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1 Johdanto 

Opinnäytetyön aiheena on tutkia kasvatusvuorovaikutusta vuorohoidon arjen tilanteissa 

huoltajien näkökulmasta ja koota yhteen heidän kokemuksiaan varhaiskasvattajien ja heidän 

välisen kasvatusvuorovaikutuksen toimivuudesta erilaisissa arjen tilanteissa. Työn tilaajana 

toimii Hämeenlinnan kaupunki. Tilaajan toiveena on saada mahdollisimman monipuolista 

tietoa huoltajien kokemuksista, niin positiivisista kuin negatiivisistakin, liittyen 

kasvatusvuorovaikutukseen päiväkodin ja kodin välillä arjen tilanteissa. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa huoltajien ja varhaiskasvattajien välisestä 

kasvatusvuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä arjen tilanteissa huoltajien kokemana. Nyky-

yhteiskunnassa työskennellään yhä enenevissä määrin vuorotyössä, jolloin myös lapset 

tarvitsevat hoitoa vuorokauden ympäri. Vuorohoidossa niin lapset, vanhemmat kuin 

kasvattajatkin kohtaavat erilaisia arjen haasteita, jollaisia muissa päiväkodeissa ei 

välttämättä tule vastaan. (Malinen & Teppo, 2016, s. 14) Tämän takia opinnäytetyö on 

ajankohtainen ja tarpeellinen, ja sillä on potentiaalia tuottaa vastauksia erilaisiin 

vuorovaikutuksen haasteisiin päiväkodissa. 

Sosionomin ammatilliseen osaamiseen kuuluvat yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot erilaisten 

asiakasryhmien kanssa toimimiseen. Vuorohoidossa ja varhaiskasvatuksessa näitä taitoja 

tarvitaan niin lasten kuin huoltajienkin kanssa parhaalla mahdollisella tavalla 

kommunikoimiseen ja toimimiseen. (HAMK, n.d.) Opinnäytetyön tekijät ovat 

varhaiskasvatuksen opiskelijoita ja opinnäytetyön avulla pyritään tuottamaan tietoa 

vuorohoidossa olevien lasten huoltajien kaikenlaisista kokemuksista ja ajatuksista heidän ja 

päiväkodin henkilöstön väliseen arkiseen kasvatusvuorovaikutukseen liittyen. 

Toinen opinnäytetyön tekijöistä on suorittanut harjoittelun vuorohoidossa ja huomannut, 

miten tärkeää yhteistyö huoltajien kanssa on.  Tavallisessakin päiväkodissa huoltajat 

kohdataan ja kysellään kuulumisia, mutta päivät kuluvat usein melko samalla kaavalla. 

Vuorohoidossa hoitoajat vaihtelevat ja ovat epäsäännöllisiä, minkä takia huoltajien 

kohtaaminen ja lasten asioiden jakaminen on erityisen tärkeää.  Aiheesta löytyy tutkimuksia 

eri näkökulmista, mutta huoltajien näkökulmasta tutkittua tietoa löytyy vähän. Aikaisemmat 
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tutkimukset käsittelevät aihetta lähinnä varhaiskasvattajien kertomana, joten on 

kiinnostavaa saada myös huoltajien näkökulma asioihin. 

Tutkimuskysymykseksi asetettiin: ”Millaisena huoltajat kokevat kasvatusvuorovaikutuksen 

vuorohoidossa arjen tilanteissa?”. Opinnäytetyön tavoitteena on kerätä ja tuottaa tietoa 

kasvatusvuorovaikutuksesta arjen tilanteissa vuorohoidossa huoltajien kokemana. 

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus, joka tuottaa uutta tietoa arkisesta 

kasvatusvuorovaikutuksesta huoltajien näkökulmasta. 

2 Kasvatusvuorovaikutus vuorohoidossa 

Tässä luvussa käsitellään kasvatusvuorovaikutusta sekä vuorohoitoa yleisesti. Mitä ne ovat ja 

mitä ne pitävät sisällään? Lisäksi avataan muuta käsitteistöä, jota on tämän opinnäyteyön 

aiheen kannalta tärkeä ymmärtää.  Tärkeimpinä tiedon lähteinä tässä opinnäyteyössä on 

käytetty varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelman perusteita 2018 sekä aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta ja aiempia aiheesta tehtyjä tutkimuksia. 

2.1 Vuorohoito osana varhaiskasvatusta 

Varhaiskasvatus on pedagogista toimintaa, jota voidaan järjestää esimerkiksi päiväkodissa 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 2). Tämän opinnäytetyön kannalta varhaiskasvatuksen 

vuorohoito on käsitteenä keskeinen, sillä opinnäytetyössä tutkitaan varhaiskasvatuksen 

vuorohoidon henkilöstön ja kotien välistä kasvatusvuorovaikutusta. Varhaiskasvatusta 

säätelee varhaiskasvatuslaki, jossa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen, 

varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta sekä sen tietovarannosta. 

Varhaiskasvatuslaissa säädetään myös vuorohoidon järjestämisestä. 

Tutkimus tehtiin päiväkodissa, joka tarjoaa vuorohoitoa. Kunnilla on velvollisuus järjestää 

varhaiskasvatusta kunnan tarvitsemassa laajuudessa. Kunnan on myös tarjottava 

varhaiskasvatusta kaikkina niinä vuorokauden aikoina ja päivinä kuin tarvetta 

esiintyy. Vuorohoitoa tarjotaan aamuisin ennen kello 6:ta, iltaisin kello 18:n jälkeen sekä 

öisin lapselle, joka sitä tarvitsee huoltajan työn tai opiskelun vuoksi. Vuorohoitoa 

järjestetään myös viikonloppuisin sekä arkipyhinä. Vuorohoitoa tarjotaan joko erillisessä 
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vuoropäiväkodissa tai tavallisen päiväkodin tai perhehoidon yhteydessä. (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018 § 13)  

Vuonna 2013 kunnallisissa päiväkodeissa oli 14 300 lasta, jotka tarvitsivat vuorohoitoa. 

Näistä lapsista puolet tarvitsivat hoitoa kaikkina vuorokauden aikoina. (Malinen & Teppo, 

2016, s. 12) Nykyajan vuorotyöluonteinen työ lisää tarvetta vuorohoidolle. Kaupat ovat auki 

aikaisesta aamusta myöhään yöhön tai jopa 24/7. Vaihtelevat työajat saattavat lisätä 

perheellisten stressiä siitä, minne lapsen saa hoitoon työvuoron ajaksi. Vuorohoito omalla 

tavallaan lisää myös työhyvinvointia, kun huoltajan ei tarvitse huolehtia viikonlopun 

hoitopaikkaa, jos esimerkiksi tukiverkostoa ei ole. Vuorohoito itsessään ei lisää 

päivähoitomaksua. (Malinen & Teppo, 2016, s. 16)  

Vuorohoitoa tarvitsevalla lapsella hoitopäivät voivat alkaa siis milloin tahansa. 

Aamuvuoroista puhutaan silloin kun lapsi tulee hoitoon aamulla. Vuorohoidossa olevan 

lapsen aamut saattavat alkaa hyvin aikaisinkin. Päivä voi alkaa esimerkiksi klo 5.30 ja loppua 

klo 14.00. Iltavuoroista puhuttaessa lapsi on saapunut hoitoon myöhemmin aamulla ja lähtö 

tapahtuu päivällisen jälkeen. Joissain päiväkodeissa on rauhoitettu iltoja siten, että lapsen 

saa hakea kotiin ennen tiettyä aikaa, esimerkiksi klo 22.30. Tätä on perusteltu siten, että 

päiväkotiin yöksi jäävät lapset saavat unirauhan. Vuorohoidossa lapsen arkea rytmittää 

samanlainen arki kuin tavallisessakin päiväkodissa, vaikka hoitoajat ovat epäsäännöllisiä. 

Toinen tämän opinnäytetyön kirjoittajista on työskennellyt vuoropäiväkodissa, ja kyseisessä 

yksikössä tapana oli, että lapsen sai hakea vielä klo 23.15, jos seuraavana päivänä huoltajalla 

ja lapsella oli vapaapäivä tai iltavuoro. Jokaisessa vuoropäiväkodissa tai vuorohoitoa 

toteuttavassa paikassa on omat rutiininsa iltavuorolaisille. Lapset saatetaan laittaa aikaisina 

aamuina takaisin nukkumaan, ja myöhäisinä iltoina katsotaan lapsen ikätason ja hakuajan 

mukaan, laitetaanko lapsi nukkumaan vai ei. Näistä asioista keskustellaan huoltajan kanssa ja 

kuunnellaan heidän toiveitaan. (Malinen & Teppo, 2016, s. 21) 

2.2 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatus on lapsen suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon muodostama kokonaisuus, jossa erityisesti painottuu pedagogiikka. 
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Varhaiskasvatuksella on tärkeä rooli lapsen kasvun ja oppimisen polulla, ja se on osa 

suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatus kattaa lapsen elämän ensimmäiset kuusi 

vuotta vauvaiästä aina peruskoulun alkamiseen asti. (OPH, n.d.) Vuorohoidossa on otettava 

huomioon lapsen paikallaolon epäsäännöllisyys pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa. (OPH, 2018, s. 19) 

Varhaiskasvatus tukee lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää lasten tasa-arvoa ja 

yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatuksella ehkäistään lasten syrjäytymistä sekä tuetaan 

huoltajia lasten kasvatuksessa ja mahdollistetaan heidän osallistumisensa työelämään tai 

opiskeluun. Varhaiskasvatuksessa lasten osallisuus vahvistuu, ja heistä kasvaa yhteiskunnan 

aktiivisia toimijoita. (OPH, n.d.) 

2.3 Huoltajien ja kasvattajien välinen yhteistyö 

Vuorohoidon haasteina voidaan pitää pedagogisen toiminnan suunnittelua ja toteutusta 

tasavertaisesti kaikille lapsille. Haasteena voidaan pitää myös huoltajien ja kasvattajien 

välisen vuorovaikutuksen ylläpitämistä. Varhaiskasvattajalla tarkoitetaan päiväkodin 

henkilökunnan jäsentä, joka on suorittanut joko sosiaalialan perus- tai korkeakoulututkinnon 

tai kasvatustieteiden kandidaatin tutkinnon. Kasvattajat ovat lastenhoitajia, sosionomeja tai 

varhaiskasvatuksen opettajia. Jokaisessa päiväkodin ryhmässä toimii vähintään yksi 

varhaiskasvatuksen opettaja. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018) 

Kasvattajat tekevät erilaisia työvuoroja ja joskus voi kulua aikaa ennen kuin kasvattajan ja 

huoltajan polut kohtaavat. Kohdattaessa kasvattaja saattaa myös olla keskellä jotakin arkista 

toimintaa, mikä saattaa haitata kommunikaatiota sillä hetkellä. Vuorohoidossa kasvattajalla 

saattaa olla eniten aikaa perheen kohtaamiselle iltaisin ja viikonloppuisin, kun päiväkodissa 

on hiljaisempaa. (Malinen & Teppo, 2016, s. 129) Tämä opinnäytetyö keskittyy nimenomaan 

vuorohoitopaikan ja huoltajien väliseen arkiseen kasvatusvuorovaikutukseen. 

