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1 JOHDANTO 

Valitsin tutkimukseni aiheeksi alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteen tukemisen 

päivähoidon varhaiskasvatuksessa. Mielestäni alle kolmivuotiaiden kanssa työskentely 

varhaiskasvatuksessa on erittäin merkittävää. Keltikangas-Järvisen (2012) mukaan kolme 

ensimmäistä ikävuotta ovat merkittäviä, sillä tuolloin lapselle muodostuu käsitys omasta 

minuudesta, yksilöllisyydestä ja ainutkertaisuudesta. Lapselle muodostuu myös perusym-

märrys ihmisten välisistä toimintatavoista ja hän kykenee oppimaan mielialojen säätelyä ja 

käytöksensä kontrolloimista sekä reagointitapoja toisten ihmisten mielialoihin ja viesteihin. 

Läheinen vuorovaikutus lapsen sekä sensitiivisen ja emotionaalisesti tärkeän hoitajan välil-

lä on edellytys jokaisen edellä mainitun taidon oppimiselle. (M.t., s. 21.) Lapsen elämän 

perusta rakentuu noiden kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana. 

Olen tehnyt vuonna 2014 samaan aiheeseen liittyen kandidaatin tutkielman, jonka toteutin 

systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Tulen hyödyntämään kandidaatintutkielmani teo-

riaosuutta soveltuvin osin tutkimukseni teorialuvuissa 3, 4 ja 5. Tuolloin aihepiiri valikoi-

tui kummityttöni aloitettua päivähoidon sekä nähtyäni harjoittelussa pienten lasten päivä-

hoidon aloittamisprosesseja. Nämä kaksi asiaa herättivät mielenkiintoni aihetta kohtaan. 

Lapsen turvallisuuden tunteen tukeminen on erittäin tärkeää varhaiskasvattajien työn kan-

nalta, koska työmme tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. 

Parhaiten lapsi kasvaa ja kehittyy turvalliseksi kokemassaan ympäristössä. Valtakunnalli-

sen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005) turvalliset ihmissuhteet ja turvallinen 

kasvuilmapiiri mainitaan useassa kohdassa. Turvalliset ihmissuhteet esiintyvät muun mu-

assa määritellessä varhaiskasvatuksen arvopohjaa. (M.t., s. 10, 12, 15, 18 ja 29.) Näistä 

syistä on mielestäni merkityksellistä, että varhaiskasvattajat tiedostavat lapsen turvallisuu-

den tunnetta lisäävät ja ehkäisevät tekijät ja toimintatavat. Eli tutkimuksellani on myös 

käytännön tasolla hyötyä varhaiskasvattajille. 

Lopullisen päätöksen tutkimukseni aiheesta tein, kun pohdin mistä aiheesta itselleni olisi 

tulevaisuudessa ammatillista merkitystä. Lapsen turvallisuuden tunne on yksi asia, joka on 

läsnä varhaiskasvatuksessa päivittäin. Turvallisuuden tunne on siinä mielessä herkkä, että 

yksikin asia voi muuttaa sen laatua. Myös tämän vuoksi tietoisuus turvallisuuteen vaikutta-

vista tekijöistä ja tukemisen tavoista on merkittävää. 
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Tutkimukseni on laadullinen ja aineistoni koostuu kolmen lastentarhanopettajan yksilö-

haastatteluista. Aineiston keräsin kultakin lastentarhanopettajalta kertaluontoisella haastat-

telulla. Tutkimukseni rakenne on seuraavanlainen. 

Toisessa luvussa esittelen tarkemmin tutkimukseni metodologiset perusteet. Aluksi esitte-

len tutkimukseni kohteen ja tutkimuskysymykseni. Tämän jälkeen määrittelen laadullisen 

tutkimuksen ja lyhyesti myös tutkimusmenetelmän fenomenografia, koska tutkimuksessani 

on fenomenografisia piirteitä. Tutkimuksen pääpaino on kuitenkin aineistolähtöisessä sisäl-

lönanalyysissa. 

Tutkimukseni kolmannessa luvussa esittelen kiintymyssuhdeteorian historian neljä merkit-

tävintä edistysaskelta. Lisäksi esittelen tarkemmin John Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian, 

jota käytin tutkimusteni tulosten tulkinnan tukena. Koska toteutin tutkimukseni haastatte-

lemalla lastentarhanopettajia, on mielekästä jakaa lapsen turvallisuuden tunne käyttäytymi-

sen perusteella selkeästi turvalliseen ja turvattomaan kiintymykseen. 

Neljännessä ja viidennessä luvussa määrittelen tutkimukseni keskeisimmät käsitteet. Olen 

jakanut käsitteet niin, että neljännessä luvussa olevat käsitteet liittyvät tunteisiin ja viiden-

nen luvun käsitteet ovat lastentarhanopettajan toimintaan ja varhaiskasvatuksen toimintata-

poihin kuuluvia. Tutkimukseni neljäs luku sisältää seuraavat käsitteet: tunteet, tunteiden ja 

käyttäytymisen itsesäätely, turvallisuuden tunne, perusluottamus ja eroahdistus. Viidennen 

luvun käsitteet ovat kasvatuskumppanuus, kasvattajan sensitiivisyys, pienryhmäpedago-

giikka ja lapsilähtöisyys. 

Tutkimukseni kuudennessa luvussa esittelen tutkimukseni toteuttamisen; aineiston kerää-

mismenetelmän ja aineiston analyysin. Tutkimusaineiston keräsin teemahaastattelun avul-

la. Pyrin sekä määrittelemään käsitteen että kuvailemaan aineiston hankkimisen prosessia 

tässä tutkimuksessa. Aineistoni analyysimenetelmäksi valitsin aineistolähtöisen sisällön-

analyysin, jonka aluksi määrittelen ja tämän jälkeen kuvailen tutkimukseni analyysiproses-

sin etenemistä.  

Seitsemännessä luvussa esittelen tutkimukseni tulokset. Ensimmäisenä pyrin tuomaan ilmi 

tutkimuksen tulosten kokonaiskuvan. Tämän jälkeen kokoan tutkimukseni keskeisimmät 

tulokset. Tutkimukseni päättyy pohdintaan tutkimukseni luotettavuudesta, eettisyydestä 

sekä tuon ilmi omia mietteitäni tutkimukseen liittyen. Esittelen lisäksi mahdollisia jatko-

tutkimusaiheita. 
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2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA TUTKIMUS MENETELMÄ 

Tässä luvussa esittelen ensiksi tutkimuskysymykseni ja perustelen niiden valitsemisen. 

Tämän jälkeen pyrin määrittelemään laadullisen tutkimuksen mahdollisimman monipuoli-

sesti. Valitsin tutkimukseni menetelmäksi laadullisen tutkimuksen, koska se soveltui par-

haiten tutkimukseni toteuttamiseen. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä esittelen lyhyesti 

myös fenomenografian, sillä tutkimuksessani on sen piirteitä. Tutkimukseni painottuu kui-

tenkin aineistolähtöiseen sisällönanalyysiotteeseen, jonka esittelen kuudennessa luvussa. 

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää lastentarhanopettajien käsityksiä alle 3-vuotiaan 

lapsen turvallisuuden tunteen tukemisesta päiväkodin varhaiskasvatuksessa. Keskityn tut-

kimuksessani alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteeseen liittyviin tekijöihin sekä 

lastentarhanopettajien mahdollisuuksiin tukea lapsen turvallisuuden tunnetta päiväkodin 

arjessa ja päivähoidon aloittamisessa. Näistä kahdesta tapahtumasta rakentuu päiväkodin 

todellisuus. Lapsen päivähoidon aloittamisen ajankohta ei nykyään ole yhtä säännönmu-

kainen kuin aikaisemmin, vaan ryhmien kokoonpano muuttuu toimintakauden aikana. Tut-

kimuksellani on ammatillinen merkitys, sillä tutkimusongelmani on käytännönläheinen ja 

se ilmenee päiväkodin arjessa päivittäin. Tutkimusongelmaani nähden tutkimuskysymyksiä 

muotoutui kaksi: 

1. Miten lastentarhanopettajat määrittelevät turvallisuuden tunteen? 

Haluan selvittää, miten kasvattajat määrittelevät turvallisuuden tunne -käsitteen. Ymmärrys 

vaikuttaa mielestäni käytännön työhön merkittävästi. Varhaiskasvattajalla on oltava tietoi-

suus lapsen turvallisuuden tunteen olemassaolosta ja siihen liittyvistä tekijöistä, jotta hän 

kykenee toiminnallaan tukemaan lasta. Nämä tekijät voivat joko lisätä tai heikentää lapsen 

turvallisuuden tunnetta. 

2. Miten lastentarhanopettajat tukevat lapsen turvallisuuden tunnetta päiväkodissa? 

Mielestäni varhaiskasvattajan on tärkeää tiedostaa toimintansa mahdolliset seuraukset. 

Lisäksi minusta on mielenkiintoista selvittää lastentarhanopettajien näkökulmia ja konk-

reettisia toimia alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteen tukemiseksi. Oman työn ref-

lektointi kehittää lisäksi varhaiskasvattajan omaa ammatillisuutta. 



4  

 

  

2.2 Laadullinen tutkimus 

Laadullinen tutkimus voidaan karkeasti mieltää kuvaukseksi sen aineistosta ja analyysista. 

Laadullisen tutkimuksen aineisto kerätään usein hyvinkin pieneltä otantamäärältä ja se 

pyritään analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 13, 

18.) Käyttämissäni lähteissä laadullisen tutkimuksen ominaisuuksiin liitettiin usein myös 

prosessiluonteisuus. Kiviniemen (2015) mukaan näkökulmat ja tulkinnat aineistosta kehit-

tyvät hiljalleen tutkimusprosessin edistyessä, koska aineistonkeruussa käytettävänä oleva 

väline on inhimillinen tutkija. Tutkimuksen eri vaiheiden selkeä erottaminen toisistaan voi 

olla etukäteen vaikeaa, esimerkiksi tutkimustehtävän ja aineistonkeruun ratkaisut voivat 

muuttua ja täsmentyä tutkimusprosessin kuluessa. (M.t., s. 74.) 

Parhaimmillaan tutkimuksen edistyessä prosessinomaisesti, muuttuu tutkimussuunnitelma-

kin (Eskola & Suoranta, 2008, s. 15). Tutkijan oma intuitio, tulkinta, järkeily, yhdistämis- 

ja luokitteluvalmiudet luovat laadullisen tutkimusprosessin (Metsämuuronen, 2006, s. 82). 

Laadullinen tutkimus voidaan määritellä kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimuksen avul-

la. Määrittely kyseenalaistaa näiden kahden tutkimustyypin välisiä eroavaisuuksia ja sitä, 

voidaanko niitä selkeästi erottaa toisistaan. Yhden tutkimuksen sisällä voidaan hyödyntää 

molempia tyyppejä ja usein niin tehdäänkin. Laadullisen tutkimuksen kriteereihin kuuluu 

se, ettei tutkimusta tehdessä käytetä menetelmänä lomaketutkimusta ja aineistoa ei koodat-

tu strukturoidun kyselyn mukaisesti, jolloin analyysi edellyttäisi tilastollista menetelmää. 

(Alasuutari, 2011, s. 31–33.) 

Laadullisen tutkimuksen aineisto voi olla pelkistetyimmillään tekstiä, jonka syntymiseen 

tutkija voi olla riippuva tai riippumaton. Tutkijasta riippuvat tekstit ovat tulosta haastatte-

luista ja havainnoinneista. Riippumattomat tekstit voivat puolestaan olla tutkimukseen 

osallistuvan henkilökohtainen päiväkirja, omaelämänkerta tai kirje. Lisäksi edellä mainit-

tuun aineistomuotoon kuuluvat eri tarkoitusta varten tuotetut kirjalliset ja kuvalliset aineis-

tot tai äänimateriaalit, esimerkiksi mielipidekirjoitukset ja mainokset. (Eskola & Suoranta, 

2008, s. 15.) Tässä tutkimuksessa aineisto koostui kolmesta lastentarhanopettajan kerta-

luontoisesta haastattelusta. Haastattelun toteutin teemahaastattelun periaatteen mukaisesti. 

Tutkimusaineisto täytyy saada keräämisen jälkeen tutkittavaan muotoon, joten esimerkiksi 

nauhureiden avulla saatu haastatteluaineisto täytyy muuttaa tekstimuotoon. Laadullisen 

tutkimuksen aineisto on aina analyysivaiheessa joko kuva- tai tekstimuodossa. Litteroinnil-

la tarkoitetaan haastatteluaineiston muuttamista tekstiksi. Aineiston litterointi on työläs 



5 

 

 

prosessi, mutta sen kautta tutkijan vuoropuhelu tutkimusaineiston kanssa lisääntyy. (Vilk-

ka, 2015, s. 137.)  Koin itsekin litterointiprosessin haastavaksi ja siihen kului yllättävän 

paljon aikaa. Litterointia helpottaa myös ohjelmien hallitseminen, esimerkiksi itse en hal-

linnut täysin Windows Media Player:ia. Sain tietää vasta jälkeenpäin, että nauhoitetta voi 

tarvittaessa hidastaa. Tämä olisi auttanut nopeiden kohtien litteroinnissa. Vilkan (2015) 

mukaan litteroinnilla aineiston analyysi helpottuu. Tutkimusaineiston analyysiin kuuluu 

aineiston järjestelmällinen läpikäyminen, ryhmittely ja luokittelu. (M.t., s. 137.)  

Laadullisen tutkimuksen analyysissa kerättyä aineistoa käsitellään kokonaisuutena. Tutkija 

ei voi rakentaa tutkimustaan erojen tarkastelun varaan, vaikka kyse on useiden yksilöiden 

tuottamien tekstien tarkastelusta. Yksikään tutkimuksen kannalta luotettava tai olennainen 

asia ei saa olla ristiriidassa keskenään, vaan niiden tulee olla yhdenmukaisia tutkijan teke-

män tulkinnan kanssa. (Alasuutari, 2011, s. 38, 39.) On myös muistettava, että laadullisen 

aineiston pohjalta muodostettu todellisuus on tutkijan omien intressien ja näkökulmien 

synnyttämä (Kiviniemi, 2015, s. 77).  Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tarvitse tai ei ole 

mahdollista käyttää suuria otoksia ja tilastollista argumentaatiota. Esimerkiksi yhden hen-

kilön haastattelusta voi saada helposti 30 sivua litteroitua tekstiä. (Alasuutari, 2011, s. 38, 

39.) Tämän tutkimuksen aineisto oli litteroituna 62 sivun mittainen. Alasuutarin (2011) 

mukaan haastateltujen yksilöiden välisten erojen saaminen tilastollisesti merkittäviksi on 

laadullisessa tutkimuksessa harvoin järkevää tai edes mahdollista suhteutettuna voimava-

roihin. Laadullisen tutkimuksen analyysi voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: havaintojen 

pelkistämiseen ja arvoitusten ratkaisemiseen. (M.t., s. 38, 39.) 

Havaintojen pelkistäminen tarkoittaa sitä, että tutkija tarkastelee aineistoaan valitsemansa 

teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelmien näkökulmista. Analyysin kohteena oleva 

aineisto, kuten tekstimassa tai kuvamateriaali, muuttuu näin hallittavampaan muotoon 

”raakahavainnoiksi”. Tämän jälkeen seuraa pelkistämisen toinen vaihe, jossa raakahavain-

toja karsitaan yhdistelemällä niitä samankaltaisuuksien perusteella. Havainnoista voidaan 

löytää myös jokin yhteinen piirre, nimittäjä tai luoda koko aineistoa koskeva sääntö. 

(Alasuutari, 2011, s. 39, 40–42.) Tämän tutkimuksen menetelmänä on käytetty aineistoläh-

töistä sisällönanalyysia ja luvussa 6 kuvataan kyseisen prosessin eteneminen. 

Aineistosta syntyvistä havainnoista ei voida todeta kvantitatiivista analyysia mukaillen 

keskiarvoja, vaan löytyvät erilaisuudet ja poikkeavuudet tulee suhteuttaa kokonaisuuteen, 

millä tarkoitetaan varsinaista tutkimuskohdetta. Näin ollen laadullisessa aineiston analyy-
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sissa yksikin poikkeus kumoaa tutkijan määrittelemän säännön ja hänen täytyy muotoilla 

se uudelleen. (Alasuutari, 2011, s. 39, 40–42.) 

Aineistosta löytyneet eroavaisuudet ovat tutkimustulosten kannalta merkittäviä, olipa kyse 

minkälaisesta tutkimuksesta tahansa. Poikkeavuudet ovat johtolankoja, joiden avulla 

saamme selville jonkin asian syyn tai sen ymmärrettävyyden. Aineistossa olevien eroavai-

suuksien löytäminen on helppoa, mutta niiden liiallinen määrä vaikeuttaa säännön muotoi-

lemista, kuten myös havaintojen tyypittelyn suuri joukko. Tämän vuoksi onkin tärkeää 

suhtautua varoen niin erotteluiden tekemiseen kuin tyypittelyyn. Raakahavaintojen pelkis-

täminen mahdollisimman suppeaksi havaintojen ryhmittymäksi, on keskeistä laadullisessa 

analyysissa. (Alasuutari, 2011, s. 43.) 

Laadullisen analyysin toinen vaihe on arvoitusten ratkaiseminen, jota kutsutaan myös tut-

kimustulosten tulkinnaksi. Laadullisessa tutkimuksessa tämä tarkoittaa merkitystulkintaa 

tutkimuskohteesta, joka muotoutuu pelkistysvaiheessa löydettyjen johtolankojen ja käytet-

tävissä olevien vihjeiden pohjalta. Tukena käytetään aiempia tutkimuksia sekä kirjallisuut-

ta. Johtolankojen avulla kehitetään erilaisia ratkaisumalleja ja näistä päädytään eniten joh-

tolankoja sisältävään malliin. Tällöin tutkimusaineistosta tehty tulkinta on todennäköisesti 

oikea. On kuitenkin muistettava, ettei tieteellisessä tutkimuksessa voida olla lopputulokses-

ta koskaan täysin varmoja. (Alasuutari, 2011, s. 44, 46–48.) Tutkimustulokset ovat aina 

sidottuja historialliseen kontekstiin, eivätkä voi siten olla ajattomia ja paikattomia ilmiöi-

den prosessiluonteen vuoksi sosiaalisessa todellisuudessa (Eskola & Suoranta, 2008, s. 16). 

Esittelen tutkimuksen tulokset luvussa seitsemän. 

Laadullisen tutkimuksen lisäksi tutkimuksessani on fenomenografisia piirteitä. Metsämuu-

rosen (2006) mukaan fenomenografia -menetelmän kehitti Ference Marton 1970-luvulla 

omien tutkimustensa myötä Göteborgin yliopistossa. Ilmiön kuvaamisella tai kirjoittami-

sella on yhdistävänä käsitteenä fenomenografia. Fenomenografian tutkimuskohteena ovat 

erityisesti ihmisten käsitykset ilmiöistä. (M.t., s. 108.) Ilmiöllä tarkoitetaan ihmisen sisäi-

sestä tai ulkoisesta maailmasta saamaa kokemusta, josta käsitys muodostetaan aktiivisessa 

toiminnassa. Ilmiöt ja käsitteet ovat tästä syystä sekä samanaikaisia että erottamattomia. 

(Ahonen, 1996, s. 116). Fenomenografian avulla voidaan myös tuoda ilmi ihmisten erilai-

sia käsityksiä asioista. Perusajatuksena on ihmisillä olevien poikkeavien ja eroavaisuuksien 

olemassa oleminen. (Menetelmäopetuksen tietovaranto, s. 36.) 
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Käsitysten erilaisuus ei useinkaan johdu ikäkaudesta vaan ihmisen kokemustaustalla on 

suurempi merkitys (Ahonen, 1996, s. 114). Samaan asiaan liittyvät käsitykset voivat olla 

ihmisten iän, koulutustaustan, kokemusten ja sukupuolen vaikutuksesta hyvinkin erilaiset. 

Ihmisten käsityksiä ei myöskään nähdä muuttumattomina, vaan dynaamisina. Fenomeno-

grafiassa ajatellaan olevan yhden maailman, jonka jokainen yksilö käsittää omalla taval-

laan. (Metsämuuronen, 2006, s. 108.) Fenomenografia ohjasi tutkimuskysymysteni muo-

toilua sekä siten vaikutti myös tutkimukseni tuloksiin. 
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3 KIINTYMYSSUHDETEORIA 

Tässä luvussa esittelen kiintymyssuhdeteorian historian merkittävimmät neljä vaihetta. 

Pyrin myös kuvaamaan kiintymyssuhteen kehittymistä lapsen ja aikuisen välille sekä luo-

maan kokonaiskuvan kiintymyssuhteen merkityksestä lapsen kehitykselle. Merkityksen 

kuvaamisessa esittelen myös John Bowlbyn teorian ydinajatuksia. Tutkimukseni tulosten 

tarkastelussa hyödynsin Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaa, koska tutkimus toteutettiin las-

tentarhanopettajia haastattelemalla eikä lapsia havainnoimalla. Tästä syystä on merkityk-

sellisempää jaotella lapsen turvallisuuden tunne kahteen osaan: turvalliseen ja turvatto-

maan. Aloitetaan tämä luku kiintymyssuhdetutkimuksen kehittymisestä. 

3.1 Kiintymyssuhdeteorian historiaa 

Hautamäen (2012) mukaan kiintymyssuhdetutkimus jaetaan neljään aaltovaiheeseen: 

1. John Bowlby ja ajatuksen syntyminen kiintymyssuhdeteoriasta 

2. Mary Ainsworth ja kokeellinen tutkimus kiintymyssuhde eroavaisuuksista ja syntyeh-

doista pienillä lapsilla 

3. Mary Main ja tutkimus sisäisistä edustuksista aikuisten kiintymyssuhteessa 

4. Patricia Crittenden ja lasten kehityksen vaarantumisen tutkiminen perheissä, joiden elin-

olot ovat epätavalliset. (M.t., s. 29). 

John Bowlby on siis luonut perustan kiintymyssuhdeteorialle, joka koostuu Attachment 

and Loss – trilogiasta (Hautamäki, 2012, s. 29). Bowlby kehitti teoriansa 1970-luvun paik-

keilla (Rusanen, 2011, s. 27). Bowlbyn pyrkimyksenä oli tieteellistää psykoanalyyttinen 

ajattelu, erityisesti lapsen kehitykseen liittyvä objektisuhdeteoreettinen ajattelu sekä raken-

taa laajempi synteesi. Tässä osallisena olivat psykoanalyyttinen ajattelu, Piaget’n kognitii-

vinen skeemateoria, etiologia, evoluutiopsykologia ja systeemiteoria. Bowlby oli kiinnos-

tunut todellisista tapahtumista lapsen elämässä ja vuorovaikutuksen tutkimisesta vanhem-

man ja lapsen välillä empiirisesti. (Hautamäki, 2012, s. 29–31, 34.) 

Kiintymyssuhdeteorian tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää varhaisten ihmissuhteiden 

merkitystä myöhemmälle kehitykselle (Sinkkonen & Kalland, 2003, s. 7). Ihmisellä on 

luontainen kyky muodostaa kiintymyssuhde sekä halu hoivata ja antaa merkitys tälle kehit-
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tyneelle suhteelle. Pieni vauva on myös riippuvainen saamastaan hoivasta ja hoidetuksi 

tulemisesta, koska ne ovat hänen elinehtojaan. Annetun hoivan tulee olla riittävän hyvää, 

muttei välttämättä täydellistä. (Svartsjö & Hellsten, 2005, s. 13.) 

Kiintymyssuhdeteoriassa ei myöskään ole kyse rakkauden tai onnellisuuden teoriasta, kos-

ka lastaan rakastava vanhempi ei välttämättä kykene olemaan turvallinen kiinnittymishah-

mo lapselleen. Rakkaus lasta kohtaan voi myös ilmetä luopumisena hänestä, kun vanhempi 

kokee olevansa kykenemätön huolehtimaan lapsestaan. Toisaalta lapsi ei aina rakasta, mut-

ta saattaa kiinnittyä vanhempaan, joka esimerkiksi laiminlyö tai pahoinpitelee häntä. Rak-

kauden ja onnellisuuden sijaan kiintymyssuhdeteorialla kyetäänkin selvittämään olosuhtei-

den merkitystä ja erilaisia tapoja läheisyyden tai turvan hakemisessa toisista ihmisistä, ku-

viteltuun tai todelliseen vaaratilanteeseen reagoimista sekä olettamuksia, jotka koskevat 

itseä, vuorovaikutussuhteita ja toisia ihmisiä. (Sinkkonen & Kalland, 2003, s. 7–8, 10–11.) 

John Bowlbyn oppilaana ja kollegana oli toisen aaltovaiheen edustaja Mary S. Ainsworth. 

Kokeellinen tutkimus vierastilanteesta, Strange Situation Procedure (SSP), mahdollisti 

pienten lasten kiintymyssuhteen ja siinä olevien yksilöllisten erojen tutkimisen. Vierasti-

lanne -tutkimus toteutettiin laboratoriossa 12–20 kuukauden ikäisille lapsille ja heidän äi-

deilleen, mihin kuului kahdeksan kolmen minuutin tilannetta videoituna. Menetelmässä 

lapsen kokemaa stressiä lisättiin asteittain ja havainnoitiin hänen käytöstään äitiään koh-

taan. Tarkoituksena oli luokitella lapsen ja äidin välisen vuorovaikutuksen laatu heidän 

käyttäytymisensä pohjalta yhä stressaavammissa tilanteissa. Ainsworthin tutkimuksessa 

löydettiin kolme erilaista lapselle ominaista tapaa kiintymyssuhteita koskevan informaation 

käsittelemiseksi, kun tarkasteltiin lapsen käyttäytymistä ero- ja paluutilanteissa: turvallises-

ti kiintyneet, välttelevät ja ristiriitaisen-vastustava. Tämän tutkimuksen ansiosta Bowlbyn 

teoria pääsi osaksi akateemista maailmaa ja kiintymyssuhdeteorian paikka modernissa ke-

hityspsykologiassa varmistui. (Hautamäki, 2012, s. 34–35.) 

Kiintymyssuhdetutkimuksen kolmannessa aallossa siirryttiin tarkastelemaan aikuisten kiin-

tymyssuhteen laatua. Mary Main ja Ruth Goldwyn toteuttivat The Adult Attachment Inter-

view –tutkimuksensa puolistrukturoituna syvähaastatteluna, jossa kysyttiin kokemuksia 

lapsuuden kiintymyssuhdehahmoista ja vastaajan suhteesta heihin sekä arvioitiin lapsuus-

kokemusten vaikutusta aikuisuuden ihmissuhteisiin, kuten omiin lapsiinsa. Patricia M. 

