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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueet toteutuvat 
vuorohoidossa. Lasten vuorohoitoa tai ympärivuorokautista hoitoa on tutkittu vähän, vaikka sen tarve ja 
tarjonta on lisääntynyt. Vanhempien työelämän muuttuessa haastavammaksi yhä useampi lapsi joutuu 
osallistumaan varhaiskasvatukseen epäsäännöllisesti tai vuorokauden eri aikoina. Vuorohoitoa kuvaa sen 
epätyypilliset ja epäsäännölliset hoitoajat sekä arjen ennakoimattomuus. Vuorohoidossa tulee toteutua 
varhaiskasvatukselle asetetut tavoitteet. 

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusmenetelmällä teemahaastattelujen avulla. Ryhmähaastattelussa 
haastateltavina olivat yhden vuoropäiväkodin henkilökuntaa.  

Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueiden toteutuminen vuorohoidossa haastateltavien mukaan 
koettiin toteutuvan yleensä hyvin. Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueista kielten rikas maailma koettiin 
helpoimmaksi tavaksi toteuttaa vuorohoidossa. Ilmaisun monet muodot -oppimisen alueelta tärkeimmäksi 
asiaksi nousi leikki, jota voi toteuttaa eri keinoin vuorohoidossa. Varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueista 
myös liikunta ja teknologiakasvatus sopivat hyvin toteutettavaksi vuorohoitoon yksilöllisesti tai pienessä 
ryhmässä. Haastavaksi haastateltavat kokivat toiminnan suunnittelun tiimissä työntekijöiden vaihtelevien 
työaikojen vuoksi. Lasten epäsäännölliset ja vaihtelevat hoitoajat koettiin myös haastavaksi tekijäksi toimintaa 
suunniteltaessa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamista edistää henkilöstön sitoutuminen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan.  
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1 JOHDANTO 

Yhteiskunnassamme työajan ja vapaan rajat ovat muuttuneet joustavimmiksi, 

jolloin työn tekemisen paikat ovat helpommin saavutettavissa. Vanhempien 

työelämän muuttuessa haastavammaksi yhä useampi lapsi joutuu osallistumaan 

varhaiskasvatukseen epäsäännöllisesti tai epätyypillisinä aikoina. 

Yhteiskunnallinen muutos tapahtui vuonna 2016, kun kaupan ja parturi-

kampaamoiden aukioloajat vapautettiin, jolloin työntekijöiden työajat laajentuivat 

ulottumaan iltoihin, öihin, pyhiin ja viikonloppuihin. Teppo ja Malinen (2016) 

käyttävät vuorotyöstä, iltatyöstä, yötyöstä ja niin sanotusta virastotyöajan 

ulkopuolisesta työajasta yleisnimitystä epätyypilliset työajat (Teppo & Malinen 

2016, 14.) Työn muuttuminen vaikuttaa myös perheiden lastenhoidon tarpeisiin 

ja heijastuu myös pienten lasten varhaiskasvatukseen. 

Vuorohoito on arkisin klo 18-6 välillä tapahtuvaa varhaiskasvatusta. 

Vuorohoito on myös öisin, lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhisin tapahtuvaa 

varhaiskasvatusta.  Vuorohoidon tarve voi tulla vanhempien tai huoltajien 

säännöllisestä vuorotyöstä tai päätoimisesta opiskelusta. Vuorohoitoa 

järjestettäessä lähtökohtana on, että kaikilla suomalaisilla lapsilla on oikeus 

lakisääteiseen ja yhdenvertaiseen yksilölliseen varhaiskasvatukseen. 

Varhaiskasvatusta tulee toteuttaa samansisältöisesti ja samoin laatukriteerein 

tapahtuipa varhaiskasvatus mihin vuorokauden aikaan tahansa. (Teppo & 

Malinen 2016, 13.) 