Tutkimuksessa keskitytään arjen tilanteisiin, vaikka mahdollisuus vuorovaikutukseen on 

myös kasvattajan ja huoltajan välisissä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman 

laatimistilanteissa. Opinnäytetyön tulososuudessa kuitenkin mainitaan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelma, joten on perusteltua avata käsitettä hieman tietoperustassa. 
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Varhaiskasvatussuunnitelma on laissa määrätty laadittavaksi lapselle, joka osallistuu 

varhaiskasvatukseen päiväkodissa tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatussuunnitelman 

tekemiseen osallistuvat lapsen huoltajat sekä varhaiskasvatuksen opettaja. Lapsen tarpeiden 

mukaan paikalla voi olla myös erityisvarhaiskasvatuksen 

opettaja. Varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen voi tarpeen mukaan osallistua 

myös muita sosiaalialan tai terveydenhuollon ammattilaisia. (Varhaiskasvatuslaki 540/2018)  

Tässä opinnäytetyössä käytetään käsitettä huoltaja. Käsite valittiin siksi, koska se kattaa 

laajemmin erilaisten vanhempien tai huoltajien verkoston. Ei voida olettaa, että ihminen joka 

lapsen hakee, on lapsen vanhempi. Kun lapsi syntyy, äidistä tulee hänen huoltajansa. 

Avioliiton nojalla myös aviomies on lapsen huoltaja. Jos lapsi syntyy avioliiton ulkopuolella, 

voivat lapsen vanhemmat sopia yhteishuoltajuudesta. Huoltaja vastaa lapsen tasapainoisen 

kehityksen mahdollistavien elinolosuhteiden turvaamisesta ja hänellä on oikeus päättää 

lapsen asioista, esimerkiksi nimestä, terveydenhuollosta, uskonnosta, asuinpaikasta ja 

koulutuksesta. Jos lapsella ei ole vanhempia tai jos vanhemmat eivät pysty huolehtimaan 

lapsesta, voidaan hänelle määrätä yksi tai useampi huoltaja joko yksin tai yhdessä 

vanhempien kanssa. Tuomioistuin ratkaisee asian vanhemman tai holhousviranomaisen 

pyynnöstä. (Lastensuojelu, n.d.) 

Vanhempien erotessa tulee lasten huoltajuudesta sopia. Yleisintä eroamisen jälkeen on 

yhteishuoltajuus, mikä tarkoittaa sitä, että vanhemmat päättävät edelleen yhdessä lapsen 

tärkeistä asioista, kuten kasvatuksesta, terveydenhuollosta ja matkustamisesta. Se, jonka 

luona lapsi asuu, päättää hänen päivittäisistä asioistaan. Jos yhteishuoltajuus ei eron jälkeen 

onnistu, voi toinen vanhemmista hakea yksinhuoltajuutta, mikä tarkoittaa, että hän päättää 

jatkossa yksin lapsen asioista. Lapsella on kuitenkin kaikissa tilanteissa oikeus tavata 

molempia vanhempiaan. (Lastensuojelu, n.d.) 

2.4 Kasvatusvuorovaikutus 

Kasvatusvuorovaikutusta on hyvä lähteä käsittelemään varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteiden kautta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on opetushallituksen 

laatima määräys, jonka mukaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta tulisi toteuttaa.  Se on 

varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaava asiakirja, joka pohjautuu varhaiskasvatuslakiin. 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaa myös vuorohoidossa olevan lapsen 

varhaiskasvatusta. Opetushallitus on koonnut nämä perusteet tuoreimpien tutkimusten sekä 

yhteiskunnan ja varhaiskasvatuksen muutosten pohjalta. (OPH, n.d.) Sen perusteella tulee 

myös laatia lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Lisäksi näiden perusteiden pohjalta 

varhaiskasvatusta järjestävät kunnat hyväksyvät ja laativat oman kuntakohtaisen 

varhaiskasvatussuunnitelmansa. (OPH, 2018, ss. 7–8) 

Varhaiskasvatuslain varhaiskasvatukselle asettamien tavoitteiden kohta 10 käsittelee 

varhaiskasvattajien yhteistyötä huoltajien kanssa. Varhaiskasvattajien täytyy toimia lapsen ja 

lapsen huoltajien kanssa niin, että lapsen kasvua ja hyvinvointia tuetaan yhdessä lapsen 

kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Varhaiskasvattajien tehtävänä on myös tukea 

huoltajia lapsen kasvatuksessa. (OPH, 2018, s. 16) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on oma lukunsa huoltajien kanssa tehtävälle 

yhteistyölle. Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä onkin suuri merkitys lasten kasvun, 

hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Vuorovaikutuksessa huoltajien kanssa 

varhaiskasvattajien on oltava aktiivisia aloitteentekijöitä. Huoltajien ja varhaiskasvattajien 

yhteistyön avulla asetetaan normit ja tavoitteet sekä herätetään 

keskustelua varhaiskasvatuksen arvoista, asenteista ja tarpeista. Tärkeää on perheiden 

moninaisuuden sekä lasten yksilöllisten tarpeiden huomiointi. (OPH, 2018, s. 34)  

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön pohja on päivittäisissä kohtaamisissa lapsen 

päiväkotiin tulo- ja hakutilanteissa. Näiden keskustelujen avulla saadaan tietoa lapsen 

oppimisesta ja kehityksestä sekä lasta koskevista akuuteista asioista. Näiden keskustelujen 

avulla lapsi saa tarvitsemaansa vahvistusta niin kotoa kuin varhaiskasvatuksestakin. Kaikilla 

kasvattajilla tulee olla sama linja lapsen kasvatuksessa. Päivittäisten kohtaamisten lisäksi 

huoltaja kutsutaan kaksi kertaa vuodessa palaveriin, jossa käsitellään lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Palaverissa käsitellään lapsen kasvua, kehitystä, hyvinvointia 

ja oppimista sekä asetetaan tavoitteet lapsen varhaiskasvatukselle. (OPH, 2018, s. 34) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus järjestetään yhteistyössä 

huoltajien kanssa, jotta lapsi saa omien tarpeidensa mukaista kasvatusta, opetusta ja 

hoitoa. Yhteistyön merkitys korostuu, kun lapsella tai perheellä ilmenee tuen tarvetta. Tukea 
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voidaan järjestää myös ulkopuolelta esimerkiksi kasvatus- tai perheneuvolasta tai 

vammaispalveluista. On tärkeää muodostaa selkeä kokonaisuus lapsen tuen 

järjestämisestä. Huoltajaan on tärkeää olla yhteydessä heti, kun herää huoli lapsen kasvusta, 

kehityksestä tai hyvinvoinnista. (OPH, 2018, ss. 55–56) 

Pedagogiikalla tarkoitetaan ammattihenkilöstön suunnitelmallisesti toteuttamaa toimintaa, 

jonka tavoitteena on tukea lasten hyvinvointia ja oppimista. Toiminta pohjautuu 

monitieteiseen tietoon, mutta erityisesti kasvatus- ja varhaiskasvatustieteelliseen 

tietoon.  Pedagogiikan tulisi olla läsnä kaikessa arjen toiminnassa. (Ahonen, 2017, 

s. 37) Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys sisältää oppimisen osa-alueet, 

laaja-alaisen osaamisen, lasten mielenkiinnon kohteet ja tarpeet sekä arvoperustan ja 

oppimiskäsitykset. (OPH, 2018, s. 36) Huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä näiden 

kaikkien tulisi nousta esiin jokapäiväisissä kohtaamisissa, mutta viimeistään lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmapalaverissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhutaan huoltajien kanssa tehtävästä 

yhteistyöstä, mutta tätä yhteistyötä voidaan kutsua myös kasvatusvuorovaikutukseksi. 

Kasvatuskumppanuus on vanha termi, jota on käytetty huoltajien ja varhaiskasvatuksen 

välisestä yhteistyöstä. Kasvatusvuorovaikutus on osapuolten keskinäistä, vaiheittain 

etenevää yhteistoimintaa ja vuoropuhelua (Kekkonen, 2012, s. 47). Varhaiskasvatuksen 

haasteena on ratkaista, miten henkilöstön, huoltajien ja lasten välisessä 

kasvatusvuorovaikutuksessa syntyvä tieto muunnetaan kasvatuskeskusteluissa 

pedagogisiksi, kasvatuksellisiksi ja hoidollisiksi sisällöiksi, käytännöiksi ja dokumentoiduiksi 

havainnoiksi. 

Kasvatusvuorovaikutus etenee vaiheittain. Alussa kasvattajat ja huoltajat keskustelevat 

lähinnä lapsen perustarpeisiin liittyvistä asioista, mutta vuoropuhelun edetessä ja 

kasvatuskumppanuuden kehittyessä huoltajat rohkaistuvat puhumaan myös lapsen 

kehityksen, oppimisen ja toiminnan pedagogiikasta. Kun varhaiskasvatuksen henkilöstö ja 

huoltajat tekevät yhteistyötä, arvostavat toisiaan ja ovat sitoutuneita lasten kasvattamiseen, 

rakentavat he yhteistä ymmärrystä lapsen varhaiskasvatuksesta, sen suunnittelusta, 

toteuttamisesta ja arvioinnista. (Kekkonen, 2012, ss. 57–58) Kekkonen käyttää kirjassaan 
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termiä kasvatuskumppanuus, jota ei nykyään enää käytetä, mutta jonka merkitys on pitkälti 

sama kuin termin kasvatusvuorovaikutus, jota tässä opinnäytetyössä käytetään. 

Kasvattajat ja huoltajat rakentavat keskinäistä kumppanuuttaan ja 

kasvatusvuorovaikutustaan pikkuhiljaa. Luottamuksen kasvaessa keskustelujen sisällöt ja 

aiheet laajenevat ja syvenevät. Kohtaamisten syveneminen on edellytys sille, että 

vanhemmat saadaan aidosti vuoropuheluun mukaan. Avoimuuden ja rehellisyyden lisäksi 

työntekijän on tärkeää olla joustava ja valmiina muutoksiin. Työntekijän on oltava aktiivinen 

ja aloitteellinen ja kutsuttava huoltajat yhteistyöhön. (Kekkonen, 2012, s. 58) 

Keskinäinen hyväksyntä, kunnioitus, avoimuus, luottamus sekä jaettu vastuu ovat 

avainasemassa kasvatuskumppanuutta luovassa vuorovaikutuksessa. Osapuolten on tärkeää 

kyetä tehokkaaseen neuvotteluun ja ymmärtää, kuka on lopullisessa 

päätöksentekovastuussa. Kasvatusvuorovaikutukselle ominaista on myös kuunteleminen, 

liittyminen, voimaantuminen, jaettu oppiminen, huolenpito, hienotunteisuus, reflektoiva 

palaute sekä yksilöllisyys. Huoltajien ensitapaamisella ja kasvattajan tavalla ottaa 

vanhemmat mukaan toimintaan on ratkaiseva merkitys sille, millainen 

kasvatuskumppanuussuhteesta muodostuu. Työntekijän vastavuoroisuus ja sensitiivisyys 

lapsen asioissa herättää huoltajissa kunnioitusta, kiitollisuutta ja halua auttaa lapsen 

kehityksen tukemisessa. (Kekkonen, 2012, s. 59) 

Päiväkodissa lapsikohtaiset kasvatuskeskustelut ovat vahvasti kiinni lapsen arjessa. 

