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Tämä tutkimus tarkastelee päiväkodin työntekijöiden kokemuksia omahoitajatyötavasta. Omahoitajatyötapa on kehitetty 

tukemaan päivähoitoa aloittavan lapsen sopeutumista lapselle uuteen ympäristöön. Työtavan avulla lapselle halutaan 

tarjota mahdollisuus ensin yhden turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen omahoitajan kanssa. Omahoitaja vastaa oman 

pienryhmänsä lasten asioiden hoitamisesta. Hoitopäivän aikana toimitaan mahdollisimman paljon omassa pienryhmässä.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kokemusta omahoitajatyötavan 

myönteisistä puolista ja epäkohdista. Lisäksi tutkimus selvittää vastaajien kokemuksia omasta työroolistaan 

omahoitajuutta toteutettaessa. Tutkimuksella haetaan myös omahoitajatyötapaa kehittäviä parannusehdotuksia. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä tarkastellaan varhaiskasvatuskäsitettä varhaiskasvatustyön, moniammatillisuuden sekä 

lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan työssä tarvittavan osaamisen kautta. Teoriaosassa selvitetään lisäksi 

omahoitajatyötavan taustalla vaikuttavaa Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa sekä Bronfenbrennerin ekologisen teorian 

pohjalle rakentuvaa, kontekstuaalisen kasvun malliin liittyvää, kasvatuskumppanuutta.  

 

Tutkimusaineisto muodostuu kymmenelle lastenhoitajalle ja kuudelletoista lastentarhanopettajalle tehdystä 

kyselytutkimuksesta. Lisäksi aiheen käsittelyä on syvennetty haastattelemalla kahta kyselytutkimukseen osallistunutta 

lastentarhanopettajaa. Tutkielma on laadullinen ja tutkimusotteena on fenomenologia. Fenomenologinen tutkimus 

tarkastelee todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Tutkija pyrkii kohti analysoitavan 

kohteen ymmärtämistä, tarkoituksenaan tavoittaa yksilö mahdollisimman syvällisesti etsimällä ilmiön yleisiä ja toisaalta 

ainutkertaisia sisältöjä. Tärkeää on tutkittavien yksilöiden subjektiiviset kokemukset asiasta. ( Perttula, 1995.) 

  

Tämän tutkielman mukaan omahoitajatyötapa koetaan sopivaksi alle kolmivuotiaille lapsille. Erityisesti 

omahoitajatyötapa koetaan helpottavan päivähoidon aloitusta. Työtavan koetaan takaavan lapselle läheisen 

aikuiskontaktin. Työntekijän tuntemuksen lapsesta koetaan syvenevän. Lapsen osallisuuden koetaan paranevan. Työtapa 

koetaan päivähoitoympäristöä rauhoittavana. Lapsen keskittymiskyvyn ja sosiaalisten taitojen ajatellaan paranevan 

pienemmissä ryhmissä toimittaessa. 

 

Tämän tutkimuksen mukaan omahoitajatyötavan epäkohtana nähdään työtavan aikuislähtöinen tapa jakaa lapset ryhmiin 

ennen tutustumista lapseen. Epäkohtana nähdään toimiminen tiiviisti vain omahoitoryhmissä. Omahoitajan, lapsen tai 

perheen henkilökemioiden kohtaamattomuus koetaan myös ongelmaksi. Tämän tutkimuksen mukaan 

lastentarhanopettajat kokevat lastenhoitajiin verrattuna enemmän tyytymättömyyttä omahoitajuutta toteuttaessaan. 

Lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen haluttaisiin kaikille ryhmän lapsille tasapuolisemmin. Tämän 

tutkimuksen mukaan omahoitajuuden löysäämisen on koettu tehneen tilanteista joustavampia ja parantaneen lasten ja 

työntekijöiden tyytyväisyyttä.  Pienryhmätoiminta koetaan hyvänä ja kehitettävänä asiana. 

 

Tämä tutkimus sisältää runsaasti käytännönläheisiä kokemuksia omahoitajuudesta päiväkodissa. Esiinnousseista 

työtavan epäkohdista ja parannusehdotuksista toivoisi heräävän keskustelua varhaiskasvatustyötä kehitettäessä. 

 
 

Asiasanat  kiintymyssuhde, varhaiskasvatus, kasvatuskumppanuus  
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JOHDANTO 

Tämä tutkimus käsittelee lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kokemuksia 

omahoitajatyötavasta päiväkodissa. Tutkimus tuo esille omahoitajatyötavan myönteisiä 

puolia ja epäkohtia lapsen, perheen, työntekijän ja työyhteisön näkökulmasta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan omahoitajuuden kautta lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan 

roolia. Merkittävä osa tutkimusta on omahoitajatyötapaa kehittävillä parannusehdotuksilla.  

 

Omahoitajatyötapa on päivähoidossa laajaa suosiota saanut työmenetelmä, joka on 

kehitetty tukemaan päivähoitoa aloittavan lapsen sopeutumista lapselle uuteen ympäristöön 

tukemalla lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Työtapa pohjautuu englantilaisen 

psykoanalyytikko John Bowlbyn ajatuksiin lapsen kiintymiskäyttäytymisestä. 

Omahoitajatyömenetelmän avulla lapselle halutaan tarjota mahdollisuus ensin yhden 

turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen, nimetyn oman aikuisen kanssa. Työtavan 

perusajatusten mukaan lapset jaetaan samankokoisiin pienryhmiin, kolmen koulutetun 

työntekijän muodostamiin omahoitajaryhmiin. Tarkoituksena on, että sama omahoitaja 

hoitaa oman pienryhmänsä lasten asioita mahdollisimman paljon ja vastaa yhteistyöstä 

oman ryhmän lasten perheiden kanssa. Tavoitteena on myös hoitopäivän aikana 

mahdollisimman paljon toimia tämän omahoitajan ympärille rakennetussa pienryhmässä. 

(Kanninen, Sigfrids & Backman, 2009, s. 53, 122- 123; Salminen, 2011, s. 12.) 

 

Omahoitajuutta on tutkittu Suomessa 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä lähtien. 

Uusitalon (2009) tutkimus kohdistui yli kolmivuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä siihen 

miten omahoitajuus toteutuu ja miten se vaikuttaa vuorovaikutussuhteisiin 

lastentarhanopettajien kokemana. Uusitalon mukaan omahoitajamenetelmä mahdollistaa 

lapsen yksilöllisen huomioimisen ja kasvun tukemisen sekä tiivistää vanhempien kanssa 

tehtävää yhteistyötä. Lepistön ja Valppu-Paason (2010) tutkimuksessa selvitettiin 

kasvattajan ja lapsen välistä vuorovaikutusta, omahoitajatyötapaa toteuttavassa 

päiväkotiryhmässä, havainnoinnin ja sitä tukevien haastattelujen avulla. Lepistön ja 

Valppu-Paason tutkimus osoitti omahoitajaryhmän läheisen vuorovaikutuksen ja 

kasvattajan roolin merkityksen lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. Purtasen (2010) 

tutkimus kohdistui päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien kokemuksiin 

omahoitajuudesta. Omahoitajuuden huomattiin lisäävän luottamusta ja laajentavan 
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näkökulmaa vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Turusen (2011) tutkimus 

kohdentui kysymyksiin siitä, mitä omahoitajamenetelmä edellyttää työntekijältä ja 

työyhteisöltä sivuten myös työntekijän työssä jaksamiseen liittyviä tekijöitä. Turusen 

mukaan omahoitajuusmenetelmä edellyttää työntekijältä aitoa läsnäoloa, 

havainnointikykyä, sensitiivisyyttä ja oman ammatillisuuden ymmärtämistä. Turusen 

mukaan kasvatuskumppanuuden koetaan toteutuvan paremmin omahoitajuuskäytännössä 

kuin ennen omahoitajuutta. Kaikkien edellä mainittujen tutkimusten perusteella voidaan 

yhteisenä lopputuloksena todeta, että omahoitajuudessa on paljon hyviä asioita lapsen, 

perheen ja työntekijän kannalta.  

 

Tämän tutkielman tekeminen on sarastanut mielessäni kauan, ennen kuin edes tiesin jatko-

opintoja aloittavanikaan. Päiväkodissa lastentarhanopettajana työskennellessäni huomasin 

omahoitajatyötavan aiheuttavan vilkasta keskustelua päiväkotiväen keskuudessa. 

Kiinnostuneena kuuntelin erilaisia kokemuksia ja käsityksiä omahoitajatyötavan 

toteutuksesta. Kokemusten kerääminen ja yleisen keskustelun herättäminen asiasta oli 

usein mielessäni. Omahoitajatyötapa on siis kulkenut mukanani vuosia ja olen sen kautta 

pohtinut asennettani työhön ja työssä kehittymiseen. Olen tuntenut raastavia 

omantunnontuskia haluttomuudestani ottaa työtapaa osaksi ajatteluani ja työskentelyäni 

päiväkodissa.  Hyväksi osoitetussa työtavassa oli seikkoja, joita minun 

lastentarhanopettajana oli vaikea hyväksyä. Kuuliaisena lastentarhanopettajana oli erikoista 

huomata haraavansa uudistuksia vastaan ja lisäksi huomata omaavansa piirteitä, joita 

voitiin yhdistää haluttomuuteen kehittyä työssään. Tämän tutkimustyöni perusta ja motiivi 

on näissä hyvin henkilökohtaisissa pohdinnoissa. Opiskelujen myötä sain oppia ja 

uskallusta toteuttaa tämän tutkimuksen itselleni kovin ristiriitaisia tunteita herättävästä 

aiheesta. Tämä pro gradu tutkielma on jatkoa tekemälleni omahoitajuus- kandidaatin 

tutkielmalle. Kandidaatin tutkielma toimi minulle erinomaisena apuvälineenä omien 

käsitysteni sulkeistamiseen. Sulkeistamisella tarkoitetaan tutkijan tajunnan sisäistä 

toimintaa, jossa hän tietoisesti reflektoi ilmiöön liittämiään merkityssuhteita, ja pyrkii 

siirtämään ne pois tutkimuksen ajaksi. (Perttula, 1995, s. 10.) Kandidaatin tutkielman 

tekemisen myötä sain uusia näkökulmia ajatteluuni omahoitajatyötavasta. Tutkielman 

tekeminen mielestäni auttoi minua entistä paremmin siirtämään omat käsitykseni aiheesta 

sivuun tämän uuden laajemman tutkimuksen tekemisen onnistumiseksi. Kandidaatin 

tutkielmaa tehdessäni tutustuin Nina Sajaniemen ajatuksiin omahoitajuudesta. (Opettaja, 

3/2012. s. 8-11.)  Hänen ajatuksensa poikkeavat yleisestä varhaiskasvatuksesta ja 
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omahoitajuudesta käydystä keskustelusta. Sajaniemi esittää kriittisiä näkemyksiä 

omahoitajuudesta ja korostaa lastentarhanopettajan merkitystä lapsiryhmän pedagogisena 

osaajana. Sajaniemen ajatukset herättävät minussa lastentarhanopettajana yhä vieläkin 

voimakkaita tunteita, sen vuoksi uskalsin antaa itselleni luvan tarttua toistamiseen tähän 

mielipiteitä jakavaan aiheeseen.  

 

Työni teoriaosuudessa käsittelen varhaiskasvatuskäsitettä varhaiskasvatustyön ja erilaisten 

työtehtävien kautta. Käsittelen lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan osaamisen keskeisiä 

osa-alueita. Tarkastelen omahoitajatyötapaa sekä erityisesti työtavan taustalla vaikuttavaa 

Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa. Käsittelen myös Bronfenbrennerin ekologisen teorian 

pohjalle rakentuvaa kontekstuaaliseen kasvun mallia. Kasvatuskumppanuuden käsitettä 

tarkastelen omahoitajuuden kautta.  

 

Työn empiirisessä osiossa tarkastelen kyselyaineiston avulla kymmenen lastenhoitajan ja 

kuudentoista lastentarhanopettajan kokemuksia omahoitajatyötavasta. Kyselytutkimuksen 

tuloksia syventääkseni tuon esille kahden, myös kyselytutkimukseeni osallistuneen, 

lastentarhanopettajan kokemuksia omahoitajuudesta haastattelemalla keräämäni aineiston 

pohjalta.  

 

Aineiston analysoinnissa päädyin fenomenologiseen analyysitapaan, koska sen avulla 

tavoitin tutkimukseen osallistuneiden kokemusta ja havaintoja tutkimukseeni liittyvistä 

kysymyksistä. Fenomenologinen analyysi tutkii todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen 

kokemusmaailmassaan, tässä tutkimuksessa varhaiskasvattajien kokemuksia 

omahoitajuudesta päiväkodissa. Tärkeitä ovat tutkittavien yksilöiden subjektiiviset 

kokemukset asiasta, joten työssäni pyrin tuomaan runsaasti esille tutkittavieni kokemuksia 

omahoitajuudesta. Yksilöiden kokemusten tutkimisen kautta nousee yritys ymmärtää tietyn 

ryhmän kokemuksia. Tutkimuksessani yksittäisen työntekijän kokemuksien kautta haetaan 

ymmärrystä laajemminkin päiväkodintyöntekijöiden kokemuksille omahoitajatyötavasta. 

Fenomenogisen analyysin mukaan tutkija pyrkii kohti analysoitavan kohteen 

ymmärtämistä, tarkoituksenaan tavoittaa yksilö mahdollisimman syvällisesti pyrkimällä 

merkitysten ymmärtämiseen etsimällä ilmiön yleisiä ja toisaalta ainutkertaisia sisältöjä. 

(Perttula, 1995, s.53. ) 
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 
Tutkimukseni aiheena ovat lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kokemukset 

omahoitajatyötavasta. Tutkimuksessani on kolme tutkimuskysymystä. Kahden 

ensimmäisen kysymyksen avulla pyrin selvittämään vastaajien kokemusta 

omahoitajatyötavan hyvistä puolista ja epäkohdista sekä mahdollisista työtavan 

parannusehdotuksista. Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni haen vastaajien kokemuksia 

omasta työroolistaan päiväkodissa sekä roolistaan omahoitajuutta toteutettaessa.  

 

Tutkimuskysymykset:  

 

1. Mitä hyviä, myönteisiä puolia omahoitajatyötavassa on lastenhoitajan ja 

lastentarhanopettajan kokemana? 

 

2. Mitä epäkohtia omahoitajatyötavassa on lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan 

kokemana? Mitä parannusehdotuksia? 

 

3. Miten lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat kokevat oman roolinsa 

varhaiskasvatustyössä yleensä sekä omahoitajatyötapaa noudatettaessa? 

 

Edellä nimettyihin tutkimuskysymyksiin tulen vastaamaan empiirisen tutkimukseni kautta 

teorian ja aikaisempien tutkimusten avulla. 
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3. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 
Työni teoriaosuudessa tarkastelen varhaiskasvatuskäsitettä varhaiskasvatustyön sekä 

erilaisten työtehtävien kautta. Käsittelen lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan osaamisen 

keskeisiä osa-alueita. Tarkastelen myös kiintymyssuhdeteoriaa, omahoitajuutta sekä 

kasvatuskumppanuutta. Teoreettisen tutkimukseni mielenkiinto kohdistuu erityisesti juuri 

omahoitajatyötavan taustalla vaikuttaviin Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan sekä 

Bronfenbrennerin ekologisen teorian pohjalle rakentuvaan kontekstuaalisen kasvun malliin 

liittyvään kasvatuskumppanuuteen.  

3.1. Varhaiskasvatus 

�Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 

vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja 

oppimista� (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 11.) Varhaiskasvatukseen 

sisältyy kasvatuksen ammattilaisten ja vanhempien välistä yhteistyötä, 

kasvatuskumppanuutta, jonka tavoitteena on, että perheiden ja kasvattajien yhteinen 

kasvatustehtävä muodostaisi lapsen kannalta parhaimman kokonaisuuden. Yhteiskunnan 

järjestämä varhaiskasvatus muodostuu tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta, jonka keskeinen voimavara on 

ammattitaitoinen henkilökunta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on tärkeää, että 

jokaisella kasvattajalla sekä koko kasvatusyhteisöllä on vahva ammatillinen osaaminen ja 

tietoisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 11.)  

 

Kuntapalveluiden työvoimasta erittäin merkittävä osa on varhaiskasvatuksen henkilöstöä. 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen työtehtävissä työskentelee yli 50000 työntekijää. 

Varhaiskasvatushenkilöstöä luonnehtii koulutustaustojen ja ammattinimikkeiden 

moninaisuus. Henkilöstö päiväkodissa muodostaa moniammatillisen kasvatusyhteisön. 

Moniammatillisuus päiväkodissa halutaan olevan kasvatusyhteisön rikkaus ja mahdollisuus 

yhdistää työntekijöiden eri tavoin painottunut osaaminen. (Sosiaali- ja Terveysministeriö, 

2007:7. s. 21.) 

 

Suomessa päiväkotien henkilöstörakenne määritellään päivähoitolakiin liittyvällä 

asetuksella, jonka mukaan vähintään joka kolmannella päiväkodin hoito- ja 
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kasvatustehtävissä toimivalla tulee olla lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisuuden antava 

koulutus. Muilla tulee olla kouluasteen tutkinto, joita ovat esimerkiksi lähihoitaja, 

lastenhoitaja, päivähoitaja tai lastenohjaaja. Päiväkodeissa tulisi olla vähintään yksi 

varhaiskasvattaja seitsemää kolme vuotta täyttänyttä tai neljää alle kolmivuotiasta 

kokopäivälasta kohti. Erityisen tuen tarpeessa olevat lapset on otettava huomioon, kun 

päätetään lasten lukumäärää suhteessa kasvatushenkilöstön määrään. Kunta voi poiketa 

säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti 

huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei 

lapsia ole jatkuvasti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. 

(Päivähoitoasetus 239/1973, 6§) 

 

Päiväkodin lastenhoitajan tehtäviin vaadittava koulutus on nykyään sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto lähihoitaja. Päivähoitajien ja lastenhoitajien koulutukset poistuivat vuonna 

1995, ja tilalla aloitettiin lähihoitajakoulutus. Lähihoitaja toimii sosiaali- ja terveysalan 

perustehtävissä. Hän osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatukseen, hoitamiseen ja 

huolenpitoon sosiaali- ja terveysalan yksiköissä. Koulutus antaa lähihoitajalle 

perusvalmiudet työskentelyyn erilaisissa työympäristöissä. Päiväkodissa lähihoitaja 

osallistuu eri-ikäisten lasten kasvatukseen, hoitoon ja huolenpitoon moniammatillisen 

tiimin jäsenenä. Päiväkotityössä lähihoitajan työnimikkeenä on lastenhoitaja, jota nimikettä 

käytän jatkossa tutkimuksessani. Lastenhoitajat tarvitsevat työskennellessään 

päivähoidossa monenlaista ammatillista osaamista. Työssä tarvitaan vuorovaikutustaitoja, 

yhteistyötaitoja, ongelmanratkaisukykyä, eettistä vastuullisuutta ja havainnointikykyä. 

Varhaiskasvatustyössä korostuu asiakkaan eli lapsen ja tämän perheen kunnioittaminen. 

Lastenhoitaja osallistuu yhdessä lastentarhanopettajien kanssa toiminnan suunnitteluun ja 

toteutukseen ja huolehtii lapsen perushoitoon liittyvistä asioista, kuten ruokailutilanteista, 

peseytymisestä, puhtaudesta, levosta, pukeutumistilanteista ja ulkoilusta. Lastenhoitaja 

vastaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa myös päiväkodin siisteydestä ja 

viihtyvyydestä. Lastenhoitaja vastaa päiväkodissa lasten lääkehoidollisesta puolesta. 

Lastenhoitaja on koulutuksen sisällön puolesta hoitopainotteisen koulutuksen saanut 

kasvattaja. (Virolainen, 2006, s. 217, 220 -221.)  

 

Lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisuusvaatimuksena on vähintään kasvatustieteen 

kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja 

terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja 
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sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston 

asetuksella tarkemmin säädetään. (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista, 2005.) Kirsti Karila (1997) on tutkinut lastentarhanopettajan 

asiantuntijuuden luonnetta ja sen kehittymistä. Lastentarhanopettajan asemaan päiväkotien 

työnjaossa kuuluu merkittävästi vastuun käsite. Lähes kaikki Karilan tutkimushenkilöt 

kertoivat lastentarhanopettajien �kantavan päävastuuta� päiväkotitoiminnasta. Päävastuu 

kohdentui erityisesti suunnitteluun. (Karila, 1997, s. 60.) Lastentarhanopettajan 

asiantuntijuuden keskeisiksi tietämysalueiksi Karila nimeää kasvatustietämyksen, 

lapsitietämyksen, kontekstitietämyksen sekä didaktisen tietämyksen. (Karila, 1997, s. 105.) 

Karila luokittelee lastentarhanopettajien asiantuntijuudelle erilaisia tyyppejä: kasvun ja 

oppimisen tukija, kasvamaan saattaja, kasvattaja ja toiminnan organisoija. (Karila, 1997, s. 

114.)   

 

3.1.1. Varhaiskasvatustyössä tarvittava osaaminen  

Varhaiskasvatustyön keskeiset osaamisalueet rakentuvat varhaiskasvatukseen liittyvään 

erityisosaamiseen. Karila ja Nummenmaa (2001) jakavat pienten lasten kasvatukseen 

liittyvän osaamisen varhaiskasvatukseen liittyvään osaamiseen, yhteistyöhön ja 

vuorovaikutukseen liittyvään osaamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen liittyvään 

osaamiseen. Edelleen varhaiskasvatukseen liittyvä osaaminen voidaan jakaa 

kasvatusosaamiseen, pedagogiseen osaamiseen, hoito-osaamiseen ja hiljaiseen tietoon. 

(Karila & Nummenmaa, 2001, s. 31- 35.) 

 

Kasvatusosaamista on kasvatuksellisen vuorovaikutuksen hallitseminen, 

vuorovaikutuksen laadun tiedostaminen ja kehittäminen. Kasvatusosaamista on oikealla 

tavalla oppimisympäristöön asennoituminen, joka mahdollistaa lapsen uteliaan, aktiivisen 

ja tutkivan toiminnan. Myös tunnetietoisuus on kasvatusosaamista. Kasvatusosaaminen on 

työn arviointia, arvokeskusteluja, tulevaisuudenkuvien luomista ja kasvatuksellisten 

seurausten pohtimista niin lasten vanhempien kuin työyhteisönkin kanssa. 

Kasvatusosaaminen on myös suuntautumista tulevaisuuteen ja tulevaisuuden ennakointia. 

Hoito-osaaminen on sitä, että osaa turvata lapselle laadukkaan ravinnon, riittävän 

liikunnan ja ulkoilun, sopivan levon ja aktiivisen toiminnan. Kasvatusosaaminen ja hoito-

osaaminen jakaantuvat kaikkien kasvattajien kesken. Pedagogista osaamista on löytää 
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lapsen arkipäivässä kehityksellisesti sopivia käytäntöjä. Pedagoginen osaaminen ajatellaan 

olevan selvimmin lastentarhanopettajan erityisosaamista. Hiljainen tieto 

varhaiskasvatuksessa on osaamista, jota ei saavuteta pelkästään koulutuksen kautta, vaan 

se on tietoa, joka kertyy työssä. Hiljaista tietoa on usein kasvattajalla, jolla on pitkä 

työkokemus. Usein koetaan haasteeksi, miten hiljaista tietoa voitaisiin jakaa ja ottaa 

yhteiseen käyttöön. Hiljainen tieto ei jakaannu ammattiryhmän tai koulutuksen mukaan. 

(Karila & Nummenmaa, 2001, s. 31- 35; Virolainen 2006, s. 222- 225.)  

 

Iiris Happo(2006) käsittelee väitöstutkimuksessaan varhaiskasvattajan osaamista 

pedagogisen osaamisen kautta. Happo on tutkinut työssään lastentarhanopettajia, mutta 

käyttää tutkittavistaan nimitystä varhaiskasvattaja. Käytän Hapon kehittämää pedagogisen 

osaamisen jakoa kuvaamaan kaikkien päiväkodissa työskentelevien hoito - ja 

kasvatusvastuussa olevien varhaiskasvattajien osaamista.  Hapon tutkimuksen mukaan 

varhaiskasvatuksen pedagogiikkaan sisältyvät tekijät, jotka kuuluvat lasten ja kasvattajien 

väliseen tavoitteelliseen vuorovaikutusprosessiin. Pedagoginen osaaminen on Hapon 

mukaan päivähoidon toimintaympäristössä varhaiskasvatuksen välittömän tason, 

varhaiskasvatuksen välillisen tason ja varhaiskasvatuksen tiedostavan tason osaamista.      

Hapon mukaan pedagogisen vastuun voidaan kuvata koskevan kaikkea, mikä välittömästi 

tai välillisesti vaikuttaa varhaiskasvatukseen. Pedagoginen vastuu on vastuuta 

kasvatusnäkemyksestä, kasvatuksen päämääristä ja keinoista. Pedagoginen vastuu on 

kokonaisvaltaista vastuuta lapsen hyvinvoinnista. Hapon mukaan pedagogiseen vastuuseen 

kuuluu kasvatus- ja opetustyön lisäksi myös lasten hoivatyö. Varhaiskasvatustyössä 

korostuu varhaiskasvatusta ohjaavien ajankohtaisten asiakirjojen tuntemus. Vastuu näiden 

valtakunnallisten linjausten noudattamisesta on päiväkotiryhmässä erityisesti osa 

lastentarhanopettajan pedagogista vastuuta. (Happo, 2006, s. 141- 142.)  

 

Varhaiskasvatuksen välittömän tason osaaminen Hapon(2006) tutkimuksen mukaan 

tarkoittaa lasten kanssa tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, johon pedagogiset 

taidot ja henkilökohtaiset ominaisuudet liittyvät kiinteästi. Tähän tasoon sisältyy kasvatus, 

opetus- ja hoivatyö. Välittömän tason osaamista edellytetään jokaiselta lasten kanssa 

työskentelevältä aikuiselta. Kasvatuksellinen vuorovaikutus lasten kanssa vaatii 

kasvattajan läsnäoloa, lasten huomioimista, välittämistä ja herkkyyttä tilanteiden 

tulkintaan. (Happo, 2006, s. 119, 121 -123.)  
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Varhaiskasvattajan pedagogiset taidot ilmenevät vuorovaikutustilanteissa lasten kanssa. 

Välittömiin pedagogisiin taitoihin kuuluvat kasvun ja kehityksen tukemiseen liittyvät 

taidot, motivointitaidot, kasvatus- ja opetustoiminnan toteutustaidot sekä 

ryhmänhallintataidot. Kasvattajan on tunnettava lapsen kehitysvaiheet, jotta hän pystyy 

tukemaan lasta kehitysvaiheen mukaisesti ja havaitsemaan mahdolliset erityisen tuen 

tarpeet. (Happo, 2006, s. 123 -124.)  Henkilökohtaiset ominaisuudet, oma persoonallisuus 

on kasvattajan tärkein työväline. Lasten kanssa toimivalta edellytetään vilpitöntä 

kiintymystä ja kiinnostusta lasta kohtaan sekä eettistä asennoitumista kasvatus- ja 

opetustyöhön. (Happo, 2006, s. 128 -129. ) 

 

Varhaiskasvatuksen välillisen tason osaamiseen kuuluu Hapon(2006) mukaan 

lapsiryhmän ulkopuolella tapahtuva kasvatustyö. Tähän tasoon kuuluvat erilaiset tehtävät, 

toimenpiteet ja huomioonotettavat asiat, jotka edeltävät tai seuraavat lasten kanssa 

tapahtuvaa välitöntä vuorovaikutusta. Nämä tekijät voidaan jakaa kolmeen alaluokkaan, 

jotka ovat fyysinen ja psyykkinen turvallisuustakuu, työn ulkoinen ohjaus sekä 

kasvatustyön suunnittelu ja koordinointi. Varhaiskasvatustyössä välillisen tason osaaminen 

mahdollistaa tavoitteellisen kasvatustoiminnan onnistumisen. (Happo, 2006, s. 129- 130, 

139.)  

Fyysinen ja psyykkinen turvallisuustakuu: Hapon(2006) tutkimuksessa varhaiskasvattajien 

osaamisessa merkittävään asemaan nousee lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin 

takaaminen. Turvallisuuden takaaminen käsitetään laajaksi tehtäväalueeksi, johon 

sisältyvät fyysinen sekä psyykkinen turvallisuus. Kasvattajan tehtävänä on olla turvallinen 

aikuinen ja lapsen tulee tuntea olonsa hyväksi ja turvatuksi kaikissa tilanteissa. (Happo, 

2006, s. 130- 132.) Työn ulkoinen ohjaus: Varhaiskasvatustyötä ohjaavat erilaiset asiakirjat 

ja säädökset. Kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet määräytyvät 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Osa päiväkodin päivittäistä toimintaa 

on jokaisen lapsen yksilölliset kasvun tukemisen tarpeet huomioiva kasvatuksen ja 

opetuksen suunnittelu, toteutus ja arviointi valtakunnallisten asiakirjojen sekä 

kuntakohtaisten ja yksikkökohtaisten suunnitelmien pohjalta. (Happo, 2006, s. 133.) 

Kasvatustyön suunnittelu ja koordinointi: Varhaiskasvatustyö rakentuu kolmen keskeisen 

kasvatus-, opetus- ja hoitotyön muodostaman kokonaisuuden pohjalle. Kokonaisuuden, 

josta varhaiskasvattajat vastaavat yhdessä. Kasvatus- ja opetustyössä tarvittavia välillisiä 

taitoja ovat kasvatustyön suunnittelu- ja koordinointitaidot. Suunnittelu- ja 

koordinointityötä tukemaan tarvitaan arviointitaitoja sekä tarvittaessa erityiskasvatukseen 
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liittyvää osaamista. Lapsen havainnointi antaa pohjan lapsen yksilölliseen 

kasvatukselliseen tukemiseen. Havainnoinnin kautta kasvatustyötä suunnitellaan, 

arvioidaan ja kehitetään. (Happo, 2006, s. 136.) Suunnittelutaidot, arviointitaidot ja 

kehittämistaidot kuuluvat kaikkien varhaiskasvattajien osaamiseen. Suunnittelun pohjana 

ovat havainnot yksittäisestä lapsesta, päiväkotiryhmän oma varhaiskasvatussuunnitelma, 

koko päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma, kuntakohtaiset suunnitelmat sekä 

valtakunnalliset suunnitelmat ja asiakirjat. Toiminnan suunnitellussa on kyse 

johdonmukaisesta lapsen ja lapsiryhmän kasvatustyön jäsentämisestä pitkällä ja lyhyellä 

aikavälillä. Toiminnan laatu riippuu oleellisesti suunnittelun laadusta. Suunnittelun liittyy 

tiiviisti myös oman ja koko kasvattajatiimin työn arviointi ja kehittäminen. (Happo, 2006, 

s. 139 -140.) 

 

Varhaiskasvatustyötä tukevaa tiedostavan tason osaamista Happo(2006) käsittelee 

vastuun tiedostamisen, lapsilähtöisyyden, yksilöllisyyden sekä kasvatustietoisuuden kautta. 

Vastuun tiedostaminen sisältää vastuun lasten turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. 

Molemmat tekijät ovat tärkeä osa päivittäistä työtä lapsiryhmässä. Lapsen hyvinvoinnin 

kautta tiedostetaan myös vastuu perheiden hyvinvoinnista ja elinolosuhteista. Vastuun 

tiedostamiseen kuuluu myös vastuu omasta työyhteisöstä. (Happo, 2006, s. 140 -141.) 

Lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys ovat varhaiskasvattajan pedagogisen näkemyksen keskeisiä 

elementtejä. Ne ovat kiinteä osa välittömässä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa 

kasvatustyötä. Lapsilähtöisyys ja yksilöllisyys näkyvät jokaisen lapsen arvostamisena 

omana itsenään, lapsen tarpeista lähtevänä toiminnan suunnitteluna ja toteutuksena sekä 

lasten kuulemisena ja lisääntyneenä vaikutusmahdollisuutena asioihin. Kasvatustyön 

onnistumisen edellytys on kasvattajan jokaisen lapsen yksilöllinen tunteminen. 

Päivittäisessä kasvatustyössä tulee huomioida lasten vahvuudet mutta myös erityisen tuen 

tarpeet. (Happo, 2006, s. 143 -144.) Kahden viime vuosikymmenen aikana päivähoitotyö 

on muuttunut lapsilähtöisemmäksi. Koko ryhmän yhtä aikaa tapahtuvasta toiminnasta on 

siirrytty enemmän pienryhmätyöskentelyyn ja yksilötyöskentelyyn. Lapset on otettu 

mukaan suunnitteluun ja toteutukseen aktiivisina toimijoina. Kasvattajan rooli on 

muuttunut yksilöllisesti tukea antavaksi kasvun ja kehittymisen mahdollistajaksi. (Happo, 

2006,s. 145.) Kasvatustietoisuus on tietoisuuden alue, joka muuntuu ja kehittyy jatkuvasti. 

