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1 JOHDANTO

Sosiaalisilla taidoilla on suuri merkitys päiväkotilapsille, sillä ryhmässä toimimi-

nen vaatii sosiaalisia taitoja. Lapsille on luontaista ottaa toiset huomioon, jakaa

lelujaan ja tuntea myötätuntoa toisia lapsia kohtaan.

Vuoropäivähoito on kasvava varhaiskasvatuksen muoto. Yhä useampi lapsi tar-

vitsee hoitoa ja huolenpitoa myös perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella. Ym-

pärivuorokautinen päivähoito ja vuorohoito ovat monen lapsen arkea. Vuorohoi-

dossa lapset tottuvat vaihtuviin lapsiryhmiin ja moniin aikuisiin. Vaihtuvissa ihmis-

kontakteissa sosiaalisten taitojen merkitys korostuu entisestään.

Vuorohoidossa painottuu hoivan merkitys suhteessa kasvatukseen ja opetuk-

seen. Lapset ovat hoidossa varhain aamuisin, myöhään iltaisin, yöllä sekä viikon-

loppuisin pitkiäkin aikoja. Turvallisen hoidon ja lämpimän läsnäolon tarve koros-

tuu, kun hoitoajat ovat pitkiä ja epäsäännöllisiä. Vuorohoidossa lapsia on vaihte-

levia määriä, usein vähemmän kuin lakisääteisesti on määritelty, mikä mahdollis-

taa yksilöllisen kohtaamisen. Lasten tarpeisiin voidaan vastata viipymättä ja ko-

dinomaisesti.

Tässä tutkimuksessa tarkastelen lasten sosiaalisia taitoja vuorohoidossa. Haluan

selvittää miten lapset käyttäytyvät vuorohoidossa. Tarkastelen ryhmien laatua,

niiden rakenteita ja toimintatapoja. Olen kiinnostunut siitä, miten lapset ottavat

kontaktia toisiin lapsiin ja liittyvät osaksi ryhmää. Pohdin mitkä tekijät saattavat

uhata lasten sosiaalisten taitojen kehitystä ja miten erilaisilla käytännöillä ja pe-

dagogiikalla voitaisiin vahvistaa lasten sosiaalisia taitoja.
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2 LASTEN SOSIAALISUUS

2.1 Kiintymyssuhdeteoria
Englantilainen psykoanalyytikko ja psykiatri John Bowlby (1907-1990) on tutkinut

1960-1970 -luvuilla lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja luonut tutki-

mustensa perusteella kiintymyssuhdeteorian. Bowlby pyrkii teoriallaan selittä-

mään miksi ihmiset pyrkivät muodostamaan vahvoja, valikoivia ja kestäviä siteitä

toisiinsa sekä miten ja miksi keskeisten ihmissuhteiden katkeaminen tai jo uhka

siitä aiheuttaa ahdistusta. Kiintymyssuhdeteorian taustalta löytyy Sigmund Freu-

din ajatuksia erityisesti äitisuhteen merkityksestä lapsen kehitykselle.

Kiintymyssuhde on sisäinen säätelyjärjestelmä, jonka avulla lapsi ylläpitää riittä-

vää kokemusta toisen tarvittavasta läheisyydestä uhan edessä. (Hautamäki

2005, 14-18.) Bowlbyn mukaan lapsella esiintyy kiintymyssuhdekäyttäytymistä

äitiä tai hoitajaa kohtaan lasta uhkaavissa tilanteissa. Tällainen käyttäytyminen

on esimerkiksi itkua, syliin hakeutumista sekä huomion ja lohdun hakemista äi-

diltä. Kiintymyssuhdekäyttäytyminen lapsessa aktivoituu joko lapsen tunnetilan,

äidin käyttäytymisen tai ympäristön vaikutuksen vuoksi. Lapsen väsymys, nälkä,

sairaus, kipu tai kylmyys aktivoivat kiintymyssuhdekäyttäytymisen. Äidin poissa-

olo, lähteminen tai läheisyyden välttely vaikuttavat lapseen ja käynnistävät kiinty-

myssuhdekäyttäytymisen. Myös yllättävät tilanteet ja tilaisuudet ja torjutuksi tule-

minen vieraiden ihmisten toimesta laukaisevat lapsessa kiintymyssuhdekäyttäy-

tymistä. Lapsen käyttäytymisen voimakkuuden taso vaihtelee lapsen iän ja tur-

vantarpeen mukaan. Jossain tilanteessa riittää äidin olinpaikan varmistaminen ja

toisessa tilanteessa lapsin ryntää itkien syliin. (Bowlby 1972, 313-314.)

Kiintymyssuhde voi olla turvallinen tai turvaton lapsen kiintymyssuhdekäytök-

sestä riippuen. Mary Ainsworth on tutkinut lasten käytöstä vieraissa tilanteissa

äidin ollessa paikalla ja poistuessa hetkeksi. Turvallisesti kiinnittynyt lapsi ei hä-

täänny uusissa tilanteissa äidin ollessa paikalla ja uskaltautuu tutkimaan paikkoja

pitäen äitiä turvapesänään. Äidin poistuessa lapsi on pahoillaan, mutta tervehtii

äitiä tämän palatessa. Turvattomasti kiinnittynyt lapsi taas ei tutki ympäristöään

vieraassa paikassa, vaikka äiti olisikin paikalla. Tällainen lapsi hätääntyy äidin
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poistuessa ja ei välttämättä tervehti tai ota kontaktia äitiin tämän palatessa.

(Bowlby 1972, 401.)

Ainsworthin (1978) tutkimusten mukaan äidin tai muun hoitajan sensitiivisyys

määrittelee lapsen kiintymyssuhteen. Sensitiivinen äiti reagoi lapsen tarpeisiin ja

tunteisiin välittömästi ja aidosti oikealla tavalla. Lapsen kehityksen kannalta on

tärkeää, että vanhempi on emotionaalisesti läsnä. Turvallisesti kiinnittynyt lapsi

kokee, että häntä rakastetaan ja hän voi luottaa vanhempiensa läsnäoloon. Vält-

televästi kiinnittynyt lapsi turvautuu omaan apuunsa, koska ei voi luottaa hoitajan

kykyyn havaita ja tyydyttää hänen tarpeitaan. Ristiriitaisesti kiinnittynyt lapsi puo-

lestaan tarrautuu vanhempiin saavuttamatta kuitenkaan turvallisuuden ja välittä-

misen tunnetta. (Punamäki 2012, 112.)

Jarkko Hautamäki kiteyttää kiintymyssuhdeteorian väitteeseen, että lapsen ko-

kema äidinriisto ja äidin rakkauden menetys voivat uhata lapsen kehitystä. (Hau-

tamäki 2001, 14-15.) Mirjam Kalland puolestaan sanoo, että kiintymyssuhdeteo-

rian mukaan kiintymyssuhteen luominen sekä läheiset, turvalliset ja pysyvät ih-

missuhteet ovat perustana lapsen terveelle kehitykselle. (Kalland 2012b, 207.)

Goldbergin (2001) mukaan turvallisella kiintymyssuhteella on suotuisa vaikutus

niin tunnesäätelyyn, oppimiseen kuin myös sosiaalisiin suhteisiin. Turvaton kiin-

tymyssuhdemalli puolestaan altistaa vetäytyvälle, takertuvalle tai hajaantuvalle

reagoinnille vaikeissa tilanteissa. Goldberg sanoo turvattoman kiintymyssuhteen

olevan yhteydessä epäjatkuvaan, lapsen tarpeita huomioimattomaan ja epäherk-

kään vuorovaikutukseen ja näkee sen lisäävän riskiä erityyppiseen psyykkiseen

oireiluun ja jopa persoonallisuushäiriön kehittymiseen. (Pajulo & Pyykkönen

2012, 77.)

Vuorovaikutustapahtumat jättävät vauvan mieleen muistijälkiä, jotka toistues-

saan riittävän samanlaisina muodostavat yleistyksiä, representaatioita. Repre-

sentaatiot ovat tunnepitoisia, merkityksellisiä hetkiä vauvan ja hoitajan välillä. Da-

niel Stearnin (1989) mukaan representaatiot sulautuvat sisäisiksi työskentelymal-

leiksi. Lastenpsykiatri Jari Sinkkonen sanoo Bowlbya mukaillen työskentelymal-

lien olevan tietoisia ja tiedostamattomia mentaalisia representaatioita maailmasta
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ja omasta itsestä siinä maailmassa. Työskentelymallien avulla lapsi havainnoi ta-

pahtumia, ennakoi tulevaisuutta ja tekee sitä koskevia suunnitelmia. Työskente-

lymalliin sisältyy muistikuvia ja odotuksia sekä hyvässä tapauksessa luottamus

äidin saatavilla oloon. Hoivaa ja turvallisuutta sisältävät sisäiset työskentelymallit

luovat ympäristöön turvallisuutta ja ennakoitavuutta sekä vapauttavat voimava-

roja ympäristön tutkimiseen. (Sinkkonen 2001, 155.)

Työskentelymallit suodattavat kokemuksia tavalla, joka vähentää spontaanin

muutoksen mahdollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsella on taipumus pysyä

opituissa ja toimiviksi havaituissa työskentelymalleissa. Turvallisesti kiinnittynyt

lapsi pystyy joustavasti sopeuttamaan käytöstään olosuhteiden mukaan. Mitä

vaikeammat kasvuolosuhteet lapsella ovat olleet, sitä tiukemmin tämä pitää kiinni

omaksumistaan selviytymisstrategioista. (Sinkkonen 2001, 155-156.)

Minnesotassa tehty seurantatutkimus (Minnessota Parent- Child Project) osoitti,

että sosiaalisesti heikoissa oloissa kasvaneet ja turvattomasti kiinnittyneet lapset

olivat selvästi ikätovereitaan useammin aggressiivisia ja heillä oli ongelmia tove-

risuhteissaan. Sinkkonen selittää tätä sillä, että krooniset hylkäämiskokemukset

ja pettymykset herättävät lapsessa raivoa, joka voi purkautua joko kiintymyshah-

moa kohtaan tai muihin ihmissuhteisiin. Yksi aggressiokynnystä madaltava piirre

välttelevässä kiinnittymisessä on vaikeus eläytyä toisen tunteisiin. Seurantatutki-

muksissa on löydetty samansuuntaisia tuloksia organisoitumattoman kiintymys-

suhteen ja esikouluiässä ilmenevän aggressiivisuuden välillä. Aggressiivisuutta

ennustaa parhaiten yhdistelmä, johon kuuluu organisoitumaton kiintymyssuhde

ja vaikea temperamentti kaksivuotiaana. (Sinkkonen 2001, 160-161.)

Kiintymyssuhdeteorian mukaan on hyvä tarkastella kysymystä siitä, kuinka siirty-

mävaihetta kotihoidosta päivähoitoon voidaan pehmentää niin, ettei kokemus ylit-

täisi lapsen voimavaroja ja kuinka kiintymyssuhteita pystytään turvaamaan paitsi

siirtymävaiheessa, myös sen jälkeen. Päiväkodissa lapsi joutuu jakamaan vie-

raan aikuisen huomion monen muun lapsen kanssa. Lapsi selviää tilanteesta, jos

hänellä on käytettävissään hoitaja, jolla on tarpeeksi aikaa ja kykyä eläytyä lap-

sen tilanteeseen. (Kalland 2012a, 157-158.)
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2.2 Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot
Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot ovat eri asioita. Sosiaalisuudella tarkoitetaan

ihmisen halua olla toisten ihmisten seurassa ja sosiaalisilla taidoilla taas kykyä

olla muiden kanssa tekemisissä. Sosiaalisuus on synnynnäinen temperamentti-

piirre, kun taas sosiaaliset taidot ovat opittuja. Se, että ihminen pitää muiden seu-

rasta, ei tarkoita sitä, että hän tulee näiden kanssa toimeen. (Keltikangas-Järvi-

nen 2010, 17-18.)

Sosiaalisuus tarkoittaa sitä, miten palkitsevaa ihmiselle on muiden ihmisten

seura. Se ilmenee lapsilla uusien ihmisten aktiivisena lähestymisenä ja tuttavuu-

den tekemisenä. Sosiaalinen lapsi hakeutuu leikkiin toisten kanssa eikä häntä

pelota mennä tuntemattomien ihmisten joukkoon. Pienen lapsen taito lähestyä

uusia sosiaalisia tilanteita on osoitus lapsen synnynnäisestä temperamentista.

Sosiaalisuudesta ei vielä seuraa hyviä sosiaalisia taitoja tai toverisuosiota. Seu-

rauksen tulevat ympäristön ja aikuisen antamasta palautteesta. (Keltikangas-Jär-

vinen 2010, 37-38.)

Temperamentti on kooste pysyvistä ominaisuuksista ja sen ilmenemistavassa

esiintyy elämänkaaren aikaista vaihtelua. Sama piirre näkyy pienellä lapsella eri-

laisena kuin aikuisella. Temperamenttipiirteitä voidaan pitää minuuden biologi-

sena pohjana. Ne muovaavat kehittyvää persoonallisuutta sen mukaan, miten

ympäristö vahvistaa tai vaimentaa yksilöllisiä perustaipumuksia. (Sajaniemi, Su-

honen, Nislin, Mäkelä 2015, 47-48.)

Sosiaalinen kyvykkyys eli sosiaalinen kompetenssi ja sosiaaliset taidot voidaan

erottaa toisistaan. Tällöin taidoista puhutaan selkeästi yksittäisinä sosiaalisina

ominaisuuksina, joiden avulla ratkaistaan sosiaalisia ongelmia. Sosiaalinen kom-

petenssi taas nähdään laajemmin kykynä olla vuorovaikutuksessa muiden ihmis-

ten kanssa. Sosiaaliseen kompetenssiin luetaan kyky olla vuorovaikutuksessa

ympäristön kanssa, tavoitella ja saavuttaa tarkoituksenmukaisia sosiaalisia pää-

määriä, sitoutua tehokkaasti monimutkaisiin sosiaalisiin vuorovaikutustilanteisiin,

rakentaa ystävyyssuhteita ja saavuttaa suosiota tovereiden joukossa. (Keltikan-

gas-Järvinen 2012, 51.)



8

Sosiaalisiin taitoihin kuuluu laaja varasto vaihtoehtoja sosiaalisten ongelmien rat-

kaisemiseksi ja kyky valita oikea ratkaisu kulloiseenkin ongelmaan. Hyvillä sosi-

aalisilla taidoilla varustetun ihmisen toimintaan ei välttämättä kiinnitetä paljon

huomiota verrattuna sosiaalisten taitojen puutteeseen. Sosiaaliset taidot tarkoit-

tavat myös kykyä ymmärtää toista ihmistä, hänen näkökantojaan ja tunteitaan.

Myös empatia, eli kyky asettua toisen asemaan ja sympatia, eli toisen ihmisen

kokemusten herättämä sääli ja myötätunto, luetaan sosiaalisiin taitoihin. Lisäksi

hienotunteisuus ja sosiaalinen herkkyys ovat sosiaalisia taitoja. (Keltikangas-Jär-

vinen 2010, 22-23.)

Ihmisellä on valmius erottaa elollinen elottomasta. Tämä erottelu perustuu ai-

voissa sijaitseviin varhaisiin peilausjärjestelmiin, joiden kautta ihminen oppii toi-

mintoja. Jo vauvaa kiinnostaa elävä kumppani. Jäljittelemällä toisen ihmisen toi-

mintaa vauva alkaa hahmottaa kehoaan ja harjoitella toisen ihmisen tunnetilojen

oivaltamista ja niihin liittymistä, eli empatiataitoja. (Sajaniemi ym. 2015, 94.)

Empatia, eli kyky havaita toisen tunne, on synnynnäistä. Kyky on yksilöllinen ja

joidenkin lasten on vaikeampi huomata ja arvostaa toisten tunteita. Nämä lapset

tarvitsevat muita enemmän tukea kehittyäkseen empaattisiksi ja toiset huomioon

ottaviksi yksilöiksi. Hyvässä vuorovaikutuksessa aikuinen mukauttaa omaa tun-

neviestintäänsä ja osoittaa näin lapselle tämän tunnetilan ja vireystason muutos-

ten tulleen havaituksi. Näin aikuinen viestittää turvaa ja auttaa lasta säätelemään

stressireaktioitaan. Aikuisen myötäelämisen turvin lapsi alkaa tuntea mielihyvää

jakamisesta ja hän oppii eläytymään toisten tunteisiin. (Sajaniemi jne. 2015, 95-

96.)

Sosiaalisten taitojen vastakohtana voidaan pitää aggressiivisuutta. Aggressio on

monessa tilanteessa tehokkainta, kun taas sosiaalisesti rakentava keino voi olla

hitaampi. Sosiaalisesti toivottava käytös ei valikoidu itsestään lapsen käy-

tökseksi, vaan kasvattajan tulee tukea lasta löytämään eettisesti hyväksyttävät

keinot toimia ja selviytyä ryhmässä. (Keltikangas-Järvinen 2010, 23-24.)
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Ympäristö vahvistaa lapsen olemassa olevia taipumuksia ja tekee niistä lapsen

persoonallisuuden. Vähäisellä sosiaalisuudella varustettu lapsi kokee sosiaaliset

tilanteet kuormittaviksi, jos lasta ei opeteta luottamaan itseensä. Vähäiseen itse-

luottamukseen johtaa se, että lapselle kerrotaan hänen olevan liian arka tai ujo ja

vääränlainen. Sen sijaan kasvattajan tulisi näyttää lapselle, kuinka toisten kanssa

on hauskaa ja kuinka itse ottaa kontaktia lapseen ja vastata lapsen aloitteisiin.

Ympäristö vahvistaa moninkertaisesti niitä taitoja, joihin lapsella on synnynnäinen

valmius. Positiivinen palaute antaa erinomaisen lähtökohdan itsetunnon kehityk-

selle. (Keltikangas-Järvinen 2010, 39-40.)

Lapsi tarvitsee emotionaalisesti läsnä olevaa vuorovaikutusta. Emotionaalisen

saatavilla olon teorian mukaan sensitiivinen vuorovaikutus ennustaa lapsen tur-

vallista kiintymyssuhdetta ja sosiaalista kyvykkyyttä. Lapselle kehittyy mahdolli-

suus luoda kaverisuhteita ja toimia oppimisympäristössä turvallisesti. (Salo 2012,

92).

Sosiaalinen liittyminen on lähtökohtana aktiivisen osallisuuden kehittymiselle. So-

siaalisen liittymisen tila on kehittynein säätelyhermoston eli autonomisen hermos-

ton tiloista. Nisäkkäille on muodostunut myönteistä sosiaalista yhteyttä varten so-

siaalisen liittymisen hermosto. Tämä aktivoituu, kun aivorungon pohjalla oleva

aivotumake aktivoituu toisten ihmisten kehon kielestä, kasvojen ilmeistä ja äänen

sävyistä virtaavista turvaa välittävistä viesteistä. Korjaaminen on vastavuoroista

sisäisten tilojen säätelemistä. Kyse on peilausilmiöstä, jossa toisten kokemat tun-

teet herättävät itsessä samalaisia tunteita ja itselle virinneet tunteet puolestaan

ylläpitävät toisten tunteita. Muiden tunnetilat, päämäärät ja merkitykset huoma-

taan niiden herättämän vastakaiun perusteella. (Sajaniemi ym. 2015, 99-104,

107-108.)

Kognitiivinen kehitys asettaa puitteet, joissa itsesäätelytaidot voivat kehittyä.

Claire Kopp (1982) tarkoittaa itsesäätelyllä joustavaa, muutoksiin mukautuvaa ja

tietoista itsen kontrollointia, joka alkaa ilmetä aikaisintaan taaperoiässä. Toimin-

nansäätely on ulkoa ohjautuvaa ja vaatii paljon tukea ympäristöltä. Barkleyn

(1997) hybridimallissa itsesäätelytaidot kehittyvät myös vaiheittain rakentuen

toistensa varaan. Varhaisin taito Barkleyn teorian mukaan on inhibitiokyky, eli
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kyky viivästyttää toimintaa. Inhibitio on edellytys itsesäätelytaitojen kehitykselle.

Inhibitiokyky paranee hermoston kehittyessä ja lapsi kykenee viivästämään reak-

tioitaan, jolloin häiriöherkkyys vähenee. Ärsykkeen ja toiminnan välinen viive on-

kin edellytys toiminnan suunnittelulle. Sen ansiosta lapsi oppii ajattelemaan

eteen- ja taaksepäin sekä pohtimaan toimintavaihtoehtojaan. (Määttä & Aro

2011, 43-47.)

Itsesäätelyn kehittyminen on noussut tutkimuksissa esille tärkeänä kouluvalmiu-

teen liittyvänä tekijänä. Itsesäätelyllä on paitsi huomattava merkitys lapsen kou-

luvalmiuteen, myös myöhempään koulumenestykseen. Oppimiseen vaikuttavat

oppimiskyvyn lisäksi sosiaalinen käytös, sosiaaliset suhteet ja lapsen kyky sää-

dellä omaa käyttäytymistään, tarkkaavaisuuttaan ja tunteitaan suhteessa toisiin

lapsiin. Itsesäätelytaidot auttavat lasta kontrolloimaan tarkkaavuuttaan, käytös-

tään ja tunteitaan. Lapset, joilla on hyvät itsesäätelytaidot, toimivat todennäköi-

semmin sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla opettajien ja koulutovereiden seu-

rassa, kykenevät suuntaamaan tarkkaavuutensa oppimiseen ja muihin akatee-

misiin tehtäviin ja menestyvät tutkimusten mukaan koulussa alhaisempaan it-

sesäätelyyn kykeneviä lapsia paremmin. Lasten koulumenestys ei siis ole riippu-

vainen vain oppimiskyvystä ja akateemisista taidoista. (Eisenberg et al., 2010,

692-693.)