Keskustelut käsittelevät lapsen toimintaa, käyttäytymistä ja kehityksen ajankohtaisia 

kysymyksiä. Huoltajien tuodessa tai hakiessa lapsia päiväkodista käydään usein lyhyitä, 

epämuodollisia keskusteluja, joissa vaihdetaan tietoa lapsen käyttäytymisestä, terveydestä ja 

toiminnasta päiväkodissa. Näissä tilanteissa kasvattaja joutuu usein jakamaan huomionsa 

koko lapsiryhmälle ja mahdollisesti useammalle huoltajalle, joten keskusteluissa harvemmin 

sivutaan mitään sen syvällisempää. (Kekkonen, 2012, s. 59) Tässä opinnäytetyössä 

käsitellään näitä arjen kasvatusvuorovaikutuksen hetkiä. 

Kulttuuristen uskomusten ja arvojen yhteensopivuus, kasvattajien kulttuurinen sensitiivisyys, 

perheen sosioekonominen, etninen ja kulttuurinen tausta sekä kasvattajien omat 

uskomukset, arvot ja toimintamallit ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat varhaiskasvattajien ja 
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huoltajien välisen kommunikaation toimivuuteen. Varhaiskasvattajien omassa 

lapsuudessaan omaksutut vuorovaikutukseen liittyvät arvot, uskomukset ja toimintamallit 

vaikuttavat myös heidän kasvatus- ja kommunikaatiokäytäntöihinsä. Onkin tärkeää osata 

laittaa omat kulttuuriset arvonsa syrjään, jotta voidaan kuulla huoltajia. (Kekkonen, 2012, s. 

60) 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuvan kasvatuksen perusta löytyy vanhempien ja henkilökunnan 

yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Kasvatusta ei myöskään tapahdu vain kasvattajan ja 

kasvatettavan välillä vaan siihen vaikuttavat myös sosiaaliset rakenteet kuten 

kasvatusyhteisö sekä kulttuuri.  Kasvatuskulttuurin näkymätön taso koostuu kulttuurin 

tiedostamattomasta osasta. Siihen kuuluvat käsitys lapsuudesta, kasvusta, kehityksestä, 

oppimisesta sekä kasvatuksen yhteistyösuhteista. Kulttuurin tiedostettuun osaan 

kuuluu arvot ja tavoitteet, jotka ohjaavat kasvatustoimintaa. Kulttuurin näkyvällä 

tasolla tarkoitetaan näkyväksi tehtyä kasvatustoimintaa kuten vuorovaikutustapoja, 

ympäristöjä ja tilojen käyttöä. (Karila ym., 2006, s. 23) 

Kasvatusvuorovaikutussuhteen luomisessa henkilöstön on tärkeää huomioida se, että 

vanhempana oleminen sekä perheessä tapahtuvat asiat ovat monelle 

vanhemmalle henkilökohtaisia. Kasvatushenkilöstön positiivinen suhtautuminen 

lapseen sekä vanhempaan lapsen asiantuntijana on pohja 

hyvälle kasvatusvuorovaikutussuhteelle. Toisinaan kasvattajan on hyvä luoda vanhempaan 

myös asymmetrinen suhde. Tällöin kasvattaja on lapsen kasvun ja kehityksen asiantuntija ja 

vanhempi saa näin tukea sille, että on toiminut oikein lapsen kasvatuksessa hakiessaan 

omalle toiminnalleen vahvistusta kasvattajalta.  (Karila ym., 2006, s. 90)  

Vuorovaikutussuhde huoltajan ja kasvattajien välillä on tärkeä lapsen kehityksen kannalta. 

Vuorovaikutus on yhdistävä tekijä lapsen eri kasvuympäristöjen välillä. 

Vuorovaikutuksen laatu vaikuttaa suuresti kaikkiin osapuoliin. Parhaimmillaan kasvattajat ja 

huoltajat saavat suhteesta itselleen tukea ja ymmärrystä siihen, miten toimia lapsen 

kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä tukien.  (Karila ym. 2006, s. 91) 
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2.5 Varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat tekijät 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, vuonna 2018 julkaisema 

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset -asiakirja, muodostaa 

teoreettisen ja käsitteellisen pohjan laadun arvioinnille kansallisesti ja paikallisesti. Asiakirjan 

tarkoituksena on varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityisten palveluntuottajien tukeminen 

laadunhallintaan liittyvän itsearvioinnin toteuttamisessa sekä tiedon tarjoaminen 

varhaiskasvatuksen rakenteelliseen ja sisällölliseen arviointiin liittyen. (Karvi, n.d.) 

Varhaiskasvatuksen laadun määrittely sitoutuu arvoihin, jotka kertovat, mitä 

varhaiskasvatuksessa tavoitellaan ja miksi jokin asia on tärkeä. Laadun rakennetekijät, 

esimerkiksi varhaiskasvatusta ohjaava opetussuunnitelma ja henkilöstön koulutus, ovat 

varhaiskasvatuksen järjestämiseen liittyviä reunaehtoja. Laadun rakennetekijät liittyvät 

siihen kuka, missä ja millaisissa puitteissa varhaiskasvatusta toteutetaan. Laadun 

prosessitekijät taas ovat yksikön pedagogiseen toimintakulttuuriin liittyviä tekijöitä, jotka 

ovat suorassa yhteydessä lapsen kokemuksiin. Prosessitekijöitä ovat esimerkiksi lasten, 

huoltajien ja henkilöstön väliset vuorovaikutussuhteet sekä lapsiryhmien pedagoginen 

toiminta. Prosessitekijät kuvaavat sitä, miten varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja 

sisältöjä toteutetaan käytännössä. (Karvi, 2019, s. 7) 

Varhaiskasvatuksen prosessien laatuun vaikuttaa henkilöstön ja lasten huoltajien välinen 

välitön, luottamuksellinen ja tasavertainen vuorovaikutussuhde. Parhaimmillaan osapuolet 

avartavat toistensa näkökulmia kasvatuksesta ja kehityksestä. Huoltajien osallistuminen 

oman lapsensa varhaiskasvatukseen on tärkeää laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta. 

Lähtökohtana kasvatusyhteistyölle on lapsen ja hänen huoltajiensa arvostaminen sekä avoin, 

luottamuksellinen ja tasavertainen suhde. Vuorovaikutuksessa näkyy kunnioitus huoltajien 

tuntemukseen omasta lapsestaan sekä henkilökunnan ammattitaito. Varhaiskasvatuksessa 

on varmistettava huoltajien mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun, 

toimintaan ja arviointiin. Huoltajien kanssa suunnitellaan yhdessä erilaisia 

kasvatusyhteistyön muotoja ja toimintatapoja. (Karvi, 2019) Nämä Karvin toteamat 

varhaiskasvatuksen laatuun vaikuttavat tekijät ovat pitkälti pohjana aiheeseen, jota 

opinnäytetyössä tutkitaan. 
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2.6 Aikaisemmat tutkimukset 

Päivi Toppinen (2016) on kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut 

vanhempien kertomuksia lastensa hyvinvoinnista päiväkodissa. Tutkimuksessa on 

tarkasteltu, miten yhteisyyssuhteet lapsen hyvinvoinnin rakentajana näkyvät vanhempien 

kertomuksissa. Haastateltavana on ollut yhteensä 15 vanhempaa kolmesta eri päiväkodista 

Oulussa. Tutkimuksessa on käytetty kerronnallisen haastattelun menetelmää. Keskeisimpänä 

lapsen hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä aineistossa esiintyivät päiväkodissa toteutuvat 

yhteisyyssuhteet. Tutkimuksessa todetaan, että päiväkodin ja vanhempien välisen 

kasvatuskumppanuuden sekä lapsen vuorovaikutussuhteiden päiväkodin henkilökunnan ja 

muiden lapsien kanssa on tärkeää toimia hyvin. Toppisen (2016) mukaan riittävä tiedon 

saanti lapsen päivästä ja keskustelu päiväkodin kasvatus- ja toimintakäytänteistä on 

vanhemmille tärkeää. Vanhemmat pitävät merkittävänä sitä, millainen suhde lapsen ja 

päiväkodin kasvattajien välillä on. 

Meidän opinnäytetyössämme tutkitaan kasvatusvuorovaikutusta huoltajien kokemana. 

Toppinen (2016) on lähestynyt aihetta lasten hyvinvoinnin näkökulmasta, mikä on toki 

tärkeä indikaattori siitä, miten päiväkodin ja kodin välinen yhteistyö toimii. Meidän 

tutkimuksemme käsittelee kasvatusvuorovaikutusta laajana kokonaisuutena, jossa huoltajat 

pääsivät kertomaan omia kokemuksiaan heidän ja päiväkodin henkilöstön välisen 

kasvatusyhteistyön sujuvuudesta. Halusimme kerätä opinnäytetyöhömme mahdollisimman 

rehellisiä mielipiteitä ja kokemuksia, jotta tuloksia voisi käyttää päiväkodin ja kodin välisen 

yhteistyön kehittämiseen jatkossa. 

Helena Veijonen (2013) on tutkinut opinnäytetyössään työntekijöiden hyviä 

kasvatusvuorovaikutuskäytäntöjä lapsen hyvinvoinnin tukemisessa vuorohoidossa. 

Laadullinen tutkimus on toteutettu Uuraisten kunnalle puolistrukturoidulla 

teemahaastattelulla. Haastateltavana on ollut yhteensä 10 päiväkodin työntekijää kahdesta 

vuoropäiväkodista. Tutkimustuloksissa käy ilmi, että eniten kehitettävää on 

kasvatuskumppanuussuhteissa. Vanhempien halutaan osallistuvan enemmän päiväkodin 

arkeen. Myös lasten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia päiväkodin arjessa tulisi 

tutkimuksen mukaan lisätä. 
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Omassa tutkimuksessamme pyrimme selvittämään enemmän huoltajien kokemuksia 

kasvatusvuorovaikutukseen liittyen ja tuottamaan tietoa, jota mahdollisesti pystyy 

käyttämään tämän kasvatusvuorovaikutussuhteen kehittämiseen. Veijosen (2013) 

opinnäytetyössä on siis haastateltu päiväkodin työntekijöitä, kun taas meidän 

opinnäytetyössämme ääneen pääsevät huoltajat. 