Hapon (2006) tutkimuksen mukaan kasvatustietoisuus ilmenee kasvatusnäkemyksinä, 

päämäärätietoisuutena, tarkoituksenmukaisten kasvatusmenetelmien tiedostamisena ja 

ymmärryksenä kasvatustapahtuman olemuksesta. (Happo, 2006, s. 147 - 148) Kasvattajan 
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yleisenä kypsyyden kriteerinä voidaan pitää kasvatustietoisuutta. Kasvatustietoisuuteen 

liittyy käsitys ihmisestä, lapsesta sekä käsitys kasvattajan omista elämänarvoista. 

Kasvatustietoisuus ilmenee varhaiskasvattajan kasvatusnäkemyksessä. Kasvatusnäkemys 

on käsitteellisesti osa kasvattajan maailmankatsomusta. (Brotherus, Hasari & Helimäki, 

1990, s. 84.)  

3.1.2.  Moniammatillisuus varhaiskasvatustyössä  

Päiväkotityötä voidaan hahmottaa monenlaisten jäsennysten kautta, kuten edellä olevista 

jaotuksista voidaan huomata. Mielenkiintoinen tapa hahmottaa päiväkotityötä esitellään 

myös Puroilan(2002) väitöstutkimuksessa, jossa hän osoitti varhaiskasvattajien tulkitsevan 

työtään viiden erilaisen kehyksen kautta. Opetuksellisen kehyksen kautta ajateltuna 

varhaiskasvatustyö määrittyi lasten oppimisen tukemisena ja edistämisenä. 

Hoivakehyksessä keskeistä oli hyvinvoinnin ja emotionaalisen turvallisuuden 

ylläpitäminen. Hallinnan kehyksen kautta varhaiskasvattajien työ suuntautui kaaoksen 

estämiseen ja järjestyksen ylläpitämiseen.  Käytännöllisen kehyksen varhaiskasvatustyö 

määrittyi fyysisen ympäristön, ajan ja ihmisten organisoimisen kautta. Persoonallisen 

kehyksen kautta varhaiskasvatustyöhön tuli mukaan työntekijöiden yksityiseen elämään 

liittyviä asioita. Kehyksistä ja kehysten vaihdoksista, päällekkäisyyksistä ja muunnoksista 

rakentui päiväkodin arkielämän jäsentyneisyys ja monimuotoisuus. Kehysten puitteissa 

rakentuivat myös päiväkodin toimijoiden roolit ja identiteetit monimuotoisiksi. (Puroila, 

2002, Tiivistelmä). Puroila (2002) toteaa, että kehysanalyyttisestä näkökulmasta on tarpeen 

kyseenalaistaa ajatus, jonka mukaan kutakin päiväkodin ammattiryhmää voitaisiin 

luonnehtia yhden työtä jäsentävän kehyksen puitteissa. Ei ole perusteita yhdistää 

suoraviivaisesti ja pelkästään kehyksiä ja ammattiryhmiä toisiinsa, lastenhoitajia 

hoivakehykseen tai lastentarhanopettajia opetukselliseen kehykseen.( Puroila, 2002, s. 86) 

Puroilan tutkimuksessa varhaiskasvattajien vahvuusalueet miellettiin ennemminkin heidän 

luonteenominaisuuksiinsa, erityistaitoihinsa ja harrastuksiinsa, ei niinkään 

koulutustaustaansa liittyviksi. Näissä tapauksissa yksilöllisten vahvuusalueiden 

hyödyntäminen ei aiheuttanut työyhteisön sisällä ristiriitoja, pikemminkin se näytti 

vahvistavan yhteisöllisyyden tunnetta. (Puroila, 2002, s. 140) 

 

Varhaiskasvatustyössä ydinosaamisen katsotaan liittyvän toimintaympäristön ja 

perustehtävien tulkintaan liittyvään osaamiseen. Tällä tarkoitetaan tietyssä kontekstissa 
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syntyvän osaamisen hallitsemista.( Karila & Nummenmaa, 2001, s. 27- 28.) Jokaiselta 

työntekijältä päiväkodissa edellytetään eri osaamisalueisiin liittyvää perusosaamista. 

Jokaisen ammatin ja asiantuntijuuden alueella on kuitenkin erityisosaamisen alue, jonka 

taitaminen on tarpeen nimenomaan sen ammatin työtehtävien ja työkokonaisuuden 

hallitsemiseksi. Erityisosaamisen tiedostaminen ja kehittäminen on välttämätöntä myös 

yhteisen moniammatillisen osaamisen kehittämisessä. Moniammatillisuus ei voi toteutua 

ilman, että eri ammattiryhmillä olisi omaa erityistä annettavaa yhteiseen toimintaan. 

(Karila & Nummenmaa, 2001, s. 23, 33, 107.)  

 

Moniammatillisuus varhaiskasvatustyössä perustuu siihen, että henkilöstö pystyy 

hyödyntämään työntekijöiden koulutusta ja kokemusta työskentelyssään lapsiryhmän 

kanssa. Kasvattajaryhmän jäsenet keskustelujen ja työn kehittämisen kautta pystyvät 

laadukkaaseen toimintaan. Jokainen työntekijä tuo varhaiskasvatustyöhön oman 

koulutuksensa ja asiantuntemuksensa mukaisen osaamisen. (Virolainen, 2006, s. 221- 222.) 

Henkilökunnan toimenkuvat moniammatillisessa työyhteisössä eivät ole aina kovin 

selkeitä tai niistä ei ole selvästi sovittu. Varhaiskasvatustyössä, jossa työhön kuuluu koko 

elämän kirjo alati vaihtuvine sisältöineen, työntekijöiden henkilökohtaiset vastuualueet 

selkeyttävät päiväkotityötä. (Reunamo, 2007, s. 103.) Karilan ja Nummenmaan (2001) 

tutkimuksen mukaan selkeimmät päiväkodin ammattiryhmäkohtaiset osaamisen 

painotukset näkyivät suunnitteluun ja arviointiin liittyvässä osaamisessa. Erityisesti 

lastentarhanopettajat kokivat suunnitteluun ja arviointiin kuuluvan osaamisen 

osaamisvahvuudekseen. Toiminnan toteutukseen ja ohjaukseen liittyviä osaamisen 

vahvuuden arviointeja esiintyi yhtälailla niin lastentarhanopettajilla kuin 

lastenhoitajillakin. Karilan ja Nummenmaan(2001) mukaan lastenhoitajat arvioivat 

perushoidon oman osaamisensa vahvuudeksi. (Karila & Nummenmaan, 2001, s. 56.) 

 

Karilan ja Nummenmaan (2001) mukaan päiväkodeissa työnjaon perusteet vaihtelevat. 

Joissakin päiväkodeissa työnjako perustuu ammattien erilaisille koulutustaustoille ja sen 

perusteella muotoutuneille tehtäville. Näissä päiväkodeissa lastentarhanopettajan tehtävänä 

on vastata päiväkodin kasvatus- ja opetustyöstä. Muut ammattiryhmät ovat mukana 

työskentelyssä, joko osallistuen lasten ohjaukseen tai painottaen työskentelynsä pääasiassa 

ylläpitäviin tehtäviin. Joissakin päiväkodeissa työtehtävät ovat jaettu tasapuolisesti 

henkilöstön kesken koulutuksesta riippumatta. Työpäivä on jaettu työvuoroihin ja 

kuhunkin työvuoroon liittyy tiettyjä työtehtäviä. Näitä tehtäviä toteuttaa kulloinkin 
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kyseisessä työvuorossa oleva henkilö koulutustaustasta riippumatta. (Karila & 

Nummenmaa, 2001, s. 40.)  

 

Päivähoidon ammattiryhmien välinen työnjako on vuosien saatossa vaihdellut ja 

muuttunut. Selkeästi eriytyneistä työtehtävistä ja vastuualueista on siirrytty kohti yhdessä 

tekemisen kulttuuria, joka on osaltaan rikastuttanut varhaiskasvatustyötä ja mahdollistanut 

työntekijöiden erilaisen osaamisen hyödyntämisen työyhteisöissä. Toisaalta toimenkuvien 

ja ammattiryhmäkohtaisten tehtäväalueiden peittyminen on johtanut siihen, että eri 

ammattiryhmien osaamisen ydin on hämärtynyt henkilöstön keskuudessa. (Sosiaali-ja 

Terveysministeriö, 2007:7. s. 23.) 

 

3.2. Lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan asiantuntijuus 

Kirsti Karila(1997) on tutkinut lastentarhanopettajan työtä asiantuntijuuden kautta. Hän 

nimeää lastentarhanopettajan työn keskeisiksi tietämysalueiksi kasvatustietämyksen, 

lapsitietämyksen, kontekstitietämyksen sekä didaktisen tietämyksen. (Karila, 1997, s. 105.) 

Seija Viitala (2008) on Työelämän vaatimusten huomioon ottaminen lähihoitajaopinnoissa 

- kehittämishankeraportissaan selventänyt työelämän ammattitaitovaatimuksia 

päivähoidossa toimivan lähihoitajan työlle. Tärkeimmät päiväkodin lähihoitajan työn 

osaamisalueet luokiteltiin raportissa tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Seuraavassa 

käsittelen lastenhoitajien ja lastentarhanopettajan työtä käyttäen jaottelun perustana Karilan 

(1997) asiantuntijuuden osa-alueita.  

 
 Kasvatustietämykseen kuuluu itse kasvatukseen, kasvuprosessin keskeisiin tekijöihin ja 

niiden välisiin suhteisiin sekä kasvatuksen tavoitteisiin ja päämääriin liittyvät seikat. 

Lastentarhanopettajan työn keskeisin ja tärkein alue on suhde lapsiin. Työn ensisijainen 

tavoite on edistää lasten kokonaisvaltaista hyvinvointia ja oppimista. Tavoitteellinen 

kasvatus- ja opetustyö on varhaiskasvatuksen pedagoginen ydin. 

(Lastentarhanopettajaliitto, LTOL, 2005.) Tärkeimpiä kasvatustyön päämääriä ovat lapsen 

persoonallisuuden kasvun tukeminen sekä lapsen aktiivisen, tutkivan toiminnan tukeminen. 

(Karila, 1997, s. 105- 107.)  
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Päiväkodin lastenhoitajan ohjaavaan kasvatusosaamiseen Viitalan(2008) mukaan kuuluu 

taito hyväksyä ja arvostaa lapsia sellaisina kuin he ovat. Kasvatusosaamista on taito 

huomioida lapset yksilöinä ja kykyä ohjata lasta hellästi mutta määrätietoisesti, rajat 

asettaen lasta kuullen. Lastenhoitajan työssä tarvittavina taitoina päivähoidossa 

työskentelevät lähihoitajat pitivät hyvään perushoitoon liittyviä taitoja ja kykyä tunnistaa 

lapsen perushoitoon liittyviä tarpeita sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja niin 

lasten, vanhempien kuin työkavereiden kanssa. Hyvä perushoito �osaaminen koettiin 

päivähoitotyössä tärkeänä. Lastenhoitajan tulee osata tunnistaa lapsen perushoitoon 

liittyvät tarpeet ja hallita perushoitoon liittyvät asiat mm. hyvä hygienia, terveellinen 

ruoka, riittävä lepo, ulkoilu, pukeminen ja riisuminen. (Viitala, 2008, s. 30.) 

 

Lapsitietämys on Karilan (1997) mukaan lastentarhanopettajan työn perusta. 

Lapsitietämykseen kuuluu käsitys lapsesta; lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. 

Siihen kuuluu myös tietämys kehityksen ja oppimisen kannalta olennaisista tekijöistä. 

Tärkeä osa lapsitietämystä on lapsihavainnointi; lasten yksilöllinen huomiointi sekä 

toiminnan ennakointi. Lapsen tarpeet ja lapsen kehityksen tukeminen tulee aina olla 

lastentarhanopettajan toiminnan keskiössä. Lastentarhanopettajan työssä korostuvat 

havainnointitaidot ja kyky hyödyntää havainnointia yksittäisen lapsen ja lapsiryhmän 

kehitystä tukevassa toiminnassa. Havainnointitaidot ovat välttämättömiä sekä normaalisti 

etenevän kehityksen tukemisessa että oppimisvaikeuksien tai muun kehityksen 

häiriintymisen varhaisessa tunnistamisessa. Keskeistä on ymmärtää hoivan, kasvatuksen ja 

opetuksen merkitys lapsen elämässä sekä näiden tasapainoinen toteuttaminen. (Karila, 

1997, s. 105.) (LTOL, 2005.) 

 

Tärkeäksi osaksi lastenhoitajan työtä Viitalan (2008) mukaan koetaan työn tietoperustan 

hallinta. Merkittävimpänä tietoperustana lastenhoitajan työlle pidetään kehityspsykologista 

tietoa lapsen kasvusta ja kehityksestä. Samoin korostuu tietämys lasten ravitsemuksesta ja 

päivähoidon toimintaperiaatteista. Tärkeänä osana lastenhoitajan työtä pidetään tietoa 

lasten sairauksista sekä hyviä ensiapuvalmiuksia. Tärkeäksi koetaan myös taitoa ohjata 

vanhempia lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. (Viitala, 2008, s. 30.) 

Viitalan (2008) mukaan päivähoidossa työskentelevät lähihoitajat pitävät työssään tärkeänä 

arvoja ja asenteita. Heidän mielestään asenteet heijastuvat kaikkeen ihmisen elämässä ja 

sen kautta myös työhön, lapsiin ja vanhempiin. Tärkeimmiksi asenteiksi päiväkodin 

lähihoitajan työssä Viitalan raportissa nousevat lapsilähtöisyys, yhteisöllisyys ja 
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ammatillisuus. (Viitala, 2008, s. 31.) Lapsilähtöisyys tarkoittaa läheisyyttä ja lämpöä, 

kykyä kuulla ja kuunnella lapsen asioita ja tämän kiinnostuksen kohteita. Se on taitoa 

nähdä lapsen tarpeet. Yhteisöllisyys tarkoittaa kykyä toimia yhteistyössä työyhteisön 

muiden työntekijöiden kanssa. Siihen sisältyy halu saada palautetta työkavereilta ja antaa 

myös itse palautetta. (Viitala, 2008, s. 32.) Ammatillisuus näkyy haluna arvioida ja 

kehittää omaa työtä. Ammatillinen kehittyminen ja työyhteisön kehittäminen koetaan 

tärkeäksi osaksi lähihoitajan työtä. Omaehtoinen opiskelu koetaan myös tärkeäksi työssä 

ajan tasalla pysymisen turvaamiseksi. (Viitala, 2008, s. 32.) Osaaminen, joka liittyy 

jatkuvaan kehittämiseen, voidaan jakaa reflektio -osaamiseen ja tiedonhallintaosaamiseen. 

Reflektio-osaaminen on oman työn arviointia ja tutkimista, reflektiivistä työotetta. 

Tiedonhallintaosaaminen on tiedon hankintaa ja prosessointia sekä kriittistä suhtautumista 

tietoon. (Virolainen, 2006, s. 224.) 

 

Karilan (1997) mukaan kontekstitietämys sisältää kasvatusympäristöön ja 

kasvuolosuhteisiin liittyvät tekijät. Päiväkodin toiminta-ajatuksen hahmottamisessa 

ilmenee kasvatuksen laajemman yhteiskunnallisen merkityksen ymmärtäminen. 

Päiväkotityön tasolla toiminta-ajatuksen hahmottamista ilmentävät käsitykset työyhteisön 

merkityksestä ja toiminnasta, lasten vanhempien merkitys varhaiskasvatuksessa sekä 

käsitykset asiantuntijuuden luonteesta. (Karila, 1997, s. 105.)  

 

Lastentarhanopettajan työssä lasten ja aikuisten kanssa toimittaessa on tärkeää viestintä- ja 

yhteistyötaidot eli vuorovaikutus osaaminen. Yhteistyön keskiössä on aina lapsi, lapsen 

tarpeet ja lapsen kehityksen tukeminen. Merkittävä osa työtä on yhteistyö lasten 

vanhempien kanssa. Yhteistyössä, vuorovaikutuksessa toimittaessa tieto ja ymmärrys 

lapsen kasvusta ja kehityksestä syvenee. Vanhemmat saavat ammattilaisten havainnoista 

tukea omalle kasvatustyölleen ja vanhemmuudelleen ja päinvastoin. Tärkeä osa työtä on 

myös yhteistyö lasten ja perheiden kanssa toimivien muiden tahojen kanssa. Keskeistä on 

lasta ja perhettä koskevien auttamisverkostojen tuntemus. Ammattitaitoon kuuluu myös 

oman työn rajojen tunnistaminen ja tarvittaessa on osattava ohjata perhettä hakemaan apua 

muilta asiantuntijoilta ja toimijoilta. Tärkeä osa työtä on myös kulttuurin edistäminen ja 

vieminen käytäntöön niin päiväkodin lapsiryhmässä, työyhteisössä että laajemmissa 

yhteyksissä. (LTOL, 2005.) 
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Viitalan (2008) tutkimat lastenhoitajat pitävät työssään tärkeänä hyviä 

vuorovaikutustaitoja. Lastenhoitajan tulee osata toimia erilaisten ja eri- ikäisten ihmisten 

kanssa. Tämän päivän Suomessa yhä tärkeämpänä tutkittavat pitävät lastenhoitajien taitoa 

kohdata ja toimia eri kulttuureista tulevien asiakkaiden ja työkavereiden kanssa. (Viitala, 

2008, s. 31.) Lastenhoitajan tulee osata toimia sekä itsenäisesti että myös tiimin jäsenenä. 

Tässä kehittämishankkeessa ilmeni, että lastenhoitajien mielestä työskenteleminen 

moniammatillisessa tiimissä on hyvä asia. Jokainen voi silloin tuoda oman osaamisensa 

yhteiseksi hyödyksi sekä työn että työyhteisön kehittämiseksi. (Viitala, 2008, s. 35.) Sen 

lisäksi, että lastenhoitaja työskentelee päiväkodissa yhtenä työryhmän jäsenenä, hänen 

tulee osata työskennellä myös yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon eri 

ammattiryhmien kanssa. Lastenhoitajan työssä pitää selvitä erilaisissa 

neuvottelutilanteissa. Lapsiryhmäkohtaisesti yhteistyö on joskus hyvinkin tiivistä eri 

yhteistyötahojen kanssa. (Viitala, 2008, s. 35.) 

 

Didaktinen tietämys liittyy Karilan (1997) mukaan pienten lasten kasvatukseen ja 

opetukseen sekä erityisesti sen toteuttamiseen päiväkodissa. Se on lapsen kehityksen 

tuntemukseen perustuva taitoa suunnitella, toteuttaa sekä arvioida kehitystä tukevaa 

toimintaa erilaisissa ryhmissä ja toimintaympäristöissä. Lastentarhanopettajan rooliin 

Karilan(1997) mukaan kuuluu pedagoginen työnjohtajuus eri ammattiryhmistä koostuvassa 

työyhteisössä. Lastentarhanopettaja vastaa päiväkodin suunnitelmallisesta hoito-, kasvatus- 

ja opetustyöstä. Lastentarhanopettajan osaamisen ydinaluetta on varhaiskasvatuksen 

sisällöllinen ja menetelmällinen osaaminen, suunnittelu-, kehittämis- ja arviointitaidot. 

Lastentarhanopettajalle kuuluu varhaiskasvatus-, toiminta- ja kuntoutussuunnitelmien 

laadinnasta vastaaminen sekä suunnittelutyön ohjaus ja muun henkilökunnan työskentelyn 

ohjaus. Tärkeä osa työtä on päiväkodin toiminnan arviointi ja kehittäminen, tärkeää on 

myös oman työn arviointi ja kehittäminen. (LTOL, 2005, Karila, 1997, s. 105- 106.) 

Lastentarhanopettajan on hallittava kasvatukseen ja opetukseen liittyvää käsitteistöä ja 

kyettävä analysoimaan ja perustelemaan oman työnsä perusteita. Lastentarhanopettajana 

kehittymiseen kuuluu jatkuva alan kotimaisen ja ulkomaisen tutkimuksen ja muun 

kehittämistoiminnan seuraaminen, siihen osallistuminen ja hyödyntäminen omassa työssä. 

(Sosiaali- ja Terveysministeriö, 2007:7, s. 34.)  

 

Viitala(2008) käyttää termiä hoivataito-osaaminen, kun hän puhuu lastenhoitajan työssä 

tarvittavasta kyvystä kohdata, nähdä ja kuulla lasta. Osaamisessa on kyse kyvystä 
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luottamuksen rakentamiseen lapseen, kyvystä tiedostaa mitä lapsi tarvitsee ja myös 

taidosta reagoida lapsen tarpeeseen. Ongelmanratkaisukykyä lastenhoitajan työssä 

tarvitaan haasteellisissa arjen kasvatustilanteissa, kun pitää olla rohkeutta puuttua lasten 

välisiin hankaliin tilanteisiin. Tarvitaan myös kykyä ohjata ja auttaa esim. epävarmoja 

vanhempia. Yleensäkin tarvitaan taitoa toimia luovasti ja joustavasti arjen tilanteissa. 

(Viitala, 2008, s. 31. ) Vuorovaikutus osaamisen kautta muodostuu hyvä kontakti lapseen. 

Lastenhoitajan tulee luoda hyvä kontakti lapseen, on osattava kuunnella lasta, pitää osata 

olla lapselle aikuinen ja auktoriteetti. Työhön kuuluu yhdessä lastentarhanopettajien kanssa 

toiminnan suunnittelu, toteutus, vanhempainkeskustelut, hoito- ja kasvatussuunnitelmien 

tekeminen. Yhteistyö vanhempien kanssa koetaan Viitalan(2008) tutkimien lastenhoitajien 

mukaan erittäin tärkeäksi. Työhön kuuluu vanhempien tukeminen kasvatukseen liittyvissä 

asioissa auttamalla heitä löytämään voimavarojaan arjesta selviämiseen. Lastenhoitajien 

työssä tulee osata ilmaista itseään sekä suullisesti että kirjallisesti, osata vastata 

vanhempien kysymyksiin ja kirjata talteen informaatiota niin lapsen kuin perheiden 

asioista. (Viitala, 2008, s. 31.) 

  

3.3. Omahoitajatyötapa  

Omahoitajatyötavan perusajatuksen voidaan ajatella kehittyneen terapeuttisessa 

lastentarhatyössä Yhdysvalloissa 1950- luvulla. �The Hanna Perkins Center for Child 

Development� keskuksessa kehiteltiin lasta kuulevaa, lapsen tarpeista lähtevää työtapaa. 

Keskuksessa työskentelivät työtavan kehittämiseen osallistuneet lapsipsykoanalyytikot 

Erna ja Robert Furman. Furmanit kävivät myöhemmin myös Suomessa luennoimassa lasta 

kunnioittavasta, lapsen todellisuutta paremmin huomioivasta empaattisesta 

kasvatusmenetelmästä. Psykologi Tarja Lund perehtyi lapsen tarpeista lähtevään ja lasta 

kuulevaan työtapaan työskentelemällä keskuksessa Clevelandissa. Soukankujan 

päiväkodissa Espoossa aloitettiin Lundin johdolla 1990-luvulla �Auta lasta kasvamaan �-

hanke. Hankkeen tarkoituksena oli kehittää päiväkotikäytäntöjä lapsen kehitystarpeita 

paremmin vastaaviksi. (Kanninen, Sigfrids & Backman, 2009 s. 118- 119.) 

Vastaavanlainen hanke toteutettiin lastenpsykiatri Anna Tuliharjun johdolla myös 

Kuopiossa vuosina 2001 -2003. Hanke kohdistui lähinnä alle kolmivuotiaiden 

päiväkotiryhmiin ja sen tarkoituksena oli vanhemman ja lapsen kiintymyssuhteen 

merkityksen huomioiminen ja nostaminen lapsen terveen kehityksen edellytykseksi myös 
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lapsen päivähoidossa ollessa. Auta lasta�hankkeen jälkeen toteutettiin Helsingin yliopiston 

psykologian laitoksen ja Liisa Keltikangas- Järvisen johdolla KenguRu- projekti, jossa 

kuusi helsinkiläistä päiväkotia muuttivat työskentelytapansa omahoitajatyömenetelmäksi. 

(Salminen, 2011, s. 12.) Omahoitajatyötapa on viime vuosina otettu käyttöön laajasti 

suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, erityisesti pienten alle 3-vuotiaiden ryhmissä. 

Omahoitajatyötavan tuomat muutokset erityisesti lasten hyvinvoinnissa, vanhempien 

tyytyväisyydessä sekä myös työntekijöiden työmotivaatiossa on koettu merkittäviksi. 

(Salminen, 2011, s. 11.)  

 

��alle kolmevuotiaan jättäminen toisten ihmisten hoivaan on niin suuri asia, että se 

voidaan tehdä vain pätevistä ja riittävistä syistä. Ja jos siihen ryhdytään, se on 

suunniteltava huolellisesti, mistään syystä lasta ei pitäisi jättää sellaisten ihmisten 

huostaan, joita hän ei tunne �Äidin ja äidin sijaisen on hyödyllistä muutamien päivien 

aikana huolehtia yhdessä lapsesta, jotta tämä voisi tottua uuteen henkilöön. �(Bowlby, J., 

1957, s. 14 - 15.) Edellä oleva Bowlbyn ajatus vuodelta 1957 sisältää oivalluksen siitä, 

kuinka tärkeää on tiedostaa päivähoidon aloitus erittäin merkittävänä asiana pienen lapsen 

turvallisuuden tunteen säilymiselle. Ajatus sisältää myös ohjeistuksen siitä kuinka siirtymä 

on tehtävä harkiten ja yhteistyössä vanhempien kanssa, vanhemman tutustuttaessa lapsensa 

vieraaseen tilanteeseen ja uuteen aikuiseen. Omahoitajatyötapa pohjautuu Bowlbyn 

ajatuksiin lapsen kiintymiskäyttäytymisestä ja se on kehitetty tukemaan päivähoitoa 

aloittavan alle kolmevuotiaan lapsen sopeutumista lapselle uuteen ympäristöön tukemalla 

lapsen sosiaalisia vuorovaikutustaitoja. Omahoitajatyömenetelmän avulla lapselle halutaan 

päiväkodissa tarjota mahdollisuus ensin yhden turvallisen kiintymyssuhteen luomiseen 

omahoitajan kanssa. (Salminen, 2011, s. 12.) 

 

Pieni lapsi tarvitsee päiväkodissa rinnalleen turvallisen ja läheisen aikuisen, joka auttaa 

lasta selviämään hoitopäivän haasteista ilman vanhempaansa. Oman aikuisen tehtävä on 

auttaa lasta säätelemään tunteitaan eroahdistuksen ja arjen kolhujen kanssa. (Kanninen & 

Sigfrids, 2012, s. 115.) Omahoitajatyömenetelmässä lapselle nimetään päiväkodissa oma 

aikuinen, joka vastaa pienryhmänsä lasten hoidosta ja toiminnan toteuttamisesta. Työtavan 

perusajatuksen mukaan lapset jaetaan samankokoisiin pienryhmiin kolmen koulutetun 

työntekijän kesken. Tarkoituksena on, että mahdollisuuksien mukaan sama omahoitaja 

hoitaa lasta ja lapsen asioita tehden tiivistä yhteistyötä lapsen perheen kanssa. Tavoitteena 

on myös toimia mahdollisimman paljon tämän omahoitajan ympärille rakennetussa 
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pienryhmässä. (Kanninen, Sigfrids& Backman, 2009, s. 53, 122- 123.) Kannisen ja  

Sigfridsin mukaan omahoitajan tehtävä on virittäytyä venäläisen psykologin Vygotskyn 

käsittein lapsen lähikehityksen vyöhykkeelle. Näin toimittaessa omahoitaja tuntee omien 

lastensa tarpeet ja kyvyt parhaiten. Omahoitajan tulee tietää mitä lapsi osaa ja mitä hän on 

juuri oppimaisillaan ja pyrkiä järjestämän jokaiselle lapselle juuri oikeanlaisen 

vaatimustason mukaista tekemistä. Lähikehityksen ymmärrys auttaa kasvattajaa auttamaan 

lasta kehityksessä seuraavalle tasolle. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 106- 107.) 

Omahoitajatyötavan avulla lapsen vuorovaikutussuhteiden määrää päivähoidossa olo 

aikana halutaan vähentää. Tarkoituksena on samalla vähentää lapsen hoidossa oloaikana 

kokeman mutta erityisesti päivähoidon aloitukseen liittyvän stressin kokemuksen määrää. 

Pienemmissä ryhmissä toimiminen antaa lapselle aikaa ja rauhaa toteuttaa ja harjoitella 

taitojaan omalle persoonalle parhaiten sopivaan tyyliin. Pienemmässä ryhmässä toimien 

lapsi huomioidaan ja hänen tarpeisiinsa onnistutaan vastaamaan herkemmin. Lapsen 

turvallisuuden tunne voimistuu, kun tuttu työntekijä on lähellä ja ymmärtää lasta 

herkemmin. (Salminen, 2011, s. 9.) Omahoitaja tarjoaa lapselle yhden läheisemmän ja 

erityisen turvallisen kiintymyssuhteen. Työskennellessään lapsen tasolla omahoitaja 

mahdollistaa paremman oppimisprosessin ohjaamisen sekä yksilöllisen tuen lapsen 

kasvulle ja kehitykselle. Omahoitajuutta toteutetaan päiväkodeissa hyvin monella tavalla 

henkilökunnan pedagogisten painotusten ja lapsiryhmän tarpeiden pohjalta. 

Omahoitajatyötapa haastaa toteuttajansa yhteistyöhön. Kenenkään yksittäisen työntekijän 

on sitä mahdotonta toteuttaa, tiimi mahdollistaa työtavan toteuttamisen ja toteutumisen. 

(Lepistö & Valppu- Paaso, 2010, s. 8-9.) 

3.4. Kiintymyssuhde  

 
Varhaisten vuosien kokemukset, erityisesti emotionaalisesti tärkeät ihmissuhdekokemukset 

vaikuttavat pienen lapsen kypsyvien aivojen rakenteeseen niin biologisesti kuin 

psykologisesti. (Tamminen, 2003 s. 237.) Orbitofrontaalinen aivokuori, joka on olennainen 

ihmisyyden tekijä, kehittyy melkein kokonaan vasta syntymän jälkeen ja kypsyy vasta 

taaperoiässä. Pienen lapsen kehittyvät aivot ovat tulosta hänen kokemuksistaan ihmisten 

kanssa. Lapsi täytyy kutsua osalliseksi inhimilliseen kulttuuriin, kiinnittää osaksi 

sosiaalista vuorovaikutusta mielihyvän avulla. Suurin kehityksen vauhdittaja on oleminen 

rakastavassa sylissä. (Gerhardt, 2008 s. 51 � 54.) Reagoiva, sensitiivinen vanhemmuus 



20 
 

toimii tehokkaasti puskurina temperamentistä johtuvien haasteiden ilmaantumiselle. Yhä 

enemmän on todisteita siitä, että vaikeamman temperamentin omaaville lapsille, penseä 

vanhemmuus pahentaa riskejä ja käyttäytymisen ongelmia. (Kochanska & Kim, 2013, s. 

323- 332.)  

  

Kiintymyssuhde on emotionaalisesti merkittävä suhde, jonka tarkoituksena on 

turvallisuuden tunteen takaaminen. Stressaavaksi kokemissaan tilanteissa lapsi pyrkii 

kiintymyskäyttäytymisellään palauttamaan turvallisuuden tunteensa hoitajansa läheisyyden 

tarjoaman turvan avulla. (Linnatsalo, 2002, s. 30.) Prior ja Glaser (2006) toteavat, että 

Bowlbyn mukaan kiintymyskäyttäytymisjärjestelmän kerran aktivoiduttua on 

kiintymyskäyttäytymisen ennustettavissa oleva lopputulos lapselle se, että järjestelmä 

ylläpitää läheisyyttä kiintymyskohteeseen. Vaistomaisesti lapsi olettaa, että 

kiintymyskohde kykenee poistamaan kiintymyskäyttäytymisen hänessä aktivoimia 

stressitekijöitä ja pahaa oloa. (Prior & Glaser, 2006, s. 17.) 

 

Kiintymiskäyttäytyminen on elävää ja kehittyvää. Se on tulosta pienen lapsen ja 

vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta, jossa molemmilla osapuolilla on tärkeä rooli 

suhteen ylläpitämisessä. Vahvan ja turvallisen kiintymyssuhteen syntymiseksi lapsen ja 

aikuisen välille, vanhemman täytyy osoittaa lapselle hyväksyntää. Vanhemman täytyy olla 

herkkä lapsen viesteille. Vanhemman täytyy reagoida ja vastata lapsen viesteihin oikein 

ajoitettuna ja johdonmukaisesti. Lapsen tarpeille herkkä ja huomioiva aikuinen, tarjoaa 

avuttomalle vauvalle turvaa ympäristön vaaroja vastaan. (Erwin, 1993, s. 4.) 

  

John Bowlbya (1907- 1990) pidetään kiintymyssuhdeteorian isänä. Vauvan tunne-elämän 

kehityksestä tekemiensä tutkimusten perusteella Bowlby loi kiintymyssuhde- käsitteen. 