Varhaiskasvatuksen yhtenä tärkeänä tavoitteena pidetään aktiivisen osallisuu-

den tukemista eikä tavoite voi toteutua ilman sosiaalista yhteyttä. Sosiaalisen yh-

teyden tilassa oleminen tuntuu hyvältä lapsista ja aikuisten on silloin helppo olla

heihin yhteydessä. Aktivoituneena sosiaalisen liittymisen hermosto tukee lapsen

uteliaisuutta, vastaanottavuutta ja vastavuoroista viestintää toisia kohtaan. (Sa-

janiemi ym. 2015, 99,108.)

2.3 Vertaissuhteet
Päiväkodissa suuri osa lasten leikeistä tapahtuu vertaisryhmässä. Päiväkoti-

ryhmä tukee lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä etenkin silloin, jos

lapsi on suosittu leikkitoveri. Ryhmässä lapsi kehittää itsetuntemustaan suh-

teessa toisiin ja tämä lisää omaa todellisuuden ymmärtämistä. Lapsen toimintaan
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ryhmässä vaikuttavat lapsen omat sosiaaliset taidot ja ryhmän sosiaalinen oppi-

misympäristö. Tasavertaisissa sosiaalisissa suhteissa lapset oppivat toisiltaan

kuuntelemisen, toisen huomioon ottamisen ja auttamisen taitoja. Vertaissuh-

teissa lapset myös havaitsevat toistensa erilaisuuden ja samanlaisuuden. (Saja-

niemi ym. 2015, 146.)

Tutkimuksissa on todettu lasten ystävyyssuhteiden olevan hyvin pysyviä ja pitkä-

kestoisia ja ne syntyvät usein jo päiväkodissa. Marita Neitolan väitöstutkimuk-

sessa koulu ja päiväkoti ilmenivät vanhempien näkemysten mukaan lasten ver-

taissuhteiden kannalta merkityksellisinä yhteisöinä. Päiväkodissa lapsille oli muo-

dostunut vakaita ja vielä kouluvaiheessakin tärkeitä ystävyys- ja kaverisuhteita,

joita vanhemmat halusivat vaalia. (Neitola 2011, 119-120.)

Sajaniemen ja Kirveksen (2012) tutkimuksen mukaan psykologinen kiusaaminen

on yleisin kiusaamisen muoto varhaiskasvatusikäisillä ennen kielellistä ja fyysistä

kiusaamista. Toisen lapsen jättämistä ryhmän ulkopuolelle pidettiin yleisimpänä

kiusaamisen muotona niin lasten kuin vanhempienkin mielestä. Työntekijöiden

mukaan yhteisestä leikistä poissulkeminen on lasten tapa käyttää valtaa ja mani-

puloida sosiaalisia suhteita päiväkodissa. Jopa kaksikymmentäyksi prosenttia

päiväkotilapsista pelkäsi tulevansa kiusatuksi päiväkodissa. Todellisuudessa kiu-

saamista kuitenkin tapahtuu vähemmän kuin sitä pelätään tapahtuvan. Kiusaa-

minen ja kiusatuksi joutuminen koetaan hyvin subjektiivisesti, joten ilmiön laajuu-

desta on vaikea tietää totuutta. (Sajaniemi & Kirves 2012, 393, 397.)

Väitöskirjassaan kiusaamisen tutkimusta jatkanut Laura Repo (ent. Kirves) to-

teaa, että yleisin tapa puuttua kiusaamiseen on eristää kiusaaja ryhmän ulkopuo-

lelle. Poistamalla lapsi tai laittamalla tämä jäähylle ei kuitenkaan saada kiusaa-

mista loppumaan. Kiusaamisen ehkäisy varhaiskasvatuksessa perustuu yksilön

sisäiseen motivointiin kohti prososiaalisia taitoja. Kiusaamista päiväkodeissa tu-

lisi ehkäistä panostamalla ryhmäkoheesioon ja käyttämällä sensitiivisiä pedago-

gisia menetelmiä rangaistusten sijaan. Sen sijaan, että kiusaaminen nähtäisiin

yksilön ongelmana tai toimintatapana, tulisi kasvattajien paremminkin vahvistaa

ryhmää toimimaan yhdessä. (Repo 2015, 48-53.)
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Lasten vertaisryhmissä tapahtuvan torjunnan on tutkittu olevan kielteisesti yhtey-

dessä lapsen myöhempiin oppimisvalmiuksiin. Olisikin tärkeää, että luokkatilan-

teessa ja myös varhaiskasvatuksessa pyrittäisiin tukemaan lasten sosiaalisten

taitojen kehitystä ja luomaan oppimista ja ryhmässä työskentelyä vahvistava il-

mapiiri. Vertaisten torjuntaan ja kiusaamiseen olisi tärkeä puuttua jo varhaisessa

vaiheessa ennen kouluikää.  (Vartiainen, Poikkeus, Lerkkanen, Nurmi & Kiuru,

2013, 60.)

2.3 Sosiaalisten taitojen tukeminen
Lapset ovat kiinnostuneita ikätovereistaan pienestä alkaen. Vauva on kiinnostu-

neempi toisista vauvoista kuin isommista lapsista. Taaperoikäiset puolestaan

leikkivät rinnakkain ja hakevat huomiota toisiltaan turvallisen aikuisen läsnä ol-

lessa. Pienillä lapsilla kontaktinottaminen saattaa vaikuttaa kovakouraiselta,

vaikka se onkin hyväntahtoista. Aikuisten tulee opettaa lapsille, kuinka toista hae-

taan leikkiin. Leikki-ikäiset leikkivät yhteisiä leikkejä ja viihtyvät lapsiryhmässä,

johon tuntevat kuuluvansa. Lapset siis harjoittelevat sosiaalisia taitoja vertais-

tensa kanssa, mutta tarvitsevat vierelleen sensitiivisen aikuisen joka tukee leikin

kulussa sekä ristiriitojen ja sääntöjen sopimisessa. Esi- ja alakoululaisilla rooli-

leikit muuttuvat sääntöleikeiksi ja yhteisöllisyys sekä laumaan kuuluminen koros-

tuvat. Hyvät vertaissuhteet tallentuvat lapsen emotionaaliseen muistiin, josta ne

palautuvat lapsen mieleen hänen myöhemmin joutuessa vastaavanlaisiin tilan-

teisiin. Positiiviset kokemukset vertaissuhteissa vahvistavat taitojamme olla tois-

ten kanssa ja tehdä toisilla hyvää. (Sajaniemi ym. 2015, 143-145.)

Päiväkotiryhmään sopeutuminen on lapselle haasteellista yksin. Pedagogisesti

sensitiivinen aikuinen toimii ryhmässä kannustavan, huomioivan ja positiivisen

ilmapiirin luojana. Kiinnostunut hymy, lämmin ääni ja katse viestivät lapselle tur-

vallisesta ilmapiiristä.  Aikuinen auttaa lapsia toimimaan keskenään ja ohjaa heitä

monipuolisiin leikkeihin huomioiden lapsen valmiudet, taidot ja mielenkiinnon

kohteet. Päiväkodin ryhmätilanteissa aikuisen eleet, kannustaminen ja äänen-

sävy tuottavat lapselle huomioiduksi tulemisen tunteen, siihen ei tarvita aina kah-
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denkeskisiä tilanteita. Lapsen osallisuus ryhmän jäsenenä antaa lapselle positii-

visia kokemuksia yhteydestä toisiin. Tämä vahvistaa lapsen positiivista itsetunte-

musta ja lisää lapsen motivaatiota yhdessä toimintaan ja sitä kautta uuden oppi-

miseen. (Sajaniemi ym., 2015, 148: Salo 2012, 92.)

Aikuinen voi tukea lasten sosiaalisia taitoja ja parantaa ryhmäkoheesiota osallis-

tumalla aktiivisesti lasten leikkeihin ja peleihin heidän luonnollisessa ympäristös-

sään. Sensitiivinen aikuinen huomioi lapsen ja tukee tätä vuorovaikutustilanteissa

toisten lasten kanssa. Turvallisessa ympäristössä lapset motivoituvat saades-

saan positiivisia kokemuksia ja tuntiessaan kuuluvansa osaksi ryhmään. Lapsen

tuntiessa olevansa osa joukkoa tämän ei tarvitse taistella paikastaan ryhmässä

eikä sen vuoksi kiusata muita. (Repo 2015, 53.) On tärkeä tunnistaa ne lapsen ja

ympäristön vuorovaikutukseen liittyvät tekijät, joihin vaikuttamalla voidaan par-

haiten tukea lapsen kehitystä (Alijoki, Suhonen, Nislin, Kontu, Sajaniemi 2013,

25).

Vertaissuhteet vaikuttavat myös osallisuuteen ja osallisuuden kokemus kasvaa

lasten myönteisiä vertaissuhteita edistämällä. Hyljeksityksi tuleminen vertaissuh-

teissa puolestaan hankaloittaa sekä lapsen osallisuutta, että vaikeuttaa oppi-

mista. Tutkijoiden mukaan pitkään jatkuneet vertaissuhdeongelmat ennustavat

huonoa koulumenetystä, mielenterveysongelmia ja jopa rikollisuutta. (Poikkeus,

Rasku-Puttonen, Lerkkanen, Kuorelahti, Siekkinen, Kiuru & Nurmi 2013 116-

117.)

Ulossulkemisen lisäksi konfliktit ovat ryhmän ilmapiirille haitallisia ja ne vähentä-

vät ryhmäkoheesiota.  Kasvattajien tulisi tukea yhteenkuuluvuutta ja yhteisölli-

syyttä ja sosiaalista osallisuutta kaikenlaisissa päiväkotiryhmissä. (Viitala 2014,

164.)

Tutkimuksen mukaan vahva ohjaava ja emotionaalinen tuki ensimmäisen luokan

aikana kuroi umpeen eron, joka riskilapsilla oli suorituksissaan verrattuna mata-

lan riskin lapsiin. Erityisesti emotionaalinen tuki oli yhteydessä parempaan kou-
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lumenestykseen. Lasten kyky muodostaa hyvä suhde opettajaansa vähensi kon-

fliktitilanteita koulussa ja paransi kouluun sopeutumista. (Hamre & Pianta 2005,

961.)

Lasten sosiaalisuutta ja aggressiivisuutta on tutkittu interventiotutkimuksessa Yh-

dysvalloissa. Tutkimuksessa henkilökuntaa koulutettiin tukemaan lasten prososi-

aalisia aloitteita. Erot testiryhmän ja verrokkiryhmän välillä olivat tutkimusjakson

jälkeen selvät. Testiryhmän lapsilla aggressiivinen käytös oli vähentynyt ja pro-

sosiaaliset aloitteet lisääntyneet. Tutkijoiden mukaan pienryhmissä lapset ovat

interaktiivisempia ja vastaanottavaisempia kuin suuressa ryhmässä. Pienryh-

mässä lasten on helpompi toimia ja aikuisten puolestaan puuttua ja ohjata lasten

toimintaa. Pienryhmässä opituista toimintatavoista voi vakiintua lapselle pysyviä

toimintamalleja, joita voidaan käyttää hyväksi myös suuremmassa ryhmässä.

(Girard, Girolametto, Weitzman, Greenberg 2011, 312-318.)

Toistuva stressivalpastuminen ilman aikuisen kanssasäätelyä vahvistaa lapsen

taipumusta reaktiivisuuteen. Voimakkaan reaktion aiheuttaneen ärsykkeen

kanssa samaan aikaan esiintyneet muut ärsykkeet alkavat toimia uusissa tilan-

teissa stressireaktioiden käynnistäjinä. Näin lapsi ikään kuin herkistyy stressiko-

kemuksille ja on jatkuvassa valmiustilassa. Jatkuva syöte tuhoaa hippokampuk-

sen hermosoluja, ja sen toiminta heikkenee. Tällöin aisti-informaation jäsentymi-

nen jää puutteelliseksi, josta puolestaan on haittaa informaation käsittelylle. Toi-

sen ihmisen läsnäolo ja sopiva avustaminen auttavat lasta löytämään uusia ta-

poja pulmallisessa tilanteessa. (Sajaniemi ym. 2015, 39-40.)

Jean Piagetin teoria mukauttamisesta ja Lev Vygotskyn ajatukset lähikehityksen

vyöhykkeestä kuvaavat lapsen toimintatapojen muovautumista vuorovaikutuk-

sessa toisen kanssa. Oppiminen, uudet tavat jäsentää aisti-informaatiota ja toi-

mia sen perusteella, ovat palkitsevia ja mielihyvää tuottavia. (Sajaniemi ym.

2015, 40.)

Sosiokulttuurinen näkökulma selittää oppimisen prosesseja lähikehityksen vyö-

hykekäsitteen avulla. Käsite kuvaa sosiaalista toimintaa, jossa ryhmän jäsenet
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luovat vuorovaikutuksessa rakentuvan tuen turvin jotain sellaista, mikä ei olisi yk-

sin heille mahdollista. Aikuisen tarjoaman tuen laadussa korostuvat oikea-aikai-

suus sekä herkkyys huomioida lapsen tarpeet ja kehitys. (Kronqvist & Kumpulai-

nen 2011, 75.)

Päiväkodin ja koulun vaikutus lapsen elämään on merkittävä lapsen kotitaustasta

riippumatta. Ammattitaitoiset aikuiset voivat vaikuttaa lapsen kehitykseen pienillä

teoilla, jotka voivat saada aikaan suuria vaikutuksia. Aikuisten myönteinen, avoin

ja kannustava suhtautuminen lapseen alkaa vahvistaa itseään ja yhden hyvän

asian toteutuminen lisää seuraavan hyvän asian toteutumisen todennäköisyyttä.

(Sajaniemi ym. 2015, 58-59; Suhonen ym. 2016.)
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3 VARHAISKASVATUKSEN LAATU

3.1 Varhaiskasvatuksen laatutekijät
Varhaiskasvatuksen laadusta puhutaan tällä hetkellä paljon. Laatu käsitteenä on

hyvin moniselitteinen ja abstrakti. Laatua on vaikea määritellä sen kompleksisuu-

den vuoksi ja eri tieteenalat tekevät sen kukin omalla tavallaan. Laatua voidaan-

kin arvioida paremmin liittämällä se johonkin subjektiin, kuten tässä varhaiskas-

vatukseen. (Alila 2013, 37-38.)

Dahlberg, Moss & Pence luokittelevat laatukriteerit kolmeen ryhmään: rakenteet,

prosessit ja tulokset. Rakenteellisilla kriteereillä tarkoitetaan erilaisia resursseja,

ryhmäkokoa, aikuinen-lapsi -suhdelukua, henkilökunnan koulutusta sekä opetus-

suunnitelmaa ja sen sisältöä. Prosessikriteerit taas määrittelevät toiminnan pro-

sessia, lasten ja aikuisten toimintaa, sekä aikuisten ja lasten kuin myös henkilö-

kunnan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta. Tuloskriteerit on puolestaan ta-

vallisesti määritelty lasten myönteisinä kokemuksina, vanhempien tyytyväisyy-

tenä ja lasten kasvuna ja oppimisena. (Nummenmaa 2004, 82.)

Pohjoismaalainen päivähoito on yleisesti arvostettua ja sitä pidetään laaduk-

kaana. Päivähoidon laadulla on tutkittu olevan suora yhteys lasten sosioemotio-

naaliseen hyvinvointiin. Ruotsalaisen pitkittäistutkimuksen mukaan korkealaatui-

sella päivähoidolla voidaan ennustaa olevan vähemmän vaikutusta lasten sosi-

aaliseen vetäytymiseen kuin vähemmän laadukkaalla päivähoidolla. (Hagekull &

Bohlin 1995, 514.)

Varhaiskasvatusta voidaan kehittää vain, mikäli perusedellytykset ovat kun-

nossa: henkilökunta on hyvin koulutettua ja motivoitunutta. Kaiken kaikkiaan tar-

vitaan paitsi riittävästi resursseja ja poliittisesti ilmaistu tahtotila ja tuki, myös hy-

vin organisoitu varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmä. Varhaiskasvatusta sää-

dellään opetussuunnitelmaperustein, normein ja säädöksin, jotka pitävät sisäl-

lään erilaisia laatukriteerejä. Nämä eivät vielä kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan

myös varhaiskasvattajia, joilla itsellään on visioita laadukkaasta varhaiskasvatuk-

sesta. (Nummenmaa 2004, 85-86.)
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Varhaiskasvattajien ja esikoulunopettajien koulutuksella on selvä vaikutus lapsi-

ryhmässä toteutettavan varhaiskasvatuksen laatuun. Amerikassa on monissa

osavaltioissa suosituksena, että neljävuotiaille suunnatun esikoulun (pre-kinder-

garten) opettajilla on kandidaatin tutkinto (Bachelors´s degree) ja sen lisäksi opin-

toja varhaiskasvatuksesta. (Early et al 2007, 559.) Earlyn tutkimusryhmä ei kui-

tenkaan ole löytänyt täysin suoria yhteyksiä erilaisen koulutuksen saaneiden

opettajien ja lasten oppimistulosten välillä. Opetuksen laatu on monimutkainen

asia, johon vaikuttaa moni muukin tekijä kuin koulutus. (Early et al 2007, 576.)

1990-luvulla aloitettu NICHD (National Institute of Child Health and Human De-

velopment Study of Early Child Care) –tutkimus, johon osallistui useita osavalti-

oita Yhdysvalloissa, tarkasteli päivähoidon yhteyttä lasten sosiaaliseen kehityk-

seen. Tutkimuksen mukaan päivähoidon riskitekijöitä ovat liian varhainen hoi-

donaloitus, liian pitkät hoitopäivät, liian suuret ryhmät ja vaihtuvat tai epäpätevät

hoitajat. Kaikki riskitekijät ovat yksittäisiä, mutta riski luonnollisesti nousee mitä

enemmän laatua heikentäviä tekijöitä tulee mukaan. Tutkimustulosten perus-

teella voidaan sanoa, että aggressiivisuus ei lisäänny silloin, kun päivähoito alkaa

ensimmäisen ikävuoden jälkeen, ryhmä koostuu muutamasta lapsesta, hoitajat

eivät vaihdu ja hoito ei kestä huomattavasti yli kuutta tuntia päivässä. (Keltikan-

gas-Järvinen 2012, 132-134.)

Päivähoidon laatuun vaikuttavia riskitekijöitä on monia ja heikkolaatuisella päivä-

hoidolla on useita kielteisiä vaikutuksia laatuun. Ryhmäkoko ja henkilökunnan

koulutus vaikuttavat hoidon laatuun ja hoitopäivän pituudella sekä hoitopaikan ja

hoitajien pysyvyydellä on ratkaiseva merkitys. Lapsen ikä tulee ottaa huomioon

päivähoitomuodoista päätettäessä ja hyvä ja toimiva yhteistyö henkilökunnan

sekä vanhempien välillä tukee lasten kehitystä. Myös kotona saadun kiintymys-

suhteen laadulla on vaikutusta siihen, kuinka päivähoito vaikuttaa yksittäiseen

lapseen. Normaalioloissa alle kolmevuotias lapsi ei tarvitse kehityksensä tueksi

päivähoitoa. Laadukkaalla päivähoidolla on toki myös myönteisiä vaikutuksia ris-

kioloissa elävien lasten kehitykseen ja laadukas päivähoito sekä esiopetus val-

mentavat lasta toimimaan ryhmässä ja tukevat kouluun valmistautumista. (Kal-

land 2012a, 156.)
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Suuressa ryhmässä muodostuu monia riskejä lapsen kehitykselle. Vuorovaikutus

lasten kanssa on vähäistä, sillä ryhmässä aikuisen huomiota on jakamassa niin

paljon lapsia. Suurissa ryhmissä lapset joudutaan myös opettamaan olosuhtei-

den pakosta aikaisessa vaiheessa omatoimisiksi ja aikuisista riippumattomiksi.

Kun hoitovastuu on jakautunut useammalle aikuisella lapsen kiinnittyminen saat-

taa viivästyä. (Rusanen 2011, 232.)

Varhaiskasvatus on tärkeä vaihe ennen esikoulua. Yhdysvalloissa on erityisesti

riskilapsille suunnattua pre-kindergarten toimintaa jo ennen varsinaisen esikou-

lun aloitusta. Tällä valtion tukemalla ohjelmalla on ollut positiivinen vaikutus riski-

perheiden lasten koulunaloitukseen. (Early et al 2007, 558.)

Lapsen kokemaa kuormitusta päivähoidossa voidaan helpottaa pedagogisin kei-

noin. Sensitiivinen aikuinen tukee ja säätelee lasta, jotta tällä olisi mahdollisuus

päästä takaisin yhteyteen ja liittyä osaksi ryhmää. Päivähoidon laatuun vaikuttaa

hoitajien ymmärrys lapsen kehityksestä ja siitä, miksi lapsi irtoaa vuorovaikutus-

yhteydestä ja miten hänet saa takaisin yhteyteen. (Sajaniemi 2016.) Lapsen

psyykkinen turvallisuus varhaiskasvatuksessa muodostuu pääosin lapsen ja

häntä hoitavien aikuisten välisessä vuorovaikutuksessa (Suhonen 2009).