Maria Alasen (2016) kasvatustieteen pro gradu -tutkielmassa on tarkasteltu 

lastentarhanopettajien ja lasten vanhempien näkökulmia vuorohoidon kontekstissa. 

Tutkimus on toteutettu laadullisella tutkimusotteella ja aineisto kerätty teemahaastattelujen 

avulla keväällä ja syksyllä 2015. Tutkimustulokset osoittavat, että huoltajat ovat tyytyväisiä 

vuorohoitoon palveluna ja luottavat vahvasti henkilökuntaan. Huolena mainittiin perheiden 

elämänhallintataidot niin lasten hyvinvoinnin kuin vanhemmuudenkin näkökulmasta. 

Nähtiin, että vuorohoidossa on ongelmia enemmän kuin muissa päiväkodeissa ja että 

vanhemmat tarvitsevat neuvoja myös perusasioissa. Vanhemmat olivat huolissaan omasta 

jaksamisestaan ja tukiverkostot koettiin korvaamattomiksi. 

Sanja Tahkokorpi-Kamppuri (2018) on kasvatustieteiden pro gradu -tutkielmassaan kuvannut 

vanhempien kokemuksia haasteista varhaiskasvattajien kanssa, mikä on myös yksi tulevan 

opinnäytetyömme ulottuvuuksista. Tahkokorpi-Kamppurin laadullista tutkimusta varten 

haastateltiin vanhempia, joilla oli ollut haasteita yhteistyössä varhaiskasvattajien kanssa. 

Keskeisimpinä tutkimustuloksina Tahkokorpi-Kamppuri (2018) mainitsee vanhempien ja 

varhaiskasvattajien epäsymmetrisen yhteistyösuhteen sekä varhaiskasvattajien valta-

aseman ja vallankäytön. Yhteistyön epäonnistumiseen vaikuttivat vanhempien mielestä 

varhaiskasvattajien puutteelliset vuorovaikutustaidot ja ammattitaidottomuus sekä 

henkilökohtaiset ominaisuudet. Tutkimuksen tapauksissa vasta lapsen vaihdettua päiväkotia 

tai ryhmää yhteistyön haasteet ratkesivat lopullisesti. Vanhempien vinkkejä toimivaan 

yhteistyöhön olivat mm. avoimuus, kunnioitus, positiivisen palautteen kertominen sekä 

lapsen hakutilanteessa tapahtuvat päivittäiset keskustelut. 

Tahkokorpi-Kamppuri (2018) toteaa, etteivät tutkimustulokset ole yleistettävissä tapauksen 

ainutlaatuisuuden vuoksi, mutta ne antavat kuitenkin laajempaa osviittaa siitä, millaisista 

yhteistyön ongelmista vanhempien näkökulmasta saattaa olla kyse. Omaan 

tutkimukseemme toivoimme mahdollisimman laajasti vastauksia huoltajilta, jotta työ 
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käsittelisi laajasti erilaisia kokemuksia. Kuten myös Tahkokorpi-Kamppuri (2018) mainitsee 

omasta tutkielmastaan, toiveena on myös meidän tutkimuksessamme tuottaa tuloksia, joita 

voi myöhemmin hyödyntää varhaiskasvattajien yhteistyöosaamisen kehittämisessä. 

Nina Teikari (2015) on opinnäytetyössään tutkinut kasvatuskumppanuutta vuorohoidossa, 

mikä on lähellä myös meidän tutkimuksemme aihetta. Teikari (2015) tosin on tutkinut 

aihetta työntekijän näkökulmasta, kun me taas tutkimuksessamme pyydämme huoltajia 

kertomaan kokemuksistaan. Teikarin laadullinen tutkimus on toteutettu toiminnallisella 

oppimiskahvilamenetelmällä vuorohoidon henkilökunnan kesken. Vuoropäiväkodin 11 

kasvatusvastuullisesta varhaiskasvattajasta tutkimukseen osallistui kuusi. Tutkimuksessa 

korostui kodin ja hoitopaikan välisen yhteistyön merkitys lapsen aloittaessa 

varhaiskasvatuksen. Perheen tutustuminen hoitopaikkaan useampaan kertaan vähentää 

hoidon aloituksen aiheuttamaa stressiä ja helpottaa sopeutumisessa. Näin luodaan myös 

hyvä pohja henkilökunnan ja perheen väliselle vuorovaikutukselle. 

Kuten sanottua, käsitteli meidän opinnäytetyömme samaa aihetta, mutta huoltajien 

näkökulmasta. Teikarin (2015) haastatteleman vuoropäiväkodin henkilökunta on luonut 

toimintamallit, jotka edistävät positiivisen kasvatuskumppanuuden toteutumista. Hän 

mainitsee, että samoja käytäntöjä on mahdollista hyödyntää myös muissa päiväkodeissa 

helpottamaan kodin kanssa tapahtuvan yhteistyön toteuttamista. 

3 Tutkimuksen toteutus 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin vuorohoidossa olevien lasten huoltajien kokemuksia 

kasvatusvuorovaikutuksesta arjen tilanteissa heidän ja varhaiskasvattajien välillä. Tutkimus 

oli kvalitatiivinen. Seuraavaksi kuvataan tutkimuksen vaiheita ja käytettyjä menetelmiä. 

3.1 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen tutkimus pyrkii ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä tutkimuksen 

kohteena olevien henkilöiden perspektiivistä. Laadullisessa tutkimuksessa ollaan 

kiinnostuneita näiden henkilöiden tunteista, kokemuksista, ajatuksista ja merkityksistä, joita 
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he tutkimuksen kohteena olevalle asialle antavat. Tutkimuksen aihetta lähestytään erilaisten 

menetelmien avulla ja pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin. (Puusa & Juuti, 2020, s. 9) 

 

Useimmat laadullisen tutkimuksen menetelmät nojaavat fenomenologiaan. 

Fenomenologiassa pyritään selvittämään kuinka ihmiset kokevat erilaiset ilmiöt, joiden 

sisällä he elävät. Kiinnostuksen kohteena on myös se, miten ihmiset rakentavat sen 

sosiaalisen todellisuuden, jonka sisällä elävät. Ihmiset ovat siis vaikutuksen kohteita ja 

vaikuttajia. (Puusa & Juuti, 2020, s. 9) 

 

Laadullisessa tutkimuksessa johtopäätöksiä pyritään tekemään aineistosta käsin. Usein 

puhutaan aineistolähtöisyydestä. Tämä tarkoittaa, että tutkimuksessa käytetään paljon 

aineistossa esiintyviä käsitteitä, sanoja ja lauseita. Myös vuoropuhelu teorian ja aineiston 

välillä on tyypillistä laadulliselle tutkimukselle. (Puusa & Juuti, 2020, s. 10) 

 

Laadullinen tutkimus alkaa aiheen valinnalla. Valitun aiheen tulee olla perusteltu ja 

ajankohtainen. Aiheen valinnan jälkeen asetetaan tutkimukselle tavoitteet; mitä halutaan 

selvittää ja miksi. Sen jälkeen muotoillaan tutkimuksen tavoitetta tukevat 

tutkimuskysymykset. Tutkimuksen aihe tulee rajata selkeästi ja täsmällisesti ja laatia 

teoreettinen viitekehys kirjallisuuden avulla. (Puusa & Juuti, 2020, s. 10) 

 

Tutkimukselle valitaan ja perustellaan lähestymistapa, jonka valinnassa on keskeistä päättää, 

millaisen paradigman sisällä tutkimusta aiotaan tehdä. Tämän jälkeen valitaan, kuvaillaan ja 

perustellaan tutkimusmenetelmät sekä aineisto. (Puusa & Juuti, 2020, s. 10) Laadullisessa 

tutkimuksessa aineiston hankinnassa käytetään yleensä yksilö- tai ryhmähaastatteluja, 

dokumenttiaineistoja tai havainnointia (Puusa & Juuti, 2020, s. 12). Kun aineisto on saatu 

kasaan, alkaa sen analysointi- ja tulkintavaihe. Laadullisen tutkimuksen viimeisessä vaiheessa 

kirjataan ja raportoidaan saadut tulokset sekä arvioidaan tutkimuksen luotettavuus. (Puusa 

& Juuti, 2020, s. 10) 

3.2 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tehtävänä oli tutkia kasvatusvuorovaikutusta vuorohoidon arjen tilanteissa 

huoltajien näkökulmasta ja koota yhteen heidän kokemuksiaan varhaiskasvattajien ja heidän 
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välisensä kasvatusvuorovaikutuksen toimivuudesta arjen tilanteissa. Huoltajien ajatuksien 

selvittäminen aiheesta on tärkeää, jotta kasvatusvuorovaikutusta ja vorohoidon toimintaa 

tältä osin voitaisiin jatkossa kehittää. Tutkimuskysymyksenä oli: ”Millaisena huoltajat 

kokevat kasvatusvuorovaikutuksen vuorohoidossa arjen tilanteissa?”. Kysymys on selkeä ja 

se muotoutui tutkimustehtävän perusteella. Kysymys ei ole rajoittava ja antaa 

mahdollisuuden monipuolisiin ja laajoihin vastauksiin. 

3.3 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin sähköinen kysely, jolla pyrittiin tavoittamaan 

mahdollisimman monta huoltajaa. Kysely oli anonyymi. Se lähetettiin ensin päiväkodin 

johtajalle, joka välitti kyselyn linkin eteenpäin huoltajille. Kyselyyn sisältyi kaksi 

monivalintakysymystä sekä neljä tarkentavaa kysymystä, joihin kukin vastaaja sai vapaasti 

kirjoittaa ajatuksistaan. Kysymykset muotoiltiin niin, että niihin olisi mahdollisimman helppo 

vastata. Kysymysten asetteluun kysyttiin mielipiteitä niin yhteistyökumppanilta, 

opinnäytetyön ohjaavalta opettajalta kuin myöskin muutamalta huoltajalta, jotka eivät olleet 

kyselyn vastaajia. Kyselyä muutettiin ymmärrettävämmäksi palautteen perusteella. 

3.3.1 Aineistonhankinta 

Aineisto hankittiin sähköisellä Webropol-kyselyllä. Kysymysten laadinnassa täytyy muistaa 

huolellisuus, sillä kysymykset ja niiden muotoilu luovat perustan tutkimuksen onnistumiselle. 

Tutkimuksen kysymykset pyrittiin muotoilemaan siten, että ne olivat helposti 

ymmärrettävissä, mutta eivät johdattelevia. (Valli, 2018) 

Tutkimusaineistona käytettiin vuorohoidossa olevien lasten huoltajien vastauksia ja 

kertomuksia heidän kokemuksistaan siitä, millaista kasvatusvuorovaikutusta heidän ja 

päiväkodin henkilökunnan välillä on. Kyselyyn johtaneen linkin huoltajille välitti päiväkodin 

johtaja. Huoltajien yhteistietoja ei kerätty missään aineistonhankinnan vaiheessa. 

