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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli löytää päivähoidon työntekijöiden kasvatusvuo-

rovaikutuksessa toteuttamia hyviä käytäntöjä, joilla he tukevat lapsen sosio-

emotionaalista hyvinvointia. Opinnäytetyöni oli osa Perheet 24/7 – tutkimus-

hanketta. Perheet 24/7 tutkimushankkeen tarkoituksena on tutkia, miten van-

hemman ei-perinteiset työajat heijastuvat perheiden arkeen ja lasten hyvin-

vointiin. Tutkimustietoa kerätään vanhemmilta, päivähoidon työntekijöiltä sekä 

lapsilta. Tutkimus toteutetaan vuosina 2011 – 2014 ja siihen osallistuu Suo-

men lisäksi Alankomaat ja Iso-Britannia. Tutkimuksen rahoittajana on Suomen 

akatemia ja tutkimuksen suorittavat yhdessä Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 

Jyväskylän yliopisto sekä Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos.  

Oma kiinnostukseni vuorohoitoon ja sen kehittämiseen heräsi syksyllä 2012, 

kun siirryin työntekijäksi vuorohoitoryhmään. Päiväkodissamme vuorohoito on 

uutta, se on toiminut vasta 2010 vuoden alusta. Vuorohoitoryhmämme on 1- 

6-vuotiaiden ryhmä, jossa on sekä vuorohoitoa tarvitsevia lapsia että päivä-

lapsia. Esimiehenä olen läheltä seurannut vuorohoitoryhmän toimintaa, mutta 

vasta työntekijänä olen huomannut sen tuomat haasteet lapsille, vanhemmille 

ja työntekijöille. Tämän huomion myötä tein opinnäytetyöni vuorohoidon hyvis-

tä käytännöistä ja toimeksiantajana oli Uuraisten kunta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vuoropäivähoidon työntekijöiden hyviä kas-

vatusvuorovaikutuskäytäntöjä, joilla he tukevat lapsen sosioemotionaalista 

hyvinvointia. Teoriaosuudessani käsittelen kasvatusvuorovaikutuksen ja lap-

sen hyvinvoinnin käsitteitä.  Karilan ym. (2006, 7) mukaan kasvatusvuorovai-

kutusta tapahtuu työntekijän ja vanhemman, työntekijän ja lapsen, lasten välil-

lä sekä työntekijöiden kesken. Lapsen hyvinvoinnin sisältöön kuuluvat kiinty-

myssuhteen, turvallisuuden ja jatkuvuuden sekä yksilöllisyyden ja osallisuu-

den tukeminen. Teoreettinen viitekehykseni lapsen hyvinvoinnin edistämises-

sä ja tukemisessa päivähoidossa on ekokulttuurinen näkökulma. Tässä viite-

kehyksessä huomioidaan lapsen kasvatusympäristön kokonaisvaikutus lapsen 

kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen 

Opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus. Työntekijöiden hyviä käytäntöjä selvi-

tin teemahaastatteluilla, jotka tein kahdessa isossa vuorohoitopäiväkodissa 
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Etelä – ja Keski-Suomessa elokuussa 2012. Haastattelin päiväkotien johtajia 

sekä molemmista päiväkodeista kahta lastentarhanopettajaa ja kahta lähihoi-

tajaa, yhteensä kymmentä vuoropäivähoidon henkilöä.  

Tutkimuskysymykseni on: Millaisilla kasvatusvuorovaikutuskäytännöillä vuoro-

päiväkodin henkilöstö tukee lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia?  

 

2 Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 11) varhaiskasvatus määri-

tellään” pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaksi kasvatukselliseksi 

vuorovaikutukseksi, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja oppimista”. Määritelmän pohjana on käytetty valtioneuvoston peri-

aatepäätöstä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. (2002, 9.) 

Varhaiskasvatuskäsitteen määritelmään ovat vaikuttaneet sekä Yhdistyneiden 

kansakuntien Lapsen oikeuksien sopimus, jossa korostetaan lapsen etua, että 

Suomen perustuslaki, jossa korostetaan muun muassa yhdenvertaisuutta ja 

yksilön vapauden ja oikeuksien turvaamista. (Lapsen oikeuksien sopimus 

1989, 3 artikla; L 11.6.1999/731, § 6,7.)  

Julkiseen varhaiskasvatukseen luetaan kunnan tai yksityisen tarjoama päivä-

hoito, esiopetus ja avoin toiminta. Varhaiskasvatustoimintaa on myös seura-

kunnilla ja järjestöillä. Varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvat lapset 0 – 8- vuo-

teen. (Varhaiskasvatus vuoteen 2020. 2007, 29; Varhaiskasvatuksen uudis-

tamisen linjauksia 2009, 19.) Subjektiivisen päivähoito- oikeuden myötä per-

heen ja lapsen etu on korostunut.  Aikaisemmin päivähoitopaikan sai työn, 

opiskelun, lapsen kehityksellisen tarpeen vuoksi tai sosiaalisin perustein. 

Vuodesta1996 lähtien se on ollut kaikkien perheiden ja lasten saatavilla. Sub-

jektiivinen päivähoito-oikeus on muuttanut varhaiskasvatuksen asiakkuutta 

siten, että siitä on tullut perheen oikeus. Tämän myötä palvelun laadun mitta-

reiksi ovat nousemassa asiakaslähtöisyys, perheen ja lapsen osallisuuden 

korostaminen, tasavertaisuus ja dialogisuus. (Mts. 34.) 
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Varhaiskasvatuksen lähtökohtana ovat lasten ja perheiden tarpeet, ja varhais-

kasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista 

(Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linja-

uksista 2002:9, 5). Varhaiskasvatuksen keskeisiä periaatteita ovat muun mu-

assa lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, tulla kuulluksi ja oikeus turvat-

tuun ja terveelliseen kasvuympäristöön. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 12.) Kasvatuspäämäärinä suunnitelmassa ovat lapsen henkilökoh-

taisen hyvinvoinnin edistäminen, toiset huomioon ottavien käyttäytymismuoto-

jen ja toimintatapojen vahvistaminen sekä itsenäisyyden asteittainen lisäämi-

nen. (Mts. 13.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005,7) tavoitteena 

on varhaiskasvatuksen yhdenvertainen toteutuminen sekä ohjata varhaiskas-

vatuksen sisällöllistä kehittämistä ja laadun parantamista. Laadukas varhais-

kasvatuspalvelu tukee perheen ja lasten hyvinvointia.  

Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa korostetaan kokonaisvaltaista lähesty-

mistapaa lapseen. Siinä yhdistyvät lapsen hoiva, kasvatus ja opetus. Yhdis-

telmästä käytetään educare-nimitystä. Esimerkiksi Iso – Britanniassa opetus, 

education ja hoiva, care ovat eriytetty. (Kalliala 2012, 20–21.) Varhaiskasva-

tuksen laadukkaalle toteuttamiselle tuo haasteita työelämän monimuotoistu-

minen, eri vuorokauden aikaan tapahtuva hoidon tarve, hoidon tasapuolinen 

saatavuus, monikulttuurisuuden lisääntyminen, erityisen tuen tarpeen kasva-

minen, erilaiset perheet ja lasten ja perheiden osallisuuden kehittäminen. 

(Varhaiskasvatus vuoteen 2020. 2007, 34.)  

2.1 Päivähoito  

 

Varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta puhutaan usein synonyymeina, vaikka 

varhaiskasvatus sisältää muutakin.  Päivähoito on suurin julkinen varhaiskas-

vatuksen muoto. Päivähoidon muotoja ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito, 

esiopetus, leikkitoiminta ja muu päivähoitotoiminta. Päivähoitolain mukaan 

kunnan on järjestettävä päivähoitopalveluja tarpeen mukaan. (L 19.1.1973/36 

§ 1, 1a, 4.) Vuorohoito nimikettä ei löydy päivähoitolaista, ainoastaan viittaus, 

että päivähoitoa tulee tarjota tarpeen mukaan kaikkina vuorokauden aikoina 

(mts. § 2). Samoin ryhmäperhepäivähoitoa ei päivähoitolaissa mainita. Päivä-
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hoitoasetuksessa mainitaan kahden tai kolmen hoitajan perhepäiväkoti. (A 

16.3.1973/239 § 8.) 

Päivähoitoa koskeva lainsäädäntö on suurelta osin 40 vuotta vanhaa. Päivä-

hoitolaki ja asetus ovat vuodelta 1973. Komin (2012, 15) mukaan päivähoito-

lakia on korjattu useaan otteeseen muun muassa 1996, jolloin tuli subjektiivi-

nen oikeus päivähoitoon. Päivähoidon lainsäädännön uudistamista on yritetty 

monessa hallituksessa.  Jo Vanhasen I hallituksessa oli päätös päivähoitolain 

uudistamisesta. (Mts. 15.), ja edelleen Vanhasen II hallituksen listalla oli lain 

uudistus. (Varhaiskasvatuksen uudistamisen linjauksia 2009, 17.)  

Nykyisessä Kataisen hallituksen ohjelmassa on myös päivähoitolain uudistus. 

Tarkoituksena on säätää varhaiskasvatuslaki sekä siirtää päivähoitohallinto ja 

ohjaus sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön (Halli-

tusohjelman strateginen toimeenpanosuunnitelma 2011, 10). Hallinnon ohjaus 

on siirtynyt jo vuoden 2013 alusta opetus- ja kulttuuriministeriöön. Varhaiskas-

vatusta koskevan lainsäädännön uudistamistyöryhmä on asetettu 7.12.2012, 

ja sen tarkoituksena on tehdä selvitys ja esitys varhaiskasvatuslain saamisek-

si. Tavoitteena on, että lakiesitys annettaan eduskunnalle keväällä 2014 ja laki 

tulisi voimaan 1.1.2015. (Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön uudis-

tamistyöryhmän asettaminen 2012, 1.)  

Työryhmän tehtävänä on valmistella ja kehittää päivähoitoa hallitusohjelman 

mukaisesti. Hallitusohjelmassa on linjattu muun muassa, että subjektiivinen 

päivähoito-oikeus säilyy, vanhempia tuetaan perheen ja työn joustavaan yh-

distämiseen sekä säilytetään maksuton päivähoito pientuloisille. Samoin pyri-

tään kehittämään päivähoitojärjestelmää joustavammaksi ja päivähoidon tur-

vallisuuteen, laatuun ja saatavuuteen panostetaan. (Mts. 1.) Tosin valtiova-

rainministeriön työryhmä esittää ehdotuksessaan budjettiriiheen subjektiivisen 

päivähoito-oikeuden rajaamista. (Rakennepoliittinen ohjelma talouden kas-

vuedellytysten vahvistamiseksi ja julkisen talouden estävyysvajeen umpeen 

kuromiseksi 2013, 13.) 

Päivähoitolaki ei vastaa enää tämän päivän vaatimuksia. Päivähoitolain aja-

tuksena on vanhempien oikeus saada päivähoitopaikka lapselleen, kun vas-

taavasti varhaiskasvatussuunnitelman perusteet lähtevät lapsen oikeudesta 

varhaiskasvatuspalveluun. Laissa on päivähoidon tavoitteena tukea vanhem-
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pien kotikasvatusta, kun taas varhaiskasvatussuunnitelmassa lähdetään van-

hempien kasvatusoikeudesta ja -vastuusta ja päivähoidon henkilöstön ja van-

hempien tasavertaisesta kumppanuudesta. (L 19.1.1973/36; Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2005, 31; Varhaiskasvatuksen uudistamisen linja-

uksia 2009, 21–22.) 

Päivähoitolaista ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteista löytyy myös yh-

teneväisiä tavoitteita. Päivähoitolaista löytyy niin sanottu kasvatustavoitepykä-

lä, jossa päivähoidon tavoitteena on pyrkimys jatkuviin, turvallisiin ja lämpimiin 

ihmissuhteisiin ja suotuisaan kasvuympäristöön huomioiden lapsen ikä ja yksi-

löllisyys. Sama tavoite on myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (L 

19.1.1973, § 2 a: Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12). 

Päivähoitolakiin tuo uudistamispaineita edellisten lisäksi varhaiskasvatuksen 

neuvottelukunnan loppuraportti (2007, 48), jonka mukaan varhaiskasvatuksen 

ydintehtävään, lapsen kehityksen ja oppimisen tukemiseen ja edistämiseen on 

panostettava. Samoin tulee kehittää jatkumoa varhaiskasvatuksesta esiope-

tuksen kautta perusopetukseen. Tarpeen on myös määritellä lasten ja aikuis-

ten välinen suhdeluku esimerkiksi säätämällä lapsiryhmän enimmäiskokoa. 

Henkilöstön koulutustasoon ja varhaiskasvatuksen laatuun tulee kiinnittää 

huomiota.  Myös varhaiskasvatuspalveluiden tarpeiden monimuotoistuminen 

lisää päivähoitolain uudistamispaineita.  

2.2 Vuorohoito 
 

Päivähoitolain (1973 § 2 a) mukaan päivähoitoa tulee tarjota sinä vuorokau-

den aikana, jona sitä tarvitaan. Vuorohoito nimikettä ei löydy päivähoitolaista. 

Vuorohoidon tarve on lisääntynyt 1990- luvulta lähtien (Valtioneuvoston peri-

aatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002, 14) ja 

vuonna 2010 vuorohoidossa oli noin 7 % kunnallisessa päivähoidossa olevista 

lapsista (Lasten päivähoito 2010, 1). Lasten päivähoito 2010 kuntakyselyn 

raportissa (2010, 7) vuorohoito on määritelty hoidoksi, joka tapahtuu klo 17.30 

– 5.30 välisenä aikana, myös viikonloppuisin ja pyhinä. Vuorohoitoa voi saa-

da, kun yksinhuoltaja tai molemmat vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat 

kyseisinä epätyyppilisinä aikoina. Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. 
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Vuorohoidon järjestämiseen ei ole päivähoidossa erikseen lakia, säännöksiä 

tai tarkkoja ohjeita, ja kunnat päättävätkin käytännöistä itse.  

 

Vuorohoidon erityispiirteitä verrattuna ”päiväpäivähoitoon” eli päivällä tapahtu-

vaan hoitoon ovat Kääriäisen (2005, 78 – 80) tutkimuksen perusteella ilta- ja 

yöhoito, ajoittain vähäinen määrä lapsia hoidossa, kavereiden ja hoitajien roo-

lin korostuminen sekä lasten pitkät yhtäjaksoiset hoitoajat. Vuorohoitoa järjes-

tetään tarpeen mukaan, ja usein se toteutuu muina aikoina kuin maanantaista 

perjantaihin 5.30 – 17.30 välisenä aikana. Vuorohoitoon kuuluvat aikaiset aa-

mut, myöhäiset illat, yöt ja viikonloppuhoito.   

 

Päivähoitoasetuksen (A 16.3.1973/239, § 4) mukaan yhtäjaksoinen hoitopäi-

vän pituus ei saa ylittää kymmentä tuntia. Vuorohoitolapselle ei useinkaan riitä 

kymmenen tunnin hoitoaika, vaan hoitoaika voi olla yhtäjaksoisesti  jopa usei-

ta vuorokausia vanhemman työn vuoksi. Lapsen jatkuvuuden- ja turvallisuu-

den tunteen ylläpitämiseksi on tärkeää kasvatushenkilöstön pysyvyys ja hoito-

paikan ilmapiiri. Samoin hoitopaikan kodinomaisuudella on merkitystä lapsen 

hyvinvoinnille. (Kääriäinen 2005, 80.) 

 

Usein epätyypillisinä hoitoaikoina hoidossa olevat lapset ovat eri-ikäisiä ja 

ryhmän koostumus on lähellä sisarusryhmän koostumusta. Tällöin voi tulla 

esiin kaverin puute, kun ei ole se paras kaveri hoidossa samaan aikaan tai 

lapset ovat hyvin eri-ikäisiä. Silloin korostuu hoitajan rooli, ja hänestä haetaan 

tällöin leikkikaveria. (Kääriäinen 2005, 78 – 79.)  

 

3 Kasvatusvuorovaikutus 

 

Vuorovaikutus on keskeisessä roolissa kaikissa päivähoidon päivittäisissä 

kohtaamisissa. Karilan ym. (2006, 7,9) mukaan kasvatuksessa on ainakin 

seuraavia vuorovaikutuksen tasoja; yksilöiden, ryhmien ja kulttuurinen välinen 

vuorovaikutus; yksilöiden, ryhmien ja kasvatusinstituutioiden välinen vuorovai-

kutus; eri sukupolvien välinen, kasvattajien ja lasten välinen, vanhempien ja 
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ammattilaisten välinen, lasten keskinäinen ja päivähoitoyksikössä työskente-

levien ammattilaisten välinen vuorovaikutus. Tunteet ovat aina mukana kasva-

tusvuorovaikutuksessa, ja sen syntymiseen ja lujittumiseen tarvitaan osallistu-

jien välistä yhteistä ymmärtämistä sekä yhteistä toimintaa. 

Seuraavaksi tarkastelen lähemmin kasvatusvuorovaikutusta. Sen olen jakanut 

työntekijöiden ja vanhempien väliseksi (kasvatuskumppanuus), kasvattajien ja 

lasten väliseksi, lasten keskinäiseksi (kaverisuhteet) ja työntekijöiden keski-

näiseksi vuorovaikutukseksi. 