Päivähoidon laadun arvioinnissa ollaan siirtymässä seuraavalle aallolle, jossa

lapsen ja vanhemman osallisuus korostuu laatukeskustelussa. Varhaiskasvatus-

tutkimuksessa on myös lisääntynyt lasten aktiivista roolia edustava ja lapsen ko-

kemuksia tavoittamaan pyrkivä tutkimuspainotus. Myös kasvatuskumppanuu-

della on yhä vahvempi jalansija varhaiskasvatuksessa. (Alila 2013, 89.)

3.2 Varhaiskasvatusympäristön laatu
Oppimisympäristöllä tarkoitetaan erilaisia fyysisiä, teknisiä, sosiaalisia, kulttuuri-

sia, kognitiivisia ja affektiivisia ympäristöjä, joissa opitaan. Oppimisympäristö voi

olla paikka, mutta se voilla myös yhteisö, verkosto tai toiminta, joka tukee oppi-

mista. Hyvä oppimisympäristö virittää lasta aktiiviseen, itsenäiseen ja luovaan

toimintaan. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 24, 45.)
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Hyvän oppimisympäristön suunnittelussa on otettava huomioon seuraavat seikat:

päämääräsuuntautuneisuus, kompleksisuus ja autenttisuus, vuorovaikutteisuus,

eettinen ja moraalinen reflektointi ja arvioinnin ja seurannan mahdollisuudet. Op-

pimisympäristöjen luominen on vaativaa, mutta huolella suunniteltu ja toimiva op-

pimisympäristö tarjoaa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia oppimiseen ja

reflektointiin yksin ja yhdessä. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 50-52.)

Ruotsalaistutkimuksessa yhdeksi laadun kriteeriksi fyysisten tilojen ja sopivan ku-

rinalaisuuden lisäksi nostettiin lämmin emotionaalinen ilmapiiri niin lasten kesken

kuin myös aikuisten ja lasten välillä (Hagekull & Bohlin 1995, 520).

Käyttäytymisen haasteet ovat lisääntyneet pienten lasten keskuudessa. Tutki-

musten mukaan aikuisten asenne haastavasti käyttäytyvää lasta kohtaan on mer-

kittävä. Lasta voidaan tukea tämän käyttäytymisen haasteissa, jos opettaja itse

saa tukea omalle työlleen ja välineitä sen arviointiin. Työn arviointi- ja suunnitte-

lumenetelmän (Learning Environment Assessment, LEANS) avulla opettaja voi

kehittää toimintaansa tukemaan lasten käyttäytymistä. Oppimisympäristön laa-

dun arviointimittari auttaa opettajia oman työn arvioinnissa ja auttaa näkemään,

miten oppimisympäristöt (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen), rakenteet, suun-

nittelu, lasten käyttäytymisen ohjaaminen ja lapsen kohtaaminen vaikuttavat las-

ten käytökseen. (Strain-Joseph 2004.)

Oppimisympäristön pedagogista laatua tulee arvioida, kun tavoitteena on edis-

tää lasten sosiaalisia taitoja ja osallisuutta. Henkilökunnan pedagoginen osaa-

minen vaikuttaa varhaiskasvatuksen laatuun. Lasten keskinäisiin suhteisiin ja

sosiaaliseen osallisuuteen myötävaikuttaa henkilökunnan vahva pedagogiikka.

(Syrjämäki et al 2016, 12.)
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4 VUOROHOITO OSANA VARHAISKASVATUSTA

4.1 Vuorotyö ja vuorohoito
Vanhempien työnteolla on suuri merkitys perheiden arkeen ja hyvinvointiin. Palk-

katyöhön käytettävä aika on pois perheen yhteisestä ajasta ja se ja vaikuttaa ar-

jen rutiineihin. Lapsiperheen arkirytmiä määrittävät työn ohella yhteiskunnalliset

palvelut, kuten päivähoito, koulu, harrastukset ja kauppojen aukioloajat. Arjen

rytmi puolestaan vaikuttaa perheiden ja lasten uni- ja valverytmiin ja kokonaisuu-

teen niin sosiaalisesti kuin biologisestikin. Työskentely iltaisin, öisin tai viikonlop-

puisin tarkoittaa ajan käytön kannalta sitä, että perheen aikarytmi eroaa muun

yhteiskunnan aikarytmistä. (Tammelin & Rönkä 2013, 306-307.)

Työajan keskeiset ulottuvuudet ovat sen pituus, työn ajoitus ja rytmi, ennakoita-

vuus ja autonomia. Työajan pituus määrittelee ajan, joka käytetään työhön ja sen

ajoitus työajan sijoittumisen vuorokauteen, viikkoon ja kalenterivuoteen. Työn

tempo vaikuttaa siihen, miten työ koetaan ja millaisia vaikutuksia työllä on työn-

tekijälle. Työajan neljäs ulottuvuus on työajan ennakoitavuus. Ennakoimattomuus

saattaa olla ongelma erityisesti työn ja muun elämän yhteensovittamisen näkö-

kulmasta. Viides työajan ulottuvuuksista on autonomia, jolla viitataan siihen,

missä määrin työntekijä voi itse vaikuttaa työaikoihinsa. Usein työaika-autonomia

merkitsee joustoa työn aloittamisessa tai lopettamisessa. (Tammelin & Rönkä,

2013 307.)

Palkansaajien työaikamuoto on selvästi yhteydessä ammattiryhmään, sosioeko-

nomiseen asemaan sekä ikään. Vuorotyön osuus on kasvanut viime vuosien ai-

kana. Ylemmistä toimihenkilöistä 90 prosentilla on päivätyö, kun taas alemmista

toimihenkilöistä vain 65 prosenttia tekee päivätyötä. Työntekijöistä vain hieman

yli puolet (57%) tekee päivätyötä. Päivätyötä tekevien osuus lisääntyy iän myötä

alle 25-vuotiaiden 49 prosentista yli 55-vuotiaiden 74 prosenttiin. Nuorin ikäryhmä

tekee vastaavasti muita yleisemmin vuorotyötä. 35 ikävuoden jälkeen vuorotyön

osuus on enää 17-18 prosenttia. Vuorotyö koetaan rankaksi, jonka vuoksi van-

hemmat palkansaajat hakeutuvat päivätöihin, jos se suinkin on mahdollista.

(Lehto & Sutela 2008, 132.)
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Päivätöiden lisäksi ylityöt ovat erittäin yleisiä. Erityisesti isien ylitöiden teko on

ollut keskustelun alla viime vuosina. 1990-luvulla perheenisät tekivät paljon yli-

töitä, kun taas 2000-luvun alussa isien arvojärjestyksessä oli nähtävissä perhe-

keskeisempi suuntaus. Vuonna 2008 tehdyn tutkimuksen mukaan isien ylitöiden

teko on taas yleistynyt. Miesten ylitöiden teko on jopa hieman yleisempää per-

heellisten kuin lapsettomien miesten keskuudessa. (Lehto & Sutela 2008, 138.)

Äitien joukossa ylityöt ovat perinteisesti olleet yleisimpiä yhtäältä isompien, eli

vähintään 12-vuotiaiden lasten äitien kohdalla (31 % v. 2008), mutta toisaalta

myös kaikkein pienimpien, eli alle kolmevuotiaiden lasten äitien joukossa (30 %).

Aivan yhtä yleisiä ylityöt eivät ole niitten äitien joukossa, joilla nuorin lapsi on 3–

11-vuotias (27 %). (Lehto & Sutela 2008, 138-139.)

Epätyypillisillä työajoilla voi olla merkitystä perheen toimivuudelle ja ajankäytölle.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että epätyypilliset työajat ovat yhteydessä parisuh-

deongelmiin ja ne lisäävät riskiä ajautua eroon. Lisäksi on todistettu, että epätyy-

pilliset työajat ovat yhteydessä myös vanhemmuuteen ja hyvinvointiin liittyviin on-

gelmiin.  Erityisesti pienempien päivähoitoikäisten lasten kohdalla vanhempien

ilta-, viikonloppu- ja yötyö voi häiritä lapsen hyvinvointia vaikeuttamalla kiintymys-

suhteen muodostumista ja säännöllisten rutiinien ylläpitämistä. On tutkittu, että

vuorotöitä tekevät vanhemmat lukevat lapsille vähemmän, auttavat kotiläksyissä

harvemmin, ja syövät yhteistä illallista perheen kanssa harvemmin kuin päivä-

töissä käyvät vanhemmat. Kompensoidakseen menetettyä yhteistä aikaa tällai-

set vanhemmat pyrkivät järjestämään jotain erikoista ajanvietettä lasten kanssa,

esimerkiksi lomia ja retkiä. Toisaalta vuorotyötä tekevät perheet luopuvat myös

päivätyötä tekeviä perheitä useammin vanhempien keskinäisestä ajasta lasten

vuoksi. (Strazdins, Korda, Lim, Broom, D´Souza 2004, 1517.)

4.2 Lasta kuormittavat tekijät vuorohoidossa
Vanhempien vuorotöiden ja lasten ongelmien välillä on löydetty yhteys. Vuoro-

töitä tekevien vanhempien lapsilla on 29-43 prosenttia suurempi todennäköisyys

saada tunne-elämän tai käyttäytymisen vaikeuksia. Todennäköisyyden suhde on

korkeampi, jos äiti tekee vuorotöitä kuin jos vain isä tekee vuorotöitä. Kun taas
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molemmat tekevät vuorotöitä, riski pienenee hieman. (Strandzins et al. 20008,

1523.)

Japanissa tehdyn tutkimuksen mukaan yöhoidossa olevilla lapsilla esiintyi use-

ammin lieviä häiriöitä motorisessa, älyllisessä tai sosiaalisessa kehityksessä ver-

rattuna lapsiin, jotka olivat vain ilta- tai päivähoidossa. Tutkijoiden mukaan hen-

kilökunnan käyttäytyminen vaikutti yöhoidon laatuun ja sen myötä myös lasten

hyvinvointiin. (Amne & Segal 2003,142.)

Päivähoidon erityispiirteitä tulee tarkastella kiintymyssuhdeteoreettisesta näkö-

kulmasta. Teorian mukaan vanhemman sensitiivisyys ja ennakoitavuus ovat

oleellisia turvallisen kiintymyssuhteen muodostamisen kannalta. Päivähoidossa

lapsen yksilöllinen huomioiminen ja tämän tunnetilan tavoittamisen mahdollisuu-

det ovat rajalliset. Lapsia tukevat turvalliset rutiinit ja arjen ennakoitavuus taas

pystytään tarjoamaan päiväkodeissa. (Kalland 2012a, 154-155.)

Hoivan epävakaus näkyy lasten käsityksessä hoitopäivän turvallisuudesta.

Hyvä oppimisympäristö virittää lasta aktiiviseen, itsenäiseen ja luovaan toimin-

taan. Hoiva on epävakaata, kun hoitaja ei ole saatavilla lapsen hoitopäivän ai-

kana, päivittäiset rutiinit ovat puutteellisia tai hoitopaikkajärjestelyt muuttuvat

päivän, viikon tai lapsen elämän aikana. Hoivan epävakaudella on paljon epä-

edullisia vaikutuksia lapsiin. Epävakaa tilanne lisää lasten stressiä ja saa aikaan

terveys- sekä käyttäytymisongelmia. Aikuisten näkökulmasta lapsen hoitosys-

teemi voi olla selkeä, mutta vaihtuvat hoitajat ja hoitopaikat horjuttavat lapsen

elämän vakautta. (Rusanen 2011, 227.)

Ryhmästä tulee epävakaa, kun siihen liittyy tai siitä poistuu lapsia, aikuisia tai

vanhempia äkillisesti ja ennakoimattomasti. Lapsilla ei ole mahdollisuuksia en-

nakoida muutoksia ryhmän toiminnassa. Epävakaa ryhmärakenne heikentää

ryhmädynamiikkaa ja aikuisten kykyä hoivata lapsia hyvin. Lisäksi vastuun ja-

kautuminen useamman aikuisen kesken voi johtaa siihen, ettei kukaan ota riittä-

västi vastuuta lapsesta. Tämä puolestaan voi johtaa lapsen kiintymisen viivästy-

miseen tai vinoutumiseen. (Rusanen 2011, 232-233.)
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Vuoropäiväkoti voi olla laitosmainen ja kaukana kodin intiimistä ilmapiiristä. Pit-

kät jaksot erossa vanhemmista vaarantavat lapsen emotionaalista hyvinvointia

sekä kehittymistä ja oppimista. Lapsiryhmän vaihteleva kokoonpano hankaloit-

taa lapsen leikkiryhmien muodostamista. (Kalliala 2012, 25.)

Vuorohoidon työntekijät voivat tasata vaihtelevien hoitoaikojen ja epäsäännölli-

sen päivärytmin vaikutusta turvaamalla säännönmukaisia rakenteita hoitopäivän

aikana. Monet lapsen turvattomuuden tunteeseen ja hyvinvointiin vaikuttavista

tekijöistä vuorohoidossa ovat sellaisia, joihin kasvattajat pystyvät itse toiminnal-

laan vaikuttamaan. Aikuisten läheisyyttä lasten kanssa ja sylissä pitämistä pide-

tään tärkeänä hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä. (Loimuneva 2015, 70-71.)

Lapset kiinnittyvät ryhmään joko aikuisen, toisten lasten tai lelujen avulla. Vuo-

rohoidon aikatauluista johtuen tutun aikuisen tai tuttujen lasten kohtaaminen ei

aina ole mahdollista. Tämä hankaloittaa ryhmään sopeutumista hoitoon tullessa

ja horjuttaa joukkoon kuulumista. Aikuisten herkkyys huomioida lasten aloitteet

ja kyky vastata niihin tukevat ratkaisevasti lasten kiinnittymistä ryhmään. Aikui-

sen kannatellessa toverisuhteita on lasten helpompi siirtyä kodista päiväkotiin.

(Salonen, Laakso, Sevón, 2016, 6-9.)

Lasten turvattomuuden kokemuksia vuorohoidossa herättävät erityisesti kaveritta

jääminen ja aikuisen valta-asema suhteessa lapseen. Monet tekijät, jotka herät-

tävät lasten turvallisuuden ja turvattomuuden kokemuksia ovat sellaisia, joihin ai-

kuiset voivat omalla toiminnallaan ja ratkaisuillaan vaikuttaa. Aikuisilla on tärkeä

rooli suunnitella ja toteuttaa vuorohoidon toimintaa siten, että lasten on mahdol-

lista kokea turvallisuuden tunteita hoitopäivän tai -jakson aikana. (Lehtomäki

2013.)

4.3 Vuorohoidon vahvuudet
Lasten kannalta oleellisia vuorohoidon vahvuuksia ovat lasten yksilöllisyyden

huomioiminen varsinkin iltaisin ja viikonloppuisin, henkilökunnan syvällisempi

pedagoginen keskustelu perinteiseen päivähoitoon verrattuna ja henkilöstön



24

kiinteät suhteet perheisiin. Perheen kannalta vahvuuksia ovat vuorohoidon pal-

velevuus perheiden muuttuvissa tarpeissa sekä vuorohoidon edullisuus ja yksi-

löllisyys. Työntekijöiden kannalta vahvuuksia ovat vuorohoidon työntekijöiden

sitoutuneisuus, palkan lisät eli erilliskorvaukset ja syvällinen asiakkuus eli se,

että lapsiin ja perheisiin tutustutaan perinteistä päivähoitoa tarkemmin. Tarkasti

seurattava aikuinen-lapsi -suhdeluku on myös perinteistä päivähoitoa useam-

min kohdallaan ja työ on monipuolista ja vastuullista. (Väisänen 2006, 73.)

Vuorohoidossa on perinteistä päivähoitoa enemmän mahdollisuuksia lasten tar-

peista lähtevälle toiminnalle. Valtaosa vuorohoidon henkilökunnasta kokee, että

pienryhmätyöskentely on mahdollista vuorohoidossa. Henkilökunnan mukaan

vuorohoitoaikoina on aikaa ja mahdollisuuksia toteuttaa monipuolista toimintaa,

myös iltaisin ja viikonloppuisin. Antoisimpina koetaan työn vaihtelevuus ja moni-

puolisuus, työ ja vuorovaikutus lasten kanssa sekä pienryhmätoiminnan toteut-

taminen ja lasten yksilöllisyyden huomioiminen. (Perheet 24/7a.)

Vuorohoidossa on huomattavasti enemmän aikaa vapaalle toiminnalle kuin päi-

vähoidon arjessa yleensä. Vapaan leikin tilanteissa lapsilla on mahdollisuus olla

vuorovaikutuksessa niin toisten lasten kuin aikuistenkin kanssa. Lasten yksilölli-

set hoitoajat kuitenkin vaikeuttivat lasten keskinäisten suhteiden luomista. (Han-

nuniemi 2011,78.)
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5 TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tässä tutkimuksessani tarkastelen lasten sosiaalisia taitoja ja niiden ilmentymistä

vuorohoidon kontekstissa. Vuorohoito mielletään usein haastavaksi ympäristöksi

ryhmän vaihtuvuuden vuoksi. Henkilökunnan työvuorot ja lasten hoitoajat on vai-

kea saada sovitettua niin, että lapsilla olisi pysyvä ihmissuhde hoitopäivän ajan.

Kiinteän lapsiryhmän puute vaikeuttaa lasten ryhmäytymistä ja liittymistä leikkiin.

Myös oppimisympäristö on vuorohoidossa moninainen. Lapset vaihtavat tiloja

päivän aikana ja vaihtuvat ihmissuhteet tuovat päivään muutoksia.

Tämän tutkimuksen ensimmäinen näkökulma liittyy lasten sosiaalisiin taitoihin

vuorohoidossa. Toinen näkökulma on oppimisympäristön laadussa ja sen heijas-

tuksista lasten sosiaalisiin taitoihin.

Tutkimuskysymykset:
1. Miten lasten sosio-emotionaaliset taidot näkyvät vanhempien ja henkilökunnan

mielestä vuorohoidossa?

2. Minkälainen on oppimisympäristön pedagoginen laatu vuorohoidossa?

3. Miten lasta voidaan tukea vuorohoidossa käyttäytymisessä ja tunteiden ilmai-

sussa?
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus on totuttu näkemään usein toistensa

vastakohtina, vaikka kyse tosiasiassa on ennemminkin jatkumosta näiden kah-

den suuntauksen välillä. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus pyrkii perintei-

sesti määrän sijaan mittamaan tutkittavan ilmiön laatua. Se pyrkii tutkimaan

kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, jolloin tutkittavien omat näkökul-

mat pääsisivät esille. Kvantitatiivisen tutkimuksen juuret sen sijaan löytyvät loo-

gisen positivismin tieteenfilosofiasta. Sille tyypillistä ovat määrälliset, numeeri-

sessa muodossa olevat aineistot. Tavoitteena on usein selvittää syyn ja seu-

rauksen välillä olevia lainalaisuuksia, joista voitaisiin löytää ilmiön taustalla vai-

kuttava teoria. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2014, s.135-140, 161.)

Kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusotteita yhdistäviä tutkimusmenetelmiä

kutsutaan termillä mixed methods. Mixed methods -tutkimuksessa tutkimustu-

loksia voidaan rikastuttaa ja täydentää laadullisten ja määrällisten tutkimus-

suuntausten erilaisten vahvuuksien avulla. Abbas Tashakkori ja Charles Teddlie

näkevätkin mixed methods -tutkimukset pelkkää kvalitatiivista ja kvantitatiivista

tutkimusta yhdistävää tutkimussuuntausta laajempana kokonaisuutena, jolle on

muodostunut aivan omat tutkimuskäytänteensä. Mixed methods -tutkimus onkin

luonut sijaa kolmantena tutkimusotteena laadullisen ja määrällisen tutkimusot-

teen rinnalla. (Tashakkori & Teddlie, 2003, ix-x.)

Mixed methods -tutkimusotteessa menetelmien yhdistäminen voi tapahtua eri

vaiheissa prosessia. Tutkimuksen taustalla voi olla filosofinen suuntaus, prag-

matismi, joka keskittyy enemmän tutkimuskysymykseen kuin metodeihin. Prag-

matismi voi yhdistää deduktiivista ja induktiivista ajattelua. Mixed methods -tut-

kimus voi myös korostaa yhdistettyjä tekniikoita aineistonkeruussa ja analysoin-

nissa. (Creswell & Plano Clark 2007, 22-24.)

Tätä tutkimusta voidaan sen kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia aineistonkeruu ja -

analysointitapoja yhdistelevän luonteensa vuoksi kutsua mixed methods -tutki-

mukseksi. Kun kvalitatiivinen aineistonkeruu tapahtuu kvantitatiivisen aineiston-
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keruun kanssa samanaikaisesti, tutkimusasetelma on yhteneväinen. Tutkimuk-

sen aikana havainnoidaan ja tutkitaan määrällisesti sekä laadullisesti yhtä aikaa

ja tulosten analysointivaiheessa saatuja kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tuloksia

vertaillaan ja yhdistetään päästen parempaan ymmärrykseen ilmiöstä. (Cres-

well, Shope, Plano Clark, Green 2006, 5-6).