Alustuksena kyselylle huoltajille lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin opinnäytetyöstä ja sen 

tavoitteista. Tarkoituksena oli vedota huoltajiin, jotta tutkimukseen saataisiin 

mahdollisimman paljon vastauksia. Saatekirjeessä pyrittiin tuomaan esiin, että 

opinnäytetyön tavoitteena on auttaa kehittämään heidän ja päiväkodin välistä yhteistyötä. 
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Kyselyyn toivottiin alustavasti n. 10 vastausta, mutta lopullinen vastaajamäärä jäi 

kahdeksaan. Aineisto osoittautui kuitenkin riittävän laajaksi tulosten analysointia varten. Jos 

kysely ei olisi kerännyt tarpeeksi vastaajia, oli vaihtoehtona ollut käydä myös paikan päällä 

haastattelemassa huoltajia. Myös pandemiatilanteen vuoksi kysely oli tutkimuksen 

ensisijainen aineistonkeruumenetelmä, joka onneksi poiki riittävän määrän kattavia 

vastauksia. 

3.3.2 Aineiston analyysi 

Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi. Se sopi parhaiten kyselyssä 

esitettyjen kysymysten vastausten analysointiin, koska tarkoituksena on kuvata sanoin 

kyselyn tuloksia. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) Sisällönanalyysilla aineistosta 

löydettiin tutkimuksen kannalta tärkeimmät asiat. 

Sisällönanalyysia käytetään kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmänä. Sitä käytetään 

tekstimuotoisten aineistojen analysoimiseen. Sisällönanalyysilla etsitään teksteistä eroja ja 

yhtäläisyyksiä ja pyritään kuvaamaan niitä sanallisesti. Analyysitapaa käytetään silloin, kun 

halutaan kuvata aineiston keskeisiä asioita tiivistetyssä muodossa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi tehtiin aineistolähtöisesti. Se tarkoittaa, että aineistosta 

nostetaan esiin keskeiset asiat riippumatta siitä, mitä ne ovat. Aineistoa analysoidaan sen 

omista lähtökohdista käsin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Sisällönanalyysissa kerätty aineisto ensin pelkistetään eli redusoidaan. Tämä tarkoittaa 

tutkimuksen kannalta oleellisten kohtien etsimistä, pelkistämistä ja tiivistämistä. Toisessa 

vaiheessa pelkistetyt ilmaukset ryhmitellään eli klusteroidaan. Kolmannessa vaiheessa 

ryhmittelyn tuloksista muodostetaan yleiskäsitteitä eli abstrahoidaan. Yläkäsitteiden 

muodostaminen tapahtuu ryhmittelyssä muodostuneiden käsitteiden yhdistämisellä 

yläluokiksi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009) 

Tämän tutkimuksen aineistoa lähdettiin käsittelemään tulostamalla kysely ensin paperille, 

minkä jälkeen vastauksista koottiin yhtenäinen aineisto levittämällä se konkreettisesti 

pöydälle. Aluksi aineisto jaettiin huoltajien positiivisiin kokemuksiin sekä kriittisiin 

kommentteihin. Tästä jaottelusta lähdettiin etsimään yhdistäviä ja erottavia asioita ja ne 
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koottiin alaotsikoiden alle.  Aineistossa esiintyi paljon erilaisia päiväkodin arjen tilanteita 

kuten tulo- ja hakutilanteet, kommunikaatio, kasvattajien etsiminen, kasvattajien vaihtuvuus 

ja huono tiedonkulku. Nämä aiheet yhdistettiin yläotsikoiden alle ja lopulta muodostettiin 

kokoava käsite tutkimuskysymyksen avulla. 

Ensimmäiseksi yläotsikoksi muodostui Tulo- ja hakutilanteet, jonka alaotsikoiksi valittiin 

Kasvattajien etsiminen sekä Kasvattajien vaihtuvuus. Vastauksissa nämä aiheet oli liitetty 

tulo- ja hakutilanteisiin.  Kommunikaatiosta muodostui toinen yläotsikko, jonka alaotsikoiksi 

muodostuivat Kyllä- ja Ei-otsikot. Niiden avulla kuvattiin sitä, toimiiko kommunikaatio arjessa 

vai ei. Ei-otsikon alle muodostui myös otsikko Huono tiedon kulku. Kommunikaation ja Tulo- 

ja hakutilanteiden yläkäsitteeksi muodostui tutkimuksen aihe, kasvatusvuorovaikutus. 

Otsikkoa olisi voinut tarkentaa vielä arjen kasvatusvuorovaikutukseksi. 

Aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysin lisäksi apuna myös teemoittelua. 

Teemoittelulla haluttiin selkeyttää otsikointia. Aineistosta etsittiin eri teemojen avulla 

yhdistäviä ja erottavia tekijöitä. Aineiston pohjalta, sekä tutkimuskysymykseen vastaten 

pääteemoiksi muodostuivat tulo- ja hakutilanteet sekä kommunikaatio ja yhteistyö. Näiden 

pääteemojen alateemoiksi muodostuivat varhaiskasvattajan kiire, lapsen vastaanottaminen 

ja luovuttaminen, tiedon kulku sekä varhaiskasvattajien vaihtuvuus. Kaikki edellä mainitut 

teemat valikoituivat kasvatusvuorovaikutusta arjen tilanteissa silmällä pitäen. Eri teemoissa 

esiintyy hieman päällekkäisyyksiä, mutta ne haluttiin säilyttää tuloksissa. Kuvassa 1 on 

esitetty kaavio, jossa näkyy analyysivaiheen jälkeinen otsikointi. Ruskeat laatikot ovat 

alateemoja, punaiset pääteemoja ja suurin laatikko näitä teemoja yhdistävä yläkäsite. 
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Kuva 1 Analyysistä kehitetyt teemat. 

 

3.4 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisyyttä voidaan pohtia kolmen eettisyyttä pohtivan luokan mukaan. Näihin 

lukeutuvat aiheen tutkimisen perustelu, aineistonkeruumenetelmien sopivuus sekä analyysi 

ja raportointi. Opinnäytetyön eettistä oikeudellisuutta voidaan pohtia tutkimustehtävän 

avulla. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) Tutkimustehtävänä oli tutkia 

kasvatusvuorovaikutusta vuorohoidon arjen tilanteissa huoltajien näkökulmasta ja koota 

yhteen heidän kokemuksiaan kasvattajien ja heidän välisensä kasvatusvuorovaikutuksen 

toimivuudesta arjen tilanteissa. Kasvattajien näkökulmasta aiheesta löytyy tutkimustietoa, 

mutta huoltajien kokemuksia ja näkemyksiä ei juurikaan ole tutkittu. 

Aineistonkeruumenetelmänä tutkimuksessa käytettiin sähköistä kyselyä. Kyselyn avulla 

saadaan haluttua tietoa muotoilemalla kysymykset järkevästi. Aineistonkeruumenetelmään 

vaikutti myös vallitseva pandemiatilanne. Lisäksi vuorohoidon vaihtelevien hoitoaikojen 

vuoksi kasvotusten tehtyä haastattelua ei ajateltu ensisijaiseksi 

aineistonkeruumenetelmäksi, sillä haastatteluja olisi todennäköisesti jouduttu tekemään 

useana päivänä, jotta olisi saatu kasaan riittävästi vastauksia. Kyselyssä varmistettiin 

huoltajien anonymiteetti sekä luottamuksellisuus. Tutkimukseen hankittua aineistoa 
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käytettiin ainoastaan tämän tutkimuksen edistämiseen. Huoltajien vastauksia käsiteltiin niin, 

ettei niistä voi tunnistaa yksittäisten ihmisten henkilöllisyyksiä. Tutkimuksen todennäköisyys 

ja toistettavuus pyrittiin varmistamaan toimimalla tutkimuksen toteuttamisessa rehellisesti, 

huolellisesti ja tarkasti. Aineistonhankinnassa kerätyt vastaukset hävitettään asianmukaisella 

tavalla. 

Hyvä tutkimuskäytäntö on osa tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta. Hyvään 

tutkimuskäytäntöön kuuluu osallistujien informointi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 

2006) Ennen tämän tutkimuksen aineiston keräämisen aloittamista huoltajille lähetettiin 

saatekirje, jossa kerrottiin kyselyn tarkoituksesta sekä sen anonymiteetistä. Lisäksi kirjeessä 

kerrottiin opinnäytetyön tekijöiden olevan ainoita, jotka käsittelevät vastauksia. Kyselyyn 

vastaaminen oli vapaaehtoista. Saatekirjeessä mainittiin myös, että tutkimuksen 

tarkoituksena on edistää huoltajien ja kasvattajien välistä kasvatusvuorovaikutusta. 

Raportoinnissa on kerrottu prosessin etenemisestä ja lisäksi avattu prosessia, jotta 

tutkimuksen voi tarvittaessa toistaa. Analyysivaihetta on avattu, analyysimenetelmän valinta 

perusteltu ja prosessi kokonaisuudessaan avattu. Raportissa on kerrottu millä tavoin analyysi 

on toteutettu ja tulokset saatu. 

4 Tulokset 

Analyysin tulokset esitellään tässä luvussa teemoittain. Luvussa 4.1 esitellään huoltajien 

näkemyksiä siitä, miten he kokevat tulevansa huomioiduksi kasvattajan taholta päiväkodin 

tulo- ja hakutilanteisissa.  Luvussa 4.2 käsitellään varhaiskasvatuksen ja kodin välistä 

yhteistyötä ja kommunikaatiota huoltajien näkökulmasta. Kasvatusvuorovaikutuksen ja 

tuloksien yhteyttä käsitellään tarkemmin luvussa 5 Johtopäätökset ja pohdinta. 

4.1 Tulo- ja hakutilanteet 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiksi varhaiskasvattajien ja huoltajien välisiksi arjen 

vuorovaikutustilanteiksi osoittautuivat ne tilanteet, joissa lapsi tuodaan päiväkotiin tai 

haetaan sieltä. Näissä päivittäisissä hetkissä huoltaja näkee, miten lapsi otetaan vastaan 
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päiväkotiin tuotaessa ja kuinka hakutilanteet sujuvat sekä miten huoltaja huomioidaan 

näissä tilanteissa. Huoltajilla oli tilanteista sekä positiivisia että negatiivisia kokemuksia. 

4.1.1 Varhaiskasvattajan tavoittaminen  

Huoltajat toivat vastauksissaan esiin, että he joutuvat toisinaan etsimään tai odottamaan 

henkilökuntaa päiväkotiin tuonti- ja hakutilanteissa. Tähän he kokivat syyksi henkilökunnan 

kiireisyyden, jonka koettiin vaikuttavan kasvatusvuorovaikutukseen negatiivisella tavalla. 

Lisäksi henkilökunnan vuorojen vaihtuminen lapsen päiväkotipäivän aikana vaikutti joidenkin 

huoltajien mukaan siihen, että lasta hakiessa on välillä vaikea tavoittaa kasvattaja, joka olisi 

työskennellyt päivän aikana lapsen ryhmässä. 

