö sekä suuri määrä lapsia meille luovat. 

 

 

4.3 Tunteet osana päiväkodin arkea 

 

Niin vivahteikkaassa ympäristössä kuin päiväkoti, on mielestäni mahdollista, että työn-

tekijä joskus unohtaa tunteiden merkityksen. Kun hän ymmärtää ja tiedostaa omat tun-

teensa oletan, että hän pystyy paremmin kohtaamaan jokaisen lapsen yksilönä ja kohte-

lemaan häntä mahdollisimman tasapuolisesti. Myös lapsi kohtaa päiväkodissa erilaisia 

tunteita niin itsensä, kuin toisten lasten kautta ja tämä voi joskus aiheuttaa lapselle yli-

määräistä stressiä. Stressi ilmenee lapsella usein käytöshäiriöinä, kuten oman kontrollin 

pettämisenä. (Lund 2005-2007.) Koska päiväkodin henkilökunta kohtaa tällaisia tilan-

teita päivittäin, on mielestäni tärkeää, että he tiedostavat itse ensin omat tunteensa. 

 

Myös lapsi opettelee omia tunteitaan päiväkodissa. Lapsi oppii katsomalla ja samaistu-

malla, joten päiväkodin työntekijöiden tapa ilmaista tunteitaan siirtyy myös lapsiin. 
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Lapselle on kuitenkin annettava aikaa omaksua erilaisia toimintatapoja ja keinoja asioi-

den selvittämiseen. On myös tärkeää, että lapsen annetaan kokea erilaisia tunteita, joi-

den kautta hän voi oppia selviytymään niiden kanssa. Pikku hiljaa lapselle selviää, ettei 

kaikkia tunteita voi aina näyttää, mutta on mahdollista löytää tasapaino, jottei tunteita 

tarvitse peitellä liikaa (Isokorpi 2004, 128-129.)  

 

Anna Raija Nummenmaa ja Kirsti Karila (2005) ovat kysyneet päiväkodin työntekijöiltä 

heidän työstään käyttäen apuna metaforia. Työntekijät saivat kuvailla työpaikkaansa ja 

omaa työntekoaan erilaisten mielikuvien avulla. Päiväkoti kuvattiin muun muassa muu-

rahaispesänä, jossa on vilinää, vilskettä ja kaikki menevät edestakaisin sekä puutarhana, 

jossa toiset taimet tarvitsevat enemmän tukikeppejä eli hoitoa kuin toiset. Tällaiset mie-

likuvat työympäristöstä antavat tärkeää tietoa työntekijöiden ajatuksista. Lisäksi se 

osoittaa, että päiväkoti työnympäristönä herättää meissä hyvin erilaisia ja –tyylisiä aja-

tuksia, minkään niistä kuitenkaan olematta väärä. 

 

Mielestäni näiden perusteiden pohjalta on tärkeää, että työntekijä omaksuu ensin omat 

tunteensa. Sen jälkeen hänellä on mahdollisuus olla esimerkkinä lapsille. Kun lapsi 

kohdataan arvokkaana yksilönä, hänellä on paremmat edellytykset kasvaa elämää ym-

märtäväksi ja kunnioittavaksi. Jos aikuisesta huokuu toisen ihmisen mitätöinti, ottaa 

lapsi siitä huomaamattaan esimerkkiä. (Mattila, J 2011, 79, 103.) Tässä on se syy, miksi 

työntekijöiden tunteille olisi annettava enemmän huomiota. Sitä kautta päiväkodissakin 

voidaan lopulta parhaiten vaikuttaa lasten tunteiden kehitykseen. 
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5 PÄIVÄKODIN TYÖNTEKIJÖIDEN TUNTEIDEN VAIKUTUS TYÖNTEKOON 

JA KEINOT TUNTEIDEN KÄSITTELYYN 

 

 

Päiväkodin työntekijöille esittämäni kysymykset liittyivät päiväkodin arkeen ja siihen 

millaista on tehdä työtä päiväkodissa ja minkälaiset tunteet erilaisissa tilanteissa ovat 

läsnä. Haastattelussa kysyin työntekijöiltä minkälainen päivä päiväkodissa on onnistu-

nut tai epäonnistunut ja miltä heistä silloin tuntuu. Olin myös kiinnostunut työntekijöi-

den näkökulmasta kokevatko he tunteiden vaikuttavan heidän ja lapsen väliseen suhtee-

seen päiväkodissa. Tämän lisäksi kysyin tunteiden käsittelytavoista sekä työntekijöiden 

käsityksestä vaikuttaako kokemus edellä mainittuihin asioihin. Kaiken aikaa keskiössä 

oli tietysti se millaisia tunteita näissä tilanteissa työntekijät kokevat. Halusin myös sel-

vittää kuinka työntekijät käsittelevät työnteossa esiin nousevia tunteitaan. 