6.1 Tutkimusaineisto ja tutkimuksen kulku
Tämä tutkimus toteutettiin yhden kunnan kahdessa vuoropäiväkodissa Uudella-

maalla. Tutkimuslupa saatiin toukokuussa 2014 kunnan varhaiskasvatuspäälli-

költä. Keräsin aineiston syksyllä 2014 havainnoimalla kunkin ryhmän toimintaa

yhden päivän ajan ja teettämällä kyselyn. Ryhmiä vuoropäiväkodeissa on yh-

teensä 10 ja lapsia 120. Pyysin tutkimusluvan kaikkien lasten vanhemmilta

(liite1). Tutkimukseen osallistuivat kaikki kymmenen ryhmää ja lapsista tutkimus-

lupa tuli 38 prosentilta lapsista (N=45). Vastauksia kyselyyn tuli lopulta 33 pro-

sentilta lapsista (N=40). Lapsista poikia oli 19 (keski-ikä 3,9, keskihajonta 0,21)

ja tyttöjä 21 kappaletta (keski-ikä 3,7, keskihajonta 0,19).

Henkilökuntarakenne päiväkodeissa oli seuraava (taulukko 1): ryhmää kohden

oli 1 lastentarhanopettaja ja 2-3 lastenhoitajaa. Isommassa talossa oli kuusi ryh-

mää ja yhteensä 6 lastentarhanopettajaa, joista 1 kasvatustieteiden kandidaatti

ja 5 sosionomia. Lastenhoitajia oli 11, joista lähihoitajia 10 ja päivähoitajia 1. Li-

säksi lähinnä viikonloppuisin ja öisin työskenteli 3 lastenhoitajaa, jotka kaikki oli-

vat lähihoitajia. Pienemmässä talossa oli neljä ryhmää ja yhteensä 5 lastentar-

hanopettajaa, joista 1 kasvatustieteiden kandidaatti ja 4 sosionomia. Lastenhoi-

tajia oli 7, joista lähihoitajia 6 ja yksi lastenhoitajan koulutuksen käynyt. Pienem-

mässä talossa iltavuoroja klo 17 jälkeen tekivät lastenhoitajat. Isommassa ta-

lossa lastentarhanopettajat tekivät töitä enimmillään klo 19 saakka ja sen jälkeen

töissä olivat vain lastenhoitajat. Isommassa talossa oli lisäksi yksi henkilökohtai-

nen avustaja, joka oli pääsääntöisesti töissä avustettavan lapsen ollessa hoi-

dossa.
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Taulukko 1 Henkilökuntarakenne tutkimuspäiväkodeissa
lto lh yöhoitaja avustaja

kandi
sosio-
nomi

lähihoi-
taja

lasten-
hoitaja lähihoitaja

koulunkäynnin-
ohjaaja

1. päiväkoti
(6 ryhmää)

1 5 10 1 3 1

2. päiväkoti
(4 ryhmää)

1 4 6 1 - -

Ryhmät on numeroitu 1-10. Ryhmät 1-5 ovat alle 3-vuotiaiden ryhmiä ja sisarus-

ryhmiä (1-4v.). Ryhmät 6-8 ovat 3-5 -vuotiaiden ryhmiä ja ryhmät 9-10 esikoulu-

ryhmiä.

6.2 Aineiston keruumenetelmät
Käyttäytymisen ja tunteiden arviointiasteikko Esikoulu KTA
Lasten sosio-emotionaalisia taitoja mitattiin Esikoulu KTA - käyttäytymisen ja tun-

teiden arviointiasteikolla (liite 2). Kyselylomake on suomalainen versio amerikka-

laisesta PreBERS, Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale (Epstein &

Synhorst) ja se on suomennettu Joensuun yliopistossa. Lomakkeessa on 42 ky-

symystä teemoista tunteiden säätely, perheeseen kuuluminen, sosiaalinen itse-

luottamus ja kouluvalmius. Tarkastelen tarkemmin tunteiden säätelyn, sosiaali-

sen itseluottamuksen ja kouluvalmiuden summamuuttujia. Väitteisiin vastataan

asteikolla 0-3 (väite sopii lapseen: 0= ei lainkaan, 1=ei kovin hyvin, 2=aika hyvin,

3= erittäin hyvin). Lisäksi kyselyssä on 10 avointa kysymystä. Kyselyyn vastasivat

lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat sekä ja lasten vanhemmat.

Oppimisympäristön laadun arviointilomake LEANS
Oppimisympäristön laadun arviointi toteutettiin havainnoimalla. Käytin Oppimis-

ympäristön strukturoitua arviointilomaketta LEANS, Learning Environment As-

sesment Scale (Strain & Joseph 2004).  Lomake on käännetty Suomeksi ja sitä

on laajasti käytetty oppimisympäristön arvioinneissa (mm. Sajaniemi ym. 2011)

(liite 3).

Oppimisympäristöä arvioidaan havainnoimalla viittä oppimisympäristön ominai-

suutta; tilajärjestelyt, toiminta ja siirtymätilanteet, toiminnat ryhmätilassa, tiimin
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työskentelyn suunnittelu ja lapsen käyttäytymisen ohjaaminen. Lisäksi arvioin-

nissa on viisi täydentävää haastattelukysymystä koskien toiminnan suunnittelua

ja lasten käyttäytymisen ohjailua.  Arviointi tapahtuu väittämien perusteella 5-por-

taisella Likert-asteikolla (1= ei toteudu koskaan, 5= toteutuu säännöllisesti), jossa

korkeat arvot viittaavat hyvään laatuun.

Tarkastelen tuloksia summamuuttujien (tilajärjestelyt, toiminta- ja siirtymätilan-

teet, ryhmätoiminnat, tiimityöskentely ja käyttäytymisen ohjaaminen) avulla. Tut-

kin oppimisympäristön laadun vahvuuksia ja heikkouksia sekä tarkastelen myös

päiväkotiryhmien välisiä eroja.

6.3 Aineiston analysointi
Analysoin aineistoa määrällisesti, laadullisesti sekä tarkastelemalla laadullisesti

saavutettuja tuloksia määrällisessä aineistossa.

Määrällinen analysointi
Analysoin aineistoa parametrittomin tutkimusmenetelmin, koska asennemittauk-

sissa käytetty Likert-asteille ei ole aidosti välimatka-asteikollinen. (Metsämuuroi-

nen 2001, 47.) Tutkin aineistosta normaalijakaumat, muodostin erilaisia summa-

muuttujia ja tutkin muuttujien yhteyksiä laskemalla Cronbachin alfan. Analyysissä

käytin IBM SPSS 20. -ohjelmaa.

Sosio-emotionaalisten taitojen arviointi KTA-kyselyllä
Käyttäytymistä ja tunteiden ilmaisua tutkivan kyselymittarin toimivuutta tarkastel-

tiin laskemalle sen reliabiliteetti. Likert-asteikollisista mielipidekysymyksistä ra-

kennettiin neljä summamuuttujaa kyselyn teemojen mukaan. Väittämät arvioitiin

asteikolla 0-3 ja summamuuttujien maksimiarvot vaihtelivat muuttujien määrän

mukaan seuraavasti: tunteiden säätelyn arvot olivat välillä 0-39, perheeseen kuu-

lumisen välillä 0-21, sosiaalinen itseluottamuksen välillä 0-27 ja kouluvalmiuden

välillä 0-39. Muuttujajoukon sisäistä yhteneväisyyttä tarkasteltiin laskemalla sum-

mamuuttujien Cronbachin alfa (α). Summamuuttujien reliabiliteettikertoimet osoit-

tautuivat hyviksi, kaikki alfan tulokset olivat suurempia kuin ,6. Summamuuttujien

reliabiliteettiarvot on koottu taulukkoon 2.
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Taulukko 2 Käyttäytymisen ja tunteiden ilmaisun kyselymittarin summamuuttujien
luotettavuus.
summamuuttuja muuttujat (n) Cronbachin alfa

Tunteiden säätely 13 α= ,92

Perheeseen kuuluminen 7 α= ,70

Sosiaalinen itseluottamus 9 α= ,84

Kouluvalmius 13 α= ,92

Tarkastelin aineistoa suhteessa eri muuttujiin (lasten ikä, sukupuoli, päiväkoti-

ryhmä ja vastaaja).

Oppimisympäristön laadun arviointi LEANS-arviointiasteikolla
Oppimisympäristön arvioinnissa käytetyn mittarin toimivuutta tarkasteltiin laske-

malla sen reliabiliteetti. Yksittäisistä muuttujista rakennettiin viisi summamuuttu-

jaa teemojen mukaan. Summamuuttujien avulla pyrittiin käsiteltävän aineiston tii-

vistämiseen ryhmittelemällä samaa ilmiötä mittaavia muuttujia. Väittämät arvioi-

tiin asteikolla 1-5 ja summamuuttujien minimi ja maksimi arvot vaihtelivat muut-

tujien määrän mukaan seuraavasti: tilajärjestelyjen arvot olivat välillä 10-50, toi-

minta- ja siirtymätilanteiden välillä 11-55, ryhmätoimintojen välillä 11-55, tiimi-

työskentelyn 7-35, käyttäytymisen ohjaamisen välillä 6-30. Muuttujajoukon si-

säistä yhteneväisyyttä tarkasteltiin laskemalla summamuuttujien Cronbachin alfa

(α). Luotujen summamuuttujien reliabiliteettikertoimet osoittautuivat yhtä lukuun

ottamatta tilastollisesti merkittäviksi (α> ,6). Käyttäytymisen ohjaaminen sai alfan

arvoksi ,39. Tästä summamuuttujasta tehtiin uusi summamuuttuja, johon otettiin

mukaan muuttujista vain ne, jotka oli saatu oppimisympäristöä havainnoimalla

(haastattelukysymykset jätettiin pois). Tämä uusi summamuuttuja Käyttäytymi-

sen ohjaaminen vain havainnointi sai alfan arvon ,73, jota voidaan pitää kor-

keana. Summamuuttujien reliabiliteettikertoimet on koottu taulukkoon 3.
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Taulukko 3 Oppimisympäristön laadunarvioinnin summamuuttujien luotettavuus
summamuuttuja muuttujat(n) Cronbachin alfa
Tilajärjestelyt 10 α= ,68
Toiminta- ja siirtymätilanteet 11 α= ,59
Ryhmätoiminnat 11 α= ,54
Tiimityöskentely 7 α= ,73
Käyttäytymisen ohjaaminen 6 α= ,39
* Käyttäytymisen ohjaaminen vain havainnointi 3 α= ,73

Päiväkotiryhmien välisiä eroja selvitettiin Kruskal-Wallisin testillä. Muodostin päi-

väkotiryhmistä kolme luokkaa laadun tason mukaan. Nimesin luokat seuraavasti:

matalan tason ryhmät, keskitason ryhmät ja korkean tason ryhmät. Tarkastelin ja

vertailin lopuksi erityisesti matalan tason ryhmiä ja korkean tason ryhmiä.

Laadullinen analysointi
KTA-kyselyn avoimia kysymyksiä luokiteltiin ja tarkasteltiin sisällönanalyysillä.

Avoimia kysymyksiä oli yhteensä kuusi, joista valitsin lähempään tarkasteluun

kolme, jotka vastasivat parhaiten tutkimuskysymyksiini. (Kysymys 2. Millaisia eri-

tyisiä vahvuuksia hänellä on? Kysymys 3. Mitkä käyttäytymisen ja tunne-elämän

vahvuudet kaipaisivat vahvistusta? Kysymys 6. esikoululaisten osalta: Miten läh-

tisitte tukemaan lastanne hänen kehitystarpeissaan?)

Aloitin laadullisen analyysiprosessin lukemalla avoimiin kysymyksiin saamani

vastaukset huolellisesti läpi. Pyrin vastauksia lukiessani ryhmittelemään aineis-

toa tutkimuskysymysten suuntaisesti. Tutkimuskysymykset toimivat siis analyy-

sia ohjaavasti, mutta laadullisen aineistoni analyysissa päädyin aineistolähtöi-

seen analyysiin, eli etsin aineistosta esiin nousevia teemoja.

Milesin ja Hubermanin kolmevaiheisen prosessin mukaan aineistolähtöinen laa-

dullinen analyysi etenee aineiston redusoinnista, eli pelkistämisestä aineiston

klusteroinnin eli ryhmittelyn kautta aineiston abstrahointiin eli teoreettisten käsit-

teiden luomiseen. (Tuomi&Sarajärvi 2009, 108). Luin vastaukset ja alleviivasin ja

yhdistin samalla värillä samantyyppiset vastaukset. Pelkistin pitkiä ja monimut-

kaisia vastauksia käyttämällä yksinkertaisia ilmaisuja, jotta sain ryhmiteltyä sa-

maa tarkoittavat vastaukset yhteisen teeman alle. Samaa asiaa tarkoittavat kä-

sitteet ryhmittelin luokiksi ja nimesin sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Luokittelussa,
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eli klusteroinnissa, aineisto tiivistyi, sillä yksittäiset tekijät sisällytettiin yleisempiin

käsitteisiin. (Tuomi&Sarajärvi 2009, 110.)

Luokittelussa käytin eri tason luokkia. Luokittelua voidaan tehdä nimeämällä ala-

luokkia ja yhdistämällä niitä yläluokiksi ja edelleen pääluokiksi (Tuomi&Sarajärvi

2009, 110-111). Löysin selkeät luokat ensimmäisen kysymyksen vastauksista lu-

ettuani ne muutamaan kertaan enkä kokenut, että niitä tarvitsisi yhdistää ylä-

luokiksi. Aluksi käytin kolmea luokkaa, mutta lopulta lisäsin vielä neljännen luo-

kan, sillä muutama vastaus ei tuntunut sopivan mihinkään kolmesta luokasta.

Luokan lisäyksen jälkeen siirsin vielä muutaman vastauksen uuteen luokkaan.

Luokittelu on näkyvissä kuvassa 1 (sivu 38).

Toisessa kysymyksessä luokittelin vastaukset ensin kuudeksi alaluokaksi ja yh-

distelin niitä vielä kolmeksi yläluokiksi, joista sain kaksi pääluokkaa. Luokittelun

tulokset näkyvät kuvassa 3 (sivu 42).

Määrällisten ja laadullisten tutkimusmenetelmien yhdistäminen
Keräsin kyselystä vastauksia korkeantason ryhmissä olevien lasten vanhemmilta

siitä, miten lasta tulisi tukea vuorohoidossa. Tein vanhempien toiveiden mukaisen

summamuuttujan, joka mittasi niitä oppimisympäristön ominaisuuksia, joilla las-

ten kasvua ja oppimista voitaisiin tukea toiveiden suuntaan. Reliabiliteettianalyy-

sin mukaan uuden summamuuttujan Cronbachin Alpha oli ,64. Summamuuttujaa

voidaan pitää luotettavana, koska α> ,60. Tarkastelin ryhmien välisiä eroja uu-

della summamuuttujalla ja palasin vielä heikoimman ryhmän osalta tarkastele-

maan kyselyn avoimia kysymyksiä.
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7 TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksen tulokset esitellään tutkimuskysymyksittäin. Ensin esittelen millaisia

sosio-emotionaalisia taitoja lapsilla on vuorohoidoissa. Sitten kuvaan minkälai-

nen on oppimisympäristön pedagoginen laatu vuorohoidossa ja lopuksi miten

lasta voidaan tukea vuorohoidossa käyttäytymisessä ja tunteiden ilmaisussa vuo-

rohoidossa.

7.1 Käyttäytymisen ja tunteiden arviointi
KTA- kyselyn teemojen mukaiset summamuuttujat olivat tunteiden säätely, per-

heeseen kuuluminen, sosiaalinen itseluottamus ja kouluvalmius. Perheeseen

kuulumista, en tässä tutkimuksessa tarkastellut tarkemmin, koska kontekstina on

vuorohoito ja sosiaaliset taidot vuorohoidossa.

Summamuuttujista tunteiden säätely ja sosiaalinen itseluottamus ja kouluvalmius

löytyi tilastollisesti merkittäviä eroja eri muuttujien suhteen. Tarkastelen niitä seu-

raavaksi lähemmin suhteessa lasten ikään (0-6v.), sukupuoleen (tyttö/poika), päi-

väkotiryhmään (ryhmät 1-10) ja vastaajaan (äiti, isä, lastenhoitaja, lastentarhan-

opettaja).

Ikä
Tunteiden säätely vaihteli ikäryhmittäin. Tilastollisesti merkitseviä eroja  (p < 05)

löytyi Kruskal Wallisin –testin mukaan  väittämissä kuinka lapsi häviää pelin ys-

tävällisesti (Χ2(5, 72) = 12,068, p =.034). ja kuinka osoittaa katumusta käytök-

sestä, joka satuttaa tai vahingoittaa (Χ2(5, 72) = 11,589, p =.041). Tilastollisesti

merkitsevät tulokset (p < 0.05) näkyvät taulukossa 4.

Taulukko 4 Tunteiden säätely eri ikäryhmissä
Järjestysten keskiarvo, keskihajonta ikäryhmittäin
1v 2v 3v 4v 5v 6v

Tunteiden säätely p ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh
8. Häviää pelin ystä-
vällisesti 0,03 38 2 33 2 47 2 23 1,5 32 2 39 2
2. Osoittaa katu-
musta käytöksestä,
joka satuttaa tai
vahingoittaa 0,04 30 1,5 26 2 46 2,5 24 1,5 36 2 43 2
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Iän ja kouluvalmiustaitojen summamuuttujan välillä on positiivinen korrelaatio

(p<.002.) Mitä vanhempi lapsi, sitä vahvemmat valmiudet olivat. Kouluvalmiutta

mittaavia kysymyksiä oli 13, joista seitsemässä oli tilastollisesti merkittäviä

(p<.05) eroja lapsen iän suhteen. Eroja löytyi väittämissä jatkaa tehtäviään niin

pitkään, että saa ne valmiiksi (p=.009), ymmärtää monimutkaisia lauseita

(p=.017), pystyy seuraamaan monimutkaisia ohjeita (p=.014), pystyy seuraa-

maan tarinoita tai viimeaikaisia tapahtumia (p=.001), käyttää yksityiskohtia jutel-

lessaan toisten kanssa (p=.000), työskentelee itsenäisesti (p=.007), käyttää nu-

meroita ja värejä oikein (p=.000). Taulukossa 5 on esitetty tilastollisesti merkitse-

vät tulokset (p< .05).

Taulukko 5 Kouluvalmius eri ikäryhmissä
Järjestysten keskiarvo, keskihajonta ikäryhmittäin
1v 2v 3v 4v 5v 6v

Kouluvalmius p. ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh ka kh
32. Jatkaa tehtäviään
niin pitkään, että saa
ne valmiiksi ,009 29,6 1,5 22,6 2 35 2 48,8 2 29,6 1,5 45,7 2
34. Ymmärtää moni-
mutkaisia lauseita ,017 20,5 1 30,7 2 33,6 2 54,1 3 34,0 2 39,5 2
38. Pystyy seuraamaan
monimutkaisia ohjeita ,014 19,8 1 25,1 1 35,6 2 46,4 2 34,3 1,5 45,3 2
39. Pystyy seuraamaan
tarinoita tai viimeaikai-
sia tapahtumia ,001 13,8 0 23,5 1,5 39,6 2 49,3 3 31,6 2 44,7 3
40. Käyttää yksityiskoh-
tia jutellessaan toisten
kanssa ,000 14,0 0 17,5 1 37,8 2 50,8 3 38,1 2 44,3 2
41. Työskentelee itse-
näisesti ,007 31,0 2 19,4 1 35,4 2 46,2 2 32,7 2 46,0 2

42. Käyttää numeroita
ja värejä oikein ,000 15,9 0 17,0 1 35,6 2 44,6 2 43,9 2,5 45,6 2,5

Sukupuoli
Tytöt säätelivät tunteita poikia taitavammin. Kruskal-Wallis -testin mukaan suku-

puolten välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero siinä kuinka lapset osoittavat huolta

toisten tunteista (Χ2(1, 72) = 11,455, p =.001). Tytöt (KA 44,6, KH = 2) osoittivat

enemmän huolta toisten tunteista kuin pojat (KA 29,3, KH = 2). Muuttujassa lapsi

hyväksyy vastuun omista teoistaan löytyi myös tilastollisesti merkitsevä ero (Χ2(1,
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72) = 5,896, p =.015). Tytöt (KA 41,8, KH = 2) hyväksyivät vastuun omista teos-

taan poikia (KA 31,8, KH =2) paremmin. Samoin tytöillä oli korkeampi järjestysten

keskiarvo (KA 41,0, KH = 2) kuin pojilla (32,50, KH= 2) muuttujassa kuinka lapsi

odottaa vuoroaan leikkitilanteissa (Χ2 (1, 72) = 4,035, p =.045). Tilastollisesti mer-

kitsevät erot tunteiden hallinnassa on koottu sukupuolen mukaan taulukkoon 6.

Taulukko 6 Tunteiden säätely  tytöillä ja pojilla.
Järjestysten keskiarvo ja keskihajonta sukupuolen mukaan
pojat tytöt

Tunteiden hallinta P ka kh ka kh

3. Osoittaa huolta
toisten tunteista ,001 29 2 45 2

7. Hyväksyy vastuun
omista teoistaan ,015 32 2 42 2

6. Odottaa vuoroaan
leikkitilanteessa ,045 33 2 41 2

Kouluvalmiustaitojen osalta löytyi sukupuolten välinen ero iänmukaisista hygie-

niataidoista (Χ2(1,72) = 5,338, p=.021). Tyttöjen (KA 41,8, KH=3) hygieniataidot

olivat enemmän iänmukaiset kuin poikien (KA 31,8, KH=2).