Crittenden puolestaan käynnisti tutkimuksellaan neljännen aallon. Tutkimus keskittyi lap-

siin, jotka joko tulivat laiminlyödyiksi tai kaltoin kohdelluiksi perheissään. Crittenden’in 
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teorian avulla voidaan tarkastella aikuisten ja lasten välisiä kiintymyssuhteita, kun he jou-

tuvat kokemaan uhkaa tai vaaraa alituisesti elämässään. (Hautamäki, 2012, s. 37–39.) Nä-

mä olivat neljä merkittävintä tieteellisen tutkimuksen edistysaskelta kiintymyssuhdeteori-

assa. 

3.2 John Bowlby ja kiintymyssuhteen merkitys lapselle 

Kiintymyssuhdeteorian pääajatus on mahdollinen lapsen kehityksen vaarantuminen hänen 

kokemastaan äidinriistosta ja äidin rakkauden menetyksestä (Hautamäki, 2012, s. 29). 

Bowlby tarkoittaa todennäköisesti lapsen ensisijaista kiintymyksen kohdetta äiti-termillä, 

jota hän käyttää kiintymyssuhdeteoriassaan. Äidin ei tarvitse olla lapselle välttämättä bio-

loginen. (Rusanen, 2011, s. 29.) Sen sijaan lapsen ensisijainen kiintymyskohde valikoituu 

Bowlbyn mukaan hänestä huolehtivien ihmisten joukosta ja yleensä lapsi valitsee kohteek-

seen oman äitinsä. Ensisijaisen kiintymyssuhteen kohteen ehdot täyttää myös henkilö, joka 

äitimäisesti vastaa lapsen tarpeisiin. (Bowlby, 1969, s. 364–365.) 

Teoriassa korostuu hoivaajan ja hoivan kohteena olevan lapsen asymmetrinen, eli epä-

symmetrinen, suhde sekä aikuisen jatkuvan hoivan edellytys ja tae lapsen eloonjäämiseksi 

(Hautamäki, 2012, s. 30). Hoivaajana olevan aikuisen antamalla hoivan laadulla on vaiku-

tusta lapsen kiintymykseen (Rusanen, 2011, s. 27). Hoivaajan ja hoivattavan välille kehit-

tyvä kiintymyssuhde on Bowlbyn mukaan lapsen sisäinen säätelyjärjestelmä, jota hän käyt-

tää jatkuvasti tiedon vertailemiseen esimerkiksi oman läheisyydentavoitteensa suhteutta-

mista äidin sijaintiin (Hautamäki, 2012, s. 31). 

Bowlbyn mielestä ihmisvauva kykenee jo noin neljänkuukauden ikäisenä tunnistamaan 

oman äitinsä ja tästä todisteena on vauvan käyttäytyminen. Vauva tarkastelee pidemmän 

aikaa esimerkiksi äitinsä kasvoja sekä hymyilee ja jokeltelee äidilleen. Tällainen käyttäy-

tyminen ei välttämättä vielä ole merkki kiintymyssuhteesta. Lapsen tulisi nimittäin äitinsä 

tunnistamisen lisäksi vaatia hänen läheisyyttään ja ilmaista tätä vaatimusta esimerkiksi 

itkemisellä tai seuraamalla äitiään tämän lähtiessä. Pieni vauva yrittää itkulla ja hymyilyllä 

saada äidin huomion, mutta kasvettuaan lapsi kykenee vaatimaan sitä tuhansin eri tavoin. 

On olemassa kuusi kiintymyssuhdekäyttäytymiseen johtavaa tekijää: imeminen, itkeminen, 

hymyileminen, seuraaminen, takertuminen ja kutsuminen. Näitä hyödyntäen lapsi pyrkii 

siihen, että äiti saapuu hänen luokseen ja pysyy lähellä. Bowlbyn mukaan lapsen osuutta ei 

tule unohtaa kiintymyssuhteessa ja siihen liittyvässä käyttäytymisessä, vaikka äidin antama 
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hoivan laatu on tärkein tekijä kiintymyssuhteen muodostumiseksi. (Bowlby, 1969, s. 246, 

250–251 ja 256.) 

Aikuinen on vastuussa kiintymyssuhteen onnistumisesta, kun puhutaan turvallisesta ja tur-

vattomasta kiintymyksestä. Tällöin kiinnitetään huomiota lapsen tuntemiseen sekä hänen 

hätäänsä ja aloitteisiinsa vastaamiseen. Turvallinen kiintymyssuhde on seurausta aikuisen 

onnistumisesta ja turvaton suhde on puolestaan seuraus joko kokonaan tai osittaisesta epä-

onnistumisesta. Kun lapsen rauhoitteleminen on johdonmukaista kunkin tilanteen vaati-

malla tavalla, mahdollisuus turvallisen kiintymyssuhdemallin kehittymiseksi on olemassa. 

Kiintymyssuhdemallit siirtyvät hienovaraisesti hoivasuhteiden kautta sukupolvelta toiselle. 

(Rusanen, 2011, s. 58.) 

Lapsen käytös paljastaa Bowlbyn mukaan turvattoman kiintymyssuhteen ja tämä ilmenee 

eron jälkeisissä jälleennäkemistilanteissa. Lapsen turvattomasta kiintymyssuhteesta kerto-

vat lisääntynyt ahdistuneisuus ja takertuminen vanhempiin, kun verrataan lapsen käyttäy-

tymiseen ennen erotilannetta. Turvaton kiintymyssuhde ja lasten aggressiivisuus voivat 

johtua epävakaasta äidillisestä hoidosta ja erotilanteista. Bowlbyn mielestä näyttää siltä, 

että epävarmuus kiintymyksen kohteiden reagoivuudesta ja saatavuudesta johtaa turvatto-

maan kiintymyssuhteeseen ja epävakauden kehittymiseen. Puolestaan lapsen kiintymyksen 

kohteiden tuki ja tarpeisiin vastaaminen rakentavat persoonallisuudesta vakaan ja itsenäi-

sen. (Bowlby, 1978, s. 254, 261, 366.) 

Rusasen mukaan lapsi turvautuu kokiessaan pelkoa, uhkaa tai hätää aikuiseen, jota hän 

pitää kaikista luotettavimpana. Tällainen turvattomuuden tunne voi johtua muun muassa 

vanhemmista eroamiseen, nukkumaan menemiseen tai jäämiseen yksin paikkaan, jossa hän 

joutuu olemaan vieraiden aikuisten seurassa. Lapsen reagoiminen pelkotilassa riippuu, 

kuinka vieras ja outo tilanne lapsen mielestä on. (Rusanen, 2011, s. 27.) 

Bowlbyn mukaan turvallisesti kiintyneet lapset kykenevät luottamaan kiintymyssuhteen 

kohteeseen. Myös alttius pitkäkestoiseen tai voimakkaaseen pelkotilaan on vähäisempi 

verrattuna turvattomasti kiintyneisiin lapsiin. Turvallisesti kiintyneet lapset pystyvät lisäksi 

luottamaan omiin kykyihinsä ja luonteeltaan he ovat iloisempia. Kiintymyssuhdemallit 

pohjautuvat lapsuuden kokemuksiin ja ne siirtyvät sukupolvelta toiselle, usein samanlaisi-

na kuin ne ovat lapsen vanhemmilla olleet. (Bowlby, 1978, s. 366, 406–407.) 
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4 TUNTEIDEN SYNTYMINEN JA ILMAISEMINEN 

Määrittelen tässä luvussa tunteisiin liittyviä käsitteitä, joita ovat tunteet, tunteiden ja käyt-

täytymisen itsesäätely, turvallisuuden tunne, perusluottamus ja eroahdistus. Tämä luku 

liittyy ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni ”Miten lastentarhanopettajat määrittelevät 

turvallisuuden tunteen” ja siinä esitetty teoriatieto auttaa ymmärtämään analyysin avulla 

saatuja tutkimustuloksia luvuissa 7.1. ja 7.2. Aluksi määrittelen tunteiden käsitteen, koska 

se luo pohjan muiden käsitteiden ymmärtämiselle. 

4.1 Tunteet 

Ihmisen elämässä tunteet ovat läsnä joka hetki (Nummenmaa, 2010, s. 11). Saamme elä-

mässämme tunteista merkityksellisyyttä ja elämyksellisyyden tunnetta päivittäin (Kanni-

nen & Sigfrids, 2012, s. 76). Tunneilmaisujen matkimiseen pyrkivät jo pienet vauvat he-

räillä olo aikanaan. Varhaisimpia tunneilmaisuja ovat itku ja hymyily (Nummenmaa, 2010, 

s. 167). 

Tunteet ovat kokonaisvaltaisia reaktioita kehon ja mielen tiloista, jotka syntyvät erilaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa ja tapahtumissa. Tunnereaktioiden tarkoituksena on saada ihminen 

toimimaan tilanteen edellyttämällä tavalla. Itse asiassa ihmisen neurofysiologinen tunnejär-

jestelmä rekisteröi jatkuvasti ympäristön tapahtumia ja tarvittaessa muuttaa toimintaa, jotta 

reagoiminen hyvinvoinnin kannalta haitallisiin tai hyödyllisiin tilanteisiin on mahdollista. 

Kokonaisvaltainen tunnereaktio koostuu ainakin kolmesta tekijästä: fysiologisista muutok-

sista kehossa, käyttäytymisen muutoksesta ja subjektiivisesta kokemuksesta. (Nummen-

maa, 2010, s. 11, 13, 17, 21.) 

Kehon fysiologinen muutos tarkoittaa esimerkiksi sydämen syketaajuuden kohoamista 

(Nummenmaa, 2010, s. 21). Kuumotus tai kipu jossakin tietyssä kehonosassa ovat myös 

esimerkkejä fysiologisista eli kehollisista tuntemuksista (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 

77).  Käyttäytymisen muutos puolestaan on muun muassa pelkotilaan liittyvä reagointi 

joko paeten tai jähmettyen. Käyttäytymisen muutosta voidaan kutsua myös kehon toimin-

tavalmiudeksi. (Nummenmaa, 2010, s. 21.) Kehon toimintavalmiudella tarkoitetaan tule-

vaan tilanteeseen valmistautumista, esimerkiksi pelkotila valmistaa meitä pakenemaan, 

häpeäntunne piiloutumaan ja sureminen luopumaan (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 77).  
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Subjektiivinen kokemus on näistä kolmesta osatekijästä ihmiselle tunnetuin, sillä se tar-

koittaa tietoista tunnekokemusta, mutta oikeastaan se on vain pieni osa tunnejärjestelmän 

toiminnasta. Tunnekokemukset muodostuvat fysiologisten muutosten havaitsemisesta ja 

tilanteen kognitiivisesta arvioinnista. Tulkitsemme kehomme fysiologisia muutoksia eri 

tavoin. Esimerkiksi sympaattisen hermoston toimintojen nopeutuminen julkisesti esiinnyt-

täessä voidaan tulkita joko ahdistavaksi tilanteeksi ja epäonnistumisen peloksi tai innostu-

neisuudeksi mahtavasta esiintymistilaisuudesta. (Nummenmaa, 2010, s. 21, 24.) 

Tunteet voidaan jaotella monin tavoin. Esittelen kaksi tapaa jaotella tunteita; primaari, se-

kundaari ja instrumentaalisiin tunteisiin sekä käyttäytymistiloihin, motivaatiotiloihin, mie-

lialoihin, perustunteisiin ja sosiaalisiin tunteisiin. Ensiksi jaotellaan primaari, sekundaari ja 

instrumentaalisiin tunteisiin. Primaaritunteita voidaan Kannisen ja Sigfrids’in (2012) mu-

kaan kutsua ihmisen ydintunteiksi, koska ne ovat ikään kuin selkäytimestämme tulevia 

reaktioita tilanteeseen. Esimerkiksi kiukun tunne syntyy loukatuksi tulemisesta, suremme 

menetystä, pelkäämme uhattuna tai olemme kateellisia jonkun toisen saavutuksesta. Pri-

maaritunteet syntyvät ja katoavat vauhdikkaasti. Tunteiden hallinnan kannalta primaaritun-

teet ovat keskeisiä. (M.t., s. 77–79.) 

Sekundaaritunteiksi kutsutaan usein puolustusreaktiota, jonka saavat aikaan primaaritun-

teet tai ajatukset. Tästä johtuen niiden taustalla olevien tunteiden tunnistamisesta tulee 

haastavaa. Muun muassa kiukun taustalla voi ollakin surua tai kateutta ja raivoaminen voi 

johtua ahdistuksesta tai häpeästä. Instrumentaalisilla tunteilla tarkoitetaan tunteita, joita 

käytetään jotta saadaan muut reagoimaan halutulla tavalla. Esimerkiksi pettynyt lapsi voi 

kiukutella, sillä hän odottaa aikuisen toteuttavan lapsen kulloinkin olevan toiveen. Instru-

mentaalisia tunteita käyttävät hyödykseen kaikki ihmiset, niin aikuiset kuin lapset. (Kanni-

nen & Sigfrids, 2012, s. 77–79.) 

Toinen esimerkki on Nummenmaan (2010) tunteiden luokittelu hierarkisesti: käyttäytymis-

tiloihin, motivaatiotiloihin, mielialoihin, perustunteisiin ja sosiaalisiin tunteisiin.  Alimpana 

hierarkiassa ovat yksinkertaiset tunneprosessit, jotka ovat biologisesti määräytyneitä. Näi-

hin lukeutuvat käyttäytymis- ja motivaatiotilat sekä mielialat, joita on löydettävissä ihmi-

sen lisäksi useimmilta selkärankaisiin kuuluvilta eläimiltä. Sen sijaan perustunteita on il-

meisesti vain ihmisillä, koska ne ovat kehittyneet evoluutiossa myöhemmin. Perustuntei-

siin luetaan kuuluviksi mielihyvä, pelko, viha, inho ja suru. (M.t., s. 36–37.) Perustunteita 

voivat olla myös iloisuus, hämmästyminen ja häpeän tunne. Kulttuurit ja perinteet eivät 
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vaikuta perustunteiden tunnistamiseen, vaan jokainen ihminen pystyy erottaman ne. (Kan-

ninen & Sigfrids, 2012, s. 76.)  

Perustunnemekanismien toimintaa säätelee vahvasti perimämme, tosin oppimalla ja koke-

malla kyetään muokkaamaan merkittävästi perustunteiden toimintaa. Sosiaaliset tunteet 

ovat korkein taso hierarkiassa ja ne kehittyvät kulttuurisen oppimisen myötä. Sosiaalisesti 

opittuja tunteita ovat nolostuminen, häpeä, ujostuminen, ylpeys, kateus ja halveksunta. 

(Nummenmaa, 2010, s. 36–37.)  Tunneilmaisut muokkaantuvat erilaisissa kulttuurisissa 

konteksteissa. Kulttuurin omaksumat arvot vaikuttavat tunteiden näyttämiseen sekä niiden 

kokemiseen. Myös ihmissuhteet pohjautuvat tunteisiin, koska vuorovaikutuksessa tunteet 

toimivat tiedon välittöminä jakajina. Ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen kautta välitämme 

myös seuraaville sukupolville tunteisiin liitettyjä arvoja. (Puolimatka, 2011, s. 325, 347.) 

Sosiaalisten tunteiden olemassa olon edellytyksenä on toisten reaktioiden tarkkaileminen 

eri tilanteissa (Nummenmaa, 2010, s. 37). 

Tunteiden ilmaiseminen on keskeistä sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa.  Kykenemme 

ymmärtämään toisten ihmisten aikomuksia ja mielensisältöjä paremmin havaitsemalla hei-

dän tunneilmaisujaan. (Nummenmaa, 2010, s. 130.) Tunteet ovat keskeinen ihmisen itse-

tiedostamisen muoto ja tästä johtuen itseään ei voi tuntea täysin, ellei ole kosketuksissa 

tunteisiinsa. Toisiin ihmisiin tutustuessa täytyisi kyetä pohtimaan ennakkoluulojen merki-

tystä, mutta on mahdotonta oppia tuntemaan muita, jos ei tunne itseäänkään. Kyky inhimil-

listen tunteiden tuntemiseen on siis edellytys sille, että pystyy ymmärtämään toisia ihmisiä. 

(Puolimatka, 2011, s. 24.) Omien ja toisten tunteiden käsitteleminen kielellisesti mahdollis-

tuu noin 2-3-vuotiaana nopean kielen kehittymisen myötä, jolloin myös tunteisiin liittyvä 

sanasto laajenee (Nummenmaa, 2010, s. 174). 

Erilaisten tunneilmaisujen havaitsemiskyky mahdollistaa myös tunteiden tarttuvuuden ih-

misten välillä. Tunnetilojen nopea tarttuminen ihmisestä toiseen mahdollistuu kahdesta 

syystä. Ensinnäkin ihminen on luonteeltaan laumaeläin, joten havainnoiminen ja reagoimi-

nen ympärillä oleviin asioihin voi tapahtua hajautetusti. Tällöin ei tarvitse nähdä esimer-

kiksi vaaran aiheuttajaa itse, vaan uhattuna olemisen tunne välittyy muista tehdyistä ha-

vainnoista ja muiden tunneilmaisuista. (Nummenmaa, 2010, s. 130–131.)   

Toinen osatekijä on tunteiden toiminta tiedonkäsittelymme suodattajina ja säätelijöinä. 

Tunnetilojen samankaltaisuus ja mielialojen tarttuminen muihin tekee vuorovaikutustilan-

teista huomattavasti helpompia, koska tällöin havaitsemme ja tulkitsemme ympäristöä sa-
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malla tavalla. Näin myös toisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen helpottuu. Tunteiden 

tarttuminen ei aina ole positiivinen ilmiö, sillä päivittäisestä elämästä ja ihmiskunnan histo-

riasta on löydettävissä useita esimerkkejä valtavista inhimillisistä katastrofeista, jotka ovat 

syntyneet tarttuvista tunteista. Tällaisia katastrofeja voivat olla muun muassa mielenosoi-

tukset ja tiettyä kansanryhmää kohtaan tuntema vihamielisyys, jolloin viha tarttuu ja pur-

kautuu aggressiivisena käyttäytymisenä. (Nummenmaa, 2010, s. 131–132.) 

Vuorovaikutuksen kehittymisessä lapsen ja huoltajan välille tunteet ja niillä viestimisellä 

on merkittävä rooli. Yksinkertaisten tunneviestien tulkitseminen mahdollistaa huoltajan ja 

lapsen ymmärryksen toisen tarpeista ja aikomuksista sekä kyvyn synkronoida omaa toi-

mintaansa. (Nummenmaa, 2010, s. 166.) 

4.2 Tunteiden ja käyttäytymisen itsesäätely 

Toimintaamme ohjaavat sekä ajattelu että tunteet eli emootiot ja turvallisuuden tunteemme 

pohjautuu siten tunteiden itsesäätelyyn (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 75 ja 82). Ihminen 

pyrkii luonnostaan tasapainoiseen ja miellyttävään olotilaan. Tunteiden säätelyn tärkein 

tehtävä onkin pyrkiä hyvinvointimme kannalta tarpeelliseen tasapainoon ja mielihyvän 

tuntemiseen, joiden saavuttamiseksi lievennämme eli hillitsemme kuormittaviksi kokemi-

amme tunteita (Kokkonen, 2010, s. 20.) Tunteiden itsesäätely tarkoittaa kykyä vaikuttaa 

omaan tunnetilaansa, kuten tunteen kestoon, voimakkuuteen ja koettuun tunteeseen eli mitä 

tunnemme (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 82). Lisäksi tunteiden säätelemiseen vaikuttavat 

tunteen ilmaisutapa ja siihen yhdistetty käyttäytyminen (Repo, 2013, s. 19). 

Tunteiden ja käyttäytymisen sääteleminen on haastavampaa, kun on kyse hankalista tun-

teista kuten vihasta, pettymyksestä tai surusta. Edellä mainittujen ja muiden tunteiden il-

maisun opettelu sosiaalisesti suotavalla ja omaa hyvinvointia tukevalla tavalla aloitetaan 

vauvaikäisenä.  Itsesäätelykyvyn kehittymiseen vaikuttaa monet tekijät: ihmisen myötäsyn-

tyiset tarpeet ja kyvyt, ympäristö, vuorovaikutus yksilön ja ympäristön välillä sekä hermos-

ton kehittyminen ja tähän liittyvä kognitiivisen kehityksen mahdollisuus. (Aro, 2011, s. 11, 

16.) 

Kolmen ikävuoden jälkeen tunteiden säätely kehittyy nopeasti. Vauvaikäisestä voi kuiten-

kin jo havaita itsesäätelytaidon kehitystä, kun hän kykenee rauhoittamaan itseään, muodos-

taa sopivan uni-valverytmin ja etsii uusia virikkeitä itsensä aktivoimiseksi. (Aro, 2011, s. 
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23, 25.) Varhaislapsuuden tunteiden itsesäätelyyn sisältyy paljon konkretiaa, esimerkiksi 

oman peukalon tai unirievun imeminen. Epämiellyttävien aistiärsykkeiden säätelyssä lap-

set voivat muun muassa sulkea silmänsä. Lapsen ensimmäisten elinkuukausien tunteiden 

säätely on puolestaan hyvin riippuvainen häntä hoivaavista aikuisista. Lapsesta huolehtivi-

en henkilöiden tehtävänä on tyynnyttää konkreettisesti lapsen kokemia kielteisiä tunnetilo-

ja, kuten vaipan vaihtamalla tai laulaen. (Kokkonen, 2010, s. 93–95.) Lapsen ensimmäisen 

elinvuoden aikana on havaittavissa kykyä noudattaa muiden antamia ohjeita. Tämä taito 

vaatii toiminnan lopettamista tai toisin tekemistä oman toimintayllykkeen viivyttämisen tai 

estämisen kautta.  (Aro, 2011, s. 23, 25.) 

Lapsen kerrotaan tarvitsevan riittävästi turhautumisia kehityksessään.  Elämässä näitä il-

maantuu kuitenkin luonnollisesti, joten turhautumisia ei tarvitse aiheuttaa lapselle suunnit-

telun kautta. Lapsi tarvitsee myös mahdollisuuden kokeilla omaa pärjäävyyttään, joten 

hoitaja ei saa liiaksi varjella tai toteuttaa lapsen tarpeita. (Svartsjö & Hellsten, 2005, s. 22.) 

Lasta ei pitäisi myöskään rankaista, koska tunteiden säätelyjärjestelmä kehittyy parhaiten 

hyväksyvällä suhtautumistavalla (Rusanen, 2011, s. 81). 

Epämiellyttävän tunnetilan pitkittyessä elimistömme kuormittuu psyykkisesti ja fysiologi-

sesti. Hyvään tunteiden säätelykykyyn on useissa tutkimuksissa liitetty ominaisuuksia, 

joita ovat muun muassa parempi hyvinvointi, itsetunto ja tasapainoinen tunne-elämä. Tä-

män vuoksi olisikin tärkeää oppia tunteiden hillitsemistä sekä negatiivisten tunteiden ja 

ajatusten korvaamista muilla tunteilla. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 82.) Lapsen negatii-

visten tunteiden puutteellinen säätelykyky johtaa ajautumisen konflikteihin useammin 

muiden kanssa (Repo, 2013, s.19). Kasvattajalle on haaste auttaa lasta näiden voimakkai-

den tunnetilojen käsittelemisessä (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 75). 

Aikuisen on tärkeä tukea lapsen itsesäätelytaidon kehittymistä. Aron (2011) mukaan taape-

roikäistä lasta voi tukea arjessa muun muassa asettamalla selkeät rajat ja säännöt, antamal-

la haasteita iänmukaisesti, sanoittamalla ympäristöä ja asioita, tarjoamalla toistuvia käyt-

täytymis- ja toimintamalleja sekä turvallisen ympäristön, jota lapsi voi itsenäisesti tutkia ja 

jossa hän voi harjoitella tunteiden ja käyttäytymisen itsesäätelyä (M.t., s. 25–26.). Ympä-

ristölläkin on vaikutusta lapsen mielialaan ja tunteiden itsesäätelyyn. Lapselle aiheuttaa 

esimerkiksi stressiä suuri päiväkotiryhmä ja tämän vuoksi niissä esiintyy enemmän kon-

flikteja. (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 90–91.) 
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Tunteiden säätelyyn liittyy myös vaikeuksia, jotka voidaan jaotella kahteen luokkaan: 

puutteelliseen ja liialliseen tunteiden säätelyyn. Tunteiden puutteellinen sääteleminen eli 

alisäätely johtaa usein vaikeaan henkiseen mielipahaan ja ylikuormittumiseen, muun muas-

sa masennukseen, ahdistukseen ja maniaan. Toisia ihmisiä tai itseä vahingoittava käyttäy-

tyminen johtuu myös liian vähäisestä tunteiden säätelystä. Ihminen voi tällöin käyttäytyä 

aggressiivisesti, estottomasti tai äkkipikaisesti. Tunteiden ylisääteleminen puolestaan han-

kaloittaa tärkeiden ihmissuhteiden muodostamista ja niiden ylläpitämistä, koska ihminen 

on estoinen sekä hänen on vaikea ymmärtää syvällisesti tunteita, sanoittaa ja jäsentää niitä. 

Ylisäätelyyn liittyvät lisäksi mielenterveyden häiriöt, jotka syntyvät torjutuista tunteista. 

Tällaisia häiriöitä ovat traumaperäinen stressireaktio, itsepintainen ja voimakas pelko sekä 

pakko-oireinen häiriö, johon kuuluu pakkoajatuksia ja -toimintoja. (Kokkonen, 2010., s. 

25.) 

Lapsen hyvinvointiin vaikuttaa erilaisten tiedollisten tunteiden säätelykeinojen käyttämi-

nen ja nämä jaetaan aktiivisiin ja passiivisiin säätelykeinoihin. Aktiivisia säätelykeinoja 

ovat esimerkiksi ongelman ratkaisemiseksi tarvittavan tiedon etsiminen sekä aktiivisen 

tarkkaavaisuuden siirtäminen pois harmin aiheuttajasta. Aktiivisten tunteiden säätelytapo-

jen käyttämisellä on todettu olevan pääsääntöisesti myönteisiä seurauksia lapsen sosiaali-

sille suhteille ja käytökselle. (Kokkonen, 2010, s. 94–95.) 