Vuorohoidon järjestämistä ei määritellä velvoittavaksi varhaiskasvatusta 

ohjaavissa asiakirjoissa, mutta varhaiskasvatuslaissa (540/2018) määritellään 

vuorohoidon järjestämisestä varhaiskasvatuksessa seuraavasti: 

”Varhaiskasvatus on pyrittävä järjestämään siten, että se tarjoaa 
lapsen hoidolle ja kasvatukselle sopivan hoitopaikan ja jatkuvan 
hoidon sinä vuorokauden aikana, jona sitä tarvitaan.” 
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Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) vuorohoidon 

järjestämisestä sanotaan seuraavasti: 

”Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa 
lapselle, joka tarvitsee sitä huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun 
vuoksi. Vuorohoitoa voidaan järjestää iltaisin, viikonloppuisin ja öisin 
päiväkotitoimintana tai perhepäivähoitona. Vuorohoidossa lasten 
osallistuminen varhaiskasvatukseen on usein epäsäännöllistä. Tämä 
tulee huomioida pedagogisen toiminnansuunnittelussa ja 
toteuttamisessa.” 

Suomalaisia alle kouluikäisiä osallistuu noin seitsemän prosenttia 

vuorohoitoon eli varhaiskasvatukseen epätyypillisinä aikoina (Varhaiskasvatus 

2016 – Kuntakyselyn osaraportti.) 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten 

varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueet toteutuvat vuorohoidossa 

henkilökunnan näkökulmasta katsottuna. Vuorohoidosta löytyy toistaiseksi vasta 

niukasti tutkimuskirjallisuutta ja muuta pedagogista toimintaa tukevaa 

kirjallisuutta. Työskentelen itse vuorohoidon parissa ja näen myös tätä kautta, 

että tarvetta vuorohoitoa käsittelevälle kirjallisuudelle on. 
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2 VUOROHOITO OSANA 

SUOMALAISTA VARHAIS-

KASVATUSJÄRJESTELMÄÄ 

Lasten vuorohoitoa tai ympärivuorokautista hoitoa on tutkittu vähän, vaikka sen 

tarve ja tarjonta on lisääntynyt. Lasten vanhemmilla on epätyypillisiä työaikoja 

nyky-yhteiskunnassa. Vanhempien vaihtelevat työajat ja liikkuva työ sekä 

vanhempien ilta- ja viikonlopputyöt lisäävät vuorohoidon tarvetta. 

Varhaiskasvatus 2016 - Kuntakyselyn osaraportin (2016) mukaan epätyypillisen 

työn yleistyessä vuorohoidon tarve on jatkanut kasvuaan useamman vuoden 

ajan. (Varhaiskasvatus 2016 – Kuntakyselyn osaraportti.) Vuorohoidossa olevien 

lasten määrä on kasvanut ja äitien keskuudessa ovat epätyypilliset työajat 

yleistyneet. (Siippainen 2019.) Vuorohoitoa on tutkittu usein lasten vanhempien 

näkökulmasta. Yksinhuoltajaperheiden lapsia on enemmän vuorohoidossa kuin 

perheistä, joissa on kaksi huoltajaa. Epätyypilliset työajat lisäävät haasteita arjen 

järjestämisessä perheissä. Moilanen (2019) toteaa, että yksinhuoltajaäidit ovat 

hankalassa tilanteessa, koska he usein vastaavat työn ja perhe-elämän 

yhteensovittamisesta. (Moilanen 2019.) 

Vanhempien työaikojen säätelystä on tullut lievempää, jolloin työajat 

määritetään yhä useammin paikallisten ja henkilökohtaisten sopimusten 

perusteella. Epätyypillisten työaikojen lisääntymiseen vaikuttaa palvelualojen 

kasvu ja pidennetyt työajat. Tämä tarkoittaa usein työaikoja, jotka eroavat 

päivätyöstä. Ilta- ja yötyöt tarkoittavat, että yksittäisen työntekijän päivittäinen 

aikarytmi poikkeaa yhteiskunnan yleisestä aikarytmistä. Erityisesti vanhempien 

vuorotyö vaikeuttaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, mikä taas 

vähentää lasten kanssa vietettyä aikaa. (Anttila & Oinas, 2018.)  

