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1  JOHDANTO 

”Vuorovaikutustaidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merki-

tys identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet, 2016, 22–23). 

Kolmen ensimmäisen elinvuotensa aikana lapsi kasvaa kuin silmissä. Fyysisten muutosten 

lisäksi lapsen psyykkinen ja sosiaalinen kehitys on vauhdikasta. Pohja lapsen sosiaalisille 

valmiuksille alkaakin rakentua heti ensimmäisestä elinpäivästä lähtien. Varhaiset hoito- ja 

vuorovaikutustilanteet rakentavat lapsen minäkuvaa hoitajastaan erillisenä yksilönä. Nämä 

tilanteet antavat parhaimmillaan lapselle kokemuksia myös vastavuoroisesta vuorovaiku-

tuksesta. Näihin varhaisiin kokemuksiin lapsi pohjaa tulevaisuuden vuorovaikutussuhteen-

sa ja oman sosiaalisen käytöksensä. Varhaislapsuuden merkitys lapsen kehityksessä on siis 

suuri, ja siitä syystä halusimme keskittyä tutkielmassamme juuri kyseiseen ikäkauteen.  

Alle kolmevuotiaat tuntuvat olevan lastentarhanopettajaopiskelijoiden keskuudessa haasta-

vin ikäryhmä. Opiskelijakollegoiden kanssa käydyissä keskusteluissa on käynyt ilmi, että 

alle kolmevuotiaiden lasten pedagoginen ohjaaminen koetaan vaikeana perushoidon ryt-

mittämän arjen keskellä. Osasyynä näille tuntemuksille lienee koulutusohjelman vähäinen 

paneutuminen alle kolmevuotiaiden lasten maailmaan ja siihen, millaisin pedagogisin kei-

noin tämän ikäisten lasten kehitystä voisi parhaiten tukea. Puheiden perusteella varhaislap-

suuden päivähoitoa ei arvosteta yhtä korkealle kuin vanhempien lasten vastaavaa, vaikka 

todellisuudessa tilanteen tulisi olla täysin päinvastainen. Kuten jo edellä mainitsimme, lap-

sen kehitys on ensimmäisinä ikävuosina päätä huimaavaa. Näin ollen lapsi tarvitseekin 

ympärilleen välittäviä, turvallisia ihmisiä, jotka ohjaavat lapsen kehitystä kohti tasapainois-

ta tulevaisuutta. Tämän tutkielman myötä halusimme syventää omaa näkemystämme alle 

kolmevuotiaista lapsista erityisesti vuorovaikutustaitojen kehityksen osalta ja päivähoidon 

merkityksestä tässä prosessissa.  

Usein päivähoidon aloitus sijoittuu kolmen ensimmäisen ikävuoden ajanjaksolle. Päivähoi-

to tuo mukanaan monia ja monenlaisia uusia ihmissuhteita ja tapahtumia lapsen arkeen. 

Päivähoidon aloitus on suuri muutos, jossa jo pieneltä lapselta odotetaan joustavuutta ja 

sopeutumiskykyä ympärillä vaihtuvien ihmisten, niin lasten kuin aikuisten, kohtaamiseen 

sekä uudenlaiseen päivärytmiin. (Arajärvi, 2001, 7.)  
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Viime aikoina päivähoito on ollut merkittävä puheenaihe yhteiskunnassamme. Uskoisim-

me tämän johtuvan suurelta osin varhaiskasvatukseen kohdistuneista leikkauksista. Erityi-

sesti ryhmäkoon kasvattamista koskevat lakiuudistukset ovat saaneet huomiota sosiaalises-

sa mediassa ja lehtien palstoilla. Asetuksessa lasten päivähoidosta, pykälässä kuusi, sääde-

tään lasten ja aikuisten välisestä suhdeluvusta seuraavasti: 

”Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosi-

aalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005), 

sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä ī2013, 7 tai 8 §:ssä säädetty ammatil-

linen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä 

lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja 

kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatilli-

nen kelpoisuus. (22.10.2015/1282)” (www.finlex.fi). 

Käytännössä tämä näkyy siten, että alle kolmevuotiaita lapsia saa ryhmässä olla kaksitoista 

kolmea aikuista kohden. Kuitenkin osapäiväisessä hoidossa olevien lasten kohdalla laki 

sallii ryhmäkoon kasvattamisen väliaikaisesti. Lapsimäärä voi asettaa henkilöstölle haastei-

ta laadukkaan varhaiskasvatuksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta. Vuonna 2016 jul-

kaistut varhaiskasvatuksen perusteet tarjoavat kuitenkin hyviä työkaluja varhaiskasvatuk-

sen ammattilaisille laadukkaan päivähoidon toteuttamiseen. 

Pyrimme jäsentämään tämän kirjallisuuskatsauksen mahdollisimman selkeästi. Aluksi tar-

kastelemme kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana tapahtuvaa vuorovaikutustaitojen ke-

hitystä. Jäsennämme, mistä varhainen vuorovaikutus koostuu ja kuinka se näyttäytyy sekä 

lapsen ja aikuisen että lapsen ja lapsen välisissä vuorovaikutustilanteissa. Tämän jälkeen 

otamme käsittelyyn päiväkodin vuorovaikutussuhteiden mahdollistajana, mutta myös pien-

tä lasta kuormittavana ympäristönä. Pohdinnassa heijastelemme tutkimuksen tuloksia ny-

kyisen, vasta uusitun, varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön säädöksiin sekä pohdim-

me paljon mediassa viimeaikoina puhututtanutta kysymystä siitä, onko päivähoidon aloit-

taminen alle kolmevuotiaana uhka vai mahdollisuus lapsen kehitykselle, ja tässä tapauk-

sessa erityisesti vuorovaikutustaitojen näkökulmasta.  

 

 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050272
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730239?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=p%C3%A4iv%C3%A4hoito#a22.10.2015-1282
http://www.finlex.fi/
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2  TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa käymme läpi tutkimusprosessia. Aloitamme tarkastelemalla valitsemaamme 

tutkimusmetodia, jonka jälkeen esittelemme tutkimuskysymykset. Lopuksi käymme läpi 

tutkimusaineistoa ja sen rajaamisperusteita. 

Tutkimusmetodi 

Tutkimus on laadultaan kvalitatiivinen, ja se on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Aineis-

ton keruu tapahtui narratiivisena yleiskatsauksena. Narratiivisen yleiskatsauksen avulla 

pystytään kuvailemaan käsiteltävän aiheen kehitystä sekä antamaan laaja kuva käsiteltä-

västä aiheesta. Narratiivisen tutkimuksen kautta syntyvä aineisto ei käy yleensä läpi kovin 

systemaattista seulaa. Tällä tutkimusmetodilla voidaan silti päätyä jo tehtyä tutkimustietoa 

kuvaileviin johtopäätöksiin (Salminen, 2011, 7). Tällä narratiivisella kirjallisuuskatsauksel-

la pyrittiin kartoittamaan sitä, millaista vuorovaikutustaitojen kehitystä tapahtuu lapsen 

kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana, sekä päivähoidon aloituksen merkitystä alle 3-

vuotiaiden lasten vuorovaikutustaitojen kehitykseen. Tutkimusmenetelmäksi valikoitunut 

narratiivinen kirjallisuuskatsaus on metodi, joka mahdollistaa aiheen kattavan ja tutkimuk-

sen tavoitteita parhaiten palvelevan tutkimisen. 

Tutkimus on toteutettu parityönä. Vaikka tutkimuksessamme on kaksi selkeää pääteemaa, 

varhainen vuorovaikutus sekä päivähoito ja sen aloitus, emme kokeneet mielekkääksi teh-

dä työnjakoa puhtaasti niiden pohjalta. Jaoimme syventymisaiheet näiden kahden teeman 

sisällä siten, että se mahdollisti kummankin kirjoittajan perehtymisen tutkimuksen päätee-

moihin. Tämän jaottelun ansiosta tutkimuksen edetessä syntyi paljon mielipiteiden ja aja-

tusten vaihtoa. 

Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksiksi muotoutuivat seuraavat kysymykset:  

1. Miten lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät kolmen ensimmäisen ikävuoden aika-

na?  