Päiväkotiryhmä
Eri päiväkotiryhmissä olevien lasten tunteiden säätelyn summamuuttujassa ei ol-

lut tilastollisesti merkitseviä eroja. Yksittäisissä tunteiden säätelyä kuvaavissa

väittämissä löytyi kuitenkin merkitseviä eroja: hallitsee vihansa muita kohtaan

(x²(7,72)=23,011, p=.002), osoittaa katumusta käytöksestä, joka satuttaa tai va-

hingoittaa (x² (7,72)=21,240, p=.003) ja häviää pelin ystävällisesti (x²

(7,72)=14,543, p=.042).

Tunnesäätelyn taidot vihan hallinnan suhteen olivat vahvimmat ryhmän numero

1 lapsilla ja heikoimmat ryhmän 2 lapsilla. Muuttujassa hallitsee vihansa muita

kohtaan korkein järjestysten keskiarvo on lapsilla ryhmästä 1 (KA 61,5, KH=3) ja

alhaisin lapsilla ryhmästä 7 (KA 29,5 KH=2).
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Ryhmän 1 lapset osasivat osoittaa katumusta muita satuttavasta käytöksestä

merkitsevästi paremmin kuin muiden ryhmien lapset. Ryhmän 2 lapset olivat kaik-

kein taitamattomampia katumuksen osoittamisessa. Muuttujassa osoittaa katu-

musta käytöksestä, joka satuttaa tai vahingoittaa korkein järjestysten keskiarvo

oli lapsilla ryhmästä 1 (KA 53,1, KH=3) ja alhaisin lapsilla ryhmästä 2 (KA 20,7,

KH=1).

Ryhmän 1 lapset osasivat parhaiten hävitä pelin ystävällisesti. Ryhmän 7 lapset

olivat pelin häviämisessä kaikkein taitamattomampia. Muuttujassa häviää pelin

ystävällisesti korkein järjestysten keskiarvo oli lapsilla ryhmästä 1 (KA 61,5,

KH=3) ja alhaisin lapsilla, jotka olivat ryhmässä 7 (KA 29,5 KH=2). Tilastolliset

erot ryhmien välillä on kuvattu taulukossa 7.

Taulukko 7 Tunteiden säätely päiväkotiryhmässä, korkein ja matalin
Päiväkotiryhmä, jossa korkein/matalin keskiarvo

Tunteiden säätely p korkein ka kh ryhmä matalin ka kh ryhmä
1. Hallitsee vihansa muita kohtaa ,002 61,5 3  1 29,5 2  7
2. Osoittaa katumusta käytöksestä
joka satuttaa tai vahingoittaa ,003 53,1 3  1 20,7 1  2
8. Häviää pelin ystävällisesti ,042 61,5 3  1 29,5 2  7

Vastaaja
Vastaajina ovat toimineet vanhemmat (äiti tai isä) ja päiväkodin henkilökunta (las-

tenhoitaja tai lastentarhanopettaja). Yhdistin äitien ja isien vastaukset vanhem-

pien vastauksiksi ja lastenhoitajien ja lastentarhanopettajien vastaukset päiväko-

din henkilökunnan vastauksiksi.

Tunteiden säätelyn summamuuttujassa ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää

eroa (p=,064) vastaajien välillä, mutta viidessä muuttujassa kolmestatoista oli ti-

lastollisesti merkittäviä eroja vastaajan mukaan. Päiväkodin henkilöstö oli arvioi-

nut tunteiden säätelytaidot paremmiksi kuin vanhemmat. Muuttujat, joista löytyi

eroja olivat: hallitsee vihansa muita kohtaan (p=.006), suhtautuu pettymyksiin

rauhallisesti (p=.001), hyväksyy vastuun omista teoistaan (p=.033), häviää pelin

ystävällisesti (p=.031), osaa käsitellä sen, että hänelle sanotaan ei (p=.021).

(Taulukko 9)
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Sosiaalisessa itseluottamuksessa oli yhdeksän kohtaa, joista kolmessa oli ti-

lastollisesti merkittäviä eroja vastaajan mukaan. Vanhemmat olivat arvioineet so-

siaalisen itseluottamuksen paremmaksi kuin henkilökunta. Muuttujat, joista löytyi

eroja olivat: kysyy apua (p=.063), hyväksyy läheisyyttä toisten kanssa (p=.022)

ja on innostunut elämästä (p=.022). (Taulukko 8)

Taulukko 8 Tunteiden säätelyn ja sosiaalisen itseluottamuksen tilastollisesti mer-
kitsevät erot arvioitsijan mukaan

Tilastollisesti merkitsevät erot vastaajan
mukaan
Päiväkodin henki-
löstä vanhemmat

Tunteiden säätely p ka kh ka kh

1. Hallitsee vihansa muita kohtaan ,006 42 2 29,8 2
4. Suhtautuu pettymyksiin rauhalli-
sesti ,001 41,7 2 30 1
7. Hyväksyy vastuun omista teois-
taan ,033 40,4 2 31,6 2

8. Häviää pelin ystävällisesti ,031 40,8 2 31,2 2
9. Osaa käsitellä sen, että hänelle
sanotaan ei ,021 41,2 2 30,6 2

Sosiaalinen itseluottamus p ka kh ka kh

23. Kysyy apu ,039 32,4 2 41,7 3
25. Hyväksyy läheisyyttä toisten
kanssa ,022 32,1 2 42,1 3

29. On innostunut elämästä ,022 31,5 3 42,8 3

Avoimet kysymykset
Kyselyn lopussa oli kuusi avointa kysymystä. Tarkastelin tarkemmin kahta kysy-

mystä, jotka vastasivat parhaiten tutkimuskysymyksiini: Kysymys 2. Millaisia eri-

tyisiä vahvuuksia hänellä on? Kysymys 3. Mitkä käyttäytymisen ja tunne-elämän

vahvuudet kaipaisivat vahvistusta?

Lasten vahvuudet

Vastauksia tähän kysymykseen tuli yhteensä 70 kappaletta, kaksi vastaajaa oli
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jättänyt vastaamatta. Pelkistin vastauksia ja luokittelin pelkistetyt ilmaukset nel-

jään luokkaan teemoittain sen mukaan mitä vastaus koski. Yhdessä vastauk-

sessa saattoi olla teemoja monesta luokasta, kuitenkin vain yksi teema yhden

kerran. Jokainen vastaus kuului johonkin luokkaan. Yleisesti ottaen vanhemmat

ja päiväkodin henkilökunta näkivät lapsissa paljon vahvuuksia. Luokat olivat so-
siaaliset taidot, empatiakyky, kognitiiviset taidot ja positiivisuus. (Kuva 1)

Vastaukset liitteessä 4.

Kuva 1 Kysymyksen 2 (Millaisia erityisiä vahvuuksia lapsella on?) vastausten luo-
kittelu

Sosiaalisia taitoja pidettiin vahvuuksina 28 vastauksessa. Sosiaalisia taitoja ku-

vattiin muun muassa seuraavin ilmauksin:

”kavereita paljon, sosiaalinen, sopeutuu erilaisiin tilanteisiin helposti, sosi-

aalinen lapsi, sosiaalisesti taitava, kaikkien kaveri, ystävystyy helposti, pyytää

apua ja kysyy lupaa, rohkea ottamaan kontaktia, juttelee mielellään ja innostuu

asioista, ystävystyy toisten kanssa, avoimuus, pystynyt luomaan vuorovaikutus-

leikkejä tuttujen lasten kanssa, lähtee mielellään mukaan ohjattuun leikkiin, roh-

kea tekemään tuttavuutta”

Empatiakykyä pidettiin vahvuutena 28 vastauksessa. Muun muassa seuraavat

pelkistetyt ilmaukset luokiteltiin empatiakykyä osoittavina:

”ottaa huomioon muut, rauhallisuus, jakaa mielellään omia lelujaan mui-

den kanassa, avoin, osaa neuvoa pienempiä, huolehtivainen persoona, hellä ja

Sosiaaliset
taidot

28 vastausta

Empatiakyky

28 vastausta

Kognitiiviset
taidot

17 vastaustasta

Positiivisuus

8 vastausta
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huolehtivainen, kiltti, tasapainoinen, yhteistyöhalukas, osaa ns. lukea toisten las-

ten tunteita ja tekemisiä, empaattisuus, halailee mielellään, ystävällinen”

Kognitiivisia taitoja pidettiin 17 vastauksessa lapsen vahvuutena. Kognitiivisiin

taitoihin luokittelin muun muassa seuraavia ilmauksia:

”taitava kognitiivisilta taidoiltaan, hyvä keskustelija ja sanavarasto laaja,

erinomainen muisti, hyvä keskittymiskyky, kielellisesti taitava, todella lahjakas,

uskomattoman hyvä muisti, motorisesti taitava, hyvä huumorintaju, rohkeus, taito

leikkiä roolileikkejä, osaa leikkiä ja käyttää mielikuvitusta”

Positiivisuus oli neljäs luokka, jonka löysin viimeisenä. Positiivisuuteen ja iloon

viitattiin kahdeksassa vastauksessa. Näitä olivat muun muassa seuraavat:

iloinen, positiivinen, ei halua riidellä, iloinen aina! positiivisuus

Vahvuudet jotka kaipaisivat vahvistusta
Vastauksia oli yhteensä 68 kappaletta, neljä oli jättänyt vastaamatta tähän kysy-

mykseen. Vastauksissa oli edellistä avointa kysymystä enemmän erilaisia il-

mauksia. Luokittelin vastaukset kuuteen alakategoriaan ja yhdistin ne vielä pää-

kategorioihin. Alakategoriat olivat pettymyksen sieto, tunteiden hallinta, kes-
kittyminen, ikävä, empatia ja itsetunto (kuva 2).  Vastaukset liitteessä 5.
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Kuva 2 Kysymyksen 3 (Mitkä käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuudet kaipai-
sivat vahvistusta?) vastausten luokittelu

Pettymyksen sieto -luokkaan liitin 24 vastausta, joissa on muun muassa seu-

raavia vastauksia:

”pettymyksensietokyky, nollasta sataan kiihtymisen saaminen lievem-

mäksi, helposti raivostuu ja ylireagoi, pettymysten käsittely, nälän ja väsymyksen

aiheuttama ”heti tänne” huuto korvautuisi odottamisen jaksamisella, pojalla palaa

hermo kohtuu nopeasti”

Tunteiden hallinta -luokkaan tuli 22 vastausta. Vastaukset olivat seuraavanlai-

sia:

”tunteiden ilmaisuun kaipaisi tukea, tunteiden nimeäminen ja tunnistami-

nen, rauhoittuminen kun hepuli iskee, päiväkodissa ei näytä negatiivisia tunteita,

kotona illalla harmitus purkautuu kiukkuna, vaihtoehdon tavaroiden repimiseen

toisten kädestä, sanoa sen miltä tuntuu, kielteisten tunteiden käsittely, tunteiden

nimeäminen/tunnistaminen, vihan ja erilaisten tunteiden ymmärrys ja oikea ilmai-

sutapa, pahan mielen ilmaisemiseen tukea”
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Keskittyminen oli neljässä vastauksessa se, mihin kaivattiin vahvistusta. Vas-

taukset olivat:

”toisinaan vaikea keskittyä, keskittyminen annettuun tehtävään, kärsivälli-

syys, keskittymiskyky meneillään olevaan puuhaan, jaksaisi keskittyä tehtäviinsä

hieman pidempään”

Ikävä ja pelko koettiin kolmessa vastauksessa haasteeksi, joiden sietoa tulisi tu-

kea. Vastauksissa lueteltiin ”ahdistavat ja uudet tilanteet, hän on turvaton eli kai-

paa äitiä päivän aikana, ikävä päivittäin”

Empatia -luokkaan liitin 12 vastausta toisten huomioimisesta. Vastauksissa kai-

vattiin vahvistusta mm. seuraaviin taitoihin:

”muiden ehdotusten parempi huomioiminen, toisten huomioon ottaminen,

hänen täytyy opetella kuuntelemaan toisia ja antaa toistenkin ohjailla leik-

kiä, rohkaisua tutustumiseen vieraiden kanssa, empatian osoittaminen,

periksi antaminen, kompromissit ottavat koville”

Itsetuntoon liittyviä vastauksia oli 7 kappaletta. Itsetuntoa ja itsevarmuutta ku-

vattiin seuraavasti:

”itseluottamuksen vahvistaminen, itsevarmuus, ujo ja arka, ujo vieraiden

kanssa, ja saattaa joskus leikin lomassa laittaa päänsä piiloon, jos huo-

maa, että vieraampi aikuinen katsoo häntä, varauksellinen ja arka, roh-

keus mennä leikkeihin mukaan”

Yhdistin pettymyksen siedon, tunteiden hallinnan ja keskittymisen yläluokaksi,

jonka nimesin luokaksi itsesäätely ja itsetunnon ja ikävän yläluokaksi, jolle an-

noin nimeksi minä.

Itsesäätelyä pidettiin vahvistettavana osa-alueena 46 vastauksessa 68 vastauk-

sesta ja minän vahvistamista 10 vastauksessa. Empatiataitoja pidettiin vahvis-

tettavana ominaisuutena 10 vastauksessa.
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Abstrahoinnissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin ja tuloksissa

esitetään empiirisestä aineistosta muodostettu malli, käsitejärjestelmä. Tulok-

sissa kuvataan myös luokittelujen pohjalta muodostetut käsitteet tai kategoriat ja

niiden sisällöt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112-113). Kuvaan 3 olen koonnut luoki-

tellut ala-, ylä- ja pääluokat. Luokkia yhdistävänä tekijänä on vanhempien ja työn-

tekijöiden ajatuksia lapsen tarvitsemasta vahvistuksesta.

Kuva 3 Luokittelu avoimeen kysymykseen Mitkä käyttäytymisen ja tunne-elämän
vahvuudet kaipaisivat vahvistusta? Suluissa vastausten määrät.

68 prosenttia vanhemmista ja henkilökunnasta on sitä mieltä, että lasta tulee tu-

kea sosiaalisesti esimerkiksi itsesäätelyssä. 29 prosenttia on sitä mieltä, että

lasta tulee tukea henkisesti muun muassa minän kehityksessä ja empatiatai-

doissa.

7.2 Oppimisympäristön laadun arviointi
Oppimisympäristön laadussa ei ryhmien välillä ollut tilastollisesti merkitsevää

eroa (p>.01). Eroja kuitenkin löytyi ryhmien välillä. Taulukossa 9 on esitetty ryh-

mien laadunarviointien tulokset eri havaintokategorioissa.

Taulukko 9 Oppimisympäristön laatu vuoropäiväkodissa.
(Max 5p./havaintokategoria)

N Ka Min.  Max.  SD
Tilajärjestelyt 10 3,3 2,8 3,6 0,2
Toiminta- ja siirtymätilanteet 10 3,6 3,3 4,3 0,4
Ryhmätilantoiminnat 10 4,2 3,7 4,5 0,3
Tiimityöskentely 10 4,2 3,2 4,7 0,5
Käyttäytymisen ohjaaminen 10 4,1 3,3 4,3 0,4
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Ryhmät saivat heikoimmat laatuarviot tilajärjestelyistä (ka=3,3). Tilajärjeste-

lyissä korkeimmat laatuarviot tulivat lasten olemisesta koko ajan näkyvillä

(ka=4,1) ja lasten sujuvasta siirtymisestä toiminnasta toiseen (ka=4,1). Heikoim-

mat keskiarvot ryhmät saivat lasten sallitun määrän merkitsemisestä symbolimer-

kein (ka=1,1).

Korkeimmat keskiarvopisteet ryhmät saivat havaintokategorioista ryhmätilan-
toiminnat (ka=4,2) ja tiimityöskentely (ka=4,2). Ryhmätilantoiminnoissa kor-

keimman keskiarvon saavutti koko ryhmän toiminta (ka=4,8). Heikoimman kes-

kiarvon sai vapaan leikin seuraaminen ja kommentointi (ka=3,3).

Toiminta- ja siirtymätilanteet sai keskiarvopisteet 3,6. Matalimmat laatuarviot

olivat siirtymävaiheiden aktiivisesta toiminnasta (ka=1,2). Korkeimmat arvot toi-

minta- ja siirtymätilanteiden havaintokategoriassa olivat pysyvästä ja ennustetta-

vissa olevasta päiväjärjestyksestä (ka=4,8).

Käyttäytymisen ohjaamisen keskiarvo oli 4,1. Heikoimmat keskiarvopisteet sai-

vat muuttujat sopivan kommunikointitavan varmistaminen ja systemaattisen arvi-

ointimenetelmän käyttö (ka=3,6). Korkeimman keskiarvon sai yksilöllisten suun-

nitelmien laadinta (ka=4,6). Yksittäistä vaihtelua oli kuitenkin paljon käyttäytymi-

sen ohjaamisessa. Väittämällä kasvattajat varmistavat, että lapsilla on toimiva ja

heille sopiva tapa kommunikoida arvot vaihtelivat välillä 2-5 samoin kuin väittä-

mässä kasvattajat käyttävät tarkoituksen mukaista käytöksen arviointia selvit-

tääkseen, miksi lapsi käyttäytyy haasteellisesti. Taulukossa 10 on havaintokate-

goriset keskiarvot ryhmittäin, sekä ryhmien kokonaiskeskiarvot.

Taulukko 10 Oppimisympäristön laatuerot ryhmittäin eri havaintokategorioissa
Ryhmä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ka kh
Tilajärjestelyt 3,4 2,8 3,3 3,2 3,3 3,3 3,3 3,2 3,6 3,1 3,3 0,2
Toiminta- ja siirtymätilanteet 3,3 3,4 3,3 3,7 3,5 3,4 3,7 3,4 4,3 4,2 3,6 0,4
Ryhmätilantoiminnat 4,2 3,7 3,9 4,5 4,2 4,1 4,4 3,9 4,2 4,4 4,2 0,3
Tiimityöskentely 4,3 4,1 4 4,4 4,6 3,4 4,3 3,2 4,7 4,7 4,2 0,5
Käyttäytymisen ohjaaminen 4,3 3,8 4,3 4,3 4,3 3,7 4,3 3,3 4 4,2 4,1 0,4
keskiarvo 3,9 3,54 3,76 4,05 3,98 3,58 4 3,4 4,16 4,12
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Esikouluryhmät (ryhmät 9 ja 10) saivat parhaat yhteispisteet (ka=4,16 ja

ka=4,12). Heikoimmat yhteispisteet saivat ryhmät 2 ja 8 (ka=3,54 ja ka=3,4).

Jaoin päiväkotiryhmät oppimisympäristön laadun arvioinnissa menestymisen

mukaan kolmeen ryhmään, matalan tason ryhmät (ryhmät 2 ja 8), keskitason ryh-

mät (ryhmät 1,3,4,5,6 ja 7) ja korkean tason ryhmät (ryhmät 9 ja 10). Seuraavaksi

tutkin tarkemmin matalan tason ryhmiä sekä korkean tason ryhmiä.

7.3 Sosio-emotionaalisten taitojen ja oppimisympäristön laadun
tarkastelua ristiin
Lasten sosio-emotionaalisia taitoja tarkasteltiin erikseen matalan tason ja kor-

kean tason ryhmissä

Laskin teemoittain maksimipisteet tunteiden säätelystä, sosiaalisesta itseluotta-

muksesta ja kouluvalmiudesta. Vertasin matalan tason ja korkeantason ryhmien

vastauksien keskiarvoja maksimipisteisiin.

Korkean tason ryhmissä olevat lapset saivat käyttäytymisen ja tunteiden arvioin-

tiasteikon mukaan keskimäärin paremmat pisteet. Matalan tason ryhmissä olevat

lapset saivat hieman heikommat pisteet käyttäytymisen arvioissa. Erot ovat aika

pienet ja yksilöllistä vaihtelua on. Ero on kuitenkin samansuuntainen jokaisella

osa-alueella. (taulukko 11)

Taulukko 11 Käyttäytymisen ja tunteiden arviointiasteikon yhteenvetojen sum-
mien keskiarvot matalan ja korkean tason ryhmissä. Prosenttiosuudet maksimi-
pisteistä

Tunteiden säätely
Sosiaalinen itse-

luottamus Kouluvalmius

Matalan tason ryhmät KA 55% KA 70% KA 66%

Korkean tason ryhmät KA 70% KA 72% KA 75%

Vanhempien toive lasten tukemisesta

Kyselyn viimeisenä kysymyksenä oli ”Miten lähtisitte tukemaan lasta hänen ke-

hittymistarpeissaan?” Tein sisällönanalyysin korkean tason saavuttaneista ryh-

mistä, sillä halusin tietää mitä toiveita jo hyväksi arvioidun ryhmän vanhemmilla
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on. Vastauksia korkean tason ryhmistä tähän kysymykseen oli 21 kappaletta.

Luin vastaukset huolellisesti useampaan kertaan, pelkistin vastauksia ja jaottelin

samantyylisiä pelkistettyjä ilmauksia yhteen. Lopulta vastauksista löytyi neljä tee-

maa, joiden mukaan jaoin pelkistetyt ilmaukset luokkiin. Luokat olivat harjoittelu,
positiivinen palaute, tunteiden ilmaisu ja yhdessä tekeminen (kuva 6). Vas-

taukset liitteessä 6.

Kuva 1 Kysymyksen Miten lähtisitte tukemaan lastanne? vastausten luokittelu.