Tehdyissä tutkimuksissa ja käytännön töissä tehdyissä havainnoissa on 

huomattu, että vuorohoidon piirteitä ei ole tarpeeksi hyvin huomioitu 
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laadukkaassa ja perheitä tasa-arvoisesti palvelevassa varhaiskasvatuksessa. 

(Teppo 2016, 242.) 

2.1 VUOROHOITO OHJAAVISSA ASIAKIRJOISSA  

 

Varhaiskasvatuslain 13 § määritellään vuorohoidon järjestämisestä 

varhaiskasvatuksessa seuraavanlaisesti: 

”Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja 
juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on 
järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee 
sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun 
vuoksi.”  

Varhaiskasvatuksen päivittäinen kesto määritellään varhaiskasvatuslaissa 

9 § seuraavasti: 

”Varhaiskasvatus saa pääsääntöisesti kestää enintään kymmenen 
tuntia yhtäjaksoisesti, lukuun ottamatta vuorohoitoa, jossa 
päivittäinen kesto on lapsen tarpeen mukainen.” 

2.2 OPPIMISEN SISÄLTÖALUEET VARHAISKASVATUKSESSA 

Varhaiskasvatussuunnitelmalla on Opetushallituksen valtakunnalliset 

määräysperusteet, jonka mukaan laaditaan paikalliset 

varhaiskasvatussuunnitelmat. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat ovat 

velvoittavia koskemaan päiväkotitoimintaa, perhepäivähoitoa sekä avointa 

varhaiskasvatustoimintaa. (Opetushallitus 2018, 7-8.) 

Kronqvistin (2011) mukaan varhaiskasvatussuunnitelman tarkoitus on 

auttaa henkilöstöä suunnittelemaan toimintaa lapsiryhmälle, olemaan 

vuorovaikutuksessa lapsen kanssa sekä tekemään yhteistyötä vanhempien 

kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelmien taustalla ovat kehityspsykologia ja 

sosiokulttuurinen teoria. Niissä tulee esille kehityksen ja oppimisen yhteisöllinen 

luonne ja lapsen asteittainen tuleminen osaksi oman yhteisönsä jäsenyyttä 

havainnoidessaan ja omaksuessaan oman lähiyhteisönsä kulttuuriset välineet. 

Varhaispedagogiikan suunnittelussa otetaan huomioon lapsen yksilöllinen 

kehitys, joka on myös sosiaalista. Yhteisönsä jäseneksi lapsi kasvaa seuraamalla 
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toisten toimintaa ja samalla rakentaa omaa minäänsä peilaamalla 

lähiympäristöönsä. (Kronqvist 2011, 29.) 

Vygotskin näkemyksen mukaan yksilön kehitys on yhteydessä sosiaalisiin 

ja kulttuurisiin toimintoihin, jotka muodostavat perustan kaikelle oppimiselle. 

Oppimiseen sisältyy sosiaalinen aspekti, joka esiintyy sekä oppimisen sisällöissä 

että vuorovaikutuksessa. Oppimisen sisällöt ovat kulttuurisesti ja sosiaalisesti 

määräytyneitä. Sisältöjen omaksumiseen tarvitaan toisten ihmisten kanssa 

tapahtuvaa vuorovaikutusta, jonka avulla oppiminen tuottaa kehityksen. 

(Hännikäinen & Rasku-Puttonen 2006, 11.) 