Bowlbyn tutkimusten tarkoituksena oli selvittää miksi ja miten ihmiset muodostavat 

pysyviä kiintymyssuhteita toisiinsa. Bowlby halusi selvittää miten vauvan tunne-

elämänkehitys vaikuttaa lapsen ja myöhemmin aikuisen tunne-elämään ja käyttäytymiseen. 

Häntä kiinnosti tietää, miksi tärkeiden ihmissuhteiden katkeaminen tai pelkkä katkeamisen 

uhka aiheutti lapsessa ahdistusta. (Salminen, 2011, s. 23.) Männikön (1997) mukaan 

Bowlby sai ajatuksiinsa vaikutteita niin Freudilta psykoanalyysin periaatteista kuin 

eläinten käyttäytymistä tutkivasta etologia- tieteestä. (Männikkö, 1997, s. 2.) 
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Ihmislapsen varhaiskehitystä ohjaa voimakkaasti turvallisuuden tarve. Lapsi pyrkii 

erityisesti vaarallisissa tilanteissa mahdollisimman lähelle hoivaa ja turvaa antavaa 

aikuista. Männikön (1997) mukaan Bowlby toteaa, että kiintymyskäyttäytyminen on 

toimintaa, jonka tarkoituksena on auttaa lasta selviämään hengissä, sitomalla lapsi ja äiti 

toisiinsa. (Männikkö, 1997, s. 2.) Bowlby oivalsi, että edellytys hyvälle mielenterveydelle 

lapsena ja myöhemmin aikuisiällä on vauvan lämmin, läheinen ja jatkuva suhde äitiin tai 

vakinaiseen äidin sijaiseen. Bowlby toteaa, että �sillä hoivalla, minkä vanhemmat 

lapsilleen näiden varhaisimpina elinvuosinaan antavat, on suuri merkitys lasten tulevalle 

mielenterveydelle� (Bowlby, J., 1957, s. 9).  

 

Pieni lapsi on kypsymätön henkisesti ja fyysisesti käsittelemään erilaisia tunteita ja 

tuntemuksia. Lasta ensisijaisesti hoitavan aikuisen tehtävä on auttaa lasta tuntemaan 

kanssaan. Aikuinen tuntee lapsen kyvyn sietää erilaisia tuntemuksia ja aikuisen tehtävä on 

pitää huoli, että nämä tuntemukset eivät ylity. Aikuisen tulee ottaa vauvan tunteet 

omikseen ja pitää niistä huolta kunnes ne ovat palautettavissa vauvalle siedettävinä 

annoksina. (Furman, 1993, s. 323.) Bowlbyn mukaan äidin hoivan puutteen aiheuttamat 

häiriöt ovat monenlaisia. Osittaisesta huolenpidon puutteesta on seurauksena lapsen 

taipumus ja tottumus tuskitteluun, alituinen rakkauden tarve ja voimakas koston tunne, 

jotka lopulta voivat johtaa syyllisyydentuntoon ja jopa masennustilaan. Täydellisellä 

hoivan puutteella on kauaskantoinen vaikutus lapsen tunne-elämän kehitykseen. 

Seurauksena saattaa pahimmillaan olla lapsen kyvyttömyys solmia suhteita muihin 

ihmisiin. (Bowlby, J., 1957, s.10.) Bowlby korostaa hyväilyjen ja imettämisen merkitystä 

lapselle, niiden kautta lapsi oppii tuntemaan äitinsä ruumiin läheisyyden tuottaman 

mielihyvän. Vauva oppii oman kehon ja itsen arvon äidin lasta kohtaan osoittaman 

läheisyyden ja hellyyden kautta. (Bowlby, J., 1957, s. 14.) Hoivan puutteesta voi lapsella 

ilmetä fyysisten ja psyykkisten sairauksien oireita. On myös huomattu, että äidin hoivaa 

vaille jääneen lapsen kehitys on melkein aina jäljessä. (Bowlby, J., 1957, s. 18.) Bowlbyn 

tutkimukset korostavat lapsen ja äidin suhteen ensisijaisuutta ja tärkeyttä. Isän osuudesta 

lapsen elämässä hän totesi tämän hetkisen tietämyksen valossa väheksyvästi, että 

pikkulapsen elämässä isällä on toisarvoinen asema ja hänen osuutensa tulee ilmi vasta 

lapsen varttuessa. Isän osuus tulee kysymykseen vain äidin henkisenä ja taloudellisena 

tukena. Tosin hän toteaa, että aviottomat lapset tietävät isällä olevan merkitystä 

lapsuudessakin. (Bowlby, J., 1957, s. 11- 12.) 
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Tutkimustensa edetessä ja teorian kehittyessä Bowlbyn ajatukset muuttuivat. Männikön 

(1997) mukaan Bowlby huomasi kiintymyksen olevankin erilaista leimautumiseen 

verrattuna. Hän huomasi, että lapsen kiintymisen kehittymisen herkkyyskausi onkin 

kahden kuukauden jaksoa pidempi. Myöskään huonot vaikutukset eivät olleet lapsen 

kehitykselle aivan peruuttamattomia. Kiintymyssuhde on paljon muutakin kuin vain yksi 

kiintymyssuhde ensisijaiseen hoitajaan. Lapsen onkin mahdollista muodostaa 

kiintymyssuhde useampaan kuin yhteen häntä hoivaavaan henkilöön. Kiintymyssuhde 

muodostuu vain erilaiseksi eri ihmisten kanssa. (Männikkö, 1997. s. 3.) 

Kiintymyssuhdekäyttäytyminen ei katoa lapsuudessa vaan se säilyy ja jatkaa 

olemassaoloaan läpi elämän (Bowlby, J., 1972, s. 414). Kolmen ikävuoden jälkeen 

kiintymyskäyttäytyminen on vain vähemmän toistuvaa ja ajankohtaista, se jatkuu kuitenkin 

yhtä hallitsevana taustalla. Nuoruuden aikana kiintymyskäyttäytyminen suuntautuu omista 

vanhemmista toisiin ihmisiin, ystäviin. Aikuisuudessa kiintymysside ohjautuu puolisoon 

tai läheisiin ystäviin. Lopulta vanhuudessa ympyrä sulkeutuu ja kiintymyskäyttäytyminen 

suuntautuu vanhemmista jälkikasvuun. (Prior & Glaser, 2006, s. 20.) 

Linnatsalon (2002) mukaan Bowlbya pidetään kiintymyssuhdeteorian kiintymyssuhde- 

käsitteen kehittäjänä. Perusturvallisuuden käsitettä teoriaan hahmotteli Bowlbyn oppilas ja 

työtoveri Mary Ainsworth. (Linnatsalo, 2002, s. 30.) Kiintymyssuhteiden luokittelu 

perustuu Ainsworthin vieras tilanne�menetelmään, havaintoihin lasten käyttäytymisestä 

uusissa tilanteissa uusien ihmisten kanssa. Ainsworth nimesi teoriaan lapsen kiintymystä 

kuvaavat kolme käsitettä turvallinen kiintymys, epävarma- välttelevä kiintymys ja 

epävarma- ambivalentti kiintyminen. Ainsworthin kollega Mary Main hahmotteli teoriaan 

neljännen kiintymystä kuvaavan käsitteen jäsentymätön kiintymys. (Bowlby, J., 1972, s. 

401.) Linnatsalon (2002) mukaan englantilaisen lastenlääkäri, psykoanalyyttikko D. W. 

Winnicottin kehittelemä kiintymyssuhdeteoriassa on �kyllin hyvä äitiys�- käsite. 

(Linnatsalo, 2002, s. 30.)Winnicot nimeää muutamia äidin piirteitä, jotka ovat lapselle 

elintärkeitä. Tärkeää on, että äiti on läsnä ja olemassa tässä, nyt ja jatkossa kaikilla 

mahdollisilla tavoilla. Äidin tulee ylläpitää kontaktia lapseen ja vastata lapsen liikkumisen, 

levon, lämmön, läheisyyden ja ravinnon tarpeeseen. Äidin on vastattava lapsen viesteihin 

herkkyyttä osoittaen. (Bowlby, J., 1972, s. 437.) 
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3.4.1. Kiintymyssuhteen muodostuminen 

Lapsen sosiaalinen kehitys alkaa varhain. Pienellä vauvalla aktiivinen vuorovaikutus 

ensimmäisinä viikkoina ilmenee siinä, kun hän kohdistaa katseensa aluksi lyhyeksi 

hetkeksi hoitajaansa. Hetket ovat kuitenkin merkityksellisiä lapsen kehitykselle. 

Myöhempien sosiaalisten suhteiden perusedellytykset luodaan näissä pienissä hetkissä. 

Lapsi oppii hyvien tunnekokemusten kautta luottamaan kiintymyshahmonsa rakkauteen. 

Rakkauden ja läheisyyden kautta syntyy perusturvallisuus. Perusturvallisuuden syntyminen 

on varhaislapsuuden tärkein kehitystehtävä. Tavallisesti lapsella on yksi ensisijainen 

kiintymyshahmo. Tärkeintä kiintymyksen rakentumisessa on hoivan saaminen riittävän 

turvalliselta kiintymyshahmolta. Kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa lapsen persoonan 

kehitykseen. Kiintymyssuhteen lapsi siirtää aikuisena muihin ihmisiin. Aikuisiän 

ihmissuhteet heijastavat lapsuuden kiintymyssuhteiden turvallisuutta. (Keltikangas- 

Järvinen, 2010, s. 153.) 

Turvallisen kiintymyssuhteen syntyminen vaatii lapsen ja aikuisen kahdenvälistä yhteistä 

aikaa. Kiintymyssysteemi muodostuu sillä perusteella miten luotettavasti ja ennustettavasti 

lapsen ensisijainen kiintymyshahmo reagoi lapsen läheisyydentarpeeseen. Vanhemman 

lapseensa kohdistama hyväksyntä on perusedellytys hyvän kiintymyssuhteen syntymiselle. 

Lapsi tarkistaa ja varmentaa onko kiintymyshahmo riittävän lähellä ja miten 

ennustettavasti, varmuudella ja säännönmukaisesti tämä vastaa lapsen tarpeisiin. Lapsen 

kokeman usein toistuva torjunta ehkäisee turvallisen kiintymyssuhteen syntymistä. 

Turvallinen kiintymyssuhde edistää lapsen tunne-elämän tasapainoisuutta. Turvallinen 

kiintymyssuhde antaa kyvyn tuntea monenlaisia tunteita ja edesauttaa tunteiden säätelyä 

tilanteeseen sopivalla tavalla. Turvallinen kiintymyssuhde rakentaa lapsen ja myöhemmin 

aikuisen ihmisen mielenterveyden perustan. Turvallinen kiintymyssuhde jopa edistää 

oppimiskykyä. Minuuden suotuisan kehittymisen kannalta olisi tärkeää, että lapsi saisi 

syntymästään asti kasvaa samojen hänelle turvaa tuovien ihmisten kanssa. 

Mahdollisimman suotuisan kasvun turvaamiseksi, parasta olisi, etteivät lapsen elämässä 

olevat ihmiset vaihtuisi liian paljon, erityisesti lapsen kolmen ensimmäisen ikävuoden 

aikana. (Rusanen, 2011, s. 20.) Kiintymyssuhteen syntymisestä huolehtiminen vaatii lapsen 

lähimmältä ihmiseltä sen, että tämä sama hoitaja on lapsen kiintymyksen kohteena riittävän 

pitkään. Riittävän pitkään lapsen kiintymyksen kohteena tarkoittaa lapsen ensimmäistä 

vuotta. Suotavaa olisi, että pidempäänkin, mielellään kuitenkin muutamaa kuukautta 
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vuoden iän yli, mutta vähintään 8-9- kk iässä tulevan eroahdistuksen ohi. Samana pysyvä 

hoitaja ei tarkoita sitä ettei muitakin ihmisiä saisi olla lapsen ympärillä. Lapsella voi olla 

monta aikuista ympärillään, kunhan ensisijainen hoitaja pysyy samana. (Keltikangas- 

Järvinen, 2010, s. 156- 157.)  

 

3.4.2. Kiintymyssuhdemallit 

 
Suurin osa vauvoista reagoi positiivisesti uusiin ihmisiin. Lyhyen aikaa ensisijaisen 

kiintymyssuhteen muodostumisen jälkeen lapselle tulee, kehitykseen kuuluva, 

tuntemattomien aikuisten ihmisten pelko, vierastaminen. Erityisesti uusien aikuisten 

kohtaamiseen lapsi tarvitsee läheisen oman aikuisen tarjoamaa turvaa. Vierastamisen 

voimakkuudessa on yksilöllisiä eroja lasten välillä. On huomattu, että alle kaksivuotias 

lapsi ei yleensä osoita vierastavansa muita lapsia, itselle tuntemattomiakaan. 

Vierastaminen väistyy vähitellen toisen ikävuoden aikana. (Erwin, 1993, s. 11.) 

Erwinin (1993) mukaan Ainsworth on todennut �Vieraiden tilanteiden�- testin perusteella 

saamiensa havaintojen perusteella, että pikkulapset eroavat toisistaan kiintymyksensä 

tyypin sekä kiintymyksen laadun perusteella. Havaittiin, että lapsi voi olla kiintynyt 

läheiseen aikuiseen joko turvallisesti tai turvattomasti. Tutkimusten perusteella nimettiin 

kaksi kiintymysluokkaa: turvallinen kiintymys ja turvaton kiintymys. Turvattomasti 

kiintyneiden lasten käyttäytymisen perusteella voitiin jakoa täsmentää vielä jaottelemalla 

lapset välttävästi ja ristiriitaisesti/vastustavasti kiintyneisiin. (Erwin, 1993, s. 12.) 

Kiintymyssuhteen laatu ilmenee erityisesti erotilanteissa. Kriittinen aika kiintymyssuhteen 

syntymiselle ovat ensimmäiset kaksi ja puoli vuotta. Siihen mennessä turvallinen 

kiintymys on saavutettu tai sitten se on jäänyt eriasteisesti turvattomaksi. 

Kiintymyssuhteen puutteita voidaan korjata ja turvallinen kiintymyssuhde voidaan solmia 

myöhemminkin, mutta kiintymyssuhteen syntyminen vie enemmän aikaa kuin se olisi 

vienyt, jos kehitys olisi osunut oikeaan ikäkauteen. (Keltikangas- Järvinen, 2010, s. 154.) 

 

Kiintymyssuhteen laatuun vaikuttaa lapsen läheisen aikuisen sensitiivisyys lapsen tarpeille. 

Kiintymyssuhteeseen vaikuttaa myös lapsen temperamentti. Turvallisen kiintymyksen 

muodostuminen on seurausta lapsen tarpeisiin vastaavasta hoidosta ja huolenpidosta. 
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Turvallisesti kiintyneiden lasten vanhemmat ovat yleensä lämpimiä ja tunteitaan osoittavia. 

He ovat herkkiä lapsen tarpeille ja nauttivat läheisestä vuorovaikutuksesta oman lapsensa 

kanssa. He kannustavat lastaan olemaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja rohkaisevat 

lasta tutkimaan ympäristöään. Turvallisesti kiintynyt lapsi nauttii oman aikuisensa 

läheisyydestä, mutta ei ole tähän takertuva. Lapsi käyttää äitiään kuin turvallisuuden 

tankkauspaikkana. Kun lapsi tekee tutkimusmatkoja lähiympäristössään, hän tietää minne 

palata, kun tilanne käy liian pelottavaksi. Vuoden ikäisistä lapsista turvallisesti kiintyneitä 

on noin 50�70%. (Erwin, 1993, s. 12- 13.) Onnistunut ja tyydyttävä kiintymyssuhde 

lapsuudessa johtaa hyvään itsetuntoon. Hyvän itsetunnon on osoitettu puolestaan 

vähentävän jopa aggression ilmaantumista. (Keltikangas- Järvinen, 2010, s. 158.) 

Turvallisesti hoitajiinsa kiinnittyneiden lasten on todettu olevan empaattisempia ja 

itsenäisempiä sekä tavoitteelliseen toimintaan orientoituneempia kuin turvattomasti 

kiinnittyneet lapset. (Sinkkonen & Suhonen, 2008, s. 125.) 

Välttävästi kiintyneiden lasten oma aikuinen, usein lapsen äiti ei osoita sitoutumista 

lapseensa. Äitejä voidaan kuvailla etäisiksi, itsekeskeiseksi, jopa torjuviksi. Äidit ovat 

suvaitsemattomia, helposti ärsyyntyviä lapsen osoittaessa tarvitsevuuttaan äidilleen. He 

välttelevät joutumista fyysiseen kontaktiin lapsensa kanssa. Vuorovaikutus lapsen kanssa 

on lyhyttä ja rajoittunutta. He eivät reagoi tai osaa reagoida lapsen vaatimuksiin. 

Välttävästi kiintyneitä lapsia vuoden ikäisistä on noin 20�25 %. (Erwin, 1993, s. 13.) 

Ristiriitaisesti/ vastustavasti kiintyneiden lasten äidit haluavat vauvansa kanssa läheiseen 

kontaktiin, mutta heillä on vaikeuksia lapsen tarpeiden tulkitsemisessa ja hyvien 

vuorovaikutusmallien luomisessa. Heidän huolenpitonsa vaihtelee huomiotta jättämisestä 

ylenpalttiseen huolehtimiseen. Kun huolenpito on usein epäjohdonmukaista, lapselle ei 

synny kuvaa siitä mitä hänen toimintansa aikuisessa aiheuttaa. Ristiriitaisesti kiintyneen 

lapsen käyttäytyminen ja toiminta on välillä hyvin riippuvaista ja takertuvaa, toisinaan taas 

välttelevää jopa pelokasta. Lapsi on jännittynyt ja haluton tutkimaan ympäristöään. Lapsi 

on hyvin epäileväinen vieraita ihmisiä kohtaan, jopa äidin ollessa mukana tilanteessa. 

Ristiriitaisesti kiintynyt lapsi on hyvin ahdistunut joutuessaan eroon äidistään. Äidin 

palatessa lapsi ei osoitakaan riemua jälleennäkemisen johdosta vaan torjuu äidin 

lähestymis- ja lohduttamisyritykset. Lapsi saattaa käyttäytyä äitiä kohtaan aggressiivisesti, 

työntäen tätä pois tai jopa lyöden tätä. Ristiriitaisesti kiintyneitä yksivuotiaista on n. 10 %. 

(Erwin, 1993, s. 14.) 
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Kiintymysilmaukset turvattomasti kiintyneillä lapsilla eivät ole täysin positiivisia mutta 

eivät myöskään täysin negatiivisia. Turvattomasti kiintyneet lapset näyttävät liikkuvan 

näiden tunnetilojen välimaastossa epävarmoina itsestään ja paikastaan maailmassa. 

Tällainen käytös on todennäköisesti syntynyt vanhempien saavutettavuuden ja 

reagointikyvyn ristiriidassa, jolloin lapsi on epävarma omista tuntemuksistaan. (Pearce, 

2009, s.38.) Molempiin vanhempiin turvattomasti kiinnittyneillä lapsilla on voitu todeta 

enemmän käyttäytymiseen liittyviä ongelmia, mutta turvallinen kiintyminen toiseenkin 

vanhempaan tai ensisijaiseen hoitajaan riittää lapsen suotuisaan kehittymiseen ja 

hyvinvointiin. (Kochanska & Kim, 2013, s. 283 -296.) 

3.4.3. Kiintymyssuhde vanhemmista eron ja päivähoidon näkökulmasta 

 
Päivähoidon aloittaminen on erittäin tärkeää aikaa niin lapselle kuin vanhemmallekin. 

Lapsen ja vanhemman herkkään, tiiviiseen suhteeseen pitää päästää sisälle uusia vieraita 

ihmisiä. Päivähoidon tärkeimpiä tehtäviä etenkin hoitosuhteen alussa on ylläpitää ja 

kannatella vanhemman ja lapsen välistä kiintymyssuhdetta. (Kaskela & Kekkonen, 2007, s. 

20 -21.) Ihmismieli on rakentunut jatkuvan läsnäolon varmistamiseen ja pienelle lapselle 

vanhemman tai hoitajan poissaolo on uhkaavaa. Lapsen kiintymyssysteemi aktivoituu 

tilanteissa, joissa tämä kokee olevansa vaarassa tai uhattuna. Ulkopuolisen silmin 

katsottuna lapsi näyttää olevan turvassa hoitopaikassa, mutta lapsen kokemus tilanteesta 

voi olla pelottava. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 30.) On todettu, että pienillä lapsilla 

stressihormoni- kortisolin tasot on koholla heidän hoidossa ollessaan ahdistuksen takia. 

Ahdistus on seurausta siitä, että lapset ovat erossa turvallisuuden palauttavasta 

kiintymyshahmostaan. Näyttää, että alle 3-vuotiailla lapsilla heidän 

kiintymyskäyttäytyminen aktivoituu, kun he tulevat päiväkotiin ja tietyllä tapaa on päivän 

aikana taustalla ja aktivoituu uudestaan kotona ensisijaisen kiintymyssuhteen kanssa. 

Lapset käyttävät kiintymyskäyttäytymisen taka-alalle siirtoa, jos stressin kokemus käy 

lapselle liian suureksi kestää. Tämä hätä- selviytymismekanismin jatkuva käyttö voi lisätä 

lapsen alttiutta muiden lapsen elämään tulevaisuudessa vaikuttavien riskitekijöiden 

vaikutuksille. (Bowlby, R., 2007, s. 312- 313.) 
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Mielikuvan käyttäminen tulee lapselle mahdolliseksi keskimäärin 1,5, vuoden iässä. 

Päiväkodin aikuisen ja lapsen suhde muotoutuu erilaiseksi, jos lapsi joutuu päivähoitoon ja 

eroon äidistä aikaisemmin, ennen kuin lapsi jaksaa pitää yllä mielikuvaa äidistä koko 

päivää.  Tällöin lapsi kiintyy eri tavalla hoitajaansa ja käyttää tätä äidin rinnalla 

turvallisuuden lähteenä. Tämä edellyttää sitä, että suhde hoitajaan on pysyvä ja lapselle 

tyydytystä tuottava. (Keltikangas- Järvinen, 2010, s. 133.) Pieni lapsi tarvitsee aikuisen 

ihmisen fyysistä ja psyykkistä kannattelua koko ajan. Lapsi ja lapsen mieli ja muisti on 

huimaavan merkityksellisessä kehitysvaiheessa ja lapsi tarvitsee kokoajan vierelleen 

jonkun, joka peilaa hänelle häntä itseään ja hänen kokemuksiaan. Sen vuoksi päiväkodissa 

päivä pitäisi järjestää niin, että tuttu turvallinen aikuinen on pienen lapsen saatavilla 

suurimman osan päivää. (Kanninen, Sigfrids & Backman, 2009 s. 48.) Pienellä lapsella 

pitäisi olla jatkuvasti saatavilla joku, joka huomaa hänen tunteensa ja voi auttaa häntä 

säätelemään niitä. (Gerhardt, 2008, s. 90.) Kiintymyssuhdeteorian mukaan lapsen 

kehittyminen voi jopa vahingoittua, jos lapsen kiintymyssuhde hänelle tärkeisiin ihmisiin 

häiriintyy vakavasti. Vahingoittuminen voi tapahtua missä tahansa ympäristössä, ei 

ainoastaan lapsen kotona. Päiväkodin aikuinen, joka ei osaa tai kykene vastaamaan lapsen 

hätään turvaa tuottavalla läheisyydellä, on myös vaarassa lisätä lapsen kiintymyssuhteen 

turvatonta kehittymistä. Lapsen eroon joutuminen hänelle tärkeimmistä ihmisistä on aina 

lapselle tilanne, jossa vahingoittumisen riski on suuri. (Rusanen, 2011, s. 17.)  

Lapsen kiintymyskäyttäytymistä tutkittaessa on huomattu, että lapsen joutuessa eroon 

hänelle tärkeimmistä ihmisistä hänen käyttäytymisessä tapahtuu monenlaisia muutoksia. 

On myös huomattu, että lapsi ei toivu pitkäaikaisesta erosta hänelle tärkeimmistä ihmisistä 

kovinkaan helposti. Tämän vuoksi kaikkien lasten, mutta erityisesti alle kolmevuotiaan 

lapsen kanssa päiväkodin työntekijän tulee olla kaikki aistit avoinna, herkkänä läsnä niin 

henkisesti kuin fyysisesti. Pieni lapsi kehittyy, kasvaa ja voi hyvin huolehtivan ja lasta 

huomioivan aikuisen hoivassa. (Rusanen, 2011, s. 18.)  

3.5. Kontekstuaalinen kasvunmalli  

 

Kiintymyssuhdeteorian lisäksi omahoitajuuden perustana on kontekstuaalinen kasvun 

malli. Kontekstuaalinen kasvun malli rakentuu yhdysvaltalaisen Urie Bronfenbrennerin 

ekologisen teorian Eeva Huttusen 1980- luvun loppupuolella Suomen oloihin soveltaman 

mallin pohjalle. (Brotherus, 1990, s. 59.) 
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Bronfenbrennerin ekologisen teorian mukaan lapsen kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa 

lähiympäristön kanssa. (Bronfenbrenner, 1981, s. 16.; Puroila & Karila, 2001, s. 205.) 

Bronfenbrennerin mallin taustalla on ekologinen kasvatusnäkemys, jonka mukaan lapsen 

käyttäytymistä voidaan selittää lapsen ja ympäristön vuorovaikutuksen toimintona. 

Ekologinen teoria korostaa lapsen ja aikuisen vuorovaikutuksen ohella kaikkia lapsen 

elämänpiirissä olevien järjestelmien ja ihmisten yhteisvaikutusta lapseen ja kasvatukseen. 

(Brotherus, 1990, s. 59.) 

 

Ensimmäinen pienen lapsen kasvuympäristö on lapsen oma koti. Lapsen kasvaessa muut 

toimintaympäristöt kuten päiväkoti ja koulu tulevat keskeisiksi kasvuympäristöiksi. 

Ympäristö, jossa kehitys tapahtuu, laajenee siis asteittain. Ekologisessa teoriassa lapsen ja 

ympäristön välistä vuorovaikutusta tarkastellaan neljällä eri tasolla. Lapsen lähipiiristä 

käytetään teoriassa nimitystä mikrosysteemi. Mikrosysteemiin kuuluvat koti, päiväkoti ja 

koulu. (Salminen, 2011, s. 17.) Mesosysteemi muodostuu, kun yksilö kohtaa toisen 

mikrosysteemin. Kun kehittyvä yksilö siirtyy toiseen mikrosysteemiin, voidaan 

tapahtumasta käyttää nimitystä ekologinen siirtymä. (Bronfenbrenner, 1981, s. 210.) 

Puroila & Karilan (2001) mukaan mesosysteemin muodostavat lapsen sukulaiset, ystävät ja 

viranomaiskontaktit. Mesosysteemillä voi olla lapsen kehitykselle yhtä tärkeä merkitys 

kuin tapahtumilla yksittäisessä mikroysteemissä. Tärkeitä kehitykselle ovat myös 

lähiympäristöä laajemmat systeemit, joiden vaikutus kehitykseen tapahtuu välillisesti. 

Näistä järjestelmistä käytetään ekologisessa teoriassa nimitystä eksosysteemi. Esimerkki 

välillisesti lapsen kehitykseen vaikuttavasta tekijästä on vanhempien työolosuhteet. 

Neljännestä ympäristötasosta teoriassa käytetään nimitystä makrosysteemi. Esimerkkinä 

makrotasosta on yhteiskunta tai kulttuuri. (Puroila & Karila, 2001, s. 209.)  

 

Yhteistoimintaan perustuva kasvatusote perustuu kontekstuaaliseen kasvun malliin. Mallia 

apuna käyttäen voidaan selkeämmin nähdä yhteistyön merkitys kasvatuksessa. Malli tuo 

selkeästi esille lapsen todellisen kokemusmaailman. Tämän kasvun mallin mukaan näiden 

kasvuympäristöjen vuorovaikutuksella on tärkeä merkitys pyrittäessä lapsen todelliseen 

ymmärtämiseen, tuntemiseen ja sitä kautta mahdollisimman hyvän kasvun tukemiseen. 

Kontekstuaalisen kasvun malli auttaa kasvattajia näkemään lapsen kasvuprosessin 

laajemmin osana sitä todellisuutta, jossa lapsi elää. Lapsen kasvua tarkastellaan 

kasvattajan, lapsen ja systeemin yhteisenä asiana.  Lapsen ymmärtämiseen ja tuntemiseen 

voidaan päästä läheisen vuorovaikutuksen avulla. Mallissa kodilla ja päiväkodilla on 
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yhteinen tehtävä lapsen kasvun ja kehittymisen tukijoina. Kontekstuaalinen orientaatio 

korostaa erityisesti perheen sosiaalisen ympäristön ja verkoston tärkeyttä vanhempien 

kasvatustyön tukena. Mallissa lapsi ja hänen kasvuympäristö nähdään erottamattomina. 

Mallissa lapsi nähdään aktiivisena toimijana, joka vaikuttaa ympäristönsä prosesseihin ja 

niissä tapahtuviin muutoksiin. Muutoksista hän saa vaikutteita omaan toimintaansa ja 

kasvuunsa. Näihin ajatuksiin myös omahoitajatyötapa pohjaa käytänteensä tiiviistä ja 

vastavuoroisesta yhteistyöstä lapsen perheen kanssa. Bronfenbrennerin teoriaa sivuten 

päivähoitoon siirtymisessä on kyse lapsen kohdalla ekologisesta siirtymästä. (Salminen, 

2011, s. 13, 20.) Karikosken (2008) mukaan Bronfenbrennerin ekologinen ajattelu perustuu 

alkujaan keskeisesti Kurt Lewinin sosiaalipsykologiseen kenttäteoriaan, jossa 

käyttäytyminen määriteltiin yksilön ja ympäristön vuorovaikutustoimintana. 

Kenttäteoriassa korostetaan, että aikaisemmat vuorovaikutuskokemukset vaikuttavat 

yksilön käyttäytymiseen. (Karikoski, 2008, s.21.) Tämän tiedon valossa on erittäin tärkeää 

hoitaa tämä pienen lapsen ensimmäinen ekologinen siirtymä kotoa päivähoitoon parhaalla 

mahdollisella tavalla, koska sen onnistumisen kautta voidaan vaikuttaa lapsen tulevien 

siirtymien onnistumiseen.  

 

3.6. Kasvatuskumppanuus  

 

Omahoitajuuden kolmas perusta on vanhempien ja henkilöstön välinen kasvatusyhteistyö, 

kasvatuskumppanuus. Kumppanuudella tarkoitetaan yhteistä sitoutumista ja toimimista 

lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseksi ja tukemiseksi. 

Kasvatuskumppanuutta ohjaa ajatus lapsen yksilöllisyyden huomioimisesta, lapsen edun ja 

oikeuksien toteutumisesta. Kasvatuskumppanuuden kautta halutaan korostaa 

kasvatusvastuun jakautumista vanhempien ja päivähoidon työntekijöiden välillä. (Karila & 

Nummenmaa, 2001, s. 15�16.) Tarkoituksena on luoda henkilöstön ja vanhempien 

väliselle yhteistyölle kumppanuuden ilmapiiri. Tavoitteena ei ole kuitenkaan luoda 

perinteisessä mielessä ystävyyssuhdetta asiakasperheen kanssa vaan kasvatuskumppanina 

toimiva päiväkodin työntekijä ammatillisuuden rajoissa sitoutuu kumppanina omalla 

työllään vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä varhaista kiintymyssuhdetta. 

Kumppanuudessa ja kohtaamisessa asetutaan ammatillisesti samalle tasolle vanhempien 

kanssa. (Kaskela & Kekkonen, 2007, s. 14.) Jaetun kasvatusvastuun ei tarvitse kuitenkaan 
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tarkoittaa aina samanmielisyyttä vaan se on yhteisen näkemyksen syntymistä. Asioiden 

pohtimista siitä mikä on oikein ja hyvää lapsen kasvulle. (Kyrönlampi - Kylmänen, 2010, 

s. 64- 65.) 

 

Vanhemman oikeus osallisuuteen lapsensa kasvatukseen halutaan säilyvän myös lapsen 

ollessa päivähoidossa. Kasvatuskumppanuudessa halutaan luoda molemminpuolisen tiedon 

vaihdon kulttuuri, jossa vanhemman osallistamisessa tärkeäksi nousee vanhemman tunne 

siitä, että myös hän kuuluu varhaiskasvatusyhteisöön, johonka hänen lapsensakin kuuluu. 

Kasvatuskumppanuus on perheiden ja kasvattajien yhteinen tehtävä. Tavoitteena on, että 

hoitamisen ja opettamisen käytännöt ja ratkaisut siirtyvät lapsen kasvuympäristöstä 

toiseen. Varhaiskasvatuksen ymmärtäminen perheiden ja päivähoidon yhteiseksi, mutta 

jaetuksi kasvatustehtäväksi on tuonut päivähoitoon uudenlaisen palvelukulttuurin, jossa 

vanhemmat ja päivähoitoyhteisö jakavat tietojaan, taitojaan, näkemyksiään, 

ymmärtämistään ja osaamistaan lapsen parhaaksi. (Kaskela & Kekkonen, 2007, s. 18- 21, 

25 -27.) 