Passiivisia tai välttäviä tunteiden säätelykeinoja hyödyntämällä ei ole tarkoitus muuttaa 

epämiellyttävältä tuntuvaa tilannetta. Oikeastaan niiden vaikutus on päinvastainen ja ne 

hankaloittavat entisestään ikävää tilannetta. Passiivisia säätelytapoja ovat muun muassa 

itsensä syyttely ja vaikean asian pitkäkestoinen murehtiminen. Lisäksi on todettu, että lap-

sen temperamentti ja sukupuoli vaikuttavat tunteiden säätelyyn. (Kokkonen, 2010, s. 94–

95.) Sosiaalisesti taitava käyttäytyminen on yhdistetty hyvään tunteiden säätelytaitoon, 

joten taito on tärkeä lapsen myöhempiä sosiaalisia suhteita ajatellen (Repo, 2013, s. 19). 

Ihmisen epätäydellisyyteen kuuluvat satunnaiset ja lievät tunteiden säätelyn herpaantumi-

set, kuten itkuun purskahtaminen, hervoton naurukohtaus tai kipakat tiuskaisut toisille. 

Todennäköisesti ei ole olemassa täydellistä tunteiden säätelijää, kuten ei ole olemassa täy-

dellistä ihmistäkään. (Kokkonen, 2010, s. 26.) 
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4.3 Turvallisuuden tunne 

Turvallisuuden tunne on kiintymyssuhdeteorian perusta, mitä useat muut teoriat vähättele-

vät tai pitävät itsestään selvänä. Emme todennäköisesti eläisi aikuisikään saakka, ellei 

meillä olisi fyysistä turvallisuutta. (Hughes, 2011, s. 31.) Lapsen hyvään kasvuun tarvitaan 

paljon turvallisuutta. Kasvattajien tulisikin pohtia toimintatapojen, kasvatuksellisten me-

nettelyjen ja vuorovaikutuksen merkityksellisyyttä lapsen turvallisuuden kokemukselle 

sekä miten tunnetta voitaisiin lisätä. (Mattila, 2011, s. 62.) 

Ympäristön tapahtumien toistuvuus, säännönmukaisuus ja samana pysyvyys luovat alle 

kolmivuotiaille hallinnan ja turvallisuuden tunnetta. Pienille lapsille ei ole vielä muodostu-

nut ajantajua, joten he elävät hetkessä, tässä ja nyt. (Siren-Tiusanen, 2001, s. 22.) Luotta-

mus elämän kantavuudesta syntyy turvallisuudentunteesta. Tämä puolestaan auttaa selviy-

tymään erilaisista tilanteista ja vaiheista elämässä. Luottamus omiin arvoihin, näkemyksiin 

ja tunteisiin sekä olemassa olemisen oikeuteen vahvistuu sisäisen turvallisuuden eli turval-

lisuudentunteen kautta. Turvattomuutta tuntiessaan ihminen ajattelee ansaitsevansa epäon-

nistumiset. Uskomus kelpaamattomuudesta vahvistuu aina turvattomuuden tunteesta. (Mat-

tila, 2011, s. 72.) Turvattomuus on epämiellyttävä tunne, jonka seurauksena emme kykene 

hyödyntämään koko potentiaaliamme ja pyrimmekin ensisijaisesti siihen, että tuntisimme 

olomme turvalliseksi. (Hughes, 2011, s. 31.) 

Lapsen kiintymyksen kohteena olevan henkilön tärkein tehtävä on luoda turvallisuuden 

tunne, mukaan lukien varmistaa fyysinen turvallisuus, ja ylläpitää sitä. Turvallisuuden tun-

netta ylläpidetään lapsen ensi- tai toissijaisten kiintymyksen kohteiden antamalla hoivalla 

ja läsnäololla. (Hughes, 2011, s. 32–33.) 

Päivähoidossa oleva pieni lapsi kykenee sopeutumaan ensisijaisen kiintymyssuhteen pois-

saoloon ja on vähemmän aikaa ahdistunut, kun hänellä on hoitopaikassaan muodostunut 

kasvattajaan toissijainen kiintymyssuhde. Toissijaisen kiintymyssuhteen syntymiseksi on 

kasvattajan hoidettava lasta virittäytyneesti ja yksilöllisesti kodinomaisessa ympäristössä. 

(Hughes, 2011, s. 32–33.) Lapsen turvallisuudentunne vahvistuu, kun hänellä on mahdolli-

suus hyvään vuorovaikutukseen turvallisen aikuisen kanssa. Hyvä vuorovaikutus lapsen ja 

aikuisen välillä toteutuu, kun kunnioitetaan, aidosti kuunnellaan ja otetaan toinen osapuoli 

vakavasti. (Mattila, 2011, s. 67–69.) 
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Kiintymyssuhdetta lapsen ja aikuisen välille ei voi aina kehittyä. Estäviä tekijöitä ovat 

muun muassa lapsiryhmän vaihtuvat työntekijät ja liian suuret lapsimäärät kasvattajaa 

kohden, jolloin he eivät ehdi tuntemaan kutakin lasta luonteenpiirteineen ja ominaisuuksi-

neen. (Hughes, 2011, s. 33.)  Ihmissuhteiden lyhytaikaisuus ja oleminen useiden hoitajien 

hoidettavana luovat osaltaan epävarmuuden tunnetta lapselle. Erittäin tärkeää olisikin saa-

da työntekijöiden vaihtuvuus mahdollisimman vähäiseksi. (Siren-Tiusanen, 2001, s. 22.) 

Alle kolmivuotiaille lapsille tunne pysyvistä ja pitkään kestävistä kiintymyksen kohteista 

on erittäin tärkeää ja lapsen valveillaoloaikana tulisi olla aina läsnä joku näistä harvoista 

kohdehenkilöistä. Lapsi kykenee tällöin tuntemaan olonsa turvalliseksi, joka puolestaan 

mahdollistaa lapsen osallistumisen avoimesti ympäristön toimintaan ja oppimaan uusia 

asioita. (Hughes, 2011, s. 33.) Turvallisuus, huolenpito, kunnioitus ja nähdyksi tuleminen 

ovat asioita, joita lapsi tarvitsee elämässään jatkuvasti. Lapsen turvallisuudentunne vaaran-

tuu erilaisten elämän kriisien myötä, esimerkiksi perheen jäsenen vakava sairaus on tällai-

nen. (Mattila, 2011, s. 67–69.) 

Kiintymyksen kohteina olevien henkilöiden puuttuessa lapsi on ahdistunut, jolloin se saat-

taa näyttäytyä voimakkaana ja impulsiivisena kiukkuna tai vetäytymällä passiiviseksi. Pas-

siivisessa tilassa ollessaan lapsi ei ilmaise lainkaan tunteitaan, vaikka voimakaskin emootio 

myllertäisi hänen sisällään. (Hughes, 2011, s. 32–33.) Pahaolo ja rasitus haavoittavat her-

kästi alle kolmevuotiaita lapsia, koska heidän aktiiviset tunteiden säätelykeinot ovat vielä 

riittämättömiä, vaikka lapset sopeutuvat lopulta melkein mihin vain joustavuutensa ansios-

ta. Pienillä lapsilla ei kuitenkaan ole kykyä selviytyä itse vaikeista tunteistaan ja stressis-

tään. (Siren-Tiusanen, 2001, s. 22.) Turvallinen ympäristö mahdollistaa sen sijaan lapsen 

kyvyn leikkiä, oppia ja kehittyä sekä harjoitella sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja ja luoda 

ystävyyssuhteita (Kalland, 2011, s. 170). 

4.4 Perusluottamus 

Luottamus perustuu turvallisuuden tunteeseen (Mattila, 2011, s. 72). Luottamuksen synty-

misen edellytyksenä on ajan antaminen, yhteiset kokemukset ja vuorovaikutus (Salminen 

& Tynninen, 2011, s. 37). Luottamuksen arviointi tapahtuu suhteessa vieraana pitämiimme 

ihmisiin. Luottamus voidaan määritellä kestäväksi arvoksi eikä se ole hauras, kuten yleen-

sä ajatellaan. (Pulkkinen, 2002, s. 48.) Kun luottamus on rakentunut ihmisten välille, se ei 

siis katoa hetkessä vaan ennemminkin siihen vaaditaan pidempi aikajakso. 



20  

 

  

Lapsen ja hoitajan välinen symbioottinen suhde on pohja luottamuksen rakentumiselle 

(Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 121). Lapsen perusluottamus tarvitsee kehittyäkseen myös 

lapselle annetun hoivan toistuvuutta ja jatkuvuutta. Luottamuksen syntyminen hankaloituu 

liian pitkistä eroista ja katkoksista hoidossa sekä useasti vaihtuvista hoitajista. (Svartsjö & 

Hellsten, 2005, s. 20.) 

Symbioottisen suhteen muodostuminen on myös vauvan ensimmäinen emotionaalinen side 

toiseen ihmiseen. Tämä suhde on perusta myöhemmille ihmissuhteille ja toimii lähtökoh-

tana sosiaalistumiselle. Symbioottinen vaihe ilmenee lapsen kehityksessä noin 2-5 kuukau-

den ikäisenä ja hieman sen jälkeen. Tällöin vauvalla ei ole vielä kykyä erottaa itseään ja 

ulkomaailmaa toisistaan ja hän kokee olevansa häntä hoivaavan aikuisen kanssa sama per-

soona. Vauva ei ymmärrä liikuttavansa jäseniään ja ihmettelee näkökenttään ilmestyviä 

käsiä ja varpaita. Vauva ei myöskään ymmärrä aiheuttavansa itselleen kipua, esimerkiksi 

lyödessään kättään korin reunaan. Sen sijaan hän mielestään aiheuttaa sekä kokemansa 

pahanolontunteen syömättömyydestä ja hyvänolontunteen ruokailtuaan. Vauvan kyvyttö-

myys erotella asioita johtaa siihen, että hyvää oloa tuntiessaan hänellä on kokonaisvaltai-

sesti kaikki hyvin ja kunnossa. Tässä tilanteessa vauva myös ajattelee sekä hänen itsensä 

että hoitajansa olevan hyviä. Sen sijaan väsymyksestä, nälästä tai kivusta aiheutuvan pa-

hanolontunteen aikana molemmat osapuolet ovat pahoja. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 

120–121.)  

Vaikka vauva on kykenemätön erottamaan hoitajaa ja itseään toisistaan, niin hän tunnistaa 

hyvän- ja pahanolontunteet sekä pystyy pitämään ne erillään. Fysiologinen tila on tunte-

musten taustalla. Hoivan laadulla on merkittävä seuraus vauvan psyykkisen kehityksen 

perustan rakentumiseksi. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 120–121.) Annettu hoiva rakentaa 

myös monin eri tavoin luottamuksen tulevaisuudessa koettavan elämän turvallisuuteen 

(Mattila, 2011, s. 61). Tästä johtuen on varmistettava, että vauvan tarpeisiin vastataan ajal-

laan. Vauva ajattelee epämukavan olotilan aiheutuvan hänestä itsestään, minkä vuoksi 

vauvan ei pitäisi joutua odottamaan hoitoa liian kauan. Kun tarpeisiin vastataan, kokee 

vauva pystyvänsä vaikuttamaan elämään ja hyväolo on seuraus hänestä. Muun muassa 

puolivuotiaan lapsen aggressiivinen käyttäytyminen, kuten raivoisa potkiminen ja äärim-

mäisen kiukun osoittaminen, johtuu liian pitkästä odottamisesta tarpeiden tyydyttämiseksi. 

(Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 120–121.) 
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Lapselle muodostuu siis ensimmäisen ikävuotensa aikana perusluottamus. Vauvalle syntyy 

vuorovaikutuksen kautta varmuus hoitajan antamasta huolenpidosta, jolloin hänen tarpei-

siinsa vastataan, sekä turvallisuuden tunteesta. Tätä tunnetta kutsutaan perusluottamuksek-

si.  Huolenpito herättää vauvassa tunteen omasta arvokkuudestaan ja hän pystyy luotta-

maan maailmaan. (Keltikangas-Järvinen L., 2010, s. 120–121.) Kyetäkseen arvostamaan 

muita ihmisiä ja luottamaan omaan olemassa olon arvoonsa, lapsi tarvitsee kokemuksia 

arvostamisestaan (Mattila, 2011, s. 91). Kiintymys hoitajaan mahdollistuu luottamuksen 

tuntemisesta ja myöhemmin myös itsenäistymisen hänestä (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 

121). 

Luottamusta tarvitaan myös kasvatuskumppanuudessa ja se pohjautuu vanhempien koke-

muksiin osallistumisesta lapsen hoitopäivään, kun hän saa kuulla sen sujumisesta henkilö-

kunnalta. Kuulluksi tuleminen, ymmärtäminen ja kunnioituksen kokemukset rakentavat 

luottamuksen henkilökunnan ja vanhempien välille. Vuorovaikutuksella on myös keskei-

nen asema luottamuksen syntymisessä. (Salminen & Tynninen, 2011, s. 37.) Luotettavuus 

on puolestaan persoonallisuuteen kuuluva ominaisuus, jonka varaan rakennetaan ja säilyte-

tään ihmissuhteet. Vahvojen ihmissuhteiden luominen on luotettavaksi koetulle henkilölle 

helpompaa. (Pulkkinen, 2002, s. 50–51.) 

4.5 Eroahdistus 

Kiintymyssuhdeteoriassa merkittäviä tilanteita ovat eroamiset ja jälleennäkemiset. Lapsella 

ilmenee yleensä yhden vuoden ikäisenä eroahdistusta ja se kuuluu lapsen normaaliin kehi-

tykseen, eikä ole poikkeavaa. Eroahdistus osoittaa kiintymyssuhteen olemassa olon ja minä 

-taitojen kehittyminen liittyy myös tähän ahdistukseen. (Svartsjö & Hellsten, 2005, s. 21.) 

Erotilanteet ovat vaikeita niin lapselle kuin hänen vanhemmalleen (Kalland, 2011, s. 162–

163). Varovainen totuttelu uuteen ja vanhemmasta eroamiseen on lapsen kannalta tärkeää 

(Svartsjö & Hellsten, 2005, s. 21). 

Lapsen joutuessa eroamaan tärkeinä pitämistään aikuisista syntyy tunteita ja reaktioita, 

joita voidaan kutsua eroahdistukseksi. Lapsi saattaa tällöin olla itkuinen, protestoiva, taker-

tuva ja kieltäytyä vastaanottamasta tarjottua apua. Toisaalta lapsi voi olla hiljainen, vetäy-

tyvä tai keskittyminen voi olla vaikeaa ja hän saattaa juosta levottomasti. (Rusanen, 2011, 

s. 59.) Kieltäytyminen nukkumisesta tai syömisestä voivat ilmetä eroahdistuksessa. Lapsi 

voi myös reagoida tai vältellä katsekontaktia äidin palatessa takaisin. (Svartsjö & Hellsten, 
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2005, s. 21.) Lasten eroahdistus on erilaista ennen eron hetkeä, sen aikana ja erotapahtu-

man jälkeen sekä lapsen ikä voi vaikuttaa tähän (Rusanen, 2011, s. 59). Erotilanne voi olla 

myös vanhemmalle kiusallinen ja hän saattaa toivoa lapsensa olevan reippaampi. Itkuinen 

lapsi voi aiheuttaa vanhemmalle syyllisyyttä ja tämä saattaa johtaa käyttäytymiseen, joka 

hankaloittaa erotilannetta lisää. Vanhempi voi esimerkiksi suuttuessaan tiuskia lapselle, 

empiä tai kokea epävarmuutta toiminnastaan. (Kalland, 2011, s. 162–163.) 

Lapsen torjuessa vanhempansa tai olemalla välinpitämätön heitä kohtaan eron ja jälleennä-

kemisen koittaessa, voi vanhempi reagoida loukkaantumalla. Tällöin omahoitajan on tär-

keä tukea lasta ja hänen vanhempaansa kiintymyssuhteen vuoksi. Omahoitaja voi auttaa 

molemmissa tilanteissa sanoittamalla ja tulkitsemalla lapsen tunteita vanhemmalle sekä 

tarvittaessa aikuisen tunteita lapselle. (Kalland, 2011, s. 162–163.) 

Riittävän ajan ja rauhan takaaminen ero- ja jälleennäkemistilanteissa on merkityksellistä, 

mutta yhtä tärkeää on osapuolten oltava selvillä tilanteiden lopputuloksesta. Useimmiten 

jäähyväisten jättämisessä tarvitaan apua. Tällöin turvallinen hoitaja voi tukea lasta sylitte-

lemällä, jotta hän kestää erotilanteen. Tunteista puhuminen voi auttaa sekä vanhempaa että 

lasta. Erotilanteissa tarvitseman tuen vuoksi olisi tärkeää, että omahoitaja tai hänen sijai-

sensa ottaa lapsen vastaan aamulla. (Kalland, 2011, s. 162.) Erotilanteisiin liittyy olennai-

sesti lapsen kyky pitää vanhempansa mielikuvina. Tämä lähtee kehittymään objekti-

pysyvyydestä. 

Objektipysyvyys rakentaa perustan mielikuvan syntymiselle ja se on merkittävä saavutus 

lapsen kehityksessä. Objektipysyvyydellä tarkoitetaan tietoista kykyä säilyttää objekti mie-

lessä näköhavaintojen ulkopuolellakin. Lisäksi objektipysyvyyttä on taito yhdistää ristirii-

taisia ominaisuuksia ja vastakohtaisia tuntemuksia samaan ihmiseen sekä kyky pitää ihmi-

sestä muodostunut käsitys, vaikka kokonaisuus on ristiriitainen. Esimerkiksi vauvan olles-

sa kuuden kuukauden ikäinen ja lelu poistetaan hänen näkökentästään, niin vauvalle lelua 

ei enää ole, koska hän ei kykene ylläpitämään asioita mielessään. Sen sijaan kahdeksan 

kuukauden ikäinen vauva aloittaa piilotetun esineen etsimisen ja toimii ihmisten kohdalla 

samoin. (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 32.) 

Ymmärrys ihmisten olemassaolosta silloinkin, kun he ovat näkökenttämme ulkopuolella, 

on kiintymyssuhteiden vakiinnuttamisessa keskeistä. Ennen tätä on vauvan tunnistettava 

oma hoitajansa hänen ulkonäöstään, äänestään ja tuoksustaan. Nämä asiat yhdistämällä 

toisiinsa, rakentaa lapsi muistikuvan hoitajastaan ja aikaisemmista tapahtumista hänen 
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kanssaan. Muistikuvalla tarkoitetaan lapsen kykyä tunnistaa ja muistaa kiintymyksen koh-

de ja tämä perustuu muistinkehitykseen. Muistikuvan rakentumisen voi huomata viimeis-

tään lapsen vierastaessa ihmisiä. (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 32.) 

Kiintymyksen kohteesta rakentuneen muistikuvan kehittyminen mielikuvaksi vie useita 

kuukausia. Syntynyt mielikuva edistää kiintymyssuhteen muodostumista. Kun lapsi luo 

mielessään rakastamastaan ihmisestä mielikuvan, on sen merkitys enemmän kuin muistin-

varainen kuva. Mielikuvaan voidaan liittää omia tunteita, toiveita ja odotuksia henkilöä 

kohtaan. Erotilanteessa mielikuvat otetaan käyttöön ja lapsi kykenee lohduttamaan itseään, 

kun hänellä on ominaisuus säilyttää varmuus vanhempiensa olemassa olosta. (Keltikangas-

Järvinen, 2012, s. 32–33.) Mielikuvan säilyttäminen on toiselta nimeltään kohdeuskolli-

suus (Rusanen, 2011, s. 151). Lapsi ajattelee vanhempien olevan jossain, vaikka he eivät 

olekaan lapsen lähellä. Psyykkisen tasapainon säilyttämisessä mielikuvan muodostuminen 

on tärkeää. (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 33.) Myös yksilöitymisen perusta pohjautuu 

mielikuvien käyttämiseen (Rusanen, 2011, s.151). 

Lapsen rakentamia mielikuvia on mahdollista tukea ja vahvistaa ulkoisin apukeinoin. Lap-

set voivat vahvistaa vanhemmista tehtyä mielikuvaa esimerkiksi kysymällä heidän olin-

paikkaansa leikkinsä aikana. Puolitoistavuotiaalle lapselle mielikuvan säilyttäminen on 

vaikeaa ja hän ei siihen yksin vielä kykene. Mitä pidemmän aikaa erotilanne kestää, sitä 

enemmän lapsi tarvitsee mielikuvansa tukemiseen kiintymyksen kohteen olemassa olon 

varmentavia toimenpiteitä ja häneen liittyviä esineitä. (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 34.) 

Esimerkiksi alle kaksivuotiaalle kokonaisen päivän viettäminen ilman omaa rakasta van-

hempaa on hyvin pitkä aika. Tällöin epävarmaan tilanteeseen turvallisuutta tuovat tutut 

esineet, kuten kotoa tuodut pehmolelut, vanhempien valokuvat, hoitajien vakuuttelut van-

hempien paluusta sekä mahdollinen soittaminen vanhemmille. (Keltikangas-Järvinen, 

2012, s. 34.) Lapselle voivat erotilanteessa turvaa luoda myös oma rätti, nalle, tyyny tai 

vanhemmalle kuuluva esine hajuineen. Lapsen turvaesinettä ei pysty määrittelemään ulko-

puolinen henkilö, vaan lapsen täytyy päättää siitä itse. (Kalland, 2011, s. 162.) 

Kolmevuotias lapsi kestää erotilanteita paremmin, kun rakennettuihin mielikuviin tukeu-

tuminen on hänelle mahdollista. Erojen kesto ei kuitenkaan saisi kasvaa liian pitkäksi. (Ru-

sanen, 2011, s. 155.) Lapsi voi reagoida mielikuvan tukemiseen itkemällä, kun käytetään 

ulkoisia apukeinoja. Apukeino saattaa lisätä hetkellisesti lapsen tarvetta päästä vanhempi-

ensa luokse, mutta nämä apukeinot auttavat aina lasta. (Keltikangas-Järvinen, 2012, s. 34.) 
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5 LAPSEN TURVALLISUUDEN TUNNETTA TUKEVA KASVAT-

TAJAN TOIMINTA 

Tässä luvussa kuvaan kasvattajan toimintaa, jolla on vaikutusta lapsen turvallisuuden tun-

teeseen. Määrittelyn kohteena olevat käsitteet ovat kasvatuskumppanuus, kasvattajan sensi-

tiivisyys, pienryhmäpedagogiikka ja lapsilähtöisyys. Teoreettinen tieto liittyy toiseen tut-

kimuskysymykseeni ”Miten lastentarhanopettajat tukevat lapsen turvallisuuden tunnetta 

päiväkodissa” ja auttaa tulosten tulkinnassa. 

5.1 Kasvatuskumppanuus 

Kasvatuskumppanuus tarkoittaa lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemista, joihin 

sekä varhaiskasvatuksen henkilöstö että vanhemmat tietoisesti sitoutuvat (Kaskela & Kek-

konen, 2006, s. 17). Kasvattajien tehtävänä on luoda tasavertainen kasvatuskumppanuus 

lapsen vanhempien kanssa (Rossi-Salow, 2012, s. 163). Tiivis ja toimiva yhteistyö sekä 

vuorovaikutus ovat kasvatusvastuun jakautumisen edellytys näiden kahden toimijan välillä 

(Koivunen, 2009, s. 151–152). Vastuu lapsen kasvatuksesta ja oikeus hänen kasvattami-

seensa on ensisijaisesti vanhempien (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 17). 

Kasvatuskumppanuus alkaa jo heti tutustumisesta sekä aloituskeskustelusta. Tutustumis-

käynti voidaan sopia lapsen kotiinkin, kun vanhemmat saavat vahvistuksen lapsen hoito-

paikasta. Aloituskeskustelun tarkoituksena on antaa vanhemmille mahdollisuus puhua per-

heestään ja lapsesta. Vanhempia autetaan lisäksi lapsen päivähoidon aloituksen valmiste-

lemisessa. (Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 17.) 

Varhaiskasvatus toteutuu parhaimmillaan kasvatuskumppanuutena ja tämän menetelmän 

tarkoituksena on yhdistää lapsen merkitykselliset elinympäristöt. Päivähoidon tehtäviin 

kuuluu päivähoitolain mukaan kotikasvatuksen tukeminen ja tätä voidaan kutsua kasvatus-

kumppanuudeksi. Kasvatuskumppanuuden periaatteisiin ei lukeudu kasvatukseen liittyvien 

tietojen ja arvojen siirtäminen lapsen vanhemmille, kuten saatetaan ajatella. (Karila & 

Nummenmaa, 2001, s. 15.) 

Varhaiskasvatuksen ja kasvatuskumppanuuden perustana lapsen arjelle ovat toisen kunni-

oittaminen, luottamuksellisuus, arvostaminen sekä kasvatuksen jakaminen. Perhe on lapsen 

ensisijainen ja tärkein kasvun tukija, vaikka lapsi viettäisinkin päivähoidossa ison osan 
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vuorokaudesta. (Rossi-Salow, 2012, s. 165.) Ainoastaan lapsen vanhemmat ovat tietoisia 

lapsen historiasta, luonteenpiirteistä ja tavoista, tottumuksista, perheen kulttuurista, arki-

elämästä, kodin kasvatuskäytännöistä, lapsen elinpiiristä sekä sosiaalisista suhteista suku-

laisiin ja kavereihin. Päivähoidon kasvattajalle on tärkeää tietää vanhempien arvio lapsen 

kehityksestä ja hänelle soveltuvista kasvatusmenetelmistä. Päivähoidon aloituksessa van-

hempien asiantuntijuus lapsestaan korostuu. (Koivunen, 2009, s. 157.) Kasvatuskumppa-

nuuden lähtökohtana ovat kasvatukselliset keskustelut lapsesta, kuten periaatteet, arvot ja 

kulttuuri. Päivähoidon kasvattajien ei välttämättä tarvitse hyväksyä ja tukea perheiden 

kaikkia kasvatusmenetelmiä. Päivähoitojärjestelmä myös voi tukea perheitä. (Koivunen, 

2009, s. 151.) 

Lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatusyhteisö voivat jakaa lapsen parhaaksi tietoa, taitoa, 

näkemyksiä, osaamista ja ymmärrystä puhumalla, neuvottelemalla ja sopimalla. Kasvatus-

kumppanuudessa oleva vuoropuhelu on jatkuvaa, jonka myötä on mahdollista keskustella 

vaikeistakin asioista kuten vastoinkäymisistä, ongelmista ja lapsen erityisen tuen tarpeista. 

(Kaskela & Kekkonen, 2006, s. 21.) Ystävyyssuhteen luominen perheeseen ei ole kasva-

tuskumppanuuden tarkoitus. Sen sijaan tavoitteena on kumppanuuden ilmapiirin luominen 

yhteistyölle sekä lapsen mahdollisen tuentarpeen tunnistaminen. (Salminen & Tynninen, 

2011, s. 56.) 