Myös kiire on yksi osasyy huonoon kommunikaatioon. Ei vanhempana kehtaa 

viedä hoitajan huomiota, jos ympärillä pyörii useampi pieni vahdittavana. 

4.1.2 Lapsen vastaanottaminen ja luovuttaminen  

Vastaajien kokemukset lapsen vastaanotosta päiväkodissa olivat vaihtelevia. Osalla 

huoltajista oli pelkästään positiivista sanottavaa siitä, miten lapsi otetaan vastaan päiväkotiin 

mentäessä. Positiivisten kokemusten mukaan lapsi kohdataan lämpimällä tavalla ja tarjotaan 

lohtua, jos lasta harmittaa jäädä päiväkotiin. 

Tervehtiminen, lasta tullaan vastaan ja kosketetaan esimerkiksi olkapäästä 

positiivisella tavalla (lapsi kokee tulleensa huomioiduksi) tai lohdutetaan jos 

harmittaa jäädä päiväkotiin. Tällöin tulee olo, että voin jättää lapsen turvallisen 

aikuisen huomaan. 

Osa vastaajista koki, että tulo- ja hakutilanteiden sujuvuus on vaihtelevaa ja joidenkin 

huoltajien mielestä riippuu työntekijästä ja hänen persoonastaan, miten lapsi ja huoltaja 

otetaan vastaan päiväkotiin mentäessä. Huoltajille lämmin vastaanotto päiväkotiin tullessa 

oli tärkeää ja erityisesti lapsen huomioimista ja kuulumisten kyselyä pidettiin toivottavana. 

Huoltajat olivat otettuja siitä, jos kasvattajat kyselivät myös heidän kuulumisiaan ja kokivat 

tällaisen kanssakäymisen lujittavan kasvatusvuorovaikutussuhdetta. 
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Huoltajien mukaan on myös tilanteita, joissa he kokevat, etteivät tule henkilökunnan 

puolelta lainkaan huomioiduksi. Tällaiset tilanteet koettiin epämukavina. Myös 

hakutilanteessa kasvattajan esille tuomat haastavat asiat lapsen päivässä herättivät 

huoltajissa monenlaisia tunteita. Tällaisia tilanteita varten on tehty kasvattajien kanssa 

sopimus, josta huoltajat kokivat, että olisi tärkeä pitää kiinni. Yleisesti ottaen huoltajat 

kuitenkin kokivat, että tulo- ja hakutilanteet sujuvat hyvin ja kasvattajan kanssa päästään 

juttelemaan lapsen päivästä ja kuulumisista. 

Tällä hetkellä parantamisen varaa, työntekijästä riippuvaa miten otetaan 

vastaan. 

4.2 Kommunikaatio ja yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä 

Hyvistä ja huonoista asioista kerrotaan ja keskustellaan. 

 

Vastausten mukaan huoltajat pitivät toimivaa vuorovaikutusta kasvattajien kanssa erittäin 

tärkeänä. Huoltajat mainitsivat vastauksissaan tulo- ja hakutilanteissa lapsesta jaettavalla 

informaatiolla olevan suuri merkitys kasvatusvuorovaikutuksen kannalta. Monipuolista 

kommunikaatiota pidettiin tärkeänä, sillä lapsi viettää päiväkodissa suuren osan arjestaan. 

Lapsen oppimisesta, haasteista ja kehityksestä kuuleminen on huoltajille erittäin tärkeää.  

 

Erittäin tärkeä… Päiväkodin rooli on iso lapsen elämässä…Jos itselläni ei ole 

hajuakaan lapsen oppimisesta haasteista tai kehityksestä, menetän aika ison 

siivun hänen elämästään. 

 

Huoltajilla oli monenlaisia näkemyksiä liittyen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon 

heidän ja kasvattajien välillä. Suurin osa huoltajista oli sitä mieltä, että kommunikaatio toimii 

hyvin, mutta moni heistä toi esiin siinä olevan myös parannettavaa. Vuorovaikutuksen 

koettiin olevan hyvää ja avointa ja oltiin sitä mieltä, että hyvistä ja huonoista asioista on ollut 

luontevaa keskustella kasvattajien kanssa. Vastauksissa mainittiin myös kommunikaation 

oleva sujuvaa, lapsilähtöistä ja myös huoltajat huomioivaa. 

 



22 

 

Osa huoltajista kuitenkin koki, että keskustelu jää lopulta melko vähäiseksi arjessa ja 

kaivattiin lisää monipuolisempaa keskustelua lapsen asioista ja kuulumisista. Lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmaa laatiessa käytävää keskustelua huoltajat pitivät hyvänä ja 

kattavana. Huoltajat toivat vastauksissaan esille myös sen, että haastavissa tilanteissa 

kommunikaatio on toiminut hyvin aina esimiestasolle asti.  

 

kommunikaatio luontevaa, sujuvaa, lämmintä ja vanhemmat myös huomioivaa. 

4.2.1 Tiedon kulku  

Osa toimivaa vuorovaikutussuhdetta on sujuva tiedon kulkeutuminen osapuolelta toiselle. 

Kyselyssä yli puolet vastaajista oli sitä mieltä, että tieto kulkee hyvin päiväkodin ja kodin 

välillä. Vain muutama vastaajista vastasi tiedon kulkevan kohtalaisesti tai huonosti. Avoimen 

kysymyksen vastauksissa avattiin enemmän niitä tilanteita, joissa tieto on kulkenut huonosti 

kasvattajilta huoltajalle tai huoltajilta kasvattajille. 

Joissakin vastauksissa tuotiin esiin, että lapsen päivästä kerrotut asiat ovat usein 

pintapuolisia ja toistavat samaa kaavaa syömisistä ja nukkumisista, mutta jotkut huoltajat 

kokivat, että merkitykselliset asiat lapsen päiväkotipäivästä jäävät kuulematta. Koettiin 

myös, että aina sovituista asioista ei pidetä kiinni ja syynä pidettiin sitä, että tieto ei 

välttämättä kulje kasvattajalta toiselle riittävällä tavalla. Huoltajat pohtivat myös liikkuuko 

tieto esimerkiksi varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjatuista lapsen kehitykseen ja haasteisiin 

liittyvistä asioista riittävästi koko henkilöstölle. 

Vuorohoidossa korostuu pk:n ja kodin välinen kommunikointi. Vuorohoidossa 

hoitajat vaihtuvat usein ja heillä tulisi olla kaikki tarpeellinen tieto ulottuvilla, mutta 

tämä ei toteudu ja varsinkin loma-aikoina lapset kulkevat tuntemattomien ihmisten 

seurassa päivät ja jää paitsioon, jos ei osaa ilmaista itseään. Vasua päivitetään 

vuosittain mutta se liikkuko tieto yhteisössä on eri asia. 
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4.2.2 Varhaiskasvattajien vaihtuvuus  

Osa huoltajista kertoi varhaiskasvattajien vuorojen vaihtumisen lapsen päiväkotipäivän 

aikana hankaloittavan viestintää lapsen päivästä. Koettiin, että kasvattajat eivät aina osaa 

kertoa tarpeeksi lapsen päivän tapahtumista ja kuulumiset jäävät vajavaisiksi, jos vuoro on 

ehtinyt vaihtumaan. Huoltajat kokivat, että välillä on haastavaa tavata aikuinen, joka olisi 

viettänyt oman lapsen kanssa päivän. 

Vuorohoidossa viestintää lapsen päivästä hankaloittaa hoitajien vaihtuminen lapsen 

päivähoito päivän aikana. Usein vastauksena on, että en tiedä miten aamu on mennyt, 

kun en ollut töissä tai ”ihan kivasti on mennyt”. 

Huoltajat kertoivat, että vuorohoidossa kasvattajat vaihtuvat usein ja heillä tulisi olla kaikki 

tarpeellinen tieto ulottuvillaan, mutta tämä ei huoltajien mielestä aina toteudu. Tästä 

esimerkkinä mainittiin loma-ajat, jolloin päiväkodissa on sijaisia, joilla ei välttämättä ole 

tarpeeksi tietoa ryhmän lapsista. Huoltajilla ehkä nousee tällöin huoli siitä, osaako oma lapsi 

ilmaista itseään riittävän hyvin. 

5 Johtopäätökset 

Tässä luvussa käsitellään tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä. Saatuja tuloksia tarkastellaan 

suhteessa teoriapohjaan sekä aikaisempiin tutkimuksiin. Tämän opinnäytetyön tavoitteena 

oli tuottaa tietoa kasvatusvuorovaikutuksesta vuorohoidossa arjen tilanteissa huoltajien 

kokemana. Tavoitteena oli selvittää huoltajien kokemuksia arkisesta 

kasvatusvuorovaikutuksesta vuoropäiväkodin kasvattajien kanssa. Tarkoituksena oli tuottaa 

vuoropäiväkodille tietoa, jonka avulla he pystyvät kehittämään päivittäistä 

kasvatusvuorovaikutusta huoltajien kanssa.  Tutkimuskysymykseksi asetettiin: ”Millaisena 

huoltajat kokevat kasvatusvuorovaikutuksen vuorohoidossa arjen tilanteissa?”  

Tuloksiin saatiin paljon tietoa erilaisista arjen vuorovaikutustilanteista. Vastauksissa oli niin 

positiivia kuin negatiivisiakin näkemyksiä. Huoltajien vastauksista huokui 

kasvatusvuorovaikutuksen merkitys nimenomaan vuorohoidossa. Vuorovaikutuksen 

merkitys on suuri erityisesti, kun lapsi tuodaan varhaiskasvatukseen ja haetaan sieltä.  
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5.1 Päiväkodin tulo- ja hakutilanteet 

Huoltajien kokemukset päiväkodin tulo- ja hakutilanteisiin liittyen olivat kyselyn vastausten 

perusteella moninaisia. Osa huoltajista toi esiin ainoastaan negatiivisia kokemuksia 

tilanteista, osa taas positiivisia. Oli myös täysin neutraaleja vastauksia, mistä voisi päätellä, 

että näiden huoltajien kohdalla tilanteet ovat yleisesti ottaen sujuneet ilman suurempia 

ongelmia. Vaikka osa huoltajista toikin esiin negatiivisia kokemuksia päiväkodin tulo- ja 

hakutilanteista, ei se todennäköisesti tarkoita, että tilanteet aina sujuisivat heidän 

kohdallaan huonosti. 

Huoltajien positiiviset kokemukset liittyivät lapsen lämpimään vastaanottamiseen 

päiväkotiin tuotaessa. Huoltajat kertoivat, että varhaiskasvattajat tarjoavat ikävöimään 

jäävälle lapselle lohtua, mikä saa huoltajan jättämään lapsen levollisin mielin päiväkotiin. 