3.6.1. Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet 

Kasvatuskumppanuuden rakentumista ohjaa neljä periaatetta. Ohjaavat neljä periaatetta 

ovat kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja dialogisuus. Perheiden kanssa tehtävän 

yhteistyön lähtökohtana ovat perheen tarpeet ja vanhempien omaa lastaan koskeva 

asiantuntemus. Tavoitteena on sekä päivähoidon että vanhempien voimavarojen yhteinen 

hyödyntäminen. Perhelähtöisyyden ydin on vastuun jakamisessa, kunnioittavassa 

kuulemisessa, vuorovaikutuksessa sekä molemminpuolisessa luottamuksessa. (Kekkonen, 

2012, s. 38.)  

Vanhempien kuuleminen näkyy eläytyvänä, läsnä olevana kuunteluna ja kuulemisena, 

aitona kiinnostuksena, empaattisuutena ja rehellisyytenä turvallisessa ja myönteisessä 

ilmapiirissä. (Kaskela & Kekkonen, 2007, s. 32.) Kuuntelemisen kautta voidaan oppia 

hyväksymään, ymmärtämään ja kunnioittamaan eritavoin ajattelevia ja toimivia erilaisia 

ihmisiä. Aito toisen kunnioitus mahdollistaa todellisen vuorovaikutuksen syntymisen. 

Luottamus muodostuu kuulemisen ja kunnioituksen kautta. Luottamuksen syntyyn 

tarvitaan kasvattajan herkkyyttä kohdata lapsi ja hänen perheensä, kasvattajan taitoa 

rakentaa suhdetta niin lapseen kuin vanhempiin. Vuoropuhelua käyden kasvattaja luo 
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perustan vanhempien luottamuksen syntymiselle. Dialogisuus on keskustelua, taitoa 

ajatella, puhua ja toimia yhdessä lapsen parhaaksi. Dialogin avain on molemminpuolisessa 

kuulemisessa. Kuuleva ja kuunteleva suhde synnyttää aitoa dialogista vuoropuhelua, missä 

molempien osapuolten on mahdollista tulla kuulluksi. Vuoropuhelussa on tilaa erilaisille 

mielipiteille ja rehellisyydelle, koska sitä kannattelee toisen ihmisen kunnioitus. (Kaskela 

& Kekkonen, 2007, s. 34 - 38.) Tiilikan (2005) mukaan onnistuneen kumppanuuden 

kehittyminen perheen ja työntekijän välillä vaatii aikaa ja pitkäjänteisyyttä. Hänen 

väitöstutkimukseen osallistuneet äidit, joilla oli takanaan useamman vuoden jatkunut 

yhteistyö päiväkodin kanssa, kokivat yhteistyön myönteisemmin kuin lyhyen 

päiväkotihistorian omanneet äidit. (Tiilikka, 2005, s. 165.) 

3.6.2. Kasvatuskumppanuuden rakentuminen  

Lapsen, perheen ja päivähoidon kasvattajien toisiinsa tutustuminen käydään läpi 

seuraavien vaiheiden ja periaatteiden kautta. Omahoitajatyötavassa, lapsen aloittaessa 

päivähoitoa, käytetään samoja rakentumisen periaatteita kasvatuskumppanuutta luotaessa.  

 

Tutustumiskäynti ja aloituskeskustelu perheen kanssa ovat osa vanhemman ja 

työntekijän tutustumista. Kasvatuskumppanuuden muodostuminen alkaa tästä 

tutustumisesta. Olisi hyvä ja suotavaa, että työntekijä kävisi perheen kanssa 

aloituskeskustelun ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. Aloituskeskustelu voidaan käydä 

lapsen kotona tai päiväkodissa. Kasvattajan on tärkeä kuulla perheen toiveita ja odotuksia 

päivähoidon aloituksen suhteen jo ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon. 

Aloituskeskustelussa on tarkoitus antaa perheelle puheenvuoro, jossa vanhemmat 

tutustuttavat päiväkodin työntekijän lapseensa ja perheeseensä. (Kaskela & Kronqvist, 

2007, s. 12. ) Aivan ensimmäisessä tapaamisessa olisi paras, jos vanhempi voisi osallistua 

keskusteluun ilman lasta. Vanhempi voisi keskittyä kertomiseen ilman lapsen hoidon 

asettamia vaatimuksia ja työntekijä voisi keskittyä ainoastaan vanhemman kuuntelemiseen. 

Aloituskeskustelu antaa kasvattajalle tuntuman minkälainen lapsi hoitoon on saapumassa. 

Lapsen asioihin ennakolta perehtyminen helpottaa kasvattajaa vastaanottamaan lasta 

päivähoitoon ja rakentamaan suhdetta uuteen lapseen. Päiväkodeilla on käytössä 

keskustelun tueksi ja kirjaamista varten valmis kaavake, jolla varmistetaan se, että varmasti 

kaikista aloitukseen liittyvistä tärkeistä asioista muistetaan keskustella. (Kaskela & 

Kekkonen, 2007, s. 41- 42.)  
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Lapsen vastaanotto, tutustumiskäynti ja tutustumisjakso kuuluvat lapsen päivähoidon 

aloitukseen. Tärkeää on vanhemman ja lapsen yhteinen tutustumisjakso, jonka pituudesta 

ja sisällöstä sovitaan perheen kanssa käytävässä aloituskeskustelussa. Tutustuminen 

päiväkotiryhmään, päivähoitopäivän tilanteisiin ja uusiin ihmisiin tehdään aluksi yhdessä 

vanhemman kanssa useiden päivien jopa usean viikon ajan. Työntekijän on hyvä tiedostaa 

kuinka tärkeää on vanhemmalle, kun hän näkee jonkun muun ihmisen hoitavan ja 

käsittelevän lastaan tässä herkässä siirtymävaiheessa. Lapsen turvallisuuden tunteen 

syntymiselle on myös tärkeää nähdä oma vanhempansa ja työntekijät ystävällisessä ja 

luottavaisessa kanssakäymisessä keskenään. (Goldschmied & Jackson, 1993. s. 42.) 

Tutustumisen jälkeen on suotavaa harjoitella myös vanhemmasta eroa ja päiväkotiin yksin 

jäämistä, aluksi lyhyin erossaolohetkin. Lapsi ja vanhempi tarvitsevat kasvattajalta 

kuulevaa ja myötätuntoista kannattelua erotilanteessa. Tunteiden sanallistaminen ja ääneen 

puhuminen lapselle siitä, mitä tapahtuu ja mitä kasvattaja näkee lapsessa tapahtuvan, auttaa 

lasta ymmärtämään ja hallitsemaan tunteitaan. Ymmärtävän ja sensitiivisen kasvattajan 

avulla lapsen on mahdollista kokea turvallisuutta ja kiintyä kasvattajaan. Oman 

vanhemman ikävöiminen päivähoitopäivän aikana kertoo kasvattajalle lapsen tärkeästä ja 

ensisijaisesta suhteesta omaan vanhempaan. Kasvattajan tehtävä on kannatella lapsen 

mielessä tätä ensiarvoisen tärkeää suhdetta vanhempaan. Kasvattajan on myös tärkeä 

kertoa vanhemmalle, että lapsen ikävöinti on osoitus vanhemman tärkeydestä lapselle. 

(Kaskela & Kekkonen, 2007, s. 43- 44.) Goldschmiedin ja Jacksonin (1993, s. 44.) mukaan 

lapsen on voitava ilmaista hätänsä hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä ilman, että 

aikuinen yrittää estää lasta tuntemasta surun ja ikävän tunnetta, aivan samalla tavalla kuin 

yrittäisimme lohduttaa menetyksen tai surun kohdannutta aikuista. 

. 

Päivittäiset kohtaamiset. Kolmas vaihe kasvatuskumppanuuden rakentumisessa on 

päivittäiset kohtaamiset kasvattajan ja vanhemman välillä. Vanhemmille on erityisen 

tärkeää jakaa ja kuulla ajatuksia juuri omasta lapsesta (Kaskela & Kronqvist, 2007, s. 22). 

Jatkuva päivittäinen vuoropuhelu antaa mahdollisuuden puhua niin tavanomaisista lapsen 

päivään liittyvistä asioista kuin vaikeammistakin kasvuun ja kasvatukseen liittyvistä 

asioista. Useimmiten lapsi voi olla tilanteessa osallisena jakamassa kertomusta päivän 

tapahtumista. Kasvattajan myönteinen ja avoin suhtautuminen antaa tilaa monenlaiselle 

perheen puheelle syventäen luottamusta perheen ja kasvattajan välillä. Syvenevä luottamus 

ja vuoropuhelu perheen kanssa parantavat lapsen etua. Useimpien vanhempien mielessä 
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luottamus päivähoitoon ja kasvattajiin rakentuu siitä miten hyvin kasvattajat kykenevät 

välittämään ja osoittamaan tuntoisuuttaan juuri heidän lapsestaan vanhemmille. (Kaskela & 

Kekkonen, 2007, s. 44- 45.) 

 

Kasvatuskeskustelut ovat keskeinen osa kasvatuskumppanuuden rakentamista. 

Kasvattajan tärkein tehtävä on seurata, havainnoida ja kirjata ylös lapsen kasvua ja 

kehitystä säännöllisesti ja tietoisesti. Kasvattajan on kyettävä välittämään oman 

ymmärryksensä ja tietämyksensä lapsesta vanhemmille, mutta osattava myös kuulla mitä 

vanhemmilla on kerrottavana heille. Keskustelun on tarkoitus kerätä tietoa lapsesta 

erilaisissa toimintaympäristöissä. Yleensä ensimmäinen 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään perheiden kanssa parin kuukauden sisällä 

päivähoidon aloittamisesta. Lapsen henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan 

päivähoidossa olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa. Suunnitelman 

toteutumista arvioidaan palaamalla aiemmin sovittuihin asioihin ja tarkentamalla 

suunnitelmaa vähintään kerran vuodessa, tarvittaessa useamminkin. (Nummenmaa & 

Karila, 2011, s. 62.) 

 

Lapsen erityisentuentilanteet. Luottamuksellisen suhteen luominen lapsiin ja perheisiin 

on erityisesti henkilökunnan haaste. Luottamuksellisen suhteen rakennuttua kaikenlaisten 

asioiden puheeksi ottaminen on luontevampaa ja helpompaa. Henkilökunnan tehtävä on 

pitää yllä kumppanuuden ilmapiiriä myös niissä tilanteissa, joissa vanhempien ja 

kasvatushenkilöstön käsitykset eroavat toisistaan. Tilanteessa, kun lapsi tarvitsee erityistä 

tukea, työntekijöiden tehtävänä on vahvistaa vanhempien luottamusta henkilökunnan 

kykyyn ja haluun auttaa lasta ja perhettä. Kumppanuuden vaaliminen on erityisen tärkeää, 

kun lapsen tai perheen tilanne vaatii tavallista kasvatusyhteistyötä monipuolisempaa tukea. 

(Kaskela & Kekkonen, 2007, s. 46- 48.) 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 
Tutkimukseni empiirisessä osassa tuodaan esille lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien 

kokemuksia omahoitajatyötavasta. Tutkimuksessa tarkastellaan myös lastenhoitajien ja 

lastentarhanopettajien kokemusta yleensä omasta roolistaan päiväkodissa sekä roolistaan 

omahoitajuutta toteutettaessa. Tässä tutkimuksessani tutkittavien kokemuksia kuvataan 

sellaisina kuin nämä ovat asiat kokeneet, joten tutkimuksen lähestymistavaksi on valittu 

fenomenologia. Ihmiset käsittävät, kokevat ja ymmärtävät samoja asioita hyvin 

yksilöllisin, jokaiselle persoonalle ominaisin tavoin. Kokemukset ja käsitykset samasta 

asiasta voivat olla hyvin erilaisia, riippuen henkilön taustasta ja kokemuksista. Henkilön 

käsitys jostakin asiasta voi myös muuttua. Fenomenologisen tutkimusasetelman avulla 

kuvataan yksilöiden yhteisiä kokemuksia ja käsityksiä. Fenomenologinen analyysi tutkii 

todellisuuden ilmenemistä ihmiselle hänen kokemusmaailmassaan. Tärkeää on tutkittavien 

yksilöiden subjektiiviset kokemukset asiasta. (Perttula, 1995, s. 67.)  

4.1. Tutkimuskohde 

Tutkimukseeni osallistui 10 lastenhoitajaa ja 16 lastentarhanopettajaa kymmenestä eri 

oululaisesta päiväkodista eri puolelta kaupunkia. Keräsin kyselyaineiston tammi-

maaliskuun 2013 aikana. Aineisto muodostuu 35 sivusta litteroitua 

kyselytutkimusaineistoa. Syventääkseni ymmärrystäni tutkittavista aiheista keräsin 

kyselyaineiston lisäksi tutkimusmateriaalia haastattelemalla kahta kyselyyni osallistunutta 

lastentarhanopettajaa. Haastateltaviksi valitsin lastentarhanopettajia, koska huomasin 

lastentarhanopettajavastaajien joukossa enemmän vaihtelua käsityksissä 

omahoitajatyötavasta. Haastattelut suoritin maaliskuun 2013 lopulla. 

Haastattelumateriaalia sain 1h ja 10 min, josta muodostui kirjoitettuna 16 sivua kirjalliseen 

muotoon saatettua tutkimusmateriaalia.  
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4.2. Kysely ja teemahaastattelu aineiston hankintamenetelminä 

 

Olin aikaisemmin lastentarhanopettajan työssäni ja sittemmin kandidaatin tutkielmaa 

tehdessäni aistinut, että tutkimani aihe omahoitajuudesta herätti päiväkotiväen keskuudessa 

monenlaisia tunteita. Tulkintani mukaan omien kokemusten julkilausumista arasteltiin. 

Tämän vuoksi päätin, että suoritan tutkimukseni aineiston keräämisen kyselylomakkeen 

(Liite 2) avulla, jotta saisin paremmin osallistujia tutkimukseeni. Kyselyyni osallistujat 

saivat myös oikeuden vastata kyselyyni nimettömänä. Kysymykseni laadin 

mahdollisimman laajoiksi, tavoittelin sillä vastaajien kirjoitelmanomaista oikeutta purkaa 

kokemuksiaan aiheesta. Haastattelemani vastaajat valitsin sellaisten kyselyyni 

osallistuneiden joukosta, jotka eivät halunneet pysyä minulle tutkijana nimettöminä.  

  

Kyselyn käyttämiseen minua rohkaisi Perttulan(1995) esittämä ajatus siitä, että 

fenomenologisen tutkimuksen aineistot on yleensä kerätty joko haastattelemalla tai 

pyytämällä ihmisiltä kirjallinen kuvaus. Kirjallisessa tavassa tutkijalla on vähemmän 

mahdollisuuksia vaikuttaa aineiston muodostumiseen, mutta toisaalta vähemmän kielteisiä 

mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, mitä kokemuksia tutkittava tuo esille. (Perttula, 1995, s. 

65. )Kyselyä käyttämällä halusin poistaa vaistoamani vastaajien epävarmuuden tuoda julki 

kokemuksiaan työtavasta. 

 
Keräsin aineistoa kyselyn lisäksi myös haastattelemalla kahta tutkimukseeni osallistunutta 

lastentarhanopettajaa. Hirsjärvi & Hurmeen (2011) mukaan laadullista aineistoa kerätään 

usein juuri haastattelun avulla. Haastattelu on haastattelijan aloitteesta tapahtuvaa 

keskustelua.  Tärkeää on, että haastattelu on keskustelunomainen vuorovaikutustilanne, 

jossa tutkijan tarkoituksena on saada haastateltavilta selville itseään kiinnostavia asioita tai 

ainakin tutkimuksen aihepiiriin kuuluvia asioita. Haastattelu tähtää siis informaation 

keräämiseen ja on päämäärähakuista toimintaa. Tässä työssäni käytin kohdennettua 

haastattelua eli teemahaastattelua, koska tiesin, että haastateltavillani oli kokemusta 

omahoitajuudesta. Haastatteluni kohdistui tiettyihin ennalta määrittämiini teemoihin, joista 

keskustelin haastateltavieni kanssa. Haastateltavien tulkinnat ja heidän asioille antamansa 



36 
 

merkitykset ovat keskeisiä ja halusin saada haastateltavien kokemukset aiheesta kuuluviin 

mahdollisimman hyvin. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s.42, 47- 48.) 

4.3. Fenomenologinen tutkimus 

 
Fenomenologialla on pitkä historia. Rene` Descartesilla(1596�1650) oli unelma puhtaasta 

tieteestä, joka olisi vapaa kaikista epätieteellisistä aineksista. Saksalainen matemaatikko, 

filosofi Edmund Husserl(1859�1938) halusi toteuttaa Descartesin unelman kehittämällä 

fenomenologian. Hän tarkoitti fenomenologialla sekä tieteellistä menetelmää mutta myös 

menetelmän avulla saavutettua filosofista sisältöä. (Nieminen, 1995, s. 72.) 

Fenomenologinen filosofia merkitsi Husserlille sitä, että tavoitellaan kokemuksen synnyn 

alkua, tietoa, joka on ehdottoman varmaa. Puhdas fenomenologia vaatii hylkäämään 

teoriat, ennakko-oletukset, uskomukset ja subjektiiviset arvostukset. Aina on lähdettävä 

uudesta alusta ja pyrittävä löytämään olennainen. (Nieminen, 1995, s. 73.) 

 
Fenomenologisessa ihmistieteellisessä tutkimuksessa pyritään tutkimuksen keinoin 

tavoittamaan ihmisen kokemusmaailma ja hänen asioille antamansa merkitykset. Tärkeänä 

pidetään sitä, että ilmiö tavoitetaan sellaisena kuin se tutkittavalle ilmenee. Tämä 

edellyttää, että yksityisen ihmisen todellisuuteen suhtaudutaan vakavasti ja kunnioituksella. 

Fenomenologinen tutkija haluaa antaa tilaa tutkittavien omille merkityksille, tutkittavien 

omalle äänelle. (Nieminen, 1995,s. 81.) 

 

Arkielämässä ihmisiä, tapahtumia ja niihin liittyviä merkityksiä tulkitaan varsin 

ongelmattomasti, mutta fenomenologisessa lähestymistavassa sen sijaan pyritään 

tarkastelemaan ilmiöitä sellaisina kuin ne ilmenevät kokijalla. Tutkijan tulee muistaa tehdä 

ero omien intentioidensa ja tutkittavan kokemuksen välillä. Laadullisessa tutkimuksessa ja 

sitä kautta fenomenologisessa tutkimuksessa Perttulan (1995) mukaan pyritään toisen 

ihmisen ymmärtämiseen ja kokemuksen saavuttamiseen sellaisena kuin toinen ihminen sen 

kokee. Täydellistä toisen ymmärtämistä on kuitenkin mahdotonta saavuttaa. (Perttula, 

1995, s. 43.) 

 

Fenomenologiselle tutkimukselle ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa metodia. 

Menettelytapoja määräävät tutkimuskohteen vaatimukset. Puhdas fenomenologia uskoo 
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ihmisen ainutkertaisten kokemusten taustalla piileviin ihmisille yhteisiin rakenteisiin. 

Oletus yhteisesti jaetun kokemuksen olemassaolosta ei välttämättä ole ristiriidassa ihmisen 

ainutkertaisesti koetun elämismaailman kanssa. (Nieminen, 1995,s. 97.) 

 

Fenomenologisen tutkimuksen tavoitteena on saada esille tutkittavien välitön kokemus. 

Tutkimustilanne täytyy järjestä siten, että tutkija vaikutta mahdollisimman vähän 

kokemuksiin, joita tutkittavat tuovat tutkimustilanteessa esiin. (Perttula, 1995, s. 65. ) 

Tutkija kehottaa tutkittavaa kuvaamaan niitä tilanteita, jossa tutkijaa kiinnostavat asiat, 

kokemukset ovat muodostuneet, ei tietoisesti pohtimaan tai reflektoimaan niitä. (mt. 64.) 

Hyvä kirjallinen tai suullinen kysymys herättää mahdollisimman paljon tutkittavaan asiaan 

liittyviä omakohtaisia mielikuvia asiasta. Fenomenologisen tutkimuksen aineistot on 

yleensä kerätty joko haastattelemalla tai pyytämällä ihmisiltä kirjallinen kuvaus. 

Kirjallisessa tavassa tutkijalla on vähemmän mahdollisuuksia vaikutta aineiston 

muodostumiseen, mutta toisaalta vähemmän kielteisiä mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, 

mitä kokemuksia tutkittava tuo esille. (mt. 65)Fenomenologinen deskriptio edellyttää 

ilmiön kuvausta sellaisena kuin se välittömästi ilmenee mahdollisimman tarkasti vastaten 

alkuperäistä kokemusta. (mt.43.) 

 

Fenomenologinen menetelmä Giorgin ja Perttulan mukaan 
 
 
Kandidaatintutkielmaani tehdessäni tutustuin Kaisa Koiviston(2003) väitöstutkimuksen, 

jossa hän analyysia tehdessään oli käyttänyt fenomenologista analyysimenetelmää. 

Kandidaatintutkielmassa harjoittelin fenomenologisen analyysin tekoa pienellä aineistolla. 

Tämän tutkimuksen aineisto on kyselyn sekä haastattelun avulla kerättyä ja mielestäni 

fenomenologinen analyysitapa sopi hyvin aineistoni työstämiseen.  

 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkija lukee useita kertoja huolellisesti läpi koko 

tutkimusaineiston saadakseen siitä kattavan yleiskäsityksen. Tällöin tutkija pohtii 

aktiivisesti tutkittavaan ilmiöön liittämiään merkityssuhteita ja sen jälkeen pyrkii 

siirtämään ne mielessään syrjään tutkimusprosessin ajaksi. Vaiheesta käytetään myös 

nimitystä sulkeistaminen. (Nieminen, 1995,s. 102; Perttula, 1995, s. 68- 71; Giorgi, 1996, 

s.10.) 
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Toisessa vaiheessa keskitytään aineistosta esiin nouseviin tutkittavan ilmiön kannalta 

olennaisiin ns. merkitysyksikköihin. Merkitysyksiköitä ovat kaikki tekstin osat, jotka 

ilmaisevat jotakin olennaista tutkittavan ilmiön kannalta. On muistettava minkälaisia 

kokemuksia tutkimuksella halutaan saada esiin, jotta moniin suuntiin hajoavaa aineistoa 

voidaan käsitellä. (Nieminen, 1995, 102.; Perttula, 1995, s. 72- 73.; Giorgi, 1996, s. 11- 

17.) 

Kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköt tiivistetään haastateltavan sanonnoista tutkijan 

teoreettisesti perustellulle kielelle. Tutkija käy merkitysyksiköt huolellisesti läpi ja kääntää 

ne tiivistelmiksi. Kolmannen vaiheen menettelyllä pyritään fenomenologiselle, merkityksiä 

sisältävälle tasolle. Tutkijan tulee lähestyä aineistoa siten, että pyrkii tavoittamaan ilmiön 

juuri sellaisena kuin haastateltavat sen kokevat. Analyysin tekemisen tärkeimpiä, jopa 

kriittisimpiä vaiheita Perttulan mukaan on merkitysyksiköiden erittely. Tutkimuksen 

luotettavuus riippuu paljon siitä, miten tutkija pystyy säilyttämään luonnollisen asenteensa 

aineistoon ja kuinka hän onnistuu mielikuvien tasolla muuntelemaan erottelemiaan 

merkitysyksiköitä. (Nieminen, 1995, s. 102.; Perttula, 1995, s. 74- 77.; Giorgi, 1996, s. 17 -

19.) 

Neljännessä vaiheessa merkityksen sisältävistä yksiköistä muodostetaan yksilökohtainen 

merkitysverkosto, yksiköt asetetaan sisällöllisesti toistensa yhteyteen. Tutkija pyrkii 

tavoittamaan tutkimuksen tavoitteiden kannalta keskeisimpiä merkityssisältöjä. (Nieminen, 

1995, s. 102.; Perttula, 1995, s. 77- 78.; Giorgi, 1996, s. 19 -20.) 

 

Viidennessä vaiheessa merkitysyksikköjä vertaillaan keskenään ja tarkastellaan niiden 

yhteisiä piirteitä. Näin toimien pyritään löytämään tutkittavalle ilmiölle olennaiset, 

luonteenomaiset rakenteet ja merkityssuhteet. Tarpeen mukaan on mahdollista muodostaa 

erilaisia teema- alueita, mutta on tärkeää, että vertailu tapahtuu mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Ilmiön ymmärtämiseksi ei riitä, että tarkastellaan vain sen osatekijöitä. 

Metodin viimeisessä vaiheessa on kyse syvälle menevästä reflektiosta, rakenteiden 

pintapuolinen kuvailu ei riitä. Pyritään löytämään mikä on tutkittavalle ilmiölle yhteistä ja 

pyritään vertailemaan haastateltujen kertomuksista esiinnousseiden merkitysten välisiä 

yhtäläisyyksiä. Mitä suurempi tutkittavien joukko, sitä helpompaa on löytää yhteisiä 

rakenteita ja nähdä mikä on tutkittavalle ilmiölle yhteistä. On syytä kuitenkin huomata, että 

usein myös pienestä tutkittavien joukosta voidaan löytää yhteisiä piirteitä. (Nieminen, 

1995, s. 102.; Perttula, 1995, s. 84- 89.; Giorgi, 1996, s. 20 -21.) 
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5. AINEISTON ANALYYSI 

Seuraavassa kappaleessa käyn läpi tekemäni kyselytutkimuksen analyysin. Analyysia 

tehdessäni käytin fenomenologista lähestymistapaa. Analyysin tarkoituksena on tiivistää 

aineistoa ja selkeyttää siihen tutustumista kuitenkaan kadottamatta olennaista informaatiota 

tutkittavasta aiheesta. Selvitän analyysin vaiheittain etenevät pääpiirteet esimerkkejä apuna 

käyttäen.  

 

 Kokonaiskäsityksen saaminen aineistosta 
 
Ensimmäisenä analyysivaiheena on kokonaiskäsityksen saaminen aineistosta. Aluksi luin 

kyselyaineistoani useaan kertaan huolellisesti läpi. Lukemalla aineistoja pyrin asettumaan 

26 tutkimukseeni osallistuneen kokemusmaailmaan ja ymmärtämään sitä. Tarkastelin mitä 

kussakin vastauksessa sanottiin ja mikä niissä oli tärkeää tutkimukseni kannalta.  

 

Merkityksen sisältävien yksiköiden erottaminen 
 
Saatuani kokonaiskäsityksen aineistosta aloin etsiä oleellisia merkityksen sisältäviä 

yksiköitä ja teemoja. Aina kun havaitsin lauseessa muuttuvan aiheen, poimin siitä uuden 

merkitysyksikön. Merkitys löytyi yhdestä tai useammasta sanasta tai kokonaisesta 

lauseesta. Merkityksen sisältämät yksiköt muotoutuivat aluksi kyselyyn vastanneiden 

kokemuksista omahoitajatyötavan hyvistä ja huonoista puolista, parannusehdotuksista sekä 

kokemuksesta suhteessa omaan rooliin. Taulukosta 1. näkyy vastaaja 1. kokemuksesta 

kerätyt merkitysyksiköt työtavan hyvistä puolista.  

 

Taulukko 1. Käsitekategoria omahoitajatyötavan hyviä puolia 

 

Käsitekategoria Vastaaja 1, merkitysyksiköt  

Työtavan hyviä 

puolia 

Mielestäni on hyvä systeemi etenkin pienten puolella. Tarvitsee kuitenkin sisäistää 

ennekuin otetaan käyttöön. Mielestäni kaikkien tulee sitoutua siihen. Rauhoittaa 

ryhmää etenkin isojen puolella. Opin tuntemaan omat lapset hieman paremmin. 

Opin tuntemaan omat vanhemmat hieman paremmin. Päiväntoimintaa esim. 

askartelua tehdään omien lasten kanssa ja se on ihan hyvä juttu. Mielestäni toiminta 

on rauhallisempaa isojen puolella. Pystyn seuraamaan lapsia paremmin. Jokaisella 

aikuisella on omaryhmä/ lapset. Oma ryhmä auttaa esim. lasten ongelmien 

havainnoinnissa. 
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Merkityksen sisältävien yksiköiden muuntaminen tieteen kielelle  
 
Työn edetessä ja useampia vastauksia käsitellessäni huomasin, että vastauksista alkoi 

selkeästi hahmottua ryhmittymiä työtavan hyvistä puolista sekä epäkohdista lapsen, 

vanhemman, työntekijän ja tiimin kannalta. Näistä ryhmittymistä muodostin edelleen 

spesifimmät käsitekategoriat. Tässä kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköt tiivistetään 

haastateltavan sanonnoista tutkijan teoreettisesti perustellulle kielelle. Kävin 

merkitysyksiköt huolellisesti läpi muuntaen ne tutkijan perustellulle kielelle Kaisa 

Koiviston(2003) väitöstutkimuksesta löytämieni esimerkkien tapaa seuraten. Taulukossa 2. 

käy ilmi kuinka suoritin vastaaja 1 vastauksen muuntamisen tutkijan tieteelliselle kielelle 

käsitegategoriasta työtavan hyviä puolia.  

 

Taulukko 2. Kokemus omahoitajuuden hyvistä puolista tutkijan tieteelliselle kielelle 

muunnettuna 

                             

Käsitekategoria Merkitysyksiköt                                     Tutkijan tieteellinen kieli 

Työtavan hyviä 

puolia lapsen 

kannalta 

 

          

Mielestäni on hyvä systeemi etenkin 

pienten puolella. Opin tuntemaan 

omat lapset hieman paremmin. 

Päiväntoimintaa esim. askartelua 

tehdään omien lasten kanssa ja se on 

ihan hyvä juttu.. Mielestäni toiminta 

on rauhallisempaa nyt. 

   Hänen mielestänsä omahoitajatyötapa on 

hyvä pienten puolella.      Hänen 

kokemuksensa mukaan työntekijä oppii 

tuntemaan oman ryhmänsä  lapset paremmin. 

Hänen mielestänsä toiminta oman 

pienryhmän lasten kanssa on hyvä asia.    

Hänen mielestänsä toiminta on rauhallista.                  

Työtavan hyviä 

puolia 

työntekijän 

kannalta 

 

Opin tuntemaan omat lapset hieman 

paremmin. Opin tuntemaan omat 

vanhemmat hieman paremmin. 

Tarvitsee kuitenkin sisäistää 

ennekuin otetaan käyttöön. 

Mielestäni kaikkien tulee sitoutua 

siihen. Pystyn seuraamaan lapsia 

paremmin. Jokaisella aikuisella on 

omaryhmä/ lapset auttaa esim. 

lasten ongelmien havainnoinnissa.  

Hänen kokemuksensa mukaan oppii 

tuntemaan oman ryhmänsä lapset paremmin. 

Hänen mielestänsä oppii tuntemaan oman 

ryhmänsä lasten vanhemmat paremmin. 

Hänen mielestänsä työntekijän pitää sisäistää 

työtapa ennen kuin se otetaan käyttöön. 

Hänen mielestänsä kaikkien tulee sitoutua 

siihen. Hänen mielestänsä pystyy 

havainnoimaan lapsia paremmin Hänen 

kokemuksensa mukaan pienryhmässä 

ongelmien havaitseminen helpottuu. 

Työtavan hyviä 

puolia tiimin 

kannalta 

Mielestäni toiminta on 

rauhallisempaa isojen puolella.  

Hänen mielestänsä  rauhoittaa ryhmää isojen 

puolella. 
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Yksilökohtaisen merkitysrakenteen laatiminen 
 
Tässä analyysi vaiheessa merkityksen sisältämät yksiköt yhdistetään ja saadaan tutkijan 

teoreettiselle kielelle muunnettua tietoa tutkittavasta aiheesta. Taulukossa 3 esitän 

esimerkin tutkimukseeni osallistuneen lastentarhanopettajan (V1) vastausten perusteella 

tehdystä yksilökohtaisesta merkitysrakenteesta käsityskategoriasta työtavan hyviä puolia, 

säilyttäen mahdollisimman pitkälle alkuperäisestä vastauksesta saamani tulokset. Laadin 

yksilökohtaisen merkitysrakenteen kaikkien kyselyyni osallistuneiden vastaajien kohdalla 

kaikista käsityskategorioista.  

 

 Taulukko 3. Yksilökohtainen merkitysrakenne, työtavan hyvät puolet 

 

Käsitekategoria Yksilökohtainen merkitysrakenne, V1 

Työtavan hyviä 

puolia lapsen 

kannalta 

 

Hänen mielestänsä omahoitajatyötapa on hyvä pienten puolella.      Hänen 

kokemuksensa mukaan oppii tuntemaan oman ryhmänsä lapset paremmin,   toiminta 

oman pienryhmän lasten kanssa on hyvä asia.    Hänen mielestänsä toiminta on 

rauhallista.                                         

Työtavan hyviä 

puolia 

työntekijän 

kannalta 

Hänen kokemuksensa mukaan oppii tuntemaan oman ryhmänsä lapset paremmin. ja 

myös oman ryhmän lasten vanhemmat paremmin. Hänen mielestänsä työntekijän pitää 

sisäistää työtapa ennen kuin se otetaan käyttöön,  kaikkien tulee sitoutua siihen. 