 

Olen luonut haastattelukysymyksieni perusteella neljä pääluokkaa, joihin olen kerännyt 

vastaukset. Nämä ovat onnistuneen ja epäonnistuneen päivän kuvaus, lapsen kohtaami-

nen työntekijän tunteiden keskellä sekä tunteiden käsittelykeinot. Näiden ilmiöiden si-

sällä käsitellään työntekijöiden tunteita sekä muita haastattelussa esiin tulleita pienem-

piä kokonaisuuksia. Jaottelemalla aineistoni tällä tavalla koen, että pääsen parhaiten 

sellaisiin johtopäätöksiin, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiäni.  

 

 

5.1 Työntekijän onnistunut työpäivä päiväkodissa 

 

Onnistunutta päivää päiväkodissa siivittivät erilaiset mielihyvää kuvailevat tunteet. Kun 

työpäivä on edennyt hyvin, kuvailtiin silloin oloa iloiseksi, ihanaksi tai positiiviseksi. 

Tällaiset tunteet nousevat esiin silloin, kun lapsiryhmä on pieni ja työntekijöitä on tar-

peeksi. Lisäksi, kun työtiimi toimii hyvin yhteen ja kaikesta voi yhdessä puhua, se antaa 

positiivista latausta jokaiseen päivään. Nämä kaikki taas ovat edellytyksiä siihen, että 

jokaista lasta ehditään huomioimaan tarpeeksi ja esimerkiksi pitämään lapsia riittävästi 

ihan vain sylissä. Kun työntekijät kokevat, että aikaa on kaikille tarpeeksi, heillä itsel-

lään syntyy edellä mainittuja tunteita, jotka myös helposti tarttuvat lapsiin ja tätä kautta 

hyvä olo lisääntyy kaikilla. 
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Silloin kun työntekijät kokivat olonsa tyytyväiseksi, he kertoivat, että ovat onnistuneet 

jossakin. Onnistumiset antavat hyvän olon tunnetta. Toisinaan ne ovat vain pieniä on-

nistumisia ja niistä saadaan pieniä hyvän olon tunteita, mutta joka tapauksessa ne lisää-

vät tyytyväisyyttä päivän aikana. Erilaisissa tilanteissa onnistumisen lisäksi onnistumi-

sen tunnetta saattaa tuoda myös se, että on ehtinyt pitämään lapsia riittävästi sylissä ja 

juttelemaan heille. Eräs haastateltavista kuvasi näitä pieniä onnistumisen hetkiä seuraa-

vasti: 

 
Saa jonkun asian onnistuun esim. erityislapsen tai jonkun sellasen kanssa, 
jolla on haasteita. Ei tarvii olla erityislapsi, mutta kuitenkin. Että sitte pää-
see siihen lopputulokseen, ei suorinta tietä, mutta jotain muuta kautta kui-
tenki. 

 

Kun päivään sisältyy tällaisia onnistumisia, alkaa usein huonomminkin alkanut päivä 

sujua paremmissa merkeissä. Pieneltä tuntuva asia saattaakin olla erityisen tärkeä työn-

tekijän oman jaksamisen kannalta. 

 

Edellä mainittujen tunnetilojen lisäksi onnistuneeseen päivään kuuluivat myös rauhalli-

suus ja levollisuus. Silloin, kun aika ei koidu ongelmaksi ja koetaan, että lapset ovat 

hyvällä mielellä, oli omakin olotila työntekijöillä usein rauhaisa. Toisaalta levollisuus 

auttoi myös tietynlaisen aktiivisen toiminnan luomisessa. Silloin, kun työntekijän oma 

tunnetila oli tyyni, oli siitä myös helpompi lähteä toimimaan erilaisissa työpäivän aska-

reissa ja aiemmin tehdyt suunnitelmat oli helpompi ja vaivattomampi toteuttaa. 

 

Haastattelutilanteissa koettiin myös hankalaksi lähteä nimeämään erilaisia tunnetiloja. 

Onnistunutta päivää kuvailtiin hyväksi tai iloiseksi. Joidenkin haastateltavien oli vaikea 

kaivaa erillisessä haastattelussa niitä omia tuntemuksia. Yksi työntekijöistä mietti onnis-

tunutta päivää näin: 

 

Siis sillon, kun päivä on hyvä, niin se on kaikkinaisesti… Ei sitä erotella, 
mutta sitten just kun huomaa, että joku asia menee hyvin, niin on tietysti 
ilonen siitä. 

 

Kuten voi huomata, ei tunteiden pohtiminen jälkikäteen ole helppoa. Tilanteisiin saattaa 

olla vaikea palata silloin, kun nauhuri käy pöydällä. Kaikesta huolimatta vastauksista 

pystyi kuitenkin aistimaan erilaisia tunnetiloja, vaikka niitä ei aina osattukaan nimetä 

tarkemmin. 
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5.2 Työntekijän epäonnistunut työpäivä päiväkodissa 

 

Silloin kun työntekijällä on epäonnistunut työpäivä, hän kokee stressiä. Stressiin saattaa 

sisältyä hyvin erilaisia tuntemuksia, mutta usein niitä kuvailtiin riittämättömyydeksi ja 

tyytymättömyydeksi. Näitä tunnetiloja työntekijässä aiheuttaa kiire. Kiireelle saattaa 

olla syynä esimerkiksi työtovereiden sairauspoissaolot, jolloin henkilökuntaa on nor-

maalia vähemmän. Yksi työntekijöistä kuvasi tällaisten päivien olevan kaaosta: 

 

Sit se menee siihen, että on sitä kaaosta, jos on kauhee kiire ja puuttuu 
vaikka henkilökuntaa. Sillon ei pysty sitä päivää viemään läpi silleen ku 
toivois. Nii semmoset tilanteet aiheuttaa sitte sitä stressiä. 