2. Minkälaisia vaikutuksia päivähoidon aloituksella on alle kolmevuotiaan lapsen 

vuorovaikutustaitojen kehittymiseen? 
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Tutkimusaineisto ja sen käsittely 

Tutkimusaineisto on koostettu suomen- ja englanninkielisistä maksuttomista materiaaleis-

ta, jotka käsittelevät lapsen varhaiskehityksen, alle 3-vuotiaiden lasten vuorovaikutustaito-

jen  kehittymisen, päivähoidon aloittamisen, sekä sosioemotionaalisten taitojen kehittymi-

sen teemoja varhaislapsuudessa. Tutkimusaineistoa kerättiin sekä kirjoista että nettilähteis-

tä Oulun yliopiston tietokantoja apuna käyttäen. Suurin osa tutkimuksen tutkimusaineistos-

ta on julkaistu 1990-luvun lopussa tai 2000-luvun alkupuolella. 

Käsittelimme tutkimusaineistoa pääasiassa aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla. Ai-

neistolähtöisessä lähestymistavassa pääpaino on itse aineistossa. Tämä tarkoittaa, että käy-

tössämme ei ollut ennalta määriteltyjä analyysiyksiköitä. Aineistolähtöisen sisällönanalyy-

sin yhteydessä voidaan puhua induktiivisesta lähestymistavasta, jossa yksittäisistä havain-

noista edetään pikkuhiljaa yleisempiin väitteisiin (Eskola & Suoranta 1998, 83).  
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3  TUTKIMUKSEN KESKEISET KÄSITTEET 

Tutkimuksen luettavuuden ja ymmärrettävyyden kannalta pidimme tärkeänä määritellä 

keskeisimmät käsitteet heti tutkimuksen alkuvaiheessa. Tutkimuksen kannalta keskeisim-

miksi käsitteiksi nousivat vuorovaikutustaidot, vertaisryhmä ja itsesäätely. Käsitteiden 

määritteleminen yksiselitteisesti on haastavaa. Tarkoituksenamme on kuitenkin seuraavak-

si tuoda esille näkökulma, josta tämä kyseinen tutkimus lähestyy näitä keskeisimpiä käsit-

teitä. 

3.1  Vuorovaikutustaidot 

Vuorovaikutuksen voidaan sanoa olevan yksi elämän peruselementtejä (Alijoki, 1998, 14). 

Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan yksilön kykyä toimia yhdessä ja vaihtaa kokemuksia, 

ajatuksia, tekoja ja mielipiteitä muiden kanssa (Suomen mielenterveysseura). Avainase-

massa on toiminnan vastavuoroisuus. Vuorovaikutuksen peruselementteinä voidaankin 

pitää saamista ja antamista. Vuorovaikutuksessa on sekä kielellinen että ei-kielellinen ulot-

tuvuus. Ei-kielelliset viestit vastaanotetaan aisteilla. Pieni lapsi pohjaa myöhemmän kielen 

oppimisen aistien kautta keräämäänsä tietoon ja mielikuviin. (Alijoki, 1998, 9–12.) 

Tässä tutkimuksessa emme ole niinkään keskittyneet kielelliseen vuorovaikutukseen, vaan 

käsittelemme aihetta juuri vastavuoroisuuden näkökulmasta. Syvennymme tarkastelemaan 

varhaisvuosien vuorovaikutukseen liittyviä kehitystehtäviä ja muita vuorovaikutustaitojen 

kehitykseen vaikuttavia, jopa synnynnäisiä tekijöitä, kuten temperamenttia. 

3.2  Itsesäätely 

Ihmisen kyky säädellä omaa toimintaansa ja käyttäytymistään lukeutuu tärkeimpiin elä-

mässä tarvittaviin taitoihin. Tunteiden ja käyttäytymisen säätely mahdollistaa sosiaalisten 

suhteiden luomisen ja toimivan vuorovaikutuksen. (Ahonen, 2014, 6–7.) 

Itsesäätelyn tarkka määrittely on vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta. Termin määrittelijän 

näkökulma ja teoreettinen viitekehys, josta hän asiaa lähestyy vaikuttaa merkittävästi käsit-

teen määrittelyyn. Tämän lisäksi merkityksellistä on myös, onko kyseessä aikuinen vai 

lapsi, sekä asiayhteys, jossa termiä käytetään. Aro (2014, 10) määrittelee laajasti itsesääte-

lyn tarkoittavan ihmisen kykyä toimia tavoitteidensa mukaan sekä estämään toimin-
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taimpulssejaan eli olla toimimatta. Toisin sanoen se tarkoittaa ihmisen kykyä säädellä 

omaa motivaatiotaan, tunteitaan, halujaan, ajatuksiaan ja tarkkaavaisuuttaan. 

Tässä tutkimuksessa lähestymme itsesäätelyä kasvatustieteen näkökulmasta ja keskitymme 

alle kolmevuotiaan lapsen itsesäätelytaitoihin ja niiden kehittymiseen. Tiivistetysti sanot-

tuna tarkoitamme itsesäätelyllä tutkimuksessamme lapsen kykyä säädellä tunteitaan, käyt-

täytymistään ja kognitiivista toimintaansa. 

3.3 Vertaisryhmä 

Vertaisryhmällä tarkoitetaan yksilön ikätovereita, ystäviä ja tuttuja. Vertaisryhmä siis 

koostuu ihmisistä, joiden kehitysvaiheet ovat lähellä toisiaan. Usein myös sisarukset laske-

taan lapsuuden vertaisryhmiin, mutta todellisuudessa ikäeroista johtuen sisarukset yleensä 

kuuluvat omiin vertaisryhmiinsä. (Ritmala, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén, 2010, 167.)  

Tässä tutkimuksessa vertaisryhmästä puhuttaessa tarkoitetaan alle kolmevuotiaiden lasten 

muodostamaa ryhmää. Tällainen ryhmä on lapselle hyvä paikka harjoitella vuorovaikutus-

taitojaan ja muodostaa kuvaa itsestään suhteessa muihin. Vertaisryhmässä lapset tutkivat, 

havainnoivat ja luovat kuvaa maailmasta yhdessä, samalla opetellen yhteisiä sääntöjä, 

normeja ja arvoja. (Munter, 2002, 93.) Vertaisryhmässä muiden lasten antama palaute ke-

hittää ja vahvistaa jo opittuja vuorovaikutustaitoja (Ritmala, Ojanen, Sivén, Vihunen & 

Vilén, 2010, 167).  
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4 VARHAINEN VUOROVAIKUTUS 

Ihmisen kasvu ja kehitys on nopeinta kolmen ensimmäisen elinvuoden aikana. Mitä pie-

nempi lapsi on, sitä nopeampaa on myös kehitys. Varhaislapsuudessa fyysistä kehitystä 

tapahtuu huimaa vauhtia, mutta nopeaa on myös psyykkinen kehitys, joka liittyy hermojär-

jestelmän ja -rakenteiden muutoksiin. (Siren-Tiusanen, 2002,15–16.) 

Yksilön sosiaalinen kehitys alkaa jo ennen syntymää. Vastasyntyneillä vauvoilla on huo-

mattu olevan huomattava sosiaalinen kapasiteetti sekä kompetenssi. (Rödstam, 1993, 10.) 

Pienen lapsen sosiaalisuus ilmenee kiinnostuksena muihin ihmisiin: lapsi tarkastelee ympä-

röiviä ihmisiä uteliaasti, hymyilee ja on valmis ottamaan kontaktia (Keltikangas-Järvinen, 

2012, 50). Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että lapsen kyky hymyillä ja itkeä on syn-

nynnäinen. Nämä toiminnot välittävät selkeitä kommunikaatiosignaaleja lapselta ympäris-

töön, jossa niitä tulkitaan paitsi lapsen ilmauksina omasta hyvinvoinnistaan, mutta myös 

kutsuna vuorovaikutukseen. (Rödstam, 1993,14–15.) Varhaisimpana vuorovaikutuksen 

askeleena pidetään lapsen pään kääntämistä äidin rintaa kohden. Tällä imeväinen lähettää 

ravinnontarpeen lisäksi äidilleen sanattoman signaalin: ”pidä minusta huolta”. (Keltikan-

gas-Järvinen, 2012, 52–53.) 