3.1 Työntekijöiden ja vanhempien kasvatusvuorovaikutus 
 

Päivähoitolain (L 19.1.1973/36 § 2a) mukaan päivähoidon tehtävänä on tukea 

koteja heidän kasvatustehtävässään ja yhdessä edistää lapsen tasapainoista 

kehitystä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 31) lähtökohtana 

on tasavertainen suhde vanhempien ja henkilöstön välillä. Terminä käytetään 

kasvatuskumppanuus nimikettä. Englanninkielisessä tutkimuksessa kasvatus-

kumppanuudesta käytetään seuraavia ilmaisuja kuten partnership (Summers 

ym. 2005, 65 - 81.), collaborative partnership (Blue-Banning  ym. 2004, 167 – 

184.) ja involvement (Zellman & Perlman 2006, 521–538.) Kekkonen (2012, 

47–48) on käyttänyt väitöskirjassaan seuraavia termejä kasvatuskumppanuu-

den synonyymeina: kumppanuus, kasvatuksellinen kumppanuus, kump-

panuusyhteistyö, kumppanuusperustainen kasvatusyhteistyö ja yhteistoiminta.  

Kasvatuskumppanuus tarkoittaa vanhempien ja kasvatushenkilöstön tasaver-

taista ja sitoutunutta yhteistyötä lapsen parhaaksi. Yhteistyöhön kuuluvat tois-

tensa kunnioitus, tasavertaisuus, luottamus ja dialogisuus. Vanhemmilla on 

kasvatusoikeus- ja vastuu sekä tieto lapsestaan ja kasvatushenkilöstöllä on 

ammatillinen tieto lapsen yleisestä kehityksestä. Kasvatuskumppanuudessa 

nämä tiedot ja taidot ovat molempien osapuolien käytössä ja näin ovat edis-

tämässä lapsen kokonnaisvaltaista kehitystä ja hyvinvointia. (Keyes 2002, 184 

– 188; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31.) Kasvatuskumppa-

nuuden yhtenä tärkeänä tavoitteena on myös tunnistaa mahdollisimman var-

hain lapsen kehityksen, kasvun ja oppimisen vaikeudet ja yhdessä vanhempi-

en kanssa turvata lapsen suotuisa kasvu ja kehitys. (Mts. 32.) 



13 
 

Kasvatuskumppanuus on jaettua kasvatusvastuuta. Karikosken ja Tiilikan 

(2011, 86,91) mukaan kasvatuskumppanuuden tavoitteena on lapsen kasvu-

prosessin kannattelu sekä ehyt ja kasvun ja oppimisen polku, johon osallistu-

vat sekä vanhemmat että kasvatushenkilöstö. Onnistuessaan ehyt kasvun ja 

oppimisen polku tukee lapsen hyvinvointia, kehitystä ja oppimista sekä van-

hempien vanhemmuutta ja sitä kautta koko perhettä. Myös Koivisto (2011, 44) 

toteaa, että kasvatuskumppanuus tuo lapsen arkeen johdonmukaisuutta ja 

eheyttä. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 31) mukaan ammatillisella 

kasvatushenkilöstöllä on ensisijainen vastuu kasvatuskumppanuuden käynnis-

tämisestä ja ylläpidosta. Kasvatuskumppanuuden muotoja ovat muun muassa 

päivittäiset keskustelut tuonti- ja hakutilanteissa, vanhempainillat, erilaiset ta-

pahtumat, juhlat ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen.  

Kekkonen (2012, 8, 61) on väitöskirjassaan kuvannut erilaisia puhetapoja, 

joita käyttäen kasvattajat rakentavat vanhempien kanssa kasvatuskump-

panuutta. Kasvattajan puhetapa poikkeaa erilaisten tilanteiden ja kohtaamis-

ten mukaan. Näitä tilanteita ovat muun muassa kotikäynti lapsen kotona, van-

hempien kanssa kasvatuskumppanuuden rakentaminen, palveluneuvottelut 

perheen kanssa, sekä kasvattajien ja vanhempien sosiaalisten suhteiden luo-

minen.   

Kasvatuskumppanuussuhde voidaan nähdä prosessina, johon kuuluvat aloi-

tusvaihe ja työskentelyvaihe. Kasvatuskumppanuus on suhteiden synnyttä-

mistä, tuottamista ja ylläpitämistä. (Kekkonen 2012, 51,100,183.) Karilan 

(2006, 104 – 105) mielestä kiinnitetään paljon huomiota kasvatuskump-

panuussuhteen aloittamisvaiheeseen ja luottamuksen syntymiseen. Hänen 

mukaansa pitää myös kiinnittää huomiota suhteen kehittymiseen ja lujittami-

seen.  

Luttisen (2010, 31–34) lisensiaattitutkimuksen mukaan toimivan kasvatus-

kumppanuussuhteen edellytyksiä ovat kasvatushenkilöstön ja vanhempien 

yhteistyöprosessi, pysyvät ihmissuhteet ja ammatillinen osaaminen. Yhteis-

työprosessi sisältää muun muassa tutustumisen päivähoitoon, vasukeskuste-

luille ajan antamisen, hyvän keskusteluilmapiirin luomisen ja yleensä ajan an-

tamisen kasvatuskumppanuussuhteen syntymiselle ja kehittymiselle. Pysyvät 
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ihmissuhteet luovat lapselle turvallisuutta ja ovat siis lapsen etu. Ammatillinen 

osaaminen tarkoittaa kasvatushenkilöstön hyviä kommunikaatiotaitoja ja omi-

en kasvatusarvojen, asenteiden ja periaatteiden tiedostamista.  

Kasvatuskumppanuus käsitteen käyttöä on arvostellut muun muassa Kalliala 

(2012, 93), jonka mukaan kasvatuskumppanuus-käsite perustuu tasavertai-

suuteen. Hänen mielestään vanhempien ja kasvatushenkilöstön suhde ei ole 

lähtökohdiltaan tasavertainen. Kasvatushenkilöstö mielletään usein asiantunti-

joiksi, ja sen myötään tuoma valta tekee vanhempien ja kasvatushenkilöstön 

suhteesta epätasapainoisen. Sen sijaan Kekkonen (2012, 9) väitöskirjassaan 

toteaa, että toimivalle kasvatuskumppanuudelle on edellytyksiä varhaiskasva-

tuksessa. Toimiva kasvatuskumppanuus edellyttää kasvattajalta tietoista ta-

savertaisuuden vaalimista, kasvatuskumppanuuden tavoitteellista rakentamis-

ta ja suhteiden luomista käyttäen luovia kommunikointitapoja.  

Karila (2006, 91) korostaa kasvatusvuorovaikutuksen osuutta tehdä lapselle 

ehyt kasvuympäristö, jossa sekä vanhemmat että päivähoidon henkilöstö pyr-

kivät samansuuntaisesti kasvattamaan lasta. Jotta samansuuntainen kasvatus 

onnistuu, sen ehtona on, että vanhempien osallisuutta päivähoidossa lisätään  

(mts. 8). Kasvatuskumppanuudessa onkin kaksi erilaista kumppania, joilla on 

yhteinen tavoite, lapsen paras (mts. 108). Päivähoidon henkilöstön ja van-

hempien toimivalla kasvatuskumppanuudella on todettu myönteinen vaikutus 

lapsen kasvuun ja oppimiseen. (Christenson 2004, 83 – 104.) 

3.2 Kasvattajan ja lasten kasvatusvuorovaikutus 
 

Päivähoidon henkilöstön edellytetään Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den (2005, 16) mukaan olevan sitoutuneita kasvatusvuorovaikutukseen lap-

sen kanssa. Samoin kasvattajilta odotetaan herkkyyttä tunnistaa lapsen tar-

peet. Kasvattajan tulee Karilan ym.(2006, 9) mukaan antaa jokaiselle lapselle 

mahdollisuus osallistua ryhmän toimintaan ja kasvattajan tulee luoda arvosta-

va ja ystävällinen ilmapiiri.  

Holkeri – Rinkisen (2011, 80 - 81) tutkimuksen mukaan mitä enemmän aikui-

nen kuuntelee lasta, sitä enemmän lapsi myös kertoo hänelle tärkeistä asiois-

ta, tällöin lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutus kasvaa ja rikastuu. Hän 

korostaa aikuisen ja lapsen välistä myönteistä vastavuoroisuutta.  Hännikäi-
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sen ja Rasku-Puttosen (2006, 11) mukaan vuorovaikutusta tarvitaan lapsen 

tietojen ja taitojen omaksumiseen ja oppimiseen ja sitä kautta lapsen kehityk-

seen.   

 

Kasvattajalla on kaksi roolia päiväkotiryhmässä. Hän toimii ohjaajana ja sa-

malla osallistuu aktiivisesti ryhmän toimintaan tukemalla ja rohkaisemalla lap-

sia toimimaan. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen, 2006, 16.) Myös Arja Lundan 

(2013,13 - 14) mukaan lapset tarvitsevat kasvattajan tukea ja kannustusta 

leikkitaitojen oppimiseen, koska lasten leikkitaidot ovat vasta kehittymässä 

päivähoitoiässä. Sensitiivisyys ja tilannetaju ovat tärkeitä kasvattajan ominai-

suuksia tukea lapsen osallisuutta leikkitilanteissa.  

Varsinkin ryhmän alkuvaiheessa kasvattajan on tärkeä panostaa kannustavan 

ja suvaitsevan ilmapiirin luomiseen sekä lasten keskinäisten suhteiden kehit-

tymiseen. Yhdessä lasten kanssa sääntöjen tekeminen antaa lapsille osallis-

tumisen mahdollisuuden ja sitä kautta tunteen kuulua ryhmään ja tuntea itsen-

sä tarpeelliseksi. Kasvattajan tehtävänä on myös puuttua asioihin ryhmässä, 

jotka eivät toimi. Yhdessä lasten kanssa asioita pohtimalla harjoitellaan samal-

la neuvottelutaitoja ja toisten huomioonottamista. (Rasku-Puttonen, 2006, 111 

– 112.) 

3.3 Lapsiryhmän kasvatusvuorovaikutus 
 

Yhteisön merkitystä pidetään tärkeänä lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvin-

voinnin kannalta. Yhteisössä karttuvat sosiaaliset suhteet ovat lapselle tärkeitä 

inhimillisen kehityksen kannalta, samoin päiväkotiyhteisöt mahdollistavat lap-

selle tiedollisten, emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen kasvun ja kehityksen. 

Päivähoidossa lapsiryhmän yhteisöllisyyden edistäminen lisää toisen kunnioit-

tamista ja sitä kautta erilaisuuden hyväksymistä sekä kykyä toimimaan jousta-

vammin uusissa ja erilaisissa tilanteissa. (Hännikäinen & Rasku-Puttonen 

2006, 13- 14; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 13.) 

Kasvatusvuorovaikutus lasten välillä eli vertaisryhmissä ovat merkityksellinen 

yhteisö lapsille. Siellä harjoitellaan erilaisia taitoja kuten jakamista, toisen 

huomioimista, oman vuoron odottamista, itsensä ilmaisua ymmärrettävästi, 

roolin ottoa ja vuorovaikutustaitoja. (Ikonen, 2006, 149; Kronqvist 2006, 181.) 
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Myös Kristiina Kumpulaisen (2012, 11- 12) mukaan sosiaalisilla ja vuorovaiku-

tustaidoilla on suuri merkitys lapsen pärjäämisellä ryhmässä. Hänen mukaan-

sa kasvattajan tehtävänä on tukea lapsen yhteisöllistä pärjäämistä, samoin 

tukea lapsen identiteetin ja minäkuvan muotoutumista myönteiseen suuntaan.  

 

Ikosen (2006, 150 – 153, 159) mielestä yhteisöön liittymiseen tarvitaan lapsilta 

neuvottelutaitoja, samanlaisia leikkejä sekä positiivista tunnesidettä lasten 

välillä. Osalle lapsista vertaissuhteen luominen on helppoa, mutta osalle lap-

sista se on vaikeaa ja varsinkin tällöin tarvitaan aikuisen mukaan tuloa autta-

maan lasta ryhmän jäseneksi. Vuorovaikutustaidot ja leikkitaidot kehittyvät 

lapsilla kokemusten myötä ja kokemusten mahdollistajina kasvattajilla on tär-

keä rooli. Kronqvistin (2011,14) mukaan lapselle yhteisöllisyyden kokemus luo 

turvallisuutta, joka mahdollistaa lapselle ilon ja oppimisen.  

 

Liisa Heinämäki (2012, 26 – 27) toteaa, että päivähoidon rikkonainen päivä-

rytmi asettaa haasteen lapsen yhteisöllisyyden kokemiselle, koska lapsi kas-

vaa, kehittyy ja oppii parhaiten vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.  

Rikkonaista päivärytmiä aiheuttavat lapsen pätkäpäivät ja vuorohoito, jolloin 

lapsia tulee ja mennee eri aikoina päivää. Tästä johtuen lapsilla saattaa olla 

vaikeuksia päästä ryhmään ja saada onnistumisen kokemuksia ryhmässä toi-

mimisesta.   

3.4 Työntekijöiden keskinäinen kasvatusvuorovaikutus 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 16) mukaan työntekijöillä eli 

kasvattajayhteisöllä tulee olla yhtenäiset toimintatavat ja toimintakulttuuri, joka 

mahdollistaa johdonmukaisen toimimisen lasten kanssa (Karila & Nummen-

maa 2006, 35). Kasvatus perustuu kiinteään yhteistyöhön vanhempien kans-

sa, ja kasvatuksen avulla lapsille välitetään arvoja, sosiaalisia käytäntöjä, tie-

toja ja taitoja. (Nummenmaa 2006, 19, 23.) 

Karilan ym. (2006, 198 – 199) mukaan kasvatusvuorovaikutus on muutokses-

sa. Muutosta aiheuttavat päivähoidon työntekijöiden ammattien moninaistumi-

nen ja siitä seurannut työkäytäntöjen erilaisten painotusten yhteen sovittami-

nen, sekä sopimusyhteiskunnan mallien tulo yhteistyöhön vanhempien kans-

sa. Kasvatuskumppanuuden myötä vanhemmat tulisi saada enemmän osalli-
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seksi päivähoidon arjesta, samoin lapsen asema aktiivisena toimijana koros-

tuu kasvatusvuorovaikutuksessa kasvattajan kanssa.  

Ekokulttuurisessa viitekehyksessä huomioidaan lapsen kasvatusympäristön 

kokonaisvaikutus lapsen kehitykseen, kasvuun ja oppimiseen. Viitekehys pe-

rustuu Bronfenbrennerin (1981, 3-4) ekologiseen malliin, jossa tarkastellaan 

lapsen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutusta neljällä eri tasolla.  Määtän ja 

Rantalan (2010, 63) mukaan lapsi kehittyy vuorovaikutuksessa lähiympäris-

tönsä kanssa. Lapsen lähiympäristöön kuuluvat sekä perhe, sukulaiset, asuin-

yhteisö että päivähoito. Perhe ja lapset nähdään aktiivisina toimijoina, joiden 

tekemiset vaikuttavat perheen ja lapsen hyvinvointiin. Ekokulttuurin näkökul-

masta arjen sujumisella, vanhempien hyvinvoinnilla ja lapsen suotuisalla kehi-

tyksellä on kiinteä yhteys toisiinsa. ( Määttä & Rantala 2010, 53-54.) 

Perhelähtöisessä toimintamallissa korostuvat tiedon ja vastuun jakaminen, 

koko perheen hyvinvoinnin tukeminen, perheen asiantuntijuuden kunnioittami-

nen ja vanhempien mielipiteiden kuunteleminen. Rantalan tutkimuksen mu-

kaan, henkilöstöstä vain noin alle 20 % sanoo työskentelevänsä perhelähtöi-

sesti. Yleisin toimintamalli on perheisiin kohdistuva malli, jossa henkilöstö ei 

ota huomioon lapsen lähiympäristöä ja jossa vanhemmat ovat henkilöstön 

apuna miettimässä lapsen parasta, ei tasavertaisina toimijoina. (Määttä & 

Rantala 2010, 155, 170, 181.) 

 

Määtän ja Rantalan (2010, 23) mukaan lapsen hyvinvointia lisäävät ja tukevat 

sekä kotona että päivähoidossa arjen sujuminen, suotuisa ilmapiiri, vanhem-

pien ja työntekijöiden hyvinvointi. Laadukkaaseen päivähoitoon kuuluvat per-

helähtöinen toimintamalli, perheiden vahvuuksien käyttöönotto sekä myöntei-

syys ja ratkaisukeskeisyys. (Määttä & Rantala 2010, 231, 237.) 

 

4 Lapsen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen päivähoi-

dossa  
 

Päivähoidossa ensisijainen ja tärkein tehtävä on lapsen iänmukainen kehityk-

sen ja hyvinvoinnin edistäminen, johon kuuluvat muun muassa lapsen fyysi-

sen terveyden ja kasvun edistäminen, iänmukaisen kasvatuksen ja opetuksen 
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tarjoaminen, päivähoitopaikan turvallisuus, pysyviin ihmissuhteisiin pyrkiminen 

sekä rakkaudellisen ja kunnioittavan ilmapiirin rakentaminen. (Varhaiskasva-

tus vuoteen 2020 2007, 31.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 

13) mukaan kasvatuspäämääränä ovat lapsen hyvinvoinnin edistäminen, tois-

ten huomioonottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen 

ja itsenäisyyden asteittainen lisääminen. Kasvatusvuorovaikutuksen tavoittee-

na on hyvinvoiva lapsi.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 15) ajatuksena on, että hy-

vinvoiva lapsi tarvitsee pysyvät ja turvalliset ihmissuhteet, turvallisen ilmapiirin, 

kuulluksi tulemisen ja arvostuksen tunteen sekä vertaisryhmään kuulumisen. 

Lapsen perustarpeita ovat Kannisen ja Sigfridsin (2012, 21-22) mielestä tur-

vallisuus ja selviytyminen, huolenpidon ja rakastetuksi tulemisen tunne, yh-

teenkuuluvuuden tunne, itsenäisyyden ja autonomian tunne, arvostus ja kan-

nustus, realistiset rajat ja ennustettavuus, oikeudenmukaisuus sekä hauskan-

pito.  

 

Lapsen hyvinvointiin vaikuttavista perustarpeista olen rajannut opinnäytetyö-

höni seuraavat lapsen perustarpeet, joita ovat lapsen kiintymyssuhteen tuke-

minen, lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukeminen sekä lapsen 

yksilöllisyyden ja osallisuuden tukeminen päivähoidossa.  