 

Haastateltavat kertoivat tällaisissa tilanteissa kokevansa riittämättömyyttä, kun jokaista 

lasta ei ehdi huomioimaan tarpeeksi. Joku lapsi saattaa jäädä yhtenä päivänä pienem-

mälle huomiolle ja se aiheuttaa tyytymättömyyttä omaan työntekoon. 

 

On otettava huomioon, että päiväkodin henkilöstön vaihtuvuus ja sairaustapauksissa 

vaihtuvat sijaiset aiheuttavat lapsille usein stressiä, joka voi ilmetä esimerkiksi käy-

töshäiriöinä (Lund 2005-2007). Tämä osoittaa, että kyse on usein vierivästä kivestä, 

joka laittaa liikkeelle uuden kiven. Yksi työntekijä on sairaana, jolloin lapset kokevat 

stressiä aikuisen vaihtumisesta ja oireilevat huonolla käytöksellä. Tällöin töissä oleva 

työntekijä kokee itsensä riittämättömäksi, kun ei voi tarjota huomiotaan kaikille lapsille.  

 

Mahdollisesti edellä mainitun tilanteen aikaansaamana tai jonkin muun tilanteen takia 

työntekijä saattaa kokea olonsa turhautuneeksi tai jopa pettyneeksi. Tällainen tunne tu-

lee usein tilanteessa, jossa lasta saa toistamiseen komentaa tai lapsi ei tunnu sisäistävän 

jotakin monta kertaa opeteltua asiaa. Työntekijä saattaa tällöin miettiä omaa osaamis-

taan ja sitä miksi hän on epäonnistunut. 

 
Se on niinku semmonen pettymys, kun on jostain asiasta puhuttu ja mo-
neen kertaan ja sitten tulee se, että taasko me ollaan samassa ja tää toistuu. 

 

Toisinaan työpäivään saattaa liittyä myös erilaisia surun ja murheen tunteita. Joskus 

päiväkotityössä saattaa nähdä sellaisia tilanteita, jotka ovat erityisen raskaita. Tällainen 

saattaa olla esimerkiksi sellainen tilanne, jossa päihtyneet vanhemmat tulevat hakemaan 

lasta kotiin. Vaikka erilaisiin tilanteisiin on toimintamallinsa, niin murhetta saatetaan 

silti kokea viattoman lapsen tilanteesta. Tähän tapaan asiaa pohti eräs haastatelluista:  
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Tavallan se suru, jotenkin sen lapsen puolesta, että… Että vanhemmat ei 
oo niinku riittävästi huolehtinu siitä. Sitten sellanen tavallaan… Sellanen 
niinku voimattomuus  lapsen, nimenomaan sen lapsen puolesta. 

 

Nimenomaan epäonnistuneen päivän jälkeen mainittiin tunteiden kulkeutuvan myös 

kotiin. Myös onnelliset tunteet mainittiin kannettavan kotiin asti, mutta epäonnistuneen 

päivän jälkeiset tunteet saattavat helposti ottaa huomattavasti helpommin vallan. Tällöin 

myös tunnetilasta toiseen pääseminen voi olla haastavaa, vaikka seuraavan päivän tiede-

täänkin mahdollisesti olevan jo aivan erilainen.  

 

 

5.3 Lapsen kohtaaminen  

 

Haastatteluissa tuli esille monta lapsen kohtaamiseen vaikuttavaa tekijää. Jokainen 

työntekijä painotti, että jokaista lasta tulee kohdella samalla tavalla. Kaikki haastatelta-

vista myös kertoivat näin toimivansa. Eri asiaksi haastatteluissa todettiin huomion an-

tamisen määrä. Heidän mielestään ei ole väärin antaa toisille lapsille enemmän huomio-

ta kuin toisille, kunhan pysytään kohtuudessa, eikä kukaan lapsi tämän takia jää täysin 

vaille huomiota. 

 

Haastateltavat kertoivat lasten huomioinnin määrän olevan usein lapsista lähtöisin. Toi-

set lapset hakevat aikuisilta enemmän huomiota ja myös tarvitsevat sitä enemmän. Jo-

kainen haastateltu kertoi, ettei koe asiaa huonoksi. Tätä he perustelivat sillä, että ryh-

mässä on useampi työntekijä, jolloin itse ei ole edes mahdollista pystyä jokaista lasta 

päivittäin huomioimaan yhtä paljon. Kun työntekijöitä on useampi, saa toinen lapsi tar-

vitsemaansa huomiota toiselta aikuiselta. Lisäksi päiväkodeissa lisääntynyt pienryhmä-

toiminta auttaa siihen, että jokainen lapsi saisi tarvitsemansa huomion päivän aikana. 