Yhteistyön onnistumisen edellytyksenä on keskinäinen luottamus ja tietoisuus toistensa 

rooleista. Vanhemmat voivat menettää luottamuksensa päivähoidon kasvattajaan esimer-

kiksi lasta koskevien päätösten tekemisellä kuulematta vanhempia. Kasvattaja saattaa 

muun muassa pyytää erityisopettajaa havainnoimaan lasta ilman, että vanhemmat ovat tie-

toisia hänen toiminnastaan. Keskinäisen luottamuksen rakentaminen uudelleen on haasta-

vaa, kun se on jo kerran murentunut. (Koivunen, 2009, s. 152.) 

5.2 Kasvattajan sensitiivisyys 

Sosiaalisten taitojen omaksumisessa sensitiivisyydellä ja empatialla on merkittävä rooli. 

Keltikangas-Järvisen (2010) mukaan empatia on yksi osatekijä, joka luo pohjan sosiaalisil-

le taidoille. Empatiakyky tulee esille muun muassa vetäytymisellä kiusaamistilanteista, 

jolloin lapsi ei itse osallistu kiusaamiseen. Sensitiivisyys on puolestaan temperamenttipiir-

teenä erittäin merkittävä sosiaalisissa taidoissa. Korkealla sensitiivisyydellä tarkoitetaan 

sensorista herkkyyttä, jolloin ihminen haistaa, maistaa, havaitsee ja kuulee hyvin herkästi 
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sekä on kosketusherkkä. Sosiaalinen herkkyys on myös yksi osa sensitiivisyyttä. (M.t., s. 

60.) 

Sensitiivisyydeksi kutsutaan kykyä reagoida tunnekielen ilmaisuin lapseen (Salo, 2012, s. 

92). Sensitiivisyys ja sosiaalinen herkkyys ilmenevät lapsuudessa esimerkiksi varhaisena 

kykynä tulkita muiden ihmisten tunteita ja ymmärryksenä sanojen ja tunteiden mahdolli-

sesta ristiriidasta, jolloin ihminen voi ilmaista itseään eritavalla kuin hän oikeasti tuntee 

(Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 60–61). Lapselle välittyy aidon kiinnostuneen hymyn sekä 

lämpimän äänen ja katseen kautta enemmän aikuisen turvallisuudesta kuin aikuisen tietoi-

nen pyrkiminen turvalliseksi aikuiseksi. Lapset kykenevät herkästi aistimaan epäaidon ja 

aidon tunteen välillä olevan eroavaisuuden, joten sensitiivisyyttä ei voi näytellä keinote-

koisella positiivisuudella. (Salo, 2012, s. 92.)  

Vähemmän sensitiivinen lapsi oppii nämä kyvyt hieman myöhemmin. Sensitiivisen lapsen 

tavoin sensitiivinen aikuinen kykenee näkemään herkästi tosiasiat ja havaitseekin ihmisten 

pyrkimyksen peittää tai piilottaa todelliset tuntemuksensa. (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 

60–61.) Aitojen positiivisten tunteiden ilmaiseminen lapselle on kyky, johon sensitiivinen 

aikuinen pystyy (Salo, 2012, s. 92). 

Sensitiivinen aikuinen osaa myös aistia ympärillä olevaa ilmapiiriä havaiten muutokset 

sosiaalisessa tunnelmassa. Hän kykenee lukemaan pieniäkin vihjeitä, joita ihmiset antavat 

ja nämä vaikuttavat sanoihin ja käytökseen kyseisessä tilanteessa. (Keltikangas-Järvinen, 

2010, s. 60–61.) Aikuisen sensitiivisyyteen voidaan liittää myös lapsen kohtaaminen. 

Kohtaaminen on aina erilainen eri ihmisten kanssa, koska ihmisen elämäntarina kokonai-

suudessaan ja unelmat ovat läsnä kohtaamisessa. Kohtaaminen on monikerroksellinen ta-

pahtuma, joka alkaa kauniilla katseella ja ystävällisellä eleellä. Kohtaamisen tarkoituksena 

on luoda yhteys ja herättää luottamus, mutta kohtaamisella voi rakentamisen lisäksi rikkoa. 

Epäonnistunut kohtaaminen nimittäin jättää osapuolten välille etäisyyden ja epäluottamuk-

sen. (Mattila, 2011, s. 15–16.) 

Aikuisen ja lapsen kohtaamisessa on muistettava sen erityisyys. Ensinnäkin aikuinen on 

kohtaamistilanteessa suuremmassa vastuussa, koska hänellä on enemmän ymmärrystä ja 

elämänkokemusta sekä roolivastuuta tilanteessa. Lapsen kohtaamisessa merkittävässä roo-

lissa ovat turvalliset aikuiset, jotka ovat lapsen elämässä jatkuvasti tavalla tai toisella läsnä. 

Aikuisen ollessa ammattilaisen eikä vanhemman roolissa tulisi muistaa, ettei työn kohteena 
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ole lapsen persoona ja sen muokkaaminen. Sen sijaan tärkein tehtävä on lapsi ja hänen 

huolehtiminen, hoivaaminen, kasvattaminen ja ohjaaminen. Tavoitteena on siis lapsen per-

soonan vahvistaminen ja kasvun tukeminen. (Mattila, 2011, s. 18, 23, 25.) 

Katseella on myös merkitystä kohtaamisessa. Katseesta tulee välittyä hyväksyntä, arvostus, 

toivo, luottamus, anteeksianto, vahvuus ja ilo. Katseet ovat erilaisia ja tilannekohtaisia, 

mutta hyvä katse ei koskaan sisällä halveksuntaa, vähättelyä, mitätöintiä, pilkkaa tai ole 

tuomitseva ja alentuva. Hyvä kohtaaminen pohjautuu hyvään katseeseen. Toisen ihmisen 

katseesta kykenemme päättelemään toisten hyväksynnän ja pitävätkö he meistä. Etenkin 

lapsen omanarvontunto rakentuu katseiden varaan. Aikuisen avoin ja kaunis katse on edel-

lytys myös lapsen nähdyksi tulemiselle. (Mattila, 2011, s. 27–29.) 

Matala sensitiivisyys sen sijaan näyttäytyy siten, ettei ihminen kykene tunnelmien aistimi-

seen, tulkitsemaan toisen emootioita tai muokata käytöstään muiden antamien pienien vih-

jeiden mukaisesti. Nämä johtavat siihen, että hän voi tarkoittamattomasti loukata muita 

esimerkiksi sanoillaan, kun luulee itse olevansa tilanteessa vitsikäs. (Keltikangas-Järvinen, 

2010, s. 60–61.) 

Empatialla tarkoitetaan kykyä ymmärtää, tulkita ja kokea omassa mielessään ja kehossaan 

toisten ihmisten mielensisältöjä. Empatian keskeiseksi ominaisuudeksi voidaan kutsua ti-

lannetta, jossa havaitsija saavuttaa samankaltaisen mielentilan, kuin empatian kohteena 

olevalla henkilöllä on. Myös samantyyppisen kehollisen tilan syntyminen on mahdollista. 

Empatiakyvyn ansiosta on mahdollista asettua omassa mielessään toisen asemaan ja koke-

mustilaan. Vuorovaikutuksesta tulee helpompaa ja kykenemme ymmärtämään ja toimi-

maan toisten ihmisten kanssa, kun tunteet ja ajatukset ovat samanlaiset. (Nummenmaa, 

2010, s. 132–135.) Empaattinen vuorovaikutus tarkoittaa ihmisen kokonaisvaltaista mu-

kanaoloa. Sensitiivisyys on empatian keskeinen tunnetekijä ja sen tulee olla erittäin hyvä, 

jotta ihminen kykenee aidosti asettumaan toisen asemaan. Tällöin myös omat näkökulmat 

tulee syrjäyttää hetkeksi. (Kalliopuska, 1995, s. 16.) 

Empatia auttaa meitä toisten tunteiden tunnistamisen lisäksi päättelemään esimerkiksi 

kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita. Empatiamekanismit ennaltaehkäisevät myös väkival-

tatilanteita, kun kykenemme simuloimaan oletettua toimintaa ja näin päättelemään etukä-

teen toisten henkilöiden tuntemuksia. Empatiamekanismeissa voi olla myös puutoksia, 

kuten psykopaattisilla ihmisillä, ja tämä näyttäytyy jatkuvana antisosiaalisena käyttäytymi-
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senä eli aggressiivisuutena sekä sosiaalisten, eettisten ja moraalisten periaatteiden hylkää-

misenä tai näiden huomioitta jättämisenä. (Nummenmaa, 2010, s. 132–135.) 

5.3 Pienryhmäpedagogiikka 

Pienryhmätoiminta mahdollistaa parhaiten lapsen luontaisen tavan toimia. Jantusen (2011) 

mukaan pienryhmätoiminta tarkoittaa suurehkon päiväkotiryhmän jakamista kolmeksi pie-

nemmäksi ryhmäksi, jolloin jokaisesta ryhmästä on vastuussa yksi kasvattaja ja tämä ai-

kuinen toimii samalla pienryhmänsä lasten omahoitajana. (M.t., s. 136.) Alle kolmevuoti-

aille lapsille pienryhmätoiminnasta on suuri hyöty. Lapsia tulisikin hoitaa sitä yksilölli-

semmin ja pienemmissä ryhmissä, mitä nuorempi lapsi on. (Siren-Tiusanen, 2001, s. 25.) 

Siirtymä- ja perushoitotilanteiden toteuttaminen voidaan tehdä esimerkiksi pienryhmissä 

(Salminen & Tynninen, 2011, s. 64). 

Kiinteän pienryhmän lasten oppimis- ja kehittymisprosessia voidaan havainnoimalla ohjata 

tiettyyn suuntaan (Mikkola & Nivalainen, 2009, s. 34). Kun kyseessä on kiinteä pienryh-

mä, lasten tarpeet ja ikätaso voidaan myös huomioida toiminnan toteuttamisessa (Jantunen, 

2011, s. 136). Lasten välille pääsee syntymään ja vahvistumaan yli pienryhmärajojen ole-

via kaverisuhteita. Hoitopäivän aikana nimittäin lapset ehtivät myös leikkiä ja toimia mui-

denkin kuin oman pienryhmän lasten kanssa. (Mikkola & Nivalainen, 2009, s. 34.) Päivit-

täinen pienryhmätoiminta syventää kunkin ryhmän aikuisen ja lasten välistä vuorovaiku-

tusta. Riittävän pieni ryhmä mahdollistaa myös sen, että aikuinen kykenee oikeasti kuunte-

lemaan lasta ja kerkeää aistimaan tunnelmat. Lisäksi lapset kehittelevät pienryhmissään 

monimutkaisempia leikkejä ja mielikuvitusleikit lisääntyvät. (Jantunen, 2011, s. 136.) 

Pienryhmien koko voi vaihdella esimerkiksi tukea tarvitsevien lasten huomioimisella ja 

jättämällä heidän pienryhmänsä lasten lukumäärän tarkoituksella pieneksi. Omahoitajan 

työparina voi olla ryhmäkohtainen avustaja, mikäli pienryhmän lapsilla on suurehko tuen-

tarve. Tällöin avustaja työskentelee tiiviisti kyseisen omahoitajan kanssa. (Mikkola & Ni-

valainen, 2009, s. 34.) Lapsiryhmän koko on yksi varhaiskasvatuksen laatua mittaavista 

tekijöistä. Suomessa ei ole kuitenkaan Kallialan mukaan määritelty enimmäiskokoja lapsi-

ryhmille, vaan ryhmien kokoa kontrolloidaan aikuisten ja lasten välisellä suhdelukusää-

döksellä. Alle kolmivuotiailla tämä tarkoittaa yhtä aikuista neljää lasta kohden. Lapsiryh-

mien sisäistä vaihtelua on koko toimintakauden ajan, joka yksittäisenä tekijänä murentaa 
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valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman periaatteen pysyvistä ja turvallisista ihmis-

suhteista. (Kalliala, 2012, s. 157–158.) 

Pieni ryhmäkoko mahdollistaa paremmin lapsen kyvyn oppia omien taitojen suhteuttamista 

eri tilanteisiin sopiviksi sekä tekojensa vaikutuksen ja seurauksen tunnistamista muihin 

ihmisiin. Läheisen aikuisen läsnäololla on tässä myös merkittävä rooli. Lisäksi pienryhmän 

rauhallinen arki kasvattaa lapsen hyvinvointia. (Salminen & Tynninen, 2011, s. 44.) Pien-

ryhmän vetovastuun kokemusten seurauksena kasvattajien ammattitaito ja osaaminen sekä 

vahvistuu että monipuolistuu. On tärkeää muistaa, että kaikkien työntekijöiden tulisi olla 

tietoisia ryhmän toiminnan kokonaisuudesta, eivätkä pienryhmät saisi eriytyä toisistaan. 

(Mikkola & Nivalainen, 2009, s. 36.) Myös Kalliala (2012) on tätä mieltä. Kun ohjaajat 

vaihtuvat, voidaan ryhmän aikuisten osaaminen hyödyntää täysimääräisesti. Pysyviä ohjaa-

jia ei siis tarvita, vaikka itse pienryhmät ovatkin pysyviä. On olemassa tilanteita, jolloin 

lapset on hyvä jakaa ryhmiksi muillakin kuin pysyvyyden perusteella ja toteaa puhtaiden 

mallien olevan elämälle vieraita. Kokonaisuuden kannalta suhteellisen pysyvät pienryhmät 

ovat lähtökohdiltaan paremmat kuin ehdottoman pysyvät pienryhmät. (M.t., s.161.) 

5.4 Lapsilähtöisyys 

Myönteinen kasvatus on lapsikeskeistä kasvatusta ja siihen sisältyvät hyvät vuorovaikutus-

suhteet niin kasvattajien kuin lasten ja kasvattajien välillä (Hellström, 2010, s.177). Lapsi-

lähtöisyyttä voidaan pitää ohjenuorana varhaiskasvatuksessa ja nykyään on jopa mielekästä 

kuvata päiväkodin toimintaa lapsilähtöiseksi (Kalliala, 2012, s. 47). Kasvatuksen tulisi 

lähteä aina lapsen tarpeista ja sen tarkoituksena on hyvän tuottaminen lapselle. Tästä näkö-

kulmasta katsottuna kasvatus ei voi olla muuta kuin lapsilähtöistä toimintaa. Lapsikeskei-

syys on osa myös suomalaisen kasvatusopin perinteitä. Aiemmin mainittu lapsilähtöisyys 

voidaan tulkita yhdeksi alakäsitteeksi lapsikeskeisessä kasvatuksessa. Voimakas uskomi-

nen lapsen kykyihin ja potentiaaliin on yksi lapsilähtöisyyden määritelmä. Lasta ei nähdä 

apua tarvitsevana, vaan kykenevänä eli kompetenttina. Kasvattajan puuttuminen lapsen 

kehitykseen ei ole tästä johtuen mielekästä. (Hellström, 2010, s.177.) 

Lapsilähtöinen tilanne ja toiminta pohjautuvat aina lapsen omiin kiinnostuksen kohteisiin, 

esimerkiksi kotileikki voi olla tällainen (Pihlaja, 2005, s. 156). Lapsilähtöisessä ajattelussa 

puolestaan lapsen sosiaaliset suhteet ja oppimisprosessin sosiaalinen luonne korostuvat 
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sekä lapsen yksilölliset tarpeet otetaan huomioon kasvatuskäytäntöjä muodostettaessa. 

(Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen, 2007, s. 222–223). 

Ellei järjestetty toiminta pohjaudu lapsilähtöisyyden periaatteisiin, niin aikuisen täytyy 

motivoida lapsia (Vilén et al., 2007, s. 223). Kasvattaja käyttää aina valtaa suhteessa lap-

seen. Vaikka pyrittäisiin pidättäytymään avoimesta vallankäytöstä, niin se johtaa melkein 

väistämättä aikuisen käyttämään peitettyä valtaa. Vallan peittely tuhoaa hyvän kasvatuksen 

luovuttamattomana pidetyn ehdon aidosta ja suorasta vuorovaikutuksesta. (Kalliala, 2012, 

s. 47, 48 ja 50.) Lapsilähtöinen ja lapsen kasvua tukeva toiminta ei aina ole aikuiselle mah-

dollista, vaikka hänen tarkoituksensa olisivat hyvät. Epäonnistuminen lapsilähtöisyydessä 

voi aiheutua joko ulkoisista tai sisäisistä tekijöistä. Sairastuminen on esimerkiksi ulkoinen 

syy ja tällöin kasvattajan voimavarat ovat heikentyneet. Sisäinen syy voi puolestaan olla 

kasvattajan lapsuuden kokemus vailla huolenpitoa jäämisestä. (Mattila, 2011, s. 63.) 

Lapsilähtöinen toiminta ei kuitenkaan edellytä kasvatuksellisesta auktoriteetista luopumis-

ta. Aikuisen ammattirooli avoimena vallankäyttäjänä voi sisältää myös myönteisyyden, 

lämpimyyden, aktiivisuuden ja oikeudenmukaisuuden piirteet. Valtaa tulee aina käyttää 

lasten hyväksi. (Kalliala, 2012, s. 47, 48 ja 50.) 



31 

 

 

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tämä luku käsittelee tutkimukseni toteuttamista; aineiston keruuta ja analyysiä. Tutkimuk-

seni aiheena on lastentarhanopettajien käsitykset alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tun-

teen tukemisesta. Lähetin muutamalle päiväkodinjohtajalle sähköpostiviestin, jonka he 

välittivät työntekijöilleen. Kyseinen sähköpostiviesti on liitteessä 1. Tutkimuksen aiheesta 

kiinnostuneet lastentarhanopettajat ottivat minuun yhteyttä ja lupautuivat osallistumaan 

tutkimukseen. 

Tutkimukseni aineiston keräsin teemahaastattelun periaatteella ja haastattelut olivat kerta-

luontoisia. Tutkimuksessa käytetyt haastattelukysymykset ovat liitteessä 2. Tutkimukseeni 

osallistui kolme lastentarhanopettajaa Oulun kaupungista, jotka työskentelivät alle 3-

vuotiaiden lasten ryhmissä. Ensimmäisenä määrittelen teemahaastattelun ja kerron hieman 

haastattelutilanteista. Toiseksi määrittelyn kohteena on tutkimuksessani käyttämä aineisto-

lähtöinen sisällönanalyysi vaiheineen sekä oman analyysiprosessini eteneminen. Olen ja-

kanut nämä omiksi luvuikseen. 

6.1 Teemahaastattelu 

Haastattelun perusideana on saada tietää toisen ajatuksia jostakin aiheesta ja se on erään-

lainen keskustelutilanne. Tutkimushaastattelussa tarkoituksena on saada vuorovaikutuksen 

kautta tietoa tutkimusaiheesta. (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 27–28). Teemahaastattelu on 

yksi käytetyimmistä tutkimushaastattelumuodoista. Toiselta nimeltään teemahaastattelu on 

puolistrukturoitu haastattelu. Tässä haastattelumuodossa pyritään löytämään asetetun tut-

kimusongelman kannalta keskeiset ja välttämättömät aihepiirit tai teemat, joiden avulla 

vastataan tutkimusongelmaan. Haastattelutilanteessa ei ole merkityksellistä, missä järjes-

tyksessä teemoja käsitellään. Teemahaastattelun tavoitteena on saada haastateltavalta oma 

kuvaus kustakin teema-alueesta. (Vilkka, 2009, s. 101–103.) 

Puolistrukturoitu puolestaan tarkoittaa sitä, että kysymykset ovat muotoilultaan ja järjes-

tykseltään samat kaikille tutkimukseen osallistuville ja he saavat vastata kysymyksiin omin 

sanoin (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 29). Teemahaastattelussa tilanne eteneekin ennalta 

määriteltyjen tutkimukselle keskeisten teemojen varassa ja haastattelussa esitetyt kysy-

mykset ovat kaikille samat (Hirsijärvi & Hurme, 2014 s. 47- 48). Teemahaastattelu sovel-

tuu sekä yksilö- että ryhmähaastatteluihin. Tutkittaessa henkilöiden omia kokemuksia jos-



32  

 

  

takin aiheesta, käytetään yksilöhaastattelua. Ryhmähaastattelulla puolestaan voidaan saada 

tietoa yhteisön käsityksistä tutkimuskohteesta. (Vilkka, 2009, s. 101–103.) Olen toteuttanut 

haastattelut yksilöhaastatteluina. Haastatteluun liittyy olennaisena myös kysymysten val-

misteleminen. 

Haastattelukysymysten muotoilemiseen tulisi kiinnittää huomiota, sillä sanat ovat aina tul-

kinnanvaraisia. Muun muassa teemahaastattelussa on mahdollista selvittää haastattelun 

kuluessa, miten haastateltava ymmärtää esitetyt kysymykset. Kohderyhmän tunteminen 

helpottaa tutkimuskysymysten asettelua. Varsinainen ongelma on kuitenkin kysymysten 

sisältämät ennakkokäsitykset, jolloin haastateltava vastaa, kuten ajattelee tutkijan halua-

van, eikä henkilökohtaisten kokemusten ja käsitysten mukaisesti. (Vilkka, 2009, s. 104–

105.) Käytin haastattelukysymysten muotoilemiseen suhteellisen paljon aikaa. Toisaalta 

tämä saattoi johtua siitä, että jännitin haastatteluiden tekemistä. Tutkimuksessa käytetyt 

kysymykset on nähtävillä liitteessä 2. 

Hyvän tutkimuskysymyksen perussääntönä on, että siinä keskitytään vain yhteen asiasisäl-

töön. Tutkimuskysymyksissä tulisi lisäksi välttää –ko ja –kö päätteisiin loppuvia kysy-

mysmuotoja, koska näihin kyetään vastaamaan lyhyesti kyllä tai ei. Sen sijaan informatii-

visempia vastauksia saadaan käyttämällä kysymyssanoja mitä, millainen, miten ja miksi. 

Myös kuvailemaan tai kertomaan pyytämällä tulevat haastateltavan käsitykset ja kokemuk-

set ilmi. Ennen tutkimuksen varsinaista teemahaastattelua on hyvä tehdä ainakin yksi koe-

haastattelu, jossa voi tarkistaa käytettävien kysymysten yksiselitteisyyden ja ymmärrettä-

vyyden. (Vilkka, 2009, s. 105–106, 109.) Esihaastattelujen tarkoituksena on myös saada 

selville suurin piirtein siihen kuluvan ajan määrä (Hirsijärvi & Hurme, 2014 s. 72). Koe-

haastattelu on hyvä menetelmä, sillä tutkijan muotoilemat kysymykset eivät ole välttämättä 

ymmärrettäviä. Itse testasin kysymyksiä kerran henkilöllä, joka ei osallistunut varsinaiseen 

tutkimukseen. 

Haastateltavien valitsemisessa on tärkeää muistaa tutkimuksen tavoitteet ja tarkoitus. Haas-

tateltavien valinta on riippuvainen tutkimusongelmasta ja henkilöt ovat teeman tai tutkitta-

van asian asiantuntijoita tai heillä on kokemusta. Erittäin tärkeää on löytää tutkimukseen 

haastateltavat, joilla on henkilökohtaista kokemusta tutkimusaiheesta.  (Vilkka, 2009, s. 

114.) Haastateltavat edustavatkin yleensä jotain ryhmää, esimerkiksi sukupuolta tai ikä-

ryhmittymää (Hirsijärvi & Hurme, 2014 s. 83). Tämän tutkimuksen informantteina toimi-
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vat lastentarhanopettajat. Kohderyhmä valikoitui lopulta tutkimuksen rajaamisen perusteel-

la. 

Haastattelijan kannattaa valmistautua haastattelutilanteeseen muun muassa harjoittelemalla 

käyttämään tutkimushaastattelussa hyödynnettävää tekniikkaa. Harjoitteleminen vähentää 

haastattelijan omaa jännitystä haastattelutilanteessa ja vapautunut olemus voi auttaa myös 

haastatteluun osallistuvaa rentoutumaan. Tekniikan lisäksi kannattaa ennalta tutustua haas-

tattelua varten varattuun tilaan. (Vilkka, 2009, s. 112.) Haastattelua suunniteltaessa kannat-

taa muistaa myös tilan merkitys haastateltavalle. Haastateltava voi nimittäin kokea olonsa 

epävarmaksi, jos varattu tila on liian muodollinen tai virallinen, esimerkiksi yliopisto voi 

olla tällainen. (Eskola & Vastamäki, 2015, s. 30.) Haastattelutilan tulisi olla myös rauhalli-

nen ja häiriötön, koska tila vaikuttaa merkittävästi haastattelun laatuun (Vilkka, 2009, s. 

112). Häiriöttömyys tutkimushaastattelutilanteessa on vaikea taata, ainakin päiväkoti kon-

teksteissa. Toteutin haastattelut päiväkodin tiloissa ja muiden työntekijöiden informoinnis-

ta huolimatta jokaisessa haastattelussa tuli keskeytyksiä. Häiriötekijöinä olivat haastattelu-

tilaan pyrkineet päiväkodin henkilökunnan jäsenet sekä äänekäs tulostin. 

Tutkimushaastatteluun liittyy myös ajatus, että tilanteella nähdään olevan erityinen merki-

tys ja roolit ovat jaetut. Haastattelijan rooliin kuuluu olla tietämätön osapuoli, koska tutki-

mukseen tarvittava tieto saadaan haastateltavalta. Tutkija on myös tehnyt aloitteen haastat-

telun toteuttamiseksi, joten vastuu keskustelun ohjaamisesta ja suuntaamisesta tiettyihin 

aiheisiin on hänellä. (Ruusuvuori & Tiittula, 2009, s. 22.)  Haastattelijan tehtävänä on 

myös varmistaa, että haastattelutilanteen keskustelu pysyy ennalta asetettujen teemojen 

sisällä, olipa kyseessä yksilö- tai ryhmähaastattelu (Vilkka, 2009, s. 103). Tässä tutkimuk-

sessa haastateltavat pysyivät hyvin tutkimusaiheen piirissä koko haastattelun ajan. 

Alasuutarin mukaan haastattelutilannetta tuleekin tarkastella saatujen tietojen luotettavuu-

den ja epäluotettavuuden näkökulmasta. Haastateltavan vastauksiin voi vaikuttaa tilanne ja 

haastattelija, joten haastateltavalta saadun tiedon luonne ja luotettavuus on myös riippuvai-

nen näistä tekijöistä. (Alasuutari, 2011, s. 142.) Tästä johtuen kattava vastaaminen tutki-

musongelmaan, -kysymyksiin ja -tavoitteisiin aineiston perusteella on hankalaa. (Vilkka, 

2009, s. 104–105.) Mielestäni tässä tutkimuksessa haastattelutilanteet sujuivat pääosin hy-

vin. Jännitin haastattelutilanteissa, mutta pyrin luomaan haastatteluun hyvän ilmapiirin, 

jotta haastateltava voisi mahdollisimman aidosti kertoa mielipiteensä esitettyihin kysymyk-
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siin. Tutkimuksen aihepiiri ei mielestäni ollut liian henkilökohtainen haastateltaville, min-

kä vuoksi uskoisin heidän vastauksensa olevan todenmukaiset ja luotettavat.  