4.1 Itsesäätelytaidot ja sosiaalinen vuorovaikutus 

Vauvalla on heti syntymästään alkaen keinoja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, vaikka hän 

ei omien toimiensa sosiaalisia seurauksia vielä pystykään ymmärtämään. Kasvun myötä 

vauvan kommunikaatiosignaalit muuttuvat yhä monimutkaisemmiksi sosiaalisen viestin-

nän välineiksi ja siirtyminen muiden kontrollista kohti itsekontrollia alkaa. (Keltikangas-

Järvinen, 2012, 55.) Itsekontrolli eli itsesäätelytaito tarkoittaa henkilön kykyä säädellä 

omaa käyttäytymistään, tunteitaan ja kognitiivisia toimintojaan, kuten ajatuksiaan ja tark-

kaavaisuuttaan (Aro, 2014, 10). Vaikka itsesäätelyn kehittyminen on pitkä prosessi, pohja 

tunneilmaisujen ja oman käytöksen ohjaamiselle luodaan kolmen ensimmäisen ikävuoden 

aikana (Keltikangas-Järvinen, 2012, 54–55).    

Lapsella on taito löytää ympäristöstään toistuvia elementtejä ja johdonmukaisuutta, esi-

merkiksi tutut kasvot ja jokailtaiset iltarutiinit lapsi oppii tunnistamaan nopeasti. Lapsi saa 

mielihyvää siitä, että pystyy ennakoimaan tulevia tapahtumia, ja jossakin vaiheessa hän 

huomaa myös kykenevänsä vaikuttamaan niihin. Hän oppii nopeasti, että nauramalla mobi-
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len liikkeille hän saa aikuisen laittamaan mobilen liikkeelle uudelleen ja uudelleen. Tällai-

set varhaiset kokemukset omasta kyvystä vaikuttaa ympäristöön ja muiden toimintaan 

ruokkii lapsen halua vaikuttaa omaan ympäristöönsä yhä enenevissä määrin. Alle kolme-

vuotiaan lapsen usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiinsa kasvaakin aina siihen pistee-

seen asti, että hän uskoo kykenevänsä hallitsemaan ympäristöään lähes rajattomasti. (Aro, 

2014, 20–21.) Kun lapsi on huomannut kykynsä vaikuttaa omaan ympäristöönsä, hän alkaa 

opetella myös itsekontrollia ja sääntöjen noudattamista. Vanhemmat kertovat jo muutaman 

kuukauden ikäiselle lapselle, kuinka hänen tulee käyttäytyä. Vanhemmat antavat lapselle 

käyttäytymisohjeita, vaikka lapsen käytöksen ei edes odoteta muuttuvan. Tällaisia ohjeita 

ovat esimerkiksi ”pysyhän nyt hetki aloillasi, että saadaan vaippa vaihdettua” tai ”nyt 

mennään nukkumaan”. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 55–56.) 

Kun lapsi lähenee ensimmäisen ikävuotensa loppua, hänelle alkaa kehittyä kyky noudattaa 

yksinkertaisia käskyjä. Aluksi käskyjen pääasiallinen tarkoitus on suojella lasta vaaroilta, 

mutta pikkuhiljaa siirrytään kohti sosiaalisia normeja ja niiden noudattamista. Tällaisia 

käskyjä ovat esimerkiksi ”odota vuoroasi” ja ”sano kiitos”. Lapsella ei kuitenkaan ole ole-

massa vielä kykyä siirtää ohjeita tilanteesta toiseen, vaan ne ovat voimassa vain sillä het-

kellä kun aikuinen sen sanoo. (Keltikangas-Järvinen, 2012,56.) Yksinkertaistenkin käsky-

jen noudattaminen vaatii lapselta kykyä aloittaa uusi toiminta, kykyä hallita ajatteluaan, 

sekä tarkkaavaisuuden kohdistamista ja ylläpitämistä. Tällaista tahdonalaista oman toimin-

nan muuttamista toisten ohjeiden perusteella voidaan kutsua tottelemiseksi, toiminnan 

omaehtoiseksi hallinnaksi tai jopa tahdonvoimaksi. (Aro, 2014, 23–24.) 

Kahden ensimmäisen ikävuoden jälkeen lapsi alkaa sisäistämään sääntöjä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että lapsi pystyy noudattamaan tiettyjä sääntöjä myös silloin, kun aikuinen ei ole läs-

nä. Yleensä kolmen ikävuoden jälkeen lapsen moraalinen perusta alkaa kehittyä, eli lapsi 

alkaa ymmärtää mikä on oikein ja mikä väärin. Toisin sanoen lapsi alkaa oppia, mitä muut 

ihmiset häneltä odottavat ja minkälainen käyttäytyminen on yleisesti hyväksyttävää. (Kel-

tikangas-Järvinen, 2012, 56–58.) Poikkeuksen (2014, 80) mukaan itsesäätelytaitojen kehit-

tyminen mahdollistaa toimivan vuorovaikutuksen ja sosiaalisten suhteiden rakentamisen. 

Kuten edellä on jo mainittu, lapsi on sosiaalinen jo heti syntymästään asti ja hänellä on 

luontainen taipumus hakeutua toisten seuraan.  Poikkeuksen (2014, 82) mukaan lasten vä-

liset erot toisten seuraan hakeutumisessa ja tuttavuuden tekemisessä ovat olemassa jo var-

hain. Nämä erot johtuvat yksilöllisistä tekijöistä, kuten temperamenttipiirteistä, ja ovat 

suhteellisen pysyviä. Poikkeus kirjoittaakin artikkelissaan yhdysvaltalaisesta tutkimukses-
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ta, joka on osoittanut, että ne lapset, joilla oli 2- ja 4-vuotiaana myönteistä vuorovaikutusta 

toisten lasten kanssa omasivat kolmannella luokalla muita lapsia paremmat sosiaaliset tai-

dot ja heillä oli enemmän ystäviä. Tulee kuitenkin muistaa, että harjoituksen, omien valin-

tojen ja lähiympäristön vaikutusten myötä on mahdollista kehittää omia vuorovaikutustai-

toja ja saada aikaan muutosta omassa käyttäytymisessä. (Poikkeus, 2014, 82.) 

Sosiaalinen kompetenssi eli kyky olla vuorovaikutuksessa rakentuu itsesäätelytaitojen ja 

sosioemotionaalisten taitojen pohjalta (Keltikangas-Järvinen, 2012, 52). Puhuttaessa sosi-

aalisesti taitavasta vuorovaikutuksesta korostetaan usein tunneälyä ja tunnetaitoja, eli ky-

kyä säädellä ja ilmaista tunteita (Poikkeus, 2014, 95). Sosiaalisesti taitavalla vuorovaiku-

tuksella tarkoitetaan kuitenkin vuorovaikutusta, joka on kykenevä reagoimaan ympäristöön 

ja muuntumaan sen mukaan. Edellä mainittuun toimintaan kyetäkseen täytyy osata valita 

tilanteeseen sopivia käyttäytymismalleja sekä toimia joustavasti omista tavoitteistaan kui-

tenkaan luopumatta. Lapsella sosiaalinen kyvykkyys ilmenee esimerkiksi leikkeihin mu-

kaan pääsynä ja kykynä neuvotella itselleen mieluinen rooli leikissä. (Poikkeus, 2014, 86.) 

Hyvä itsesäätely antaa myös mahdollisuuden selvitä sosiaalisesti haastavista tilanteista, 

kuten riidoista (Poikkeus, 2014, 96). 