 

Kävi ilmi myös, että haastateltavat eivät pidä niin sanottua suosikkilapsen aseman syn-

tymistä pahana asiana. Usein tällainen lapsi herättää työntekijässä iloisia tunteita esi-

merkiksi huumorinsa avulla. Toisaalta omien lasten myötä osa on huomannut, ettei suo-

sikkilapsia päiväkodissa enää synny. Erilaiset lapset herättävät tietenkin erilaisia tuntei-

ta, mutta jokainen työntekijä painotti, ettei se vaikuta siihen miten lapsia kohdellaan. 

Oma suosikki ei missään nimessä saa saada minkäänlaisia erivapauksia. Kuitenkin osa 

haastatelluista kertoi toisinaan moittivansa itseään, jos huomasivat, etteivät ole joillekin 

lapsille antaneet omaa huomiotaan pitempään aikaan. Joskus tällaiset ajatukset kanne-
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taan myös kotiin asti ja illalla saattaakin mieleen juolahtaa, että jäikö joku lapsista nyt 

vaille huomiota päivän aikana. Lapset olisi nähtävä haastateltujen mukaan niin sanotusti 

samalla viivalla, vaikka työskentely lasten erilaisten persoonien kanssa onkin haastavaa. 

Eräs haastatelluista kiteytti ajatuksensa: 

 

Sekin on mun mielestä ihan sallittavaa, et esimerkiks jokkut lapset herät-
tää semmosia hyvin positiivisia, myötätuntosia ajatuksia ja joitten kanssa 
on hyvin helppo työskennellä tosiaan. Sitten on osa lapsista, joitten kanssa 
joutuu tavallaan hakemaan kaikin keinoin sen miten mä lähestyn tätä lasta. 

 

Jokainen haastateltu painotti omaa ammatillisuuttaan siinä, että kohtelee lapsia tasapuo-

lisesti. Vaikka työntekijä tuntisikin suuttumusta, on ammatillisuus kuitenkin niin korke-

alla, ettei sitä näytetä lapselle. Kaikki myös totesivat haastatteluissa, että kokemus on 

auttanut heitä hallitsemaan omia tunteita sekä käyttäytymistä. Aloittelevina päiväkodin 

työntekijöinä moni kertoi jännittäneensä, joka taas toi työhön lisää tarpeetonta ja kuor-

mittavaa tunnetilaa. Kokemuksen myötä he ovat rentoutuneet ja pystyvät keskittymään 

paremmin lapsiin. Aina on kuitenkin sallittavaa, että joskus tunteet ottavat vallan, mutta 

silloin tilanteesta on hyvä itse poistua, kuten yksi haastateltava asian ilmaisi: 

 

Jos tulee sellanen tilanne, että nyt kyllä mää en jaksa tätä tilannetta, niin 
sitten täytyy sanoo työkaverille, että mää poistun tästä nyt, että otaks sää 
tän loppuun. 

 

Vaikka haastateltavat kertoivat erilaisia heidän tunteitaan kuohuttavia tilanteita, niin 

erikseen mainittiin, ettei sellaisia enää juuri tule. He osaavan nykyään asennoitua työ-

hön sillä tavalla, että totaalisia ääripäitä omissa tunnetiloissa tulee hyvin harvoin. Haas-

tateltavat kuitenkin sanoivat, ettei sillä ole merkitystä mitä siellä pään sisällä tapahtuu, 

vaan sillä mitä itse näyttää ulospäin. Kukaan ei maininnut kieltävänsä omia tunteitaan, 

vaan kaikki ajatukset ja tunteet sallitaan, kunhan niihin osaa suhtautua ja oman ulkokuo-

rensa pitää kurissa. 

 

 

5.4 Työntekijöiden keinot käsitellä työssä esiintyviä tunteitaan 

 

Haastatteluissa tärkeimmäksi väyläksi omien tunteiden käsittelyn osalta nousi työtiimi. 

Jokainen haastateltu korosti työtiimin toimivuuden tärkeyttä ja sitä, että siellä pystyy 

sanomaan mitä ajattelee ja miltä tuntuu. Työtiimiltä saa tukea, jos jokin osa omassa 



27 

 

työnteossa mietityttää. Joskus saattaa tulla tilanteita, joissa jää murehtimaan onko toi-

minut oikein. Tällöin tiimin kanssa tilannetta on hyvä purkaa yhdessä ja saada joko tuki 

omalle toiminnalleen tai uusia keinoja tulevien haasteiden varalle. Tällä tavalla tiimin 

kanssa voidaan yhdessä miettiä myös ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin.  

 

Mää koen, että jos on hyvä työtiimi, niin se on niinku valtavasti auttaa sii-
nä tunteiden käsittelyssä. Voi sanoo, että nyt mua harmittaa tai niinku ja-
kaa sen asian ja voi sitten yhdessä puhua, että mistä on kyse ja mitä vois 
tehdä. 