4.1 Kiintymyssuhde 
 

Rusanen (2011, 36) toteaa, että hoivan tulee tarjota turvallisuutta, jatkuvuutta 

ja lämpimiä ihmissuhteita, jotta lapsen kiintymyssuhde voi kehittyä turvallises-

ti. Päivähoidossa tähän pyritään hoitohenkilöstön pysyvyydellä, pienryhmä 

toiminnalla, lapsen yksilöllisellä huomioimisella sekä aikuisen saatavilla ololla 

ja sylillä. (Koivisto 2011, 50; Rusanen 2011, 17 – 29.)  

 

Lapsen ensisijaisen kiintymyssuhteen tukeminen ja kannatteleminen on sitä 

tärkeämpää, mitä pienempänä lapsi tulee päivähoitoon. Päivähoidossa ensisi-

jaista kiintymyssuhdetta voidaan tukea muun muassa toimivalla kasvatus-

kumppanuudella, aikuisen sensitiivisellä saatavilla ololla, omahoitaja-

käytännöllä sekä vanhempia muistelemalla vaikkapa keskustelemalla, van-
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hempien valokuvalla sekä lapselle tärkeillä esineillä.  (Kanninen & Sigfrids 

2012,105; Kronqvist 2011, 27; Kyrölampi 2011, 33; Rusanen 2011, 20, 95, 

317.)  

 

Lapsen toissijainen kiintymyssuhde päivähoidossa rakentuu vähitellen ja sii-

hen vaikuttaa ensisijainen kiintymyssuhde. Mitä turvallisempi ensisijainen kiin-

tymyssuhde on, sitä paremmin todennäköisesti lapsen toissijainen kiintymys-

suhde päivähoidon aikuiseen muodostuu (Kanninen & Sigfrids 2012, 32.) 

Lapsi valitsee hoidon alkuvaiheessa aikuisen, johon luottaa ja joka vastaa hä-

nen tarpeisiinsa parhaiten. Lapsen valintaperusteena ovat muun muassa hoi-

tajan sensitiivisyys, saatavilla olo ja lapselle merkityksellinen vuorovaikutus 

hoitajan kanssa. Merkityksellinen vuorovaikutus lapselle tarkoittaa varsinkin 

hoidon alkuvaiheessa mahdollisimman samanlaista hoivaa kuin kotona. (Ru-

sanen 2011, 199, 201- 202.)  

 

Lapsen turvallisen kiintymyssuhteen kehittyminen edistää muun muassa ky-

kyä tuntea ja säädellä tunteita, tunne-elämän tasapainoa ja oppimista. (Rusa-

nen 2011, 20.)  Päivähoidossa hoivan epävakaus kuten hoitopaikkojen vaih-

tuminen, hoitajien ja lasten vaihtuminen, päivittäisten rutiinien puutteellisuus ja 

hoitajan ei saatavilla olo voivat aiheuttaa lapselle stressiä ja vaikeuttaa kiinty-

myssuhteen syntymistä. (Mts. 227.) 

4.2 Turvallisuus ja jatkuvuus 
 

Päivähoitolain (L 19.1.1973, § 2 a) ja varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den (2005,12) mukaan päivähoidon tulee tarjota lapsille jatkuvat, turvalliset ja 

lämpimät ihmissuhteet. Kyrölammen (2011, 36) mielestä lapselle on päivähoi-

dossa tärkeää asioiden tuttuus ja kiireetön arki ja se, että asioita ja tapahtumia 

ennakoidaan lapselle. Samoin lapselle on tärkeää, että hänellä on mahdolli-

suus muistella aikuisen kanssa vanhempiaan, koska lapset kokemukset ovat 

kokonaisvaltaisia. Lapselle arki on kokonaisuus, jossa sekä päivähoitoaika 

että kotona vietetty aika ovat läsnä.  

Turvallisen ilmapiirin rakentaminen tukee myös lapsen itsetunnon vahvista-

mista. Koivisto (2011, 47) käyttää sanaa perusturvallinen ilmapiiri, joka sisäl-

tää sekä fyysisen että psyykkisen turvallisuuden. Perusturvallinen ilmapiiri on 
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hyväksyvä ja lasta arvostava, joka näkyy kiireettömyytenä, lämminhenkisenä, 

avoimena ja toinen toistaan kunnioittavana ilmapiirinä.  Mäkelän (2010, 1-2) 

mukaan päivähoidossa aikuisten tärkeänä tehtävänä on vahvistaa ja jakaa 

lapsen kanssa ilon ja onnen hetkiä, jolloin lapsen on helpompi kohdata päivä-

hoidossa koettuja kuormittavia asioita. Kun lapsen kokemuksista ollaan kiin-

nostuneita ja hänen yrityksistään ja ponnisteluistaan annetaan myönteistä pa-

lautetta ja jaetaan hänen kanssaan onnistumisen ilo, se luo pohjaa ottaa toi-

sen tunteet ja näkökulmat paremmin huomioon. 

 

Hannunniemen (2011, 20) mielestä lapselle rutiinit ja toistot tuovat turvallisuu-

den tunnetta. Rutiinit tuovat ennakoitavuutta ja sitä kautta turvallisuutta lapsen 

arkeen. Myös Koiviston (2011, 51) mukaan hyvän ja toistuvan arjen arvostusta 

tulee korostaa ja vaalia päivähoidossa. Perusturvallisuuteen kuuluvat myös 

rajat ja säännöt, joilla aikuinen ohjaa lasta. (Koivisto 2011, 48.)  

 

Omahoitajuuden mallin, jossa lapselle on nimetty omahoitaja, on todettu lisää-

vän turvallisuuden tunnetta (Palviainen 2007, 20). Omahoitaja kannattelee 

lasta hoitopäivän aikana, tukee lapsen kehitystä ja luo kasvatuskumppanuus-

suhdetta lapsen vanhempiin. Omahoitaja käy myös lapsen kotona ennen hoi-

don aloittamista ja luo näin pohjaa kasvatuskumppanuudelle samoin omahoi-

taja toimii siltana lapsen ja ryhmän muiden aikuisten välillä. (Kanninen & Sig-

frid 2012, 105.) 

4.3 Yksilöllisyys ja osallisuus 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005, 13 -15) mukaan yhtenä var-

haiskasvatuksen päämääränä on lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edis-

täminen ja hyvinvoiva lapsi. Hyvinvoivaan lapsuuteen kuuluu muun muassa 

kuulluksi tulemisen kokemus ja vertaisryhmään kuuluminen. YK:n lapsen oi-

keuksien sopimuksessa (1989, artikla12, 13) korostetaan myös lapsen oikeut-

ta tulla kuulluksi, osallistua ja oikeutta ilmaista itseään. Samalla on pidettävä 

mielessä lapsen oikeus suojeluun ja turvaan. (Turja 2011, 1.)  

 

Varhaiskasvatus vuoteen 2020 raportin (2007, 32) mukaan laadukkaassa var-

haiskasvatuksessa lapsella on mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen ja jo 
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tekemisen suunnitteluun. Savolaisen (2012, 11) mielestä käytäntö päiväko-

deissa on usein se, että aikuiset suunnittelevat ja lapset tekevät. Päivähoidon 

työntekijät nimeävät lasten vapaan leikin tilanteiksi, joissa lapsi voi eniten vai-

kuttaa omaan tekemiseen (Turja 2011,9).  

 

Kaiposen (2005,70) mukaan päivähoidon henkilöstön yksi työn kehittämisen 

kohde on lapsen osallisuuden lisääminen. Haasteeksi he kokevat päiväko-

deissa jakotilojen puuttumisen. Vastaavasti Turja (2011,12) näkee aikuisten 

asenteen olevan syynä siihen, ettei lasten osallisuus ole suurempaa varhais-

kasvatuksessa. Hänen mukaansa päivähoidon henkilöstö kokee, ettei heillä 

ole aikaa eikä resursseja lasten mukaan ottamiseen suunnitelmia tehdessä. 

Hänen mukaansa aikuiset eivät ymmärrä osallisuuden merkitystä lapselle ja 

hänen kehitykselleen. (Mts. 2.) 

 

Virkki (2012, 30) puolestaan toteaa, että lapsia tulee kasvattaa ja opettaa sa-

nomaan mielipiteensä ja osallistumaan. Osallistumisessa huomioon on otetta-

va lapsen ominaiset tavat toimia kuten leikki, tutkiminen, liikkuminen ja käden-

taidot. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 20.) Kumpulainen 

(2012, 11) korostaa, että varhaiskasvatuksessa tulee huomioida sekä lapsen 

yksilöllisyys että lapsen yhteisöllinen pärjääminen. Hänen mielestään lapsi 

tarvitsee vahvoja sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja pärjätäkseen  

 

Turja (2011, 10 - 11) määrittelee lapsen osallisuuden tasot varhaiskasvatuk-

sen ympäristössä.  Vähimmillään se on lapsen mukanaoloa ja enimmillään 

lasten valtaistuminen, jossa lapset keskenään ja lapset ja aikuiset neuvottele-

vat lasten omista aloitteista. Lapsen osallisuus on tärkeää muun muassa siksi, 

että se edistää lapsen taitoja kuten neuvottelu- ja kommunikointitaitoja. Sa-

moin osallisuus lisää lapsen itseluottamusta. Lapsen osallisuuden lisääminen 

parantaa myös päivähoitopalvelujen laatua, koska tällöin lapsen eli asiakkaan 

ääni tulee paremmin kuuluviin. (Mts. 3.)  
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5 Tutkimuksen tavoite ja tarkoitus 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa vuoropäivähoidon työntekijöiden hy-

viä kasvatusvuorovaikutuskäytäntöjä, joilla he tukevat lapsen sosioemotionaa-

lista hyvinvointia. Olen rajannut tutkimuksessani lapsen sosioemotionaaliseen 

hyvinvointiin kuuluvaksi lapsen kiintymyssuhteen kannattelemisen, lapsen tur-

vallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemisen ja lapsen yksilöllisyyden ja osal-

lisuuden lisäämisen. Lisäksi kartoitin kasvatuskumppanuuden ja tiedonkulun 

merkitystä lapsen sosioemotionaalisen hyvinvoinnin kannalta.  

Tutkimuskysymykseni oli: Millaisilla kasvatusvuorovaikutuskäytännöillä vuoro-

päiväkodin henkilöstö tukee lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia?  

 

6 Tutkimuksen toteuttaminen  

6.1 Tutkimusmenetelmä  

 

Opinnäytetyöni oli laadullinen tutkimus. Tutkimuskysymykseeni, millaisilla 

kasvatusvuorovaikutuskäytännöillä vuoropäiväkodin henkilöstö tukee lapsen 

sosioemotionaalista hyvinvointia hoitopäivän tai yön aikana, lähdin hakemaan 

vastauksia teemahaastattelun avulla. Tiedonkeruumenetelmiä ovat muun mu-

assa haastattelut, kyselyt, havainnointi tai dokumentoitu tieto. Eskolan ja Suo-

rannan (2008, 85) mukaan haastattelu on keskustelua, jota tehdään haastatte-

lijan aloitteesta ja hänen johdattelemana. Se on ennalta suunniteltua, vuoro-

vaikutteista ja luottamuksellista. Ruusuvuori (2010, 282) toteaa, että haastat-

telija käyttää kontrollivaltaa, koska hän pystyy ohjaamaan keskustelua halua-

maansa suuntaan. Vastaavasti haastateltavalla on tiedollinen valta, koska hän 

tietää aiheesta enemmän. 

Haastattelulla pyritään selvittämään kysymällä haastateltavalta, mitä hän ajat-

telee haastateltavasta asiasta ja miten hän toimii kyseisessä tilanteessa. 

Haastattelun etuna on joustavuus. Haastattelija voi toistaa tai selventää kysy-

myksen ja tarvittaessa oikaista väärinkäsityksiä, vastaavasti haastattelun 

heikkous on, että se vie paljon aikaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009,71- 74.)  
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Valitsin kasvatusvuorovaikutuskäytäntöjen tiedonkeruumenetelmäksi puoli-

strukturoidut teemahaastattelut. Haastattelussa on etukäteen valitut teemat, 

jotka perustuvat teoriaosaan ja siihen, mitä ilmiöstä jo tiedetään. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 75.) Puolistrukturoiduissa haastattelukysymyksissä kysymys-

ten muotoilu ja järjestys on kaikille sama, Vastausvaihtoehtoja ei ole valmiina, 

vaan haastateltavat saavat omin sanoin vastata kysymyksiin. (Eskola & Suo-

ranta 2008, 86.)  

Moilasen ja Räihän (2007, 51) mukaan kysymysten tekemiseen vaikuttaa 

haastattelijan aikaisemmat tiedot ja kokemus kyseisestä asiasta. Tältä pohjal-

ta tein haastattelukysymykset ja kysymysten muotoiluun ja tarkentamiseen 

osallistui myös Perheet 24/7 tutkimushankkeen asiantuntijajäseniä, koska 

opinnäytetyöni kuuluu osana Perheet 24/7 tutkimushankkeeseen. Samoin tes-

tasin haastattelukysymyksiä vuoropäivähoidon työntekijällä, sillä on tärkeää 

analysoinnin ja tulosten kannalta, että haastattelukysymyksillä saadaan vas-

tauksia tutkimuskysymykseen. (Moilanen & Räihä 2007, 53.) 

Teemahaastattelukysymysten pääteemoina olivat kasvatuskumppanuus van-

hempien kanssa, lapsen kiintymyssuhteen tukeminen, lapsen yksilöllisyys ja 

osallisuus, lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemuksen tukeminen sekä 

tiedonkulku. Teemahaastattelukysymykset ovat liitteenä 1.  

6.2 Tutkimuksen kohderyhmä ja aineiston keruu  
 

Haastateltavat valikoituivat Perheet 24 / 7 tutkimushankkeeseen osallistuvista 

kahden päiväkodin henkilöistä. Olin yhteydessä puhelimella ja sähköpostivies-

teillä päiväkodin johtajiin alkukesästä 2012 ja haastattelut sovittiin tehtäviksi 

kesälomien jälkeen. Esitin, että haastateltavat olisivat pitkän työuran vuoro-

hoidossa tehneitä, koska silloin heillä on enemmän asiantuntemusta ja koke-

musta kuin vasta-alkajilla. Jotta haastateltavat voisivat paremmin perehtyä 

teemoihin jo etukäteen, laitoin haastatteluteemat päiväkoteihin aikaisemmin. 

Edellä mainittuja asioita korostavat myös Tuomi ja Sarajärvi. (2009, 73 - 77.)  

Ensimmäiset teemahaastattelut toteutin 29.8.2012 Etelä-Suomen kaupungis-

sa. Vuoropäiväkodissa on 85 päivähoitopaikkaa. Toisen teemahaastattelut 

toteutin 31.8.2012 Keski - Suomen kaupungissa. Tässä vuoropäiväkodissa on 

118 päivähoitopaikkaa. Molemmat päiväkodit ovat isoja päiväkoteja ja talot 
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ovat pääsääntöisesti auki 24 /7. Päiväkotien johtajat olivat ehdottamassa, ket-

kä henkilöstöstä valikoituivat haastateltaviksi ja suurimalla osalla heistä oli 

pitkä työkokemus vuorohoidosta. Muutamalla haastateltavalla oli lyhyempi 

kokemus vuorohoidosta, mutta vastaavasti heillä oli pitempi kokemus tavalli-

sesta päiväryhmästä päiväkodissa.  

Haastattelin molemmista vuoropäiväkodeista kahta lähihoitajaa (lh), jotka teki-

vät vuorohoitoryhmissä niin sanottuja äärivuoroja; aikaisia aamuja, iltoja, öitä 

ja viikonloppuja. Haastattelin myös kahta lastentarhanopettajaa (lto) molem-

mista vuoropäiväkodeista, jotka tekivät pääsääntöisesti päivävuoroja. Samoin 

molempien vuoropäiväkotien johtajia haastattelin osittain erillisillä kysymyksil-

lä, koska he ovat hallinnollisia johtajia, eivätkä toimi lapsiryhmässä. Yhteensä 

haastateltavia oli kahdeksan ryhmässä toimivaa työntekijää ja kaksi hallinnol-

lista johtajaa. 

Talot koodasin A ja B taloiksi ja haastateltavat järjestysnumeroilla yhdestä 

kahteen toimenkuvan mukaan. Järjestysnumero määräytyi haastattelujärjes-

tyksestä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 131) mukaan luottamuksen säilymisen 

kannalta on tärkeää, ettei haastateltavia pystytä tunnistamaan. Samoin eetti-

sen lähtökohdan mukaan haastateltavien tulee olla vapaaehtoisia tutkimuk-

seen ja heidän tulee tietää mistä tutkimuksessa on kyse. Jokaiselle haastatel-

tavalle annoin esitteen Perheet 24 / 7 tutkimushankkeesta ja samalla kerroin 

haastatteluni tavoitteista. Sen jälkeen annoin heille allekirjoitettavaksi suostu-

muspaperin. Kaikki haastateltavat allekirjoittivat sen ja niitä säilytetään Per-

heet 24 / 7 tutkimushankkeen lukitussa kaapissa. Suostumuspaperi on liittee-

nä 2 

Alkuperäisenä tavoitteena minulla oli, että haastattelut kestäisivät 30 – 45 mi-

nuuttia / haastattelu, mutta tavoitteeseen en ihan kaikilta osin päässyt. Pisim-

millään yksi haastattelu kesti tunnin ja lyhimmillään kaksikymmentäkolme mi-

nuuttia. Haastattelun pituuteen vaikutti haastateltavan monisanaisuus ja hä-

nen tapansa kertoa haastateltavista asioista.  