6.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi soveltuu monenlaisiin tutkimuksiin ja se onkin perusanalyysimenetelmä. 

Useat laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmistä pohjautuvat jollakin tavalla sisällön-

analyysiin, kun sisällönanalyysi määritellään väljän teoreettisen kehyksen analyysiksi tut-

kimusaineistosta, joka koostuu kirjallisista, kuulluista tai nähdyistä sisällöistä. (Tuomi & 

Sarajärvi, 2011, s. 91.) Laadullisen aineiston analyysissa tarkoituksena on muodostaa ai-

neistosta selkeäkuva ja rakentaa uutta tietoa tutkittavana olevasta asiasta. Aineiston tiivis-

täminen on analyysin pyrkimys, mutta sen sisältämä informaatio tulee säilyttää, eikä sitä 

tule kadottaa. (Eskola & Suoranta, 2008, s. 137.)  Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on ku-

vata tutkittava ilmiö mahdollisimman tiiviisti ja yleistettävästi. Sisällönanalyysi menetel-

mällä analysoidaan erilaisia tekstejä ja tekstiaineiston sisältö pyritään kuvaamaan sanalli-

sesti. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 103–104, 106.) 

Sisällönanalyysia voidaan kutsua myös sisällön erittelyksi ja analyysi voidaan toteuttaa 

valitsemalla luokitusyksiköksi esimerkiksi usean lauseen mittaiset lausumat tai ajatusko-

konaisuudet (Eskola & Suoranta, 2008, s. 185). Aineiston analyysissa on pohjimmiltaan 

kyse keksimisen logiikasta, eikä totuuden löytämiseksi ole olemassa valmiita sääntöjä. 

Jokaisen tutkijan on itse luotava tutkimuksensa analyysin viisaus. Tutkimuksen metodien 

noudattaminen sekä tutkijan intellektuaalinen herkkä vastaanottokyky, terävä oivaltaminen 

ja onni ovat merkittäviä tekijöitä edellä mainitussa viisaudessa. Analyysiprosessissa keski-

össä on tutkijan abduktiivinen eli looginen päättelykyky. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 

100.)  

Aineistolähtöisen sisällönanalyysin tarkoituksena on teoreettisen kokonaisuuden luominen 

tutkimusaineistosta. Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävänasettelu vaikuttavat analyysiyksi-

köiden valikoitumiseen aineistosta. Tällöin analyysiyksiköt eivät voi olla etukäteen määri-

teltyjä. Kun kyseessä on aineistolähtöinen analyysi, eivät tutkittavasta ilmiöstä olevat ai-

kaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat pitäisi vaikuttaa analyysin toteuttamiseen tai tutki-

muksen lopputulokseen. Tutkimuksessa käytetty teoria liittyy vain analyysin toteuttami-

seen. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 95.) 
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Tuomi ja Sarajärvi (2011) esittelevät teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällön analyysi 

kolme aineistolähtöistä sisällönanalyysimallia. Valitsin näistä Miles M. B. ja Huberman 

A.M. kehittelemän aineistolähtöisen analyysin, joka koostuu kolmesta vaiheesta: redusoin-

nista, klusteroinnista ja abstrahoinnista. Analyysiprosessin ensimmäisessä vaiheessa tutki-

musaineisto redusoidaan eli pelkistetään. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija karsii aukikirjoi-

tetusta aineistosta tutkimuksen kannalta kaiken epäoleellisen. Aineisto voi koostua esimer-

kiksi haastatteluista, asiakirjoista tai dokumenteista. Aineiston pelkistys voi tapahtua joko 

tiivistämällä tai pilkkomalla pienempiin osiin käsiteltävänä olevaa informaatiota. Tutki-

mustehtävä ja tutkimuskysymykset ohjaavat aineiston pelkistämistä. (M.t., s. 108–109.) 

Toinen aineistolähtöisen analyysin vaihe on aineiston klusterointi eli ryhmittely. Tarkoi-

tuksena on käydä huolellisesti läpi edellisessä vaiheessa muodostetut pelkistykset alkupe-

räisilmauksista, voidaan puhua myös aineiston koodaamisesta. Pelkistyksistä pyritään löy-

tämään käsitteitä, jotka kuvaavat samankaltaisuuksia ja/tai eroavaisuuksia. Käsitteistä, joil-

la tarkoitetaan samaa asiaa, muodostetaan ryhmittelyn ja luokittelun kautta luokkia. Luo-

kan nimeksi valikoituu sen sisältöä kuvaava käsite, jolloin luokitteluyksiköksi voidaan 

valita esimerkiksi ominaisuus, piirre tai käsitys tutkittavana olevasta ilmiöstä. Luokittelun 

ansioista aineiston informaatio tiivistyy edelleen, kun yksittäisistä tekijöistä muodostetaan 

yleisempiä käsitteitä. Käsitteiden ryhmittelemisestä voidaan tässä vaiheessa käyttää nimi-

tystä alaluokka. Tulevissa aineiston analyysivaiheissa alaluokkien ryhmittelyä voidaan 

kutsua yläluokiksi, yläluokkien yhdistelyä puolestaan pääluokiksi ja näiden ryhmittelemis-

tä kuvataan käsitteellä yhdistäväluokka. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 110.) 

Aineistolähtöisen analyysin kolmantena vaiheena on aineiston abstrahoiminen. Abstra-

hoinnilla pyritään liittämään tutkimuksen empiirinen aineisto ja siinä esiintyvät teoreettiset 

käsitteet toisiinsa, jonka jälkeen tulososiossa kuvataan empiirisen aineiston pohjalta luotu 

malli, käsitejärjestelmä, käsitteet tai teemat. Tarkoituksena on muodostaa uutta teoriaa ver-

taamalla jatkuvasti saatavilla olevaa teoriaa ja tehtyjä johtopäätöksiä tutkimuksen alkupe-

räisaineistoon. Lisäksi tutkimuksen tuloksiksi luetaan analyysin luokittelussa syntyneet 

käsitteet tai kategoriat sekä näiden sisältö. Johtopäätöksiä tehdessä pyritään ymmärtämään 

asioiden merkittävyys tutkimukseen osallistuneille. Tutkijan tulee myös koko analyysipro-

sessin aikana pyrkiä tutkittavien näkökulman ymmärtämiseen ja tarkastella ilmenneitä asi-

oita heidän asemastaan käsin. (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 112–113.) 
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6.3 Analyysin toteuttaminen 

Valitsin tutkimukseni analyysitavaksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin, koska olen teh-

nyt kandidaatin tutkielmani samasta aiheesta. Tuomen ja Sarajärven (2011) mukaan aineis-

tolähtöisessä sisällönanalyysissa aikaisemmilla havainnoilla, tiedolla tai teorioilla ei pitäisi 

olla vaikutusta itse analyysiin tai tutkimustuloksiin. Tutkimuksen teoriaa tulee kuitenkin 

hyödyntää analyysin toteuttamisessa. (M.t., s. 95.) Halusin tutkimukseni tuloksista mahdol-

lisimman luotettavia, enkä halunnut aikaisemman teoreettisen osaamiseni vaikuttavan nii-

den muodostumiseen. 

Analyysini eteni Miles M. B. ja Huberman A.M. kehittämän aineistolähtöisen analyysin 

vaiheiden mukaisesti. Kyseinen analyysitapa voidaan jaotella karkeasti kolmeen vaihee-

seen: redusointiin, klusterointiin ja abstrahointiin.  (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 108.) Käy-

tin analyysiprosessini apuna myös seuraavaa yksityiskohtaisempaa kuviota 1 aineistoläh-

töisen analyysin etenemisestä: 

 

Kuvio 1. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2011, s. 

109.) 

Tutkimusaineistoni koostui kolmen lastentarhanopettajan yksilöhaastattelusta ja yhden 

haastattelun kesto oli noin puoli tuntia. Haastattelun taltioin Mp3-nauhurilla. Aineistoni 
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analyysiprosessin aloitin litteroinnilla, joka tapahtui mahdollisimman nopeasti haastattelu-

tilanteen jälkeen. Litteroin haastattelut yhden kerrallaan kuunnellen tarkasti nauhoitusta.  

Hyödynsin litteroinnissa tietokoneen Microsoft Office Word 2007 –ohjelmistoa. Kirjoitin 

haastattelun sanasta sanaan ja lisäsin sinne haastattelutilannetta häirinneet tekijät, muun 

muassa tulostimen aiheuttaman melun. Yhteensä litteroitua tekstiä kertyi 62 sivua. 

Seuraavassa vaiheessa kuuntelin haastattelutilanteet kertaalleen läpi sekä perehdyin tar-

kemmin haastattelujen sisältöön. Tässä vaiheessa myös tarkistin litterointini ja korjasin 

siinä esiintyneet virheet. Tulostin litterointini paperiversioiksi, joista etsin kolmannen vai-

heen mukaisesti teemahaastattelussa olleita teemoja ja erotin teemat neljän värikynän avul-

la aineistosta. Tämän jälkeen olleet aineistoni analyysin vaiheet toteutin tietokoneen oh-

jelmistojen avulla. 

Neljänneksi vuorossa oli pelkistettyjen ilmausten listaaminen. Tätä ennen muokkasin litte-

rointini taulukkomuotoon, jotta pelkistettyjen ilmausten muodostaminen ja niiden listaami-

nen olisi mahdollista. Taulukon yksi solu edusti yhtä asiakokonaisuutta, jolloin sen pituus 

vaihteli lauseesta muutamaan lauseeseen. Näistä asiakokonaisuuksista tein pelkistyksiä. 

Merkitsin taulukkoon lisäksi haastateltavan henkilön etukirjaimen ja kysymyksen nume-

ron, jotta tarvittaessa voisin palata kyseiseen kohtaan. Koodasin näin jokaisen kohdan va-

ralta. Haastateltavien anonyymiuden takaamiseksi nimesin henkilöt uudelleen, mutta ai-

neiston analyysin ja tutkimuksen tulosten kannalta sillä ei ollut merkitystä. Käyttämäni 

nimet olivat Maria, Aino ja Kaisa. 

Etenin analyysin viidenteen vaiheeseen ja yhdistelin muodostamani pelkistykset samankal-

taisuuden ja erilaisuuden periaatteen mukaisesti.  Haastattelussani käyttämät teemat olivat 

tässä vaiheessa hyödylliset ja jaottelin pelkistykset niiden perusteella. Alustavat teemat 

olivat turvallisuuden tunteen muodostuminen, lapsen turvallisuuden tunne varhaiskasva-

tuksessa, kasvattajan keinot turvallisuuden tukemiseksi ja varhaiskasvatuksen toimintata-

vat. 

Tämän jälkeen vuorossa olivat luokkien muodostamiset. Aivan ensimmäiseksi muodostin 

pelkistyksistä alaluokkia, joka oli analyysiprosessin kuudesosio. Alaluokat muodostuivat 

yhdistelemällä pelkistyksiä samankaltaisuuksien perusteella. Alaluokkia rakentui analyy-

sissa yhteensä 72 ja seuraavalla sivulla oleva taulukko 1 havainnollistaa tätä prosessin vai-

hetta.  
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Taulukko 1. Alaluokkien muodostaminen. 

 

SUORALAINAUS 

 

PELKISTYS 

 

ALALUOKKA 

 

Mutta et se pohjahan luodaan sillon ko 

ihan lapse syntymästä asti että. Sillonko 

lapsi saa vanhemmalta tai joltakin semmo-

selta aikuiselta joka hänestä huolehtii ni. 

Niitä asioita ruokaa ja hoivaa ja hellyy-

denpitoa ni sehän luo pohjan sille. Turval-

lisuuden. Tunteelle. 

 

Pohja alkaa rakentumaan lapsen synnyttyä, kun 

lapsi saa vanhemmaltaan tms. ruokaa, hoivaa ja 

hellyydenpitoa. 

 

Hoiva 

 

No sehän lähtee varmasti ihan sieltä syn-

tymästä se lähtee jo. Liikkeelle se turvalli-

suuden tunne. Elikkä se miten lapsi saa 

aikuisen läheisyyttä vanhempien äidin isän 

läheisyyttä rakkautta. Niin sillä on jo heti 

sieltä ihan alusta asti valtaisa merkitys 

sille turvallisuuden tunteelle. 

 

Lähtee rakentumaan syntymästä, miten lapsi saa 

vanhempien rakkautta ja läheisyyttä. 

 

 

 

Ja tuota ni. Kosketusta ja hellyyttä 

 

Kosketusta ja hellyyttä. 

 

 

 

Pelkistysten yhdistävänä tekijänä on hoiva. Pelkistyksissä mainitaan lapsen tarvitsevan 

syntymästään saakka ruokaa, hoivaa, hellyydenpitoa, rakkautta, läheisyyttä ja kosketusta. 

Näiden yhdistäväksi tekijäksi päättelin hoivan. Osa alaluokista oli helpompi muodostaa, 

koska asiasisällöt olivat hyvin yhteneväiset. Näin oli myös Hoiva –alaluokan kohdalla. 

Seitsemäntenä muodostin alaluokista yläluokkia. Tämänkin vaiheen toteutin yhdistelemällä 

samankaltaisia käsitteitä allekkain. Alaluokkien yhdisteleminen auttoi jäsentämään infor-

maatioita tiiviimpään muotoon. Yläluokkia muodostui kaiken kaikkiaan 23 kappaletta. 

Viereisellä sivulla olevassa taulukossa 2 on mukana myös edellisen kohdan Hoiva -

alaluokka. Yläluokaksi valitsin Huolenpidon. 
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Taulukko 2. Yläluokkien muodostaminen. 

ALALUOKKA 

 

YLÄLUOKKA 

 

 

Hoiva  

 

Huolenpito 

 

Perustarpeet  

Kohtaaminen  

Rajojen luominen  

Rutiinit  

 

Viimeinen eli kahdeksasvaihe oli yläluokkien yhdistämisestä muotoutuvan kokoavan käsit-

teen muodostaminen. Kokoavasta käsitteestä voidaan käyttää myös nimitystä pääluokka ja 

tätä minäkin käytin analyysissani. Pääluokkia muodostui yhteensä yksitoista. Pääluokista 

voi vielä muodostaa yhdistäviä luokkia ja niitä analyysissani rakentui neljä: lapsen turvalli-

suuden tunne lastentarhanopettajien määrittelemänä, lapsen turvallisuuden tunteen ilme-

neminen päiväkodissa, lastentarhanopettajan kasvatuksellinen tuki lapsen turvallisuuden 

tunteeseen sekä päiväkodin toimintakulttuuri. Ne pysyivät lähes muuttumattomina verrat-

tuna haastattelussa olleisiin teemoihin. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa 3 on nähtä-

vissä Turvallisuuden tunteen kehittyminen –pääluokan muodostumisprosessi. Selvyyden 

vuoksi laitoin taulukkoon vielä näkyville analyysin aikana syntyneet alaluokat. 
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Taulukko 3. Pääluokan muodostaminen. 

ALALUOKKA 

 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

 

 

Hoiva  

 

 

Huolenpito 

 

 

Turvallisuuden tunteen kehit-

tyminen 

Perustarpeet   

Kohtaaminen   

Rajojen luominen   

Rutiinit   

 

 

 

Verbaalinen vuorovaikutus  

 

 

Vuorovaikutus 

 

 

Kosketus    

Kiintyminen   

Aikuisten pysyvyys   

 

 

Kotiolot 

 

 

Elinympäristö 

 

 

 

Esimerkeiksi valitsemissani taulukoissa havainnollistuu tutkimukseni aineistolähtöisen 

sisällönanalyysin eteneminen. Jokainen käyttämäni taulukko tässä luvussa liittyy ensim-

mäiseen yhdistävään luokkaan eli lapsen turvallisuuden tunne lastentarhanopettajien mää-

rittelemänä. Tämä vastaa osaltaan ensimmäisen tutkimuskysymykseni ”Miten lastentar-

hanopettajat märittelevät turvallisuuden tunteen?”. Tutkimukseni kaikki yhdistävät luokat 

ovat muodostuneet edellä kuvatun analyysitavan mukaisesti. 
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7 TUTKIMUSTULOKSET 

Keräsin aineistoni yksilöhaastattelemalla kolmea Oulun kaupungin lastentarhanopettajaa, 

jotka työskentelivät alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä. Tässä luvussa esittelen tutkimukseni 

kannalta keskeiset tulokset kustakin yhdistävästä luokasta. Analyysiprosessissa yhdistäviä 

luokkia muodostui yhteensä neljä: lapsen turvallisuuden tunne lastentarhanopettajien mää-

rittelemänä, lapsen turvallisuuden tunteen ilmeneminen päiväkodissa, lastentarhanopettaji-

en kasvatuksellinen tuki lapsen turvallisuuden tunteeseen sekä päiväkodin toimintakulttuu-

ri. Lapsen turvallisuuden tunne lastentarhanopettajien määrittelemänä yhteyteen muodostui 

kolme pääluokkaa: turvallisuuden tunteen kehittyminen, käyttäytyminen ja tunteet. Lapsen 

turvallisuuden tunteen ilmeneminen päiväkodissa –yhdistävä luokka rakentuu kahdesta 

pääluokasta, jotka ovat erotilanne ja tunteellisuus. Pyrin vastaamaan ensimmäiseen tutki-

muskysymykseeni ”Miten lastentarhanopettajat määrittelevät turvallisuuden tunteen?” 

kappaleissa 7.1. ja 7.2.  

Kaksi viimeistä luokkaa keskittyvät turvallisuuden tunnetta tukeviin tekijöihin. Lastentar-

hanopettajien kasvatuksellinen tuki lapsen turvallisuuden tunteeseen–yhdistävä luokka 

jakautuu kahteen pääluokkaan: sensitiivisyyteen ja ammattitaitoon. Päiväkodin toiminta-

kulttuuri, joka on viimeinen yhdistävä luokka, sisältää myös kaksi pääluokkaa eli panosta-

minen hoidon aloitukseen ja pienryhmäpedagogiikka. Kappaleissa 7.3. ja 7.4. tarkoituk-

senani on vastata toiseen tutkimuskysymykseeni ”Miten lastentarhanopettajat tukevat lap-

sen turvallisuuden tunnetta päiväkodissa?”. 

Rajasin tutkimusaineistoni lapsen turvallisuuden tunteeseen, vaikka aineistosta olisi löyty-

nyt myös sekä yleiseen että aikuisen turvallisuuden tunteeseen liittyneitä käsityksiä. Tut-

kimukseni tarkoituksena on kuitenkin keskittyä alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tun-

teeseen sekä sen tukemiseen, joten tutkimustulokseni ovat tästä aiheesta. Tutkimukseni 

keskeisten tulosten esittelyn tukena käytän haastatteluista poimittuja suoria lainauksia sekä 

teoriaa. Aineistolainaukset erotan muusta tekstistä lainausmerkein ja kursivoinnilla sekä 

olen muokannut niitä lukija ystävällisemmiksi poistaen niistä turhan sanojen toiston. Lo-

puksi teen yhteenvedon löytämistäni tuloksista. Tulosten lukemisen tueksi on liite 3, jossa 

esittelen tulokset kuvion muodossa. 
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7.1 Lapsen turvallisuuden tunne lastentarhanopettajien määrittelemänä 

Lastentarhanopettajien haastatteluista nousi esille kolme pääpiirrettä, jotka he liittivät tur-

vallisuuden tunteen määrittelemiseen. Nämä kolme asiakokonaisuutta olivat: turvallisuu-

den tunteen kehittyminen, käyttäytyminen sekä tunteet ja näistä kolmesta rakentui pää-

luokkani. Turvallisuuden tunteen kehittymiseen näyttäisi haastattelujen perusteella vai-

kuttavan pääosin huolenpito ja vuorovaikutus. Lapsen huolenpitoon liittyy hoiva, perustar-

peisiin vastaaminen, lapsen kohtaaminen, rajojen luominen sekä rutiinit. Lapsen hoivaami-

nen oli näistä ainoa osio, jonka jokainen lastentarhanopettaja mainitsi. 

”Sillonko lapsi saa vanhemmalta tai joltakin semmoselta aikuiselta joka hänestä 

huolehtii ni. Niitä asioita ruokaa ja hoivaa ja hellyydenpitoa ni sehän luo pohjan 

sille. Turvallisuuden. Tunteelle.” 

”No sehän lähtee varmasti ihan sieltä syntymästä se lähtee jo. (..) Elikkä se miten 

lapsi saa aikuisen läheisyyttä vanhempien äidin isän läheisyyttä rakkautta. Niin 

sillä on jo heti sieltä ihan alusta asti valtaisa merkitys sille turvallisuuden tunteel-

le.” 

Lapsen turvallisuuden tunteen kehittymisen kuvattiin lähtevän rakentumaan heti lapsen 

syntymästä alkaen. Lisäksi lastentarhanopettajat liittivät hoivaan poikkeuksetta hellyyden 

ja rakkauden osoittamisen, joiden merkityksellisyyttä he korostivat. Turvallisuuden tunteen 

kannalta huolenpidon kokeminen on erittäin tärkeää. Lapsen kiintymiseen vaikuttaakin 

häntä hoivaavan aikuisen antaman hoivan laatu (Hautamäki, 2012, s.31). 

Nimittäin lapsesta huolehtivan aikuisen, olipa hän sitten lapsen vanhempi tai joku muu 

henkilö, antaman hoivan laadun perusteella lapselle muodostuu joko turvallinen tai turva-

ton kiintymyssuhde. Kiintymyssuhdeteorian kehittelijä John Bowlby oli ensimmäinen, joka 

teki huomion hoivan laadun vaikutuksesta lapsen turvallisuuden tunteeseen. Aikuinen on 

täysin vastuussa kiintymyssuhteen onnistumisesta, niin turvallisen kuin turvattoman kiin-

tymyksen (Rusanen, 2011, s. 58). 

Hoivan lisäksi mainittiin lapsen perustarpeisiin vastaaminen. Perustarpeiksi lastentarhan-

opettajat määrittelivät syömisen, nukkumisen ja lepäämisen sekä lapsen tunteisiin vastaa-

misen. Perustarpeiden tyydyttämisen ohella mainittiin myös lapsen kohtaaminen, rajojen 

luominen ja rutiinit. Perustarpeet liittyvät aina vuorovaikutukseen, koska se on edellytys 

tarpeiden toteuttamiselle (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 23). Lapsen kohtaamisella lasten-
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tarhanopettajat tarkoittivat nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemista. Rajojen luomi-

nen liitettiin muun muassa lapsen fyysiseen turvallisuuteen, jolloin lasta kielletään totutta-

masta häntä vahingoittavaa toimintaa. Rutiineilla tarkoitettiin päivärytmin säännöllisyyttä, 

mikä auttaa lasta ennakoimaan tilanteita ja siten edistää lapsen turvallisuuden tunnetta. 

Selkeästi tärkeimmäksi haastatteluista nousi kuitenkin lapsen hoivan merkitys. 

Toinen turvallisuuden tunteen kehittymiseen vaikuttava tekijä oli vuorovaikutus. Haastatte-

lujen perusteella vuorovaikutukseen liittyvät verbaalinen vuorovaikutus, kosketus, kiinty-

minen ja aikuisten pysyvyys. Turvallisuuden tunteen kannalta merkittävimmiksi nousivat 

verbaalinen vuorovaikutus sekä kosketus. Kiintymisen ja aikuisten pysyvyyden sen sijaan 

lastentarhanopettajat vain mainitsivat. Turvallisuuden tunteen kehittymistä verbaalisen 

vuorovaikutuksen ja kosketuksen kautta luonnehdittiin seuraavasti: 

”No sehän kehittyy niinku vuorovaikutuksessa. Yleensä aikuisten ja toki toistenki 

lasten kanssa.” 

”Niin ni tota siitä että miten se lapsi kokkee sen kosketuksen ja myös ne äänensä-

vyt miten hänelle niinku puhutaan että siitähän se lähtee se turvallisuuden tunne 

kehittymään.” 

Lastentarhanopettajat näkivät turvallisuuden tunteen kehittyvän etenkin vuorovaikutukses-

sa. Esimerkiksi vauvalle kehittyy vuorovaikutuksen kautta varmuus huolenpidosta ja tur-

vallisuuden tunteesta (Keltikangas-Järvinen, 2010, s. 120). Turvallisuuden tunnetta tarvi-

taan kaikkialla. Turvallisuuden tunteeseen liittyy lastentarhanopettajien mukaan olennai-

sesti lapsen kokemukset ja kuinka hän esimerkiksi kosketuksen tai äänensävyt kokee. Kos-

ketustapojakin on olemassa hyvin erilaisia. Toista voi koskettaa muun muassa lempeästi tai 

hieman järeämmin eli toista ihmistä voi koskettaa tarkoituksella haluamallaan tavalla. 

Turvallisuuden tunteen kehittymiseen voidaan liittää myös fyysinen turvallisuus. Löysin 

aineistostani hyvin vähän mainintoja fyysisyyteen liittyen. Itse asiassa vain yksi haastatel-

tavista nosti esille fyysisen turvallisuuden tunteen lapsen turvallisuuden tunteen kehittymi-

sestä kertoessaan. Hän toi esille lapsen kotiolot, että siellä tulisi olla kaikki hyvin. Erotin 

tämän maininnan erilliseksi elinympäristö -yläluokaksi, sillä myöhempää tulosten tarkaste-

lua varten se on merkittävä havainto. 

Turvallisuuden tunteen kehittymisen jälkeen toinen pääluokka oli käyttäytyminen. Las-

tentarhanopettajien haastattelujen pohjalta lapsen käyttäytyminen on jaettavissa tasapai-
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noiseen ja tasapainottomaan käyttäytymiseen, jolloin turvallisuuden tunnetta kuvastaa ta-

sapainoisuus ja vastaavasti turvattomuutta tunteva lapsi käyttäytyy hyvinkin tasapainotto-

masti. Tasapainoinen käyttäytyminen koostuu seuraavista asioista: 

”Mutta musta tuntuu että semmonen perusolemus tai tunne siinä on se että ihmi-

sellä on sillon hyvä olla. Ihan riippumatta ijästä.” 