Hänen kokemuksensa mukaan pienryhmässä ongelmien havaitseminen helpottuu. 

Työtavan hyviä 

puolia tiimin 

kannalta 

Hänen mielestänsä rauhoittaa ryhmää isojen puolella 

 

Yksilökohtaisen yleisen merkitysrakenteen laatiminen  
 
Perttulan (1995,s. 85.) mukaan yleisen merkitysrakenteen laatimisen pyrkimyksenä on 

tavoittaa käsitteellisesti yleistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tämän yleisen 

merkitysrakenteen tulisi kuvata ilmiön parhainta yleistä merkitystä. Olen edennyt 

yksilökohtaisista merkitysrakenteista yleisiin, ja poiminut vastaajien aineistosta esiin 

nousseet keskeiset sisällöt. Olen vertaillut eri merkitysrakenteita toisiinsa ja pohtinut, mikä 

ilmaisee yleistä totuutta tutkittavista aiheista. Seuraavassa, Taulukko 4, esimerkki siitä 

kuinka muodostin yleisen yksilökohtaisen merkitysrakenteen vastaajan 1 antamien 
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vastausten perusteella säilyttäen mahdollisimman pitkälle alkuperäisen vastauksen. 

Numero merkitysyksikön edessä on tunniste, jonka avulla säilytin jokaisen vastaajan 

vastaukset ominaan. Samalla tavalla toimin kaikkien kyselyyni osallistuneiden kanssa.  

 

Taulukko 4. Yksilökohtainen yleinen merkitysrakenne, työtavan hyvät puolet 

 

Käsitekategoria Yksilökohtainen Yleinen merkitysrakenne, V1 

Työtavan hyviä puolia lapsen kannalta 1. Omahoitajatyötapa hyvä pienten puolella.1. Oppii 

tuntemaan oman ryhmänsä lapset paremmin. 1. Toiminta 

oman pienryhmän lasten kanssa hyvä asia.1. Toiminta 

rauhallista.  

Työtavan hyviä puolia työntekijän kannalta 1. Työntekijän pitää sisäistää työtapa ennen kuin se otetaan 

käyttöön. 1. Oppii tuntemaan oman ryhmänsä lapset 

paremmin. 1. Oppii tuntemaan oman ryhmänsä lasten 

vanhemmat paremmin. 1. Kaikkien tulee sitoutua siihen. 1. 

Pystyy havainnoimaan lapsia paremmin. 1. Pienryhmässä 

ongelmien havaitseminen helpottuu.  

Työtavan hyviä puolia tiimin kannalta 1. Rauhoittaa ryhmää isojen puolella.  

 

Yleisen merkitysrakenteen laatiminen 
 
Tämän jälkeen yhdistin kaikkien kyselyyni osallistuneiden 26 vastaajan yksilökohtaiset 

yleiset merkitysrakenteet. Muodostin samansisältöisistä yksiköistä yhden yhteisen 

merkitysrakenteen, mutta pyrin kuitenkin kuvaamaan mahdollisimman tarkasti alkuperäistä 

ilmausta. Mieluummin loin useampia yleisiä merkitysrakenteita, jotta en kadottanut mitään 

oleellista tutkimukseni kannalta. Taulukossa 5. esitän yleisen merkitysrakenteen 

käsitekategoriasta: Omahoitajuuden hyvät puolet lapsen kannalta. Muodostin samanlaiset 

yleiset merkitysrakenteet kaikista tutkimuksessani nousseista käsitekategorioista. Numero 

merkitysyksikön perässä osoittaa ja erottaa kyselyyn osallistuneen vastaajan. 
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Taulukko 5. Yleinen merkitysrakenne käsitekategoriasta: Työtavan hyviä puolia lapsen 

kannalta 

 

Yleinen merkitysrakenne käsitekategoriasta: Työtavan hyviä puolia 
lapsen kannalta 

Vastaajat, V  1-26 

1. Luo lämpimiä vuorovaikutussuhteita ja turvaa lapselle   17,19,20,22,24,26 

2. Luo rauhallisuutta 1,18,22,24,25 

3. Hyvä työtapa  lapsen kannalta 12, 14,16, 24,26 

4. Päivähoidon aloitus helpottuu 6,7,13, 14, 16,26 

5. Soveltuu parhaiten alle 3vuotiaille 1,3,6,7,9,10, 13 

6. Pienryhmä lapsen etu 1,4, 5,13,14 

7. Lapselle taataan läheinen aikuiskontakti 3,9 

8. Omahoitaja huolehtii perushoidosta 13, 14 

9. Työntekijän tuntemus lapsesta syvenee 1, 5, 10,12, 14,15,  

10. Lapsen yksilöllisyys ja osallisuus paranee, tulee paremmin 

huomioiduksi ja kuulluksi omana itsenään 
2,8,9,12, 13, 14, 18,23, 25,26  

11. Lapsen leikkirauha ja leikkitaidot paranee 8 

12. Lapsen keskittymiskyky ja sosiaaliset taidot paranee 8, 18  
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6. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 
 
Empiirisen aineiston tuloksia tarkasteltaessa palataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

Tutkimukseni mielenkiinto suuntautui kysymyksiin mitä hyviä asioita, epäkohtia sekä 

parannettavaa omahoitajatyömenetelmässä on sekä mitä kyselyyn osallistuneet 

lastenhoitajat ja lastentarhanopettajat ajattelevat omasta roolistaan ja sen suhteesta 

omahoitajuuteen. Tutkimukseni tulosten analyysiosiossa tarkastelen omahoitajuuden 

myönteisiä puolia sekä epäkohtia lapsen, vanhemman, työntekijän ja tiimin kannalta. 

Lastenhoitajan ja lastentarhanopettajan roolia tarkastelen yleensä sekä suhteessa 

omahoitajuuteen.  

 

Taustaa 
 
Tutkimusjoukko muodostui yhteensä 26 lastenhoitajasta ja lastentarhanopettajasta. 

Vastanneiden lastenhoitajien joukossa oli päivähoitajia, lähihoitajia sekä lastenohjaajia. 

Tuloksia raportoidessani käytän kuitenkin kaikista vastaajista nimitystä lastenhoitaja. 

Lastentarhanopettaja vastaajien koulutustaustana oli lastentarhanopettaja, kasvatustieteiden 

kandidaatti- lastentarhanopettaja sekä sosionomi. Käytän myös kaikista vastaajistani 

nimitystä lastentarhanopettaja. Kyselyyn vastanneet osoitan ja erotan toisistaan isolla V- 

kirjaimella ja numerolla. Lastentarhanopettajia olivat vastaajat numeroilla 1-16 ja 

lastenhoitajia vastaajat numeroilla 17- 26. Työkokemusta vastaajillani oli kahdesta 

vuodesta n. 30 vuoteen. Kokemus omahoitajatyötavasta vaihteli puolesta vuodesta 

seitsemään vuoteen. En katso tutkimuskysymysteni ja -tulosteni kannalta tarpeelliseksi 

identifioida tutkimukseeni osallistuneita tämän tarkemmin. Analyysivaiheessa huomasin 

lastentarhanopettaja- vastaajieni käsityksissä omahoitajatyötavassa enemmän vaihtelua. 

Tämän suuremman vaihtelun mielenkiintoisuuden takia tein vielä kyselytutkimuksen 

lisäksi kaksi haastattelua lastentarhanopettajille, syventääkseni ymmärrystäni 

lastentarhanopettajien kokemuksista. Haastattelemieni lastentarhanopettaja- vastaajat 

osoitan isolla H- kirjaimella ja numeroilla 1 ja 2.  

 
Tutkimukseni on laadullinen, mutta tuloksien selvemmän esittämisen takaamiseksi käytän 

hyödykseni määrän osoittavaa pylväsdiagrammia. Tutkimukseni osoitti selvää eroa 

yleisessä käsityksessä työtavasta eri ammattiryhmien välillä ja sen vuoksi tuon tässä 
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tutkimuskohteen esittelyssä näkyville kuinka vastaajien käsitykset jakaantuivat 

ammattiryhmittäin.  

Kuviossa 1. näkyy miten yleensä omahoitajatyötavasta ajateltiin ja kuinka moni vastaaja 

ajatteli näin. Kyselyyn osallistuneista 26 vastaajasta omahoitaja työtapaa piti hyvänä tai 

erittäin hyvänä 14 vastaajaa. Kaikki kyselyyni osallistuneet kymmenen lastenhoitajaa 

pitivät työtapaa hyvänä, mutta vain viisi kuudestatoista kyselyyni osallistuneesta 

lastentarhanopettajasta ajatteli samoin. Pienillä, alle kolmevuotiailla, työtapa koettiin 

kuitenkin hyväksi sellaistenkin vastaajien mielestä, jotka eivät muuten pitäneet työtapaa 

hyvänä.  Muutama lastentarhanopettajavastaaja suhtautui työtapaan kriittisesti isojen lasten 

ryhmissä. Sekä hyvää että huonoa työtavassa näki viisi vastaajaa. Yhden vastaajan mielestä 

työtapa ei ollut hyvä ollenkaan.  
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Kuvio 1. Kokemus omahoitajuudesta yleensä 

 

Omahoitajuus toteutui vastausten perusteella hyvin vaihtelevasti. Omahoitajuutta 

toteutettiin tarkasti, etenkin pienten lasten osalta 11 vastaajan kertomana. Yhden vastaajan 

mielestä jopa liiankin tarkasti. Yhdessä vastauksessa kerrottiin, että työtapaa noudatetaan 

aluksi tarkasti ja sitten löysätään. Melko syvällisesti työtapaa toteutettiin kahden vastaajan 

kokemuksen mukaan. Kahdessa vastuksessa työtapaa ei toteutettu mitenkään korostetusti 
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eikä tarkasti. Sovelletusti tai joustavasti työtapaa kertoi toteutettavan neljä vastaajaa. 

Pienryhmätoimintaa kerrottiin käytettävän seitsemässä vastauksessa. Yleisesti 

omahoitajuutta toteutettiin perushoitotilanteissa, varhaiskasvatussuunnitelmien teossa sekä 

ohjatuissa toiminnoissa.  

6.1. Omahoitajatyötavan myönteisiä puolia 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimukseni tuloksia omahoitajuuden myönteisistä puolista 

lapsen, perheen, työntekijän ja työyhteisön näkökulmasta. Olen yhdistänyt kyselyn sekä 

haastattelujen kautta saamani tulokset. Kyselyyn vastaajista käytän isoa V- kirjainta sekä 

numeroa esim. V1.  Haastattelemieni kahden lastentarhanopettajan kokemuksista käytän 

merkintää H1 ja H2.  

 

 
Omahoitajatyötavan myönteiset puolet perheen näkökulmasta 

 

Tämän tutkimuksen mukaan omahoitajatyötapaa pidetään hyvänä lapsen kannalta. Työtapa 

koetaan erittäin sopivaksi alle kolmivuotiaille. Erityisesti pienten, alle kolmivuotiaiden, 

kohdalla on hyvä asia, kun on yksi aikuinen, joka pääsääntöisesti hoitaa lapsen asioita.  

Omahoitajatyötavan koetaan luovan lämpimiä vuorovaikutussuhteita ja turvaa pienelle 

lapselle. �Varsinkin pienille hyvä juttu� Toteutuessaan luo ihania pienryhmätuokioita, 

lämpöä ja läheisyyttä ryhmän jäsenten välille.� (V5) 

 

Erityisesti omahoitajatyötapa koetaan helpottavan päivähoidon aloitusta. Oman aikuisen 

avustuksella lapsi saa rauhassa omaan tahtiin tutustua päiväkodin ihmisiin ja tilanteisiin. 

Työntekijöiden kokemuksen mukaan, pienet lapset sopeutuvat omahoitajatyötavan 

käytänteitä toteutettaessa päiväkotiin nopeammin, jopa itkuisuutta on koettu olevan 

vähemmän. �Lapsi tutustuu omahoitajan avustuksella uuteen ympäristöön, uusiin asioihin 

ja kokonaan uuteen tilanteeseen paremmin. � (V26) 

Australialaisessa tutkimuksessa selvitettiin pienten lasten ja heidän ensisijaisten hoitajiensa 

kiintymystä haastattelemalla lasten vanhempia ja lasten omia hoitajia päivähoidossa. 

Tulokset näyttivät, että tutkimukseen osallistuneista suurin osa koki ensisijaisen hoitajan 

hoidon aloituksessa pienellä lapsella merkittävän hyvänä asiana. Vastaajat osoittivat 
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ymmärtävänsä turvallisen tunnesuhteen muodostamisen tärkeyden lapselle tässä 

ensimmäisessä ekologisessa siirtymässä mikroympäristöstä toiseen, siirryttäessä kotoa 

hoitoon.  (Ebbeck & Yim, 2009, s. 899�909.) 

 

Tämän tutkimuksen mukaan kyetäkseen sopeutumaan päiväkotiin lapsi tarvitsee lapsen 

tarpeita huomioivaa aikuista, aikuista joka osaa tulkita lapsen aloitteita. Tutkittavien 

mukaan työntekijät osoittavat ymmärtävänsä aloitusvaiheen tärkeyden ja sen, että sen 

onnistumiseen kannattaa paneutua. Työntekijät pyrkivät tekemään aloituksesta lapselle 

helpomman ja huolehtivat tarkasti, että lapsen turvallisuuden tunne ei järky. 

Omahoitajatyötavan koetaan takaavan lapselle läheisen aikuiskontaktin, kiintymyskohteen. 

�Omahoitaja on koitettu laittaa tähän aloitukseen, että hän olisi aamulla 

vastaanottamassa lasta, ja sitten että omahoitajuus olis siinä niin kauan, että lapsi ehtii 

kunnolla rauhoittua ja se on sovittu niinko  aikasemmin, että kuka ottaa lapsen sylliin ja 

hoitaa sillä aikaa, kun omahoitaja on poissa, että mieluummin sama ihminen, joka on 

aamupäivän pitäny esim. kahvitauon aikana lasta ni hoitas myös sen iltapäivän. Me 

tiedetään, että kun me saadaan, se alku hoidettua niin sitten helpottuu tilanne. Kaikkien 

pitää tukea sitä lapsen tuloa. Mutta sitten me päästään normaaliin päivärytmiin ja kaikki 

pystyy vähitellen alkamaan lasta hoitamaan ja hän oppii meihin vähitellen.� (H2) 

Avdeevan ja Khokhlachevan (2010) mukaan tutkimustulokset ovat osoittaneet, että lapsen 

helpompi sopeutuminen vieraisiin tilanteisiin on osoitus turvallisesta kiintymyssuhteesta. 

Epäsuotuisampaa sopeutumista on huomattu lapsilla, joilla kiintymyssuhde ei ole niin 

turvallinen. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää, että päivähoidossa tuetaan sekä lapsen 

kiintymyssuhdetta omaan vanhempaan että päiväkodin aikuisiin. (Avdeeva & 

Khokhlacheva, 2010, s. 97- 105.) 

Tässä tutkimuksessa useassa vastauksessa korostetaan sitä, että toimiminen pienemmissä 

ryhmissä edesauttaa aikuisen parempaa lapsen tuntemusta. Omahoitaja näkee lapsesta 

eniten asioita, kun pienryhmässä viettää aikaa lapsen kanssa. �Aikuisesta tulee lapselle 

läheinen ja kiinnytään omaan aikuiseen�. (V9) Työtapa koetaan päivähoitoympäristöä 

rauhoittavana ja pienryhmässä toimimista pidetään lapsen etuna. �Oppii tuntemaan lapset 

paremmin. Ryhmätoiminta rauhoittuu, meteli vähenee�. (V10) 
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Kishimoton (2012) mukaan meluinen ympäristö on todettu sopimattomaksi lapselle. 

Meluinen ympäristö vaikeuttaa lapsen mahdollisuutta olla vuorovaikutuksessa ja 

muodostaa ystävyyssuhteita toisten lasten kanssa. Se vaikeuttaa myös lapsen kykyä oppia 

uusia asioita. Meluisessa ympäristössä helposti toimitaan yksilöllisyys unohtaen niin, että 

lapset nähdään, mutta heitä ei oikeasti kuulla. Brasiliassa tehdyssä tutkimuksessa, kun 

lapset toimivat pienemmissä ryhmissä, havaittiin hoidon laadun paranevan muutenkin kuin 

vain pienempänä melutasona ryhmässä. (Kishimoto, 2012, s. 494- 498.) 

 

Tässä tutkimuksessa omahoitajatyötavan avulla työntekijän tuntemus lapsesta koetaan 

syvenevän. Lapsen paremman tuntemisen kautta yksittäisen lapsen kehityksestä ollaan 

paremmin selvillä. Useammassa vastauksessa todetaan, että omahoitajaryhmissä 

toimittaessa lapsen yksilöllisyys toteutuu paremmin. Lapsi tulee huomioiduksi ja kuulluksi 

omana persoonallisuutenaan. Lapsen yksilölliset temperamenttierot erilaisissa tilanteissa 

voidaan huomioida paremmin. �Nähdä asioita oikeasti lapsen silmin�kukaan lapsi ei jää 

päivän aikana ilman huomiota�. (V14) Puroilan ja Estolan (2012) mukaan jokaisen lapsen 

yksilöllinen huomioiminen on kasvattajien tärkeää tiedostaa. Lapsi kertoo 

hyvinvoinnistaan monin eri tavoin. Puhe on vain yksi kerronnan tapa. Aikuisen tulee 

oivaltaa, että oikeasti kuullakseen, tulee lasta kuulla kaikilla aisteilla, ei ainoastaan 

korvilla. Lapset kertovat hyvinvoinnistaan ilmeillä, eleillä, äänenpainoilla, kehon kielellä, 

kaikenlaisella toiminnallaan ja leikkimisellä. Aikuisen tulee tiedostaa, että hiljaisuus ja 

vetäytyminenkin ovat lapselle keinoja kertoa omasta olostaan. (Puroila & Estola, 2012,s. 

22�43.) �Jos on joku semmoinen oikein hiljainen lapsi tai vetäytyvä lapsi, kun on 

omahoitajuus, omahoitajan on pakko huomata myös se vetäytyvä lapsi. Ryhmässä on aina 

tämmösiä hyvin aktiivisia, ulospäin suuntautuneita lapsia, johon kiinnitettään huomiota, 

ihastellaan ja näin, mutta sitten on aina semmosia hiljaisia lapsia. Omahoitajuudessa 

omahoitaja huomaa heidätkin ja hänellä pitäisi olla myös heille aikaa paremmin�. (H2) 

Kolesin, O'Connorin ja Collinsin (2013) mukaan on huomattu, että ujoilla lapsilla on 

vähemmän vuorovaikutusta opettajan kanssa kuin vähemmän ujoilla lapsilla. 

Vuorovaikutuksen määrän vähyys voidaan yhdistää vähemmän läheiseen lapsi-hoitaja 

suhteeseen. (Koles, O'Connor & Collins, 2013, s. 56.)  

 
Tämän tutkimuksen mukaan lapsen osallisuuden koetaan paranevan omahoitajuuden 

myötä. �Lapsi saa paremmin äänensä kuuluviin..lapsen osallisuus toteutuu paremmin. � (V8) 

Clarkin, Kjorholtin ja Moss´n (2005) mukaan kasvattajan on tärkeää luoda lapselle tunne 
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siitä, että lapsen sanomisilla on merkitystä aikuiselle. Kuuntelulla ja kuulluksi tulemisella 

on tärkeä merkitys lapsen itsereflektioprosessille ja identiteetin rakentumiselle niin 

yksilöllisellä kuin yhteisöllisellä tasolla. (Clark, Kjorholt & Moss, 2005, s. 77.) Tämän 

tutkimuksen mukaan pienryhmässä toimittaessa yksittäinen lapsi tulee paremmin 

huomatuksi, saa enemmän yksilöllistä huomiota ja äänensä paremmin kuuluviin. 

Aikuisella on enemmän aikaa keskittyä lapsen asioihin ja kuulla lapsen toiveita. 

 

Lapsen keskittymiskyvyn ja sosiaalisten taitojen koetaan tutkittavieni kokemuksen mukaan 

paranevan pienemmissä ryhmissä toimittaessa. Lapsen leikkirauhan ja jopa leikkitaitojen 

koetaan paranevan. �Sosiaaliset taidot paranee� Pitkäkestoisia, hyviä leikkejä� (V8) 

Tiilikan (2005) mukaan sosiaalisten taitojen vahvistamista pidetään tutkimustulosten 

mukaan eräänä päiväkodin vahvuusalueena ja on todettu, että jo hyvin pienetkin lapset 

oppivat toisiltaan. (Tiilikka, 2005, s. 184. ) 

 

Tärkeäksi tässä tutkimuksessa koetaan myös se, että omahoitaja huolehtii lapsen 

perushoidosta. Pieni lapsi voi ennakoida tilanteita paremmin, kun tietää kuka häntä hoitaa. 

�Pienelle lapselle helpompi olla, kun tietää kuka aikuisista tulee ja nappaa syliin, ei 

tarvitse heti antautua kaikille�.  (V13) Hyväksi koetaan lapsen kannalta se, että yksi 

aikuinen pääsääntöisesti vastaa kaikista lapsen perushoitotilanteista. Omahoitajuuden 

kautta lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi, kun tietää, että vain tietyt kädet häntä hoitaa ja 

koskettelee. Lapsen hoitopäivän aikana tuntema stressintunne pienenee �On se yksi 

aikuinen keneen lapsi voi turvautua, siihen yhteen läheisimpään aikuiseen.� (H1) 

Badanesin, Dmitrievan ja Watamuran (2012) mukaan tutkimuksissa on osoitettu, että 

kokopäivähoidossa olevilla lapsilla stressihormoniarvot ovat koholla. Heidän 

tutkimuksensa osoitti turvallisen kiintymyssuhteen äitiin ja päiväkodin aikuisiin 

vaikutuksen lapsen kortisolitasoihin. Lapsilla, joilla oli turvallisempi kiintymyssuhde äitiin 

ja opettajaan, oli myös matalammat kortisolitasot. Kortisolin kohoamiselta lasta suojaa 

turvallinen kiintymyssuhde äitiin sekä laadukkaampi päivähoito. (Badanes, Dmitrieva & 

Watamura, 2012, s. 156 -165.) 

 

Whalleyn, Arnoldin, Lawrencen ja Peerless`n (2012) Englannissa tehdyn tutkimuksen 

mukaan, kun lapset koululaisina muistelivat omaa päiväkotiaikaansa, muistettiin erityisesti 

lasten omat hoitajat tai muuten merkitykselliset läheiset aikuiset. Tärkeinä muistettiin 

myös ystävät, joiden kanssa lapset olivat olleet paljon tekemisissä. Hoitosuhde, joka on 
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sisältänyt lapselle turvaa, kiintymystä ja kumppanuutta muistetaan vielä vuosien 

jälkeenkin. (Whalley, Arnold, Lawrence & Peerless, 2012, s. 522.) Tärkeästä aikuisten 

antaman hoivan laadusta toteaa myös Sinkkonen (2008): �Ei siis ole samantekevää miten 

lapsiamme kohtelemme, heidän kokemansa hyvä hoiva kantaa vielä seuraavillekin 

sukupolville. On osoitettu suuri todennäköisyys sille, että turvallisuus ja turvattomuus 

siirtyvät sukupolvesta toiseen�. (Sinkkonen, 2008, s. 41.) 

 

 

Omahoitajatyötavan myönteiset puolet perheen näkökulmasta 

  

Tässä tutkimuksessa omahoitajatyötavassa perheen näkökulmasta koetaan myönteisenä se, 

että tutustumisvaiheessa perhe ja omahoitaja tutustuvat ensin rauhassa toisiinsa. Tämän 

jälkeen omahoitajan avustuksella lapsi ja perhe tutustuvat päiväkotiin. Hyvänä koetaan 

myös se, että vanhemmat pääsevät näkemään paremmin päiväkodin arkea tämän 

tutustumisjakson aikana.  ��vanhemmat arvostavat sitä, että pääsevät oikeasti lapsen 

mukaan päiväkotiin�. (V14) 

Vastaajien kokemuksen mukaan vanhemmille on päivähoitoa aloitettaessa helpompi, että 

he tietävät kuka heidän lasta hoitaa enimmäkseen. Perheen kannalta on hyvä asia, että yksi 

ja sama työntekijä hoitaa yhteydenpidon. �että kaikki asiat mitkä perhettä koskee, että 

perhe voi sen yhen aikuisen kanssa jakkaa, niin hyvät kuin huonotkin asiat. On se yksi 

läheisin aikuinen kenenkä kanssa toimitat ne asiat.  � (H1) Tiilikan (2005) mukaan 

yhteistyö vaatii ammattilaisilta sensitiivisyyttä ja paneutumista, taitoa vanhempien kanssa 

tapahtuvaan vuorovaikutukseen. (Tiilikka, 2005, s. 187.)  

Vastaajat kokevat, että henkilökunta oppii tuntemaan oman pienryhmänsä lapsen 

vanhemmat parhaiten. Paremman tuntemisen myötä vanhempien on helpompi lähestyä 

omahoitajaa. Tutulle omahoitajalle on vanhempien helpompi puhua myös vaikeista 

asioista. Paremman tuntemisen myötä vuorovaikutus koetaan tuttavallisempana ja 

avoimempana. �Yhteistyö oman ryhmän vanhempien kanssa avoimempaa, syvällisempää ja 

luottamusta herättävää.� (V18) Myös Turusen (2011) tutkimuksessa voidaan nähdä 

omahoitajatyötavan hyvät asiat perheen kannalta, kun kasvatuskumppanuuden koetaan 

toteutuvan paremmin omahoitajuuskäytännössä kuin ennen omahoitajuutta. (Turunen, 

2011, s. 42.) 
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Tämän tutkimuksen mukaan omasta lapsesta keskusteleminen on vanhemmalle tärkeää. 

Omahoitajuuden avulla vanhempien luottamusta varhaiskasvatukseen voidaan lisätä, kun 

omahoitajatyötavan kautta työntekijä oppii tuntemaan lapsen paremmin ja keskustelu 

lapsesta on syvällisempää. Kasvatuskumppanuus pääsee todella muodostumaan.  

�Vanhemmat kokevat, että heidän lapsensa asioista tiedetään ja henkilökunta on 

perehtynyt lapsen asioihin�. (V22) Colmerin, Rutherfordin ja Murphyn (2011) mukaan 

Australiassa toteutetun Looking Glass- hankkeen myötä jokaiselle päivähoidossa olevalle 

lapselle kohdistettiin ensisijainen aikuinen, jolla oli keskeinen rooli lapsen päivittäisessä 

hoitamisessa. Perheen ja lapsen kumppanuuden hengessä tapahtuva tukemisen 

lisääntyminen koettiin hyödyttävän niin yksittäistä lasta kuin lapsen perhettäkin. (Colmer, 

Rutherford & Murphy, 2011, s. 16- 20.)  

 

Omahoitajatyötavan myönteiset puolet työntekijän näkökulmasta 

Tässä tutkimuksessa omahoitajatyötapa koetaan hoidon aloituksessa hyvänä. Pienryhmässä 

toimien päästään lähelle lasta ja sen kautta tuntemus lapsesta paranee ja syvenee. Lasten 

havainnointi helpottuu pienryhmissä toimittaessa. �Pystyn keskittymään toiminnassani 

pienempään ryhmään, opin tuntemaan lapset paremmin, jolloin osaan paremmin 

huomioida lapsen yksilöllisyyden.� (V23) De Schipperin, Tavecchion ja Van IJzendoornin, 

(2008) tutkimuksessa on voitu todentaa, että mitä enemmän hoitajat näyttävät positiivista 

hoivakäyttäytymistä lapsia kohtaan, sitä enemmän lapset näyttävät turvallista 

kiintymyskäyttäytymistä omia hoitajiaan kohtaan. (De Schipper, Tavecchio & Van 

Ijzendoorn, 2008, s. 454- 470.) 

 

Tämän tutkimuksen mukaan pienryhmästä huolehtiminen ja vastaaminen koetaan 

helpommaksi kuin koko lapsiryhmästä vastaaminen. Koetaan, että omahoitajatyötapaa 

käytettäessä vastuuta voidaan jakaa. Hyväksi koetaan se, että ei tarvitse koko isoa ryhmää 

pitää kaikenaikaa mielessään vaan voi välillä keskittyä vain omaan pienryhmään 

mahdollisessa erillisessä tilassa. Kiireen koetaan vähenevän ja toiminnan muutoinkin 

rauhoittuvan pienryhmässä toimittaessa. Hyväksi koetaan työntekijän kannalta myös se, 

että tieto lapsen päivän kulusta paranee. Työn tulokset näkyvät paremmin.   ��ehtii 

havainnoida lasta, oppia tuntemaan, voi hyödyntää hoidossa ja leikissä��. (V19) 

Samanlaisia kokemuksia vastuun jakamisen hyödyistä ja ryhmän rauhoittumisesta nousee 

esiin myös Uusitalon (2009, s. 64- 65.) tutkimuksesta.  



52 
 

Useassa vastuksessa omahoitajuuden koetaan selventävän työnjakoa. Jokaisen työntekijän 

on huolehdittava oman ryhmänsä lasten kaikki tilanteet loppuun asti. Vastaajien 

kokemuksen mukaan työntekijän täytyy oikeasti keskittyä lapsiin, lapsen kanssa täytyy olla 

aidosti vuorovaikutuksessa. Työtapa ei anna mahdollisuutta paeta tai siirtää vastuuta 

toisten työntekijöiden tehtäväksi. �Tämä malli jotenki sillälailla pakottaa kaikki 

kantamaan vastuuta, se on minusta tässä mallissa hyvä �.  (H2) Saman asian kokee myös 

haastateltava (H1) �siinä ei tule semmoista kuin joskus on tullut, että helposti luistetaan 

joistakin tehtävistä �. Myös Lepistön ja Valppu-Paason (2010) tutkimuksessa työntekijät 

kokevat olevansa paikalla lasten takia, työstä on unohdettu ja jätetty pois epäolennaiset ja 

merkityksettömät asiat. (Lepistö & Valppu-Paaso, 2010, s. 77) 

Tässä tutkimuksessa työntekijän kannalta koettiin hyväksi, että yhteistyö vanhempien 

kanssa tiivistyy, lapset ja perheet tulevat entistä tärkeämmiksi. Työntekijän koetaan voivan 

keskittyä vanhempien kanssa käytävään yhteistyöhön paremmin. �Tieto lapsesta kulkee ja 

voidaan ratkaista pulmia yhteistyöllä �. (V2) �Vaikeista asioista on helpompi puhua, kun 

ollaan oikeasti tuttuja ja luottamus ansaittu�. (V14) Positiivisia vaikutuksia mm. 

luottamuksen kasvamista ja näkökulman laajenemista yhteistyössä huomattiin myös 

Purtasen(2010, s. 35.) tutkimilla päiväkodintyöntekijöillä. Tässä tutkimuksessa muutaman 

vastaajan mukaan omahoitajuuden koetaan vaikuttavan parantavasti jopa työmotivaatioon 

ja omahoitajatyötavan koetaan antavan uudenlaista haastetta työhön. Muutaman vastaajan 

mukaan halua palata vanhaan työtapaan ei ole, omaa työtä ei enää voitaisi ajatella ilman 

omahoitajuutta.  

 

Omahoitajatyötavan myönteiset puolet työyhteisön näkökulmasta 

 

Tämän tutkimuksen muutaman vastaajan kokemuksen mukaan omahoitajatyötapa auttaa 

koko työyhteisöä toimimaan paremmin. Työtavan onnistunut käyttö päiväkodissa vaatii 

kaikilta työntekijöiltä oikeaa asennoitumista. Omahoitajuuden koetaan selkiyttävän 

toimintaa koko ryhmän kannalta ja hyvänä koetaan, että kaikki joutuvat tekemään yhtä 

paljon töitä ja kantamaan vastuuta tasapuolisesti. �Siinähän pystyy jakamaan sitä työtä 

niin, että ottaa osan lapsista asioita enemmän vastuulleen�. (H1) 

Siirtymätilanteet koetaan myös helpompina, kun toimitaan omissa pienryhmissä. 

Omahoitajatyötavan koetaan rauhoittavan koko ryhmän toimintaa. Käytänteiden hyvin 
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toteutuessa mahdollistaa lapsille ja aikuisille lämpöisiä, vastavuoroisia pienryhmätuokioita. 

Puroilan(2002) tutkimuksessa nousee esille tärkeä seikka muistaa huomioida pienryhmiin 

jakamisen perusteita myös lapsen kannalta. Useimmissa hänen tutkimukseen 

osallistuneissa ryhmissä, tuolloin 2000- luvun alussa, jako perustui useammin organisointi- 

ja ryhmänhallintakysymyksiin kuin pedagogisiin näkökohtiin. (Puroila, 2002, s. 71.) 