4.2 Kiintymyssuhde 

Alle kolmevuotiaan lapsen kehitys on vielä hyvin pitkälle kokonaisvaltaista. Tämä näkyy 

esimerkiksi siinä, että lapsen muisti on yhteydessä emotionaaliseen kehitykseen. Lapsi 

muistaa asioita, jotka ovat tunnetasolla olleet hänelle merkittäviä. Pelko heikentää lapsen 

kykyä oppia ja muistaa asioita. Pienen lapsen tärkein kehitystehtävä onkin luoda kiinty-

myssuhde läheisiin aikuisiin, sillä turvallinen kiintymyssuhde on lapsen emotionaalisen, 

kognitiivisen, sekä sosiaalisen kehityksen perusta. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 26.) Lap-

sen ja aikuisen välisessä turvallisessa kiintymyssuhteessa aikuinen reagoi johdonmukaises-

ti lapsen viesteihin. Kiintymyssuhteen rakentumiseen vaikuttaa muun muassa aikuisen 

käyttäytyminen ruokinta-, ero- ja jälleennäkemistilanteissa, aikuisen suhtautuminen fyysi-

seen läheisyyteen, sekä tapa, jolla aikuinen reagoi lapsen itkuun. Usein kiintymyssuhteista 

puhuttaessa korostetaankin aikuisen sensitiivisyyttä, eli kykyä tulkita ja tunnistaa lapsen 

viestejä ja tarpeita, sekä kykyä toimia saamiensa viestien pohjalta. Kun aikuinen vastaa 

lapsen nälkäitkuun nostamalla hänet syliinsä ja ruokkimalla, lapsi saa kokemuksen kuul-

luksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Nämä varhaiset vuorovaikutustilanteet muokkaavat lap-



10 

 

 

sen kuvaa ihmisten välisestä kommunikoinnista. Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen 

kannalta onkin tärkeää, että lapsi saa kokemuksen siitä, että omien tunteiden ja tarpeiden 

ilmentäminen toisille on hyväksyttyä ja toivottua toimintaa, joka johtaa positiiviseen lop-

putulokseen. (Lyytinen, Eklund & Laakso, 1995, 61.) 

Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsi rakentaa käsitystä ihmisten välisestä vuorovaiku-

tuksesta sekä itsestään ihmisenä. Lapsen käsitys minuudesta alkaa rakentua varhaisten hoi-

vakokemusten pohjalta. Hyvien hoivakokemuksien myötä lapsi saa kokemuksia omasta 

arvostaan ja se edesauttaa hyvän itsetunnon kehitystä. Negatiiviset hoivakokemukset voi-

vat puolestaan vaikuttaa kielteisesti itsetunnon lisäksi myös käsityksiin muista ihmisistä ja 

ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Turvallisessa kiintymyssuhteessa hoivaava aikuinen 

auttaa lasta itsesäätelyn opettelussa. Hoivaaja tulkitsee lapsen tunteita ja toimii lapsen puo-

lesta, kun tämä ei siihen vielä itse kykene. Lapsen ollessa esimerkiksi suuttunut, hoivaava 

aikuinen rauhoittaa lapsen ja suuntaa hänen huomionsa toisaalle. Peloissaan olevaa lasta 

hoivaaja puolestaan lohduttaa ja luo hänelle turvallisen tunteen. Näin aikuinen opettaa eri-

laisia itsesäätelyn keinoja toimiessaan itse lapsen tunteiden säätelijänä. Turvallisessa kiin-

tymyssuhteessa aikuinen ohjaa lasta myös kohti ymmärrystä siitä, milloin ja miten tunteita 

on sopivaa ilmaista. Tarve saada kiintymyssuhteen aikuiselta hyväksyntää ohjaa lapsen 

toimintaa kohti itsekontrollia ja kompromisseja. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 26–28.) 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että turvallisesti kiintyneet lapset ovat sosiaalisesti taitavam-

pia verrattaessa turvattomasti kiintyneisiin lapsiin. Turvallisen kiintymyssuhteen omaavat 

lapset ovat myös parempia muun muassa ongelmanratkaisutehtävissä sekä suorituskeskei-

sissä tilanteissa. (Lyytinen, Eklund & Laakso, 1995, 63.)  Kasvaakseen tasapainoiseksi 

yksilöksi lapsi tarvitsee kiintymyssuhteen hänelle tärkeisiin ihmisiin (Keltikangas-

Järvinen, 2012, 28).  

4.3 Temperamentti varhaislapsuudessa   

Temperamentti on yksilöllinen tapa reagoida asioihin. Se on ihmisen synnynnäinen käyt-

täytymistyyli, joka tekee meistä jokaisesta yksilön. Temperamentin voidaankin nähdä mää-

räävän, kuinka helposti hakeudumme vuorovaikutukseen meitä ympäröivien ihmisten, niin 

lasten kuin aikuisten kanssa. Se selittääkin osaltaan sitä, miksi jotkut meistä omaavat laajan 

ystäväverkoston ja luontaisen tarpeen ja innon solmia uusia tuttavuuksia ja vuorovaikutus-

suhteita, kun taas toisille riittää pieni lähipiiri ja yksi elämänmittainen ystävä. (Keltikan-
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gas-Järvinen, 2004, 10.) Kasvattajan olisikin hyvä ottaa huomioon lapsen synnynnäinen 

temperamentti vuorovaikutustilanteita tarjotessaan. Jokaiselle lapselle tulisi antaa aikaa ja 

tilaa toimia itselle ja omalle temperamentilleen luonnollisella tavalla uusissa tilanteissa. 

Temperamenttikäsitteet auttavat hahmottamaan yksilöllisiä eroja lasten välillä. Thomas, 

Chess ja Birch (1968) määrittelivät 1960-luvulla vanhempien haastattelujen perusteella 

yhdeksän temperamentin ulottuvuutta: motorinen aktiivisuus, tarkkaavuuden kesto ja sin-

nikkyys, häirittävyys, mielialan laatu, rytmisyys, vastauskynnys ärsykkeisiin, lähestymi-

nen/vetäytyminen uuden kohtaamisessa, reaktioiden intensiivisyys ja sopeutuvaisuus. Näi-

tä tutkimustuloksia voidaan pitää nykyaikaisen temperamenttitutkimuksen pohjana. (Lyy-

tinen, Eklund & Laakso, 1998, 52–53.)  

Vauvan ollessa kuudesta kahdeksaan viikon ikäinen alkaa yksilön temperamentti näkyä 

selvemmin (Brazelton, 1995, 91). Ehkä tunnetuin temperamenttityyppien luokittelu on 

Thomas & Chessin käsialaa. Tutkimuksessaan he luokittelevat vauvat kolmen tempera-

menttityypin alle lasten temperamenttipiirteiden ilmenemisen mukaan (Thomas & Chess, 

1977). 

Helppo temperamentti 

Vauvat, jotka jaoitellaan helppoon temperamenttityyppiin ovat yleensä sopeutuvia, rytmi-

siä, lähestyviä sekä mielialaltaan positiivisia. Helpon temperamenttityypin vauvat ovat 

usein vähemmän intensiivisiä reaktioissaan ja heillä on korkea ärsytyskynnys. 

Hitaasti lämpenevä temperamentti 

Hitaasti lämpenevän temperamentin vauva sopeutuu nimensä mukaisesti hitaasti uusiin 

tilanteisiin. He omaavat matalan intensiteetin ja reagoivat negatiivisesti uusia asioita koh-

taan. Helpon temperamenttityypin tavoin hitaasti lämpenevät vauvat ovat kuitenkin rytmi-

siä biologisissa toiminnoissaan. 

Vaikea/haastava temperamentti 

Vaikean temperamenttityypin omaavia vauvoja kuvataan vetäytyvinä, hitaasti sopeutuvina 

sekä mielialan laadultaan negatiivisina. Vaikean temperamenttityypin vauvat ovat ärsyke-

herkkiä ja reagoivat intensiivisesti ympäristön tapahtumiin. Tähän temperamenttityyppiin 

kuuluvat vauvat ovat usein myös epärytmisiä.  
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Liisa Keltikangas-Järvinen (2004, 66–67) kirjoittaa tämän temperamenttityyppijaon arvot-

tavien termien nostamasta kritiikistä. Millaisia mielikuvia herää termistä ”vaikea tempera-

mentti”? Kuinka paljon yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita termiin sisältyy? Luokittelun 

vaarana on leimata tietyt temperamenttipiirteet paremmiksi tai arvokkaammiksi, kuin toi-

set. Riskinä onkin, että vaikea temperamentti ymmärretään synonyymina sanalle vaikea 

lapsi. 

Vanhempien ja päiväkodin tehtävänä olisikin auttaa lasta tunnistamaan oma temperament-

tityyppinsä ja sopeutumaan ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan sääntöihin lapsen omia 

psyykenhallintakeinoja kehittäen. Erityisesti päivähoidon aloituksessa tulisi ottaa huomi-

oon lapsen temperamentin vaikutus. Lapselta odotetaan sopeutumista uusiin tilanteisiin, 

joihin sisältyy monta uutta muuttujaa, kuten uudet aikuiset, uusi ympäristö ja uudet ikäto-

verit. Synnynnäisen temperamenttinsa perusteella jokainen lapsi sopeutuu uuteen ja selviää 

muutoksista eri tavoin. Toiset nopeasti ja helposti, jolloin uudet tilanteet voidaan nähdä 

jännittävinä, heti tutkimaan innostavina mahdollisuuksina, toiset hitaammin ja aremmin, 

jolloin muutokset voivat jopa pelottaa ja vaativat sivusta seurailua, rohkeuden keräämistä 

ja harkitsemista. (Keltikangas-Järvinen, 2004, 264.) 