Harjoittelua tai toistoja koskevia vastauksia oli kahdeksan kappaletta. Harjoitte-

lua ehdotettiin tukena lapsen kehittymistarpeisiin muun muassa seuraavin vas-

tauksin

”kotiharjoitukset, toistot harjoituksissa, siedätystä, harjoittelua oman mieli-

piteen esittämiseen, toistoja, järjestetään leikkikavereita ja erilaisia sosiaalisia ti-

lanteita vapaa-ajalla”

Positiivista palautetta ehdotettiin kuudessa vastauksessa. Näitä olivat muun

muassa

”Positiivinen palaute, itsetunnon vahvistaminen, kertomalla, että hän on

hyvä juuri sellaisena kuin, kannustamalla esim. kädentaitojen harjoittelussa”

Tunteiden ilmaisu on kolmessa vastauksessa ehdotuksena kehittämistarpeiden

tukemiseksi. Näitä olivat

”tunteiden ilmaisussa askeleittain-kerho, tunteiden nimeämistä ja tunnis-

tamista, tunteiden ilmaisun vahvistamista ja niiden harjoittelua”

Harjoittelu

8 vastausta

Positiivinen
palaute

6 vastausta

Tunteiden
ilmaisu

3 vastaustasta

Yhdessä
tekeminen

4 vastausta
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Yhdessä tekeminen oli neljässä vastauksessa ehdotuksena tueksi kehittymis-

tarpeisiin. Näitä olivat muun muassa

”leikkiin ryhtymisen ja siihen kiinnittymisen tukeminen, opetellaan yhdessä

miten voi käyttäytyä missäkin tilanteessa, autetaan keskittymään, keskustele-

malla vaikeistakin asioista, rajat ja rakkaus”

Esikoululaisten vanhemmat ja henkilökunta olivat sitä mieltä, että lapset tarvitse-

vat eniten tukea itsesäätelyssä (pettymyksen sietämisessä, tunteiden hallin-

nassa ja keskittymisessä).

Kokosin oppimisympäristön laadun arvioinnista vielä yhden summamuuttajan,

joka kuvaa lapsen itsetunnon tukemista. Otin siihen väittämiä tilajärjestelyistä,

toiminta- ja siirtymätilanteista, ryhmätilantoiminnoista ja lapsen käyttäytymisen

ohjaamisesta, jotka kannustavat lapsen osallisuuteen, tukevat ennustettavuutta,

sekä turvallista vuorovaikutusta aikuisen ja lapsen välillä.

Uudessa summamuuttujassa itsesäätelyn tukeminen olivat mukana seuraavat

18 kysymystä:

Itsesäätelyn summamuuttuja
Q I 2: Lasten sallittu määrä alueilla on rajattu ja merkitty symbolein.

Q I 4: Lapsille on saatavilla heidän taidoilleen sopivaa leikkimateriaalia.

Q I 6: Sosiaalista vuorovaikutusta edistävät lelut/materiaalit ovat hyvin saatavilla.

Q I 9: Tilajärjestelyt tukevat lasten sujuvaa siirtymistä toiminnasta toiseen ja ak-

tiivista osallistumista.

Q II 1: On olemassa pysyvä ja ennustettavissa oleva päiväjärjestys.

Q II 2: Päiväjärjestys on näkyvillä lapsen kehitystasoon sopivalla tavalla.

Q II 4: Aikuinen hyödyntää yksilöllistä lähestymistapaa lapsiryhmän toimiessa eri

pisteillä.

Q II 5: Tarpeettomia siirtymätilanteita ja odotusta ei ole.

Q II 7: Lapsille kerrotaan etukäteen tulevista siirtymätilanteista.

Q III 1: Toiminnat ovat päämäärältään avoimia ja tarjoavat monta tapaa toimia,

eivätkä ne edellytä paljon aikuisen apua käynnistyäkseen.
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Q III 3: Lapsille annetaan tarvittaessa vaihtoehtoisia malleja, jotka auttavat heitä

osallistumaan ja onnistumaan.

Q III 4: Lapsille opetetaan erityisiä sosiaalisia taitoja, joita on mahdollisuus har-

joitella ryhmätilanteissa ja pienryhmässä.

Q III 6: Aikuiset antavat aikaa, huomiota ja rohkaisua lasten toimiessa sosiaali-

sesti sekä pienryhmän että koko ryhmän toiminnassa.

Q III 8: Aikuiset antavat selkeitä ohjeita ja malleja kulloiseenkin toimintaan sopi-

vasta käyttäytymisestä.

Q V 1: Aikuiset käyttävät strategioita tarkoituksenmukaisesti, johdonmukaisesti ja

säästeliäästi.

Q V 2: Aikuiset tarkkailevat ja vahvistavat tarkoituksen mukaista käytöstä vähin-

tään viisi kertaa useammin kuin epäsopivaa käytöstä.

Q V 3: Kasvattajat varmistavat, että lapsilla on toimiva ja heille sopiva tapa kom-

munikoida.

Reliabiliteettianalyysin mukaan summamuuttujan itsesäätelyn tukeminen

Cronbachin Alpha oli ,64. Summamuuttujaa voidaan pitää luotettavana, koska α>

,60.

Laskin summamuuttujan itsesäätelyn tukeminen maksimipisteet ja vertasin ryh-

mien saamiin keskiarvoihin. Laskin prosenttiosuudet maksimipisteistä (taulu-

kossa 12). Eniten itsesäätelytaitoa tuettiin ryhmässä 1, joka oli pienten ryhmä.

Vähiten itsesäätelytaitoihin paneuduttiin ryhmässä 2, joka niin ikään oli pienten

ryhmä. Oppimisympäristön laadun arvioinnissa parhaiten pärjänneet esikoulu-

ryhmät 9 ja 10 saivat tästä itsesäätelyn summamuuttujasta arvot 67 prosenttia ja

66 prosenttia maksimiarvosta, eli parannettavaa vanhempien ja henkilökunnan

toivoman itsesäätelyn tukemiseen jää. Itsesäätelyn osalta hajonta kaikilla ryh-

millä oli 58 prosentista 70 prosenttiin, eli arvot olivat lähellä toisiaan.
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Taulukko 12 Ryhmien väliset erot summamuuttujassa itsesäätelyn tukeminen.
%-osuudet maksimiarvosta.

Oppimisympäristön laadun arvion mukaan heikoiten itsesäätelyä tuettiin ryh-

mässä 2. Tarkastelin lopuksi ryhmän 2 vanhempien vastauksia. Vastauksista

huokui toive lapsen ymmärtämisestä, aidosta kohtaamisesta sekä rajoista ja rak-

kaudesta. Yhteistyö päiväkodin ja kodin välillä nostettiin esiin (liite 7).
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8 LUOTETTAVUUS

Tutkimuksen validiutta eli luotettavuutta voidaan tarkentaa käyttämällä tutkimuk-

sessa useita eri menetelmiä. Laadullisten ja määrällisten menetelmien yhdistä-

minen, mixing methods, on yksi tapa saavuttaa luotettavuutta. (Hirsjärvi, Remes,

Sajavaara 2014, 233.)

Tashakkori ja Teddlie ehdottavat neljää dimensiota mixed methods -tutkimuksen

arviointiin: sisäinen johdonmukaisuus, käsitteellinen johdonmukaisuus, tulkinnal-

linen yhteisymmärrys tai johdonmukaisuus, tulkinnan omaperäisyys. (Tashakkori

& Teddlie 2003, 13)

Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelma on yhtenevä ja se on toteutettu johdon-

mukaisesti. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus

tutkimuksen toteuttamisesta ja sen kaikista vaiheista. (Hirsjärvi, Remes, Saja-

vaara 2014, 232). Tutkimusmenetelmät, kyselylomake ja havainnointi toteutettiin

samaan aikaan. Havainnointiin eivät vaikuttaneet kyselyn vastaukset, eikä kyse-

lyn vastauksiin päässyt vaikuttamaan ryhmähavainnointi. Koska toteutin kyselyn

ja tein havainnoinnin samoissa päiväkodeissa, saattoi vastausten määrään vai-

kuttaa se, että olin päiväkodeilla ja muistutin henkilökuntaa vastaamaan kyse-

lyyn. Kyselylomake oli internetissä auki kaksi viikkoa ja tarkastelin vastauksia

vasta, kun e-kyselylomake sulkeutui ja olin toteuttanut oppimisympäristön ha-

vainnoinnit kokonaan.

Tämä tutkimus on käsitteellisesti johdonmukainen, koska päätelmät ovat johdon-

mukaisia keskenään ja verrattavissa jo olemassa olevaan tietoon. Oppimisympä-

ristön havainnointimenetelmä on kehitelty kansainvälisestä mittarista suomalai-

seen varhaiskasvatukseen sopivaksi Alijoen tutkimusryhmässä LASSO-hank-

keen päiväkodeissa vuonna 2013. Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aiemmin,

mikä kertoo siitä, että reliaabelius, eli mittaustulosten toistettavuus on korkea.

Validius, eli mittarin pätevyys havainnoinnissa on hyvä, sillä olen käyttänyt samaa

havainnointi kriteeristöä kuin Alijoen tutkimusryhmässä on käytetty. Kyselylomak-

keen osalta reliaabelius on myös korkea, koska kysely on kansainvälisesti käy-

tetty ja Suomessa suomennettu. Validiutta, eli mittarin kykyä mitata juuri sitä mitä
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on tarkoitus, on haasteellista arvioida kyselylomakkeen osalta. Kysymykset on

mahdollista ymmärtää hieman eri tavoin ja vastaajan tausta (vanhempi tai henki-

lökunta) vaikuttaa vääjäämättä siihen, miten kysymyksen käsittää. (Hirsjärvi, Re-

mes, Sajavaara 2014, 231).

Tämä tutkimus on tulkinnallisesti johdonmukainen tutkittavien kesken, koska tu-

lokset ovat yhteneviä niin lasten vanhempien kuin myös henkilökunnan välillä.

Myös havainnot oppimisympäristöistä ovat linjassa kyselyn vastausten kanssa.

Havainnot päiväkotiryhmien oppimisympäristöistä vahvistivat kyselyn vastauk-

sissa esiin tulleita seikkoja ja kyselyn vastaukset vahvistivat havaintoja.

Tutkimuksen tulkinnan omaperäisyys tulee esiin seuraavassa luvussa tulkinta ja

pohdinta.
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9 TULKINTA JA POHDINTA

9.1 Tulosten yhteenveto
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten lasten sosiaaliset taidot nä-

kyvät vuorohoidossa. Tavoitteena oli saada selville, minkälainen on oppimisym-

päristön pedagoginen laatu ja miten lasta voidaan tukea käyttäytymisessä ja tun-

teiden ilmaisussa vuorohoidossa. Tuloksista on pyrittävä laatimaan synteesejä.

Synteesit kokoavat yhteen pääseikat ja antavat vastaukset asetettuihin ongel-

miin. On pyrittävä vastaamaan kysymykseen siitä mitkä ovat olennaiset vastauk-

set tutkimuksen ongelmiin. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2014, 230).

Sosiaaliset taidot vuorohoidossa
Lasten tunteiden ilmaisuun ja kouluvalmiustaitoihin vaikuttivat lapsen ikä ja suku-

puoli. Tunteiden ilmaisu näyttää olevan vahvimmillaan neljävuotiaana (katso tau-

lukko 5). Neljävuotiaat osoittavat eniten negatiivisia tunteita hävitessään pelin ja

toisaalta eivät osoita myötäelämisen tunteita satuttaessaan toisia.

Kouluvalmiustaidot sen sijaan paranevat iän myötä, mikä on odotettavaa. Suku-

puolen merkitys on huomattava tunteiden hallinnassa ja näkyy myös kouluval-

miustaidoissa. Tytöt pystyvät läpi ikäjakauman hallitsemaan tunteiden ilmaisua

poikia paremmin. Kouluvalmiustaitojen osalta tytöillä oli poikia paremmat hygie-

niataidot.

Vastaajan (vanhempi/päiväkodin henkilöstö) kesken oli jonkin verran eroja vas-

tauksissa. Lasten käytös päiväkodissa ja kotona on siis erilaista tai vastaajat ko-

kevat sen eri lailla. Tunteiden säätelyssä oli paljon eroja vastaajien välillä. Van-

hemmat arvioivat tunteiden säätelyn heikommaksi kuin päiväkodin henkilöstö.

Sosiaalisen itseluottamuksen vanhemmat taas arvioivat vanhemmaksi kuin päi-

väkodin henkilöstö. Myös vastaajan rooli vaikuttanee arviointiin. Vanhempien ja

kasvattajien erilaiset odotukset näkyvät vastausten eroavaisuutena.
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Millainen on oppimisympäristön pedagoginen laatu vuorohoidossa?
Oppimisympäristön laadun arvioinnissa korkeimmalle arvioitiin esiopetusryhmät.

Aineiston keruun aikana vuonna 2014 esiopetus oli tarkoin Opetussuunnitelman

määrittelemää ja siihen kuului systemaattinen oppilashuolto. Esiopetuksessa

työnjako on määriteltyä ja esiopettajien pätevyysvaatimukset ovat yhteneväiset,

mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että esiopetusryhmät arvioitiin laadukkaim-

miksi. Tiimityöskentely koettiin ja arvioitiin hyväksi ja toimivaksi.

Aineiston keruun aikaan uusi varhaiskasvatuslaki (1.8.2015) ei ollut vielä voi-

massa, vaan sen sijaan noudatettiin päivähoitolakia vuodelta 1973. Ryhmien käy-

tännöissä ja rakenteissa oli esikouluryhmiä lukuun ottamatta paljon erilaisia ta-

poja. Uusi varhaiskasvatuslaki ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma

korostavat pedagogiikkaa ja laatua sekä lapsen ja huoltajien osallisuutta. Var-

haiskasvatuslain myötä pedagoginen laatu myös vuorohoidossa noussee ja laa-

tuerot tasoittunevat. (VASU 2017)

Varhaiskasvatuslakia valmisteleva työryhmä keskusteli erillisen henkilöstömitoi-

tuksen asettamisesta vuorohoidolle, mutta siitä ei kuitenkaan tehty esitystä. Vuo-

rohoidossa tulee olemaan sama henkilöstömitoitus kuin muussakin varhaiskas-

vatuksessa (Kohti varhaiskasvatuslakia 2014, 68.)

Samaa oppimisympäristöarviointia on käytetty Alijoen tutkimusryhmän teke-

mässä tutkimuksessa ”Varhaiserityiskasvatuksen vaikutus erityistä tukea tarvit-

sevien lasten toiminnan säätelyyn ja oppimiseen” (2012-2014). Tutkimuksessa

tarkasteltiin erityisryhmiä ja laadunarvioinnista saatiin erittäin hyvät tulokset. Las-

ten käyttäytymisen ohjaaminen osoittautui korkeatasoiseksi ja kasvattajat käytti-

vät toiminnassaan eri strategioita tarkoituksenmukaisesti ja johdonmukaisesti.

Myönteinen oppimisympäristö tukee lapsen itsetuntoa. (Alijoki ym., 2013, 26.)

Tuloksia voi selittää, se että integroiduissa ryhmissä henkilökunta on usein kor-

keammin koulutettua ja työhönsä motivoituneempaa kuin tavallisissa ryhmissä.

Erityisryhmissä on erityislastentarhanopettajia, joita tässä tutkimuksessa ei ollut

kummassakaan päiväkodissa varhaiskasvatuksen erityisopettajan konsultointia

lukuun ottamatta.
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Tilajärjestelyt saivat tässä tutkimuksessa heikoimmat laatuarviot. Tilojen moni-

puoliseen käyttöön ja oppimisympäristön mukauttamiseen lapsen tarpeita mu-

kaan, tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Myös toiminta- ja siirtymätilanteissa on

kehitettävää ja siirtymätilanteiden aktiiviseen toimintaan tulee panostaa.

Oppimisympäristön arvioinnissa arvostettiin kuvien käyttöä strukturoimassa ar-

kea. Kuvatukea ei ollut kaikissa ryhmissä, kun taas erityisryhmissä, jossa mittaria

on aikaisemmin käytetty, kuvat ovat aktiivisemmin käytössä. Kuvien käyttöä voisi

tehostaa kaikissa ryhmissä havainnollistamaan arjen vaihtuvia tilanteita ja tuo-

maan turvaa lapsille. Toimintaohjeiden sijaan päiväjärjestys oli kuvitettuna kai-

kissa ryhmissä ja usein useammassakin ryhmän käytössä olevassa huoneessa.

Päiväjärjestyksen aktiivista käyttöä tulisi tehostaa lasten aikakäsityksen tuke-

miseksi.

Luonnolliset siirtymät tilanteesta toiseen olivat tässä tutkimuksessa mittarin mu-

kaan ryhmien vahvuus. Vuorotalossa siirtymätilanteet ovat luonnollisia ja toimin-

nat seuraavat toisiaan rytmittäen päivää. Henkilökunta koki, että heillä oli vapaus

toimia lasten hoitoaikojen puitteissa eivätkä esimerkiksi ruoka-ajat rajoittaneet

toimintaa. Vuoropäiväkodeissa työskentelee keittiötyöntekijä iltaisin, mikä vaikut-

tanee siihen, ettei muun muassa välipalakärryn palauttamisella ole kiire. Tutki-

muspäiväkodeissa välipala syötiin vasta klo 14.30 eikä kiireen tuntua ollut. Lapsia

oli usein vähemmän kuin seitsemän lasta yhtä aikuista kohti ja hoidossa toimittiin

luonnostaan pienissä ryhmissä. Siirtymätilanteissa oli vähemmän lapsia paikalla

ja lapset osasivat liikkua tilanteesta ja paikasta toiseen luonnollisesti.

Ryhmätilantoiminnot arvioitiin tässä tutkimuksessa laadukkaiksi. Ohjatut koko-

ryhmän tilanteet arvioitiin korkealla mutta vapaan leikin seuraaminen ja kommen-

tointi olivat vielä niukkaa. Uuden vasun myötä lapsen osallisuus ja aikuisen akti-

voiva rooli kasvattajana kehittänee juuri leikin seuraamista ja kommentointia.

Vuorohoidossa olisi usein aikaa pienryhmätoiminnalle, mutta sen suunnittelu ja

toteutus koettiin kuitenkin haasteellisena vaihtuvien tilanteiden vuoksi.

Tiimityöskentely arvioitiin tässä tutkimuksessa laadukkaaksi, vaikka se vuoropäi-

väkodeissa on haastavaa. Työvuorojen puitteissa voi olla mahdotonta pitää vii-
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koittaista tiimipalaveria ja tiedon välittäminen kaikille tiimin jäsenille koettiin haas-

tavana. Yhteinen suunnittelu ja pedagoginen keskustelu voi jäädä vähäiseksi,

koska koko tiimi ei pääse yhdessä suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaansa.

Myös Palviainen (2007) tuo pro gradu -tutkielmassaan esiin, että yhteiset pala-

verit ja työn suunnitelmallisuus koetaan tiedonkulun ja yhteistyön kulmakiviksi

vuoropäiväkodissa (Palviainen 2007, 62).

Työaika ei joissakin ryhmissä ja joissain tilanteissa ollut tarkoituksenmukaista.

Lastentarhanopettajan vuorotyö- tai suunnitteluaikoja ei ollut linjattu kaikissa ryh-

missä. Vasu-uudistuksen myötä kuntatasolla on linjattu opettajan työaika niin sa-

notuksi pedagogiseksi työajaksi klo 7.30- 17.00 välille. Vuorohoidossa työaikaa

ei kuitenkaan ole tarkoin linjattu. Mielestäni on vuorohoidon vahvuus, että lasten-

tarhanopettaja on töissä myös vuorohoidon aikaan illalla ja viikonloppuna. Per-

heet 24/7 -hankkeessa tehdyssä opinnäytetyössä todetaan myös, että työvuoro-

järjestelyillä saataisiin muutoksia pedagogisen toiminnan toteuttamiseen. Järjes-

tämällä lastentarhanopettajien työvuoroja iltoihin ja viikonloppuihin saataisiin hei-

dän koulutuksen tuoma hyöty käyttöön. (Lehtonen & Ylönen 2014, 56.)

Tässä tutkimuksessa viihtyvyys vuorohoidossa näkyi kodinomaisuutena ja kii-

reettömyytenä. Lapsia liittyi joukkoon pitkin aamupäivää ja aamupiiri oli tapana

pitää ennen lounasta, kun joukko oli suurimmillaan. Aikuiset ottivat lapset vastaan

sensitiivisesti ja auttoivat liittymään leikkeihin. Toimintahetkiä ei keskeytetty las-

ten tullessa kesken kaiken hoitoon, vaan lapset saivat saapua ja liittyä toimintaan

rauhassa omaan tahtiin.

Tutkimuksessa laadullisesti korkean tason ryhmissä lasten käyttäytyminen ja so-

siaaliset taidot arvioitiin olevan paremmat kuin matalan tason ryhmissä. Ryhmän

laatu näyttäisi korreloivan lasten sosiaalisten taitojen kanssa. Voi olla myös niin,

että sosiaalisti taitavat lapset edesauttavat ryhmän ilmapiiriin kehitystä ja sen

myötä vaikuttavat ryhmän laatuun.
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Miten lasta tulisi tukea?
Tässä tutkimuksessa yli puolet (68%) vanhemmista ja henkilökunnasta on sitä

mieltä, että lasta tulee tukea sosiaalisesti muun muassa itsesäätelyssä. Sosiaa-

lisia taitoja toivottiin tuettavan harjoittelemalla, antamalla positiivista palautetta,

tukemalla tunteiden ilmaisussa ja tekemällä yhdessä lapsen kanssa.