”(…) leikkii ja. Ja ruoka maistuu ja nukkuu hyvin ja yleensä nämä kaikki perus-

asiat sujjuu sitten pääsääntösesti hyvin” 

Tasapainoinen käyttäytyminen näkyy lastantarhanopettajien mielestä lähinnä lapsen ole-

muksesta. Lapsi kykenee turvallisessa ympäristössä leikkimään, oppimaan ja kehittymään 

sekä harjoittelemaan sosiaalisia ja kognitiivisia taitoja ja luomaan ystävyyssuhteita (Kal-

land, 2011, s. 170). Lastentarhanopettajat kuvailivatkin samanlaisia asioita, kun mainitsivat 

lapsen kykenevän leikkimään sekä nukkumisen ja syömisen sujuvan ongelmitta. Lapsi 

pystyy myös toimimaan itselleen ominaisella tavalla eli olemaan ”oma itsensä”. Tällainen 

hyvänolontunne voi näkyä lastentarhanopettajien mukaan myös rauhallisuutena. Leikkimi-

sestä kerrottiin myös näin: 

”Ja vaikka on pieni lapsi joitten leikkien kestot tai jonku toiminnan kesto ei kestä 

sinänsä kauaa mutta kuitenkin että siinä näkkyy sillon ku tekkee jotakin lapsi ni se 

keskittyy siihen. Vaikka se vaihtas kolomen minnuutin päästä seuraavaan.” 

Haastattelujen perusteella pienten lasten keskittymiskyky on lyhyempi kuin aikuisilla, mut-

ta olonsa turvalliseksi kokeva lapsi kykenee ikätasonsa mukaisesti keskittymään leik-

keihinsä. Keskittymisen vastakohtana voidaan pitää levottomuutta.  

”Mutta tuota sillon ku sillä on turvaton olo ni se voi näkyä itkusuutena ja levoto-

muutena. Ennen kaikkea semmosena levottomuutena.”  

Levottomuus puolestaan esiintyi eniten lastentarhanopettajien puheessa kun he kuvailivat 

turvattomuutta kokevan lapsen käyttäytymistä. Turvattomuuden tunne näkyy myös pa-

hoinvointina, jolloin lapsi nukkuu huonommin ja ruoka ei maistu, sekä aggressiivisuutena 

ja aikuiseen takertumisena. Aggressiivisuus saattoi ilmetä puremisena, lyömisenä ja töni-

misenä. Lapsen levoton käyttäytyminen nousi kuitenkin eniten esille haastatteluista, muut 

tasapainottomuuteen liitetyt ominaisuudet vain mainittiin. 
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Kolmas pääluokka turvallisuuden tunteen määrittelyssä on tunteet. Tunteiden ilmaisemi-

sesta eniten mainittiin itkuisuus ja se liitettiin turvattomuuden tunteeseen. Itkuisuutta ei 

kuitenkaan voida lastentarhanopettajien mukaan aina liittää turvattomuuteen. Toisaalta 

itkeähän voi vaikka ilosta tai sitten on voinut satuttaa itseään ja kyyneleet vuotavat kivun 

vuoksi. Ei itkuisuuteen aina turvattomuuden tunnetta voida lastentarhanopettajien mielestä 

liittää, mutta pienillä lapsilla se on usein ainoa keino kertoa, ettei hän tunne oloaan hyväk-

si. Varsinkin jos hän ei ole vielä puhekykyinen. Turvallisesta olotilasta kertovaan tunneil-

maisuun lastentarhanopettajat mielsivät hyväntuulisuuden eli innostuneisuuden ja iloisuu-

den lisäksi vaikeiden tunteiden näyttämisen. 

”Ja se myös uskaltaa sitten niinkö näyttää ne negatiivisetkin tunteensa. Lainaus-

merkeissä negatiiviset. (…) Tuota tämmöset niinku kiukkua ja muuta. Semmoselle 

aikuselle kun se kokee että. Että se on hyväksyttävää ja se on turvallista.” 

Lapsen on tärkeää oppia hallitsemaan negatiivisia tunteita ja ajatuksia korvaamalla ne 

muilla tunteilla. Kasvattajan tulee tukea ja auttaa lasta näissä hankalissa tilanteissa, vaikka 

ne ovatkin haastavia. (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 82). Negatiivisten tunteiden näyttämi-

nen ei välttämättä ole helppoa varsinkaan ellei koe oloaan turvalliseksi ja toisaalta myös 

hyväksytyksi. Lapsi ajautuu kuitenkin helpommin erilaisiin konfliktitilanteisiin, ellei hän 

kykene säätelemään negatiivisia tunteitaan (Repo, 2013, s. 19). 

7.2 Lapsen turvallisuuden tunteen ilmeneminen päiväkodissa 

Haastattelujen pohjalta muodostui kaksi pääluokkaa, jotka liittyivät lapsen turvallisuuden 

tunteeseen päivähoidon varhaiskasvatuksessa. Pääluokat nimesin erotilanteeksi ja tunteelli-

suudeksi. Erotilanne jakautuu kolmeen yläluokkaan: kivuton eroaminen vanhemmasta, 

haastava eroaminen vanhemmasta ja huoli erotilanteesta. Aluksi tarkastellaan yläluokkaa 

kivuton eroaminen vanhemmasta. Lastentarhanopettajat kuvailivat eniten lapsen tapaa hy-

västellä vanhempansa erotilanteen koittaessa. 

”Sillon minusta lapsi reagoi siihen hyvin että jos lapsi yleensä reagoi siihen läh-

töön. (…) Mää koen sen sekä sen ilosen vilkutuksen että itkun niin tavallaan posi-

tiivisena reagoimisena.” 

Lapsen eroaminen vanhemmastaan nähtiin hyvänä, kun lapsi jäi hoitoon mielellään ja hy-

västeli vanhempansa iloisesti vilkuttaen tai sanallisesti. Tällainen tilanne koettiin kiinty-
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myssuhteen olemassa olon merkiksi päivähoidon henkilökuntaan kuuluvia kohtaan. Toi-

saalta hyväksi eroamiseksi luonnehdittiin myös tilannetta, jossa lapsi reagoi jollakin tavalla 

vanhemman lähtöön, kuten yllä olevasta suorasta lainauksesta käy ilmi. Lastentarhanopet-

taja näki lapsen itkemisenkin vanhempansa perään positiivisena reaktiona. Lapsen itku 

onkin moni merkityksellinen ja hän voi ilmaista sen avulla esimerkiksi haluavansa jonkin 

asian, kaipaavansa tiettyä ihmistä ja haluavansa jonnekin tai jostakin pois (Keltikangas-

Järvinen, 2012, s. 54). Yleensä itkeminen erotilanteessa mielletään negatiiviseksi asiaksi ja 

osaksi haastavaa eroamista vanhemmasta. On todella hienoa, jos lapsen itkuisuus osataan 

nähdä positiivisesti, sillä sehän kertoo lapsen kiintymyksestä vanhempaansa. 

Hyvää erotilannetta kuvailtaessa mainittiin myös pari muuta asiaa. Edesauttavaksi tekijäksi 

miellettiin vanhemman napakka lähteminen. Tällä tarkoitettiin selkeää lähdön hetkeä ilman 

viivyttelyä. Lähdön koittaessa sanavalinnoillakin nähtiin olevan merkitystä. Vanhemman 

tulisi puhua päivähoitoon jäämisestä positiivisesti rohkaisten näin lasta sekä luvata hake-

vansa lapsen työpäivänsä päätyttyä. Onnistunutta erotilannetta voi lastentarhanopettajien 

mukaan havainnoida jälkeenpäin lapsen käyttäytymisestä. Haastavassa erotilanteessa lap-

sen käyttäytyminen on erilaisempaa. 

Haastavaa erotilannetta kuvailtiin huomattavasti enemmän kuin lapsen kivutonta eroamis-

ta vanhemmasta. Lapselle hankalasta erotilanteesta kerrottiin muun muassa näin: 

”On tosiaan voi olla itkunen ja sitten hyvin niinku ripustautuu siihen ommaan ai-

kuseen että ei niinkö haluais päästää irti ja sitten ku aikunen lähtee ni lähtee per-

rään itkemään ja (…)” 

”Että ku ne vanhemmat on sille niitä tärkeimpiä ihmisiä niin sehän on aivan 

luonnollista että sillo pittää vähän itkasta.” 

Lapsen tunneilmaisuja kuvailtaessa itkuisuus ja takertuminen esiintyivät useasti lastentar-

hanopettajien vastauksissa. Lastentarhanopettajat kertoivat itkuisuutta esiintyvän lapsilla 

erotilanteissa paljon, varsinkin päivähoidon aloitusvaiheessa. Lapsella saattaa myös ilmetä 

itkuisuutta vasta päivien kuluttua hoidon alkamisesta. Tämän arveltiin johtuvan lapsen 

huomiosta, että hoitoon tullaankin päivittäin ilman omaa vanhempaa. Lastentarhanopettaji-

en huomiot ovat yhdenmukaisia Rusasen kuvaileman erokäyttäytymisen kanssa. Rusasen 

(2011) mukaan tunteita ja reaktioita, jotka syntyvät lapsen joutuessa eroamaan tärkeinä 

pitämistään aikuisista, kutsutaan eroahdistukseksi. Muun muassa itkuisuus, protestointi, 
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takertuvuus ja kieltäytyminen varhaiskasvattajan tarjoamasta avusta ovat tällaisia. (M.t., s. 

59.) 

Itkemiseen liitettiin myös muita erilaisia merkityksiä, kuten vanhempien tärkeys lapselle, 

itkun lyhytkestoisuus ja sen omaksuminen osaksi erotilannetta. Lapsen itkuisuuden jälkeen 

seuraavaksi eniten käsiteltiin vanhempien toimintaa erotilanteessa. 

”(…) monesti vanhemmat ehkä ite syyllistyy että ne tavallaan vatkaa sen lähön 

kans siinä. Että kun se lapsi alkaa itkemään ni äiti tullee aina uuestaan takasi että 

se sannoo jo monta kertaa hei hei. Ja sitten lapsi itkee niin sillon äiti tullee taka-

sin ja saattaa ottaa vaikka lapsen. Meidän. Jonku. Hoitohenkilön sylistä. Että sii-

nä ei tule sellasta selkeää eroa että se lapsi kokkee että eikö se nyt sitteskään läh-

teny että ottaskohan se sitteski minut mukkaan.” 

Hankala erotilanne päivähoidossa on varmaan lapsen vanhemman lähdön pitkittymisestä 

rakentuva tapahtumaketju, kuten yllä olevassa sitaatissa kuvataan. Tilanne on haastava niin 

lapselle, vanhemmalle kuin varhaiskasvatuksen ammattilaiselle. Riittävän ajan ja rauhan 

takaaminen ero- ja jälleennäkemistilanteissa on Kallandin (2011) mukaan merkityksellistä, 

mutta yhtä tärkeää lopputuloksen tiedostaminen. Sen tulisi olla selkeä myös lapselle. Eroti-

lanteet ovat vaikeita niin lapselle kuin hänen vanhemmalleen. (M.t., s. 162.) Eniten tilan-

teen pitkittymisestä todennäköisesti kärsii lapsi, vaikka vanhemmat tarkoitus on juuri päin-

vastainen ja hän yrittää toiminnallaan parantaa lapsen olotilaa. Toisaalta erotilanteessa voi-

vat olla läsnä myös vanhemman omat tunteet. 

”(…) jotku vanhemmat jo valmiiksi tuuessaan he ehkä itse pelkäävät sitä eroti-

lannetta että kuinkas tässä käykään. Niin vanhempi voi olla levoton ja. Ja voi 

käyttää vääriä sanojakin siinä että nyt sun täytyy jäähä tänne (…) Että vanhem-

pienkin kannattaa miettiä sitä ommaa rooliaan siinä (…)” 

Vanhemman epävarmuus siirtyy lastentarhanopettajien mukaan lapseen. Tällöin lapsenkin 

on vaikea erota vanhemmastaan. Lähdön pitkittäminen pahentaa erotilannetta lastentarhan-

opettajien mielestä. Opettajien mukaan lapsi pitäisi mieluummin hyvästellä reippaasti ja 

lähteä tilanteesta, vaikka lapsi olisikin itkuinen. Lastentarhanopettajat kertoivat itkuisen 

lapsen jättämisen toisen hoivaan olevan heille itselleenkin haastavaa. Lapsen kannalta kui-

tenkin huomattavasti parempi vaihtoehto on selkeä eronhetki, kuten yllä olevista aineisto-

lainauksista käy ilmi. 



48  

 

  

Haastateltavien mukaan eroaminen vanhemmasta ei ole helppoa aina niillekään lapsille, 

joiden hoidon aloituksesta on vierähtänyt aikaa. Esimerkiksi kotona olleet tapahtumat en-

nen hoitoon tuloa tai huonosti nukuttu yö voivat vaikuttaa heijastavasti vanhemmasta irtau-

tumiseen. Vaikka haastava erotilanne koettiin hankalana, niin koettiin se kuitenkin parem-

pana kuin välinpitämättömyyden esiintymisen eroamisessa. Lapsen välinpitämättömyys 

aiheutti lastentarhanopettajissa huolta ja herätti kysymyksiä välinpitämättömyyden taustal-

la olevista tekijöistä. 

Tunteellisuus on toinen pääluokka lapsen turvallisuuden tunteesta varhaiskasvatuksessa. 

Tunteellisuus jakaantui kahteen yläluokkaan: hoidon aloittamiseen ja päivähoidon arkeen. 

Hoidon aloittamiseen lastentarhanopettajat liittivät lapsen turvautuminen aikuiseen, pe-

rushoitotilanteiden sujuvuus ja itkuisuus sekä lapsen sopeutuminen päivähoitoon. Lasten-

tarhanopettajat kuvailivat eniten lapsen turvahakuista käyttäytymistä. 

”Monet lapset saattaa muutaman ensimmäisen viikon että ne tykkää esimerkiksi 

aikuisen sylistä niinku katella että. Mitä muut lapset touhuaa ennenku sitten us-

kaltavat. Ite lähteä että.” 

”On sillä tavalla aikusessa kiinni. Että se on tietenki ihmeissään ku tullee ihan 

uuteen paikkaan ja paljo lapsia ympärillä ja uusia aikusia että. Se on hyvin paljo 

tietenki siitä luonteesta ja persoonasta kiinni mutta kyllä suurin osa käyttäytyy sil-

lä tavalla että ne on niinku siinä. Ne tavallaan sen yhen tietyn aikusen ottaa.” 

Lasten kuvailtiin hakeutuvan mielellään syliin tai ainakin lähelle aikuista. Osa lapsista 

saattaa lastentarhanopettajien mukaan takertua tiukastikin kiinni yhteen aikuiseen ja haluaa 

olla päivän aikana ainoastaan hänen kanssaan, eikä hyväksy muita lähelleen. Tämä huomio 

pätee heidän mukaansa myös isommilla lapsilla. Lastentarhanopettajat kertoivat lisäksi, 

että lapsen luonteesta riippuu, kuinka läheisessä kontaktissa hän aikuisen kanssa on. Lapsi 

voi muun muassa kulkea aikuisen perässä tai hakeutuu hetkittäin aikuisen läheisyyteen ja 

kenties syliinkin. Yhdestä aikuisesta tulee ikään kuin lapselle turvanluoja, kuten yllä ole-

vassa sitaatissa todettiin. Päivähoidossa oleva pieni lapsi pystyy sopeutumaan ensisijaisen 

kiintymyksen kohteen poissaolemiseen, kun toissijainen kiintymyssuhde on muodostunut 

hoitopaikan kasvattajaan (Hughes, 2011, s. 32). Eräs lastentarhanopettajista kuvasi millai-

sen aikuisen luokse lapsi hakeutuu. 
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”Ehkä se on se vastuuaikuinen tai joku joka muuten lapsen mielestä muistuttaa 

ehkä äitiä tai on muuten hän on muuten samalla aaltopituudella.” 

Päiväkodeissa voidaan käyttää esimerkiksi omahoitajuutta tai vastuuaikuisen periaatetta, 

jossa jokaiselle aikuiselle on määritelty oma pienryhmä. Menetelmän soveltamistavat vaih-

televat lapsiryhmittäin ja varhaiskasvatustiimi valitsee itsellensä ominaisen tavan työsken-

nellä lasten kanssa ja lasten parhaaksi. Oulun kaupungissa käytetään vastuuaikuisen periaa-

tetta (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma, s. 17). Olisikin tärkeää, että lapsen turvauduttua 

aikuiseen ryhmän toimintatapoja mukautetaan tilanteen vaatimalla tavalla, eikä lapsen so-

peutumista päivähoitoon hankaloiteta entisestään. 

Haastatteluissa ilmeni, että perushoitotilanteiden sujuminen vaihtelee ja riippuu lapsen 

persoonasta. Osalle lapsista ei välttämättä hoidon alussa maistu ruoka ja he voivat syödä 

normaalia vähemmän tai saattavat reagoida syömättömyydellä. Myös wc-tilanteet vaipan-

vaihtoineen voivat olla hyvin itkuisia. Lastentarhanopettajat kertoivat itkuisuuden vaihte-

levan hyvin paljon hoidon alkuvaiheessa, jolloin osa lapsista itkee ensimmäisinä viikkoina 

ja osalla itkuisuus voi kestää kuukaudenkin. Edellä mainittujen sijaan yleensä jokainen 

lapsi nukkuu lyhemmät päiväunet hoidon alkamisen ensimmäisinä viikkoina. Lastentar-

hanopettajien mukaan lapsen väsymys voi heijastua myös lapsen kotioloihin. Hoidon aloi-

tus on lapselle stressaavaa ja se voi näyttäytyä edellä mainituilla tavoilla, kuten syömättö-

myytenä, nukahtamisvaikeuksina ja itkuisuutena, niin kotona kuin päiväkodissa (Kanninen 

& Sigfrids, 2012, s. 67–71). 

 Päivähoidon alkamisen yhteydessä lastentarhanopettajat mainitsivat myös sopeutumisen. 

Lapsen sopeutumisen päivähoitoon saattoi havainnoida lapsen käyttäytymisen muutokses-

ta; itkuisuus on vaihtunut päivittäisiin suukkoihin ja halauksiin, lapsi hyväksyy perushoito-

tilanteisiin muitakin ryhmän aikuisia ja aikuisen läheisyydessä viihtynyt lapsi ottaa etäi-

syyttä. Tunteet näyttävät olevan läsnä kokoajan, myös hoidon alkuvaiheen muututtua ar-

jeksi. 

Päivähoidon arkea kuvaavia tunteita ja tunneilmaisuja ovat lastentarhanopettajien haastat-

telujen perusteella luottamus, rohkeus, vierastaminen ja hädäntunne. Luottamusta luonneh-

dittiin lapsen yksilölliseksi kokemukseksi siitä, kuinka hän pystyy hädän hetkellä turvau-

tumaan aikuiseen. Pidettiin hyvin tärkeänä, että lapsi kokisi aikuisten välittävän hänestä ja 

tarvittaessa saavansa apua haasteisiinsa. Luottamuksen syntyminen vaatii aikaa, yhteisiä 

kokemuksia ja vuorovaikutusta (Salminen & Tynninen, 2011, s. 37). Rohkeaksi haastatel-
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tavat kuvailivat lasta, joka meni tilanteisiin mukaan ”rinta kaarella”. Vierastamista ja hä-

däntunnetta esiintyy arjessa myös. Vierastaminen liitettiin ryhmään tuleviin uusiin aikui-

siin; sijaisiin ja opiskelijoihin. Hädäntunnetta puolestaan voi aiheuttaa lastentarhanopettaji-

en mukaan esimerkiksi toisen lapsen voimakas itkeminen, jolloin se voi tarttua muihin 

lapsiin. Sama ilmiö on nähtävissä myös yllättävien kovien äänten yhteydessä. Tällaisiin 

tunteiden tarttumisiin liittyi lapsilla monesti myös pelkoa. 

7.3 Lastentarhanopettajien kasvatuksellinen tuki lapsen turvallisuuden tunteeseen 

Kasvattajan antamaan tukeen liittyvät asiat jaottelin kahteen pääluokkaan: sensitiivisyyteen 

ja ammattitaitoon. Sensitiivisyys jakaantui aineiston pohjalta edelleen kolmeksi yläluokak-

si: lapsen kohtaaminen, läsnäoleminen ja tunteisiin vastaaminen. Lapsen kohtaaminen 

rakentuu sylissä pitämisestä, lapsen huomioimisesta, välittämisestä, kiintymisestä ja tarpei-

siin vastaamisesta. Näistä lapsen sylissä pitämistä pidettiin suurimpana turvallisuuden tun-

teen lisääjänä. 

”(…) syliä ja halia täytyy antaa pikku ihmisille aina. Ensimmäisinä viikkoina ja 

ihan koko sen ajan ku he ovat täällä pienten osastolla ja isommillaki” 

Jokainen kolmesta lastentarhanopettajasta piti lasten sylittelyä merkittävänä ja lapsen kan-

nalta sen merkitys korostui heidän mielestään hoidon aloitusvaiheessa. Läheisyyttä ja sy-

lissä pitämistä tuli antaa aina lapsen tarpeen niin vaatiessa. Päivähoidossa alle kolmivuoti-

aiden lasten ryhmissä on noin kaksitoista lasta ja kasvattajia on ainakin kolme. Päivästä ja 

tilanteesta riippuen sylin tarvitsijoita voi ollakin useita. Sylissä pitämisen tärkeyttä lapsen 

turvallisuuden tunteelle ja hyvinvoinnille ei varmasti voi liikaa korostaa. Lapsen huomioi-

minen keräsi seuraavaksi eniten mainintoja sylissä pitämisen jälkeen. 

Lastentarhanopettajat kokivat, että pienten ryhmässä on pakko huomata lapset. Lapsi kokee 

tulleensa huomioiduksi, kun kasvattaja puhuu hänelle hyväksyvällä äänensävyllä, kannus-

taa ja koskettaa esimerkiksi aamupiirin aikana lasta (Salo, 2012, s. 92). Päivä lasten kanssa 

koostuu nimittäin haastateltavien mukaan suureksi osaksi perushoitotilanteista. Lisäksi 

lasten yksilöllinen huomiointi mahdollistuu heidän mielestään pienryhmäpedagogiikan 

avulla. Lapset täytyi lastentarhanopettajien mukaan huomioida myös päivähoitoon saapu-

essa tervehtimällä jokaista sekä hyvästelemällä heidät kotiin lähtiessä. Välittämiseen puo-

lestaan liitettiin rakkauden osoittaminen ja yksilöllisen ajan antaminen. Lastentarhanopet-
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tajat myös mainitsivat kiintymyssuhteen merkityksen ja lapsen tarpeisiin vastaamisen tur-

vallisuuden tunnetta tukevina tekijöinä. Kasvattajan sensitiivisyyteen lukeutuu myös läs-

näoleminen. 

Aikuisen läsnäoleminen koostuu sekä saatavilla olemisesta ja vuorovaikutuksesta että 

ymmärryksestä, että varhaiskasvattaja on ensisijaisesti lasta varten. Aikuisen saatavilla 

olemisen ja läsnäolon nähtiin luovan lapselle turvallisuuden tunnetta. Vastuuaikuisen tulisi 

viettää lapsen kanssa mahdollisimman paljon aikaa etenkin päivähoidon aloitusvaiheessa. 

Vuorovaikutuksen merkitystä kuvattiin muun muassa: 

”Mutta kuitenkin että se aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on varmaan 

tuolla kaiken a ja o.” 

Vuorovaikutustilanteita on päivähoidossa jatkuvasti ja aikuisen aito läsnäoleminen on hy-

vän vuorovaikutustapahtuman edellytyksenä, kuten yllä olevasta suorasta lainauksesta 

voimme tulkita. Lastentarhanopettajat mainitsivat myös kuuntelemisen tärkeyden vuoro-

vaikutuksessa. Vuorovaikutustilanteissa lapsi voi kokea myös tulleensa huomatuksi sekä 

nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi. Mattilan (2011) mukaan lapsen turvallisuuden tunteen 

vahvistuminen nimenomaan edellyttää hyvää vuorovaikutusta turvallisen aikuisen kanssa. 

Hyvällä lapsen ja aikuisen välisellä vuorovaikutuksella tarkoitetaan kunnioittamista, aitoa 

kuuntelua ja toisen osapuolen vakavasti ottamista. (M.t., s. 67–69.) 

Onnistunut vuorovaikutustilanne lisää lapsen turvallisuuden tunnetta. Haastateltavien mu-

kaan lapsen päivähoidon aloitusvaiheessa varhaiskasvattaja voi olla myös lapsen tukena 

vuorovaikutustilanteissa ja ohjata niitä. Etenkin hitaasti lämpiävät lapset tarvitsevat enem-

män aikuisen tukea päivähoidon aloitettuaan. Läsnäolemalla varhaiskasvattaja voi tukea 

lapsia päivittäin, sillä varhaiskasvatuksen pohjimmaisena tarkoituksena on lapsen koko-

naisvaltaisen hyvinvoinnin ja kasvun tukeminen. 

Kolmas yläluokka sensitiivisyydessä on lapsen tunteisiin vastaaminen. Alaluokiksi muo-

dostuivat erotilanteessa tukeminen, tunteiden sanoittaminen ja itkuun suhtautuminen. Ero-

tilanteissa lastentarhanopettajat näkivät tärkeäksi lapsen luona olemisen. 

”Sillon tarvitaan sitä lohdutusta ennen kaikkea. Ja aikusta siihen käsittelemään 

sitä tunnetta ja tilannetta.” 
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Erotilanteessa ja sen jälkeen tulee lapsen kanssa läpikäydä tilannetta ja siinä heränneitä 

tunteita. Lapsi tarvitsee vaikealla hetkellä myös aikuisen lohduttamista, kuten suorassa 

lainauksessa sanotaan. Lastentarhanopettajien mukaan erotilanteisiin myös panostetaan, 

niin hoidon alkuvaiheessa kuin myöhemmin. Keltikangas-Järvinen (2010) kuvaa sensitiivi-

sen aikuisen osaavan aistia ympärillä olevaa ilmapiiriä havaiten muutokset sosiaalisessa 

tunnelmassa. Tämä tarkoittaa kykyä lukea pieniäkin ihmisten antamia vihjeitä, jotka vai-

kuttavat sanoihin ja käytökseen kyseisessä tilanteessa. (M.t., s. 60–61.) Sensitiivisyys on 

avainasemassa käsiteltäessä tunteita lapsen kanssa. 