Haastattelut toteutettiin molemmissa vuoropäiväkodeissa rauhallisessa huo-

neessa ja haastateltavat tulivat työn lomasta haastateltaviksi, paitsi yksi työn-

tekijä, joka tuli nukkumispäivältä haastatteluun. Haastattelun äänityksen toteu-

tin älypuhelimella, joka oli lainassa ammattikorkeakoululta. Äänitystä testasin 
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etukäteen ja kuuntelin haastattelut jälkikäteen molempien päivien jälkeen. Ää-

nitys onnistui teknisesti hyvin.   

6.3 Aineiston analyysi  
 

Haastattelumateriaalia kertyi reilu yksitoista tuntia. Siirsin materiaalin älypuhe-

limesta muistitikulle. Itse litteroin kaksi haastattelua eli yhteensä noin puolitois-

ta tuntia. Kuten Eskola (2007, 159) on todennut, litterointi on hidasta. Keski-

määrin yhden tunnin litterointi vie noin yhden työpäivän. Oman kokemukseni 

mukaan totesin, että oman perhe- ja työtilanteen huomioon ottaen litterointi 

tulee viemään liikaa aikaa, joten lopun aineiston litteroi ammattilitteroija.  

Litteroinnin tarkkuustasoon vaikuttaa Ruusuvuoren (2010, 426) mukaan tutkit-

tava ilmiö. Litterointi koostuu tehdyistä kirjoitusvalinnoista ja on näin ollen epä-

tarkempi kuin äänitys, koska litteroinnissa ei tule näkyviin kaikki puhekielen 

sävyt ja eleet. (Nikander 2010, 433.) Litterointi onkin tulkintaa. Koska olin kiin-

nostunut enemmän haastattelun asiasisällöstä, niin silloin litteroinnin ei tarvit-

se olla yksityiskohtainen. (Ruusuvuori 2010, 275,425.)Tässä litteroinnissa 

haastattelut kirjoitettiin sanatarkasti, paitsi muutamia täytesanoja jätettiin pois. 

Täytesanat eivät vaikuttaneet asiasisältöön 

Litteroituna aineistoa kertyi noin 55 sivua. Kuuntelin haastattelut ja samalla 

seurasin kirjoitettua tekstiä. Tein alustavia alleviivauksia ja kirjoitin huomioita 

tekstin viereen. Olen käynyt kirjoitettua aineistoa läpi useamman kerran ja kir-

joittanut ylös sieltä nousevia asioita, jotka ovat olleet mielestäni huomion ar-

voisia. Ruusuvuori tähdentää edellä mainittuja asioita, kun tutustutaan aineis-

toon. (2010, 275.) 

Samalla, kun olen käynyt läpi aineistoa, olen tehnyt rajausta. Ruusuvuori 

(2010, 9 - 11) toteaakin, että aineisto voi tuntua aluksi ennen rajausta sekaval-

ta. Tämän vuoksi olen tehnyt kysymyskohtaisia käsitekarttoja, joilla olen itsel-

leni selkeyttänyt haastattelujen sisältöä ja samojen hyvien käytäntöjen toistu-

mista. Omasta aineistosta löytyi paljon mielenkiintoista asiaa vuoropäivähoi-

dosta. Kuten Hannula (2008, 115) toteaa, kaikkeen paneutuminen ei ole mah-

dollista eikä järkevääkään, vaan aineiston rajaus on olennainen osa aineiston 

analyysissä. Rajaukseeni on vaikuttanut asetettu tutkimuskysymys, ja olen 
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teksteistä poiminut asiat, jotka mahdollistavat vastaamisen asetettuun tutki-

muskysymykseen (Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 15).  

Tuomen ja Sarajärven (2009, 96, 108 - 109) mukaan aineiston analyysin ta-

voitteena on löytää ja tehdä sanalliseen ja selkeään muotoon tutkittava asia. 

Analyysillä on tarkoitus selkeyttää aineistoa niin, että siitä voidaan tehdä luo-

tettavia johtopäätöksiä. Olen analysoinut aineiston teoriaohjaavalla sisällön-

analyysilla, jossa teoriaa käytetään apuna analyysin teossa. 

Sisällönanalyysin mallina olen käyttänyt Milesin ja Hubermanin (1994, 10 – 

12) aineistolähtöistä sisällönanalyysin kolmivaiheista mallia. Heidän sisällön-

analyysimallinsa on kehitetty aineistolähtöisen sisällön analyysimalliksi, mutta 

sitä voidaan myös käyttää teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa.  Eroavaisuus 

tulee käsitteellistämisvaiheessa, jolloin teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa 

alaluokat päätellään aineistosta ja yläluokan käsitteet tulevat teoriaosasta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 117.)  

Ensimmäisessä vaiheessa pelkistin eli redusoin tekstiä. Luin tekstiä useam-

man kerran läpi ja alleviivasin erivärisillä väreillä sanontoja, jotka antoivat vas-

tauksia asetettuun tutkimuskysymykseen ja samalla rajasin aineistoa (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 109.) Hahmotin myös paperille alkuperäisilmauksia. Pää-

sääntöisesti analyysiyksikkö oli yksi sana kuten syli.  

Seuraavassa vaiheessa ryhmittelin eli klusteroin alkuperäisilmaisuista teke-

miäni pelkistettyjä ilmauksia. Pelkistetyt ilmaukset, jotka tarkoittivat samaa 

asiaa, yhdistin yhdeksi luokaksi ja nimesin sen sisältöä kuvaavalla käsitteellä.   

Samalla laskin samanlaisten ja erilaisten ilmauksien määriä. Alaluokista yhdis-

telin yläluokan edelleen aineistoa tiivistämällä. (Tuomi & Sarajärvi 2009,110.)  

Viimeisessä vaiheessa eli aineiston käsitteellistämisessä eli abstrahoinnissa 

muodostetaan aineistosta saatu tärkein eli olennainen tieto teoreettiseksi kä-

sitteeksi. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa saatu aineisto liitetään jo val-

miina oleviin teoreettisiin käsitteisiin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111, 117.) 
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7 Tulokset ja johtopäätökset 

 

Kartoitin tutkimuksellani vuorohoidon työntekijöiden hyviä kasvatusvuorovaiku-

tuskäytäntöjä, joilla he tukevat lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia. Olen 

tulokset teemoitellut asiakokonaisuuksiin, joita ovat kasvatuskumppanuuden 

luominen ja kehittäminen, lapsen kiintymyssuhteen tukeminen, lapsen turvalli-

suuden ja jatkuvuuden tunteen tukeminen, lapsen yksilöllisyyden ja osallisuu-

den tukeminen ja tiedonkulku.  

7.1 Kasvatuskumppanuuden luominen ja kehittäminen 
 

Kasvatuskumppanuuden luominen päivähoidon työntekijöiden ja vanhempien 

välillä alkaa ensimmäisestä vanhempien yhteydenotosta päiväkotiin ja kasva-

tuskumppanuuden luominen työntekijöiden ja lapsen välillä alkaa ensimmäi-

sestä tapaamisesta.  

Tiedustelin tutkittavilta, millä tavalla he tekevät yhteistyötä / kasvatuskump-

panuutta vanhempien kanssa. Lisäkysymyksillä tiedustelin, oliko heillä vuoro-

hoidossa omia käytäntöjä ja minkälaisia haasteita vuorohoito tuo kasvatus-

kumppanuuden toteuttamiselle. Samoin kysyin, mistä he saavat tarvittaessa 

tukea. (Haastattelurunko liitteessä 1)  

Analyysin perusteella jaoin vastaukset kolmeen osioon. Ensimmäisessä osi-

ossa on kuvattu käytössä olevat yhteistyömuodot. Toinen osio kuvaa tapaa 

tehdä yhteistyötä ja kolmas osio esittää yhteistyön haasteita. Olen käyttänyt 

sisällönanalyysissä kasvatuskumppanuuden synonyymina yhteistyösanaa. 

Kasvatuskumppanuuden luomisen ja kehittämisen osion sisällönanalyysi on 

liitteessä 3. 

7.1.1 Kasvatuskumppanuusmuodot vanhempien kanssa 

 

Kasvatuskumppanuusmuodot olivat molemmissa vuoropäiväkodeissa saman-

laisia. Haastateltavat toivat esille alkukohtaamiset ja pehmeät laskut, jossa 

vanhemmat, lapsi ja työntekijät tutustuvat toisiinsa. 
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 Ja sitten toivotaan, että siältä olis useammasti tutustumas, et eka vaikka 

 vanhempien kanssa, sitten vähä yksisteen pikkuseks aikaa ja. Et sillai 

 pikku hiljaa (Lto1/A) 

 Päiväkodissa A on käytössä alkukeskustelu lapsen kotona, jos vanhemmat 

suostuivat siihen. Haastattelujen perusteella useimmat vanhemmat halusivat 

työntekijän kotiin. Päiväkodissa B oli alustavasti kokeiltu kasvatuskump-

panuuskoulutukseen liittyen kotikäyntejä, mutta se ei siirtynyt käytäntöön ai-

nakaan vielä.  

Kaikki haastateltavat toivat esille yhteistyön merkityksen vanhempien kanssa 

hoidon alkaessa.  

 Siin on varmaan kuitenki se, että sä nyt huomioit sen vanhemman, että 
 heille tulee tunne, että mä oon oikeasti kiinnostunu (Lto 2 / A) 

Työntekijä kuunteli ja huomio vanhempien tietämystä omasta lapsestaan ja 

sopi yhteisistä käytännöistä vanhempien kanssa. Sovittavat asiat olivat usein 

konkreettisia asioita kuten päivälepo.  

 Sit kun ensimmäisenä päivänä tulee, niin me on yritetty, että se joka olis 
 vaikka siellä kotikäynnillä käynyt, olis silloin töissä (Lh 1 / A) 

Tiimissä pyrittiin mahdollisuuksien mukaan siihen, että alkukeskustelut käynyt 

työntekijä oli työvuorossa lapsen aloittaessa päivähoidon, näin jo lapselle tuttu 

työntekijä oli vastassa hoidon aloitusvaiheessa. Työntekijät vaihtoivat tarvitta-

essa vuoroja, jotta tämä järjestely onnistuu.  

Tärkeimmäksi kasvatuskumppanuusmuodoksi työntekijät nimesivät päivittäi-

set kohtaamiset vanhempien kanssa eli ovensuukeskustelut. Näissä kohtaa-

misissa vaihdetaan päivittäin kuulumiset ja sekä työntekijät että vanhemmat 

saivat ajankohtaista tietoa lapsen asioista.  

 No tärkeimmät varmaan noi ovensuukeskustelut. Niissä tulee aika  pal-
 jon... Siinä tulee semmoisia arjen asioita paljo esille. (Lh 1/B) 

Myös vanhempainiltoja, juhlia ja erilaisia tapahtumia ja tempauksia järjestettiin 

toimintavuoden aikana molemmissa vuoropäiväkodissa.  

 Varhaiskasvatuskeskustelut eli vasu-keskustelut lapsesta vanhempien kans-

sa tulivat esille jokaisessa vastauksessa. Molemmissa vuoropäiväkodeissa 

tiimin jäsenillä oli nimetyt lapset, joiden vanhempien kanssa käytiin vasukes-
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kustelut. Varsinaisesti omahoitaja-systeemiä, jossa jokaiselle lapselle on oma 

nimetty hoitaja, ei ollut käytössä kummassakaan talossa.  

7.1.2 Kasvattajien tapa tehdä kasvatuskumppanuutta vanhempien kanssa 

 

Haastatteluvastauksista ilmeni työntekijöiden näkemys kasvatuskumppanuu-

den tärkeydestä. 

 se on meillä semmoinen sydämen lähellä oleva asia (lh 1/A) 

Työntekijöiden mielestä yhteistyö vanhempien kanssa oli tärkeää, koska sillä 

tuetaan lapsen hyvinvointia. Kasvatuskumppanuuteen kuuluu työntekijöiden 

esille tuomana vanhempien kunnioitus ja heidän tietämyksen korostaminen 

omasta lapsestaan ja tasavertaisen suhteen aikaansaaminen vanhempien ja 

henkilöstön välillä. Samoin työntekijät korostivat kohteliasta ja ystävällistä käy-

töstä vanhempia kohtaan.  

Haastatteluista tuli ilmi, että työntekijät kysyivät vanhemmilta toiveita päivähoi-

toon liittyen, samoin he pyrkivät saamaan vanhempia osallistumaan aktiivi-

semmin päiväkodin toimintaan ja tapahtumiin.   

 Pyritää kysymään vanhemmilta, et miten te toivositte, että me tässä 
 tilanteessa toimittais. Et pyritään ottaan niitä vanhempia mukaan siihen 
 päätöksentekoon lasta koskevissa asioissa (Lto 1 / B)  

Kysymykseeni, mistä työntekijät saavat tarvittaessa tukea kasvatuskumppa-

nuuden toteuttamiseen, he nimesivät tiimin hyvän tuen. Samoin esimiehen ja 

erityislastentarhanopettajan tuki koettiin tärkeänä. 

7.1.3 Kasvatuskumppanuuden haasteet 

 

Haastattelujen perusteella työntekijät kokivat vuorohoidossa olevan enemmän 

haasteita kasvatuskumppanuuden toteuttamisessa kuin tavallisessa päivähoi-

toryhmässä. 

Kasvatuskumppanuuden haasteeksi vuorohoidossa työntekijät kuvasivat han-

kaluuden tavoittaa vanhempia.  

 Sen sanon kyllä näistä, keskustelut vuorohoidossa, kyl se on joskus 
 hyvin hankalaa järjestää tai siis siinä menee hirveesti aikaa, kun ne työ
 vuorot ja sitte että ne sopii vanhemmille (Lh 1 / A) 
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Vanhempien tehdessä vuorotyötä elämän ollessa epäsäännöllistä vanhemmil-

la on haastetta osallistua esimerkiksi vanhempainiltoihin tai muuhun päiväko-

din järjestämiin yhteisiin tapahtumiin. Yksi syy on vanhempien vuorotyö, mutta 

työntekijät kokivat myös syyksi vanhempien kiireen ja vanhempien halutto-

muuden lähteä harvoina vapaailtoina päiväkodin tapahtumiin.   

 Must vanhemmat ehkä on – osa ainaki- paljon kiireisemmän oloisia, et 

 varmaan haluu, jotka töistä päsee, ni äkkiä kotia ja huilaamaa (Lh 2 / B) 

Haastatteluissa tuli esille myös yksinhuoltajien suuri osuus vuorohoidossa 

olevien lasten vanhemmista. Sama havainto koski molempia vuorohoitoyksi-

köitä.   

Vuorohoitoyksikkö on auki pääsääntöisesti 24/7, tällöin myös osa työntekijöis-

tä, usein lähihoitajat, tekevät vuorotyötä. Työntekijöiden vuorotyö tuo myös 

haasteensa kasvatuskumppanuuden toteuttamiselle. Vuorotyön vuoksi työn-

tekijän ja vanhemman kohtaamisen välit voivat olla pitkät, kun vuorot eivät 

kohtaa.  

Muutama haastateltava toi esille haasteena huolen puheeksi ottamisen van-

hempien kanssa. Arkuutena oli, miten työntekijä ottaa asia puheeksi niin, että 

yhteistyö jatkuu vanhempien kanssa puheeksi ottamisen jälkeenkin. Toisaalta 

osalle haastateltavista huolen puheeksi ottaminen ei ollut haaste. 

 Kun sun pitäs puhua lapsesta jotai, tiettyä semmosta vaikeeta asiaa. 
 Joillekin perheille asia on ok, mutta jonkun kans sä oot pitäny pukea 
 sanoiks, miettii millä sanoilla sä sanot, että yhteistyö säilyis(lh 2/A) 

 Joteski mä tunnen olevani vahva täs osaamises.(lto 2/A) 

 

Haastatteluissa osa työntekijöistä koki haasteena myös ne vanhemmat, joihin 

he eivät tunne saavansa luotua syvempää kasvatuskumppanuutta. Työntekijät 

kokivat, että vanhemmat ovat kiireisiä, heillä ei ole aikaa jäädä keskustele-

maan tai työntekijät kokivat heidät jopa haluttomiksi panostamaan enemmän 

yhteistyöhön, kuin tällä hetkellä tekevät. 

 On paljon perheitä, jotka ei välttämättä halua eikä jaksa enää sitte ehkä 
 ainoona vapaailtanaan lähtee osallistumaan näihi (Lto 1/ B) 
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Yhdestä haastatteluvastauksesta ilmeni työntekijän huoli kasvatuskumppa-

nuuden tasosta ja toisaalta suunta, mihin päin kasvatuskumppanuus on hänen 

mielestään menossa.  

 Koska siihen se kasvatuskumppanuus ja ne lapsen varhaiskasvatus
 suunnitelmat perustuu, että otetaan ne perheen kaikki huomioon, lap-
 sen ja perheen jutut, mutta kyllähän se vähä tuppaa tota samaa sabluu-
 naa olemaan joka paikassa, että siihen mun miälest ollaan varmaan 
 vasta oikeesti niinkun menossa. Et puheet on ehkä vähä suurempia ku 
 teot viäl täs vaiheessa. Mut että onhan tää hirveesti pehmentyny vuosi-
 en saatos kumminki jo mun mielestä, että ollaan menty eteenpäin. (lto 
 1/A) 

 

Johtopäätökseni kasvatuskumppanuudesta haastattelujen perusteella on, 

että työntekijät pyrkivät erilaisista haasteista huolimatta toteuttamaan kasva-

tuskumppanuutta vanhempien kanssa. Keyes (2002) painottaakin, että onnis-

tuneeseen kasvatuskumppanuuteen kuuluu myös vaikeiden asioiden käsittely. 

Monet haastateltavat toivat esille sen, että päiväkodissa oli järjestetty kasva-

tuskumppanuuskoulutusta, ja jota myös päiväkotien johtajat painottivat omas-

sa puheenvuorossaan. Molempien vuoropäiväkotien kasvatuskumppanuus-

muodot ja käytännöt olivat yhteneväisiä varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa (2005) mainittujen käytäntöjen kanssa.   