4.4 Lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde 

Vauvan ja vanhemman välillä on molemminpuoliseen vuorovaikutukseen perustuva sosi-

aalinen suhde. Varhainen vuorovaikutus tapahtuu osapuolten välillä erilaisin katsein, il-

mein, elein ja ääntelyin, joilla pyritään ilmentämään toiselle osapuolelle omia tunteita tai 

suhtautumista toista osapuolta kohtaan. (Lyytinen, Eklund, Laakso, 1998, 58–59.) 

Vastasyntynyt lapsi on kuin yksi iso aistielin. Pieni vauva ei vielä erota eri aistien tuomia 

viestejä toisistaan, vaan kokee ja aistii ympäröivää maailmaa kokonaisvaltaisesti. Varhais-

vuosien kehitys erottaa pikkuhiljaa tästä kokonaisaistista omiin tehtäviinsä erikoistuneet 

aistit. Tämä aistien kehittyminen vaatii paljon erilaisia aistikokemuksia, aikaa sekä vuoro-

vaikutusta toisiin ihmisiin. (Alijoki, 1998, 41.) 

Lapsen harjoitellessa vuorovaikutustaitojaan aikuisen kanssa on alussa näkö- ja kosketus-

havaintojen kautta välittyvä vuorovaikutus avainasemassa. Vaikka lapsi ei vielä puhu, on 

tärkeää, että aikuinen puhuu lapselle jo näissä varhaisissa vuorovaikutustilanteissa. Näin 

lapsi oppii pikkuhiljaa tunnistamaan vuorovaikutuksen sekä oman äidinkielensä keskeisiä 
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piirteitä suuntaamalla huomionsa ihmisääntä kohti. (Koppinen, Lyytinen, Rasku-Puttonen, 

1989, 69.) Ensimmäisen vuoden aistikokemusten pohjalta pieni lapsi alkaa jäsentää ympä-

röivää maailmaa luomalla mieleensä käsitteitä. Käsitteiden luominen toimii pohjana lapsen 

puhekielen kehitykselle. (Alijoki, 1998, 50.) 

4.5 Lasten välinen vuorovaikutus 

Pienen lapsen vuorovaikutussuhteet nähdään usein suhteena lapsen ja läheisten aikuisten 

välillä. Nämä lapsen ja aikuisten väliset suhteet synnyttävät lapsessa muun muassa kyvyn 

rakastaa sekä edesauttavat lapsen kehitystä ja luovat turvallisuuden tunnetta. Oli kyseessä 

miten pieni lapsi tahansa, ei tule kuitenkaan unohtaa vertaissuhteita ja niiden merkitystä 

lapsen kehityksessä. Heti pienestä pitäen lapset tarkastelevat yhdessä aikuisten maailmaa ja 

luovat sitä uudelleen omissa leikeissään. Vertaissuhteet kannustavat lasta tutkimaan ja 

seikkailemaan, haastamaan itseään sekä opettelemaan sosiaalisia taitoja ilon ja myös eri-

mielisyyksien kautta. (Munter, 2002, 93.) Päiväkoti on merkittävä vertaisympäristö lapsel-

le. Päiväkoti ympäristönä mahdollistaa lapselle vertaissuhteiden hankkimisen ja vuorovai-

kutustaitojen harjoittelun muuttuvissa sosiaalisissa tilanteissa. (Lehtinen, 2001, 82.) Lehti-

sen (2001, 82) mukaan useissa tutkimuksissa on huomattu, että lapsille tärkein asia päivä-

hoidossa onkin mahdollisuus kohdata vertaisiaan.  

Päiväkotiympäristö on lapselle myös haasteellinen. Päiväkodissa lapsi toimii jatkuvasti 

erilaisissa ryhmissä ja on vuorovaikutuksessa sekä lasten että aikuisten kanssa. Alati muut-

tuvat sosiaaliset tilanteet, uudet ihmissuhteet ja leikkikalujen jakaminen voivat tuntua lap-

sesta vaikealta. Ryhmässä toimiminen tarjoaa kuitenkin lapselle mahdollisuuden ystävien 

hankkimiseen ja oman sosiaalisuuden kehittämiseen. Sosiaalinen osallistuminen onkin yksi 

merkittävistä motiiveista päiväkotiympäristössä toimimiselle. (Lehtinen, 2001, 83.) 

Myös sisarusten vaikutus lapsen sosiaaliseen kehitykseen on huomattu merkitykselliseksi. 

Sisarussuhteet mahdollistavat turvallisen ympäristön pettymysten sietämisen opetteluun. 

Turvallisen siitä tekee se, että lapsen näyttäessä negatiiviset tunteensa, hän ei tule hylätyk-

si. Ensimmäinen pettymyksen tunne liittyykin usein sisaruskateuteen. Lapsen mielen valtaa 

huoli siitä, onko hän vanhempiensa mielestä yhtä tärkeä, taitava ja rakastettu kuin muut 

sisarukset. Vanhempien huomion ja ajan jakamisen lisäksi sisarukset opettavat lasta jaka-

maan leluja ja muita tavaroita. Myös toisen auttaminen ja huomioonottaminen, yhteisten 

sääntöjen noudattaminen ja muu vanhemman sisaruksen näyttämä malli edesauttaa lapsen 
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sosiaalisten taitojen kehittymistä. Näitä taitoja on toki mahdollista oppia myös ilman sisa-

russuhteita esimerkiksi juuri päiväkodissa toisten lasten kanssa toimiessa. (Keltikangas-

Järvinen, 2012, 63–66.)  

Lapsen kehityksen kannalta on tärkeää saada kokemuksia myös muista lapsista kuin sisa-

ruksistaan viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi alkaa tulla tietoiseksi itsestään ja muista 

yksilöistä. Päivähoidon merkitystä lasten kohtaamispaikkana ei tulekaan väheksyä. Kahden 

lapsen välinen suhde on erilainen kuin lapsen ja aikuisen välinen suhde. Lapsen ja lapsen 

välinen suhde kehittää yksilön sosiaalista kompetenssia eri tavalla kuin lapsen ollessa vuo-

rovaikutuksessa aikuisen kanssa. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, että lasten välisessä 

suhteessa kumpikin osapuoli on tasavertainen toisiinsa nähden, joten vuorovaikutuksen 

säännöt ovat erilaiset verrattuna lapsi-aikuissuhteeseen. Päivähoito tarjoaa lapselle mahdol-

lisuuden kohdata muita lapsia lähes päivittäin sekä harjoittaa sosiaalisia taitojaan alati 

vaihtuvissa tilanteissa. Päivähoidossa lapsen onkin mahdollista kehittää sosiaalisia taito-

jaan vuorovaikutuksen kautta sekä lasten että aikuisten kanssa. (Parkkisenniemi, 1998, 18–

19.)  
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5 PÄIVÄHOITO JA SOSIAALISET TAIDOT 

Päivähoidon kautta lapseen välittyy yhteiskunnallisia arvoja ja asenteita. Se on myös 

avainasemassa yhteiskunnan ja kulttuurin vaikutusten välittämisessä lapsen sosiaaliseen 

kehitykseen. Päivähoidossa lapselle opetetaan esimerkiksi keskittymistä, sääntöjen ja kiel-

tojen noudattamista sekä soveltamista. Näillä taidoilla pyritään tarjoamaan lapselle mah-

dollisimman hyvät kouluvalmiudet. (Ritmala, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén, 2010, 

168.) 