 

6.2. Omahoitajatyötavan epäkohtia 

Tässä kappaleessa käsittelen tutkimuksessani esiinnousseita vastaajieni kokemia 

omahoitajatyötavassa olevia epäkohtia. Tarkastelen epäkohtia lapsen, perheen, työntekijän 

ja työyhteisön näkökulmasta.  

 
Omahoitajatyötavan epäkohtia lapsen näkökulmasta  

 

Tässä tutkimuksessa omahoitajatyötavan epäkohtana lapsen näkökulmasta koetaan se, että 

omahoitaja ja lapsi voivat olla osan hoitopäivästä eriaikaan paikalla. Tämä epäkohta 

korostuu etenkin jatketun aukiolon päiväkodeissa. Tuolloin koetaan, että omahoitajuus ei 

toteudu. Muutenkin työvuorot- ja ajat koetaan sellaisina, että ��omahoitaja ei pysty 

kumminkaan olemaan kokoaikaa paikalla, et meillä eivät työtunnit siihen riitä�.  (H2) 

Epäkohtana lapsen kannalta nähdään myös se, että omahoitajuus ei voi kuitenkaan jatkua 

läpi koko lapsen päiväkotitaipaleen. 

 

Tutkimukseeni osallistujat toivoivat enemmän aikaa lasten yksilölliseen huomioimiseen. 

Omahoitajaryhmä koetaan ajoittain liian isoksi yhden aikuisen huolehtia. Pienten puolen 

työntekijät kokevat erityistä huolta lasten turvallisuudesta silloin, jos omassa pienryhmässä 

on esim. monta kovaa kiipeilijää ja kiipeilijöiden lisäksi lapsi, joka ei vielä kävele.  

 

Vastaajia huolettaa toimiminen tiiviisti vain omahoitoryhmissä. Epäkohtana koetaan myös, 

jos lapsella ei ole vertaista seuraa omassa pienryhmässään. Vastaajien kokemuksen 

mukaan lapset haluavat leikkiä kaikkien ryhmän lasten kanssa. Epäkohtana koetaan myös 

työtavan aikuislähtöinen tapa jakaa lapsia ryhmiin jo ennen kuin tunnetaan lasta.  
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Tässä tutkimuksessa muutamasta vastauksesta nousee esille huoli lapsen oikeudesta 

useampaan aikuiskontaktiin. Koetaan, että omahoitajaryhmien toiminta voi olla 

epätasaista.  �omahoitajat on erilaisia, saavatko lapset samanarvoista kohtelua, toiset 

jaksaa touhuta omien lasten kanssa enempi kuin toiset�.  (V9) Tilannetta pohditaan aivan 

lasten eriarvoistumiseen liittyvänä asiana. Epäkohtana lapsen kannalta koetaan myös tapa 

puhua minun ryhmästä tai porukasta. Kun puhutaan, että joku on minun lapsiani, niin joku 

toinen ei sitä olekaan, se ei tunnu hyvältä lapsen kannalta. Tietenkin jokainen lapsi kuuluu 

jonkun aikuisen nimikkoryhmään, mutta tilanne voi lapselle tuntua siltä, että ei ole kaikille 

aikuisille yhtä tärkeä.  

 

Haastateltava (H1) kertoo pohtineensa eriarvoistumista työntekijöiden erilaisten 

persoonien kautta.  �ollaan työntekijöinä erilaisia persoonia, että onko se nyt sen lapsen 

etu tosiaan olla aina sen väsyneen kanssa, mutta onko se lapsen etu olla aina kauhean 

touhukkaankaan kanssa. Jos lapsi on itse vaikka aika rauhallinen persoona ja hänelle 

sattuu tämmöinen touhutäti, niin eihän se ole hyvä sille lapselle�. 

Haastateltavan (H2) kokemuksen mukaan omahoitajaryhmät eriarvoistavat lapsia, koska 

voi olla että, � jollakin lapsella omahoitaja joka ei välitä leikkiä lasten kanssa, ei välitä 

opettaa pelejä, voi vetäytyä syrjään ja lapset saa riehua rauhassa. Toinen omahoitaja voi 

olla semmoinen, että keksii kokoajan ja on leikissä mukana�.  

Frankin, Stolarskin ja Scherin (2006) tutkimuksessa, joka tehtiin 18- 30 kk ikäisille lapsille 

Israelissa, voitiin huomata, että lapsilla on taipumusta enemmän itkuisuuteen 

päiväkodeissa, joissa hoitajat osoittavat välittämistään vähemmän. Itkua todettiin olevan 

huomattavasti vähemmän päiväkodeissa, joissa hoitajien kognitiiviset välitystaidot olivat 

korkeammat. Samassa tutkimuksessa huomattiin myös, että lapset lähestyivät vähemmän 

pääasiallista hoitajaansa, kun muut hoitajat olivat läsnä. Sama vähentynyt kontaktinotto 

omaan hoitajaan todettiin myös, kun lapset olivat suuremmassa ryhmässä. (Frank, Stolarski 

& Scher, 2006, s. 239- 251.)Edellä oleva tutkimustulos osoittaa sen, että lapset isommissa 

ryhmissä ollessaan rajoittavat tarvitsevuuttaan.  

  

Yhdessä tämän tutkimuksen vastauksesta ilmenee kokemus siitä, että tiiviiseen 

omahoitoryhmään ei tahdota päästää ryhmän muita lapsia. Omahoitoryhmä on niin 

kasvanut kiinni toisiinsa, että tilanteessa, jossa joudutaan toimimaan eri kokoonpanolla, on 

siihen lapsen toisesta ryhmästä vaikea päästä mukaan.  
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Tässä tutkimuksessa erityisesti lastentarhanopettajien vastauksissa pohditaan 

pedagogisuuden merkitystä ja näkymistä omahoitoryhmien toiminnassa. Kokemus siitä, 

että kaikki lapset eivät pääse tasa-arvoisesti nauttimaan kaikkien aikuisten erilaisesta 

osaamisesta tulee useassa vastauksessa esiin. Kaikkien lasten oikeudesta ryhmän opettajan 

osaamiseen on maininta seitsemän lastentarhanopettaja- vastaajan kokemuksissa. Erittäin 

harmittavana koetaan se, että osa lapsista jää etäisemmiksi ja tuntemus heistä on 

pinnallisempi. Lastentarhanopettajat kokevat pinnallisemman tuntemisen erityisenä 

epäkohtana suhteessa siihen, että ovat kuitenkin koko ryhmän mahdollisesti ainoita 

lastentarhanopettajia. Lastentarhanopettajat kokevat olevansa ryhmän pedagogisia 

vastuunkantajia ja haluaisivat tuntea kaikki ryhmän lapset yhtä hyvin.  

 

Epäkohtana koetaan myös se, jos omahoitajan ja lapsen kemiat ei kohtaa. Vaikka 

työntekijä kykenee tilanteeseen suhtautumaan ammatillisesti, on kemioiden 

kohtaamattomuus kuitenkin asia, joka vaikuttaa päivittäiseen lapsen ja työntekijänkin 

hyvinvointiin päiväkodissa. Tilanteen korjaamiseksi voidaan löytää keinoja, mutta 

kuitenkin koetaan, että ryhmiä on vaikea käydä muuttelemaan muutaman kuukauden 

jälkeen. Välttämättä kenelläkään toisella lapsella, perheellä tai omahoitajalla ei ole yhtä 

aikaa tarvetta tai halua ryhmien muutoksiin.  

 

Omahoitajatyötapaa toteutettaessa hankalana koetaan omahoitajan poissaolot. Koetaan, 

että entisessä tavassa ryhmän työntekijät tunsivat kaikki lapset yhtä hyvin ja tiesivät 

paremmin kaikkien asioista.  Työntekijöitä mietityttää myös ryhmään lyhytaikaisesti 

tulevat sijaiset. Vastaajien kokemuksen mukaan lapset turvautuvat silloin ryhmän omiin 

työntekijöihin ja toimiminen omahoitajaryhmissä on hankalampaa lasten vierastaessa 

sijaista. Näissä tilanteissa toki koetaan, että joustoa löytyy niin, että tilanteet saadaan 

sujumaan lasten kannalta parhain päin.  

 

Haastateltava (H1) kokee haasteena lasten liiallisen kiintymisen omahoitajaan. Hänen 

mielestään osa lapsista kiintyy erittäin voimakkaasti yhteen aikuiseen, �omahoitajan 

perään lapsi sitten itkee, kun tämä ei ole paikalla tai jos se lähtee käymään jossakin siitä 

osastosta�. Hänen mielestään päiväkodissa ei lasten pitäisi kuitenkaan niin paljon kiintyä 

yhteen aikuiseen. Hän pohtii myös sitä, että onko lapsen edunmukaista se, jos yksi 

aikuinen on aina niitten lasten kanssa. Hänen mielestään lapsen kannalta � ei välttämättä 
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ole hyvä, että vain se yksi ja sama aikuinen on antamassa ja laittamassa niitä rajoja tai 

sitten se, ettei laita niitä ollenkaan.�  

Haastateltava (H2) kokee epäkohtana sen, jos omahoitaja on liian innostunut lapseen eli 

sitoo lapsen liikaa itseensä, �että me ollaan kumminkin ammattilaisia ja me ei olla äitejä. 

Joillakin se menee vähän äitiyden puolelle� �sei ole meidän toinen identiteetti että ei 

meistä tule äitejä, että silti meidän pitää toimia ammatillisesti. Siinä on semmoinen 

rajanveto, joka jollakin ihmisillä mennee yli.� 

 

Omahoitajatyötavan epäkohtia perheen näkökulmasta  
 

Tässä tutkimuksessa perheen näkökulmasta epäkohtana koetaan se, jos tieto ei jostain syystä kulje 

perheen, omahoitajan ja muiden työntekijöiden välillä. Tällaisessa tapauksessa omahoitajuuden 

koetaan vähentävän perheen luottamusta. Epäkohtana koetaan myös se, jos perheen ja omahoitajan 

vuorovaikutus ei suju henkilökemioiden kohtaamattomuuden takia. Haastateltavan (H1) 

kokemuksen mukaan �on vaan teoriaa, että vaihdetaan omahoitajaa, jos kemiat eivät 

perheen kanssa toimi. että niitä muita ryhmiä pitää ruveta sitten hajottamaan, että 

vanhemmat toisesta ryhmästä ei välttämättä halua vaihtaa sitä omaa omahoitajaansa 

toiseen.� Haastateltavan (H2) kokemuksessa korostuu työntekijän ammatillinen osaaminen 

tilanteessa, jossa perheen ja omahoitajan henkilökemiat eivät kohtaa. �se voi olla hankala 

tilanne, mutta ammattilaisena voi siitäkin tilanteesta mennä läpi. Käyttäydyn kumminkin 

asiallisesti ja puhun lapsesta kauniisti ja kohtelen vanhempia ihan ystävällisesti. Me 

ammatillisesti mennään sen yli. Omahoitajaa siitä ei vaihdeta�.  

Eräässä vastauksessa epäkohtana perheen kannalta koetaan se, että vanhemman toivetta 

siitä, että lapset voisivat leikkiä enemmän koko ryhmän lasten kanssa, ei voida kuunnella. 

 

Omahoitajatyötavan epäkohtia työntekijän näkökulmasta  

 

Tässä tutkimuksessa vastaajien kokemuksen mukaan omahoitajatyötavan epäkohtana 

työntekijän kannalta koetaan se, että lasten hoitoajat ja omahoitajan työvuorot eivät aina 

kohtaa, päivittäinen kohtaaminen lapsen ja omahoitajan välillä jää lyhyeksi.  
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Vastaajien kokemuksen mukaan lasten eri -ikäisyys ja tasoisuus aiheuttaa ryhmässä 

toimimiselle haasteita. Pienten puolella työ koetaan omahoitoryhmissä fyysisesti raskaaksi, 

jos omassa ryhmässä on paljon pieniä.  Henkilökunnan vähyys koetaan myös haasteeksi 

pienryhmissä toimimiselle. Vastaajien kokemuksen mukaan toimiminen pienryhmissä 

vaatisi lisää jakotiloja. 

 

Tämän tutkimuksen muutaman vastaajan kokemuksen mukaan omahoitajatyötapaa 

puhtaasti noudatettaessa, työtapa sitoo työntekijän todella tiiviisti lapsiryhmään. Kun 

avustavaa henkilökuntaa ei ole käytettävissä, jopa tauoille pääseminen on haasteellista. 

Tällaisessa tilanteessa työtavan toteuttamisen koetaan muuttuvan pakonomaiseksi. 

 

Muutaman vastaajan kokemuksen mukaan epäkohtana voi myös olla se, että tiiviisti 

omissa ryhmissä toimittaessa lapset saattavat vierastaa jopa ryhmän muita työntekijöitä. 

Epäkohtana koetaan myös se, että ei tunneta kaikkia perheitä riittävän hyvin. Työntekijän 

kannalta ikävänä koetaan myös se, jos henkilökemiat lapsen ja perheen kanssa eivät 

kohtaa.   

 

Muutamassa kokemuksessa koulutuksen ja perehdytyksen puute omahoitajuudesta koetaan 

osaltaan lisäävän epäluuloisuutta työtapaa kohtaan. Tämän vuoksi työtavasta toivottiin 

lisää koulutusta. Koetaan, että omahoitajatyötapaa on vaikea toteuttaa, jos kaikki 

työryhmän jäsenet eivät tunne työtapaa omakseen. 

 

Tässä tutkimuksessa muutamaa lastentarhanopettaja vastaajaa selvästi mietityttää myös 

omahoitajatermi. Termi koetaan harhaanjohtavaksi, kun päiväkodissa työskentelee 

kuitenkin hoitajia ja opettajia. Työtapaa toteutettaessa koetaan lastentarhanopettajan rooli 

vaikeana. Opettajan pedagogisen osaamisen ja pedagogisen vastuun toteutuminen koko 

ryhmän lapsille tasapuolisesti koetaan vaikeana. Koulutuksen huomioiminen ja merkitys 

haluttaisiin näkyvän paremmin päiväkotityössä. Muutaman vastaajan kokemuksen mukaan 

työtehtävät ja tilanteet lasten ja perheiden kanssa ovat haasteellisia, huolta koettiin siitä 

riittääkö kaikilla osaaminen.  

Haastateltavan (H1) kokemuksessa nousee hänen vaikea rooli työntekijänä, kun ajoittain 

kasvattajana huomaa tarvetta ohjeistaa toistenkin ryhmien lapsia päivittäisissä tilanteissa. 

Hänen kokemuksensa mukaan, jos oma ryhmä on erityisen raskas tai haastava on melko 
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kova työ saada ryhmä yksin toimimaan. Yksi lapsi saattaa viedä kaiken ajan ja kuitenkin 

pitää yrittää koko ryhmän kanssa toimia. Toiset oman ryhmän lapset jäävät silloin vähälle 

huomiolle. Ryhmää on hänen kokemuksen mukaan vaikea muuttaa kuukauden tai kahden 

kuukauden päästä.  

Haastateltavan (H1) kokemuksen mukaan on raskasta, jos joku lapsi kiintyy työntekijään 

liikaa. Hänen mielestään lapsen ei ole tarkoitus kiintyä työntekijään samalla tavalla kuin 

omiin vanhempiin. Haastateltava, H2, toi esiin kokemuksen siitä kuinka voi tulla lasten 

kanssa jopa liian tiivis suhde. �En mää kaipaa semmoista että lapsi käyttäytyy minua 

kohtaan kuin äitiänsä kohtaan� jos kaikki mulle kiukuttelis yhtä voimakkaasti kuin kotona 

äitille niin ei minun voimat riitä, että kumminkin päiväkoti on päiväkoti ja se on 

kumminkin ryhmässä oloa�. Lapset takertuvat hänen kokemuksensa mukaan omaan 

aikuiseen eivätkä haluaisi, että muut heitä hoitaisivat enää. Tällainen tilanne voi tuntua 

työntekijästä hyvin ahdistavalta. Toisaalta hän tiedosti myös sen, että usein selkeästi uudet 

ripustautumiset lapsella johtuvat siitä, että lapsen elämässä on joku asia meneillään, jolloin 

omahoitajasta haetaan voimallisesti tukea.  

Haastateltava (H2) tuo esille tilanteen, kun omahoitajalla alkavat voimat loppua ja hoitaja 

ei jaksa pitää omaa ryhmäänsä hallinnassa. Oma ryhmä ja sen kanssa toimiminen alkaa 

ahdistaa työntekijää. Kun lapset vaistoavat ja näkevät hoitajan väsymisen, niin 

rauhattomuus kasvaa ja leviää ryhmässä. Tällaiset tilanteet ovat hoitajille raskaita. Koles`n,  

O'Connori ja Collinsin (2013) tutkimuksissa on todettu yhteys työntekijän positiivisen tai 

negatiivisen käyttäytymisen ja asenteen työhön, työtyytyväisyyden ja työntekijän 

työympäristön olosuhteiden välillä. Epäsuotuisa työympäristö, negatiivinen asenne työhön 

sekä tyytymättömyys ilmenee vähemmän tunnepitoisena käyttäytymisenä ja 

vihanilmauksina työympäristössä. (Koles, O'Connor & Collins, 2013, s. 58.) Haastateltava, 

H2, tuo esiin myös kokemuksen siitä kuinka omahoitajaryhmissä toimiminen aiheuttaa sen, 

että työntekijällä hämärtyy ajatus siitä, että kaikki koko ryhmän lapset pitää olla 

kasvattajille samanarvoisia.  �et jos sää omille lapsille puhut lempeästi ni saatko sinä 

karjua muitten lapsille, et alkaa olemaan semmoinen emo, eihän me niin voida toimia.� 

 

Tässä tutkimuksessa epäkohtana työntekijän kannalta, muutamassa vastauksessa, koetaan 

myös vaatimus siitä, että omahoitaja päiväkodissa siirtyisi kokoajan saman ryhmän 

mukana. Erityisesti tilanne koetaan vaikeana silloin, jos työntekijän on kokenut jotain 
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epäkohtia ryhmän kanssa toimiessaan.  Vaativana työntekijälle koetaan myös se, että 

aloitusjakson aikana noin kuukauden ajan kaikki työvuorot tehdään lapsen hoitoaikoja 

paremmin vastaaviksi. Toisaalta aloitus ymmärretään tärkeänä yksittäisen lapsen kannalta 

ja sen vuoksi siihen on sopeuduttu.  

 

 Omahoitajatyötavan epäkohtia työyhteisön näkökulmasta  

 

Tämän tutkimuksen mukaan omahoitajatyötavan toteuttaminen voi kiristää työntekijöiden 

välejä, jos sitä ei toteuteta joustavasti ja jos työtapaan ei ole sitouduttu. Koetaan, että 

työntekijän pitää hyväksyä, omaksua ja pitää hyvänä työtavan käytänteitä ennen kuin sitä 

voidaan toteuttaa. �Meidän pitää itse se hyväksyä, että me pystytään toimia. Ei se voi 

onnistua, ihmisten pitää itse löytää mitä he siitä ottaa. Sieltä varmaan jokainen voi ottaa 

hyviä asioita, muttei semmosta voi tehdä millasta sä et niinko pidä hyvänä. Et sinä voi 

semmosta tehdä työssä �. (H2) 

Epäkohtana koetaan myös se, että sijaisia on vaikea saada, mutta myös se, että sijaisen 

aikana omahoitajuuden toteuttaminen koetaan hankaloituvan. Työvuorojen koetaan myös 

hankaloittavan työtavan toteuttamista, kun välillä työntekijöillä on lyhyitä päiviä tai 

koulutuksia. Kotikäyntien toteuttamisen koetaan vievän aikaa työskentelystä itse 

lapsiryhmässä. Tiimin sisäiselle yhteistyölle koetaan myös olevan liian vähän aikaa. 

Riittävää tiedon jakamista pidetään erityisen tärkeänä ja vastaajat pohtivat, että 

muistavatko tarpeeksi informoida toisia työntekijöitä �omien� lasten ja perheiden asioista. 

Tiedon välittäminen ja avoimuus omahoitajana toimittaessa on ensiarvoisen tärkeää.  

Epäkohtana työyhteisön kannalta koetaan myös se, että vanhemmat haluavat vaikuttaa tai 

jopa valita omahoitajan omalle lapselleen. Epäkohtana pienryhmien muodostamiselle 

koetaan sekin, että omahoitajaryhmät jaetaan ennen lapseen tutustumista.  

Tässäkin tutkimuksessa ryhmäkoot päiväkodeissa koetaan suuriksi ja sen kautta 

haastaviksi. Kiire koetaan työtä haittaavaksi. Omahoitajatyötavan koetaan olevan hyvin 

intensiivinen ja sen vuoksi koetaan huolta kasvatushenkilöstön jaksamisesta. 

Vuorohoitoyksiköissä koetaan työtavan toteuttaminen vaikeaksi erityisesti työvuorojen ja 

lasten hoitoaikojen kohtaamattomuuden takia. Myös työtavan käytänteiden toteuttaminen 

vuorotteluvapaan tai � puolikkaan työntekijän� aikana koetaan haastavaksi. 
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Haastateltavan (H1) kokemuksen mukaan omahoitajatyötapaa toteutettaessa toisen 

omahoitajan ryhmän asioihin on vaikeampi muiden työntekijöiden puuttua vaikka olisi 

tarvetta. Hänen mielestään omahoitajatyötavassa kaikilla työntekijöillä on melkein samat 

toimenkuvat. Sama minkä koulutuksen on käynyt, niin kaikki tekevät kutakuinkin niitä 

samoja �hommia�. Haastateltava kokee, että toimenkuvien samankaltaisuuden takia toisen 

omahoitajan työhön on vaikeampi puuttua edes hienotunteisesti opastaen vaikka näkee, 

että toisella ei jaksaminen tai osaaminen riitä.  �Tiimipalavereissa niihin asioihin on 

puututtu, mutta kun pitäisi olla semmoinen päivittäinen jämäkkyys siinä työskentelyssä. 

Mutta kun on tehty kuitenkin se jako, tämä on sun tai sinä hoidat näitten asiat, niin siinä 

pitäisi kuitenkin olla sanomassa�, Tällaisissa tilanteissa on vaikeampi puuttua, kun se 

omahoitajuus on, vaikeampi mennä toisen tontille�.  

Muutamassa vastauksessa koetaan, että työtavasta on saatu liian vähän tietoa ja 

koulutuksen koettaisiin selventävän ja poistavan epäluuloisuutta työtapaa kohtaan myös 

koko työyhteisön kannalta.  

 

6.3. Omahoitajatyötavan parannusehdotuksia   

Tässä tutkimuksessa nousee runsaasti esiin ehdotuksia, sille kuinka omahoitajatyötapaa 

voitaisiin kehittää. Tässä osiossa käsittelen omahoitajatyötavan parannusehdotuksia lapsen, 

perheen, työntekijän ja työyhteisön näkökulmasta ajateltuna.  

 

 
Parannusehdotuksia lapsen näkökulmasta 
 
Tässä tutkimuksessa parannusehdotuksena omahoitajuudelle lapsen kannalta esitetään, että 

pienryhmiin jako tehtäisiin vasta lasten ja aikuisten tutustumisen ja kaverisuhteiden 

muodostumisen jälkeen. Ehdotetaan mahdollisuutta siihen, että välillä voitaisiin toimia eri 

ryhmissä, jotta lapset saavat ikäistä leikkiseuraa. �Me ollaan koettu ihan hyvänä et lapsilla on 

joskus mahdollisuus, että he saa leikkiä parina päivänä viikossa myös muitten pienryhmien 

kanssa�että ei aina olla siinä omassa pienryhmässä. ..Et semmonen niinko järjen käyttö. 

Se ei saa olla semmoinen este, että lapset ei saa leikkiä keskenänsä jos ne löytää toisistaan 

sopivan, jos he haluaa leikkiä keskenänsä niin kyllä ne silloin saa leikkiä. � (H2) 



61 
 

Ehdotetaan myös, että sijaista vierastavia lapsia hoitaisivat ryhmän muut omat aikuiset. Yleensäkin 

lasten parempaan tutustumiseen kaikkiin ryhmän aikuisiin auttaa se, että kaikki työntekijät 

puuhastelevat välillä kaikkien ryhmän lasten kanssa. �me ollaan myös vaihdettu niin, että lapset 

pysyy porukkana mutta hoitaja vaihtuu�. (H2) 

Haastateltava (H2) nostaa esiin epäkohdan siitä, että korostettaan sitä, että omahoitajuus 

säilyy ja jatkuu pitkälle mutta esimerkiksi kesällä ryhmät pilkotaan. Vaikka samasta 

päiväkodista on lapsia menossa päivystävään päiväkotiin, heidät saatetaan laittaa eri 

ryhmiin ja tutut hoitajat toiseen ryhmään. Siinä hänen kokemuksen mukaan ei ole mitään 

järkeä, koska silloin juuri pitäisi olla lapsella turvallinen olo, kun on paljon outoja lapsia ja 

paljon outoja aikuisia. Buysen, Verschueren & Doumen (2011) Hollannissa tehdyssä 

tutkimuksessa selvitettiin voiko läheinen opettaja-lapsi-suhde toimia puskurina negatiivisia 

vaikutuksia, kuten aggressiivista käyttäytymistä, vastaan lapsille, joilla on vähemmän 

kiinteä suhde omaan äitiin. Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, voiko opettaja 

sensitiivisellä käyttäytymisellään estää sen, että vähemmän vanhempaansa kiintyneet 

lapset eivät muodostaisi myös vähemmän läheisiä suhteita opettajaansa. Tutkimuksessa 

todettiin, että opettajan sensitiivinen käytös pienensi vähemmän kiinnittyneiden lasten 

riskiä aggressiiviseen käyttäytymiseen. Todettiin myös, että opettajien sensitiivinen 

herkkyys ja tietoisuus auttoivat, turvattomasti kiintyneitä lapsia, jotta he eivät enää ole 

vaarassa kehittää vähemmän läheisiä suhteita myös opettajiensa kanssa. (Buyse, 

Verschueren & Doumen, 2011, s. 33- 50.)  

Haastateltavan (H2) kokemuksen mukaan lasten eriarvoistamisen vähentämiseksi olisi 

hyvä palata käytänteisiin, että lastentarhanopettaja toimisi enemmän kaikkien ryhmän 

lasten kanssa. �Kun minä näen, että omahoitaja ei jaksa tai ei halua tai ei ymmärrä sen 

yhdessä toimimisen tärkeyttä, vaikka siitä on puhuttu. Silloin minä menen itse sinne 

ryhmään ja ohjaan niitä�. Haastateltavan kokemuksen mukaan välillä on ohitettava 

omahoitajuus lapsen edun nimissä.  

Haastateltavan (H2) kokemuksen mukaan omahoitajuuden tarkka toteutus pienillä 

päivähoidon aloituksessa on hyvä asia, mutta kokee myös tärkeäksi sen, että kaikki koko 

ryhmän työntekijät tekevät asioita lasten kanssa. �alkuaika mennään aika pitkälle 

omahoitajuuden kautta eli pieni kun tulee päiväkotiin niin omahoitaja mahdollisimman 

paljon häntä hoitaa ja pitää sylissä ja on lähellä Mutta sitten kun lapsi alkaa tottumaan 

meihin muihin, vähitellen muutkin alkaa lasta pukemaan. Kokoajan muutkin juttelee 
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lapselle ja ottaa kontaktia sen verran kun me nähdään, että lapsi pystyy hyväksymään 

Mutta sitten kun lapsi on oppinut meihin ja meidän tapoihin, niin sitten me siirrytään 

enemmän siihen, että aletaan tekemään työvuorojen mukaisesti tehtäviä �  

Haastateltavan (H1) kokemuksen mukaan lastentarhanopettajana pitäisi saada olla 

enemmän joittenkin lasten kanssa päivittäisissä tilanteissa ja puuttua niihin. Hänen 

mielestänsä pitäisi mieluummin toimia niin, että päiväkodissa lapset olisi jaettu 

pienryhmiin, joissa aikuinen voisi ajoittain vaihtua. Joihinkin asioihin pitäisi haastateltavan 

(H1) kokemuksen mukaan lastentarhanopettajan voida puuttua enemmän ja tuoda 

pedagogista osaamistaan siihen.  

 

Parannusehdotuksia työntekijän näkökulmasta 

 

Tämän tutkimuksen muutaman vastaajan kokemuksen mukaan puhdas omahoitajuus on 

haasteellista toteuttaa. Onnistunut toteuttaminen vaatisi riittävästi henkilökuntaa ja sen vuoksi 

henkilökunnan jaksaminen tiiviissä omahoitoryhmissä toimittaessa mietityttää. Pienryhmätoiminta 

koetaan hyvänä ja kehitettävänä asiana. Omahoitajuudesta huolimatta ajatellaan, että työntekijän on 

nähtävä ja muistettava kaikki lapset ja sen kautta kokonaisuus. 

Työtapaa toivotaan kehitettävän ja lastentarhanopettajan rooli halutaan erityisesti 

lastentarhanopettaja vastaajien kokemuksen mukaan näkyvämmäksi. Haastateltavan (H1) 

kokemuksen mukaan � pienryhmätoiminnassa pystyisi työntekijän vahvuuksia käyttämään 

enemmän hyväksi. Silloin pystyisi joka ryhmän kanssa jakamaan sen oman osaamisensa ja 

vahvuutensa.� Omahoitaja nimitystä ei pidetty etenkään lastentarhanopettajien 

keskuudessa ja kannalta parhaana mahdollisena, toivottiin termien muuttamista. Toisaalta 

oli myös vastaajia joita nimitys ei haitannut vaan omahoitajuus koettiin positiivisena lisänä 

omaan opettajuuteen.  

Tässä tutkimuksessa toivotaan työntekijälle enemmän mahdollisuutta myös vaihtaa 

omahoitoryhmää ja omahoitolapsia: �onko hoitajalle hyväksi jos hänellä tuntuu, että 

haluaa jotakin muuta, uudistusta, niin ei olisi pakko jäädä johonkin ryhmään ja joittenkin 

lasten kanssa vaan olis mahdollista vaihtaa ryhmää. � (H2) Vastauksista nousee myös toive 

siitä, että työntekijöillä olisi vapaus valita haluaako toteuttaa työtapaa. �Et se voijaan niinko 
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esitellä joissaki koulutuksissa ja työntekijät voi sieltä ottaa niitä ommaan ryhmään sopivia 

asioita.�( H2) 

Lastentarhanopettajan rooli koko ryhmän pedagogisena johtajana halutaan säilyttää ja 

siihen koetaan olevan koulutukselliset perusteet. �Lasten kanssa on se, että tietyt asiat 

meiltä sujuu aika, niinkö yksin tai sillai niinko sujuu luontevammasti. Me ollaan ne vaan, 

ne opittu tekemään ja myös sitte tietyt tämmöset vanhempien oisko neuvonta tai ohjaus niin 

niissä on sitte kans � (H2) Tässä tutkimuksessa konkreettisina parannuksina esitetään 

mahdollisuutta siihen, että lastentarhanopettaja kävisi hoitamassa myös muiden 

omahoitoryhmiä säännöllisesti. Myös lapsen varhaiskasvatussuunnitelma käytäisiin 

lastentarhanopettajan ja omahoitajan kanssa yhdessä läpi ja pohditaan kuinka asioita 

otetaan keskustelussa vanhempien kanssa esille. Lastentarhanopettaja, ryhmän 

pedagogisen vastuunkantajana voisi kirjoittaa jokaisen lapsen papereihin omat terveisensä 

lapsen vanhemmille.  

 

Parannusehdotuksia työyhteisön näkökulmasta 

Tähän tutkimukseen osallistuneen muutaman vastaajan kokemuksen mukaan omahoitajatyötapaa 

kohtaan on ennakkoluuloja ja virheellisiä käsityksiä. Työtavan onnistunut toteuttaminen edellyttää, 

että työntekijä on sisäistänyt käytännöt osaksi omaa ajatteluaan. Työyhteisöllä täytyy olla 

yhdenmukainen näkemys, yhteinen linja toiminnasta. Erityisen tärkeänä onnistumisen kannalta 

koetaan kommunikointi. Vastauksissa toivottiin lisää aikaa yhteiselle keskustelulle ja 

suunnittelulle. Oman työn reflektointi koetaan tärkeäksi osaksi työtä ja työssä kehittymistä. 

Muutamassa vastauksessa työtavasta toivottiin henkilökunnalle lisää tietoa ja koulutusta. 

Amerikkalaisessa tutkimuksessa haluttiin testata onko koulutuksella, joka tähtäsi 

lastenhoidon ammattilaisia kehittämään myönteisiä suhteita lapsia kohtaan, vaikutusta 

siihen, että hoidon laatu paranisi päiväkodeissa. Tutkimuksessa mukana olevat lapset olivat 

iältään 11- 23 kk. Tutkimuksessa voitiin havaita parannuksia niin työntekijöiden 

emotionaalisen saatavuuden, kiintymisen kuin yleisen vuorovaikutuksenkin osalta 

verrattuna ryhmiin, joissa koulutusta ei saatu. (Biringen, Altenhofen, Aberle, ect. 2012, s. 

23 -34.)  