Työntekijät korostivat myös haastatteluissa työntekijöiden ja vanhempien kas-

vatuskumppanuussuhteen tasavertaisuutta, avoimuutta ja kunnioitusta. Nämä 

samat korostukset löytyvät myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteista 

(2005). 

Karilan (2006) mukaan kasvatusvuorovaikutuksen syntymiseen ja sen syven-

tymiseen tarvitaan työntekijöiden ja vanhempien välistä yhteisen ymmärryksen 

löytämistä ja siihen liittyvää yhteistä tekemistä. Haastatteluissa ilmeni, että 

työntekijät kuuntelivat vanhempia ja kyselivät heidän toiveitaan. Toisaalta so-

vittavat asiat olivat usein hyvin konkreettisia. Syvällisempään keskusteluun 

pääsemiseksi tarvitaan vanhemmille enemmän tietoa päivähoidon käytännöis-

tä. (Shpancer 2002, 382.) Työntekijät järjestivätkin keskusteluja, yhteisiä ta-

pahtumia, juhlia ja tempauksia, joiden tarkoituksena oli luoda ja syventää kas-

vatuskumppanuutta.  
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Työntekijöiden ja vanhempien välisen kasvatuskumppanuuden, sen aloitus-

vaiheen ja työskentelyvaiheen voi nähdä kasvatusvuorovaikutuksena. Van-

hempien ja työntekijöiden välisessä kasvatusvuorovaikutuksessa kasvatus-

vastuu on jaettu ja sen tarkoituksena on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimi-

sen eteenpäin vieminen. ( Kekkonen 2012, Karikoski ja Tiilikka 2011.)  

7.2 Lapsen kiintymyssuhteen tukeminen 
 

Vuorohoitoon tulevan lapsen toissijainen kiintymyssuhde rakentuu pikku hiljaa 

ja siihen vaikuttaa lapsen ensisijainen kiintymyssuhde. Jos ensimmäinen kiin-

tymyssuhde on ollut turvallinen, sitä helpommin toissijainen kiintymyssuhde 

päivähoidon henkilöön muodostuu. (Kanninen & Sigfrids 2012.) Jotta lapsen 

kiintymyssuhde kehittyisi suotuisasti, on hoivan oltava turvallista, jatkuvaa ja 

tarjota lämpimiä ihmissuhteita. (Rusanen 2011.)  

 

Kysyin työntekijöiltä, millä konkreettisilla keinoilla he tukevat, vahvistavat ja 

pyrkivät ylläpitämään lapsen tärkeitä ihmissuhteita/tunnesiteitä hoitopäivän 

aikana? Analyysini perusteella jaoin vastaukset kolmeen osioon.  

Ensimmäisessä osiossa kuvaan, miten työntekijät tukevat lapsen kiintymys-

suhdetta vanhempiin hoitopäivän aikana. Toisessa osiossa tuon esille lapsen 

kiintymyssuhteen tukemisen työntekijään itseensä ja muihin työntekijöihin ja 

kolmannessa kuvaan kiintymyssuhteen tukemista päivähoidon kavereihin. 

Lapsen kiintymyssuhteen tukemisen osion sisällönanalyysi on liitteessä 4. 

7.2.1 Lapsen kiintymyssuhteen tukeminen vanhempiin hoitopäivän aikana 

 

Vuoropäivähoidon työntekijät kertoivat haastatteluissa konkreettisia käytäntö-

jä, joilla he tukevat lapsen kiintymyssuhdetta vanhempiin hoitopäivän aikana. 

Käytäntöjä olivat muun muassa, että lapsella on mukana päiväkodissa van-

hempien kuva, tärkeä esine rätti tai lelu, joka lohduttaa ja muistuttaa kodista.  

 Jollakin lapsella on ollu omia kuvia, vanhempien kuvia ja jollakin on ollu 
 oma äidin T-paita. On hirveen laps kohtasta, kuinka sitä tuetaan ja kuin
 ka pien laps on kyseessä ja pienemmän lapsen rätti tai jokin konkreetti-
 nen juttu ja isomman lapsen kanssa voi vähän keskustella ja tällaista. 
 (Lh 2 / A) 

Yhdessä vastauksessa tuli esille tärkeänä tavarana lapselle äidin T-paita. Hoi-

topäivän voi näyttää lapselle myös kuvilla ja näin lapsen on helpompi seurata 
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hoitopäivän kulkua. Eräs työntekijä käytti vilkutusikkunaa, josta lapsi voi vilkut-

taa vanhemmalle. Vanhemmat voivat myös aikaisin aamulla tuodessaan pei-

tellä lapsena nukkumaan.  

Kaikista työntekijöiden vastauksista tuli esille myös lapsen lohduttamisen, 

kuuntelun ja sylin tarjoamisen tärkeys, kun lapselle tulee ikävä vanhempiaan.  

 otetaan syliin ja lohdutetaan. Et se on merkki siitä, et sä tykkäät äitis-

 tä ja isästä (Lh 2/B) 

Mitä pienemmästä lapsesta oli kysymys, sitä tärkeämpänä työntekijät pitivät 

sylin antamista. Isompien kanssa sylin lisäksi tulivat vanhempien muistelut ja 

jutustelut vanhemmista.  

 Istutaan sylikkäin ja tai jotain tehdään, niin kyllähän siinä. Ja sen mu-
 kaan minkä ikäinen on tullee puhuttua, mitä äiti tekee ja äiti on illan töis-
 sä ja isäkin on illan töissä ja niin (Lh1 / A) 

Työntekijöiden mielestä lapsella oli oikeus surra ja itkeä ikäväänsä ja työnteki-

jöiden tehtävänä oli silloin lohduttaminen eikä ikävän vähättely. Työntekijän 

tehtävänä oli myös ohjata lasta löytämään mielekästä tekemistä lohduttami-

sen jälkeen.   

7.2.2 Lapsen kiintymyssuhteen tukeminen työntekijään ja tiimin muihin työnte-

kijöihin  

 

Työntekijät tukivat lapsen kiintymyssuhdetta itseensä olemalla mahdollisim-

man paljon läsnä lapsen lähellä. Vastauksissa käytännöt, jolloin työntekijä on 

läsnä, olivat olla lapselle saatavilla sekä fyysisesti että henkisesti. Fyysisenä 

tekona se oli työntekijän kyykistyminen lapsen tasolle kohdatessa, istuminen 

lattialla lapsen vieressä ja sylin tarjoaminen. Työntekijät toivat esille myös kat-

sekontaktin lapseen, ja lapsen koskettamisen kuten posken sipaisun.  

 Me istutaan tosi paljon lattialla, ollaan siellä lasten tasolla. Ollaan las-
 ten saatavilla. Aina välillä joku kapsahtaa tohon syliinki sitte tankkaa-
 maan sitä läheisyyttä (Lto 1/B) 

Lapsen kiintymyssuhdetta itseensä työntekijät tukivat myös kuuntelemalla las-

ta ja juttelemalla lapsen kanssa. Eräs työntekijä toi esille myös hulluttelun lap-

sen kanssa vahvistavan kiintymyssuhdetta itseensä. Yleensä kahdenkeskinen 
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aika lapsen kanssa tuki työntekijän mielestä kiintymyssuhteen syntymistä ja 

lujittumista hoitajaan.  

Lapsen kiintymyssuhteen tukeminen tiimin muihin hoitajiin tapahtui aikuisen 

avustuksella. Mitä pienempi lapsi aloittaa hoidon, sitä tavallisemmin hän kiin-

tyy aluksi yhteen hoitajaan. Usein se on hoitaja, kuka on hänen kanssaan en-

simmäisinä hoitopäivinä. Vastauksista kävi ilmi, että lapselle tärkeä hoitaja 

tutustuttaa lasta muihin hoitajiin, varsinkin, jos lapsi on pieni.  

 Niin sitten mennään yhessä taas jonkun vieraamman aikuisen luokse ja 
 touhuillaan yhessä (Lh 1/B) 

Työntekijät käyttivät käytäntöä saattaen vaihto toisen aikuisen luo. Samoin 

tutustumisessa olivat apuna työntekijöiden kuvat, joista lapsi voi katsoa kuka 

tulee esimerkiksi yöksi töihin.  

Työntekijät pitivät tärkeänä myös sitä, että työkaveria kunnioitetaan ja hänestä 

puhutaan hyvää lasten kuullen.  

 Mun mielestä meidän pitäs aina puhua siitä aikuisesta, kaikista aikuisis-
 ta, että se on hyvää, eikä koskaan vois mollata niitä toisia, vaan ottaa 
 ne, et me ollaan kaikki täällä yhtä ja ollaan yhtä perhettä ( Lh 2 / A)  

Vastauksissa työntekijät painottivat, että jokainen työntekijä on vastuussa hy-

västä työilmapiiristä. Yhteisesti sovitut käytännöt niin sanotut tiimisopimukset, 

työntekijät katsoivat olevan tärkeän hyvälle työilmapiirille.  

7.2.3 Lapsen kiintymyssuhteen tukeminen päivähoidon kavereihin 

 

Työntekijät kokivat lapselle haasteena sen, että vuorohoidossa leikkikaverit 

vaihtuvat enemmän kuin päiväpäivähoidossa. Kun lapsi tulee seuraavan ker-

ran hoitoon, vastassa ovat toiset kaverit, kuin edellisellä kerralla.  

 Oma maailmansa tää vuorohoito ja just nuo kaverisuhteet, se tavallaan 
 hakee koko ajan se ryhmä muotoaan ja ne kaverit vaihtuu (Lto 1/ B) 

Työntekijät kokivat tärkeäksi tehtäväkseen sen, että lapselle löytyy kulloinkin 

kaveri, jonka kanssa leikkiä. He houkuttelivat lasta mukaan ohjaamalla leikkiin 

kuten ehdottelemalla lapselle kaveria ja jakamalla lapsia pienryhmiin leikki-

mään.  
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 Illoissa voi olla sillee, että ne lapset ei koe toisiaan, ko on muutama lap-
 si, nii kaveriks, mut sitte aletaan yhessä leikkimään. No kyllä se pikku 
 hiljaa siitä sitte alkaa. ( Lh 1 / B) 

 Ja sit vallanki semmoselle lapselle, joka muutenkin on hitaasti lämpe-
 nee ja saa kavereita, ni tää vuorohoitohan on todella haastava.(Lto 2 / 
 B) 

Työntekijät menivät myös itse leikkiin mukaan, jotta lapsen on helpompi tulla 

leikkiin mukaan ja löytää kavereita. Työntekijät nimesivät erikseen niin sanotut 

hitaasti lämpenevät lapset, jotka tarvitsevat enemmän tukea kaverisuhteiden 

löytämiseen.  

 Et lapsethan haluaa monesti tulla tänne iltahoitoon. Täällä kuitenkin on 
 vähemmän lapsia ja leikki on vapaata, sellasta vapaata, et ne päättää 
 itse ja vaikuttaa leikkiin ja tekemiseensä. (Lh 2 / A)  

Toisaalta työntekijät toivat esille sen, että iltaisin ja viikonloppuisin, kun ohjat-

tua tekemistä ja lapsia on vähemmän, lapsilla on vapaata leikkiä enemmän, 

samoin enemmän tiloja käytössä. Muutaman työntekijän huomio oli, että vuo-

rohoitolapset hakeutuvat helpommin vieraan lapsen kanssa leikkiin kuin päivä-

lapset.  

Johtopäätökseni on, että työntekijöiden esille tuomilla hyvillä käytännöillä 

tuetaan lapsen kiintymyssuhdetta niin vanhempiin, työntekijöihin kuin päivä-

hoidon kavereihinkin. Työntekijöiden sensitiivinen kasvatusvuorovaikutusote 

aikuisen ja lapsen välillä näkyy vastauksista. Aikuinen on läsnä, kuuntelee, 

juttelee, lohduttaa, koskettaa ja pyrkii antamaan lapselle omaa aikaa. Näillä 

käytännöillä lapselle tarjotaan turvallisuutta, jatkuvuutta ja lämpimiä ihmissuh-

teita. (Kyrölampi 2011;Rusanen 2011.) Myös pienissä ryhmissä toimiminen 

antaa lapselle enemmän aikuisen huomiota ja työntekijä voi ottaa lapsen tar-

peet paremmin huomioon (Koivisto 2011).  

Konkreettiset tavat, kuten käytössä olevat vanhempien kuvat tai lapsen oma 

tärkeä lelu, tukevat lapsen kiintymyssuhdetta vanhempiin hoitopäivän aikana. 

Samoin vanhempien muistelu tukee lapsen ensisijaista kiintymyssuhdetta 

vanhempiin. (Rusanen 2011.)   

Lapsen toissijainen kiintymyssuhde rakentuu ensisijaisen kiintymyssuhteen 

pohjalle. (Kanninen & Sigfrids 2012.) Työntekijät kertoivat tarvittaessa saatta-

en vaihtamalla tutustuttavansa lapsi tiimin toisiin hoitajiin, varsinkin pienen 

lapsen aloittaessa päivähoidon. Rusasen (2011) mukaan lapsi kiintyy siihen 
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hoitajaan hoidon alkuvaiheessa, joka parhaiten vastaa hänen tarpeisiinsa ja 

hoiva on samansuuntaista kuin kotona.  

Työntekijöiden sensitiivinen kasvatusvuorovaikutusote aikuisten ja lasten välil-

lä tulee esille hyvinä käytäntöinä päivähoidon arjessa. 

7.3 Lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukeminen 
 

Päivähoitolain (L 19.1.1973, § 2 a) ja varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den (2005,12) mukaan päivähoidon tulee tarjota lapsille jatkuvat, turvalliset ja 

lämpimät ihmissuhteet. 

Tiedustelin työntekijöiltä, millä tavoin heidän mielestään vuorohoito vaikuttaa 

lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteisiin ja lapsen hyvinvointiin. Kysyin 

myös, minkälaisia toimintatapoja/rutiineja ryhmässä on, joilla työntekijät tuke-

vat lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. 

Analyysin perusteella jaoin saamani vastaukset kahteen osioon. Ensimmäi-

sessä osiossa käsittelen, miten työntekijät näkevät vuorohoidon vaikuttavan 

lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteeseen. Toisessa osiossa esittelen 

työntekijöiden hyviä käytäntöjä, joilla he tukevat lapsen turvallisuuden ja jatku-

vuuden tunnetta.  Lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemisen 

osion sisällönanalyysi on liitteessä 5.  

7.3.1 Vuorohoito ja lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukeminen 

 

Kymmenestä vastaajasta kahdeksan mielestä vuorohoito on alle 3-vuotialle 

lapsille haasteellista lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemisen 

kannalta. He perustelivat kantaansa sillä, että vuorohoidossa lasta hoitaa 

useampi työntekijä kuin päiväpäivähoitoryhmässä. 

 Et alle kolmivuotiaitten, ni musta se ei oo paras mahdollinen. Vuorohoi-
 dossa ryhmät on niin isoja ja vaihtuvuus suuri, henkilökunta vaihtuu 
 aina (Lto 2 / B)  

 Että alle kolmivuotiaiden, niin mä olen sillai ajatellu, että kyll se aika, 
 tosi rankkaa, koska täällä hoitajat vaihtuu (Lh 2 / A)  
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Näissä vuorohoitoyksiköissä lapset olivat illat ja viikonloput yhdessä ryhmäs-

sä, joka saattoi olla eri kuin lapsen kotiryhmä. Hoitovuoron aikana lapsi siirtyy 

usein uuteen ryhmään, jossa ei ole aina oman ryhmän aikuisia.  

 Ku noit joka päivä pitää vähä arpoo sitten ne kaverit, että kun on va-
 paapäiväläisiä taikka tulee eri vuaroon tai jotain, et se on hirveen haas-
 tavaa se. Sit siinä vaan pitää aikuisen yrittää olla sillä lailla, että sä pik-
 kuisen vähä ohjailet ja etit sen leikkiseuran taikka kaverin.(Lto 1 / A) 

Vuorohoidon vuoksi lapset ovat eri aikaan hoidossa, jolloin kaverisuhteet kär-

sivät. Se lapsi. jonka kanssa lapsi leikki edellisen kerran ollessaan hoidossa, 

ei olekaan seuraavan kerran paikalla, kun tämä lapsi on paikalla. Hoidon al-

kaessa on lapsen usein löydettävä uusi leikkikaveri. Molemmissa päiväko-

deissa oli myös päivälapsia, jolloin päivisin ryhmissä osa lapsista ei vaihtunut 

ja silloin vuorohoitolasten oli helpompaa solmia pysyvämpiä ystävyyssuhteita. 

Toisaalta eräs haastateltava toi esille sen, että lapsella voi olla pysyvää vain 

päivähoito, kun muu elämä, varsinkin perherakenne, on epävakaa. 