9.2 Tutkimuksen merkitys ja jatkotutkimusaiheita
Perheet 24/7 -tutkimukseen osallistuneista vanhemmista suurin osa (85%) oli sitä

mieltä, että lapsi viihtyi päivähoidossa. Myös vanhemmat itse olivat tyytyväisiä

yhteistyöhön päivähoidon henkilöstön kanssa – työntekijöihin luotettiin ja heidän

kanssaan voitiin keskustella avoimesti lasta koskevista asioista. (Perheet 24/7 b).

Vuorotyötä tekevien perheiden näkökulmasta lasten ja perheiden yksilölliset ti-

lanteet tulisi ottaa huomioon varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa. Myös

lasten tarpeet ja oikeus varhaiskasvatukseen tulee pitää mielessä, kun suunni-

tellaan vuorohoitoa osana varhaiskasvatusta.

Vuorohoidossa lapset hyötyvät mahdollisimman pysyvistä rakenteista ja henkilö-

kunnan vaihtumattomuudesta. Eri-ikäisistä lapsista muodostuneet sisarryhmät

olisivat tutkijoiden mielestä parhaimpia niiden pysyvyyden vuoksi. Näin samassa

ryhmässä olisi optimaalista olla 4-5 vuotta samojen lasten ja hoitajien kanssa,

ennen kuin siirryttäisiin esimerkiksi esikouluun. (De Schipper, Tavec-chio, Van

Ijzendoorn, Linting 2003, 302.)

Lasten sosiaaliset taidot näyttivät tämän tutkimuksen mukaan notkahtavan neljä-

vuotialla. Olisikin tärkeä panostaa tunnetaitoihin ja sosiaalisten taitojen tukemi-

seen jo pienten ryhmässä. Isompaan ryhmään siirryttäessä sosiaaliset tilanteet

lisääntyvät ja hyvät säätelytaidot ovat tarpeen. Tämä tulisi huomioida, kun ryhmiä

rakennetaan ja lapsia siirretään ryhmästä toiseen.

Lapsen yksilöllinen huomioiminen on vuorohoidon varhaiskasvatussuunnitel-

massa tärkeää. Laadukkaan vuorohoidon nähdään muodostuvan monipuolisesta

toiminnasta, jossa huomioidaan lapsen vireystila ja hoitoajat sekä yksilölliset tar-

peet. Lisäksi lapsille tulee taata yksilöllistä huomioimista, turvallisuuden tunnetta,

hyviä sosiaalisia suhteita ja monipuolista toimintaa. (Palviainen 2007, 53–57.)
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Tämän tutkimuksen mukaan laadukkaassa varhaiskasvatusympäristössä lapset

säätelevät omia tunteitaan ja toimivat hyvin erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Vanhempien toiveena oli, että lapset oppivat sosiaalisia taitoja ja itsesäätelyä

kasvattajien kanssa kannustavassa ilmapiirissä harjoitellen ja yhdessä toimien.

Positiivisella palautteella on suuri merkitys lasten sosiaalisten taitojen kehittymi-

sessä. Erityisesti lämpimällä vuorovaikutuksella annettu positiivinen palaute tu-

kee lasten sosiaalisten taitojen kehitystä. (Ahonen 2015, 190; Eklund & Heinonen

2011, 222.)

Odottaminen on tutkimusten mukaan yksi tekijä, joka voi aiheuttaa haasteita kas-

vatustilanteisiin. Pienryhmätoiminta mahdollistaa lasten aktiivisen toimimisen ja

vähentää odottamisesta syntyvää painetta. Lastentarhanopettajat hyödyntävät

pienryhmätoimintaa vuorohoidon arjessa paljon. Lapsen ajatuksia ja mielenkiin-

non kohteita kuunnellaan ja pienryhmätoiminta antaa mahdollisuuden niiden to-

teuttamiseen. Työntekijät kokevat, että pienryhmätoiminnassa on helpompi vas-

tata lasten kehitystarpeisiin. Lasten omille suunnitelmille annetaan tilaa ja vaihto-

ehtoisia toimintatapoja voidaan toteuttaa pienryhmätoiminnan avulla. Pienryhmä-

toiminta antaa tilaisuuden kuunnella lapsia aidosti. (Ahonen, 2015 189; Lehtonen

& Ylönen 2014, 62: Kangas 2013, 63–64, 67.)

Vuorohoidossa luonnollisia pienryhmätilanteita on useasti. Näissä leikki- ja toi-

mintatilanteissa aikuisella on hyvät mahdollisuudet paitsi ohjata leikkejä ja osal-

listua lasten toimintaan, myös havainnoida lasten leikkejä, kuulla lapsen ajatuk-

sia ja huomioida tämän tunteita. Sensitiivisessä vuorovaikutuksessa aikuinen

voi tukea lasta liittymään osaksi lapsiryhmää. Yhteenkuulumisen tunne tuottaa

mielihyvää lapselle ja auttaa lasta selviytymään vanhempien epäsäännöllisen

työn aiheuttamasta kuormituksesta.

Pedagogista sensitiivisyyttä pidetään hyvän varhaiskasvattajan ominaisuutena.

Pedagoginen aikuinen havaitsee lapsen aloitteet ja reaktiot ja vastaa niihin lap-

sen toimintaa tukevalla tavalla. Sensitiivinen kasvattaja kanssa säätelee lapsen

tunteita ja on aidosti läsnä. (Jukka Mäkelä 2013.)
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Ympäristönä vuoropäiväkoti on haasteellinen ystävyyssuhteiden luomiselle. Osa

lapsista käy päiväkodissa säännöllisesti ja osa epäsäännöllisesti ympäri vuoro-

kauden. Vuorotöissä olevilla vanhemmilla on muita useammin arkivapaita, jotka

puolestaan rikkovat säännöllistä rytmiä. Lapsiryhmä muodostuu joka päivä eri-

laiseksi riippuen lasten hoitoajoista ja henkilökunnan työvuoroista. Vuorohoitoyk-

siköitä on alueella usein vain yksi, joten lapset tulevat hoitoon pitkienkin matkojen

takaa. Pihakaverit käyvät todennäköisesti eri päiväkotia ja päiväkodista siirrytään

omiin lähikouluihin. Näin ollen pysyvien ystävyyssuhteiden luominen on haasteel-

lista.

Jatkossa olisi mielenkiintoista tehdä interventiotutkimus, jossa tutkittaisiin vuoro-

hoidossa olevien lasten sosiaalisia taitoja ja kyselyn pohjalta löytyneelle riskiryh-

mälle kohdennettaisiin sosiaalisia taitoja ja tunne-elämää tukeva interventio. Täl-

lainen voisi olla esimerkiksi sosiaalisia taitoja tukeva ohjelma, kuten Askeleittain

tai Ihmeelliset vuodet tai esimerkiksi ryhmä theraplay-jakso. Kiinnostavaa olisi

myös tietää miten päiväkodissa käytössä olevilla interventioilla voitaisiin vaikuttaa

lasten sosiaaliseen käytökseen. Olisi mielenkiintoista nähdä vaikuttaako henkilö-

kunnan käyttämä ohjelma psyykkisen ja sosiaalisen oppimisympäristön laatuun

ja löytyykö ohjelmasta siirtovaikutuksia lasten arkeen ja toisaalta myös aikuisten

käytökseen ja sensitiivisyyteen.

Oppimisympäristön laatuarviointia voisi hyödyntää laajemmin. Oppimisympäris-

tön arviointi (LEANS)  voisi olla  käytössä konsultoivilla varhaiskasvatuksen eri-

tyisopettajille. Arvioinnin pohjalta voitaisiin suunnitella, miten oppimisympäristöä

voitaisiin kehittää lasten tarpeita tukevaksi muuttamalla aikuisten toimintaa. Op-

pimisympäristön laadun arviointia voisi tehdä säännöllisesti ja pohtia lasten tar-

peiden muuttumista suhteessa siihen, miten oppimisympäristön ja kasvattajien

tulisi muuttua, jotta lapsi voisi kasvaa ja kehittyä turvallisesti vuorohoidossa.

LEANS- arviointia voisi käyttää ryhmän varhaiskasvatussuunnitelman teossa oh-

jenuorana yhdessä lasten omien varhaiskasvatussuunnitelmien kanssa. Käyttä-

mällä kokoamaani summamuuttujaa itsesäätelyn tukeminen voisi oppimisympä-

ristöä kehittää lasten sosiaalisia tarpeita huomioivaksi ja tukemaan lasten it-

sesäätelytaitoja.
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Aikuisen sensitiivisyydellä ja tunnetilojen yhteissäätelyllä on yhteys lapsen it-

sesäätelytaitojen kehitykseen. Lapsen tarpeisiin vastaamisen, eli responsiivisuu-

den, nähdään lisäksi liittyvän lapsen tahdonalaisen hallinnan kehitykseen. Lap-

sen kehuminen, myönteisten tunteiden osoittaminen ja johdonmukaisuus sään-

töjen asettamisessa ovat havaintojen mukaan yhteydessä hyviin itsesäätelytai-

toihin.  (Laakso 2011, 64)

Lasten sosiaalisia taitoja voisi kutsua lasten sensitiivisyydeksi toisia lapsia koh-

taan. Vuorohoidossa, vaihtuvien ihmisten kanssa ja vaihtuvissa ja epäsäännölli-

sissä tilanteissa, lapsella on hyvä mahdollisuus kasvaa sosiaalisesti taitavaksi

toimijaksi. Tähän tarvitaan ympäröivien aikuisten sensitiivisyyttä ja heidän kyky-

ään rakentaa oppimisympäristö kasvulle suotuisaksi auttamalla lapsia liittymään

osaksi ryhmää ja nauttimaan sosiaalista tilanteista yhdessä toisten lasten

kanssa.



59

LÄHTEET
Ahonen, L. (2015). Varhaiskasvattajan toiminta päiväkodin haastavissa kasva-
tustilanteissa. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteiden yksikkö. Väitöskirja.

Alila, K. (2013). Varhaiskasvatuksen laadun ohjaus ja ohjauksen laatu.
Laatupuhe varhaiskasvatuksen valtionhallinnon ohjausasiakirjoissa 1972–2012

Amne T. & Segal U. A. (2003). Center-Based Evening Child Care: Implications
for Young Children´s Development. Early Childhood Education Journal 30

Biesta G., J.J & Burbules N., C. (2003). Pragmatism and educational research.
LANHAM MD:Rowman &Littlefield

Bolby, J. (1972). Attachnebt and Loss Volum1 1; Attachement. England: Pen-
guin Books

De Schipper J. C., Tawecchio L.W.C., Van Ijzendoorn & Linting M. (2003). The
Relaation of flexible child care to quality of day care and children´s socio-emo-
tional functioning: a Survey and observational study. Infant Behavior &Develop-
ment 26 s.300-325.

Early, D. M, Maxwell, K. L., Burchinal, M., Alva. S., Bender, R. H., Donna Bry-
ant, D., Cai, K., Clifford, R. M., Ebanks, C., Griffin, J. A., Henry, G. T., Howes,
C., Iriondo-Perez, J., Jeon, H.-J., Mashburn, A. J., Peisner-Feinberg, E., Pianta,
R. C., Vandergrift, N. & Zill, N., (2007).

Eklund, K. & Heinonen, J. (2011) Lapsen itsesäätelyn tukeminen arjessa. Teok-
sessa T- Aro & M-L. Laakso (toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi. itsesäätely-
taitojen kehitys ja tukeminen. PORVOO:Bookwell Oy

Eisenberg, N., Valiente C. & Eggum N. D., (2010). Self-regulation and School
Readiness. Early Education And Development, 21(5), s.681-698.

Girard, L.-C., Girolametto, L., Weizman, E. & Greenberg, J., (2011). Training
Early Childhood Educators to Promote Peer Interactions: Effects on Children´s
Aggressive and Prosocial Behaviors. Early Education and Development 2282,
s. 305-323

Hagekull, B. & Bohlin, G. (1995). Day Care Quality, Family and Child Character-
istics and Socioemotional Development. Early Childhood Research Quarterly
10, 505-526

Hamre, B. & Pianta R. (2005). Can instructional and emotional support in the
first-grade classroom make a difference for children at risk of school failure?
Child Development, Vol. 76, No. 5, 949-967.



60

Hannuniemi, T. (2011). Kurkistus lapsen arkeen vuorohoidossa. Helsingin yli-
opisto. Kasvatustieteen laitos. Pro Gradu.

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2014). Tutki ja kirjoita. Osittain uudistettu
painos. PORVOO:Bookwell OY

Kalland, M. (2012a). Päivähoito kiintymyssuhdeteorian valossa. Teoksessa J.
Sinkkonen & M. Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojele-
minen. Helsinki: SanomaPro, 147–171.

Kalland, M. (2012b). Varhaislapsuuden tunnesuhteet ja sijoitettu lapsi. Teok-
sessa J. Sinkkonen & M. Kalland (toim.) Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden
suojeleminen. Helsinki: SanomaPro, 207–216.

Kalliala, M., (2012). Lapsuus hoidossa? Aikuisten päätökset ja lasten kokemuk-
set päivähoidossa. Helsinki: Gaudeamus

Kangas, K-S. (2013). Päiväkodin pienryhmätoiminta ja lasten osallisuus. Jyväs-
kylän yliopisto. Varhaiskasvatustieteen laitos. Pro gradu.

Keltikangas-Järvinen, L. (2010). Sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot. Juva: WSOY.

Kirves, L. & Sajaniemi N., (2012) Bullying in early educational settings. Early
Child Development and Care 182:3-4, 383-400.

Kronqvist E.-V. & Kumpulainen, K. (2011). Lapsuuden oppimisympäristöt. Eheä
polku varhaiskasvatuksesta kouluun. HELSINKI: WSOY

Laakso, M-L. (2011). Vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen merkitys lapsen
itsesäätelyn kehityksessä. Teoksessa T. Aro & M-L Laakso (toim.) Taaperosta
taitavaksi toimijaksi. itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. PORVOO:Book-
well Oy

Lehto, A.-M. & Sutela, H. (2008). Työolojen kolme vuosikymmentä.   Työolotut-
kimusten tuloksia 1977-2008. Helsinki: Tilastokeskus

Metsämuuroinen, J. (2001). Metodologian perusteet ihmistieteissä. VIRO:SDG

Mia Tammelin & Anna Rönkä (2013). Lapsiperheen arki ja 24/7- talous. Julkai-
sussa: M. Virkajärvi (toim.) Työelämän tutkimuspäivät 2012. Suomella töissä?
Kestämistä ja kestävyyttä. Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuja:
4/2013.

Määttä, S. & Aro, R. (2011). Kognitiivisten taitojen merkitys itsesäätelyn kehityk-
sessä. Teoksessa T- Aro & M-L. Laakso (toim.) Taaperosta taitavaksi toimijaksi.
itsesäätelytaitojen kehitys ja tukeminen. PORVOO:Bookwell Oy

Neitola, M. (2001). Lapsen sosiaalisen kompetenssin tukeminen – vanhempien
epäsuorat ja suorat vaikutustavat. Turun yliopisto. Kasvatustieteenlaitos. Väitös-
kirja.



61

Nummenmaa, A. R. (2004) Varhaiskasvatuksen laatu ja sen kehittäminen. Te-
oksessa R. Ruokolainen & K. Alila (toim.) Varhaiskasvatuksen laatu on osaa-
mista ja vuorovaikutusta. Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan ja ohjauksen ke-
hittämishankkeen julkaisu. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2004:6. Hel-
sinki

Palviainen, T. (2007). Karuselli pyörii, lapset siinä hyörii. Tutkimus vuorohoidon
arjesta henkilöstön näkökulmasta tarkasteltuna. Jyväskylän yliopisto. Varhais-
kasvatustieteen laitos. Pro gradu.

Perheet 24/7 Perheet 24/7 työntekijäkyselyn tuloksia: lasten arki vuoropäivähoi-
dossa haettu 20.8.2016 osoitteesta http://www.jamk.fi/globalassets/tutkimus-ja-
kehitys--research-and-development/tki-projektien-lohkot-ja-tiedostot/perheet-
24_7/julkaisut/perheet-247-tyontekija-yhteenveto-.pdf

Punamäki, R-L. (2012). Vanhemmuuteen siirtyminen: raskausajan ja ensimmäi-
sen vuoden kiintymyssuhteet. Teoksessa J. Sinkkonen & M. Kalland (toim.)
Varhaislapsuuden tunnesiteet ja niiden suojeleminen. Helsinki: SanomaPro, 95-
114.

Rusanen, S., (2011). Hoiva, kiintymys ja lapsen kehitys. Porvoo: Finn Lectura

Sajaniemi, N., Suhonen, E., Nislin, M. & Mäkelä, J. E. (2015). Stressin säätely.
Kehityksen, vuorovaikutuksen ja oppimisen ydin. Juva: PS-kustannus

Sajaniemi, N.m Suhonen, E., Kontu, E., Rantanen, P.m Londholm, H., Hirvo-
nen, A. (2011). Children's cortisol patterns and the quality of the early learning
environment. European Early Childhood Education Research Journal. 19 (1)
45-62 18.

Salo, S., (2012). Emotionaalisen saatavilla olon lisääminen päivähoidossa. Te-
oksessa K. Kanninen & A. Sigrids Tunne minut! Turva ja tunteet lapsen silmin.
Juva: PS-kustannus

Salonen, E., Laakso, M-L. & Sevón, E. (2016). Young children in day and night
care: negotiating and constructing belonging during daily arrivals. Early Child
Development and Care, DOI: 10.1080/03004430.2016.1146717.

Sinkkonen, J. & Kalland, M. (2001). Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintymi-
nen: Kiintymyssuhdeteoria - teoria yksilön kiin(nit)tymisestä tärkeisiin toisiin ih-
misiin, kiintymyssuhteen katkoksista ja merkityksestä kehitykselle. Helsinki:
WSOY

Strain,P.S.& Joseph, E.(2004). Engaged supervision to support recommended
practices for young children with challenging behavior. Tecse 24:1

Strazdins, L., Korda R. J., Lim, L. L.-Y., Broom D. H & D´Souza, E. M. (2004)
Around-the-clock: Parent work schedules and children´s well-being in a 24-h
economy. Social Science & Medicine, No. 59 s. 1517-1527.



62

Suhonen, E. (2009). Erityistä tukea tarvitsevan taaperon sopeutuminen päivä-
kotiryhmään. Monitapaustutkimus vuorovaikutussuhteista ja niiden rakentumi-
sesta. Helsingin yliopisto. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Väitöskirja.

Syrjämäki, M., Sajaniemi, N., Suhonen, E., Alijoki, A. & Nislin, M. (2016) Enhanc-
ing peer interaction:an aspect of a high-quality learning environment in Finnish
early childhood special education.  European Journal of Special Needs Education

Tashakkori,  A.,  &  Teddlie,  C.  (2003). Handbook  of  mixed  methods  in  so-
cial  and behavioral research. Thousand Oaks, CA: Sage.

Tuomi J. & Sarajärvi A., (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi.
HESINKI:Tammi

Vartiainen, J., Poikkeus, A.-M., Lerkkanen M.-K., Nurmi, J.-E. &Kiuru, N. (2013).
Vertaissuhdevaikeudet, kielelliset taidot sekä lukemaan ja kirjoittamaan oppimi-
nen. Teoksessa T. Asunmaa & J. Vainionpää (toim.) Samalta viivalta 7. Valta-
kunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) kirjallisen kokeen
aineisto 2013. Jyväskylä: PS-kustannus

Väisänen, T., (2006) Aamusta iltaan ja yötä myöten - lapsen arki vuorohoi-
dossa. Teoksessa S. Parrila (toim.) Perhepäivähoidon kehittämishaasteita. So-
siaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2006:17

Yle (2.3.2016) Aamu-tv. Sajaniemen haastattelu



LIITTEET

LIITE 1

Tervehdys vuoropäiväkotilaisten kotiväki!

Opiskelen Helsingin yliopistossa varhaiskasvatuksen maisteriopintoja ja teen Pro
gradu- tutkielmaani lasten sosiaalisista taidoista. Tutkimukseeni kuuluu
nettikysely vanhemmille ja sekä työntekijöille niiden lasten osalta, joiden
vanhemmat antavat luvan kyselyyn. Tämän lisäksi havainnoin päiväkotiryhmien
toimintaa niissä ryhmissä, joista lapsia osallistuu tutkimukseen.

Toivoisin, että mahdollisimman moni perheistä osallistuisi kyselyyn, jotta saisin
mahdollisimman suuren tutkimusaineiston. Kyselyyn vastataan netissä ja saatte
siihen näppärän linkin sähköpostiinne, jos lupaudutte vastaamaan. Kysymykset
koskevat lapsenne tapaa toimia sosiaalisissa tilanteissa. Henkilökunta täyttää
saman kyselyn, niistä lapsista joiden vanhemmat ovat antaneet tutkimusluvan.
Vastaaminen ei kestä montaakaan minuuttia, mutta se olisi minulle erittäin
arvokasta. Kysely tehdään nimettömänä!

Jos haluat osallistua omalla panoksellasi tutkimuksen tekoon,
ilmoittaudu oheisella lapulla ryhmän henkilökunnalle tai laita
suoraan sähköpostia minulle.

Syksyisin terveisin,
Jenni Marstio
lisätietoja ja ilmoittautumiset
jenni.marstio@helsinki.fi

Palauta alaosa lapsen ryhmään mahdollisimman pian, kiitos!

____________________________________ osallistuu tutkimukseen.
                      (lapsen nimi ja ryhmä)

Annan tutkimusluvan ja vastaan itse kyselyyn netissä.