Tutkimukseni mukaan omahoitajatyötavan koetaan vaativan kehittämistä. Koetaan, että 

työntekijöiden täytyy osata soveltaa työtapaa tilanteisiin sopivaksi. Omahoitajuuden koetaan 

vaativan työntekijöiltä joustoa. Muutaman vastaajan kokemuksen mukaan omahoitajuuden 
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löysäämisen koetaan tehneen päivittäisistä tilanteista joustavampia ja parantaneen lasten ja 

työntekijöiden tyytyväisyyttä. Haastateltavan (H2) kokemuksen mukaan omahoitajuuden 

löysääminen on ollut hyväksi kaikille niin aikuisille kuin myös lapsille. Lapset ovat paljon 

tasaisempia, he luottavat paremmin kaikkiin hoitajiin. �Heillä ei iske paniikki vaikka 

omahoitaja häviää siitä huoneesta, lapset tietää, että kaikki minua hoitaa nämä tämän 

ryhmän aikuiset. Vähemmän on semmoista niin kuin omahoitajalle kiukuttelua et, että ne 

oli liian kiinteitä ne suhteet.� Haastateltava (H2) jatkaa kokemuksensa erittelyä �mitä me 

yritettiin vetää sitä hirveän puhdasta omahoitajuutta, Minusta se laski meidän hoidon 

tasoa.  Se oli lapsillekin stressaavaa, että niistä raukoista tuntu, että pitää vaan sen yhden 

perässä taapertaa.� Haastateltavan (H2) kokemuksen mukaan hoito on ollut 

omahoitajuuden �löysäämisen� jälkeen laadukkaampaa. Hän kokee, että nyt ovat kaikki 

paljon paremmissa henkisissä voimissa niin lapset kuin aikuisetkin. 

Erään kyselyyn osallistuneen vastaajan kokemuksen mukaan omahoitajuuden toteuttaminen ei voi 

olla laadunmittari. Haastateltava (H1) pohtii samaa asiaa omahoitajuuden toteuttamisesta 

laadun osoittajana. � mittaako tai osoittaako se sitä laatua, jos on omahoitajatyötapa 

käytössä, että onko niissä päiväkodeissa laadukkaampaa hoitoa, joissa se on käytössä.  

Voihan sen tehdä ja mitata sillä laatua, mutta minun mielestä se ei voi olla niin. � 

Tämän tutkimuksen mukaan päiväkodinjohtajalla koetaan olevan tärkeä rooli pedagogisen 

keskustelun ylläpitäjänä.  Haastateltavan (H1) kokemuksen mukaan johtajan suhtautuminen ja 

kanta omahoitajuuteen vaikuttaa siihen minkälaiseksi käytäntö muokkautuu päiväkodissa. 

Toisaalta haastateltava (H1) pohtii, että onko johtajia edes kuunneltu, kun on päätetty 

tämmöinen työtapa ottaa käytäntöön. Haastateltavan (H2) kokemuksen mukaan 

omahoitajatyötavan toteutuksesta käytävä keskustelu on tasaantumassa.  �olisiko tämä 

omahoitajuus vähän rauhoittumassa tässä kaupunginkin hommassa. Kyllä johtajat sitä 

varmaan toivoo ja mainostaa että meillä on tämä omahoitajuus. � 

  

6.4. Lastenhoitajan rooli päiväkodissa 

Tässä tutkimuksessa tutkimieni lastenhoitajien joukossa rooli lastenhoitajana koetaan, 

tämän hetkisessä työssä selkeänä. Oma rooli lastenhoitajana koetaan ensiarvoisen tärkeänä. 

Omahoitajana työskentely on suunnitelmallista ja toteutuu hyvin�. (V24) Koetaan, että 

omassa roolissa lastenhoitajana tärkeällä sijalla on toimiminen lapsille turvan antajana ja 
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hyvinvoinnin lisääjänä. �Omahoitaja muodostuu lapsille ajan myötä tärkeäksi turvaksi, 

jolle voi näyttää todelliset tunteensa.� (V19) Tärkeänä pidetään myös roolia lapsen 

erityispiirteiden ja � tarpeiden huomioijana, lapsilähtöisyyden toteuttajana.� Lapsi tulee 

kuulluksi ja lapsen yksilöllisyys korostuu�. (V18) Vastuuta koko ryhmästä korostettaan ja 

oma rooli koetaan olevan koko ryhmän hoitaja. Hoitopainotteisuus korostuu myös Viitalan 

(2008, s. 34.) raportissa, jossa päiväkodin lähihoitajat itse korostivat perushoitoon liittyvien 

tehtävien merkitystä ja kokivat sen tärkeänä osaamisalueenaan päivähoidossa. Virolaisen 

(2006,s. 220- 221) mukaan lähihoitajien koulutuksessa myös painotetaan hoitotyötä. 

  

Tässä tutkimuksessa ensiarvoisen tärkeäksi koetaan vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

ja sen kautta oma rooli koetaan olevan perheiden kasvatuskumppani. Roolissa 

lastenhoitajana omahoitajatyötapaa toteutettaessa korostuu lastenhoitajan rooli vanhempien 

tukijana, kasvatuskumppanina. Hyvien yhteistyötaitojen merkitys korostui myös Viitalan 

(2008) kehittämishankkeessa. Hänen tutkimuksessaan oma rooli lähihoitajana koetaan 

vanhempien tukijana lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa. Työntekijän rooli on auttaa 

vanhempia löytämään omia voimavaroja arjesta selviämiseen. (Viitala, 2008, s. 35.) 

Vastaaja (V17) kiteyttää kuvaavasti oman lastenhoitajan roolinsa vanhempien kokemusten 

ymmärtäjänä oman kokemuksensa kautta. �tiedän omasta kokemuksesta, ettei vanhempana 

olo ole aina helppoa ja yksiselitteistä�.  

 

Tässä tutkimuksessa lastenhoitajan roolissa omahoitajana korostuu kokemus vastuun 

kantajana niin omahoitolapsista kuin koko ryhmästäkin. �Ei voi aina vain hoitaa oman 

ryhmän lapsia. On kuitenkin nähtävä kokonaisuus�. (V22) Omahoitajana yhteistyön 

merkitys on tärkeä ja oma rooli koetaan �tiimin� jäsenenä. �Meillä joustetaan ja hoidetaan 

helposti myös toisia lapsia, jos toisella on yksi tai kaksi lasta vain, hän ottaa toisten lapsia 

itselleen esim. vessaan tai pukemaan �. (V26) Omahoitajana rooli lasten tukijana koetaan 

erittäin tärkeäksi. Muutamassa vastauksessa lastenhoitajan kokemus omasta roolista 

omahoitajana on toiminnan suunnittelija ja toteuttaja. Sen kautta toivotaan enemmän 

suunnitteluaikaa myös lastenhoitajille. �suunnittelen ja toteutan monipuolista toimintaa, 

teen näille lapsille vasut, joihin pohjaan suunnitteluni ja toimintani�. (V25) Yhdessä 

vastauksessa roolissa omahoitajana ei koettu olevan suurta eroa entiseen rooliin 

lastenhoitajana.  
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6.5. Lastentarhanopettajan rooli päiväkodissa    

Tämän tutkimuksen mukaan lastentarhanopettajat kokevat olevansa oman lapsiryhmänsä 

pedagogisia johtajia. He kokevat olevansa pedagogisessa vastuussa kaikista lapsista ja 

kaikesta toiminnasta lasten parissa. Hapon (2006) tutkimat lastentarhanopettajat kokevat 

myös olevansa pedagogisessa vastuussa kaikista lapsista ja kaikesta toiminnasta lasten 

parissa. He kuvaavat pedagogista vastuuta kokonaisvaltaisena vastuuna koko päiväkodin 

pedagogisesta toiminnasta. (Happo, 2006, s. 141 -142.) 

Tässä tutkimuksessa useassa vastauksessa oma lastentarhanopettajan rooli ei tuntunut 

kuitenkaan hyvältä, koska koetaan, että näkemys koko ryhmästä jää vajavaiseksi ja osa 

lapsista oudommaksi.  Haastateltava (H2) tuo esiin lastentarhanopettajan roolin 

muuttumisen aiheuttamia tuntemuksia �itsellä lto:na on ollut vähä vaikea luopua siitä, että 

on ne kaikki langat, on kokoajan tiukalla käsissä. Siinäkin oli opettelemista että mulle ei 

kuulukaan ne kaikki nyt enää. Mutta että se oli minusta jotenkin vaikeaa, kun joutui siitä 

luopumaan�.  

Haastateltavan (H1) kokemuksen mukaan entisessä toimintatavassa lastentarhanopettajan 

rooli oli selkeämpi � Lastentarhanopettajalla oli oikeus puuttua kaikkien lasten asioihin, 

nyt joutuu vähä aina miettimään, että miten puuttua�.  Hänen mielestään aiemmin 

puuttuminen oli paljon helpompaa ja rooli selkeämpi.  

Haastateltava (H1) nostaa esiin kokemuksen siitä, että lastentarhanopettajana ei voi kuitenkaan 

vain keskittyä omiin lapsiin. �jos ajattelisi, että hoitaa vain tämän oman ryhmän, viis 

noista muista, jos pystyisi opettajana siihen, sittenhän se voisi mennäkin tällä vanhalla 

omahoitaja kaavalla�. Lastentarhanopettajat haluaisivat olla kaikkien, koko ryhmän, lasten 

opettajia, oikeasti. Lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen haluttaisiin kaikille 

ryhmän lapsille tasapuolisemmin. . Mieluummin haluttaisiin �tehdä juttuja� kaikkien 

lasten kanssa pienryhmissä toimien ja huolehtia käytäntöjen toteutumisesta. Samaa toivetta 

tukee Rouvisen (2007, s. 38.) ajatus siitä, että lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen 

ammattilaisia, lapsuuden, lapsen kasvuprosessin ja varhaispedagogiikan asiantuntijoita.  

Toisaalta tässä tutkimuksessa muutamassa vastauksessa koetaan, että lastentarhanopettajan rooli 

tuo tyydytystä ja koetaan, että �homma toimii�. Omahoitajatyötavasta on omittu parhaat puolet 

osaksi omaa ajattelua. Muutamia vastaajia ei haitannut myöskään olla 
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lastentarhanopettajana omahoitaja. Heidän kokemuksen mukaan omahoitajuus ei vähennä 

heidän rooliaan ja merkitystään ryhmän lastentarhanopettajana.  

Muutama vastaaja tässä tutkimuksessa kokee oman roolinsa lastentarhanopettajana 

kahtiajakautuneeksi ja ristiriitaiseksi. Koetaan, että vanha ja uusi toimintamalli ovat vielä 

päällekkäin ja monenlaiset työntekijöiden asenteet haittaavat roolia. Omahoitajuuden muutosten 

ja löysentämisen jälkeen ollaan oltu tyytyväisempiä omaan rooliin opettajana. Koetaan, 

että työtapa on toisaalta helpottanut lastentarhanopettajan työtä, kun vastuuta on voitu 

jakaa. �mutta nyt ehkä kumminkin ajattelee, että on ollu aivan hirveästi mitä on välissä 

tehnyt töitä. Jos on todella hyvät työkaverit niin ja jos ei ole mittää semmoista erityistä, 

niin kyllä se näinkin käy. Kaikista on oltava kuitenkin itse, lastentarhanopettajana 

tietoinen�. (H2)  

Vastaajien joukossa oli myös lastentarhanopettajia, jotka eivät kannattaneet 

omahoitajatyötapaa ollenkaan varsinkaan isommilla lapsilla. Heidän kokemuksen mukaan 

työtapa tasapäistää ja unohtaa erilaisen koulutuksen ja osaamisen merkityksen. Kriittisesti 

suhtautuvien kokemuksen mukaan myös lapsille kontakti useampaan aikuiseen olisi 

parempi lapsen edun kannalta.  
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET  

Tämän tutkimus käsittelee päiväkodin työntekijöiden kokemuksia omahoitajatyötavasta. 

Tässä osiossa tarkastelen tuloksia yhteenvedonomaisesti pohdiskellen. Käyn ensin läpi 

omahoitajuuden hyviä puolia, jonka jälkeen nostan esiin työtavan epäkohtia. Sitten käyn 

läpi parannusehdotuksia sekä käsittelen vastaajien kokemuksia omasta roolistaan 

päiväkodissa.  

 

Tämä tutkimus osoittaa, että omahoitajatyötapa koetaan sopivaksi alle kolmivuotiaille 

lapsille. Erityisesti omahoitajatyötapa koetaan helpottavan päivähoidon aloitusta. Työtavan 

koetaan takaavan lapselle läheisen aikuiskontaktin ja työntekijän tuntemuksen lapsesta 

koetaan syvenevän. Lapsen osallisuuden koetaan paranevan omahoitajuuden myötä. 

Yksittäinen lapsi saa enemmän yksilöllistä huomiota ja äänensä paremmin kuuluviin. 

Kaikki lapset tulevat huomatuksi omana persoonallisuutenaan. Omahoitajuuden kautta 

lapsi tuntee olonsa turvallisemmaksi ja voi paremmin ennakoida perushoitotilanteita tai 

tilanteita yleensäkin. Työtapa koetaan päivähoitoympäristöä rauhoittavana ja pienryhmässä 

toimiminen koetaan pienen lapsen eduksi. Lapsen keskittymiskyvyn ja sosiaalisten taitojen 

ajatellaan paranevan pienemmissä ryhmissä toimittaessa. Lapsen leikkirauhan ja jopa 

leikkitaitojen nähdään paranevan. Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen 

mukaan omahoitajatyötapa sisältää erittäin paljon hyviä asioita lapsen kannalta. Ebbeck ja 

Yim(2009) tutkimuksessaan kokivat ensisijaisen hoitajan merkityksen hoidon aloituksessa 

pienellä lapsella merkittävän hyvänä. Badanesin, Dmitrievan ja Watamuran (2012) 

tutkimus osoittaa turvallisen kiintymyssuhteen äitiin ja päiväkodin aikuisiin vaikutuksen 

kortisolitasoihin. Lapsilla, joilla oli turvallinen kiintymyssuhde äitiin ja opettajaan oli myös 

matalammat kortisolitasot. Hyviä asioita lapsen kannalta omahoitajatyötavassa on myös 

löydettävissä Uusitalon (2009) sekä Lepistön ja Valppu-Paason (2010), Purtasen (2010) ja 

Turusen(2011) tutkielmista. Näiden tutkimusten tuloksista voidaan todeta, että 

omahoitajuudessa on paljon hyviä asioita lapsen kannalta.   

 

Tutkimuksessani vanhempien kannalta hyvinä asioina nähdään päivähoitoa aloitettaessa, 

että vanhemmat tietävät kuka heidän lasta hoitaa enimmäkseen ja että yksi ja sama 

työntekijä hoitaa yhteydenpidon. Hyvänä koetaan, että omahoitajan avustuksella lapsi ja 

perhe tutustuvat päiväkotiin paremmin. Koetaan, että vanhempien on helpompi lähestyä 

omahoitajaa ja omahoitajalle on helpompi puhua kaikista, myös vaikeista asioista. Tulosten 
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perusteella voidaan johtopäätöksenä todeta, että omahoitajuus koetaan vanhempien 

kannalta erittäin hyväksi asiaksi.  

  

Työntekijän kannalta tässä tutkimuksessa hyvänä koetaan se, että vastuuta voidaan jakaa. 

Kiireen koetaan vähenevän ja toiminnan muutoinkin rauhoittuvan pienryhmässä 

toimittaessa. Tieto lapsen päivän kulusta paranee ja työn tulokset näkyvät paremmin. 

Useammassa vastuksessa omahoitajuuden koetaan selventävän työnjakoa, koska 

työntekijän täytyy oikeasti keskittyä lapsiin. Työtapa ei anna mahdollisuutta paeta tai 

siirtää vastuuta toisten työntekijöiden tehtäväksi. Muutamassa vastauksessa työtavan 

koetaan vaikuttavan myös työmotivaatiota parantavasti ja sen koetaan antavan uudenlaista 

haastetta työhön. Nämä vastaajat eivät haluaisi palata enää vanhaan työtapaan, omaa työtä 

ei enää voitaisi ajatella ilman omahoitajuutta.  

 

Omahoitajatyötavassa koetaan olevan tämän tutkimuksen mukaan myös epäkohtia. 

Tutkimukseni mukaan omahoitajatyötapa puhtaasti noudatettuna sitoo työntekijän todella 

tiiviisti lapsiryhmään. Kun avustavaa henkilökuntaa ei ole käytettävissä, on sen 

käytänteiden toteuttaminen hankalaa, jopa tauoille pääseminen haasteellista. 

Omahoitajatyötapa on hyvin intensiivinen ja sen vuoksi koetaan huolta 

kasvatushenkilöstön jaksamisesta. Tämän tutkimukseni mukaan omahoitajatyötavan 

epäkohtana on työvuorojen ja hoitoaikojen kohtaamattomuus. Työvuorojärjestelyt 

vaikeuttavat omahoitajuuden toteutumista ja toteuttamista, kun välillä työntekijöillä on 

lyhyitä päiviä tai koulutuksia. Kotikäyntien toteuttamisen ajatellaan vievän aikaa 

työskentelystä lapsiryhmässä. Epäkohtana koetaan myös se, että omahoitajuus ei voi 

kuitenkaan jatkua läpi koko lapsen päiväkotitaipaleen. Tämän tutkimuksen mukaan aikaa 

ryhmän sisäiselle yhteistyölle koetaan olevan liian vähän. Riittävä tiedon jakaminen, 

välittäminen ja avoimuus koetaan omahoitajuudessa tärkeinä asioina. Tulosten perusteella 

voidaan johtopäätöksenä todeta, että työtavan toteuttaminen voi kiristää työntekijöiden 

välejä, jos työtapaa ei toteuteta joustavasti ja jos työtapaan ei ole sitouduttu. Tämän 

tutkimuksen mukaan työntekijän pitää hyväksyä, omaksua ja pitää hyvänä työtavan 

käytänteitä ennen kuin voi niitä toteuttaa. Omahoitajatyötapaa on vaikea toteuttaa, jos kaikki 

eivät tunne työtapaa omakseen. Koulutuksen ja perehdytyksen puute omahoitajuudesta koetaan 

osaltaan lisäävän epäluuloisuutta työtapaa kohtaan.  
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Tämän tutkimuksen mukaan epäkohtana nähdään myös se, jos omahoitajan, lapsen tai 

perheen henkilökemiat eivät kohtaa. Tuolloin yhteistyö on haastavaa kaikille osapuolille. 

Omahoitajan vaihto koetaan käytännössä erittäin vaikeaksi. Haasteena koetaan myös se, 

että vanhemmat haluavat vaikuttaa tai jopa valita omahoitajan omalle lapselleen. 

Omahoitajatyötapaa toteutettaessa hankalana tuntuvat omahoitajan poissaolot. Entisessä 

tavassa ryhmän työntekijät tunsivat kaikki lapset yhtä hyvin ja tiesivät paremmin kaikkien 

asioista.  Perheen kannalta epäkohta on sekin, jos tieto ei jostain syystä kulje perheen, omahoitajan 

ja muiden työntekijöiden välillä. Tällaisessa tapauksessa omahoitajuuden koetaan vähentävän 

perheen luottamusta.  

 

Tämän tutkimuksen mukaan työntekijät toivovat enemmän aikaa lasten yksilölliseen 

huomioimiseen. Omahoitajaryhmät koetaan isoiksi yhden aikuisen huolehtia. Erityisesti 

pienten puolella koetaan huolta lasten fyysisestä turvallisuudesta. Vastaajia huolettaa 

toimiminen tiiviisti vain omahoitoryhmissä. Vastaajien kokemuksen mukaan lapset 

haluavat kuitenkin leikkiä myös kaikkien ryhmän lasten kanssa. Epäkohtana pidetään myös 

työtavan aikuislähtöistä tapaa jakaa lapsia ryhmiin jo ennen kuin tunnetaan lasta. 

Vastauksista nousi myös ajatus lapsen oikeudesta useampaan aikuiskontaktiin ja koetaan, 

että omahoitajaryhmien toiminta voi olla epätasaista. Tilannetta pohditaan jopa lasten 

eriarvoistumiseen liittyvänä asiana, koska omahoitajat ovat erilaisia persoonia ja voi olla, 

että toinen omahoitaja on sensitiivisesti kaikissa tilanteissa läsnä ja mukana, mutta tilanne 

toisen hoitajan kohdalla voi olla aivan päinvastainen. Epäkohtana mainitaan myös se, jos 

omahoitaja on liian innostunut lapseen eli sitoo lapsen liikaa itseensä, unohtaen 

ammatillisen roolinsa. Lapset takertuvat tuolloin omaan aikuiseen eivätkä haluaisi, että 

muut heitä hoitaisivat. Liian tiiviisti omissa ryhmissä toimittaessa lapset saattavat vierastaa jopa 

ryhmän muita työntekijöitä. Kyrönlampi-Kylmäsen(2010) mukaan kyse voi toisaalta olla 

myös siitä, että lapsi ei välttämättä kykene päiväkodin ympäristössä solmimaan läheistä 

suhdetta moniin aikuisiin ja sen vuoksi takertuu siihen yhteen turvallisimmalta tuntuvaan 

aikuiseen. (Kyrönlampi- Kylmänen, 2010, s. 74- 75.)Tuloksista voidaan kuitenkin päätellä 

muutamien vastaajien huoli lapsen edusta silloin, kun vain yksi aikuinen pääsääntöisesti 

hoitaa lasta.  Frankin, Stolarskin ja Scherin (2006) tutkimilla lapsilla itkua todettiin olevan 

huomattavasti vähemmän päiväkodeissa, joissa hoitajien kognitiiviset välitystaidot olivat 

korkeammat. Samassa tutkimuksessa huomattiin myös, että lapset lähestyivät vähemmän 

pääasiallista hoitajaansa, kun muut hoitajat olivat läsnä. Sama vähentynyt kontaktinotto 

omaan hoitajaan todettiin myös, kun lapset olivat suuremmassa ryhmässä. (Frank, Stolarski 
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& Scher, 2006, s. 239- 251.) Edellisen tutkimuksen perusteella voidaan selvästi nähdä 

hoitajan sensitiivisyyden merkitys lapsen hyvinvoinnille sekä perusteluja sille miksi lasten 

on parempi toimia pienemmissä ryhmissä.  

 

Tässä tutkimuksessa erityisesti lastentarhanopettajien vastauksissa pohdittiin 

pedagogisuuden merkitystä ja näkymistä omahoitoryhmien toiminnassa. Kokemus siitä, 

että kaikki lapset eivät pääse tasa-arvoisesti nauttimaan kaikkien aikuisten erilaisesta 

osaamisesta tuli useassa vastauksessa esiin. Lastentarhanopettajat kokevat osan 

lapsiryhmän lasten pinnallisemman tuntemisen erityisenä epäkohtana. 

Lastentarhanopettajat kokevat olevansa ryhmän pedagogisia vastuunkantajia ja haluaisivat 

tuntea kaikki ryhmän lapset yhtä hyvin. Muutamia lastentarhanopettajia mietityttää myös 

omahoitajatermi. Termi koetaan harhaanjohtavaksi, kun päiväkodissa työskentelee 

kuitenkin eri osaamisen alueisiin koulutettuja työntekijöitä. Tämä tutkimus osoittaa, että 

omahoitajatyötapaa toteutettaessa lastentarhanopettajan rooli koetaan vaikeana. Opettajan 

pedagogisen osaamisen ja vastuun toteutuminen koko ryhmän lapsille haluttaisiin turvata 

siten, että ryhmän lastentarhanopettajan pitäisi saada toimia enemmän kaikkien 

pienryhmien lasten kanssa. Tämän tutkimuksen mukaan koulutuksen huomioiminen ja 

merkitys haluttaisiin näkyvän paremmin päiväkotityössä. Toimenkuvien 

samankaltaisuuden takia toisen omahoitajan ryhmän asioihin on vaikeampi muiden 

työntekijöiden puuttua, vaikka olisi tarvetta. Lastentarhanopettajan roolia koko ryhmän 

pedagogisena johtajana halutaan vahvistaa ja siihen koetaan olevan koulutukselliset 

perusteet. Lasten eriarvoistumisen vähentämiseksi olisi hyvä palata käytänteisiin, että 

kaikki ryhmän työntekijät tekevät asioita kaikkien lasten kanssa. Tuloksista voidaan 

johtopäätöksenä todeta, että omahoitajatyötavassa koetaan olevan epäkohtia ja kehitettävää 

lapsen, perheen ja työntekijän kannalta. 

 
Parannusehdotuksia omahoitajuudelle tulee tässä tutkimuksessa paljon esille. Työtavan 

koetaan vaativan kehittämistä. Tutkimus osoittaa, että �tiimillä� täytyy olla 

yhdenmukainen näkemys ja yhteinen linja omahoitajatoiminnasta. Omahoitajuudesta 

huolimatta on työntekijän nähtävä ja muistettava kokonaisuus. Omahoitajuus vaatii joustoa 

työntekijöiltä ja työskenneltäessä täytyy osata soveltaa työtapaa tilanteisiin sopivaksi. 

Erityisen tärkeänä koetaan kommunikointi. Toivotaan myös enemmän aikaa yhteiselle 

keskustelulle ja suunnittelulle kasvattajien kesken. Oman työn reflektointi koetaan 
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tärkeäksi osaksi työtä ja työssä kehittymistä. Johtajalla on tärkeä rooli pedagogisen 

keskustelun ylläpitäjänä. Johtajan suhtautuminen ja kanta omahoitajuuteen vaikuttaa siihen 

minkälaiseksi käytäntö muokkautuu päiväkodissa.  

 

Omahoitajuuden tarkka toteutus pienillä päivähoidon aloituksessa koetaan hyvänä asiana, 

mutta onnistunut toteuttaminen vaatii riittävästi henkilökuntaa. Tämän tutkimuksen 

muutamassa vastauksessa omahoitajuuden löysäämisen on koettu tehneen tilanteista 

joustavampia ja parantaneen lasten ja työntekijöiden tyytyväisyyttä. Näiden vastaajien 

kokemuksen mukaan omahoitajuuden löysääminen on ollut hyväksi kaikille niin aikuisille 

kuin myös lapsille. Löysäämisen myötä lapset ovat paljon tasaisempia ja he luottavat 

paremmin kaikkiin hoitajiin. Muutaman vastaajan mukaan omahoitajuuden löysäämisen 

jälkeen hoito on koettu laadukkaampana.  

Pienryhmätoiminta koetaan tämän tutkimuksen mukaan hyvänä ja kehitettävänä asiana. 

Tutkimuksessani parannusehdotuksena esitetään, että pienryhmiin jako tehtäisiin vasta 

lasten ja aikuisten tutustumisen tai kaverisuhteiden muodostumisen jälkeen. Ehdotettiin 

mahdollisuutta siihen, että välillä voitaisiin toimia eri ryhmissä, jotta lapset saavat sopivan 

ikäistä leikkiseuraa. Sijaista vierastavia lapsia voisivat hoitaa ryhmän muut omat aikuiset. 

Yleensäkin lasten parempaan tutustumiseen kaikkiin ryhmän aikuisiin auttaa se, että lapset 

toimivat välillä myös muiden kuin vain omahoitaja- aikuisensa ryhmässä.  

 

Tässä tutkimuksessa toivotaan työntekijälle enemmän mahdollisuutta valita haluaako 

toteuttaa omahoitajatyötapaa. Omahoitaja nimitystä ei pidetty etenkään 

lastentarhanopettajien keskuudessa ja kannalta parhaana mahdollisena, toivottiin termien 

muuttamista. Toisaalta oli myös vastaajia joita nimitys ei haitannut vaan omahoitajuus 

koettiin positiivisena lisänä omaan opettajuuteen. 

Lastenhoitajan rooli koetaan tutkimieni lastenhoitajien joukossa selkeänä. Oma rooli 

lastenhoitajana koetaan ensiarvoisen tärkeänä lapsille, perheille ja työyhteisölle. Omassa 

roolissa lastenhoitajana on tärkeällä sijalla toimiminen lapsille turvan antajana ja 

hyvinvoinnin lisääjänä. Tärkeänä pidetään myös roolia lapsen erityispiirteiden ja � 

tarpeiden huomioijana, lapsilähtöisyyden toteuttajana. Tässä tutkimuksessa vastaajien 

kokemuksissa omasta roolista korostuu toimiminen vastuun kantajana niin 

omahoitolapsista kuin myös koko ryhmästä. Tutkimuksessani ensiarvoisen tärkeäksi 

omassa roolissa lastenhoitajana koetaan vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja sen kautta 



73 
 

omaa rooli koetaan olevan myös perheiden kasvatuskumppani. Roolissa lastenhoitajana 

omahoitajatyötapaa toteutettaessa korostuu rooli vanhempien tukijana ja kokemusten 

ymmärtäjänä Tässä tutkimuksessa nousee esiin myös yhteistyön merkitys ja oma 

lastenhoitajan rooli koetaan tiimin jäsenenä. Hyvien yhteistyötaitojen merkitys korostuu 

myös omassa roolissa. Omahoitajan rooli lasten tukijana koetaan myös tärkeäksi. 

Muutamassa vastauksessa omahoitajan kokemus omasta roolista on toiminnan suunnittelija 

ja toteuttaja ja toivotaan enemmän suunnitteluaikaa myös lastenhoitajille. Tulosten 

perusteella voidaan johtopäätöksenä todeta, että lastenhoitajien kokemus omasta roolista ja 

omahoitajuudesta on pääsääntöisesti myönteinen. 

 

Lastentarhanopettajat tämän tutkimuksen mukaan kokevat enemmän tyytymättömyyttä 

omaan rooliinsa verrattuna tutkimieni lastenhoitajien kokemuksiin. Useassa vastauksessa 

oma lastentarhanopettajan rooli ei tuntunut hyvältä, koska koetaan, että omahoitajatyötapaa 

noudatettaessa näkemys koko ryhmästä jää vajavaiseksi ja osa lapsista oudommaksi. 

Entisessä työskentelytavassa lastentarhanopettajan rooli koettiin selkeämmäksi. 

Tutkimukseni lastentarhanopettajat kokevat olevansa oman lapsiryhmänsä pedagogisia 

johtajia. He kokevat olevansa pedagogisessa vastuussa kaikista lapsista ja kaikesta 

toiminnasta lasten parissa. Lastentarhanopettajat haluaisivat olla kaikkien lasten opettajia, 

oikeasti. Muutaman vastaajan kokemuksen mukaan mieluummin haluttaisiin toimia 

kaikkien lasten kanssa pienryhmissä. Lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen 

haluttaisiin kaikille ryhmän lapsille tasapuolisemmin. Burchinalin, Cryerin, Cliffordin ja 

Howesin(2002) tutkimuksessa on voitu osoittaa koulutuksen merkitys varhaiskasvatuksen 

laadulle. Tutkimukset osoittavat, että hyvin koulutetut työntekijät ovat sensitiivisempiä 

vuorovaikutuksessa lasten kanssa ja antavat lapsille korkeampitasoista hoitoa. Tämän 

tutkimustuloksen valossa lastentarhanopettajien huoli omasta roolistaan tuntuu lastenkin 

kannalta oikeutetulta.  

 

Toisaalta tässä tutkimuksessa muutamassa vastauksessa koetaan, että lastentarhanopettajan rooli 

tuo tyydytystä. Työtavasta on omittu parhaat puolet osaksi omaa ajattelua. Muutamia 

vastaajia ei haitannut myöskään olla lastentarhanopettajana omahoitaja. Heidän 

kokemuksen mukaan omahoitajuus ei vähennä heidän rooliaan ja merkitystään ryhmän 

lastentarhanopettajana. Koetaan, että työtapa on toisaalta helpottanut lastentarhanopettajan 

työtä, kun vastuuta on voitu jakaa. Muutama vastaaja kokee oman roolinsa kahtiajakautuneeksi 

ja ristiriitaiseksi. Koetaan, että vanha ja uusi toimintamalli ovat vielä päällekkäin ja monenlaiset 
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työntekijöiden asenteet haittaavat roolia. Muutaman vastaajan kokemuksen mukaan 

omahoitajuuden muutosten ja löysentämisen jälkeen ollaan oltu tyytyväisempiä myös 

omaan rooliin. Vastaajien joukossa oli myös lastentarhanopettajia, jotka eivät kannattaneet 

omahoitajatyötapaa ollenkaan varsinkaan isommilla lapsilla. Heidän kokemuksen mukaan 

työtapa tasapäistää ja unohtaa erilaisen koulutuksen ja osaamisen merkityksen, samoin 

lapsen edun kannalta kontakti useampaan aikuiseen koetaan paremmaksi.  

 

Tutkimuksen luotettavuus 
 
Johtopäätökset osion lopuksi arvioin tutkimukseni luotettavuutta. Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaaran (2010) mukaan tutkimuksessa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta 

tarkkuudesta huolimatta tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Kuitenkin kaiken 

tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä pitäisi jollakin tavalla arvioida. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 2010, s. 231- 232.)  

 

Kemppainen & Latomaan (2002) mukaan merkittävänä tutkimuksen luotettavuuden 

kriteerinä voidaan pitää lähdeaineiston alkuperäisyyttä ja ajankohtaisuutta. Tätä työtä 

tehdessäni olen tiedostanut sen, että lähteiden tulee koostua niin sanotuista primaareista 

tiedonlähteistä, joissa tieto on joko kokonaan uutta, tai sitten tietoa tulkitaan uudelleen. 