7.3.2 Hyvät käytännöt ja lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemi-

nen 

 

Lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemiseen työntekijät ovat tii-

meissään sopineet erilaisista käytännöistä, joilla sitä tuetaan. Työntekijöiden 

mainitsivat hyväksi havaitsemiaan käytäntöjä ruokailusta, päivälevolta, leikkiti-

lanteista, lapsen voimakkaista tunteenpurkauksista ja siirtymätilanteista. Mo-

lemmista vuoropäiväkodeista löytyivät samanlaiset käytännöt. Seuraavaan 

taulukkoon olen koonnut haastatteluissa tulleita hyviä käytäntöjä, joilla työnte-

kijät tukevat lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. 
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TAULUKKO 1. Työntekijöiden hyviä käytäntöjä vuoropäivähoidon arjessa 

yöunet/päivälepo  ruokailu leikkitilanteet siirtymätilanteet voimakkaat tunteenp. 

yövuoron piden-
täminen  aikuinen pöydässä aikuinen mukana  kuvat syliä 

 
lapsilla omat   lasta houkutellaan  pienryhmät silittelyä  

päiväaikuisia  paikat mukaan  ennakoiminen rauhoittelua ja  

ryhmässä istumajärjestys  aikuinen järjestää ei hoputeta  juttelua  

sylissä turvatyyny leikkejä  aikuinen kulkee liikennevalot 

nukuttaminen pöydässä leivät ym. lapsi voi itse valita vierellä  stop-tuoli /  

silittely / halaus houkutellaan leikkikaverin 
 

jäähypenkki  

unikaveri/rätti maistamaan 
  

  

tutti/ tuttipullo rauhoittuminen 
  

  

unisatu/musiikkia keskustelu omassa 
  

  

iltavalo pöydässä 
  

  

ovi auki yön  
   

  

  
   

  

syliä, ennakointia, lohduttamista, rauhoittamista, keskustelua, huumoria, opastusta, kannustamista  

          

      

Ruokailun hyvistä käytännöistä työntekijät mainitsivat lasten omat pysyvät 

paikat, aikuinen ruokapöydässä lasten kanssa, kannustaminen ja houkuttelu 

maistamaan.  

 ”Kodikkuutta ja rauhoittaa, kun aikuinen on siinä läsnä ja omalla sillä 

 esimerkillään”…(Lto 2 / B) 

 Kaikki tarvittavat kuten leivät ja maidot tuotiin valmiiksi pöytään, joilla välte-

tään liikkumista ruokailun aikana. Hyvät pöytätavat ja keskusteleminen oman 

ruokapöytäkavereiden kanssa kuuluivat työntekijöiden mielestä hyviin käytän-

töihin. 

Työntekijät nimesivät päivälevon hyviksi käytännöiksi tarvittaessa sylissä nu-

kuttamisen, unikaverin, tutin, rätin, unimusiikkia ja sadun. Lasten silittelyä ja 

lohduttamista työtekijät kertoivat tekevänsä lepohetkellä. Leikkitilanteissa 

työntekijät kertoivat hyviksi käytännöiksi leikkiin mukaan menemisen, jos lap-

sen leikki ei tunnu sujuvan. Työntekijät myös houkuttelivat lasta leikkiin ehdot-

telemalla lapselle leikkikavereita hoidossa olevista lapsista.   
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Riitatilanteissa aikuiset olivat mukana selvittämässä ja opastamassa lapsia, 

miten toimitaan ja myös liikennevalot ja stop-tuoli olivat käytössä.  

 Musta se on ollu yks semmonen ihan kiva ja just kädestä kiinni ja men-
 nääs nyt istuun tohon ja jos ei nyt aina syliin niin, juu ja on sitte semmo-
 nen jäähypenkki, no joo semmonen, johon voi pysäyttää, et nyt pitää 
 mennä vähän miettimään (Lh 1 / A)  

 Ottaa sen syliin tiukasti ja silittää, kuka antaa silittää. Mutta aika no-
 peesti rauhottuu kyllä sitte. Ja sen jälkeen ku on rauhottunu, nii sit voi 
 keskustella ja riippuen minkä ikänen, et millä tavalla sitä sitte juttelee 
 siinä.( Lto 2 / B) 

Lapsen voimakkaissa tunteenpurkauksissa, joko itkukohtauksissa tai kiukku-

kohtauksissa, työntekijät rauhoittelivat lasta. Työntekijä vei lapsen usein si-

vummalle ja selvitti tilanteen siellä. Rauhoitteluna oli usein syli ja lohdutuksena 

silittely, halaus ja syli.  

Hyviksi käytännöiksi siirtymätilanteissa (esimerkiksi siirtymisen ulos, sisälle ja 

toimintatuokioille) työntekijät kertoivat ennakoimisen. Ennakoiminen tapahtui 

työntekijän sanomana. Lisäksi päiväjärjestys oli kuvina seinällä, josta lapsi voi 

katsoa seuraavan tapahtuman.  

 Ennakoida se tilanne, et nyt ollaan lähdössä kohta (Lh 2/ A) 

Samoin lasten siirtymisen pienissä ryhmissä työntekijät kokivat hyväksi käy-

tännöksi, jota he käyttivät silloin, kun aikuisia oli tarpeeksi.  

 Mut myös se, että oppii tuntemaan lapsen, et ei oikeesti hoputa. 
 (Lto 2 / A)  

Työntekijät pyrkivät mahdollisuuksien mukaan ottamaan lapsen temperament-

tia huomioon siirtymätilanteissa. Esimerkkinä eräs työntekijä kertoi, että pyrkii 

antamaan hitaammin lämpenevälle lapselle aikaa siirtyä ja yrittää olla hoput-

tamatta häntä siinä.  

Työvuorojärjestelyillä oli molemmissa päiväkodeissa pyritty lisäämään lapsen 

turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta. Sama työntekijä, joka oli alkuhaastatte-

lussa vanhempien kanssa, pyrki olemaan töissä lapsen ensimmäisinä hoito-

päivinä.  

 Me tehdään poikkeusluvalla yhentoista tunnin yö. Et me ollaan ite, se 
 joka jää yötätiksi, niin on sitte nukuttamssa ja lukemassa siellä sadun ja 
 peittelemässä. Että ne näkee, et toi on. (Lh 1 / A) 
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Samoin päiväkodissa A oli paikkakuntakohtaisella sopimuksella yövuoro sovit-

tu yhdeksitoista tunniksi, jolloin yövuorolainen tuli töihin kello 20. Hän nukutti 

lapsia ja lapset tiesivät, jos heräsivät yöllä, kuka työntekijä oli rauhoittelemas-

sa ja nukuttamassa heitä uudelleen. Usein sama työntekijä oli myös herätte-

lemässä lapsia aamulla.  

Työntekijän tavat kohdata lapsi olivat huumori, kannustaminen, opastaminen, 

neuvominen, opettaminen, lohduttaminen ja sanallinen ennakoiminen. Fyysi-

senä kohtaamistapana oli usein syli, silittely ja halaaminen. 

Johtopäätökseni on, että lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tuke-

miseen vuorohoidon työntekijöillä on monia hyviä käytäntöjä. Kyrölammen 

(2011) mainitseman ennakoimisen työntekijät kertoivat käytännökseen. Lap-

sen kannustavan ilmapiirin luomisen työntekijät sanoivat myös hyväksi käy-

tännöksi. Saman asian tuo Koivisto (2011) esille puhuessaan perusturvallises-

ta ilmapiiristä, johon kuuluvat lapsen kannustaminen ja arvostamisen.  

Rutiinit tuovat turvallisuuden tunnetta lapselle. Edellä esille tulleet hyvät käy-

tännöt ovat toistuvia päivästä toiseen ja ovat näin ollen rutiineja päivähoidon 

arjessa. Sekä Hannunniemi (2011) että Koivisto (2011) tuovat esille rutiinien ja 

toistojen tärkeyden lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteelle. Heidän 

mukaansa rutiinit tuovat ennakoitavuutta ja sitä kautta turvallisuutta lapselle.  

Työntekijät tukevat lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunnetta kasvatus-

vuorovaikutuksessa lapsen kanssa. Mitä lämpimämpi ja lasta kuunteleva ja 

ymmärtävä vuorovaikutus on, sitä turvallisemmaksi lapsi kokee olonsa hoi-

dossa.   

7.4 Lapsen yksilöllisyyden ja osallisuuden tukeminen 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2005) mukaan yhtenä varhaiskas-

vatuksen päämääränä on lapsen henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen 

ja hyvinvoiva lapsi. Hyvinvoivaan lapsuuteen kuuluu muun muassa kuulluksi 

tulemisen kokemus ja vertaisryhmään kuuluminen. YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksessa (1989) korostetaan myös lapsen oikeutta tulla kuulluksi, osallis-

tua ja oikeutta ilmaista itseään.  
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Tiedustelin tutkittavilta, millä tavalla he ottavat lapsen yksilölliset erot huomi-

oon vuorohoidossa. Samoin kysyin, miten he pyrkivät tukemaan lapsen osal-

listumismahdollisuuksia ja mihin toimintoihin lapsi voi itse vaikuttaa. Halusin 

tietää myös, onko lasten osallisuudessa ja vaikuttamismahdollisuuksissa eroa, 

kun lapsi on hoidossa esimerkiksi illalla tai viikonloppuna. 

 Analyysin perusteella jaoin vastaukset jaoin kahteen osioon. Ensimmäisessä 

osiossa käsittelen lapsen yksilöllisyyden tukemista vuorohoidossa. Jälkimmäi-

sessä osiossa käsittelen lapsen osallisuuden tukemista hoidon aikana. Lap-

sen yksilöllisyyden ja osallisuuden tukemisen osion sisällönanalyysi on liit-

teessä 6. 

7.4.1 Lapsen yksilöllisyyden tukeminen 

 

Lapsen yksilöllisyyden tukeminen vuorohoidossa oli työntekijöiden mielestä 

haasteellista. 

 ”ihan kaunis ajatus, mutta… on hirveen vaikeeta mun mielestä käytän-
 töön. Silloin, kun lapsia on vähän, niin silloin. (Lh 2 / A)  

 ”mahdollisuuksien mukaan” (Lh 1 / A)  

Vuorohoidon työntekijät kuuntelivat ja kyselivät vanhempien tietämystä lap-

sesta hoidon alkaessa ja mahdollisuuksien mukaan toimivat samalla tavalla 

hoidon aikana. Samoin työntekijöiden omat ja tiimin yhteiset havainnot auttoi-

vat tukemaan lapsen yksilöllistä huomioimista.  

Molemmissa vuoropäiväkodeissa käytettiin myös pienryhmiä, jolloin lapsia on 

vähemmän yhdellä aikuisella ja hän voi silloin paremmin huomioida yhtä lasta.  

 No viikonloppuina enemmän pystyy, et siinä miellä on vähemmän. (Lh 2 
 / B) 

Vuorohoidossa on iltaisin ja viikonloppuisin vähemmän lapsia hoidossa ja sil-

loin myös aikuisella on aikaa enemmän tukea lapsen yksilöllisyyttä. Toisaalta 

lasten ikäjakauma voi olla suuri, jolloin pienemmät lapset vievät enemmän 

huomiota.  

Työntekijät tukivat lapsen yksilöllisyyttä huomioimalla lapsen kuten tervehti-

mällä kädestä, istumalla lattialla tai kyykistymällä lapsen viereen jutellessa tai 

kahden keskisen ajan antamista lapselle.  



42 
 
 Ensin pitää tutustua siihen lapseen ja päästä perille sen lapsen luon-
 teesta ja temperamentista. Vaikka kaikilla on periaatteessa ryhmässä 
 ne tietyt säännöt, mutta sitte jokaisen lapsen kanssa pitää pikkuisen 
 osata ehkä eri lailla esittää se asia sille lapselle, riippuen vähän sen 
 lapsen temperamentista. (Lto 1 / B)   

Samoin työntekijät tukivat lapsen yksilöllisyyttä kuuntelemalla ja kyselemällä 

lapsen mielipidettä. Muutamassa vastauksissa tuli esille myös, että työntekijä 

esittäessään asiaa lapselle, hän pyrki ottamaan lapsen temperamentin huo-

mioon. Näitä tilanteita olivat muun muassa siirtymätilanteet.  

7.4.2. Lapsen osallisuuden tukeminen 

 

Lapsen aktiivisuus vaikuttaa omaan tekemiseensä vuoropäiväkodissa tapah-

tuu työntekijöiden mielestä tavallisimmin vapaassa leikissä ja ulkoilun aikana. 

Samoin lapsi voi valita useimmin tekemisensä iltaisin tai viikonloppuisin hoi-

dossa ollessaan, koska silloin on lapsia vähemmän ja vähemmän myös aikui-

sen ohjaamassa tekemistä. Työntekijät mainitsivat myös tilanteita, jossa lapsi 

osallistuu päättämiseen. Tällaisia tilanteita oli muun muassa ruuan ottaminen, 

kuinka paljon haluaa ruokaa ja leikkikaverin valinta. Lapsen osallisuutta tue-

taan myös työntekijän antamilla vaihtoehdoilla, joista lapsi voi valita tekemi-

sen.  

Työntekijät myönsivätkin, että päivisin aikuisen valmiiksi suunnittelema ohjel-

ma ei tue kovin paljon lapsen osallisuutta vaikuttaa tekemiseensä.  

 Maanantaista perjantaihin just niissä ku on se tietyt päiväohjelmat ja 
 aikataulut, minkä mukaan on tässä talossa toimittava, ni se rajoittaa 
 aika paljo sitte (Lh 1/ B) 

Toisaalta osa työntekijöistä pohti, että lapsen osallisuutta kannattaisi huomioi-

da enemmän. Yksi työntekijä kertoikin, että lapset viihtyvät paremmin hoidos-

sa, kun saavat olla päättämässä tekemisestään.  

 Ohan siin toiminnassakin jotenki, et ko se lähtee sillä lailla lapsesta läh-

 töisin, että siältähän tulee, kumpuaa iha hirveesti juttua, jos sitä vaan 

 kuuntelee” (Lto 1 / A) 

Lapsen yhdeksi osallisuuden lisäämisen keinoksi työntekijä kertoi tavaroiden 

esillä olon. Lapsi voi tällöin paremmin suunnitella, mitä haluaa tehdä.   

Johtopäätökseni on, että työntekijät tukevat lapsen yksilöllisyyttä ja osalli-

suutta vuoropäivähoidon arjessa toiminnan lomassa pienimuotoisesti. Kuten 
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Savolainen (2012) toteaa, päiväkodissa aikuiset suunnittelevat ja lapset to-

teuttavat, ja tämä toteutui myös molemmissa vuoropäiväkodeissa. Vielä ei 

päiväkodeissa oltu päästy siihen, että lapset voivat myös suunnitella toimin-

taansa enemmän muulloinkin kuin vapaassa leikissä ja ulkoilussa.  

Yksi laadukkaan varhaiskasvatuksen päämäärä on Varhaiskasvatus vuoteen 

2020 (2007) raportin mukaan, että lapsi voi vaikuttaa oman tekemisensä 

suunnitteluun. Kun haluamme puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta, 

meidän tulee panostaa muun muassa lapsen osallisuuden lisäämiseen. 

Kaiponen (2005) ja Turja (2011) näkevätkin yhdeksi päivähoidon henkilöstön 

kehittämisen kohteeksi lapsen osallisuuden lisäämisen. Turjan mielestä työn-

tekijöiden asenteen tulee muuttua, jotta lapsen osallisuus näkyisi jo toiminnan 

suunnittelu vaiheessa. Turjan (2011) mukaan lapsen osallisuuden taso vaihte-

lee lapsen mukanaolosta lasten ja aikuisten yhteiseen keskusteluun lapsen 

aloitteista. Hänen mielestään lapsen osallisuuden lisäämisellä lapsi oppii 

kommunikointitaitoja ja hänen itseluottamuksensa kasvaa omien valintojen 

myötä.   

Työntekijä huomioi kasvatusvuorovaikutuksessa lapsen kanssa ollessaan, 

lapsen yksilöllisyyden ja osallisuuden. Mitä enemmän hänellä on kykyä ha-

vainnoida ja kuunnella lasta, sitä paremmin lapsen yksilöllisyys ja osallisuus 

pääsevät näkyviin. Työntekijän kasvatusvuorovaikutuksessa näkyy hänen 

painotuksensa kuten myös työyhteisön sovitut käytännöt.  

7.5. Tiedonkulku  

 

Kasvatus perustuu kiinteään yhteistyöhön vanhempien kanssa (Nummenmaa 

2006) ja työntekijöillä eli kasvattajayhteisöllä tulee olla yhtenäiset toimintatavat 

ja toimintakulttuuri, mikä mahdollistaa johdonmukaisen lasten kanssa toimimi-

sen. (Karila & Nummenmaa 2006; varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005.)  

Tiedustelin työntekijöiltä, millä tavoin he turvaavat ryhmässä tiedonkulun van-

hemmille. Samoin kysyin, miten he turvaavat tiedonkulun tiimin sisällä sekä 

koko päiväkodissa. Analyysin perusteella jaoin saamani vastaukset kahteen 

osioon. Ensimmäisessä osiossa käsittelen tiedonkulkua työntekijän ja van-
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hemman välillä. Toisessa osiossa käsittelen tiedonkulkua tiimin sisällä ja koko 

päiväkodin tiimien kesken. Tiedonkulun osion sisällönanalyysi on liitteessä 7.  

7.5.1. Tiedonkulku ja vanhemmat 

 

Tiedonkulun työntekijät näkevät yhtenä erittäin tärkeänä osana kasvatus-

kumppanuutta.  

 Mut että se päivittäinen vuorovaikutuskeskustelu(Lto2 / A) 

Lapsen hyvinvoinnin kannalta on oleellista, että tieto ja havainnot välittyvät 

sekä vanhemmilta työntekijälle että päinvastoin. Tärkein tiedon siirron muoto 

oli lapsen hoitopäivinä keskustelut työntekijän ja vanhemman välillä.  

Kirjalliset tiedotteet, ”liput ja laput”, kuten useampi työntekijä mainitsi, olivat 

myös ahkerassa käytössä. Muita käytössä olevia tiedonkulun välineitä olivat 

sähköposti, puhelin ja teksti- ja kuvaviestit. Sähköiset järjestelmät kuten Tena-

vanetti eivät ole järjestelmällisesti käytössä kummassakaan vuoropäiväkodis-

sa.  