Pedagogiset sisällöt varhaiskasvatuksessa on jaettu viideksi oppimisen 

alueeksi, jotka ovat ”Kielten rikas maailma, Ilmaisun monet muodot, Minä ja 

meidän yhteisömme, Tutkin ja toimin ympäristössäni sekä Kasvan, liikun ja 

kehityn.” Ne ovat varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan keskeisiä 

tavoitteita ja sisältöjä, jotka ohjaavat henkilöstöä monipuolisen ja eheytetyn 

pedagogisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa yhdessä lasten kanssa 

(Opetushallitus 2018, 40).  Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) 

sanotaan, että ”eheytetty pedagoginen toiminta mahdollistaa asioiden ja 

ilmiöiden laaja-alaisen tarkastelun ja tutkimisen.” (Opetushallitus 2018, 40.) 

Oppialueita yhdistetään ja sovelletaan lasten mielenkiinnon ja osaamisen 

mukaisesti. Aiheet tulevat esille lasten leikeistä, saduista, retkistä tai 

vuorovaikutustilanteista lasten ja aikuisten kesken tai lapsien keskinäisistä 

vuorovaikutuksista. (Opetushallitus 2018, 40.) 

 Lapsen kielellisisiä taitoja ja valmiuksia sekä kielellisten identiteettien 

kehittymistä vahvistetaan käyttäen rikkaita ja vaihtelevia tekstejä 

varhaiskasvatuksessa. Sillä lapsille kerrotaan satuja, tarinoita ja loruja sekä 

lapsia myös kannustetaan keksimään niitä itse. (Opetushallitus 2018, 42.) 

Varhaiskasvatuksessa lapsen taiteellinen toimijuus on moninaista ja 

vaihtelevaa sekä vuorovaikutuksellista, joka on sidoksissa kulttuuriin. (Pääjoki 

2011, 122-123.) Taiteellinen toimijuus on musiikillista, kuvallista sekä sanallista 

ja kehollista itseilmaisua. Varhaiskasvatuksessa niiden kehittymistä tuetaan sekä 

lapsia tutustutetaan eri taiteen aloihin ja kulttuuriperintöön. Nämä edistävät lasten 

oppimista ja sosiaalisia taitoja sekä vahvistavat myönteistä minäkuvaa. Ilmaisun 

eri muodot tarjoavat lapsille heitä puhuttelevalla ja innostavalla tavalla erilaisia 

kokemuksia yhteisössä ja ympäristössä. (Opetushallitus 2018, 42-43.) 
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Musiikillisessa ilmaisussa lauletaan, loruillaan, kuunnellaan musiikkia ja 

kokeillaan eri soittimia sekä liikutaan musiikin mukaan. Varhaiskasvatuksessa 

musiikillinen ilmaisu tuottaa lapsille musiikillista kokemusta samalla vahvistaen 

lapsen kiinnostusta ja suhdetta musiikkiin. (Opetushallitus 2018, 43.) 

Varhaiskasvatuksessa kuvallista ilmaisua toteutetaan maalaamisen, 

piirtämisen, rakentamisen ja erilaisten mediaesitysten kautta, minkä 

tarkoituksena on kehittää lapsen kuvallisen ilmaisun suhdetta kuvataiteeseen, 

visuaaliseen kulttuuriin ja kulttuuriperintöön.  (Opetushallitus 2018, 43.) 

Varhaiskasvatuksessa sanallista ja kehollista ilmaisua ilmaistaan draaman, 

tanssin ja leikin keinoin. Leikeissä lapset saavat kokemuksia kielelliseen ja 

keholliseen ilmaisuun ja viestintään käyttämällä mielikuvitusta, kokemuksia ja 

havaintoja ympäröivästä maailmasta. (Opetushallitus 2018, 44.) 

Varhaiskasvatuksessa lasten kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja 

ilmaisu sekä ajattelun ja oppimisen laaja-alainen osaaminen toteutuvat minä ja 

meidän-yhteisömme oppimisen alueessa. Tällä oppimisen alueella kehitetään 

lähiyhteisön monimuotoisuuden ymmärtämistä ja sitä harjoitellaan eettisen 

ajattelun, katsomusten sekä lähiyhteisön menneisyyden, nykyisyyden ja 

tulevaisuuden sekä myös median näkökulman kautta. (Opetushallitus 2018, 44.) 