Lapsi saattaa viettää suuren osan päivästään päiväkodissa, joten on tärkeää, että huoltaja 

kokee lapsensa olevan hyvissä käsissä. Huoltajan on voitava luottaa siihen, että hänen 

lapsensa tarpeet tulevat päiväkodissa täytetyiksi ja että hän saa tarvitsemaansa hellyyttä ja 

huolenpitoa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (OPH, 2018, s. 34) korostetaan 

huoltajan ja henkilöstön yhteistyön merkitystä, jonka tavoitteena on osapuolten 

sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. 

Päivi Toppinen (2014) on pro gradu -tutkielmassaan tarkastellut vanhempien kertomuksia 

lastensa hyvinvoinnista päiväkodista ja vastauksista käy ilmi, että vanhemmille on tärkeää, 

että lapsi tunnetaan ja huomataan päiväkodissa päivän aikana ja että hänet huomioidaan 

yksilönä. 

Kyselyyn vastanneet huoltajat toivat vastauksissaan esiin myös varhaiskasvattajan 

persoonan vaikuttavan siihen, miten lapsi otetaan vastaan päiväkodissa. Osa huoltajista koki, 

että tulo- ja hakutilanteiden sujuvuus vaihtelee paljon ja riippuu paljon siitä, kuka lasta on 

vastaanottamassa tai luovuttamassa. Vaikka yleensä arkinen vuorovaikutus sujuisi hyvin, 

saattaa yksittäinen negatiivinen kokemus kasvattajan kanssa jäädä kalvamaan huoltajan 

mieltä. Pahimmillaan se saattaa aiheuttaa ison särön huoltajan ja varhaiskasvattajan väliseen 

kasvatusvuorovaikutussuhteeseen ja siksi onkin tärkeää, että tilanteet selvitetään aina 

molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla. Myös Sanja Tahkokorpi-Kamppurin (2018, s. 107) 

pro gradu -tutkielmassa tuotiin esiin huoltajan kokemus epäasiallisesti käyttäytyneestä 
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varhaiskasvattajasta. Tahkokorpi-Kamppurin tutkimuksessa huoltajat kokivat 

varhaiskasvattajien puutteelliset vuorovaikutustaidot ja persoonallisuuden piirteet 

keskeisiksi asioiksi yhteistyön haasteissa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH, 

2018, s. 34) mukaan myönteiset ja kannustavat viestit lapsen kehityksestä ja oppimisesta 

ovat tärkeitä varhaiskasvattajien ja huoltajien yhteistyön kannalta. Olisikin tärkeää, että 

huoltajalle jäisi mahdollisimman positiivinen tunne lapsen päiväkotipäivästä, vaikka lapsella 

olisikin ollut haasteita päivän aikana. 

Yksi huoltajien esille tuomista negatiivisista asioista tässä tutkimuksessa oli se, että heidän 

kokemustensa mukaan varhaiskasvattajia joutuu usein etsimään tai odottamaan lapsen 

hakutilanteissa. Tähän saattaa olla syynä varhaiskasvattajien kiireisyys, mitä saattaa ainakin 

osaltaan selittää esimerkiksi resurssipula. Maria Alanen (2016, s. 64) sai pro gradu -

tutkielmassaan tuloksia, joiden mukaan vuorohoidon varhaiskasvatuksen opettajat olivat 

huolissaan resurssien riittämättömyydestä ja kuvailivat vuorohoidon olevan välillä vain 

säilytyspaikka lapsille. Tällaiset tilanteet oletettavastikin saattavat turhauttaa huoltajaa, kun 

hän kenties raskaan päivän päätteeksi saapuu hakemaan lasta hoidosta ja toivoisi 

hakutilanteen sujuvan vaivattomasti ja saavansa varhaiskasvattajan huomion hetken ajaksi 

saadakseen tietää lapsensa päivästä. Tämä vaikuttaa myös huoltajan ja varhaiskasvattajan 

välisen tärkeän luottamussuhteen kehittymiseen. Kuten Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissakin (OPH, 2018, s. 34) mainitaan, luovat huoltajan ja varhaiskasvattajan havainnot 

ja keskustelut lapsen päivästä pohjaa lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamiselle. 

Usein varhaiskasvattajalla on kädet täynnä töitä lapsiryhmän kanssa, jolloin vanhemman 

kohtaaminen voi jäädä toissijaiseksi kiireen keskellä. Nina Teikari (2015, s. 37) toteaa 

opinnäytetyönsä johtopäätöksissä, että vaikka kasvatuskumppanuus on vastavuoroista, on 

päävastuu sen toteutumisesta aina työntekijällä. Tutkimuksemme tuloksissa selvisi, että 

huoltaja ei aina kehtaa viedä kiireiseltä vaikuttavan varhaiskasvattajan huomiota, mikä 

nähtiin negatiivisena asiana kasvatusvuorovaikutuksen kannalta. On täysin ymmärrettävää ja 

inhimillistä, ettei varhaiskasvattaja yksinkertaisesti aina kykene jakamaan huomiotaan 

kaikkien sitä tarvitsevien kesken. Olisi kuitenkin tärkeää, että huoltajille välittyisi tunne, että 

heitä arvostetaan ja kunnioitetaan. 
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Myös kasvattajien vaihtuvuus lapsen päiväkotipäivän aikana ja sen aiheuttamat 

tiedonkulkuongelmat esiintyivät huoltajien vastauksissa. Huoltajat viittasivat siihen, että 

usein työntekijä ei esimerkiksi tiedä, miten lapsen aamu on sujunut, koska hän ei ole ollut 

töissä siihen aikaan. Yhdessä vastauksista todettiinkin, että lapsen päivästä saa hyvin tietoa 

silloin, kun työntekijän vuoro ei ole kerennyt vaihtumaan. Kuitenkin puolet kyselyyn 

vastanneista oli sitä mieltä, että he saavat riittävästi tietoa lapsensa päivästä. Kaikki huoltajat 

eivät välttämättä koe tarpeelliseksi kuulla pitkiä kertomuksia lapsensa päivästä vaan heille 

riittää yleinen katsaus siitä, onko päivä sujunut hyvin tai onko kenties tapahtunut jotain 

erityistä. Nina Teikarin opinnäytetyössä (2015, s. 41) työntekijät kertoivat tilanteista, joissa 

huoltajat eivät kokeneet keskustelua ja tiedon vaihtoa tärkeäksi. Kuitenkin Teikarin (2015, s. 

41) tutkimukseensa haastattelemien varhaiskasvattajien mukaan suurin osa perheistä on 

halukkaita hyvään yhteistyöhön. Teikarin tutkimuksessa (2015, s. 42) varhaiskasvattajat 

mainitsivat arjen epäsäännöllisyyden vuorohoidon isoimmaksi haasteeksi. 

5.2 Varhaiskasvattajien ja huoltajien ja välinen kommunikaatio 

Varhaiskasvattajien ja huoltajien välinen, toimiva kommunikaatio, on tärkeä osa 

kasvatusvuorovaikutusta. Toimiva kommunikaatio edellyttää molemmilta osapuolilta 

aktivisuutta, mutta erityisesti aktiivisuutta ja aloitteellisuutta edellytetään 

varhaiskasvattajalta. (OPH. 2018 s. 34) Tämän opinnäytetyön tuloksissa huoltajat kokivat 

kasvatusvuorovaikutuksen pääasiassa toimivaksi.  

Huoltajat, jotka vastasivat tiedon kulun olevan heikkoa, kokivat myös kasvattajien 

vaihtuvuuden vaikuttavan asiaan. Huoltajien vaihtuvuudesta puhuttaessa tarkoitettiin niin 

varhaiskasvattajien vuorojen vaihtumista kuin esimerkiksi loma-aikojen vuoksi päiväkotiin 

tulevia sijaisia. Kun päivävuorolainen ehtii lähteä ei paikalle jäävä iltavuorolainen ehkä enää 

tiedä aamun tapahtumista. Sijaiset puolestaan eivät välttämättä tiedä lasten yksilöllisistä ja 

erityistarpeista. Toimiva kasvatusvuorovaikutus huoltajien kanssa perustuu samoihin asioihin 

kuin vanhan varhaiskasvatussuunnitelman kasvatuskumppanuus. Perustana hyvälle 

yhteistyölle huoltajien ja kasvattajien välillä toimii luottamus, tasa-arvo sekä kunnioitus 

toisia kohtaan. (Pihlaja & Viitala, 2018, s. 127)  
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Molemminpuolinen luottamus ei synny hetkessä ja luottamuksen kehittymiseen vaikuttaa 

negatiivisesti, jos kasvattajat ovat vaikeasti tavoitettavissa. Kuitenkin molemminpuolisen 

luottamuksen herääminen ja pitkäaikainen suhde on edellytys laadukkaalle 

varhaiskasvatukselle. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 21) Saamalla varhaiskasvattajien 

vaihtuvuus kuriin lisätään huoltajien tyytyväisyyttä vuorovaikutuksen laatuun. Myös Nina 

Teikarin (2015, s. 41) opinnäytetyössä tehty tutkimus osoittaa, että huoltajat sekä 

varhaiskasvattajat pitävät toimivaa vuorovaikutusta tärkeänä osana vuoropäiväkodin arkea. 

Varhaiskasvatuksen henkilöstön vaihtuvuus ilmiönä ei ole uusi. Huono palkka, alan 

naisvaltaisuus sekä jatkokouluttautuminen ovat muutamia syitä alan työntekijöiden 

vaihtuvuuteen. 

Tulokset vuorohoidon arjen tilanteissa tapahtuvasta kasvatusvuorovaikutuksesta painottuvat 

tulo- ja hakutilanteisiin. Osaamista vuorohoitoon -hankkeessa kerrotaan, että iltaisin ja 

viikonloppuisin voi olla mahdollisuus kiireettömämpään perheen kohtaamiseen (Malinen & 

Teppo, 2016, s. 129). Tästä herää ajatus, että vastauksissa esiintyneet positiiviset 

kokemukset ovat voineet sijoittua ilta-aikaan ja viikonloppuun ja negatiiviset juuri päiväkodin 

ruuhkaisimpiin aikoihin. Syvällisempään vuorovaikutukseen voitaisiin panostaa näinä 

kiireettömämpinä aikoina. 

5.3 Kehitysehdotukset ja mahdolliset jatkotutkimukset  

Toiminnan kehittämisessä on hyvä kuulla huoltajia. Heidät voi esimerkiksi kutsua 

vanhempainiltaan, joka koskee toiminnan kehittämistä. Päiväkotiarjessa on hyvä keskustella 

huoltajien kanssa heidän näkemyksistään, ja siitä millaista vuorovaikutusta he kaipaavat. 

Jokainen huoltaja on myös yksilö. Kaikki eivät halua kattavaa selitystä lapsen päivän kulusta 

jokaisena päivänä. 