 Joo se on todella ongelma ylipäätänsä. No lippusia ja lappusia laite-
 taan ja tiedotetta ja muuta.että se vaatii ja on tullu kommähdyksiäki sillai 
 sit.(Lto 2./ B) 

 

Työntekijät kokivat tiedonkulun vanhemmille myös haasteelliseksi, koska vuo-

rotyön vuoksi vanhempia tapaa harvoin ja esimerkiksi tiedotteet vanhemmille 

tulee tehdä huomattavasti aikaisemmin kuin päiväpäivähoidossa, jossa van-

hempia työntekijä tapaa lähes päivittäin. Samoin yhteishuoltajuusvanhemmille 

on huomioitava tiedonkulku molemmille vanhemmille erikseen. 

7.5.2. Tiedonkulku ja työyhteisö  

 

Tiedonkulku oman tiimin jäsenten välillä ja yhteiset tiimisopimukset ovat pe-

rusta yhteisille käytännöille. Tiedonkulku tiimin jäsenten välillä hoidettiin päivit-

täisellä tiedonvaihdolla kasvotusten.  

 Pyritään siihen, että se tieto kulkis mahollisimman. Ja myös sitte että, 
 työkaveri tietää, että sille vanhemmalle on jo kerrottu siitä asiasta, ettei 
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 se tule moninkertaisena se yksi ja sama asia. Että pyritään puhumaan 
 ääneen. (Lto 1/ B)  

Käytössä oli myös joka ryhmässä raporttivihko, johon kirjattiin tieto muille tii-

minjäsenille. Viikoittaiset tiimipalaverit olivat myös käytössä ryhmissä. Yövuo-

rolainen teki tiedonkulkuun liittyviä asioita, kuten lasten hoitoaikojen kirjaami-

sia yön aikana ja selvitti työntekijöiden riittävyyttä kussakin ryhmässä seuraa-

vana päivänä.  

Tiedonkulun tavat koko talon sisällä olivat samansuuntaisia kuin tiimin sisällä. 

Johtaja järjesti viikoittain palaverin, johon jokaisesta ryhmästä oli vähintään 

yksi osallistuja. Palavereista tuli myös muistiot joka ryhmään. Johtaja pyrki 

käymään jokaisessa ryhmässä päivittäin ja näin kuulemaan myös työntekijöiltä 

kuulumiset tuoreeltaan.   

Tiedonkulun haavoittuvuus tuli esille myös haastatteluissa. Parannusehdotuk-

sina tuli tiedonkulun koordinoiminen paremmin sekä työntekijän oma vastuu 

ottaa asioista selvää.  

 Et kyllähän se tökkii aina. Et sitä vois parantaa. Mä en tiedä, pitäs vaan 
 olla joku vastuuhenkilö varmaan joka tiimissä, et joka ottaa tämmösen – 
 tai jokaisen vastuullahan se täytyy olla, et sä otat asioista sel-
 vää.(Lto 1/A) 

Vuoropäiväkodissa B oli käytössä matalan kynnyksen laatikko, johon työnteki-

jät voivat laittaa asioita myös nimettömänä ja ne käsiteltiin yhteisissä palave-

reissa. Tieto kulki myös johtajalta kirjallisin tiedottein, sähköpostilla ja puheli-

mella. Käytössä oli myös koko talon suunnitteluillat muutaman kerran toimin-

takaudessa, johon osallistuivat kaikki työntekijät. 

Johtopäätökseni on, että työntekijät kokivat tiedonkulun haasteelliseksi ja 

että siihen menee paljon työaikaa. Vuorohoidossa lapset tulevat ja lähtevät 

pitkin päivää ja myös vanhempia kohdataan eri aikoina vuoron aikana. Työn-

tekijälle tiedon vastaanottaminen vanhemmilta ja tiedon siirtäminen toisille 

työntekijöille vie aikaa.  

Kun lapsen kasvatus perustuu yhteistyöhön vanhempien ja työntekijöiden 

kesken, tiedonkulku ja sen toimivuus on keskeisessä roolissa. Lapsen hyvin-

voinnin kannalta on tärkeää, että molemmissa paikoissa pyritään samansuun-

taiseen toimintaan, koska lapseen vaikuttaa koko hänen kasvatusympäristön-

sä (Määttä & Rantala 2010; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005.)  



46 
 

Olen edellä esitellyt tutkimustulokset, työntekijöiden hyvät käytännöt kasva-

tuskumppanuuden luomisessa ja kehittämisessä, lapsen kiintymyssuhteen 

tukemisessa, lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemisessa, lap-

sen yksilöllisyyden ja osallisuuden tunteen tukemisessa sekä tiedonkulussa.  

Yläluokkana näille hyville käytännöille on kasvatusvuorovaikutus, joka tapah-

tuu vanhemman ja työntekijän välillä, työntekijän ja lapsen välillä, lasten välillä 

sekä työntekijöiden kesken.  Kasvatusvuorovaikutuksen ollessa arvostavaa, 

kannustavaa ja toinen toista kunnioittavaa ja kuuntelevaa, voittaa lapsi aina. 

Hyvällä kasvatusvuorovaikutuksella ja työntekijöiden hyvillä käytännöillä tue-

taan lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia, joka on yhtenä kasvatuspää-

määränä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005.)  

 

8 Pohdinta 

 

Tutkimuksessani työntekijät toivat esille hyvinä käytäntöinä sekä konkreettisen 

tekemisen että tavan miten hyvä käytäntö tehdään. Hyvät käytännöt olivat 

pääosiltaan konkreettista tekemistä, mutta jokaisesta teemasta löytyi myös 

tavat, joilla työntekijät ne tekevät. Pohdin kasvatusvuorovaikutuksen kautta 

onnistuneita - ja kehitettäviä käytäntöjä.  

8.1. Tutkimuksen hyvät käytännöt ja kehitettävät kohteet  

 

Kaikki työntekijät toivat esille haastatteluissa kasvatusvuorovaikutuksen van-

hemman/vanhempien ja työntekijän välillä eli kasvatuskumppanuuden tärkey-

den. Näkemykseni mukaan heidän käymänsä kasvatuskumppanuuskoulutus 

edesauttoi sen tärkeyden näkemisessä. Kasvatuskumppanuusmuodot olivat 

molemmissa taloissa samanlaisia ja samat muodot löytyvät myös varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteista.  

Kasvatuskumppanuudessa tulee mielestäni kehittää vielä edelleen muotoja, 

joilla vanhemmat saataisiin enemmän kiinnostumaan ja osallistumaan lapsen-

sa päivähoidosta. Huomioni kiinnittyi siihen, että työntekijät ja vanhemmat so-

pivat lapsen asioista päivähoidossa hyvin konkreettisella tasolla, esimerkiksi: 
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nukkuiko lapsi päiväunet. Jotta sopimisessa ja keskusteluissa päästään sy-

vemmälle tasolle ja lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa pohtimaan yhteisiä 

käytäntöjä, joilla edistetään lapsen kasvua ja oppimista, tulee vanhempien 

osallisuus ja tietoisuus päivähoidon arjesta kasvaa.  

Osa työntekijöistä käytti sanaa haluton vanhempi. Heidän kanssa he eivät ko-

kemuksensa mukaan saaneet kehitettyä haluamaansa kasvatuskumppanuut-

ta. Koska työntekijällä on vastuu kasvatuskumppanuuden käynnistämisestä ja 

kehittämisestä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan, tulisi löytää 

uusia tapoja kasvatuskumppanuuden kehittämiseen. 

Työntekijät kokivat vuorohoitomuodon haasteeksi kasvatuskumppanuudelle, 

muun muassa siksi, että tapaamiset vanhempien kanssa ovat harvemmassa 

kuin päiväpäivähoidossa. Mielestäni haaste pitäisi kääntää mahdollisuudeksi 

ja miettiä ihan uusia tapoja kohdata vanhempi/vanhemmat ja kehittää yhteis-

työtä ja vanhempien osallisuutta. Vanhempi kohtaa useampia työntekijöitä 

vuorohoidossa lapsensa asioissa kuin päiväpäivähoidossa. Mietin lapsen 

omahoitaja-mallin käyttöönottoa, jolloin varsinkin lapsen vaikeissa asioissa 

vanhempi voisi keskustella asioista lapsen omahoitajan kanssa.  

Lapsen kiintymyssuhteen tukemista vanhempiin hoidon aikana työntekijät piti-

vät tärkeänä. Hyvinä käytäntöinä olivat muun muassa hyvä tiedonkulku kodin 

ja hoidon välillä, esineet lapsen kotoa, juttelu, syli, lohduttaminen sekä lapsen 

lupa surra eroaan vanhemmista. Työntekijät korostivat muun muassa lapsen 

turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen sekä lämpimien ihmissuhteiden tärkeyt-

tä lapsen tärkeiden kiintymyssuhteiden tukemisessa.   

Työntekijät auttoivat lasta kiintymyssuhteen muodostamiseen myös kaverei-

hin. He toimivat aktiivisesti etsiessään lapselle kaveria ja olivat itse mukana 

leikissä, jos kaverin löytäminen oli hankalaa. Työntekijät tukivat lapsen kiinty-

myssuhdetta itseensä olemalla mahdollisimman paljon lapsen lähellä ja saa-

tavilla ja lapsen kiintymyssuhteen hoito muihin ryhmän aikuisiin tapahtui käy-

tännössä hyvällä keskinäisellä vuorovaikutuksella.   

Kasvatusvuorovaikutuksessa työntekijän ja lapsen välillä työntekijät toivat esil-

le empaattisuuden, lämmön, hellyyden ja läsnä olemisen lapselle. Konkreetti-

sia muotoja olivat muun muassa juttelu, kannustaminen, lohdutus, katse, silit-
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tely ja ennen kaikkea sylin tarjoaminen. Mielestäni työntekijät ymmärtävät hy-

vin turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukemisen tärkeyden, joilla tuetaan 

lapsen hyvinvointia. Samoin työntekijän yövuoron pidentäminen ja vuorohoi-

dossa tekemisen ennakoinnit, toistot ja rutiinit luovat lapselle turvallisuuden ja 

jatkuvuuden tunnetta.  

Mielestäni kehittämistä on silti edelleen työntekijän ja lapsen kohtaamisessa. 

Tärkeimmät kehittämisen alueet ovat lapsen yksilöllisen kohtaamisen ja osalli-

suuden lisääminen hoidon aikana. Pienryhmät antavat mahdollisuuden kohda-

ta lasta yksilöllisemmin, kun yhtä työntekijää kohti lapsia on vähemmän, mutta 

tulisi löytää myös muita tapoja kohdata lapsi yksilönä. Lapsen osallisuus ja 

valinnat kohdistuvat usein vapaaseen leikkiin ja ulkoilutilanteisiin. Lasten osal-

lisuutta esimerkiksi toiminnan suunnittelussa tulisi lisätä, ottaen huomioon lap-

sen iän. 

Hyvänä käytäntönä näen lasten välisessä kasvatusvuorovaikutuksessa sen, 

että päivälapsia on sijoitettu vuorohoitoryhmiin. Vakinaiset päivälapset tuovat 

vuorohoitolapsille enemmän pysyviä kaverisuhteita. Kaverisuhteiden pysyvyy-

denhän työntekijät kuvasivat haasteeksi vuorohoidossa..  

Tiedonkulku kuuluu kaikkeen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Molemmis-

sa vuoropäiväkodeissa olivat samanlaiset käytännöt. Tärkeimmäksi työntekijät 

kokivat kasvokkain kohtaamisen ja asioista keskustelun sekä vanhempien, 

lasten että työkavereiden kanssa.  

Useampi työntekijä koki haasteena tiedonkulun vuorohoidossa. Vuorohoitoon 

tarvitaan monenlaisia tiedonkulun käytäntöjä, jotka palvelevat kaikkia osapuo-

lia ja turvaavat lapsen suotuisan kehityksen, kasvun ja oppimisen. Toivon, että 

sähköisten menetelmien lisääntyessä myös päivähoidossa muistettaisiin edel-

leen kasvokkain tapahtuvan tiedonkulun ja vuorovaikutuksen tärkeys.  

8.2 Luotettavuus ja eettisyys   

 

Opinnäytetyöni olen pyrkinyt suunnittelemaan, toteuttamaan ja raportoimaan 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti, jotta työni tulos on luotettava. Teoriaosan 

lähteet ovat olleet tieteellisesti luotettavia ja käyttämäni käsitteet olen selvittä-

nyt teoriaosassa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2002.)  
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Koska haastatteluotanta ei ole suuri, kymmenen henkilöä, niin tuloksissa en 

pyri tilastollisiin yleistyksiin. Pyrin kartoittamaan työntekijöiden hyviä käytäntö-

jä, joilla he tukevat lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia. Opinnäytetasoi-

sessa työssä aineiston kokoa ei pidetä merkittävänä kriteerinä. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009.) 

Olen rajannut saamaani haastatteluaineistoa ja rajausta tehdessäni olen pitä-

nyt mielessäni tutkimuskysymyksen. (Ruusuvuori ym.  2010.) Analysointitapa 

ja vaiheet ovat näkyvillä raportissa. Analyysimallit ovat liitteinä opinnäytetyöni 

lopussa. Tulososassa olen pyrkinyt johdonmukaisesti esittämään haastatteluil-

la saamani tulokset.  

Olen pyrkinyt eettisesti hyväksyttävästi tekemään tutkimustyötäni. Opinnäyte-

työhöni olen tekstiviittein merkinnyt ulkopuoliset lähteet, samoin ne löytyvät 

lähdeluettelosta. Haastatteluja suunnitellessani olen ollut yhteydessä vuoro-

päiväkoteihin ja antanut etukäteen haastatteluteemat. Haastatellessani työn-

tekijöitä olen kertonut, mihin haastattelun tuloksia käytetään ja kertonut haas-

tattelun taltioinnista (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

Avoimuudella, rehellisyydellä ja kunnioittavalla käytöksellä olen pyrkinyt saa-

vuttamaan haastateltavien luottamuksen (Räsänen 2011.)  Haastateltavat 

ovat olleet vapaaehtoisia ja allekirjoittaneet suostumuspaperin, jota säilytetään 

Perheet 24/7 tutkimushankkeen lukitussa kaapissa.  Haastateltaviksi valikoi-

tuivat henkilöt, joilla on kokemusta vuorohoidosta, koska tarkoituksena on 

saada mahdollisimman paljon tietoa kyseisestä asiasta. Vuoropäiväkotien ja 

haastateltavien anonymiteetin olen varmistanut sillä, että olen koodannut talot 

kirjaimilla A ja B, samoin olen koodannut henkilöt järjestysnumerolla ja kirjai-

mella (Tuomi & Sarajärvi 2009.)  

8.3 Jatkotutkimuksen aiheet  
 

Työntekijät olivat huolissaan alle kolmivuotiaiden pärjäämisestä vuorohoidos-

sa ja heidän turvallisuuden tunteestaan, siksi näen tärkeäksi tutkimuskohteek-

si alle kolmivuotiaan lapsen hyvinvoinnin haasteet vuorohoidossa ja millä hy-

villä käytännöillä voidaan lisätä lapsen turvallisuuden tunnetta yhä enemmän. 

Toisena jatkotutkimuksen aineena pitäisin tärkeänä tutkia, miten vanhempien 

ja lasten osallisuus päivähoidon arjesta saataisiin kasvamaan.  
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Toivon, että uudistettaessa päivähoidon lainsäädäntöä samassa yhteydessä 

mietitään vuorohoidon henkilöstömitoitusta. Vuorohoitoa on kuvattu rautatie-

asemaksi, jossa tullaan ja mennään, sekä lapset että aikuiset. Väljemmällä 

henkilöstön mitoituksella saataisiin enemmän aikaa lapselle, jonka aseman 

vuorohoidossa työntekijät kokivat haasteelliseksi. Aikaa saataisiin enemmän 

myös vanhemmille ja yhteiselle tekemiselle.  

Työnantajani on ollut mukana opinnäytetyöni prosessissa ja ajatuksena on 

tulosten pohjalta kehittää myös omaa vuorohoitoyksikön toimintaa. Oman yk-

sikön toiminta on pienimuotoisempaa kuin opinnäytetyössäni olleiden yksiköi-

den. Meidän vahvuutena näen lapsille tutut työntekijät, koska vuorohoitoyksik-

kömme on pieni ja kaikki vuorohoitolapset hoidetaan yhdessä ryhmässä.  Sa-

moin vahvuutenamme on päivälasten mukana olo vuorohoitoryhmässä. Päivä-

lapset ovat ryhmän runko, jota vuorohoitolapset täydentävät päivittäin erilaisel-

la kokoonpanolla.  

Opinnäytetyöni pohjalta haluan tuoda vuorohoitoryhmän ja koko talon työnte-

kijöiden pohdittavaksi kasvatusvuorovaikutuksen lapsen ja työntekijän välillä ja 

siihen edelleen panostamisen. 

 

Loppuun haluan tuoda näkemykseni minua puhutelleista lapsen ja vanhem-

man kohtaamisista.  Lainaus on Paula Määtän kirjasta: Perhe asiantuntijana 

Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt  
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Mitä ajattelet ja sanot minusta, 

sitä luulet minusta. 

Sinä olet sellainen minulle, 

miten minut näet. 

Usko kuitenkin,  

että 

mitä teet minulle, 

miten kuuntelet minua, 

sellainen minusta tulee 

 

Mitä työntekijänä ajattelet ja sanot vanhemmista, 

sitä luulet heistä. 

Sellainen olet äidille ja isälle 

millaisena hänet näet. 

Usko kuitenkin,  

että 

mitä ammatiksesi teet vanhemmille, 

miten kuuntelet heitä, 

sellaisia heistä tulee. 
 