Vienolan (2011) mukaan eettinen kasvatus perustuu etiikkaan, joka on 

filosofiatieteen yksi osa-alue. Siinä käsitellään oikean ja väärän, hyvän ja pahan 

erottamista. Yhteisön arvot ja normit ovat sääntöjä, joita ohjataan keskinäisellä 

vuorovaikutuksella tavoitteena hyvänä pidetty käytös. (Vienola 2011, 164.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) sanotaan, että 

katsomuskasvatuksen tarkoituksena on tutustua lapsiryhmässä läsnä oleviin 

uskontoihin ja muihin katsomuksiin. (Opetushallitus 2018, 45.)  

Varhaiskasvatuksessa lähiyhteisön menneisyyttä, nykyisyyttä ja 

tulevaisuutta pohditaan kohdistamalla lasten mielenkiinto historiallisiin asioihin 

sekä hyvän tulevaisuuden rakentamiseen. Menneeseen aikaan voidaan tutustua 

esimerkiksi perinneleikkien avulla. Nykyhetkeä tarkastellaan käsittelemällä lapsia 

askarruttavilla ja kiinnostavilla ajankohtaisilla asioilla. Tulevaisuutta voidaan 

pohtia rakentamalla mielikuvitusmaailmoja tai lapsia kiinnostavien ammattien 

kautta. Varhaiskasvatuksen mediakasvatuksessa tutustutaan turvallisessa 

ympäristössä eri medioihin, joita voi hyödyntää lasten oppimisessa. 

(Opetushallitus 2018, 45.)  
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Varhaiskasvatuksessa lapset havainnoivat, jäsentävät ja ymmärtävät 

ympäristöään tutkimalla sitä sekä samalla siinä toimiessaan. Tutkin ja toimin 

ympäristössäni -oppimisen alueeseen sisältyvät matemaattinen ajattelu, 

ympäristökasvatus ja teknologiakasvatus. (Opetushallitus 2018, 46).  

Mattisen (2011) mukaan varhaiskasvatuksessa lapsi hankkii kokemuksia 

matemaattisista asioista leikkimisen, liikkumisen, tutkimisen, taiteellisen 

kokemisen ja työtehtävien yhteydessä. Arjen tilanteissa lapset saavat 

mahdollisuuden matemaattisille kokemuksille sekä matemaattisten taitojen 

harjoittelemiselle. (Mattinen 2011, 230.) Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2018) sanotaan, että matemaattisen ajattelun osa-alueella lapset 

kiinnittävät huomiota lähiympäristössä ilmeneviin muotoihin, määriin ja 

muutoksiin päivittäisissä tilanteissa. Silloin he myös luokittelevat, vertailevat ja 

laittavat asioita ja esineitä järjestykseen sekä löytävät ja tuottavat 

säännönmukaisuuksia ja muutoksia. (Opetushallitus 2018, 46.) 

Raittila (2011) toteaa, että ympäristökasvatuksen tarkoituksena on 

kasvaminen kokonaisvaltaiseen ympäristövastuulliseen elämäntapaan. (Raittila 

2011, 210.) Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) 

ympäristökasvatuksen tavoitteeksi mainitaan luonnon kunnioittaminen, 

vastuullinen toiminta ympäristössä sekä kestävä elämäntapa. (Opetushallitus 

2018, 46.) 

Varhaiskasvatuksen teknologiakasvatuksessa lasten kanssa tutkitaan 

arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja sekä tutustutaan teknillisiin laitteisiin ja 

niiden toimintaan. Toiminnassa hyödynnetään lähiympäristön teknologisia 

ratkaisuja tutkimalla niiden toimintaperiaatteita. (Opetushallitus 2018, 47.) 