Välittäminen ja huolenpito ovat varhaiskasvatuksen perusta. Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2016, 14) varhaiskasvatuksen tehtäviksi määritellään lasten kokonaisvaltaisen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen huoltajien kanssa yhteistyössä. Varhaiskas-

vatuspalveluilla pyritään ehkäisemään lasten syrjäytymistä, edistämään tasa-arvoa ja yh-

denvertaisuutta sekä tukemaan huoltajia kasvatustyössä mahdollistaen heidän opiskelunsa 

tai töissä käyntinsä. Varhaiskasvatuksessa opittavilla tiedoilla ja taidoilla pyritään vahvis-

tamaan lasten osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. (Opetushallitus, 2016, 

14.)  

5.1 Päivähoidon aloitus 

Lapsen päivähoidon aloitus voi herättää monenlaisia ajatuksia ja tunteita. On huolta ja 

syyllisyyttä sekä toisaalta innostusta, luottamusta ja uuden odotusta. Päivähoidon aloitus 

merkitsee aina siihen osallistuville monentasoisia muutoksia arkielämään. Pienellä lapsella 

ei ole valtaa päättää omasta päivähoidon aloituksestaan. Lapsi on tässä suuressa arjen muu-

toksessa täysin vanhempiensa sekä päivähoidon aikuisten varassa. (Munter, 2002, 35). Päi-

vähoidon aloitus on lapsen tulevaa päivähoitouraa ajatellen kriittinen ajanjakso, jonka tulisi 

vahvistaa ja kannatella lasta. Tärkeää on pyrkiä ymmärtämään lapsen kokemusmaailmaa 

sekä eläytyä siihen, jotta lapsi voi rakentaa uutta tietoa omiin ennakkotietoihin ja koke-

muksiinsa pohjaten. (Munter, 2002, 36). 

Päivähoidon aloituksen tuomia suuria muutoksia pienen lapsen elämässä ovat esimerkiksi 

kodista uuteen ympäristöön siirtyminen, vanhempien jatkuvasta läsnäolosta luopuminen 

sekä vieraisiin aikuisiin ja lapsiryhmään totuttautuminen (Alijoki, 1998,27).  Lapsen siirty-

essä kodista päiväkotiin kokee hän myös muutoksia päivärytmissä, toimintakulttuureissa, 
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ihmissuhteissa sekä subjektiasemassaan. Subjektiasema määrittää lapsen asemaa tuntevana 

ja tahtovana toimijana ympäröivän yhteisön vuorovaikutuksessa. (Munter, 2002, 37.) 

Lapsi hakee paikkaansa päivähoidon sosiaalisessa verkostossa vanhempien kanssa kehit-

tämillä vuorovaikutustaidoillaan. Nämä vuorovaikutuksessa syntyvät uudet kokemukset 

uusiin toimintakäytäntöihin, ihmisiin ja materiaaleihin perustuen rakentavat ja muokkaavat 

lapsen aivojen toimintaprosesseja. (Alijoki, 1998, 27–28.) 

Päivähoitoon ja sen aloittamiseen liittyy monenlaisia olettamuksia ja mielikuvia. Internetin 

keskustelupalstoilla aihe jakaa mielipiteitä hyvin jyrkästi. Yhtäältä ajatellaan, että päivä-

hoito tekee lapselle vain ja ainoastaan hyvää ja että päivähoidossa lapsi oppii stressinsieto-

kykyä ja sosiaalisia taitoja isossa lapsiryhmässä toimiessa. Toisaalta yhä enenevissä määrin 

päivähoidon ajatellaan olevan ”lasten tarhausta”, jossa lapset pidetään hengissä vanhem-

pien työpäivän päättymiseen asti. Asiaa ei kuitenkaan tulisi ajatella näin mustavalkoisesti. 

Päiväkodeissa toiminnan tulisi pohjata yksikkökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan, 

ja kun tähän lisätään vielä jokaisen lapsen yksilölliset lähtökohdat päivähoitoon tulemisel-

le, tarjolla on valtavan laaja skaala erilaisia odotuksia päivähoidolle. 

Saadaksemme mahdollisimman todenmukaisen kuvan päivähoidon vaikutuksista lapsen 

vuorovaikutustaitojen kehitykseen on tärkeää huomioida myös mahdolliset haittavaikutuk-

set. Yksi lapsen voimavaroja kuluttava vaikutus suuren vertaisryhmän kanssa toimiessa voi 

olla stressi. Pitkät hoitopäivät ovat osoittautuneet useimmille pienille päiväkotilaisille hy-

vin stressaaviksi (Keltikangas-Järvinen, 2012, 75–77). 

5.2 Päivähoito ja stressi 

”Stressi on ulkoisten vaatimusten ja ihmisen oman selviytymiskyvyn välinen ristiriita”, 

kirjoittaa Liisa Keltikangas-Järvinen (2012, 77). Lapselle stressi on aivan yhtä todellinen 

asia kuin aikuiselle ihmiselle. Ainoa ero lapsen ja aikuisen stressin välillä on, että lapsella 

ei ole olemassa vielä psyykkisiä selviytymiskeinoja, joilla suojata itseään, vaan hän reagoi 

stressiin fyysisesti. Lapselle stressiä voi aiheuttaa esimerkiksi pitkään jatkuva nälkä tai 

tuntemattomien ihmisten seuraan yksin jääminen. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 78.) Lapsi 

ei välttämättä reagoi stressiin itkulla, joten aikuisten voi olla vaikeaa tunnistaa milloin lapsi 

on stressaantunut. Tutkijat ovat kuitenkin todenneet, että myös lapsen stressi on havaitta-

vissa stressihormonien, kuten kortisolin, erityksen määrän vaihtelusta. Tämä löytö on vie-
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nyt merkittävästi eteenpäin lasten stressitilojen tutkimusta. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 

77–78 .) 

Päiväkodin ja lapsen stressin välisestä yhteydestä löytyy useita tutkimuksia. Yhdysvaltalai-

sessa tutkimuksessa Watamura, Coe, Laudenslager ja Robertson (2010) havainnoivat las-

ten stressihormonitasojen välisiä eroja koko- ja puolipäiväisessä päivähoidossa olevien 

lapsien sekä kotihoidossa olevien lapsien välillä. Tuloksissa selvisi, että suurinta stressi-

hormonitason nousu oli 2–3-vuotiailla päiväkotihoidossa olevilla lapsilla. Näistä lapsista 

70–80 prosenttia oli sellaisia, joiden kortisolitaso nousi koko päivän ajan, kun taas normaa-

listi ihmisen kortisolitaso laskee aamun jälkeen lähes jatkuvasti iltapäivää kohti mentäessä. 

Kotona hoidetuilla lapsilla stressitaso ei puolestaan noussut päivän aikana ollenkaan. Tut-

kimuksessa todettiin lievää kortisolin nousua myös satunnaisilla 5-vuotiailla päiväkotilap-

silla, mutta ei enää sitä vanhemmilla lapsilla. (Watamura ym., 2010, 1161–1163.) Iän li-

säksi myös lapsen omalla persoonallisuudella on yhteys stressitason muutoksiin. Tempe-

ramenttipiirteet näkyvät eroina muun muassa lapsen asennoitumisessa uusia asioita koh-

taan, kyvyssä kestää erilaisia ärsykkeitä yhtäaikaisesti sekä sopeutumiskyvyssä (Siren-

Tiusanen, 2002, 20–21). Ujot ja omissa oloissaan viihtyvät lapset kokivatkin päiväkotihoi-

don stressaavampana kuin yhteisleikeistä enemmän nauttivat lapset (Keltikangas-Järvinen, 

2012, 81–82).  

Kodin ulkopuolisessa päivähoidossa stressiä lapselle voi aiheuttaa omista tutuista hoitajista 

erossa olemisen lisäksi myös muut lapset. Taaperoiässä lapset ovat innokkaita ottamaan 

kontaktia toisiin ihmisiin, mutta heidän sosiaaliset taitonsa ja keinonsa eivät ole vielä ko-

vinkaan kehittyneitä. Esimerkiksi konfliktitilanteissa pieni lapsi tarvitsee vielä aikuisen 

tukea ja päiväkodissa suuren lapsimäärän takia se ei välttämättä aina ole mahdollista. Koko 

päivän jatkuva kontakti muihin lapsiin voikin olla pienelle lapselle rasittavaa. (Keltikan-

gas-Järvinen, 2012, 83–84.) Päiväkodissa myös melu on suurempaa kuin kotioloissa, ja se 

voi osaltaan lisätä lapsen stressihormonin eritystä. Liiallinen melu vaikuttaakin keskitty-

miskykyyn ja oppimiseen, ja erityisesti temperamentiltaan sensitiiviset lapset häiriintyvät 

taustamelusta suuresti. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 91–92.) 