  
 

Jokaisen työntekijän mainitsema sylin antaminen ja läheisyys lapselle oli mie-

lestäni tärkein hyvä käytäntö, jota tulee vaalia varhaiskasvatuksessa 

 

Hellyydel ei ketään pilata! 
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Liite 1  

 

 

PERHEET 24/7/Helena Veijosen opinnäytetyö. Haastattelurungon versio Helena Veijonen, 

Ulla Teppo ja Anna Rönkä 24.8.2012 

 

ALOITUS, ESITTELY 

Kiitos siitä, että olen saanut tulla haastattelemaan sinua teidän vuorohoitoryhmänne toimi-

vista käytännöistä, joilla tuette lapsen hyvinvointia hoidon aikana. Haastatteluni liittyy Per-

heet 24/7 – tutkimushankkeeseen, joka on Suomen Akatemian rahoittama hanke: Lasten 

sosio-emotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7 taloudessa. (esitteen antaminen ja 

siitä muutamalla sanalla kertominen) Tavoitteena on löytää hyviä ja konkreettisia käytäntöjä, 

joilla tuetaan lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemusta, kiintymyssuhdetta ja yksilölli-

syyttä.  

 

Haastateltavien taustat. 
 
Kerrotko lyhyesti itsestäsi: nimi, ikä, ammattiasema, työkokemus (varhaiskasvatus + vuoro-
hoito), työajat, äärivuorot 
Tutkimusluvan allekirjoitus 
Johtajalta tiedot päiväkodista, ryhmistä, lapsimääristä, kunnasta jne.   

Haemme tällä tutkimuksella siis konkreettisia tapoja ja käytäntöjä, joilla vuorohoitoryhmäs-
sänne tuetaan lapsen hyvinvointia hoidon aikana. 

1. Minkälaisia kokemuksia ja näkemyksiä sinulla on vuorohoidosta pienten lasten hoitomuo-
tona?  

Jatketaan lapsen tärkeistä ihmissuhteista ja niiden tukemisesta vuorohoidossa. Olen kiinnos-
tunut lapsen kiintymyssuhteesta ja vuorovaikutuksesta läheisiin aikuisiin ja lapsiin. Vuoro-
hoidossa olevan lapsenhan vuorokausi- ja viikkorytmi sekä ihmissuhteiden pysyvyys poikkea-
vat päiväsaikaan hoidossa olevan lapsen rytmistä.   

 
A. Kiintymyssuhteen tukeminen  
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2. Millä konkreettisilla keinoilla tuet, vahvistat ja pyrit ylläpitämään lapsen tärkeitä tun-

nesuhteita/ tunnesiteitä hoitopäivän aikana.  

a)  Miten sinä tuet lapsen kiintymyssuhdetta/siteitä vanhempiin? 

b) Miten tuet lapsen kaverisuhteita vuorohoitoryhmässä? 

c) Miten tuet lapsen tunnesuhteiden rakentumista itseesi? Entä ryhmän muihin aikui-

siin? 

 

Puhutaan sitten yhteistyöstä, erityisesti kasvatuskumppanuudesta vanhempien kanssa 

 

B. Yhteistyö/kasvatuskumppanuus vanhempien kanssa 

3. Kerro, millä tavalla teette vanhempien kanssa yksikössäsi? 

4. Millä tavalla sinun mielestäsi yhteistyö ja kasvatuskumppanuuden rakentaminen vuoro-
hoidossa eroavat tavanomaisessa päiväkodissa tehtävästä yhteistyöstä? 

5. Millaiset yhteistyötavat olet kokenut hyväksi vanhempien kanssa- kun ajattelet erityisesti 
vuoropäivähoitoa?   
 
7. Entäpä kun ajattelet erilaisia perheitä? 
 
8. Mitkä tilanteet yhteistyössä olet kokenut hankaliksi? Olisiko jotain, mitä tekisit toisin, mut-
ta joka ei nykyisessä tilanteessa ole mahdollista? 

9. Onko jotain, mihin toivoisit saavasi tukea tehdessäsi yhteistyötä vanhempien kanssa? 

 

C. Lapsen yksilöllisyys ja osallisuus.  

Seuraavaksi olen kiinnostunut kuulemaan ajatuksistasi liittyen lapsen yksilöllisyyden huomi-

oimiseen ja osallisuuden tukemiseen. Yksilöllisyydellä tarkoitan mm. lapsen temperament-

tieroja.  Lapsen osallisuudella tarkoitan esimerkiksi lapsen mahdollisuutta vaikuttaa ideoihin 

ja omaan tekemiseen ja sitä, miten lapsen mielipiteitä kuunnellaan. 

10. Miten otat huomioon lapsen yksilölliset erot vuorohoidossa?  

11. Miten esimerkiksi pyrit tukemaan erilaisten lasten osallistumismahdollisuuksia? 

12. Mihin toimintoihin lapsi voi itse vaikuttaa vuoropäiväkotiryhmässäsi?  

13. Onko lasten osallisuudessa ja vaikutusmahdollisuuksissa eroa, kun lapsi on hoidossa 

esim. illalla, viikonloppuna? 

 

D. Lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden kokemuksen tukeminen 

Vuorohoidossa olevalla lapsella hoitoajat saattavat vaihdella samoin kuin ihmissuhteet ja arki 

on vähemmän säännöllistä. 
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14. Millä tavoin sinun kokemuksesi mukaan vuorohoito vaikuttaa lapsen turvallisuuden tun-

teeseen ja lapsen hyvinvointiin? 

15. Mitkä asiat saavat sinut huolestumaan koskien lapsen turvallisuuden tunnetta ja hyvin-

vointia?   

16.  Miten silloin toimit? 

 

17. Millaisia toimintatapoja/rutiineita ryhmässäsi on, joilla tuet lapsen turvallisuuden tunnet-

ta 

a) Mietipä ensin sitä tilannetta, kun lapsi aloittaa hoidon. Millä tavoilla tuet lasta täl-

löin? 

b) Entäpä hoitopäivän aikana, onko teillä joitain tiettyjä tapoja, joilla tuet… 

c)  Nukkumistilanteet (päiväunet, yö) voivat olla lapsille hankalia. Millaisia tapoja... 

d) Entäpä siirtymätilanteet: tulo- ja lähtöhetket ja siirtymiset toiminnasta toiseen? 

e) Miten tuet ruokailutilanteissa 

f) Leikkitilanteissa 

g)  Voimakkaissa tunteenpurkauksissa (kun lapsi esimerkiksi suuttuu voimakkaasti tai 

itkee epätoivoisesti)  

18. Miten sovitte ryhmässänne työntekijöiden kesken yhteiset toimintata-

vat/tiimisopimukset?   

19. Millä tavoin työvuorojärjestelyissä pyritte tukemaan lapsen turvallisuuden/jatkuvuuden 
tunnetta?  
 
 
 
 
 
E. Tiedonkulku 
 

Tiedonkulku eri osapuolten välillä saattaa vuorohoidossa olla tavanomaista hankalampaa. 

20. Miten turvaatte ryhmässänne tiedonkulun 

a) vanhemmille 

b) hoitajien kesken 

c) koko talossa 

21. Onko vuorohoidolle oma varhaiskasvatussuunnitelma? Miten se eroaa päiväyksikön va-

susta? 

22. Onko jotain muuta, mitä haluaisit vielä kertoa? 
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Johtajalle lisäksi: 

23. Mitä erityistä (päiväyksikköön verrattuna) vuorohoitoyksikön johtajalta vaaditaan, jotta 

toiminta on laadukasta ja palvelu vastaa perheiden tarpeita? 

24. Minkälainen vaihtuvuus teillä on vuorohoidon työntekijöillä? (työnkierto, muu syy) 

25. Saatteko tarvittaessa sijaisia ja onko teillä ”vakisijaisia”? 

26. Millaista osaamista vuorohoidon johtajalta vaaditaan? 

27. Missä vaiheessa työvuoroihin ei enää tehdä muutoksia? 

 

Kiitokset osallistumisestasi tutkimushankkeeseen. 

Voimia ja antoisia hetkiä uuden toimintakauden alkaessa 

Yhteystietoni 

Helena Veijonen 
päiväkodin johtaja 
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Liite 2  

     

 

  

 

 

Minä ______________________________________________________________ 

 

suostun osallistumaan Perheet 24/7- tutkimushankkeeseen liittyvään haastatteluun.  

Haastattelua tullaan käyttämään vain tutkimus tarkoituksiin Suomen Akatemian ra-

hoittamassa Lasten sosio-emotionaalinen hyvinvointi ja perheen arki 24/7 taloudessa 

– tutkimushankkeessa ja opinnäytetyössäni, jossa haen vuorohoidon työntekijöiden 

hyviä käytäntöjä tukemassa lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia vuorohoidossa.  

Tietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Yksityiskohtaiset tiedot vastaajis-

ta häivytetään raportoinnista, eikä yksittäistä vastaajaa voi jälkikäteen tunnistaa ra-

portoinnista. 

 

 

_______________________________  __________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus  Aika ja paikka 

 

 

Lisätietoja:  

Ohjaaja   Opiskelija 
Anna Rönkä   Helena Veijonen 
Yliopettaja   päiväkodin johtaja 
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Liite 3 Analyysimalli: Kasvatuskumppanuuden luominen ja kehittämin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKUPERÄIS-

ILMAUKSET 

 

hoitajan koti-
käynti 
tuttu hoitaja vas-
tassa 
tutustumiset 
päiväkotiin 
alkukeskustelu 
ovensuukeskus-
telut 
vasukeskustelut 
vanhempainillat 
juhlat 
erilaiset tapah-
tumat 
 
 
tutustuminen 
lap-
seen/perheesee
n 
vanhempien 
tietämyksen 
kunnioitus 
sovitaan yhdes-
sä pelisäännöt 
rohkaista van-
hempia puhu-
maan 
aktivoida van-
hempia osallis-
tumaan 
 
kohteliaisuus 
ystävällisyys 
kunnioitus 
 

vanhempien 
vuorotyö,  
kiire, 
haluttomuus 
työntekijöiden 
vuorotyö  
huolen puheeksi 
ottaminen 
 

 

 

PELKISTET- 
TY ILMAUS 
 

 

 
 
Yhteistyö- 
muotoja   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tapa tehdä yh-

teistyötä  

 

 

 

 

 

 

 
haasteet  
yhteistyölle  
 

 

 

 

 

ALALUOKKA  

 

 

 

 

 

 

kasvatus- 

kumppanuu- 

den  

luominen ja 

kehittäminen  

 

YLÄLUOK-

KA  

 

 

kasvatus-
vuorovaiku-
tus työnteki-
jä ja lapsi 
 
 
 
 
 
 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus työnteki-

jä ja van-

hempi 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus työnteki-

jöiden kes-

ken 

 

 

 

 

 

YHDIS-

TÄVÄ 

TEKIJÄ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
LAPSEN 
SOSIO-
EMO-
TIO-
NAALI-
NEN  
HYVIN-
VOINTI 
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Liite 4 Analyysimalli: Lapsen kiintymyssuhteen tukeminen 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKUPERÄIS 
ILMAISUT 
 
vanhempi peit-
telee lapsen 
aamulla sän-
kyyn 
kuvilla päivä-
järjestys 
vanhempien 
kuva 
tärkeä esine: 
rätti / lelu 
äidin T-paita 
vilkuttamisik-
kuna 
 
syli 
/lohduttaminen 
vanhempien 
muistelu 
lapsi saa surra 
/itkeä 
kuuntelu ja 
juttelu 
 
istua lattialla/ 
kyykyssä  
sipaisu pos-
kesta 
katsekontakti 
syli 
kuunnella las-
ta/olla saatavil-
la 
jutella 
kahden keskis-
tä aikaa lapsen 
kanssa  
hullutella lap-
sen kanssa 
 
saattaen vaih-
to toiselle ai-
kuiselle 
aikuisten kuvat 
puhua hyvää 
työkaverista 
tiimisäännöt 
 
aikuinen leikis-
sä mukana 
pienryhmissä 
leikkiminen 
aikuinen eh-
dottelee kave-
ria 
 
 
 

PELKIS-
TETTY IL-
MAUS  
 
 
 
lapsen tun-

nesiteen 

tukeminen 

vanhempiin 

hoidon al-

kaessa ja 

hoidon ai-

kana 

 

 

 

 

lapsen tun-

nesiteen 

luominen 

työntekijään 

 

 

 

 

 

 

 

lapsen tun-

nesiteen 

luominen 

ryhmän 

toisiin työn-

tekijöihin  

 

tunnesiteen 

luominen 

kavereihin 

 
 
 

 

ALA- 
LUOKKA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
Lapsen kiin-
tymys-  
suhteen 
 tukeminen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

YLÄLUOKKA 

 

 
 
 
kasvatusvuo-
ro- 
vaikutus lapsi 
ja vanhempi 
 
 

 

 

 

 
 
 
kasvatusvuo-
ro- 
vaikutus lapsi 
ja työntekijä 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kasvatusvuo-
ro- 
vaikutus lapsi 
ja kaverit 
 

YHDISTÄ-

VÄ TEKIJÄ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPSEN 
SOSIO-
EMOTIO-
NAALINEN  
HYVIN-
VOINTI 
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Liite 5 Analyysimalli: Lapsen turvallisuuden ja jatkuvuuden tunteen tukeminen 
 
      
      
      
      
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALKUPE-

RÄISILMAI-

SUT 

yövuoron pi-
dentäminen 

päiväaikuisia 
ryhmässä 
pienryhmä- 
toimintaa 
aikuinen mu-
kana leikissä  
sylissä nukut-
taminen 
aikuinen ruo-
kapöydässä 
 
päiväjärjestys 
kuvina  
omat paikat  
turvatyyny 
unikaveri / 
tutti/ rätti 
unisatu / mu-
siikki 
iltavalo 
ovi yön auki 
 
liikennevalot 
stop-tuoli 
rauhoittelu 
asioiden selvit-
täminen 
 
syli 
silittely/halaus 
 
huumori 
lohdutus 
opastus 
kannustami-
nen 
ei hoputtaa 
lasta 
kertominen 
etukäteen  
houkuttelu 
maistamaan 
 
aikuisten kes-
kinäiset sopi-
mukset 
 
 
 
 

PELKISTET-
TY ILMAUS  
 
 
 
 
 
 
 
Hyviä käy-
täntöjä/  
toimintatapo-
ja: 
 
ruokailuissa 
 
päivälevolla 
 
 
siirtymissä 
 
 
leikkitilan-
teissa 
 
 
 
voimakkaissa 
tunteenpur-
kauksissa 
 
 
 

ALA-
LUOKKA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lapsen 
turvalli-
suuden ja 
jatkuvuu-
den tun-
teen tuke-
minen 
 
 
 
 
 
 
 

YLÄ-

LUOKKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kasvatus-

vuorovai-

kutus lapsi 

ja työnte-

kijä 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHDISTÄ-

VÄ TEKIJÄ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPSEN 
SOSIO-
EMOTIO-
NAALI-
NEN  
HYVIN-
VOINTI 
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Liite 6 Analyysimalli: Lapsen yksilöllisyyden ja osallisuuden tukeminen 
 
   
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 

ALKUPE-

RÄISILMAI-

SUT 

tervehdin kä-

destä /otan 

vastaan 

vanhempien 

tietämys lap-

sesta käyttöön 

 
opettelen tun-
temaan lapsen 
esitän asian 
huomioiden 
lapsen tempe-
ramentin 
huomioin jo-
kaisen lapsen 
kuuntelen lasta 
kyselen lapsel-
ta 
 
 
oman nimen 
laittaminen 
tauluun 
lapsi saa ottaa 
itse ruuan 
lapsi palauttaa 
astiat kärryyn 
leikkikaverin 
valinta 
 
 
lapsi saa valita 
useammin 
tekemisen 
näissä tilan-
teissa:  
ulkoilu 
vapaa leikki 
illat 
viikonloput  
 
kysellään lap-
selta 
lapsen kuunte-
leminen 
houkutella mu-
kaan 
tavarat esillä  

PELKISTET-
TY ILMAUS  
 
 
 
 
lapsen ja ai-
kuisen koh-
taaminen 
 
 
 
aikuisen läs-
näolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lapsesta läh-
tevä aktiivi-
suus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiedon han-
kinta 
vuorovaikutus  
 
 
 
 
 

ALA-
LUOKKA  
 
 
 
 
 
 
 
lapsen 
yksilölli-
syyden 
tukeminen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lapsen 
osallisuu-
den tuke-
minen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

YLÄLUOK-

KA 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus lapsi ja 

vanhempi 

 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus lapsi ja 

työntekijä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus lapsi ja 

kaverit

 

 

 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus lapsi ja 

työntekijä 

 

YHDISTÄ-

VÄ TEKIJÄ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPSEN 
SOSIO-
EMOTIO-
NAALI-
NEN  
HYVIN-
VOINTI 
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ALKUPE-

RÄISILMA-

UKSET 

päivittäiset 

keskustelut 

liput / laput 

ti Liite 7 Ana-
lyysimalli: 
Tiedonkulku 
edotteet 
 
puhelin 
tekstiviestit 
kuvaviestit 
 
sähköposti 
sähköinen 
tiedonsiirto 
järjestelmä  
 

  

päivittäiset 

keskustelut 

tiimisopimuk-

set 

raporttivihko 
tiimipalaverit 
liput/laput  
 

palaverit 
suunnitteluil-
lat 
sähköposti 
tiedotteet 
puhelin  
 
 
 
 

 

PELKIS-
TETTY 
ILMAUS 
 

 

 

tiedonkul-

ku van-

hemmilta 

ja van-

hemmille  

 

 

 

 

tiedonkul-

ku tiimin 

kesken  

 

 

 

tiedonkul-

ku yksi-

kössä  

 

 

ALALUOK-
KA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

tiedonkulun 

kehittäminen 

ja ylläpitämi-

nen 

 

YLÄLUOK-

KA  

 

 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus työnteki-

jät ja van-

hemmat 

 

 

 

 

 

 

kasvatus-

vuorovaiku-

tus työnteki-

jöiden kes-

ken 

 

 

 

YHDIS-

TÄVÄ TE-

KIJÄ  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAPSEN 
SOSIO-
EMOTIO-
NAALI-
NEN  
HYVIN-
VOINTI 
 

 

 