Tämän takia olen pyrkinyt löytämään työhöni mahdollisimman paljon alkuperäisiä ja 

mahdollisimman uusia lähteitä. (Kemppainen & Latomaa, 2002, s. 18.)  

 

Tutkimusprosessin tarkka kuvaus ja perustelu on yksi luotettavuuden kriteeri. Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää myös se, että lähtökohtien ja tulosten välinen linja on nähtävissä 

kokonaan, selkeys ja jopa kuvauksen arkipäiväisyys ovat erityisiä arvoja, koska siten 

tutkimuksen lukija voi varmuudella seurata, kuinka tutkimuksen tuloksiin on päästy 

(Varto, 2011, s. 15). Tutkimuksen luotettavuutta kohentaa tarkka selostus tutkimuksen 

kaikkien vaiheiden toteuttamisesta sekä työn rikastuttaminen suorilla kyselyistä saaduilla 

näytteillä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2010, s. 232). Edellä mainitut seikat toteutuvat 

tässä työssäni mielestäni erittäin hyvin, koska olen tarkasti selostanut ja perustellut kuinka 

olen päätynyt saamiini tuloksiin sekä olen rikastuttanut työtäni suorilla lainauksilla. 

Mielestäni tutkimusprosessin kulku on tässä työssä hyvin hahmotettavissa.  
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Perttulan (1995, s. 102) mukaan tutkimusprosessin on oltava aineistolähtöinen. Mielestäni 

tutkimusaineisto on tässä tutkimuksessa keskeisessä asemassa ja erityisen paljon olen 

tuloksissani käyttänyt tutkittavien kokemuksista saatuja suoria lainauksia osoittamaan 

tulosten kokemuksellisuutta. Työtä tehdessäni olen pohtinut paljon toisen ihmisen 

kokemuksen ymmärtämistä ja tulkintaa. Fenomenologiassa asetetaan tutkijalle suuria 

vaatimuksia ja voidaan pohtia kuinka syvälle olen päässyt sisälle tutkittavieni 

kokemusmaailmaan. Olen kokemuksien ymmärtämiseen ja sisälle pääsemiseen ainakin 

kovasti pyrkinyt ja uskon aiheen omakohtaisuuden olleen vahvuuteni tutkittavien 

kokemusmaailmaan eläytymisessä. Luotettavuutta voidaan arvioida myös siitä, kuinka 

hyvin olen kyennyt sulkeistamaan itseni. Sulkeistamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa 

tutkija tietoisesti reflektoi tutkittavaan ilmiöön liittämiään merkityssuhteita, ja pyrkii 

siirtämään ne pois tutkimuksen ajaksi. (Perttula, 1995, s. 10.) Tämän pro gradu tutkielman 

ja kandidaatintutkielman tutkimusprosessin kokemuksien myötä tiedän sulkeistamisen 

olevan erittäin haastavaa, kun tutkimukseni kohdentuu niin omaa kokemusmaailmaani 

lähellä olevaan ja itselle voimakkaita tuntemuksia herättävään aiheeseen. Voimakkaista 

omista käsityksistäni huolimatta olen pyrkinyt olemaan mahdollisimman avoin erilaisille 

näkemyksille ja raportoimaan kaikenlaisia vastauksia. Mielestäni olen sulkeistamisessa 

onnistunut.  

  

Perttulan (1995, s. 103- 104) mukaan tutkimuksen luotettavuuden kannalta on tavoiteltavan 

tiedon laatu tärkeää. Läpi tutkimusprosessin olen pyrkinyt huolellisuuteen ja 

vastuullisuuteen ja olen suorittanut prosessin jokaisen vaiheen parhaan osaamiseni 

mukaan. Saamiani tuloksia voidaan pitää mielenkiintoista tietoa työntekijöiden 

kokemuksista omahoitajuudesta antavana. Uskon, että moni päiväkodin työntekijä voi 

helposti samaistua tutkimukseni kautta esiin nousseisiin kokemuksiin. Toivoisin, että 

erityisesti esittämistäni työtavan epäkohdista ja parannusehdotuksista heräisi keskustelua 

varhaiskasvatustyötä kehitettäessä. 
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8. POHDINTA  

 

Tämän työn tekeminen on ollut mielenkiintoinen ja antoisa oppimiskokemus. Se on ollut 

kokeneen työntekijän taivallus varhaiskasvatuksen olennaisien asioiden alkulähteille. Olen 

tarkoituksellisesti tehnyt tästä työstäni perusteoksen, ennen kaikkea itselleni.  

 

Omahoitajatyötavan taustalla olevia teorioita tutkiessani, minäkin, lopulta oivalsin, kuinka 

paljon hyviä asioita teoriat sisältävät pienen lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Olen 

tullut yhä vakuuttuneemmaksi kiintymyssuhteen merkityksestä ja vaikutuksesta ihmisen 

koko elämälle. Enää en ihmettele, miksi työtapa on saanut kannatusta varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten keskuudessa. Ymmärrän sen, että omahoitajakäytännöllä halutaan vahvistaa 

lapsen ja vanhemman välistä ensiarvoisen tärkeää kiintymyssuhdetta sekä osaltaan paikata 

niitä puutteita mitä vuorovaikutuksessa on ollut. Samaa asiaa tukee myös Avdeevan ja 

Khokhlachevan (2010) tutkimustulos, jossa nähdään tärkeänä, että päivähoidossa tuetaan 

lapsen kiintymyssuhdetta omaan vanhempaan ja päiväkodin aikuisiin. Tärkeäksi näkisin 

myös ennen lapsen syntymää tapahtuvan ja heti syntymän jälkeisten, ennen päivähoitoon 

siirtymistä edeltävien kuukausien aikana tapahtuvan vanhempien ja lapsen välisen 

vuorovaikutuksen tukemisen. Erityisen tärkeässä roolissa on äitiys- ja lastenneuvolassa 

tehtävä työ.  Uusien vanhempien olisi tärkeä tiedostaa oman kiintymyssuhteensa laatu 

omiin vanhempiinsa. Tämän tiedostamisen kautta heidän tulisi ymmärtää, mitä vaikutuksia 

kiintymyssuhteella on omaan vanhempana toimimiseen ja sen toiminnan kautta 

kehittyvään lapseen. Uskoisin tällä kiintymyssuhteen tiedostamisella olevan erittäin 

suotuisa vaikutus lapsen ja vanhemman väliseen vuorovaikutukseen. Tutkimuksissa on 

voitu todeta turvattoman kiintymyssuhteen ongelmien helposti siirtyvän sukupolvelta 

toiselle. (Sinkkonen, 2008, s. 41.) Kohdentamalla tukea ja tietoa pienten lasten 

vanhemmille kiintymyssuhteen merkityksestä ja vaikutuksista koko elämälle, ilman 

syyllistämisen kokemuksen tuottamista, voitaisiin varmasti ehkäistä tai ainakin vähentää 

ongelmien kasautumista ja vuorovaikutuksen muuttumista epäsuosiolliseksi turvallisen 

kiintymyssuhteen kehittymisen kannalta. Vanhempien tietoisuuden lisäämisellä olisi 

vaikutusta myös siihen, kuinka lapsen siirtyessä päivähoitoon toimittaisiin, jotta 

toimittaisiin jokaisen lapsen kehitystä parhaimmalla mahdollisella tavalla tukien. Päättäjien 
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olisi erittäin tärkeä ymmärtää ensimmäisten vuosien ja koko lapsuuden merkitys ihmisen 

koko tulevan elämän kannalta. Suuntaamalla resursseja lasten ja lapsiperheiden 

hyvinvointiin, jo ennen lapsen syntymää, voitaisiin keveimmillä keinoilla saada hyvää 

aikaan koko tulevalle yhteiskunnalle.  

 

Tämän tutkimuksen teoriaosaa kootessani ja päiväkotityöntekijöiden osaamista tutkiessani 

koin vaikeana eri ammattiryhmien erilaisesta osaamisesta kirjoittamisen, koska 

ammattiryhmien väliset erot ovat hyvin epäselviä. Eroja todetaan olevan, mutta niiden 

tulkinta on hyvin moninaista, erityisesti käytännön arkityössä. Ajattelen, että roolien 

tulkinnan moninaisuuden ja roolien samankaltaisuuden takia on työntekijöiden 

haasteellista löytää paikkaansa omassa työroolissaan, varsinkin uskon näin olevan uran 

alkuvaiheessa. Voidaan toki pohtia, että tarvitaanko tällaista työtehtävien erottelua. Pitäisin 

kuitenkin erittäin tärkeänä asiana huomioida, että kasvattajien koulutus painottuu eri tavoin 

ja sen vuoksi koulutuksen tulisi voida näkyä myös työn sisällöissä. Hajaannusta 

suomalaisessa päivähoidossa lisää mielestäni myös lastentarhanopettajan tehtäviin 

pätevyyden antavan koulutuksen toteuttaminen kahdessa eri organisaatiossa. Koulutuksen 

yhteen organisaatioon saattamista ja lastentarhanopettajan ammattinimikkeen suojaamista 

pitäisin ensiarvoisen tärkeänä varhaiskasvatuksen koulutuksen kehittämisen alueella.  

 
Tämän tutkimuksen tulosten kautta olen pohtinut sitä kuinka saaduissa tuloksissa näkyy 

kiitettävästi se, että varhaiskasvatus nähdään lapsen oikeutena yksilölliseen hyvinvointiin 

ja oppimiseen. Tämän yksilöllisyyden kautta ymmärrän omahoitajuuden ja hoidollisten 

painotusten korostamisen. Toisaalta pohdin, että ollaanko lapsen etua ja hyvinvointia 

pohdittaessa unohdettu lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen vaikuttavan myös 

työntekijöiden koulutuksen kautta saatu osaaminen. Ymmärrän, että työntekijöiden 

osaaminen ei todellakaan koostu pelkästään koulutuksessa saadusta osaamisesta, mutta ei 

sitä sovi mielestäni tyhjäksikään tehdä. Tässä tutkimuksessa erityisesti 

lastentarhanopettaja- vastaajien keskuudessa korostui ajatus siitä, että 

omahoitajatyötavassa on ikävää työtavan koulutuksen tuoman erityisyyden unohtaminen. 

Kaikki lapset eivät pääse tasaveroisesti osalliseksi eri työntekijöiden toisiaan täydentävän, 

erilaisen osaamisen tuomasta hyödystä omalle kasvulleen, kun omahoitajatyötavan mukaan 

tarkoitus on toimia pääsääntöisesti samana pysyvässä pienryhmässä. Pienryhmätoiminta 

itsessään koetaan tässä tutkimuksessa erittäin hyvänä asiana. Moniammatillinen osaaminen 

haluttaisiin ja saataisiin tasapuolisemmin kaikkien lasten hyödyksi, jos pienryhmiä 
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voitaisiin tarvittaessa muunnella ja aikuiset voisivat toimia vaihtelevasti kaikissa 

pienryhmissä. Tutkimuksestani nousi erittäin hyviä käytännön parannusehdotuksia 

omahoitajatyötavan käytänteisiin.  

Tämän työn tekeminen on ollut mielenkiintoinen matka omien tuntemusten kanssa. 

Tuntemukset ovat risteilleet puolelta toiselle ja luulen, että en tiedä aivan varmasti 

vieläkään onko ollut soveliasta tai edes viisasta etsiä myös epäkohtia hyväksi havaituista 

asioista. Tämän työni kautta halusin selvittää onko aiheeni yhtä tunteita herättävä muille 

päiväkodintyöntekijöille kuin koen sen olevan itselleni ja näin huomasin asian olevan. 

Halusin tutkimuksellani löytää ne asiat, joiden kautta hyviä asioita lapselle ja koko 

varhaiskasvatukselle tuova työtapa saataisiin mahdollisimman toimivaksi ja kaikkien 

työntekijöiden erilaisen osaamisen arvon huomioivaksi. Toivoisin, että tutkimuksestani 

esiinnousseista asioista voitaisiin keskustella yksittäisten päiväkotien toimintaa 

suunniteltaessa ja arvioitaessa. Toivon tutkimukseni kautta esiin nousevien asioiden 

vaikuttavan ajatteluun, jolla huomattaisiin erilaisen osaamisen merkitys ja rikkaus 

päiväkotityössä ja saataisiin kaikkien päivähoidon työntekijöiden erilainen osaaminen sille 

kuuluvaan arvoon. Mielestäni varhaiskasvatustyötä tulee kehittää hoidollisten painotusten 

ohessa myös pedagogista osaamista tukevaan suuntaan. Haluan tutkimuksellani korostaa, 

että asioista avoimesti erilaisia mielipiteitä esiin nostamalla saadaan kehitystä 

tapahtumaan.  

 

Tämän tutkimusprosessin päätökseen saatuani ja tuloksia tutkiessani pohdin, että 

omahoitaja-aihetta olisi mielenkiintoista tutkia vielä lisää kattavammalla otoksella, 

sähköisen väittämiä sisältävän kyselylomakkeen avulla. Pohjana väittämille toimisivat 

erinomaisesti tästä tutkimuksesta keräämäni vastaajien kokemukset työtavasta. 

Kiinnostavaa olisi nähdä millaisia osuuksia erilaiset väittämät saisivat isommassa 

otoksessa ja voitaisiinko löytää korrelaatioita esim. kyselyyn vastaajan iän, työkokemuksen 

pituuden, sukupuolen ja koulutuksen välillä suhteessa suhtautumiseen erilaisiin väittämiin 

omahoitajuudesta. Myös johtajien käsityksiä omahoitajuudesta olisi mielenkiintoista tutkia 

tämän tutkimuksen tulosten pohjalta.  

 

Olen saanut tukea monilta aihevalinnastani ja olen kokenut, että aiheen tutkimiselle 

valitsemistani näkökulmista on ollut tarvetta. Olen pohtinut erittäin paljon tätä tutkimusta 

tehdessäni varhaiskasvatustyötä, ammatillista kasvua ja työssä kehittymistä. Tämän työn 
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tekeminen on ollut selkeästi osa ammatillista kasvuani. Ehkä itsekin olen sitä sukupolvea, 

joka kipuilee uuden ja vanhan ajattelun välissä. Hujala ja Fonsen (2010) kuvaavat 

uudenlaista, lapsista rakennettua pedagogiikkaa sellaisena, jossa lapset ovat pedagogiikan 

keskiössä. Pedagogiikkaa rakennetaan lapsihavaintojen pohjalta jatkuvana prosessina, 

jossa toiminta ja tavoitteet rakentuvat sekä kasvattajien, että vanhempien näkemykseen 

lapsesta. Uudenlaisessa pedagogiikassa on tärkeää lapsen ja vanhempien osallisuus sekä 

pienryhmätoiminta. Pedagogiikkaa tukevat tiimisopimukset ja tiimipalaverit, joissa 

analysoidaan lapsihavaintoja ja tämän pohjalta rakennetaan ryhmän 

varhaiskasvatussuunnitelma. Uudenlaisen pedagogiikan avulla mahdollistuu entistä 

paremmin lapsen ja vanhemman äänen kuuleminen. Lapsen tuntemus lisääntyy ja 

kasvatuskumppanuus syvenee. (Hujala & Fonsen, 2010, s. 38.) Uskon, että edellä 

mainittujen ajatusten pohjalle voidaan rakentaa pedagogiikkaa, joka mahdollistaa myös 

eritavoin painottuneen koulutuksen saaneiden ja sitä kautta erilaista osaamista omaavien 

työntekijöiden äänen entistä paremman kuulemisen.  



80 
 

 

LÄHTEET 

Avdeeva, N. & Khokhlacheva, I. (2010).Peculiarities of the child's attachment to the 

mother, child-parent relation style and the child's adaptation to the kindergarten. 

Psychological Science & Education, (3), s. 97-105.  

 

Badanes, L., Dmitrieva, J.  & Watamura, S. (2012). Understanding cortisol reactivity 

across the day at child care: The potential buffering role of secure attachments to 

caregivers. Early Childhood Research Quarterly, 27(1), s. 156-165.  

 

Biringen, Z. Altenhofen, S. Aberle, J. Baker, M. Brosal, A., Bennett, S., Coker, E., Lee, C. 

Meyer, B. Moorlag, A. & Swaim, R. (2012). Emotional availability, attachment, and 

intervention in center-based child care for infants and toddlers. Development & 

Psychopathology, 24 (1), s. 23-34.  

 

Bowlby, J. (1957). Lasten hoivan ja hellyyden tarve, Child care and the growth of love. 

Porvoo: Werner Söderström Oy.  

 

Bowlby, J. (1972). Attachment and Loss Volume 1: Attachment. Aylesbury, Great Britain: 

Hazell Watson& Viney Ltd. 

 

Bowlby, R. (2007). Babies and toddlers in non-parental daycare can avoid stress and 

anxiety if they develop a lasting secondary attachment bond with one carer who is 

consistently accessible to them. Attachment & Human Development, 9(4), s. 307-319. 

 

Bronfenbrenner, U. (1981). The Ecology of human development, Experiments by nature 

and design. Harvard University Press. 4. painos.  

 

Brotherus,A., Hasari, A. & Helimäki, E. (1990). Varhaiskasvatuksen pedagogiikka. 

Rauma: Kirjayhtymä.  

 



81 
 

Burchinal,M., Cryer, D., Clifford,R. & Howes,C. (2002).Caregiver training and classroom 

quality in child care centers. Applied Developmental Science, 6 (1), s. 2-11. 

 

Buyse, E, Verschueren, K. & Doumen, S. (2011). Preschoolers' attachment to mother and 

risk for adjustment problems in kindergarten: Can teachers make a difference? Social 

Development, 20 (1), s. 33-50. 

 

Clark, A., Kjorholt, A. & Moss, P. (2005). Beyond listening, Children`s perspectives on 

early childhood services. Southampton The Policy Press: University of Bristol.   

  

Colmer, K. , Rutherford, L. & Murphy, P. (2011). Attachment theory and primary 

caregiving. Australasian Journal of Early Childhood, 36 (4), s. 16-20.  

 

Ebbeck,M. & Yim, H. (2009). Rethinking attachment: Fostering positive relationships 

between infants, toddlers and their primary caregivers. Early Child Development and Care, 

179 (7), s. 899�909. 

 

Erwin, P. (1993). Friendship and peer relations in children. Chichester, West Sussex: John 

Wiley & Sons. 

 

Frank,I., Stolarski, E. & Scher, A. (2006). Caregivers' mediation and toddlers' emotional 

responses in the child care context. Early Child Development and Care, 176 (3/4), s. 239-

251. 

 

Furman, E. (1993). Auta lasta kasvamaan, Helping young children grow. Helsinki: 

Yliopistopaino. 

 

Gerhardt, S. (2008). Rakkaus ratkaisee, Varhaisen vuorovaikutuksen merkitys aivojen 

kehittymiselle. Helsinki: Edita Prima Oy.  

 

Giorgi, A. (1996). Phenomenological Method. Teoksessa A. Giorgi( toim).Phenomenology 

and Psyhological Research. Pittsburgh, United States: Duquesne University Press. 7. 

painos. 

 



82 
 

Goldschmied, E. & Jackson, S. (1993). People under Three: Young Children in Day Care. 

Florence, KY, USA: Routledge. Haettu 5.5.2013 osoitteesta: 

http://site.ebrary.com/lib/oulu/Doc?id=10096226 

 

Happo, I. (2006). Varhaiskasvattajan asiantuntijuus. Asiantuntijaksi kehittyminen Lapin 

läänissä. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2011). Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teoria ja 

käytäntö. Tallinna: Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2010). Tutki ja kirjoita. Helsinki: Kirjayhtymä. 

 

Hujala, E., Fonsén, E. (2010). Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin 

perustana päivähoidossa �projektin loppuraportti. Tampereen yliopisto.  

Haettu 1.5.2013 osoitteesta: 

http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-2611.pdf 

 

Kanninen, K. & Sigfrids, A. (2012). Tunne minut!Turva ja tunteet lapsen silmin. Juva: PS- 

kustannus. 

 

Kanninen, K.,Sigfrids, A. & Backman, A. (2009). Med barnaögon,Egenvårdmodellen- ett 

verktyg till en trygg och trivsam dagvård. FSKC Rapporter 4/2009 Helsingfors  

 

Karikoski, H. (2008). Lapsen koulun aloittaminen ekologisena siirtymänä. Vanhemmat  

informantteina lapsen siirtymisessä esiopetuksen kasvuympäristöstä perusopetuksen  

kasvuympäristöön. Oulu: Oulun yliopisto. Haettu 10.5.2013 osoitteesta: 

http://herkules.oulu.fi/isbn9789514287459/isbn9789514287459.pdf  

 

Karila, K. (1997). Lastentarhanopettajan kehittyvä asiantuntijuus. Helsinki: Oy Edita Ab. 

 

Karila, K. & Nummenmaa, A R. (2001). Matkalla moniammatillisuuteen. Kuvauskohteena 

päiväkoti. Helsinki: WSOY.  

 



83 
 

Karila, K. (2008). A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. 

European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), s. 210-223. 

Kaskela, M. & Kekkonen, M. (2007). Kasvatuskumppanuus kannattelee lasta. Vaajakoski: 

Gummerus Oy.  

 

Kaskela, M. & Kronqvist, E- L. (2007). Niin ainutlaatuinen�Näkökulmia lapsen 

yksilölliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 

 

Kekkonen, M. (2012). Kasvatuskumppanuus puheena. Varhaiskasvattajat, vanhemmat ja 

lapset päivähoidon diskursiivisilla näyttämöillä. Terveyden � ja hyvinvoinninlaitos 

Tutkimus 72/2012. Haettu 25.4.2013 osoitteesta: http://www.thl.fi/thl-

client/pdfs/7ca705d5-e5be-415f-b70b-4b862c8e707f 

 

Keltikangas- Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja Sosiaaliset taidot. Juva: WS Bookwell 

Oy.  

 

Kemppainen, T & Latomaa, T. ( 2002). Ensi askelia tieteen tiellä. Johdatus tiedonhakuun 

ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Oulun Yliopisto. 2. korjattu painos. 

Haettu 16.5.2013 osoitteesta: http://herkules.oulu.fi/isbn9514272471/isbn9514272471.pdf  

 

Kishimoto, T. M. (2012) The integration of care and education: a case study concerning 

the problem of noise, European Early Childhood Education Research Journal, 20(4),s. 493-

503 

 

Koivisto, K. (2003). Koettu hallitsematon minuus psykoottisen potilaan hoitotyön 

lähtökohdaksi. Oulu: Oulun Yliopisto. Haettu 17.2.2013 osoitteesta: 

http://herkules.oulu.fi/isbn951427007X/ 

 

Koles, B. , O'Connor, E. & Collins, B. (2013).Associations between child and teacher 

characteristics and quality of teacher� child relationships: the case of Hungary. European 

Early Childhood Education Research Journal, 21(1), s. 53 -76.  

 



84 
 

Kochanska, G. & Kim, S. (2013). Early attachment organization with both parents and 

future behavior problems: from infancy to middle childhood. Child Development, 84(1), s. 

283-296. 

 

Kochanska, G;  Kim, S, ( 2013) Difficult temperament moderates links between maternal 

responsiveness and children's compliance and behavior problems in low-income families. 

Journal of Child Psychology & Psychiatry, 54(3), s. 323- 332. 

 

Kyrönlampi - Kylmänen, T. (2010). Lapsen hyvä arki. Helsinki: Kirjapaja 

 

Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. 272/2005/ 7 §. 

Haettu 16.3. 2013 osoitteesta:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/20050272 

 

Lastentarhanopettajaliitto. (2005). Lastentarhanopettaja, varhaiskasvatuksen asiantuntija ja 

ammattilainen. Haettu 10.3.2013 osoitteesta: http://www.lastentarha.fi/pls/portal/docs/ 

 

Lepistö, R. & Valppu- Paaso, H. (2010). Vastavuoroinen omahoitajuus pedagogisena 

toteutuksena päiväkodissa. Opinnäytetyö. Oulu: Oulun Yliopisto.  

 

Linnatsalo, S. (2002). Kasvatuksellinen hyväksyntä ja torjunta kolmessa sukupolvessa. 

Oulu: Oulun Yliopisto.  

Haettu 17.2.2013 osoitteesta:http://herkules.oulu.fi/isbn9514268660/isbn9514268660.pdf 

 

Männikkö, K. (1997). Kiintymystä lapsesta aikuiseksi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Nieminen, J. (1995). Menetelmävalintojen viidakossa. Tampere: Tampereen Yliopisto  

 

Nummenmaa, A R., Karila, K. (2011). Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa. 

Helsinki: WSOY pro Oy. 

 

Opettaja, opetusalan järjestö-ja ammattilehti. 3 / 2012. OAJ ry.  

 

Pearce, C. (2009), Short Introduction to Attachment and Attachment Disorder. 

London: Jessica Kingsley Publishers.  



85 
 

Haettu 23.4.2013 osoitteesta:http://site.ebrary.com/lib/oulu/Doc?id=10331383&ppg=38 

 

Perttula, J. (1995), Kokemus psykologisena tutkimuskohteena: Johdatus fenomenologiseen 

psykologiaan. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti.  

 

Prior, V. & Glaser, D. (2006), Understanding attachment and attachment disorders, 

Theory, evidence and practice. London: Jessica Kingsley Publishers.  

Haettu 4.5.2013 osoitteesta: http://site.ebrary.com/lib/oulu/Doc?id=10182487&ppg=20 

 

Puroila, A-M. (2002), Kohtaamisia päiväkotiarjessa - kehysanalyyttinen näkökulma 

varhaiskasvatustyöhön. Oulu: Oulun yliopisto. Haettu 15.3.2013 osoitteesta: 

http://herkules.oulu.fi/isbn9514266501/isbn9514266501.pdf 

 

Puroila, A-M.  & Estola, E. (2012). Lapsen hyvä elämä? Päiväkotiarjen pienten 

kertomusten äärellä. Varhaiskasvatuksen Tiedelehti �JECER, 1(1), s. 22�43. 

 

Puroila, A-M. & Karila, K. (2001). Bronfenbrennerin ekologinen teoria. Teoksessa Karila, 

Kinos, Virtanen. Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Juva: PS- Kustannus. WS 

Bookwell Oy.  

 

Purtanen, E. (2010). Omahoitajuus päiväkodissa. Opinnäytetyö. 

Haettu 10.5.2013 osoitteesta: 

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/22461/Omahoitajuus%20paivako 

dissa.pdf?sequence=1. Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu  

 

Päivähoitoasetus.  

Haettu 20.3.2013 osoitteesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239 

 

Reunamo, J. (2007). Tasapainoinen varhaiskasvatus. Erilaisia tapoja suhtautua 

muutokseen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit Oy.  

 

Rouvinen, R. (2007). �Tässä työssä yhdistyy kaikki �: Lastentarhanopettajat toimijoina 

päiväkodissa. Joensuu: Joensuun Yliopistopaino. 

 



86 
 

Rusanen, E. (2011). Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys. Porvoo: Bookwell Oy.  

 

De Schipper, J., Tavecchio, L. &Van Ijzendoorn, M. (2008).Children's attachment 

relationships with day care caregivers: Associations with positive caregiving and the 

child's temperament. Social Development, 17 (3), s. 454- 470.  

 

Salminen, E. & Tynninen, K. (2011). Omahoitajana päiväkodissa. Saarijärvi: Saarijärven 

Offset Oy. 

 

Sinkkonen, J. (2008). Mitä lapsi tarvitsee hyvään kasvuun. Helsinki: WSOY.  

 

Sinkkonen, H-M. & Suhonen, E. (2008). Lapsen kiintymyssuhde ja perheen vuorovaikutus 

päivähoitoon siirtymisen taustalla. Teoksessa Kontu, E. & Suhonen, E 

Varhaispedagogiikka ja varhaislapsuus. Helsinki: Yliopistopaino.  

 

Sosiaali- ja Terveysministeriö: Selvityksiä. (2007:7). Varhaiskasvatuksen henkilöstön 

koulutus ja osaaminen, Nykytila ja kehittämistarpeet. Haettu 17.4.2013 osoitteesta: 

http://www.stm.fi/julkaisut/selvityksia-sarja/nayta/-/_julkaisu/1060981 

 

Tamminen, T. (2003). Poikkeavat kiintymyssuhteet. Teoksessa: Sinkkonen & Kalland 

Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Helsinki: WSOY 

 

Tiilikka, A. (2005). Äitien kasvatuskäsityksiä ja arviointeja hyvästä 

päiväkotikasvatuksesta. Oulu: Oulun yliopisto.  

Haettu 1.5.2013 osoitteesta: http://herkules.oulu.fi/isbn9514276280/isbn9514276280.pdf 

 

Turunen, K. (2011). Omahoitajuus päiväkodissa työntekijän näkökulmasta. Opinnäytetyö. 

Vaasa: Vaasan ammattikorkeakoulu. Haettu 10.5.2013 osoitteesta:  

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/26573/Turunen_Kati.pdf?sequence=1  

 

Uusitalo, P. (2009). Lastentarhanopettajan kokemuksia omahoitajatyömenetelmästä 3-6 

vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Opinnäytetyö. Kajaani: Oulun yliopisto  

 



87 
 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. ( 2005). Stakes. Saarijärvi: Gummerus kirjapaino 

Oy 

 

Varto, J. (2011). Miksi miettiä metodologioita? Teoksessa K. Holma & K. Mälkki. 

Tutkimusmatkalla: Metodologia, teoria ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: 

Gaudeamus Helsinki University Press.  

 

Virolainen, A. (2006). Lapsen parhaaksi, lähihoitaja varhaiskasvattajana. Helsinki: Edita 

Publishing Oy.  

 

Viitala, S. (2008). Työelämän vaatimusten huomioon ottaminen lähihoitajaopinnoissa. 

Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Haettu 10.5.2013 osoitteesta: 

https://publications.theseus.fi/handle/10024/19815 

 

Whalley, M., Arnold, C., Lawrence, P. & Peerless, S. (2012).The voices of their childhood: 

families and early years' practitioners developing emancipatory methodologies through a 

tracer study. European Early Childhood Education Research Journal, 20(4), s. 519-535. 

 



 

 

LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomakkeen johdanto 

 

 

 

Hei,  

Olen Riitta Kiviniemi ja opiskelen Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa 

pääaineenani varhaiskasvatus. Teen opintoihini kuuluvaa pro gradu tutkielmaa 

lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien kokemuksista liittyen omahoitajatyötapaan.  

Kerään tämän kyselylomakkeen avulla tutkimusmateriaalia työtäni varten. 

Kyselytutkimuksella kerättävän aineiston lisäksi tarkoitukseni on myöhemmin syventää 

aiheiden käsittelyä muutaman kyselyyn osallistuneen vastaajan kanssa teemahaastattelun 

avulla.  

Tämän kyselyn avulla keräämäni vastausmateriaali käsitellään nimettömänä ja käytän sitä 

vain tätä gradututkielmaani varten.  

Yliopiston puolelta työtäni ohjaa KT Hannele Karikoski. 

Jos jokin asia askarruttaa mieltäsi tutkimukseeni liittyen, ota rohkeasti minuun yhteyttä, 

kerron mielelläni tutkimuksestani tarkemmin.  

 

Vastauksestasi sinua etukäteen kiittäen,  

Riitta Kiviniemi 

sähköpostiosoite ja puhelinnumero 

 

P.S. Ajatuksesi aiheesta ovat oikeita ja tärkeitä, joten anna kysymysten kirvoittaa ajatustesi 

vuolas virta! 



 

Liite 2. Kyselylomake ja teemahaastattelun teemat 

 

Kyselylomake 

Taustatiedot: Koulutus, työkokemus vuosina, kokemus omahoitajuudesta vuosina 

1. Mitä ajattelet omahoitajatyötavasta?  

2. Kerro työtavan hyvistä puolista? 

3. Mitkä asiat mietityttävät omahoitajatyötavassa, kerro epäkohdista, huonoista puolista? 

Parannusehdotuksia? 

4. Mitä ajattelet omasta roolistasi lastenhoitajana/ lastentarhanopettajana tämän hetkisessä 

työssäsi? 

5. Mitä ajattelet omahoitajatyötavasta suhteessa omaan rooliisi lastenhoitajana tai 

lastentarhanopettajana? 

6. Kuinka syvällisesti/ tarkasti omahoitajatyötapaa on toteutettu/ toteutetaan ryhmissä 

joissa olet työskennellyt? 

7. Mitä en hoksannut kysyä, mutta haluaisit kuitenkin kertoa aiheeseen liittyen? 

Kiitos Vastauksestasi! 

 

Haastattelun teemat 

1. Kokemus omahoitajatyötavan hyvistä puolista lapsen, vanhemman, työntekijän ja tiimin 

kannalta 

2. Kokemus omahoitajatyötavan epäkohdista/ huonoista puolista lapsen, vanhemman, 

työntekijän ja tiimin kannalta 

3. Parannusehdotuksia 

4. Kokemus omahoitajatyötavasta suhteessa rooliin lastentarhanopettajana 