Vaikka päiväkotihoito joidenkin tutkimusten mukaan lisää lasten stressihormonien tuotan-

toa, ei tilanne ole niin itsestään selvä. Ihmisen kehitys on monimutkainen prosessi, eikä 

päivähoidon vaikutusta siihen pystytä katsomaan erillään kaikista muista lapsen kehityk-

seen vaikuttavista seikoista. Tästä näkökulmasta katsoen voidaan siis todeta, että hyvin 
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järjestetty päivähoito ei itsessään vaaranna lapsen kehitystä. Hyvin järjestetty päivähoito 

vaatii lapsen tarpeisiin hyvin reagoivia aikuisia sekä hoitopäiviä, jotka eivät veny yli yh-

deksän tuntisiksi. Päivähoidossa varhaisvuosista lähtien olleiden lasten ja kotona hoidettu-

jen lasten välillä ei tutkimuksissa olekaan myöhemmällä iällä havaittu eroja koulusuoriu-

tumisessa, tunnevalmiudessa tai käyttäytymisongelmissa. (Munter, 2002, 40–41.) Varhai-

nen suurelle stressille altistuminen voi Liisa Keltikangas-Järvisen (2012, 77) mukaan vai-

kuttaa ihmisen stressinsietokykyyn alentavasti myös aikuisiällä. Päivähoidon stressaavuu-

teen on kuitenkin mahdollista vaikuttaa muun muassa ryhmäkokojen muutoksilla, meluta-

son alhaisuudella, hoitopäivän pituudella ja lapsen tarpeisiin reagoimalla (Keltikangas-

Järvinen, 2012, 102–107). 

5.3 Ryhmäkoon merkitys päivähoidossa 

Alle kolmevuotiaiden lasten päivähoidossa tärkeintä on hoitajien ja lapsen välinen aito 

kohtaaminen ja vuorovaikutus. Hoidon lähtökohtana on lapsi ja lapsen tarpeet, joita hoita-

jien tulee pyrkiä aistimaan herkästi. Yksilöllisen ja laadukkaan päivähoidon järjestämiseksi 

lapsiryhmien tulisikin olla sitä pienempiä, mitä pienemmistä lapsista on kyse. (Siren-

Tiusanen & Tiusanen, 2002, 66.) Lapsimäärän kasvaessa myös lapsen sosiaaliset kontaktit 

ja sitä kautta myös vuorovaikutustilanteet moninkertaistuvat. Keltikangas-Järvinen (2012, 

144) kirjoittaakin siitä, kuinka liian suuri määrä vuorovaikutustilanteita päivän aikana voi 

heikentää lapsen sosiaalisten taitojen kehitystä. Hänen mukaansa neljän lapsen ryhmän 

koon tuplaaminen kasvattaa lasten välisiä vuorovaikutustilanteita muutamasta sadasta aina 

tuhanteen sosiaaliseen tilanteeseen asti tarkkailujakson aikana. Vaikka Keltikangas-

Järvinen ei mainitsekaan kirjoituksessaan tarkkailujakson pituutta, antaa esimerkki hyvän 

kuvan siitä, kuinka suuri merkitys ryhmäkoolla on lapsen päiväkotiarjessa. 

Ryhmässä toimiakseen lapsen tulee kyetä ottamaan huomioon toiset lapset ja heidän tar-

peensa, sekä sovittelemaan ja tekemään kompromisseja. (Keltikangas-Järvinen, 2012, 

145). Pieni lapsi ei ole kuitenkaan vielä kykenevä tähän, vaan hänen tärkeimpiin kehitys-

tehtäviinsä kuuluu vielä varhaisempien vuorovaikutustaitojen, omatoimisuuden ja itsesää-

telyn harjoittelu aikuisen opastuksella (Siren-Tiusanen & Tiusanen, 2002, 69). Pienelle 

lapselle aikuisen läsnäolo ja tuki on hyvin tärkeää, jotta hän selviää vuorovaikutus- ja var-

sinkin konfliktitilanteista sosiaalisuutta rakentavalla tavalla. Tällaisia tilanteita syntyy päi-

väkodissa päivän aikana jatkuvasti, kun lapset opettelevat jakamaan leluja ja leikkejään. 
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Onkin tärkeää, että aikuisella on mahdollisuus olla läsnä lapsen arjessa eikä liian suuri 

ryhmäkoko verota lapsen ja hoitavan aikuisen välistä vuorovaikutusta liikaa. (Keltikangas-

Järvinen, 2012, 144–146.)  

5.4 Ryhmän rakenne oppimisen mahdollistajana 

”Se minkä lapsi tänään osaa tehdä yhteistyössä, sen hän huomenna osaa tehdä itsenäises-

ti” (Vygotsky, 1982). 

Suomalaisissa päiväkodeissa lapset jaetaan usein ryhmiin iän perusteella. Useat kasvatus-

tieteelliset tutkimukset kuitenkin osoittavat lapsen luontaisen taipumuksen mallioppimi-

seen. Liisa Keltikangas-Järvinen totesi Oulun yliopistolla pitämässä seminaarissaan, että 

tällainen ryhmittely laittaa ”sokean ohjaamaan toista sokeaa” (3.2.2017, Vanhempien aka-

temia). Kun ryhmä rakentuu samanikäisistä lapsista, ei muodostu yhtä laajaa mahdollisuut-

ta oppia vanhempien ja taitavampien lasten tarjoamasta mallista.  

Venäläisen psykologin Lev Vygotskyn hyvin tunnettu kehityspsykologinen teoria lähikehi-

tyksen vyöhykkeestä tukee osaltaan sitä ajatusta, että lapsia ei tulisi ryhmitellä vain iän 

mukaan, sillä oppiminen ja kehittyminen tapahtuvat vuorovaikutuksessa osaavamman yk-

silön kanssa. Lähikehityksen vyöhykkeellä olevat taidot siirtyvät pian lapsen tosiasiallisen 

kehitystason taidoiksi. (Vygotsky, 1982). Tästä näkökulmasta ajatellen lapset voisivat hyö-

tyä ryhmistä, joissa vanhemmat ja taitavammat lapset toimisivat nuorempien lasten ver-

taismalleina ja tukijoina. Myös lasten kehitystä laajasti tutkinut psykologi Albert Bandura 

pohjaa sosiaalisen oppimisen teoriansa toisen ihmisen tarkkailuun ja myöhemmin jäljitte-

lyyn (Bandura, A. 1986). On kuitenkin otettava huomioon, että tällä keinolla voidaan oppia 

myös negatiivisesta mallista (Lehtinen, Vauras & Lerkkanen, 2016).   

5.5 Yksilönä ryhmässä 

Viimeistään lapsen aloittaessa päivähoidon hän alkaa opetella, millaista on kuulua yhtei-

söön. Vaikka päivähoidossa lähtökohtana on lapsi yksilönä, lapsen on myös aloitettava 

yhteisten sääntöjen, rajojen ja normien noudattamisen sekä toisten huomioon ottamisen 

opettelu, jotta elämä päivähoidossa onnistuisi. Kuten olemme jo aiemmin kirjoittaneet, 

tässä prosessissa avainasemassa on vuorovaikutus. Yksilöllisen vuorovaikutuksen varmis-
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taminen voi aiheuttaa päivähoidon järjestäjille päänvaivaa, mutta se on lapsen sosiaalisen 

kehityksen kannalta tärkeää. (Mikkola & Nivalainen, 2009, 19–20.)  

Jokainen lapsi kehittyy omaan yksilölliseen tahtiinsa ja jokainen heistä aloittaa päivähoi-

don erilaisista lähtökohdista. Muun muassa lapsen omat temperamenttipiirteet, kotiolot, 

koetut vuorovaikutustilanteet ja aiemmin luodut kiintymyssuhteet vaikuttavat lapsen päi-

vähoitoa edeltäneeseen kehitykseen ja sitä kautta myös lapsen päivähoidon aloitukseen. 