Tunteiden käsittelemiseen liittyy myös tunteiden sanoittaminen, joka osaltaan vaikuttaa 

lapsen turvallisuuden tunteeseen. Tunnesanasto ei kehity automaattisesti pienille lapsille, 

vaan kasvattajat välittävät tunteidensäätelyyn liittyviä asioita omien kykyjensä pohjalta 

(Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 77). Itkuun suhtautuminen vain mainittiin. Lastentarhan-

opettajien mukaan varhaiskasvattajan suhteutuminen itkuisuuteen on kuitenkin erittäin 

tärkeää, koska lapsi ei itke turhaan vaan ilmaisee itkulla pahaa oloaan tai sen taustalla voi 

olla jotain muuta. Lapsen itkeminen voi olla haastateltavien mukaan kasvattajalle psyykki-

sesti raskasta, mutta se ei oikeuta olemaan vastaamatta lapsen hätään. Vastuuta on mahdol-

lista lastentarhanopettajien mukaan myös jakaa tiimin kesken, jolloin lapsi saa itkuisuudes-

taan huolimatta parasta mahdollista huolenpitoa. Kasvattajan sensitiivisyyden lisäksi aikui-

sen koulutuksella nähtiin olevan vaikutusta turvallisuuden tunteen tukemisessa. 

Ammattitaito oli toinen pääluokka, joka liittyi kasvattajan antamaan tukeen. Jaoin kasvat-

tajien ammattitaidon kolmeen luokkaan: turvallisuuden tunteen ylläpitäminen, suunnittelun 

merkitys ja oman ammattitaidon kehittäminen. Lastentarhanopettajien haastatteluista eniten 

mainintoja kertyi lapsen turvallisuuden tunteen ylläpitämisestä. Se koettiin oman työsken-

telyn tärkeimmäksi lähtökohdaksi.  

”(…) meidän tärkein tehtävä niinku täällä on se että. Että jokkainen lapsi kokis 

olonsa turvalliseksi ja hyväksi olla täällä meidän porukassa.” 

Alle kolmivuotiaille lapsille ympäristön tapahtumien toistuvuus, säännönmukaisuus ja sa-

mana pysyvyys luovat hallinnan ja turvallisuuden tunnetta (Siren-Tiusanen, 2001, s. 22).  

Haastatteluiden perusteella turvallisuuden tunnetta voidaan tukea rutiineilla, jotka syntyvät 

samankaltaisena pysyvästä päiväjärjestyksestä aamupaloineen ja ulosmenoineen. Hoidon 

aloittaneet lapset tarvitsivat myös aikuisen tukea siirtymätilanteissa, sillä ne aiheuttivat 

hädäntunnetta, kun lapsi oli kykenemätön ennakoimaan tulevaa. Pienet lapset elävätkin 



53 

 

 

hetkessä, tässä ja nyt, sillä heille ei ole vielä kehittynyt ajantajua (Siren-Tiusanen, 2001, s. 

22). Lapsi nähtiin tärkeänä ja arvokkaana pienenä ihmisenä. Turvallisuuden tunteen jäl-

keen omaan ammattitaitoon liitettiin suunnittelun merkitys. 

”Että jos siellä jokkainen vaan höseltää ihan oman mielen mukkaan ja tehhään 

mitä sattuu ja miten sattuu ni se luo turvattomuutta.” 

Suunnitteluun liitettiin sekä ryhmän toimintatapojen että tuokioiden suunnitteleminen. Hoi-

tajien tehtävänä onkin tasapainoisen päivän etenemisen suunnittelu ja huomioida, että jo-

kainen lapsi kokee päivittäin iloa ja mielihyvää (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 175). Las-

tentarhanopettajat kertoivat, että aikuisten yhteiset toimintatavat ovat turvallisuuden tun-

teen kannalta tärkeitä, sillä niihin sisältyy myös ryhmän kesken sovitut säännöt. Ellei ryh-

mässä ole yhteisiä sääntöjä ja toimintatapoja, voi niiden puute hämmentää lasta. 

Lastentarhanopettajien mukaan hyvällä suunnittelulla voidaan myös sujuvoittaa ryhmän 

toimintaa muun muassa erilaisissa siirtymätilanteissa päivän aikana sekä vähentää kiireen 

tuntua. Siirtymätilanteisiin liittyy yleensä odottelua tai jonottamista, joka voi turhauttaa 

lasta ja hän esimerkiksi tönii muita tai puhuu liikaa (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 177). 

Suunnittelutyötä helpottaa haastateltavien mukaan lasten tunteminen ja kasvattaja pystyy 

tällöin ennakoimaan paremmin tilanteita suunnitellessaan. Kolmantena mainittiin oman 

ammattitaidon kehittäminen. Kehittyminen voi heidän mielestään tapahtua esimerkiksi 

ideoiden ja pedagogisten asioiden vaihtamisen myötä sekä ottamalla itse ajankohtaisista 

asioista selvää. Lisäksi omaa toimintaansa voi arvioida. Ammattitaitoisuus on merkittävä 

lapsen turvallisuuden tunteen tukemisessa. Täytyy olla tietoa lapsen kokonaisvaltaisesta 

kehityksestä. 

7.4 Päiväkodin toimintakulttuuri 

Viimeiseksi yhdistäväksi luokaksi muodostui varhaiskasvatuskulttuuri, jonka puolestaan 

jaoin kahdeksi pääluokaksi: panostaminen hoidon aloitukseen ja pienryhmäpedagogiik-

kaan. Tässä luvussa esittelen tuloksia, jotka liittyvät päivähoidon toimintatapoihin ja mene-

telmiin, ovat yleistyneet siinä määrin, että niitä voidaan kutsua osaksi päiväkodin toiminta-

kulttuuria. Panostaminen hoidon aloitukseen sisältää kolme yläluokkaa, jotka ovat tutus-

tuminen, aikuissuhteet ja kasvatuskumppanuus. Lastentarhanopettajat liittivät turvallisuu-

den tunteen tukemisen selkeästi eniten päivähoidon aloitukseen ja tutustumisvaiheeseen. 
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Tutustumiseen sisältyi useita alaluokkia ja nämä olivat sopeutuminen, ajan antaminen, tu-

tustumisen merkitys sekä tutut esineet. Tutustumisen yhteydessä lastentarhanopettajat ker-

toivat eniten päivähoitoon sopeutumisesta. 

”Että tullaan pikkuhiljaa tutuksi ja sitten ku se hoitopäivä. Tai lapsi aloittaa sen 

hoidon ja jää meille niin että ois mahollista niin oisi heti semmosia lyhyempiä 

päiviä. Että pikkuhiljaa aina siirrytään niinkö esimerkiksi päiväunien harjoitte-

luun ja siitä taas niinku koko päivän mittaseen. Pidennetään sitä päivää että pik-

kuhiljaa niinku tullee niitä, tulis niitä uusia asioita että. Se ei monestikaan oo ma-

hollista mutta minusta se olis semmonen ihanne.” 

Tutustumisen päivähoitoon olisi haastateltavien mukaan hyvä lähteä hiljalleen ja tärkeäksi 

lastentarhanopettajat kokivat myös monipuolisen tutustumisen päiväkodin arkeen. Lapsen 

kannalta olisi myös parempi, että ensimmäiset hoitopäivät olisivat lyhyitä, nimittäin tilanne 

on lapselle uusi. Täytyy muistaa, että lapsen ajantaju on myös melko kehittymätön, joten 

aika ilman vanhempaa voi tuntua hyvinkin pitkältä. Haastatteluissa mainittiin lasten viih-

tyvän ja olevan toimeliaampia ulkona kuin sisätiloissa. Lapsen päivähoitoon sopeutumista 

edesauttoi lisäksi kokemus muiden antamasta hoivasta, esimerkiksi isovanhempien. Mikäli 

lapsi oli ollut pelkästään äidin hoivattavana, oli hänestä irtautuminen vaikeampaa ja päivä-

kodin aloitus siten haastavaa, lastentarhanopettajien mielestä. Myös ajan antaminen lapsel-

le koettiin tärkeäksi tutustumisvaiheessa. 

Ajan antamisella tarkoitettiin vastuuaikuisen antamaa aikaa ja läsnäoloa lapselle, mitä 

muun varhaiskasvatushenkilökunnan tulee kunnioittaa. Haastattelujen perusteella lapsen 

tulee antaa omaan tahtiinsa tutustua sekä kasvattajiin että vertaisryhmäänsä. Lisäksi toimi-

kauden alussa ei kannata suunnitella valtaisia projekteja, koska tutustujia on todennäköi-

semmin useampia ja tärkeintä on tukea lapsia hoidon aloituksessa, niin turvallisuuden tun-

teen kuin luottamuksenkin kehittymiseksi.  

”Onhan se vaikka se lapsi on käyny sen vanhemman kanssa pitempäänkin tutus-

tumassa. Niin onhan ne yleensä ne ensimmäiset päivät silti niinku varsinki ne läh-

tötilanteet ja jättötilanteet hankalia.” 

Lastentarhanopettajat kertoivat korostavansa vanhemmille tutustumisen merkitystä päivä-

hoidon aloittavalle lapselle. Yhteydenotosta vastaa heidän mukaansa yleensä lapselle ni-

metty vastuuaikuinen, jonka tehtävänä on tutustua perheeseen. Tutustumisjakson pituuden 
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nähtiin osaltaan vaikuttavan turvallisuuden tunteeseen ja luottamukseen, mutta varsinainen 

tutustuminen päivähoitoon ihmissuhteineen alkaa vasta lapsen jäätyä päiväkotiin ilman 

tuttua aikuista. Lastentarhanopettajien mukaan päivähoitoon on mahdollista tutustua kah-

den viikon verran, mutta yleensä tutustumisjaksot ovat lyhempiä ja ne ovat riippuvaisia 

vanhemmista sekä hoitopaikan saantitiedon ajankohdasta. Yleisin tutustumisjakson pituus 

on lastentarhanopettajien mukaan viikon mittainen. 

Haastatteluissa kerrottiin, että turvallisuuden tunnetta tutustumisvaiheessa luovat tutut esi-

neet, kuten tutti, unikaveri tai kuvat. Lisäksi turvaa voivat päivähoidon arkeen tuoda oman 

nokkamukin käyttäminen ja kodintuoksuinen vaate. Kuvat ovat yleensä lapsen perheen 

jäsenistä, joita voidaan katsella ikävöinnin hetkellä ja keskustella niiden avulla. Lastentar-

hanopettajien mukaan kuvat ovat hyvin tärkeitä lapsille päivähoidon aloitusvaiheessa. Kel-

tikangas-Järvisen (2012) mukaan oleminen erossa kokonaisen päivän rakkaasta vanhem-

mastaan, on alle kaksivuotiaalle hyvin pitkä aika. Turvattomaan tilanteeseen lapselle tur-

van luovat edellä mainittujen lisäksi hoitajien vakuuttelut vanhempien paluusta ja myös 

vanhemmille soittaminen voi helpottaa lapsen oloa epävarmalta tuntuvassa tilanteessa. 

(M.t., s. 34.) 

Aikuissuhteet on toinen yläluokka panostaminen hoidon aloitukseen asiakokonaisuudessa. 

Aikuissuhteet muodostuu alaluokista aikuisten pysyvyys ja vastuuaikuinen. Lastentarhan-

opettajat korostivat aikuisten pysyvyyden tärkeyttä puhuttaessa lapsen turvallisuuden tun-

teen tukemisesta. Aikuisten vaihtuvuus ryhmässä vaikuttaa varsinkin pieniin lapsiin. Lap-

set voivat ujostella sijaisia ja turvautuvat tuttuihin kasvattajiin: 

”Ja sitten jos aattelee varsinkin et jos päiväkotiryhmässä nyt sattus että, että ois 

hirveesti henkilökunnassa vaihtuvuutta niin se sitten mun mielestä näkkyy semmo-

sena et monesti sitten. Jos on vaikka yks semmonen. Tuttu. Turva-aikuinen. Niin 

sitten vähänniinku lapset saattaa takertua sitten tähän. Tuttuun ja turvalliseen ai-

kuiseen.” 

Lapset eivät myöskään välttämättä anna sijaisten osallistua perushoitotilanteisiin kanssaan. 

Lyhytaikaisten ihmissuhteiden suuri vaihtuvuus ja oleminen useiden hoitajien hoidettavana 

luovatkin lapselle epävarmuutta (Siren-Tiusanen, 2001, s. 22). Toisin sanoen ne luovat 

turvattomuutta lapselle. Vaikka aikuisten vaihtuvuus pyritään päiväkodeissa minimoimaan, 

niin muutoksia tapahtuu muun muassa sairaustapausten vuoksi. Toisaalta sijaisten lisäksi 

lastentarhanopettajien mielestä turvattomuutta lapsiryhmässä luo myös kasvattajien vähäi-
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nen määrä. Tilanne on haasteellinen lapsen turvallisuuden tunteen näkökulmasta. Aikuis-

suhteiden toisena osana on vastuuaikuinen periaate. Vastuuaikuisen periaate miellettiin 

hyväksi toimintatavaksi etenkin tutustumisvaiheessa, koska yksi tiimin jäsenistä panostaa 

perheeseen ja luo lapsen vanhempiin suhteen. Vastuuaikuinen pyrkii haastateltavien mu-

kaan myös luomaan suhteen lapseen ja tarkoituksena on viettää hänen kanssaan aikaa 

mahdollisimman paljon, sillä esimerkiksi työvuorot vaikuttavat lapsen kanssa käytettävissä 

olevaan aikaan. Lapsen turvallisuuden tunteen kannalta yhdenaikuisen periaate on todella 

hyvä. 

Kolmas yläluokka on kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuus rakentuu kotona saadun 

hoidon jäljittelemisestä ja vanhempien tunteista. Kasvatuskumppanuuteen kuuluu aloitus-

keskustelun pitäminen: 

”Ja sitten tuota kun on se alotuskeskustelu joka tietenki käydään vanhemman 

kanssa mutta sieltähän voi pompata semmosia asioita jotka sitten siinä alotusvai-

heessa. Että vanhemmilta saahaan vinkkejä. Miten tätä lapsen hyvinvointia voi-

daan edistää ja turvallisuuven tunnetta.” 

Yllä olevasta lainauksesta voimme tulkita, että aloituskeskustelun pitäminen on tärkeää, 

koska siinä sekä tutustutaan vanhempiin, luodaan vuorovaikutussuhdetta että saadaan van-

hemmilta tärkeää tietoa lapsesta. Lapsen vanhemmilla oleva tieto lapsen historiasta, luon-

teenpiirteistä ja tavoista, tottumuksista, perheen kulttuurista, arkielämästä, kodin kasvatus-

käytännöistä, lapsen elinpiiristä sekä sosiaalisista suhteista on varhaiskasvattajille hyvin 

tärkeää hoidon aloitusvaiheessa (Koivunen, 2009, s. 157). Lapsen turvallisuuden tunnetta 

voidaan nimittäin lisätä, etenkin pienillä, kun perushoitotilanteissa otetaan huomioon lap-

sen tottumukset. Mielestäni tietoisuus kotona olleista hoitotavoista on merkityksellistä, 

sillä päiväkoti voi olla lapsen ensimmäinen vieras paikka, jossa hän vierailta ihmisiltä huo-

lenpitoa saa.  Lastentarhanopettajien mukaan kotona tapahtunutta hoitoa pyritään jäljitte-

lemään mahdollisuuksien mukaan muun muassa wc-tilanteissa ja potalla käymisessä. 

Toinen osatekijä on vanhempien tunteet, joiden tärkeys havainnollistuu hoidon alkaessa. 

Nimittäin vanhempien tunteet heijastuvat lapseen. Tämän vuoksi pidettiin tärkeänä, että 

vanhemmat kykenisivät luottamaan varhaiskasvatuksen henkilökuntaan. Mikäli lapsi vais-

toaa vanhemmastaan esimerkiksi epävarmuuden eronhetkellä, niin erotilanteesta muodos-

tuu lastentarhanopettajien mukaan haastavampi ja lapsi kokee tilanteessa turvattomuuden 

tunnetta. 
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Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin toinen pääluokka on pienryhmäpedagogiikka, 

joka sisältää kolme yläluokkaa: aloitusvaihe, osana arkea ja suuri ryhmäkoko. Aloitusvai-

hetta kuvattiin perushoitotilanteiden kautta, jossa pienryhmäpedagogiikalla nähtiin olevan 

eniten vaikutusta. Haastateltavien mukaan perushoitotilanteet ovat lapselle herkkiä hoidon 

aloituksessa. Eniten lastentarhanopettajat kuvailivat wc-tilanteita. 

”Niin tuota alotusvaiheessa niin ehkä vessa on semmonen että sillon ois hyvä olla 

sen lapsen kanssa vaan kahestaan siellä koska harvemmin siellä kotona on sillai 

että äitillä on kauhee kööri siellä istumassa potalla Että vaikka ois usiampi lapsi-

kin niin ne ei välttämättä tuu yhtä aikaa sinne vessaan.” 

Aluksi kasvattajan kannattaa lastentarhanopettajien mielestä mennä vessaan vain kahdes-

taan lapsen kanssa. Myöhemmin sinne voidaan mennä jopa koko pienryhmällä, mutta alus-

sa vähempi on heidän mielestään parempi. Ensimmäiset päivät tulisi lastentarhanopettajien 

mielestä muutenkin mennä lapsen ehdoilla. Lapsen kiintymyssuhteen kannalta on myös 

tärkeää, että yksi aikuinen hoitaa ensimmäisten viikkojen aikana perushoitotilanteet. Pe-

rushoitotilanteiden lisäksi mainittiin pienryhmäpedagogiikan merkitys lapsen ryhmäyty-

misprosessissa. Myös päiväkodin arjessa pienryhmäpedagogiikalla ratkaistaan monta on-

gelmaa: 

”(…) toimittas tosiaan mikäili mahollista niissä pienryhmissä ettei oo koko po-

rukka siinä ettei oo sitä hirveetä hässäkkää (…)” 

”Että lapsilla on niinku paljon jotenki rauhallisempaa se leikkiminen ja sitten toi-

saalta aikuinenki. On sillai helppo osallistua siihen jos sä oot vaikka neljän lap-

sen kanssa jossaki huoneessa ni sieltä voi tulla tosi ihania leikkejä yhessä ja. Ai-

kuisella on kuitenki sitten ku sulla on neljä lasta ni sulla on hyvin aikaa antaa 

niinku jokkaiselle lapselle sitä ommaa aikaa siinä.” 

Pienryhmäpedagogiikka arjessa jakaantui sujuvuuteen, turvallisuuden tunteeseen ja toimin-

taan. Kuten yllä olevasta lainauksesta voi havaita, pienryhmillä nähtiin olevan sekä rau-

hoittava että ryhmän toimintaa sujuvoittava vaikutus. Sujuvuuteen liittyivät haastateltavien 

mukaan erilaiset siirtymätilanteet päivänaikana, kuten pukeminen ulkoilun yhteydessä. 

Alle kolmivuotiaiden ryhmässä yleensä jokainen lapsi tarvitsee vähintäänkin pukemisapua, 

mutta osan lapsista pukevat täysin kasvattajat. Pienryhmätoiminnassa suurehko päiväkoti-

ryhmä jaetaan ryhmän aikuisten kesken, jolloin ryhmästä vastaava kasvattaja on pienryh-
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män lasten omahoitaja. (Jantunen, 2011, s. 136.) Tämä menettely tapa helpottaa varmasti 

etenkin siirtymätilanteita. Pienryhmäpedagogiikan toteuttamisella nähtiin olevan keskeinen 

asema lapsen turvallisuuden tunteen luomisessa. Turvallisuuden tunteen mainitsemisen 

lisäksi lastentarhanopettajat kuvasivat hieman omien ryhmiensä pienryhmätoimintaa. Pien-

ryhmäpedagogiikan tärkeyttä kuvailtiin myös sen vastakohdan eli suuren ryhmäkoon kaut-

ta. 

”Niin sillä on päiväkojissa isokin vaikutus siihen että tuota jos on pienten puolella 

tusina lapsia ja niitä pyöritettäs semmosena isona ryppäänä. Ryhmänä koko ajan 

ni tuota. Niin siinä kyllä kärsii turvallisuuden tunne.” 

Suureen lapsiryhmään lastentarhanopettajat liittivät poikkeuksetta turvattomuuden tunteen. 

Lapsiryhmää ei tulisikaan kohdella ryhmänä, koska lapset ovat yksilöitä ja varsinkin pienet 

lapset tarvitsevat kasvattajan yksilöllistä huomiota. Siren-Tiusasen (2001) mukaan täyttyy 

huomio kiinnittää lapsen ikään. Mitä nuoremmasta lapsesta on kyse, sitä yksilöllisemmin 

ja pienemmässä ryhmässä häntä tulee hoitaa (M.t., s. 25.) Lastentarhanopettajat myös tote-

sivat, että ollessaan vastuussa suuresta lapsiryhmästä ei aikuinen pysty antamaan aikaa 

jokaiselle lapselle. Tällöin huomiota saavat todennäköisesti ne lapset, jotka sitä itselleen 

vaativat. Suuren ryhmäkoon huonoja puolia havainnollistettiin myös näin: 

”Mitä enemmän on lapsia sitä enemmän on hälinää. Ja. Sitä enemmän on niitä 

sosiaalisia kontakteja lapsella.” 

Lastentarhanopettajien mukaan pieni lapsi ei myöskään pysty hallitsemaan suurta sosiaalis-

ten kontaktien määrää. Tästä johtuen pienet lapset eivät välttämättä kykene toimimaan 

ryhmässä ja olemaan osa ryhmää. Tähän on syynä lapsen ikä ja kehityksen taso. Lapsien 

leikeistä ja toiminnasta lähtee yllättävän paljon ääntä. Melutason noustessa lapselle voi 

tulla hyvinkin turvaton olo. Kokoryhmäpedagogiikkaa hyödynnettiin ainoastaan musiikki-

tuokioilla. Näillä argumenteilla lastentarhanopettajat perustelivat pienryhmäpedagogiikan 

tärkeyttä lapsen turvallisuuden tunteelle varhaiskasvatuksessa. 

7.5 Tulosten yhteenveto 

Tutkimukseni kohteena on lapsen turvallisuuden tunne päiväkodin varhaiskasvatuksessa. 

Tutkimuskysymyksiä muodostui kaksi: ”Miten lastentarhanopettajat määrittelevät turvalli-

suuden tunteen” ja ”Miten lastentarhanopettajat tukevat lapsen turvallisuuden tunnetta päi-
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väkodissa”. Ensin tarkastelemme kasvattajien käsityksiä turvallisuuden tunteesta. Tähän 

tutkimusongelmaan pyrin vastaamaan alaotsikoissa 7.1. ja 7.2. ja tarkoituksenani on poi-

mia kyseisistä luvuista tärkeimmät asiat, jotka nousivat esille lastentarhanopettajien haas-

tatteluissa. Kuvio 2 selventää tulosten yhteenvetoa. 

 

Kuvio 2. Tulokset ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

Haastatteluaineiston perusteella lapsen turvallisuuden tunteen käsittäminen voidaan jakaa 

kolmeen osioon: tekijät turvallisuuden tunteen kehittymisessä sekä turvallisuuden ja turvat-

tomuuden kokemuksen tulkitseminen lapsen käyttäytymisestä ja tunneilmauksista. Lasten-

tarhanopettajien haastattelujen pohjalta näyttäisi siltä, että he käsittävät lapsen turvallisuu-

den tunteen kehittyvän vuorovaikutuksessa ja aikuisen antaman huolenpidon kautta. Bowl-

byn (1969) mielestä kiintymyssuhteen syntyminen riippuu aikuisen antaman huolenpidon 

lisäksi lapsesta (M.t., s. 250–251). Vuorovaikutus on monisyinen tapahtuma, mutta eniten 

lastentarhanopettajat mainitsivat verbaaliseen vuorovaikutukseen ja kosketukseen liittyviä 

asioita. 

Turvallisuuden tunteen kehittymisen nähtiin alkavan lapsen syntymästä ja vuorovaikutus 

koettiin merkitykselliseksi alusta saakka. Lastentarhanopettajien mielestä äidin kosketusta-

valla sekä lapsen ja äidin tapa keskustella vaikuttavat turvallisuuden tunteen kehittymiseen. 

Toisaalta lastentarhanopettajat näkivät lapsen kokemuksen vaikuttavan turvallisuuden tun-
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teen kehittymiseen. Lähinnä sen, kuinka lapsi toisen ihmisen kosketuksen ja äänensävyt 

kokee. Tämäkin tutkimus tulos on yhdenmukainen kiintymyssuhdeteorian luojan John 

Bowlbyn näkemysten kanssa. 

Turvallisuuden tunteen täyttyy kehittyä myös päiväkodissa ja lastentarhanopettajien mu-

kaan aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on etenkin päivähoidon aloitusvaiheessa 

keskiössä. Vuorovaikutuksen lisäksi merkittäväksi tekijäksi lastentarhanopettajat kokivat 

lapsen saaman huolenpidon. Huolenpitoon liitettiin eniten lapsen hoivaamiseen liittyviä 

asioita. Hoivaamisella tarkoitettiin, kuinka lapselle annetaan ja osoitetaan hellyydenpitoa ja 

rakkautta. 

Haastattelujen perusteella näyttää siltä, että lastentarhanopettajat osaavat selkeästi lapsen 

käyttäytymistä havainnoimalla tulkita kokeeko lapsi olonsa turvalliseksi vai turvattomaksi. 

Lapsen kokiessa olonsa turvalliseksi hänen kuvailtiin olevan hyväntuullinen, innostunut ja 

iloinen. Näin ajatteli turvallisesta kiintymyksestä myös Bowlby (Bowlby, 1978, s. 366, 

406–407). Toisaalta lastentarhanopettajat liittivät lapsen turvalliseen olotilaan uskalluksen 

ilmaista itseään sekä vaikeiden tunteiden näyttämisen. Lisäksi lastentarhanopettajien mie-

lestä turvallisuutta kokeva lapsi oli aktiivinen leikkijä, jolle maistui ruoka ja päivälevon 

aikana nukkui hyvin. 

Erotilanteessa lapsen turvallisuuden tunne ja kiintymys varhaiskasvattajiin näyttäytyi iloi-

sena vilkutuksena vanhemmille sekä aktiivisena toimintana ja osallistumisena vanhempien 

lähdettyä. Lastentarhanopettajien mielestä lapsen turvallisuuden tunteen vahvistuminen 

päivähoidon aloituksessa näkyy lapsen käyttäytymisen muutoksena. Esimerkiksi itkuisuus 

on vaihtunut hellyyden osoituksiin varhaiskasvattajia kohtaan ja aikaisemmin aikuisen 

läheisyydessä viihtynyt lapsi ottaa etäisyyttä. 