Vuorohoidon arjen vuorovaikutustilanteet helpottuvat iltaisin ja viikonloppuisin, kun ryhmät 

ovat pienempiä. (Malinen & Teppo, 2016, s. 129) Näissä tilanteissa kasvattajat voisivat 

panostaa huoltajien kanssa käytävään arkiseen keskusteluun. Molemminpuolinen 

vuorovaikutus on helpompaa, kun tilanne on rauhallisempi eikä huoltajankaan tarvitse kokea 

vievänsä kasvattajan aikaa. 
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Raportointi päivän tapahtumista vuorolaiselta toiselle olisi hyvä hoitaa ajan kanssa. 

Kuitenkin kiire ja ympärillä oleva pulina haittaavat tätä hetkeä. Olisikin hyvä, jos päivän 

aikana hoitajat kirjoittaisivat esimerkiksi nimilistaan tai tarkoitukseen kehitettyyn 

sovellukseen päivän aikana tapahtuneita asioita. Tällaisen sovelluksen kehittämiselle voisi 

olla kysyntää päiväkotimaailmassa.  

Arjen kiireisyys on valitettava tosiasia lasten kanssa työskennellessä. Moni lapsi haetaan 

päiväkodista yhtä aikaa, joten kasvattajalla on täysi työ ehtiä jokaisen huoltajan luokse 

kertomaan päivän kulusta. Sosiaalisen median avulla huoltaja voisi jo päivän aikana katsoa, 

mitä päiväkodissa on tehty. Esimerkiksi Instagramiin saa tehtyä yksityisen tilin, jonne vain 

lapsien huoltajat pääsisivät katsomaan kuvia, joita kasvattajat ovat sinne ladanneet päivän 

aikana. Instagram-tilin luominen veisi aikaa kaikkine lupakyselyineen, mutta olisi vaivatonta 

lisätä esimerkiksi päiväuniaikaan sovellukseen kuvia, jotka kertovat päivän kulusta. 

Laajempi tutkiminen huoltajien kokemuksista vuorohoidon kasvatusvuorovaikutuksesta on 

tärkeää. Laajemmalla tutkimuksella saataisiin huoltajien kokemukset esille suuremmin. 

Laajemman tutkimuksen jälkeen vuorohoitoon voitaisiin luoda yhtenäisiä linjoja 

kasvatusvuorovaikutuksen sekä tiedon kulun kehittämiseksi. 

6 Pohdinta 

Tutkimuksen tekeminen on opettanut paljon. Vuorohoito ja sen erityisyys on aiheena 

mielenkiintoinen. Erityisesti varhaiskasvatuksen pedagogiikan toteutumisen ja 

kasvatusvuorovaikutuksen toteuttamisen kannalta. Tämän opinnäytetyön tutkimuksessa 

kiinnostavaa oli huomata, kuinka vaihtelevia kokemuksia erityisesti kiireisistä arjen 

kasvatusvuorovaikutustilanteista huoltajilla oli. Tässä tutkimuksessa kiireisyys korostui 

erityisesti tulo- ja hakutilanteissa. Kiireisyyden tunnelmaa toivat yhtä aikaa lapsiaan 

hakemassa olevat huoltajat sekä päiväkodin muut lapset, jotka tarvitsevat jatkuvasti 

kasvattajan huomiota.  

 

Opinnäytetyön tietoperustaa laadittaessa huomattiin, ettei vuorohoidon toteuttamisesta 

löydy paljoakaan tietoa. Vuorohoito mainitaan varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavassa 

asiakirjassa sekä varhaiskasvatuslaissa, mutta maininta jää käsitteen avaamisen tasolle. 
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Opetushallitus on tehnyt videosarjan, joka käsittelee pienten lasten hyvinvointia 

vuorohoidon arjessa. Väitöskirjatutkija Eija Salonen kertoo videolla (OPH, 2019), että 

varsinkin pienten lasten vuorohoidossa yhteistyön merkitys korostuu. Perheet ovat erilaisia 

ja elävät erilaissa tilanteissa. Salonen kertoo, että huoltajien kohtaamisessa on säilytettävä 

ammatillisuus, sensitiivisyys sekä pyrittävä luomaan avoin keskustelu yhteys. Tämä edistää 

lapsen yksilöllisten tarpeiden huomioimista, koska tietoa jaetaan molemmin puolin.  

Aiemmat tutkimukset tukevat sitä johtopäätöstä, että erityisesti vuorohoidossa huoltajan ja 

kasvattajien välinen toimiva kasvatusvuorovaikutus on tärkeää. Lammi-Taskula & Siippainen 

(2018, s. 425) toteavat tutkimuksensa pohdinnassa, että päivätyössä käyvät huoltajat kokivat 

tuleensa kuulluksi paremmin lastensa asioissa kuin vuorotyössä käyvät huoltajat. Lammi-

Taskula & Siippainen pohtivat onko päivätyössä käyvillä paremmat mahdollisuudet 

keskustella tulo- ja hakutilanteissa ja osallistua vanhempainiltoihin. Tämän opinnäytetyön 

huoltajien kokemukset vaihtelivat. Päiväkotiarjen hektisimmissä tilanteissa huoltajat kokivat 

tulevansa huonoiten kohdatuksi. Aikaisempia tutkimuksia vuorohoidosta huoltajien 

näkökulmasta toteutettuna oli vaikea löytää. Huoltajien mielipiteitä selvitetään mitä 

luultavammin arjen vuorovaikutustilanteissa päiväkotikohtaisesti. Olisi kuitenkin hyvä, jos 

huoltajien mielipiteitä tutkittaisiin laajemmin. Näin saataisiin tarkempi kuva vuorohoidon 

kasvatusvuorovaikutuksen toimivuudesta sekä toimintojen yhteneväisyydestä. 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin sähköinen kysely. Päätökseen tultiin 

pahenevan covid-19-tilanteen takia. Huoltajia oli yllättävän vaikea motivoida vastaamaan 

kyselyyn. Saimme kuitenkin tarvittavat vastaukset, kun lähetimme kyselyn huoltajille toisen 

kerran. Vastaukset olivat kattavia ja laadukkaita. Jos kyselyyn ei olisi tullut tarpeeksi 

vastauksia, olisimme toteuttaneet täydentävät haastattelut päiväkodilla. Aineisto 

analysoitiin sisällönanalyysillä. Analyysimenetelmä osoittautui hyväksi menetelmäksi tähän 

tutkimukseen. Aineisto muodosti hyvin selkeän kokonaisuuden ja käsitteet löytyivät helposti. 

Käsitteiden muokkaaminen arkikielestä aiheutti hieman hankaluuksia. Esimerkiksi käsite 

kasvattajan etsiminen muokkautui vasta raportin loppuvaiheilla varhaiskasvattajan 

tavoittamiseksi, minkä ajateltiin kuvaavan siihen liittyneitä tuloksia parhaiten.  

 

Tulokset olivat mielenkiintoisia ja vastasivat tutkimuskysymykseen. Tutkimuskysymys oli: 

”Millaisena huoltajat kokevat kasvatusvuorovaikutuksen vuorohoidossa arjen tilanteissa?” 

Kuten jo pohdinnan alussa mainittiin, korostuivat tulo- ja hakutilanteet tutkimuksen 
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tuloksissa. Tämä viittaa siihen, että juuri nämä tilanteet ovat kaikkein tärkeimpiä 

vuorohoidon arjen kasvatusvuorovaikutustilanteita. Kyselyyn vastanneet huoltajat olivat 

myös yksimielisiä siitä, että kasvatusvuorovaikutus erityisesti vuorohoidossa on tärkeää. 

Panostamalla näihin arjen kasvatusvuorovaikutustilanteisiin luodaan hyvä ja 

luottamuksellinen suhde, jolloin myös kynnys keskustella lapsen asioista madaltuu. 

Vuorohoidon erityisyys ovat lasten vaihtelevat hoitoajat, mutta myös varhaiskasvattajien 

vaihtuminen päivän aikana. Vuoron vaihdoksiin panostamalla parannetaan tiedon kulkua 

lasten asioista, mutta jos vaihdot ovat aikataulutettu tiukasti, olisi hyvä kirjata päivän 

tapahtumat esimerkiksi nimilistaan, jotta ne ovat myös vuoroon tulevan kasvattajan 

tiedossa.  

 

Asiantuntijuus on kehittynyt opinnäytetyön tekemisen myötä ja ymmärrys vuorohoidon 

erityisyydestä kasvanut. Erityisesti kasvatusvuorovaikutuksen merkitys on saanut uuden 

ulottuvuuden. Raportin kirjoittamisen myötä ymmärrys sen tärkeydestä on kasvanut. 

Opinnäytetyö on herättänyt myös pohtimaan omaa toimintaa erilaisissa asiakastilanteissa 

työelämässä ja harjoitteluissa. Asiakaslähtöinen työskentelytapa on saanut uuden 

merkityksen. Kaikissa vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden kanssa huomio kiinnittyy siihen, 

miten oma käyttäytyminen tai oma mielentila tilanteessa vaikuttavat asiakkaaseen. Tutkimus 

on opettanut pysähtymään ja kuuntelemaan. 

 

Tilaajan toiveena oli saada mahdollisimman monipuolista tietoa erilaisista arjen 

kasvatusvuorovaikutustilanteista. Tutkimus tuotti monipuolista tietoa huoltajien kokemasta 

kasvatusvuorovaikutuksesta erilaisissa arjen tilanteissa. Opinnäytetyön tilaaja voi hyödyntää 

tuloksia vuorohoidon arjen kasvatusvuorovaikutustilanteiden kehittämisessä. Tilaaja voi 

hyödyntää myös opinnäytteen kehittämisehdotuksia. Tulokset voivat herättää myös muut 

vuorohoitoa tarjoavat päiväkodit ajattelemaan omaa toimintaansa vuorohoidon arjen 

tilanteissa. Myös muut päiväkodit voivat hyödyntää tuloksia arjen kasvatusvuorovaikutuksen 

kehittämiseen erityisesti tulo- ja hakutilanteissa. Opinnäytetyö voi myös herättää ajatuksia 

tiedon kulun parantamiseen päiväkodin sisällä. 
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Liite 1: Aineistonhallinta ja henkilötietojen käsittely opinnäytetyössä 

Aineisto kerätään sähköisellä kyselylomakkeella Webropol-alustaa käyttäen. Kyselylomakkeen 

välittää päiväkodin johtaja huoltajille. Kysely on anonyymi eikä kerää vastaajista tietoja. 

 

Opinnäytetyön aineisto on tallennettuna Webropoliin. Lisäksi varmuuskopiot löytyvät 

opiskelijoiden kannettavilta tietokoneilta sekä OneDrive-pilvipalvelusta. Tietokoneet on turvattu 

salasanalla, kuten myös OneDrive ja Webropol. Aineisto ei sisällä henkilötietoja tai muuta salassa 

pidettävää aineistoa. 

 

Kun opinnäytetyö on valmistunut, kerättyä aineistoa säilytetään vuoden verran, jotta 

opinnäytetyön tulokset voidaan tarvittaessa varmistaa. Tämän jälkeen aineisto poistetaan ja myös 

varmuuskopiot tuhotaan.
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Liite 2: Saatekirje & kyselylomake
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