 

Haastateltavien mielestä tiimin tärkeys korostuu muun muassa siinä, että kukaan lapsi ei 

saisi hankalan leimaa otsaansa. Työtiimissä pystytään yhdessä purkamaan jokaisen tun-

teet kyseisestä lapsesta ja sitä kautta miettimään syitä lapsen käytöksen takana. Näiden 

keinojen avulla lapsi ei leimaudu vaikeaksi tapaukseksi ja häneen on helpompi suhtau-

tua. Tällaisen keskustelun kerrottiin auttavan omien tunteiden jäsentelyssä ja ymmärtä-

misessä. Yksin kaikki vaihtoehdot ei aina tule mieleen, mutta ryhmässä usein yhdessä 

löydetään ratkaisut. Joskus hankalimmissa tapauksissa saattaa työntekijä kantaa mur-

heensa myös illalla kotiin, joten on tärkeää, että tiimissä voi seuraavana päivänä kertoa 

mikä jäi kaihertamaan omaa mieltä.  

 

Työtiimin ohella haastatteluissa mainittiin hyvinä väylinä omien tunteiden käsittelyyn 

myös johtajan kanssa keskustelu sekä pahemmassa tilanteessa työterveys. Hyvä johtaja 

kuuntelee myös työntekijöidensä murheet ja antaa heille tukensa. Vaikka johtajan apua 

ei olisikaan tarvinnut, on kuitenkin hyvä tietää, että hän on käytettävissä. Joskus, jos 

tunteet kasvavat niin suuriksi, että menettää yöunensa tai ei löydä väylää niiden käsitte-

lyyn voi ottaa yhteyttä myös työterveyteen. 

 

Toinen työtiimin ohella kantava voima haastavien tunteiden kanssa oli haastateltavien 

mukaan päivien erilaisuus. Vaikka jonakin päivänä tuntuisi, ettei mikään onnistu ja mie-

li on maassa, niin on helppo suunnata katseensa tulevaan ja miettiä, ettei seuraava päivä 

todennäköisesti ole enää yhtä epäonnistunut. Haastatteluissa mainittiin, että päiväkoti-

työn parhaita puolia on juurikin vaihtelevuus, eikä murheellisiin ajatuksiin useinkaan 

ole edes helppoa uppoutua moniksi päiviksi. Välittömästi mielialan vaihtaminen ikäväs-

tä iloiseen on haastateltavien mukaan kuitenkin haastavaa, vaikka toisinaan jo päivän 

aikana ilmapiiri saattaa muuttua. Eräs haastateltava kuvasi tilanteen näin: 

  



28 

 

No… Seuraava päivä ei kyl välttämättä oo samanlainen, että ei se oo jat-
kuva tunne. Sitten taas… Voi olla, että iltapäiväkin on jo ihan erilaine. 

 

Ristiriitaiseksi väyläksi tunteiden käsittelyyn haastateltavat mainitsivat työnohjauksen. 

Toisaalta siinä saa purkaa tuntojaan ulkopuoliselle ihmiselle ja on jopa rentouttavaa 

saada näkökulmia sellaiselta ihmiseltä, joka ei suoraan ole alalla. Toisaalta haastatte-

luissa tuli myös ilmi, ettei työnohjauksesta ole mainittavaa apua, ellei työtiimi toimi 

kunnolla. Huonommin toimiva työtiimi ei kuitenkaan pysty asioista sen kummemmin 

puhumaan myöskään työnohjauksessa, kuten yksi haastateltava kiteytti: 

 

Enkä mää tiä koenko mää sitä (työnohjausta) tarpeelliseks, koska jos tii-
min jäsenet ei pysty keskenään puhuun niistä tunteistaan ja miltä niistä 
tuntuu, nii ei niistä sillon puhuta sen työnohjauksenkaan aikana. 

 

Tämä osoittaa, että työnohjaus ei voi korvata yhteen hiileen puhaltavaa työtiimiä. Työn-

ohjaus saattaisi tuoda mahdollisesti yksilötasolla apua joillekin, mutta usein asioihin 

löydetään ratkaisu oman työtiimin kesken, jolloin työnohjaus on tarpeetonta. 
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Siitä millaiseksi päiväkodin työntekijät kuvailevat onnistuneen päivän voi tehdä päätel-

män, että mielihyvän ja ilon tunteita on sallittua näyttää. Ilo saa tarttua lapsiin ja päivä 

on usein tätä kautta onnistuneempi. Vastapainoisesti haastateltavat sanoivat yksimieli-

sesti, että ammatillisuuden on oltava sillä tasolla, ettei suuttumusta tai hermostumista 

tuoda lasten nähden esille. Kiireen ja riittämättömyyden tunteen keskellä olisi jaksettava 

puurtaa ja omat tunteet tulisi jättää silloin taka-alalle.  