Tuusulassa ____/______ 2014
_________________________________
 (vanhemman nimi)
__________________________________
(sähköpostiosoite, jonne linkki kyselyyn lähetetään)
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OPPIMISYMPÄRISTÖN ARVIOINTI /
THE LEARNING ENVIRONMENT ASSESSMENT
Strain & Joseph 2004, suom. Suhonen 2004

PÄIVÄKOTI / RYHMÄ
HAVAINNOITSIJA
HAVAINNOINTIKERTA / PÄIVÄYS

1=EI KOSKAAN  2=JOSKUS 3=USEIN 4=USEIMMITEN 5=SÄÄNNÖLLISESTI
I  TILAJÄRJESTELYT 1 2 3 4 5 Havainnot

1. Ryhmätila on hyvin varustettu ja
selkeästi rajattu oppimisalueiksi.

2. Lasten sallittu määrä alueilla on
rajattu ja merkitty symbolein.

-

3. Materiaalit ovat hyvässä
järjestyksessä ja niille on omat
säilytystilansa.

4. Lapsille on saatavilla heidän
taidoilleen sopivaa
leikkimateriaalia.

5. Leikkimateriaali on monipuolista.

6. Sosiaalista vuorovaikutusta
edistävät lelut / materiaali on hyvin
saatavilla.

7. Ryhmätilassa on symbolimerkit,
jotka osoittavat, onko jokin
oppimisalue käytössä vai ei.

-

8. Lapset ovat koko ajan aikuisen
näkyvillä. Hyllyköt eivät ole
korkeampia kuin 120 cm.

9. Tilajärjestelyt tukevat lasten
sujuvaa siirtymistä toiminnasta
toiseen ja aktiivista osallistumista

Haastattelukysymys:
10. Lelujen kiertoa käytetään

suunnitellusti lisäämään uutuuden
viehätystä

II TOIMINTA- JA SIIRTYMÄTILANTEET 1 2 3 4 5

1. On olemassa pysyvä ja
ennustettavissa oleva
päiväjärjestys



2. Päiväjärjestys on näkyvillä lapsen
kehitystasoon sopivalla tavalla
(esim. kuvin).

3. Päiväjärjestys mahdollistaa
toiminnallisen (rajut) ja rauhallisen
toiminnan.
Aikuis- ja lapsijohtoisen toiminta
ovat tasapainossa.

4. Aikuinen hyödyntää yksilöllistä
lähestymistapaa lapsiryhmän
toimiessa eri pisteissä.

5. Tarpeettomia siirtymätilanteita ja
odotusta ei ole.

6. Lapset on opetettu
valmistautumaan
siirtymätilanteisiin

7. Lapsille kerrotaan etukäteen
tulevista siirtymätilanteista.

8. Siirtymätilanteen alussa käytetään
sovittua merkkiä.

-

9. Toiminnassa käytetään visuaalisia
vihjeitä (esim. kuvat).

10. Siirtymätilanteet ovat aktiivista
toimintaa (esim. ”menkää eteiseen
pukeutumaan, liikkuen kuin
robotit”)

-

11. Kasvattaja aloittaa uuden
toiminnan kun muutamat lapsista
ovat valmiita.

III RYHMÄTILAN TOIMINNAT
    KOKO RYHMÄ JA PIENRYHMÄ

1 2 3 4 5

1. Toiminnat ovat päämäärältään
avoimia ja tarjoava monta tapaa
toimia, eivätkä ne edellytä paljon
aikuisen apua käynnistyäkseen.

2. Toiminnan fyysinen rakenne
huomioidaan (esim. työskentely
matoilla pysyvät aamupiirin paikat,
tms.).

3. Lapsille annetaan tarvittaessa
vaihtoehtoisia malleja, jotka
auttavat heitä osallistumaan ja
onnistumaan.

4. Lapsille opetetaan erityisiä
sosiaalisia taitoja, joita on
mahdollisuus harjoitella
ryhmätilanteissa ja
pienryhmätoiminnassa.



5. Toiminnassa tarvittavat materiaalit
ovat valmiina lasten saapuessa.

6. Aikuiset antavat aikaa, huomiota ja
rohkaisua lasten toimiessa
sosiaalisesti sekä pienryhmän että
koko ryhmän toiminnassa

7. Vapaan leikin aikana aikuiset
seuraavat lasten toimintaa ja
kommentoivat leikkejä
mieluummin kuin kyselevät ja
antavat ohjeita.

8. Aikuiset antavat selkeitä ohjeita ja
malleja kulloiseenkin toimintaan
sopivasta. käyttäytymisestä

9. Koko ryhmän toiminta (esim.
aamupiiri) suunnitellaan
kestämään korkeintaan 15 min.
sisältäen lasten aktiivista
osallistumista.

10. Toiminta on suunniteltu siten, että
lapset haluavat sitoutua siihen.

Haastattelukysymys
11. Yhteistyötaitoja korostavat

toiminnat on suunniteltu
päivittäisiksi.

IV TIIMIN TYÖSKENTELYN SUUNNITTELU 1 2 3 4 5

1. Tiimin jäsenet ovat luoneet
ryhmäänsä varten yhteisen
toimintakulttuurin, jonka he
pystyvät perustelemaan.

2. Henkilöstön työajan käyttö on
tarkoituksenmukaista

3. Kasvattajat tekevät kirjalliset
toimintasuunnitelmat, jota
avustava henkilökunta voi helposti
seurata.

4. Kasvattajat yksilöllistävät
toimintasuunnitelmansa lapsille ja
integroivat lapsen
henkilökohtaisen
oppimissuunnitelman tavoitteet
päivittäiseen toimintaan. Lapsilla
on monia mahdollisuuksia
harjoittaa taitojaan tavoitteiden
suuntaisesti kokopäivän ajan.

5. Tiimi kokoontuu säännöllisesti
yhteistyökumppaneiden ja



kiertävän henkilöstön kanssa
keskustellakseen lasten
suunnitelmista ja kehittymisestä
terapiassa sekä yksilöllisen
oppimissuunnitelman tavoitteista
ja päämääristä.

6. Tiimin jäsenillä on sovittu,
säännöllinen aika, jolloin
keskustellaan lasten edistymisestä.

7. Tiimin jäsenet keräävät tietoa ja
havainnoivat systemaattisesti lasta
ja hyödyntävät tätä tietoa
tehdessään opetuksellisia
ratkaisuja,

V LAPSEN KÄYTTÄYTYMISEN OHJAAMINEN 1 2 3 4 5

1. Aikuiset käyttävät strategioita
(esim.  huomion muualle
suuntaaminen ja huomiotta
jättäminen)
tarkoituksenmukaisesti,
johdonmukaisesti ja säästeliäästi.

2. Aikuiset tarkkailevat ja vahvistavat
tarkoituksen mukaista käytöstä
vähintään viisi kertaa useammin
kuin epäsopivaa käytöstä.

3. Kasvattajat varmistavat, että
lapsilla on toimiva ja heille sopiva
tapa kommunikoida.

Haastattelukysymykset:
4. Kasvattajat käyttävät

tarkoituksenmukaista käytöksen
arviointia selvittääkseen, miksi
lapsi käyttäytyy haasteellisesti.

’

5. Yksilöllisten suunnitelmien
laadintaan ja toteutukseen
osallistuu koko tiimi, mukaan
lukien vanhemmat. Yksilölliset
suunnitelmat perustuvat käytöksen
arvioinnin tuloksiin.

6. Kaikki toimenpiteet, joilla pyritään
vaikuttamaan lapsen käytökseen,
dokumentoidaan ja sitä käytetään
arvioinnin pohjana.
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Kysymys 2 Millaisia erityisiä vahvuuksia hänellä on?
Vastaukset kategorioittain jaettuina.

sosiaaliset taidot empatiakyky kognitiiviset
taidot

positiivisuus
ja ilo

kavereita paljon, leikit
sujuu

ottaa huomioon
muut

sanallinen puoli
hallussa, taita
kognitiivisilta
taidoiltaan

Positiivinen

sosiaalinen, avoin rauhallisuus hyvät kognitiiviset
taidot

Iloinen

sopeutuu erilaisiin
tilanteisiin helposti

rauhallisuus hyvät kognitiiviset
taidot, halu oppia

Puhuu paljon,
positiivinen

sosiaalinen lapsi on avoin Hyvä keskustelija,
sanavarasto laaja,
helppo osallistua
keskusteluun

Perusluonne on
iloinen ja
positiivinen

kaveri ottaa muut
huomioon, osaa
neuvoa pienempiä

erinomainen muisti,
hyvä verbaalinen
ulosanti

Ei aiheuta
konflikteja eikä
halua riidellä

sosiaalisesti taitava Jakaa mielellään
omia lelujaan
muiden kanssa

vahva luonteinen tyttö;
tietää mitä haluaa

Iloinen aina! Ei
turhista mutise

tulee toimeen kaikkien
kanssa

Huolehtivainen
persoona

osaa tehdä itsensä
ymmärrettäväksi

Ystävällinen,
iloinen uhmastaan
huolimatta

ystävystyy helposti Hell’ ja
huolehtivainen,
ystävällinen poika

Hyvä keskittymiskyky Iloinen ja reipas

sosiaalinen ihmisten
kanssa

Kiltti, kuunteleva Kielellisesti taitava
ikäisekseen

yhteensä 8

ei aiheuta konflikteja eikä
halua riidellä

Kiltti, kuuntelee
muita

Todella lahjakas
kielellisesti,
uskomattoman hyvä
muisti, motorisesti
taitava, hyvä
keskittymiskyky,
pitkäjänteinen

Hän pyrkii monesti
ottamaan aikuiset mukaan
leikkeihin ja jos ei ole
lapsia läsnä haluaa
aikuiset mukaan

Kuunteleva ja kiltti Hyvä huumorintaju

Tulee hyvin toimeen eri-
ikäisten lasten kanssa. On
sosiaalinen. Uskaltaa
pyytää aikuiselta apua.

Ikäänsä nähden
ottaa hyvin kaverit
huomioon

Sanallisesti lahjakas,
tarkkaavainen

On rohkea ottamaan
kontaktia eikä ujostele

Hän on empaattinen
ja huolehtii toisista
tarpeen vaatiessa

Osaa käyttää
mielikuvitusta hyvin ja
osaa ohjailla leikkiä
välillä liikaakin

Suhtautuu aikuisiin
luottavaisesti

Hän on
empaattinen, toiset
huomioiva lapsi

Hänellä on taito leikkiä
roolileikkejä ja käyttää
niissä hyödyksi opittua
ja nähtyä



Luottaa uusiin aikuisiin,
juttelee mielellään ja
innostuu asioista

Tasapainoinen ja
rauhallinen

rohkeus

Hakeutuu leikkeihin
omatoimisesti

Empaattinen ja
muut
huomioonottava

puhelias

Ystävystyy toisten kanssa
hyvin

Ikään nähden ihan
hyvin tulkitsee
toisten tunteita,

hyvät kognitiiviset
taidot

Avoimuus Osaa lukea toisten
lasten tunteita ja
tekemisiä.

Yhteensä 17

Ei valitse vain yhtä
leikkikaveria tai vain tietyn
ikäistä.  On sosiaalinen ja
reipas

Toiset huomioon
ottava,
yhteistyöhalukas

Avoin ja sosiaalinen Yhteistyöhaluinen
On pienestä pitäen
pystynyt luomaan
vuorovaikutusleikkejä
tuttujen lasten ja aikuisten
kanssa.

Empaattinen

Haluaa leikkiä yhdessä Osaa kuunnella
muita

Avoimuus Kiltti
Lähtee mielellään mukaan
ohjattuun toimintaan

Halailee mielellään

Sanoo kun ei halua, että
joku koskettaa

Hän on ystävällinen

Rohkea tekemään
tuttavuutta

Hän on avoin,
ystävällinen

Ei vierasta, luottaa
muihinkin kuin vanhempiin

Empaattinen
luonteeltaan

Ei ole ujo On empaattinen
yhteensä 28 yhteensä 28
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KYSYMYS 3 Mitkä käyttäytymisen ja tunne-elämän vahvuuden kaipaisivat
vahvistusta. Vastaukset kategorioittain jaettuina

PETTYMYKSE
N SIETO

TUNTEIDEN
HALLINTA

KESKITTYMIN
EN

IKÄVÄ ITSETUNTO EMPATIA

pettymyksen
sietokyky

Jos jokin asia harmittaa
saattaa jumittua ja on
puhumaton eli tunteiden
ilmaisuun kaipaisi tukea.

malttamattomuu
s, toisinaan
vaikea keskittyä

Ujo,
arka,
ikävä
päivittäin

itseluottamuks
en
vahvistaminen

Toisen
huomioonottamin
en

nollasta sataan
kiihtymisen
saaminen
lievemmäksi

Tunteiden nimeäminen
ja tunnistaminen

keskittyminen
annettuun
tehtävään

pelko ja
ahdistav
at uudet
tilanteet

Sosiaalinen
itsevarmuus
tutustuessa
uusiin
lapsiin/aikuisiin
. Ja leikkiin
ryhtymiseen ja
pyytämiseen.

Hänen täytyy
opetella
kuuntelemaan
toisia ja antaa
toistenkin ohjailla
leikkiä

ei hermostuisi
pettymyksistä

Sosiaalisuuden
vahvistamien, muiden
ehdotusten parempi
huomioiminen

Kärsivällisyys,
keskittymiskyky
meneillään
olevaan
puuhaan

Hän on
turvaton
eli
kaipaa
paljon
äitiä
päivän
aikana

Ujo ja arka Rohkaisua
tutustumiseen
vieraiden kanssa

helposti
raivostuu ja
ylireagoi

rauhoittuminen kun
hepuli iskee päälle

Jaksaisi
keskittyä
tehtäviinsä
hieman
pidempään

yhteens
ä 3

Lapsi on melko
ujo vieraiden
kanssa ja
saattaa joskus
leikin lomassa
laittaa päänsä
piiloon ,jos
huomaa, että
vieraampi
aikuinen
katsoo.

Empatian
osoittaminen

pettymyksen
käsittely (pelit,
urheilu)

onko jo liiankin kiltti? yhteensä 4 Varauksellinen
ja arka uusissa
tilanteissa sekä
uusia
tuttavuuksia
kohtaan.

Alkaisi kiinnostua
toisten lasten
leikeistä ja
läsnäolosta

pettymyksen
sietokyky heikko,
malttamaton,
hyvin herkkä

päiväkodissa ei näytä
negatiivisia tunteitaan
(harmia, mielipahaa
yms.) Kotona illalla
harmistus purkautuu
kiukkuna

Rohkeus
mennä
leikkeihin
mukaan

Yhteistyö
ikätovereiden
kanssa

pettymyksen
sieto

Tunteiden hallinta Itsevarmuus Periksi
antaminen.
Anteeksi
pyytäminen

pettymysten
sietäminen

Vaihtoehdon tavaroiden
repimiseen toisten
kädestä

yhteensä 7 Oppisi paremmin
ottamaan toiset
huomioon

pettymyksien
kestäminen on
aika huonoa

Omien mielipiteiden
esille tuomisessa

Pitäisi oppia
ottamaan toiset
huomioon aj
kuunnella mitä
muilla on
sanottavana.
Kova
uhmaamaan
auktoriteetteja,
vaikka toisaalta
tarvitsee paljon
rohkaisua
jaksaakseen
tehtäviä loppuun



pettymyksiä hän
ei osaa käsitellä
eikä kestä juuri
lainkaan

Tunteiden
säätely/käsittely

muiden
ehdotusten
parempi
huomioiminen

pettymysten
sieto,
odottaminen

Rohkeutta olla oma
itsensä, sanoa
mielipiteensä ja sen
miltä tuntuu

Avoimempi toisia
kohtaan

pettymysten
sietäminen

Lapsen omien tunteiden
ilmaiseminen voisi olla
vielä selkeämpää

yhteistyö
ikätovereiden
kanssa

pettymyksen
sietokyky heikko

Kielteisten tunteiden
käsittely

yhteensä 12

pettymyksen
sietäminen

Voimakkaasti osaa
ilmaista mielipiteensä ja
yrittää vängätä asioissa
vastaan.

pojalla palaa
hermo kohtuu
nopeasti,
pienistäkin
asioista

Toisinaan lapsen
leikissä omii
kovakouraisestikin leluja
itselleen (repii kädestä)

pettymysten
sietä

Tunteiden
nimeäminen/tunnistamin
en

pettymysten
sietokyky

Varmasti vihan ja
erilaisten tunteiden
ymmärrys ja oikea
ilmaisutapa. Oikean ja
väärän erottaminen
Negatiivisten tunteiden
oikea ilmaisutapa.

pettymykset,
ahdistavat ja
uudet tilanteet

Ei aina ymmärrä
voimiaan kun esim.
halaa.

Pettymysten
sietäminen, ettei
kasaisi liikaa
itselleen
suorituspaineita
liikaa

Pahan mielen
ilmaisemiseen tukea.

Pettymyksien
sietäminen

Lisää sinnikkyyttä

Pettymyksien
sietäminen, lapsi
on myös
tavaroista
itsetietoinen ja
vanhempia
kohtaa
omistushaluinen

Impulsiivisuus

Pettymyksien
ilmaisemiseen
tukea

tarkkaamattomuus

Pettymyksen
sietäminen

yhteensä 22

Pettymyksen
sietokyky
yhteensä 24
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Kysymys 6 Miten vahvuuksia tulisi tukea? (Vain esikoululaisten vanhempien ja
henkilökunnan vastaukset)
Vastaukset kategorioittain jaettuina.

harjoittelu positiivinen
palaute

yhdessä
tekeminen

tunteiden
ilmaisu

kotiharjoitukset,
toistot

positiivinen palaute
aina onnistumisen
yhteydessä

leikkiin ryhtymisen ja
siihen kiinnittymisen
tukeminen

tunteiden nimeämistä
ja tunnistamista

taitojen
vahvistaminen ja
tukeminen

positiivinen palaute opetellaan miten voi
käyttäytyä missäkin
tilanteessa

tunteiden ilmaisun
vahvistamista ja
niiden harjoittelua

siedätystä esim.
milloin on hänen
vuoronsa

itsetunnon
vahvistaminen

autetaan keskittymään
yhteen asiaan
kerrallaan

tunteiden ilmaisussa
Askeleittain kerho,
pienryhmätoiminta,
kenties vielä kuvat

harjoittelua oman
mielipiteen
esittämiseen ja
toiveiden
nimeämiseen

kertomalla, että hän
on hyvä juuri
sellaisena kuin on ja
kannustamalla

keskustelemalla
vaikeistakin asioista,
aikuisjohtoisuus,
kotona harjoitellaan
pettymyksen sietoa ja
muiden tunteiden
huomioon ottamista,
myös niiden
negatiivisten

yhteensä 3

jaamme
puheenvuorot
aamupiirissä, niin
tällöin pakostakin
joutuu odottamaan

Kannustamalla esim.
käden taitojen
harjoittelussa ja
viemällä lasta
erilaisiin
ryhmätilanteisiin
muiden lasten
kanssa esim.
harrastuksissa

yhteensä 4

toistoja tsemppi

järjestetään
leikkikavereita ja
erilaisia sosiaalisia
tilanteita vapaa-
ajalla, mutta ei
liikaa

yhteensä 6

puhumalla,
keskustelemalla,
yrittämällä itse oppi
hillitsemään kaikki
tunteeni
yhteensä 8
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Ryhmän 2 toiveet, miten lasta tuetaan:

Tekemällä keskittymistä kaipaavia tehtäviä, opettelemalla rauhoittumaan, kun
yleensä on kova vauhti päällä.

Rohkaisemaan tekemään kaikkea mistä on kiinnostunut. Tukemaan ja
auttamaan, jos haluaa apua.

Rohkaistaan lasta tekemään ja leikkimään toisten lasten kanssa, sen suurempia
ujostelematta. Rohkaistaan ja neuvotaan kokeilemaan itse tekemään asioita,
mm. pukemista.

Ohjeistetaan, miten voidaan pyytää lelua kaverilta, jos sillä haluaa leikkiä (ei
revitä kädestä). Kysytään lapselta asioista, joista tiedetään, että ovat totta ja
rohkaistaan puhumaan oikeasti tapahtuneista asioista.

Yhteistyötä päiväkodin ja kodin välillä

Pidetään rajat johdonmukaisesti, ohjataan lempeän lujasti, sanotetaan lapsen
tunteita, Aikuisen tuella/läsnäololla harjoitellaan leikkitaitoja muiden lasten
kanssa.

Huolehtimalla hänen tarpeistaan ilman, että hänelle jää tunne, että jää vajaaksi,
että hänestä ei huolehdita, jonka vuoksi pitäisi yrittää kontrolloida ympäristöä.

Ymmärtäen, että erityisherkän lapsen tuska leivänmurusta hihassa on todellinen
ja auttamalla

Tarpeeksi tukea ja läsnäoloa, rakkautta. Pikkulapset tarvitsevat luotettavuutta
ympärilleen ja tukea arkisiin asioihin. Joskus on hyvä heittäytyä lapsen tasolle ja
miettiä tilanteessa miltähän minulta tuntuisi tai on tällöin tuntunut. Suurin virhe
minkä a

Olemalla läsnä. Rajat ja rakkaus. Positiivisempi mieli antaa enemmän.
Sanoittaa lapselle hänen tunteitaan, "kiukku johtuu siitä, että on nälkä, ja kun
syödään olo paranee", "nyt olet mustasukkainen" jne.

Vahvistaa hänen puhettaan, joka hieman ikätason alapuolella.