Turjan (2011) mukaan lapset oppivat ensimmäisestä elinvuodesta saakka 

vähitellen käyttämään ympärillään tarjolla olevaa teknologiaa, jota ihmiset ovat 

kehittäneet helpottamaan omaa elämäänsä sekä tuottamaan iloa ja nautintoa 

(Turja 2011, 198.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) mainitaan, että kasvan, 

liikun ja kehityn -oppimisen alueeseen sisältyvät liikkuminen, ruokakasvatus, 

terveys ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Lapsia innostetaan liikkumaan 

monipuolisesti sekä kokemaan liikunnan iloa. Lapsia kannustetaan ulkoiluun, 

omaehtoiseen liikuntaan ja monipuolisiin liikunnallisiin leikkeihin sekä sisällä että 
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ulkona. Lapsen ohjattu säännöllinen liikunta on tärkeää hänen 

kokonaisvaltaiselle kehitykselleen. (Opetushallitus 2018, 47-48.) 

 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) mainitaan, että   

ruokakasvatus edistää positiivista suhtautumista ruokailuun. 

Varhaiskasvatuksessa lasten kanssa keskustellaan terveyteen ja turvallisuuteen 

liittyvistä asioista. Lähiliikenteessä harjoitellaan liikkumista sekä turvalliseen 

liikkumiseen liittyviä sääntöjä ja tapoja. (Opetushallitus 2018, 48.) 

2.3 VUOROHOIDON ERITYISPIIRTEITÄ 

Peltoperän mukaan vuorohoitoon liittyy kolme erityispiirrettä: erirytmisyys, 

epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus. Lasten ja kasvattajien päivärytmit ja 

viikkorytmit ovat epäsäännöllisiä, koska he saattavat viettää aikaa vuorokauden 

ympäri päiväkodissa. Pedagogiikka tuodaan jokaisen lapsen hoitovuoroon. 

Lapsen ei tarvitse olla paikalla tiettyyn aikaan osallistuakseen toimintaan 

(Peltoperä 2019).  

Peltoperän ja kumppaneiden (2016) mukaan toiminnan suunnittelu voi olla 

haastavaa vuorohoidossa, koska siihen vaikuttavat vuorohoitoon liittyvät 

epätyypilliset ja epäsäännölliset hoitoajat sekä ennakoimattomuus. 

Vuorohoidossa tulee tarkastella lapsen tarpeet koko vuorokauden ajalta, mitä 

hän tarvitsee päästäkseen mukaan monipuoliseen pedagogiseen toimintaan. 

Toiminnassa tarvitaan suunnitelmallisuutta sekä lasten hoitoaikojen 

huomioimista. (Peltoperä, Dahlblom, Turja, Rönkä, Collin, Hintikka & Teppo 

2016, 7.) Siippaisen (2019) mukaan haasteena lapsen hyvinvoinnille 

vuorohoidossa on saatettu nähdä vuorohoitoon liittyvät vaihtelevat aikataulut, 

lasten ja aikuisten kahdenkeskiset kohtaamiset sekä lasten monenlaiset 

mahdollisuudet vaikuttaa omiin tekemisiinsä. (Siippainen 2019.) 

Siippainen (2019) on todennut, että varhaiskasvatuksen toimintatapoihin ja 

-periaatteisiin vaikuttavat yhteiskunnalliset ilmiöt. Siihen saattavat vaikuttaa 

vanhempien muutokset työelämässä, esimerkiksi pätkä- ja vuorotöiden 

lisääntyminen. Näistä johtuen tehdään ratkaisuja perheiden lastenhoidon 

järjestämiseksi, jolloin lapset osallistuvat varhaiskasvatukseen toisinaan 

epätyypillisinä aikoina. Lasten hoitoajat ovat yksilöllisiä sekä heillä on 

monenlaisia sosiaalisia suhteita silloin, kun he osallistuvat vuorohoitoon 
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vanhempien työssäkäynnin mukaan. Siippainen (2019) toteaakin, että 

vuorohoidossa laadukas varhaiskasvatus epätyypillisinä aikoina mahdollistaa 

lasten huoltajien työssäkäynnin sekä tarjoaa lapsille turvallisen ympäristön. 