 

Mielestäni yllättävä piirre vastauksissa tuli eteen, kun keskusteltiin lasten tasapuolisuu-

desta ja tasa-arvosta. Haastateltavat kertoivat, ettei ole välttämättä huono asia, jos niin 

kutsuttu suosikkilapsi ryhmästä nousee esiin. Joku lapsi vain aiheuttaa työntekijässä 

enemmän positiivisia ajatuksia. Ehdottoman yksimielisiä vastauksissaan kaikki olivat 

siitä, ettei kukaan lapsiryhmässä saa minkäänlaisia erivapauksia, mutta eräänlainen suu-

rempi huomio oli sallittua antaa joillekin lapsille. Tätä haastateltavat perustelivat sillä, 

että jokainen lapsi saa tarvitsemansa huomion sen kautta, että ryhmässä on useampi 

aikuinen. Toiset lapset myös hakevat huomiota aikuiselta enemmän ja jollei se mene 

liiallisuuksiin, niin huomiota näille lapsille myös annetaan enemmän. Haastatteluissa 

tuli kuitenkin myös ilmi, että joskus joku työntekijä saattaa potea huonoa omaatuntoa, 

jos huomaa, ettei olekaan huomioinut esimerkiksi hiukan ujompaa lasta ollenkaan. 

 

Nämä itseäni aluksi yllättäneet vastaukset ovat myös osaltaan hyvin perusteltuja. Työn-

tekijöitä todellakin on ryhmässä useampi. Ei voida olettaa, että yksittäisen työntekijän 

harteilla olisi huomioida jokainen lapsi. Tämä antaa työntekijälle eräänlaista armolli-

suutta sitä kohtaan, ettei jokaiseen tilanteeseen ole pakko ehtiä. Lisäksi haastateltavien-

kin vastauksissa esiin noussut lisääntynyt pienryhmätoiminta auttaa siinä, että jokainen 

lapsi saa tarvitsemansa huomion päivän aikana. Pienryhmässä työntekijän on helpompi 

huomioida jokainen lapsi ja hänellä on paremmin aikaa kuunnella ja ottaa lapsen mieli-

piteet huomioon.  

 

Työntekijöiden keinot tunteiden käsittelyyn olivat hyvin paljon ongelman poistoon liit-

tyviä. Kolmannessa kappaleessani toin esille Nummenmaan (2010) esityksen siitä, että 

tehokkain harmillisten tunteiden käsittelykeino on poistaa näiden tunteiden aiheuttaja. 

Ongelman poistamisella en tietenkään tässä tilanteessa tarkoita niiden lasten poistamista 
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ryhmästä, jotka ikäviä tunteita saivat aikaan, vaan sitä, että näiden tunteiden aiheutta-

masta tilanteesta keskustellaan. Toimiva tiimi oli jokaiselle vastaajalle tärkein väylä 

purkaa omia tuntemuksiaan ja saada vertaistukea ja keinoja tilanteiden ratkaisuun. Mie-

lestäni yllättävää oli se, että pelkkiä mielihyvää lisääviä keinoja, kuten kotona tapahtu-

vaa musiikin tai liikunnan hyväksikäyttämistä ei mainittu lainkaan. Se ehkä osittain tuo 

kuitenkin esiin juuri sen, että kaikki haastateltavat ovat jo löytäneet parhaan mahdolli-

sen väylän tunteiden käsittelyyn. Kuten Nummenmaakin (2010) asian kertoi, ei pelkkä 

mielihyvän nostaminen riitä kuitenkaan poistamaan ongelmaa. 

 

Tunteiden osalta voisikin päätellä, että työyhteisössä pidetään sallittuna vain tietynlais-

ten tunteiden näyttämistä. Olisiko kuitenkin lapsenkin kehityksen, tunnekasvatuksen ja 

tasapuolisuuden, kuin myös työntekijän hyvinvoinnin nimissä reilumpaa kertoa lapselle 

kaikenlaisista aikuisten kokemista tunteista? Jos työntekijästä tuntuu, että joku lapsi 

aiheuttaa hänelle turhautumisen tai suuttumuksen tunnetta, olisiko yksi vaihtoehto ker-

toa tästä avoimesti lapselle? Tietenkin on muistettava tasapuolisuus ja lapsen itsetunnon 

kehittyminen, mutta eräänlainen tunteiden osoittaminen, niiden harmillistenkin osalta, 

saattaisikin olla toimivaa. Aikuinen opettaa lapselle omalla esimerkillään tunnetaitoja. 

Lapsi oppii aikuisen käyttäytymisestä sen miten erilaisiin tunteisiin suhtaudutaan ja 

kuinka niitä on hyvä säädellä (Kokkonen 2010, 85). Jos lapselle avoimesti kertoisi mikä 

aikuista tässä tilanteessa harmittaa ja suututtaa (esimerkiksi se, ettei lapsi kuuntele ai-

kuista, vaan juoksee käytävällä jatkuvasti käskyistä huolimatta), oppisi lapsikin samassa 

tilanteessa, että hankalien asioiden käsittely voi auttaa tunteiden hallinnassa. Samalla 

lapsen ei tarvitsisi ihmetellä esimerkiksi aikuisen ilottomuutta tai tilanteesta poistumis-

ta. 

 

Pohdin myös sitä mihin työntekijät osaavat vetää rajan suosikkilapsien kanssa. Haastat-

teluissa kuitenkin mainittiin, ettei ryhmän oma suosikki saa minkäänlaisia etuoikeuksia. 