Usein kotona ja päiväkodissa lapselta odotetaan ja vaaditaan erilaisia asioita, joten se voi 

nostaa lapsessa ja hänen käyttäytymisessään esiin erilaisia puolia. (Siren-Tiusanen, 2002, 

19–20.) Onkin tärkeää, että lapsen hyvä tai huono käytös ei vaikuta hoitoon, vaan lapsi 

tuntee aina olonsa yhtä tärkeäksi ja rakastetuksi (Mikkola, Nivalainen, 2009, 20).  

Jotta lapsi kokisi tulevansa huomioiduksi yksilönä ryhmässä toimimisesta huolimatta, hä-

nen tulisi saada arvostusta juuri sellaisena kuin hän on. Tämä tarkoittaa sitä, että lasta ja 

hänen käyttäytymistään ei määriteltäisi esimerkiksi hänen temperamentin tai sukupuolensa 

perusteella. Päiväkotiryhmässä saatetaan arvostaa ulospäin suuntautuvaa ja aktiivista lasta 

enemmän kuin ujoa ja hiljaista lasta. Samalla tavalla vilkas ja aktiivinen käytös voi olla 

aikuisten mielessä ymmärrettävämpää pojille kuin vastaava toiminta olisi tytöille. Toisaalta 

poikien aktiivinen vilkkaus voidaan tulkita häiriköinniksi, vaikka tästä ei olisikaan kyse. 

Lapsen hyvän itsetunnon ja sosiaalisen identiteetin kehittymisen kannalta onkin tärkeää 

kohdata lapsi ilman minkäänlaista määrittelyä tai luokittelua. Aikuisen tehtävä on auttaa 

lasta löytämään ja oppimaan selviytymis- ja itsesäätelykeinoja juuri hänen oman tempera-

menttinsa pohjalta. (Tiusanen, 2002, 20–21.)  
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6 POHDINTA 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli tutkia alle 3-vuotiaiden lasten vuorovaiku-

tustaitojen kehitystä sekä päivähoidon vaikutuksia siihen. Vuorovaikutus-teemaan sopien 

toteutimme tutkimuksen parityönä. Koimme tämän työskentelymetodin tutkimuksen kan-

nalta hedelmälliseksi, sillä se mahdollisti lähdekirjallisuuden pohjalta nousseiden ajatusten 

aktiivisen purkamisen keskustellen. Parityönä toteutettu tutkimus avasi mahdollisuuden 

myös tutkimusmateriaalin ja syventymisteemojen jakamiseen. Teemojen jakamisen myötä 

tekstiä oli helpompi tarkastella objektiivisemmin ja aineistoa syvällisemmin. Alun aikatau-

lullisista haasteista huolimatta olemme kokeneet parityöskentelyn positiivisena ja tutki-

musta edistävänä työskentelytapana. 

6.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Lähteitä läpikäydessä huomasimme, että Liisa Keltikangas-Järvinen on tutkinut paljon pie-

nen lapsen sosiaalisuutta, temperamenttia sekä päivähoidon vaikutuksia lapsen kehityk-

seen. Keltikangas-Järvisen tutkimusaiheet ovat hyvin lähellä tämän kirjallisuuskatsauksen 

aihetta, joten hän esiintyy usein lähdeviitteissä. Tämä voi vaikuttaa tutkimuksen luotetta-

vuuteen. Huomasimme, että Keltikangas-Järvisen tekstistä välittyy usein kriittisyys päivä-

hoitoa kohtaan. Koimme kuitenkin, että tutkimuksen luotettavuutta lisää myös näiden 

mahdollisesti kielteisten vaikutusten esiintuominen ja tarkastelu. Pyrimme rakentamaan 

tekstimme niin, että eri lähteet kävisivät vuoropuhelua keskenään, tarjoten lukijalle mah-

dollisimman monipuolisen ja objektiivisen kokonaisuuden.  

Toisen tutkimuskysymyksemme heikkoudeksi muodostui haastava kysymyksenasettelu. 

Koimme ”vaikutus” sanan käytön hieman kiistanalaisena. Tutkimus korostaa lapsen yksi-

löllistä kehitystä sekä kehitykseen vaikuttavien tekijöiden moninaisuutta, kuten esimerkiksi 

synnynnäinen temperamentti, kasvuympäristö ja sen mahdollistamat kiintymyssuhteet. 

Kuten olemme tässä tutkimuksessa todenneet, ihmisen kehitys on kokonaisvaltaista, joten 

tämän kirjallisuuskatsauksen pohjalta onkin mahdotonta eritellä paikkaansa pitävästi pel-

kästään päiväkodin osaa vuorovaikutustaitojen kehityksessä. Pystyäkseen vastaamaan ky-

seiseen tutkimuskysymykseen paremmin, tulisi tehdä laajaa empiiristä tutkimusta, jossa 

kartoitettaisiin myös päivähoidon ulkopuolisten tekijöiden merkitystä vuorovaikutuksen 

kehitykseen. Tässä olisikin mielenkiintoinen mahdollisuus jatkotutkimukselle. 
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on myös hyvä huomioida, että tarkastelimme päivä-

hoitoa lähinnä suomalaisen varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa pääpaino oli 

suomalaisilla lähteillä, mikä tekee kansainvälisen yleistettävyyden epäluotettavaksi. Us-

komme kuitenkin, että tutkimuksemme kestää kriittisen tarkastelun suomalaisen päivähoi-

don näkökulmasta. 

6.2 Yhteenveto  

Tutkimuskysymyksillämme pyrimme selvittämään, miten lapsen vuorovaikutustaidot ke-

hittyvät kolmen ensimmäisen ikävuoden aikana, sekä päivähoidon mahdollista vaikutusta 

niiden kehittymiseen. Lakimuutokset ja ryhmäkoon kasvu nostavat pienten lasten päivit-

täisten sosiaalisten tilanteiden määrää merkittävästi. Kuten olemme jo aiemmin tutkimuk-

sessamme todenneet, alle kolmevuotiaiden lasten vuorovaikutustaidot ovat vielä rajalliset. 

Päätöksentekijöiden ratkaisut vaikuttavat siis siihen, kuinka paljon tukea aikuisen on mah-

dollista antaa lapselle erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, jotka hän kokee vielä haastavina. 

Turun yliopistossa vasta valmistunut suomalaistutkimus Home sweet home? Long-term 

educational outcomes of childcare arrangements in Finland (2016) puhuu alle kolmevuo-

tiaana aloitetun päivähoidon puolesta. Karhula, Erola ja Kilpi-Jakonen valottavat kirjoitta-

massaan tutkimusartikkelissa, kuinka alle kolmevuotiaana päivähoidon aloittaneet lapset 

jatkavat peruskoulun jälkeen kouluttautumistaan aina korkeakoulutasolle asti kotihoidossa 

olleita vertaisiaan todennäköisemmin. Päivähoidon voidaan nähdä kaventava lasten koti-

taustojen synnyttämiä eroja ja näin ollen mahdollistavan tasa-arvoisemmat lähtökohdat 

koulumaailmaan siirryttäessä. (Karhula, Erola & Kilpi-Jakonen, 2016.) 

Kirjallisuuskatsauksen antia yhteenvetäen voisikin todeta päivähoidon aloituksen tarjoavan 

alle kolmevuotiaalle lapselle mahdollisuuden harjoitella itsesäätelyä ja vuorovaikutustaito-

ja vertaisryhmässä. Laadukas varhaiskasvatus edesauttaa varhaisten vuorovaikutustaitojen 

kehitystä sekä tarjoaa lapselle turvallisen kasvuympäristön. Suuret ryhmäkoot, meluisa 

ympäristö ja pitkät hoitopäivät voivat kuitenkin aiheuttaa pienelle lapselle stressaavia tilan-

teita. Lapsen yksilölliset ominaisuudet, kuten temperamenttipiirteet ja tapa reagoida uusiin 

tilanteisiin vaikuttavat merkittävästi lapsen kokemukseen päivähoidon aloituksesta ja sen 

mukanaan tuomista muutoksista. Yksilöllisyys näkyy sekä päivähoitoyksikön resursseissa 

ja toimintatavoissa että lapsen kokemusmaailmassa, kehityksessä ja taitotasossa. Ei siis 
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liene olemassa yhtä universaalia kaavaa, jonka perusteella voitaisiin sanoa kuinka päivä-

hoito vaikuttaa lapsen kehitykseen, tai minkä ikäisenä päivähoito olisi paras aloittaa. 
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