Turvattomuutta kokevaan lapseen puolestaan lastentarhanopettajat liittivät eniten itkuisuu-

den sekä levottoman käyttäytymisen. Lapsen itkuisuutta esiintyi päiväkotiarjen ja erotilan-

teiden lisäksi päivähoidon aloitusvaiheessa. Lastentarhanopettajien mukaan itkuisuus vaih-

telee suurestikin lapsen aloitettua päivähoidon. Lastentarhanopettajat mielsivät lapsen it-

kuisuuden erotilanteessa merkiksi tämän kiintymyksestä vanhempiinsa. Bowlbyn (1969) 

mielestä itkuisuus on kuitenkin vain yksi keino saada ensisijaisen kiintymyksen kohteen 

huomio. Kun lapsi kehittyy, niin keinojenkin määrä lisääntyy ja lopulta keinoja voi olla 

tuhansia. (M.t., s. 246, 250–251.) 
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Turvattomuuden tunnetta lisää lastentarhanopettajien mielestä aikuisten vaihtuvuus lapsi-

ryhmässä ja tämä saattaa näyttäytyä sijaisen vierastamisena. Bowlbyn (1978) mukaan lap-

set olivat selvästi ahdistuneempia ja takertuivat enemmän vanhempaansa eronhetken pää-

tyttyä kuin ennen erotilannetta (M.t., s. 254, 261, 366). Lastentarhanopettajat kertoivat sa-

manlaisen huomion ja kuvailivat lapsen turvattomuuden tunteen ilmenemistä päivähoidon 

aloitusvaiheessa varhaiskasvattajaan turvautumisena. Turvautumisella tarkoitettiin syliin 

hakeutumista, läheisyyden kaipuuta sekä takertumista. 

Seuraavaksi pyrin vastaamaan toiseen tutkimuskysymykseeni ja tarkastelemme varhais-

kasvattajien keinoja lapsen turvallisuuden tunteen tukemiseksi varhaiskasvatuksessa. Ku-

vio 3 jäsentää tutkimustuloksia. Lastentarhanopettajien haastattelujen perusteella varhais-

kasvattajat tukevat lapsen turvallisuuden tunnetta omalla käyttäytymisellään ja toiminta-

menetelmillä. Varhaiskasvattajiin liitettävät ominaisuudet voidaan jakaa sensitiivisyyteen 

ja ammattitaitoon. Toimintamenetelmiksi lastentarhanopettajat puolestaan mainitsivat pa-

nostamisen hoidon aloittamiseen sekä pienryhmäpedagogiikan. Tarkastellaan ensimmäi-

seksi kasvattajan sensitiivisyyttä. 

 

Kuvio 3. Tulokset toiseen tutkimuskysymykseen. 

Sensitiivisyyteen valikoitui lapsen kohtaaminen, kasvattajan läsnäolo ja lapsen tunteisiin 

vastaaminen. Sensitiivisyydellä tarkoitetaan muun muassa aikuisen kykyä reagoida tunne-

kielen ilmaisuin lapseen (Salo, 2012, s. 92). Lastentarhanopettajat kokivat lapsen kohtaa-
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misen erittäin tärkeäksi turvallisuuden tunteen tukemisessa. Katseella on merkittävä osuus 

kohtaamisessa, koska pystymme päättelemään siitä pitääkö joku ihminen meistä vai ei 

(Mattila, 2011, s. 29). Kohtaamiseen liitettiin muun muassa lapsen sylissä pitäminen ja 

huomioiminen. Lastentarhanopettajien mielestä lasta tuli pitää sylissä aina tarvittaessa. 

Lastentarhanopettajat kokivat myös lapsen yksilöllisen huomioimisen merkittäväksi turval-

lisuuden tunteelle. Etenkin pienryhmäpedagogiikalla koettiin lisäävän varhaiskasvattajan 

mahdollisuutta lapsen yksilölliseen huomioimiseen. Yksilöllisellä huomioimisella tarkoi-

tettiin lapsen kohtaamista omana itsenään ja myös tunteiden huomioimista. 

Varhaiskasvattajan läsnäoleminen korostui myös lastentarhaopettajien haastatteluista. Läs-

näoleminen määriteltiin fyysiseksi saatavilla olemiseksi sekä vuorovaikutustilanteiden 

kautta. Lastentarhanopettajien mukaan oli tärkeää tukea läsnäololla lasta esimerkiksi vuo-

rovaikutustilanteissa vertaisryhmäläisten kanssa. 

Lastentarhanopettajat kokivat lapsen turvallisuuden tunteen näkökulmasta tunteisiin vas-

taamisen merkitykselliseksi. Lapsen tunteisiin vastaaminen ja tunteiden sanoittaminen ko-

rostuivat lastentarhanopettajien mukaan vanhemman ja lapsen välisissä erotilanteissa. Toi-

nen varhaiskasvattajiin liitettävä ominaisuus on ammattitaito. Lastentarhanopettajat koki-

vat tärkeimmäksi tehtäväkseen lapsen turvallisuuden tunteen ylläpitämisen ja se mahdollis-

tuu muun muassa päivittäisillä rutiineilla. Rutiinit voidaan määritellä toimintaohjeiksi, jot-

ka lapset oppivat vähitellen (Kanninen & Sigfrids, 2012, s. 175). 

Lapsen turvallisuuden tunteeseen voidaan vaikuttaa myös toiminnan suunnittelulla ja var-

haiskasvattajien yhdenmukaisilla toimintatavoilla ja säännöillä. Varhaiskasvattajilla on 

mahdollisuus hyödyntää varhaiskasvatukseen suunniteltuja toimintatapoja. Haastatteluissa 

esille nousivat panostaminen hoidon aloitukseen ja pienryhmäpedagogiikka. Hoidonaloi-

tukseen panostamisella lastentarhanopettajat tarkoittivat tutustumisen merkitystä, aikuis-

suhteiden pysyvyyttä ja kasvatuskumppanuutta. Suurimmaksi osaksi lastentarhanopettajat 

kuvailivat päiväkodin tutustumiskäytäntöjä. Tutustumisessa korostettiin sopeutumiseen 

annettavan ajan tärkeyttä, koska lapset reagoivat yksilöllisesti hoidon aloitukseen. 

Tutustumisen tärkeyttä lastentarhanopettajat kertoivat korostavansa kun he ensimmäisen 

kerran ovat yhteydessä perheeseen ja hoitopaikka on varmistunut. Lapsen sopeutumista ja 

turvallisuuden tunnetta voidaan lisätä tutustumisvaiheessa lastentarhanopettajien mukaan 
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lapselle tutuin esinein. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tutti, unilelu, oma nokkamuki tai 

vaate, jossa on kodintuoksua. 

Tuttujen esineiden lisäksi varhaiskasvattajat voivat jäljitellä lapsen kotona annettua hoitoa 

ja soveltaa sitä päiväkodissa. Lastentarhanopettajien mukaan hoidon jäljittelyn avulla voi-

daan perushoitotilanteista luoda lapselle mielekkäämpiä ja lisätä lapsen turvallisuuden tun-

netta. Yleensä nämä tulevat lastentarhanopettajien mukaan esille aloituskeskustelussa, jos-

sa myös vanhemmille kerrotaan päiväkodin toimintatavoista. Osapuolten välinen tietojen 

jakaminen on myös alku kasvatuskumppanuudelle.  Lastentarhanopettajien mukaan lapsen 

turvallisuuden tunnetta tukevat varhaiskasvatuksessa myös pysyvät aikuissuhteet. Alle 

kolmevuotiaille turvallisuuden tunnetta luovat tapahtumien toistuvuus, säännönmukaisuus 

ja samana pysyvyys (Siren-Tiusanen, 2001, s. 22). Samana pysyvyyteen voidaan tulkita 

kuuluvaksi myös pysyvät ihmissuhteet. 

Pienryhmäpedagogiikka on toinen toimintatavoista. Pienryhmäpedagogiikan merkitys on 

lastentarhanopettajien mielestä hyvinkin suuri, kun on kyseessä lapsen turvallisuuden tun-

ne. Tämä oli nähtävissä myös haastatellessani lastentarhanopettajia, sillä pienryhmäpeda-

gogiikka ja pienryhmätoiminta nousivat esille useasti jokaisen haastattelun yhteydessä. 

Lastentarhanopettajat näkivät pienryhmäpedagogiikan ennen kaikkea turvallisuuden tun-

teen edistäjänä. Suuret lapsiryhmät voivatkin heikentää lapsen turvallisuuden tunnetta 

(Hughes, 2011, s. 33). Pienryhmäpedagogiikkaan liittyy lastentarhanopettajien mukaan 

myös vastuuaikuisen periaate. Hoidon aloituksessa lastentarhanopettajat näkivät pienryh-

mäpedagogiikan helpottavan perushoitotilanteita. 
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8 POHDINTA 

Aluksi pohdin tutkimusyhteisön yleisten linjausten mukaan oman tutkimukseni luotetta-

vuutta ja eettisyyttä. Viimeisessä alaluvussa pohdin tutkimukseni toteuttamista ja sen tulos-

ten soveltamista. Esittelen lisäksi mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

8.1 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Luotettavuuden ja pätevyyden arvioiminen on tärkeää, koska tutkimuksen tekemisessä 

pyritään välttämään virheitä. Luotettavuuden arviointiin on olemassa kaksi menetelmää: 

reliaabelius ja validius. Näistä reliaabelius on kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden 

mittaamiseen, kun halutaan arvioida, voisiko joku saada määrällisesti saman tuloksen. 

(Hirsjärvi, 2013, s. 231.) Koska tutkimukseni on laadullinen tutkimus, en pohdi luotetta-

vuutta reliaabeliuden määrein. Sen sijaan tarkastelen tutkimustani validiuden kautta. 

Tutkimuksen validius on synonyymi pätevyydelle. Eli tutkimusta pyritään arvioimaan tut-

kittiinko tutkimuksessa sitä, mitä aiottiinkin tutkia. Lisäksi tutkimuksen etenemisen yksi-

tyiskohtainen ja avoin selostaminen lisää Hirsjärven (2013) mukaan tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tällä tarkoitetaan aineiston tuottamiseen liittyviä olosuhteita, kuten aineiston ke-

räämisen kontekstia, siihen käytettyä aikaa, häiriötekijöiden esiintyvyyttä, virhetulkintojen 

tekemistä ja tilanteen omakohtaista arviointia. (M.t., s. 232.) 

Tässä tutkimuksessa tutkimuskohteena ovat lastentarhanopettajien käsitykset alle kolmi-

vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteen tukemisesta. Olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen 

etenemistä mahdollisimman tarkasti. Ensimmäinen tutkimukseni vaihe oli aiheen rajaami-

nen sekä tutkimuksen metodologisten valintojen tekeminen. Olen pyrkinyt kuvailemaan 

nämä vaiheet sekä johdannossa että luvussa 2. Seuraavaksi etsin haastateltavat tutkimuk-

seeni ja tein aineiston keruun teemahaastattelun avulla. Tämän prosessin olen esitellyt 

kuudennessa luvussa. Tässä yhteydessä kuvasin avoimesti ilmenneitä häiriötilanteita haas-

tatteluissa. 

Tutkimustulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa tutkimuskysymysten lähettäminen ennalta 

tutkimukseen osallistuneille. Ajattelin sen madaltavan tutkimukseen osallistumisen kyn-

nystä, mutta toisaalta se mahdollisti etukäteen tutustumisen aiheeseen sekä mahdollisten 

vastausten valmiiksi hiomisen. Haastateltavista kaksi kertoivat, etteivät olleet ehtineet tu-
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tustua ennalta kysymyksiin. En ole varma, kuinka paljon kysymysten ennalta lähettäminen 

on oikeasti vaikuttanut haastateltavien antamiin vastauksiin. Tarkoituksena kuitenkin on 

saada haastateltavista irti mahdollisimman omakohtainen käsitys tutkimusaiheesta. 

Kolmanneksi vuorossa oli analyysiprosessi. Pyrin tekemään haastatteluaineiston litteroin-

nin mahdollisimman huolellisesti ja kirjoitin litterointiin mukaan ilmenneet häiriötekijät. 

Näitä häiriötekijöitä oli varhaiskasvatushenkilökunnan aiheuttamat keskeytykset sekä yh-

dessä haastattelussa ollut äänekäs tulostin. Tulostimen ääni häiritsi selkeästi haastattelun 

kulkua alkuvaiheessa, mutta onneksi kone vaikeni melko pian. Häiriöttömyys on näin jäl-

kikäteen arvioituna hyvin tärkeää. Rauhallisessa tilanteessa pystyy keskittymään täysin 

haastattelutilanteeseen eikä litteroinnissakaan tule haasteita yhtä paljon. 

Aineiston litteroinnin jälkeen alkoi varsinainen aineiston analyysi vaiheineen. Toteutin 

tutkimukseni aineistolähtöisen analyysin avulla. Olen kuvannut tämän prosessin etenemistä 

kuudennessa luvussa. Jouduin tekemään aineiston analyysin kahdesti, koska huomasin, 

etten ensimmäisellä kerralla olisi voinut vastata kattavasti asettamiini tutkimusongelmiin. 

Toinen analyysiprosessi sujui helpommin kuin edellinen ja ymmärsin itsekin tutkimustu-

lokset. Analyysin jälkeen pyrin mahdollisimman tarkasti kuvaamaan löytämäni tutkimustu-

lokset ja ne olen kirjoittanut seitsemännessä luvussa. Lopuksi pyrin vielä tiivistämään tut-

kimukseni keskeiset tulokset. Seuraavaksi siirrytään tutkimuksen eettisyyteen. 

Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus. Haastatte-

lun keskeyttäminen tai osallistumisesta kieltäytyminen täytyy aina olla mahdollista tutki-

mushaastatteluun osallistuvalle. Myös siinä tapauksessa, että haastattelu on alkanut tai hän 

olisi suostunut tutkimukseen. (Mäkinen, 2006, s. 95.) Alun perin tutkimukseni oli tarkoitus 

tutkia neljän lastentarhanopettajan käsityksiä lapsen turvallisuuden tunteesta. Kaikki olivat 

jo lupautuneet osallistuvansa tutkimukseen, mutta haastatteluaikoja sopiessamme yhdelle 

haastatteluun aikoneista joutui perumaan osallistumisensa. Kunnioitin hänen valintaansa. 

Ajattelin ensin etsiä hänen tilalleen jonkun toisen, mutta aineiston laajuuden vuoksi se ei 

ollut välttämätöntä. Päätin kerätä aineistoni kolmen lastentarhanopettajan käsityksistä. 

On myös hyvä kertoa tutkimukseen osallistuville, millaiset tutkimuksen tavoitteet ovat ja 

miten tuloksia aiotaan mahdollisesti hyödyntää (Kuula, 2006, s. 105). Tutkimukseen osal-

listuville lähetin henkilökohtaisesti sähköpostia, ja osa viestien sisällöstä on nähtävissä 

liitteessä 1. Kerroin kyseisessä sähköpostissa tutkimuksen olevan opinnäytetyö ja siten sen 

tulosten hyödynnettävyys on todennäköisesti vähäinen. 
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Mielestäni tutkimuksen eettisyydessä tärkeimpiä kriteerejä on juuri osallistumisen vapaa-

ehtoisuus. Haastateltavaa ei saa myöskään pakottaa, jos hän ei esimerkiksi halua käsitellä 

jotain aihetta ollenkaan tai haluaa jättää asian käsittelemisen kesken (Mäkinen, 2006, s. 

96). Tässä on tutkijan oltava hereillä ja tunnusteltava tilannetta. Muutaman kerran haastat-

telujen aikana kävi niin, ettei haastateltava halunnut enää jatkaa aiheesta kertomista. Toi-

saalta toimin haastatteluissa niin, että ikään kuin yhteisestä sanomattomasta sopimuksesta 

jatkoimme aina seuraavaan kysymykseen. Jos olin epävarma siitä, pohtiko haastateltava 

lisää kysymykseen liittyneitä aiheita vai halusiko hän jo jatkaa eteenpäin, varmistin sen 

kysymällä heiltä. 

Tutkimusaineistoa ei saa myöskään käyttää luvatta muuhun, joten sitä ei saa välittää ulko-

puolelle (Mäkinen, 2006, s. 97). Tästä asiasta tutkimukseeni osallistuvat ovat tietoisia, sillä 

kerroin heille ensimmäisessä kontaktipyynnössä hävittäväni aineiston tutkielmani hyväk-

symisen jälkeen. Otin tutkimukseen osallistuneihin ensimmäisen kerran yhteyttä sähköpos-

titse. Kerroin kyseisessä sähköpostiviestissä myös anonyymiuden säilyttämisestä.  

Olen huolehtinut siitä, etten paljasta tutkimukseeni osallistuneista liikaa, jotta heidät voisi 

esimerkiksi tulosluvussa valitsemista suorista lainauksista tunnistaa. Mäkisen (2006) mu-

kaan tutkittavien anonymiteetti tulee taata heidän niin halutessa, olipa kyse yksityishenki-

löstä tai organisaatiosta. Anonyymius antaa myös tutkijalle vapaamman mahdollisuuden 

tarkastella arkojakin aiheita ilman, että siitä aiheutuisi haittaa tutkimukseen osallistuville. 

Objektiivisuus lisääntyy, kun arkoja ja ristiriitaisia asioita voidaan käsitellä helpommin. 

Tietojen kerääminen helpottuu ihmisten puhuessa rehellisesti ja suoraan, koska on annettu 

lupaus henkilöllisyyden salaamisesta. Henkilöllisyyden salaamiseksi tutkija voi hyödyntää 

fiktiivisiä nimiä. (M.t., s. 114–115.) Analyysiprosessin vaiheessa käytin fiktiivisiä nimiä, 

mutten tuonut niitä muutoin tutkimukseni aikana esille. Tutkimustulosten kannalta sillä ei 

ollut merkitystä, joten jätin ne pois. 

8.2 Lopuksi 

Viimeisenä on tarkoitus pohtia tutkimuksen tekemiseen liittyneitä ajatuksia sekä asettama-

ni tavoitteiden toteutumista. Pro gradu -tutkielmani aiheena oli lastentarhanopettajien käsi-

tykset alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteen tukemisesta. Mielestäni onnistuin vas-

taamaan asettamiini kahteen tutkimuskysymykseen sekä sitä kautta varsinaiseen tutkimus-

ongelmaan. 
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Lastentarhanopettajat olivat itse motivoituneita ja kiinnostuneita tutkimusaiheesta. Jokai-

nen toi myös esille sen merkittävyyden varhaiskasvatuksessa haastattelujen alkuvaiheessa. 

Mielestäni tämä heijastui haastateltavien kattavista vastauksista esitettyihin kysymyksiin. 

Tutkimuksen tulokset ovat myös luotettavat, sillä ne olivat yhdenmukaiset tutkimuksessani 

käyttämän teoreettisen osion sekä aikaisempien tutkimusten kanssa. Vaikka kiintymyssuh-

deteoriaa on tutkittu paljon ja turvallisuuden tunne liitetään sen alle, niin aikaisempien tut-

kimusten löytäminen tähän aiheeseen osoittautui hyvin vaikeaksi tehtäväksi. Tiesin kyllä 

tutkimustulosteni olevan luotettavia, sillä ne olivat hyvin samankaltaiset teoriaan suhteutet-

tuna. Tutkimuksia ei samasta aiheesta ollut tehty. Vietin useamman päivän niitä etsiessä, 

mutten löytänyt riittävän samantyylisiä, joita olisin voinut soveltaa omaan tutkimukseeni. 

Tämä seikka on todennäköisesti tutkimustani heikentävä tekijä. 

Tutkimustuloksista mielenkiintoisin havainto on se, että kasvattajan sensitiivisyys ja sensi-

tiivinen toiminta nousivat haastateltavien vastauksista hyvin vahvasti esille. Toisaalta tut-

kimuksen kohteena oli turvallisuuden tunne, mutta sekin on hyvin laaja käsite. Haastatelta-

vat keskittyivät oikeastaan turvallisuuden tunteen osa-alueista psyykkiseen turvallisuuden 

tunteeseen. Turvallisuuden tunteeseen voidaan lisäksi liittää sosiaalinen ja fyysinen turval-

lisuuden tunne. Sosiaalinen turvallisuuden tunne oli osittain vastauksissa. Yllättävä huomio 

oli, ettei esimerkiksi kiusaamista mainittu kertaakaan. 

Tässä välissä tulee myös pohtia haastattelukysymysten merkitystä ja sitä, ohjasivatko ne 

liiaksi tiettyyn suuntaan. Toisaalta kyse voi olla siitä, että turvallisuuden tunteesta puhutta-

essa ensimmäinen mielikuva on henkilön psyykkisesti kokema turvallisuuden tunne. Aina-

kin pienillä lapsilla. Sitten kiusaamisen mainitsemattomuuteen voi vaikuttaa se, ettei hei-

dän ryhmässään ollut kiusaamista lasten välillä tai lasten toimintaa ei luokiteltu kiusaami-

seksi, koska alle 3-vuotiaat ovat monin tavoin vielä kehityksensä alkutaipaleella. 

Fyysinen turvallisuus puolestaan mainittiin pari kertaa haastattelujen aikana yhteensä. To-

dennäköisesti sitä ei koeta merkitykselliseksi lapsen turvallisuuden tunteen kannalta tai 

sitten tämän puolen haastateltavat näkivät olevan kunnossa ja jättivät sen vähemmälle mai-

ninnalle. Kaiken kaikkiaan haastateltavat korostivat vastauksissaan turvallisuuden tunteen 

kehittymistä vuorovaikutuksen ja huolenpidon kautta, jota aikuinen voi tukea olemalla 

sensitiivinen lasta kohtaan ja hyödyntämällä päiväkodin arjessa pienryhmäpedagogiikkaa. 

Jatkotutkimusaiheita ajatellen kohteena voisivat olla toisaalta fyysinen turvallisuus var-

haiskasvatuksessa tai jokin useasti mainituista asiakokonaisuuksista. Kasvattajan sensitiivi-
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syyden tärkeyteen voisi liittyä rakkauden näyttäminen lapsille. Jokaisen lapsen tulisi saada 

kasvattajien rakkautta, jopa niiden ryhmän haastavien lasten. Lisäksi tunteiden sanoittami-

nen lapselle erotilanteessa on mielestäni mielenkiintoinen, kuten myös itkuisuuteen suhtau-

tuminen. 

Itkuisuus korostui haastateltavien puheesta suhteellisen paljon. Itkuisuus liittyy turvatto-

muuteen päivähoidon aloituksessa, mutta oli hienoa havaita sille annettuja positiivisia 

merkityksiä. Itkuisuus kertoi haastateltavien mukaan lapsen kiintymyksestä vanhempiinsa. 

Yksi lastentarhanopettajista mainitsikin, että näkee itkuisuuden positiivisena reagoimisena 

vanhemman lähtöön. Täytyy tunnustaa, etten itse ole ajatellut lapsen itkuisuutta positiivi-

sesti. Lähinnä kyseiset tilanteet ovat ahdistaneet, ellei lapsen olo helpotu lohduttamalla. 

Onneksi tein tämän tutkielman ja olen saanut kehittää myös omaa ajatteluani. Lapsen itkui-

suudella voi todellakin olla positiivinen merkitys. 
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LIITTEET 

LIITE 1: Kutsu mahdollisille haastateltaville 

Hei! 

Olen 25-vuotias varhaiskasvatuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja teen tällä hetkellä 

maisterivaiheen opinnäytetyötä. Pro graduni aiheena on ”Lastentarhanopettajien käsityksiä 

alle 3-vuotiaan lapsen turvallisuuden tunteen tukemisesta”. Tarkoituksena on tutkia sekä 

turvallisuuden tunnetta käsitteenä että sen tukemiseen liittyviä konkreettisia keinoja. Tut-

kimuksessani käsitellään muun muassa päivähoidon aloitusvaihetta. 

Tutkimukseni toteutan haastattelemalla ja nauhoitan haastattelun nauhurilla. Tarkoitukse-

na on haastatella noin neljää lastentarhanopettajaa eri päivähoitoyksiköistä. Haastat-

telukysymyksiin on mahdollista tutustua ennalta. Tutkimukseen osallistuvien henkilölli-

syys ei paljastu, vaan anonyymius taataan. Myös haastatteluaineisto tuhotaan, kun pro gra-

duni on hyväksytty. Teen tutkimustuloksista koonnin, jonka voin toimittaa tutkimukseen 

osallistuvalle. 

Olen jättänyt Oulun kaupungille tutkimuslupahakemuksen, mutta sitä ei ole vielä 

virallistettu. 

 

Ystävällisin terveisin 

Tiina Leinonen 

*sähköpostiosoite* 

puh. *** ******* 

  



 

 

 

LIITE 2: Haastattelukysymykset 

1. Mitä turvallisuuden tunne sinusta tarkoittaa? 

2. Miten sinä käyttäydyt, kun tunnet olosi turvalliseksi tai turvattomaksi? 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, tunnetko olosi turvalliseksi vai turvattomaksi? 

4. Kuvaile, miten lapsen turvallisuuden tunne sinun mielestäsi kehittyy. 

5. Mitkä tekijät sinun mielestäsi vaikuttavat lapsen turvallisuuden tunteeseen? 

6. Miten sinun mielestäsi lapsi ilmentää turvallisuuden tunnettaan? 

7. Miten sinun mielestäsi lapsi ilmentää turvattomuuttaan? 

8. Miten voit tukea lasta päivähoidon aloitusvaiheessa turvallisuuden tunteen muodostumi-

seksi? 

9. Kuvaile tilanne, jossa lapsi reagoi vanhemman lähtöön mielestäsi hyvin. 

10. Kuvaile tilanne, jolloin lapsen on vaikea erota vanhemmastaan. 

11. Miten lapsi käyttäytyy ensimmäisinä viikkoina? Miten voit tukea häntä? 

12. Miten lapsi pääsee sisälle ryhmän toimintaan? 

13. Mitä perushoitotilanteissa tulee huomioida päivähoidon aloitusvaiheessa? 

14. Milloin tuen tarve sinun mielestäsi vähenee? 

15. Miten voit tukea turvallisuuden tunnetta päivittäin? 

16. Millaisessa tilanteessa lapsi kokee olonsa turvalliseksi? 

17. Kuvaile tilanne, jossa lapsi kokee turvattomuutta. 

18. Mitkä päiväkodin toimintatavat tukevat mielestäsi lapsen turvallisuuden tunnetta aloi-

tusvaiheessa? 

19. Mitkä toimintatavat sinusta voivat ehkäistä turvallisuuden tunteen muodostumista? 

20. Miten varhaiskasvatuksen toimintatapoja tulisi mielestäsi kehittää, jotta ne huomioisi-

vat paremmin turvallisuuden tunteen?  
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LIITE 3: Koonti analyysissa muodostuneista luokista 

 