Moni mainitsi, että tällaisia lapsia ryhmästä löytyy, eikä siinä ole mitään väärää. Sekin 

on ymmärrettävää, että jos lapsi on aivan ”ihastunut” johonkin aikuiseen, ei ole tarpeen 

häntä siitä rangaista jatkuvasti pois ohjaamalla. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille 

myös se, että toisinaan työntekijät huomaavat esimerkiksi pitävänsä joitakin lapsia 

enemmän sylissä kuin toisia. Toisinaan siitä saatetaan kokea myös hieman huonoa 

omaatuntoa. Voi siis olla mahdollista, että raja epätasapuolisen kohtelun ja huomion 

antamisen välillä on joskus hiuksenhieno. Osa lapsista osaa hakea huomiota ja usein 

juuri heillä on se jokin pilke silmäkulmassa tai muu ominaisuus, joka saattaa aiheuttaa 
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aikuisessa suurempaa mielihyvää kuin toisessa. Osasta lapsista ei edes huomaa heidän 

tarvitsevan niin paljoa aikuista. Olisiko heidänkin kannaltaan kuitenkin oikeutettua saa-

da osakseen suurempaa huomiota aikuiselta? Tietysti myös tässä asiassa, kuten monessa 

muussakin, on kaksi puolta. Jokaisen lapsen olisi saatava tasapuolisesti aikuisen tukea. 

Jos kuitenkin toinen lapsi tarvitsee kehityksensä kannalta enemmän aikuista kuin toinen, 

niin miksi se häneltä otettaisiin pois. Tässä on vain löydettävä lapsen tarve ja pystyttävä 

tiedostamaan omat tunteet jokaista lasta kohtaan. 

 

Edellä mainittujen asioiden pohjalta voi todeta, että jokaisen työntekijän päivään vaikut-

tavat heidän omat arvonsa ja ajatusmaailmansa. Jonkun mielestä olisi oltava mahdolli-

simman tasapuolinen kaikkia kohtaan ja suhteen lapsen ja aikuisen välillä olisi oltava 

niin tasapuolinen kuin mahdollista. Toisen mielestä tietty eriarvoisuus kuuluu myös 

päiväkotiin. Sellaista ei tietenkään tarkoituksen mukaisesti haluta edistää, mutta jonkun 

lapsen suurempaa huomioimista ei pidetä lainkaan huonona asiana. Vaikka jokainen 

haastateltava sanoi, ettei toisen lapsen suurempi huomioiminen ole aina huono asia, niin 

osa haastateltavista lisäsi kuitenkin perään toisinaan moittivansa itseään epätasapuoli-

suudesta. Koemme siis kaikki asiat omalla tavallamme ja se mitä asioita arvostamme 

vaikuttaa toimintaamme myös työelämässä. 

 

En halua näillä pohdinnoillani missään nimessä loukata ketään haastatteluun vastannut-

ta. Tahdon antaa erilaisia vaihtoehtoja, joista olisi mahdollista löytää sopivia keinoja 

omienkin tunteiden käsittelyyn, sekä lapsen tasapuoliseen kohteluun. Saattaa myös olla, 

että haastateltavat käyttävät jo näitä keinoja työssään, vaikka he eivät sitä minulle mai-

ninneetkaan. Heillä saattaa myös olla muuten samansuuntaisia ajatuksia kuin mitä edel-

lä esitin. Haastattelutilanne oli varmasti myös haastateltaville jännittävä hetki ja siihen 

yhdistettynä oma kokemattomuuteni, saattoivat haastateltavat unohtaa sanoa joitakin 

heidän mielessään olevia asioita. Jos jokin asia ei tullut haastattelutilanteessa esille, en 

automaattisesti oleta, ettei sitä olisi olemassakaan. Koska olemme kaikki toisinaan 

unohtelevia ja erehtyväisiä saattaa tulla tilanteita, että unohdamme juurikin sen asian, 

joka meillä on niin sanotusti kielen päällä. 

 

Yhteenvetona näistä pohdinnoista tutkimuskysymyksiäni lähtökohtana käyttäen totean, 

että päiväkodissa työssä esiin nousevat tunteet vaikuttavat suureksi osaksi enemmän 

päiväkodin yleiseen ilmapiiriin. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: miten työnte-

ossa esiin nousevat tunteet vaikuttavat päiväkodin työntekijän ja lapsen suhteeseen? 



32 

 

Haastatteluiden perusteella voi mielestäni tehdä päätelmän, että työntekijöiden tunteet 

eivät juurikaan vaikuta lasten tasapuoliseen kohteluun. Kaikki haastattelemani työnteki-

jät pitivät ammatillisuutta suuressa arvossa ja sen kautta sitä, että omat tunteet osataan 

tarpeen vaatiessa siirtää taka-alalle. Enemmänkin erilaiset tunnetilat vaikuttavat siihen 

millainen ilmapiiri päiväkodissa päivän aikana vallitsee. Positiivinen asenne ja iloisuus 

tarttuvat muihinkin ja päivinä jolloin harmittaa, pyritään tunteet kätkemään ja asennoi-

tumaan työhön ammatillisuuden velvoittamalla tavalla. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni oli: Miten työntekijät käsittelevät tunteita, jotka nousevat 

esiin työtä tehdessä? Tähän haastateltavilla oli erilaisia tiimin, esimiehen tai jopa työ-

terveyden kanssa käytäviä keskusteluja aiheesta. Työtiimin tärkeyttä haastatteluissa 

korostettiin useaan otteeseen. Lisäksi eräänlaisena kantavana voimana hiukan epäonnis-

tuneemman päivän keskellä työntekijät pitivät ajatusta paremmasta seuraavasta päiväs-

tä. Koska jokainen päivä on erilainen, työntekijät jaksoivat paremmin ikävämmänkin 

päivän läpi sillä mentaliteetilla, että seuraavan päivän ei enää tarvitse olla samanlainen. 
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7 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyötäni varten tekemät kuusi puolistrukturoitua yksilöhaastattelua antoivat 

varsin samantyylisiä vastauksia. Jokainen vastaaja on tietenkin yksilö, joten eroavai-

suuksiakin vastauksista pystyi huomaamaan. Vastaukset olivat kuitenkin itselleni osit-

tain jopa hyvin yllättäviä. Tällä oli opinnäytetyöni toteuttamisen kannalta toisaalta mo-

nipuolistava vaikutus ja toisaalta se loi myös uudenlaisen haasteen. Jouduin pohtimaan 

tutkimuskysymyksiäni ja toisinaan meinasin poiketa väärälle polulle. Kuitenkin tutki-

mussuunnitelmavaiheessa hyvin mietityt tutkimuskysymykset auttoivat minua selviä-

mään eteen ilmaantuneista haasteista. 

 

Olen ennen opinnäytetyöni haastatteluja toteuttanut muutaman haastattelun nauhurin 

kanssa. Tämä ei siis ollut ensimmäinen kerta kun suunnittelin kysymyksiä ja toimin 

haastattelijana. Lisäksi suoritin harjoitteluhaastattelun eräälle sosionomiopiskelijalle. 

Siitä huolimatta haastattelutilanteessa vallitsi pieni jännitys ja luulen, että kokeneempi 

haastattelija olisi saattanut saada enemmän aineistoa tarkentavilla lisäkysymyksillä. 

Itsekin esitin lisäkysymyksiä, mutta vielä viimeisenkään haastattelun aikana en kokenut 

olevani täysin rentoutunut ja tyyni. 

 

Koska suoritin vain kuusi kappaletta haastatteluja täytyy huomioida, etteivät opinnäyte-

työni tulokset vastaa kovin suurta otantaa. Vastaukset ovat juuri näiden kuuden ihmisen 

käsitys esittämiini kysymyksiin. Vaikka otanta ei olekaan suuri, voi vastauksista silti 

saada jonkinlaista suuntaa-antavaa tietoa tunteiden vaikutuksesta päiväkodin työnteki-

jöiden työntekoon sekä siihen, miten näitä tunteita voidaan käsitellä. 

 

Tunteita käsitellään erilaisissa tutkimuksissa koko ajan enemmän, mikä on mielestäni 

hyvä asia. Jatkotutkimusehdotuksia oman opinnäytetyöni pohjalta voisin esittää muuta-

man. Koska opinnäytetyön toteuttamiseen on rajallinen aika, jouduin jättämään omista 

suunnitelmistani pois työntekijöiden havainnoinnin. Mielestäni varmempia tuloksia 

voidaan saada, jos päiväkotiryhmän ulkopuolinen henkilö voisi tarkkailla työntekoa ja 

esittää kysymykset vasta sitten. Kysymykset varmasti muokkaantuisivat erilaisiksi ha-

vainnoinnin aikana ja tätä kautta olisi mahdollisuus saada laajempaa tietoa esimerkiksi 

suosikkilapsien asemasta. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää millä tavalla työnteki-
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jöiden tunteidenilmaisut vaikuttavat tai voivat vaikuttaa lapsen tunnekehitykseen aikui-

sen kuitenkin ollessa lapselle tärkeänä esikuvana tunteiden käsittelyssä. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

– Kokemus alalta ja koulutus 

– Minkälaiset tilanteet vaikuttavat siihen, että sinulla on hyvä/huono työpäivä ja millai-

sia tunteita näissä tilanteissa esiintyy? 

– Minkälaiset tilanteet ovat sellaisia, jotka vaikeuttavat sinua toimimaan työssäsi amma-

tillisesti? Minkälaiset tunteet silloin ovat läsnä? 

– Miten itse koet tunteiden vaikuttavan lapsen tasa-arvoiseen ja arvokkaaseen kohtaami-

seen? 

– Millä tavalla käsittelet edellä mainituista tilanteista esiin nousevia tunteita? 

– Arvioitko työkokemuksesi alalta vaikuttavan siihen, miten pystyt käsittelemään tilan-

teita ja tunteita, jotka niistä nousevat esiin? 

– Nouseeko lapsiryhmästä esiin tiettyjä lapsia ja millaisia tunteita sinulla on heitä koh-

taan? 

– Huomaatko joskus kohtelevasi lapsia epätasapuolisesti liittyen omiin tunteisiisi lapsis-

ta ja miltä sinusta tuntuu, kun huomaat tämän? Miten silloin toimit? 

 