(Siippainen 2019.) 

Siippaisen (2019) mukaan vuorohoidossa epätyypillisinä aikoina 

työskentelee usein lastenhoitajia, jolloin lapsi viettää vähemmän aikaa 

varhaiskasvatuksen opettajan kanssa. Tällöin erityisen tuen mahdollisuudet 

lapsella saattavat jäädä vähäiseksi, koska varhaiskasvatuksen opettajan tai 

avustajan työaika rajoittuu usein päiväaikaan. (Siippainen 2019.) 

Peltoperän (2016) mukaan vuorohoidossa aloittavan erityistä tukea 

tarvitsevan lapsen tuen tarve kartoitetaan jo ennen hoidon alkua ja sitä 

päivitetään tarvittaessa. Huoltajien kanssa yhdessä keskustellaan, miten 

erityinen tuki käytännössä järjestetään vuorohoitoyksikössä. Tarvittaessa 

varhaiskasvatuksen erityisopettajan tuen on ulotuttava myös äärivuoroihin, kuten 

aikaisiin aamuihin ja myöhäisiin iltoihin. Lapsikohtaisesti suunnitellaan 

mahdollisten ulkopuolisten terapeuttien ja muiden yhteistyökumppaneiden 

mukanaolo vuorohoidossa. Vuorohoidossa henkilöstöllä tulee olla tieto lapsen 

tuen tarpeesta sekä toimintatavoista, joiden mukaan henkilöstö osaa toimia. 

(Peltoperä ym. 2016, 11.) 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ 

 

Tässä tutkielmassani tarkastelen varhaiskasvatuksen sisältöalueiden 

toteutumista vuorohoidossa. Tutkimukseni tarkemmat tutkimuskysymykset ovat: 

Miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteutuvat vuorohoidossa 

työntekijöiden puheessa?  

 

1. Miten varhaiskasvatussuunnitelman perusteet toteutuvat 

vuorohoidossa työntekijöiden puheessa? 

1.1 Miten varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueet toteutuvat 
vuorohoidossa? 

1.2 Mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat 
varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen vuorohoidossa? 
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4 TUTKIMUKSEN AINEISTOT JA 

MENETELMÄT 

4.1 AINEISTO 

 

Tämän tutkielman aineisto on kerätty haastattelemalla vuorohoidossa 

työskentelevää varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Tutkimus oli kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus, joka on empiirisen ilmiön tutkimista. Eskolan ja Suorannan 

(1998) mukaan laadulliset menetelmät ovat työkaluja, jotka korostavat 

kohdeilmiön pohdinnan merkitystä, jolloin laadullinen tutkimus ymmärretään 

aineiston sekä analyysin muodon kuvaukseksi. (Eskola & Suoranta 1998, 14-15.) 

Aineiston rajaaminen on tärkeää, joten rajasin tutkimuksen 

varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueen oppimisen alueen toteutumiseen. 

Tutkimuksessa voi lähteä liikkeelle hyvin pienestä aineistosta ja pyrkiä tekemään 

siitä päteviä tulkintoja. Tutkimuksen aineiston rajaamisessa lähtökohtana on sen 

teoreettinen edustavuus, jolloin tutkittava tapaus nähdään esimerkkinä jostakin 

yleisestä. (Hiltunen.)  

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineisto 

toimii tutkijan apuna rakennettaessa käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta 

ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen aineiston tarkoitus on pyrkiä rakentamaan siitä 

teoreettisesti kestäviä näkökulmia, minkä vuoksi on tärkeää pyrkiä rajaamaan 

aineisto (Eskola & Suoranta 1998, 62.) 

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä käytin ryhmähaastattelua. 

Ryhmähaastattelu on haastattelu, jossa paikalla on samalla kertaa useita 

haastateltavia. Ryhmähaastattelu on vapaamuotoinen, mutta asiassa 

pysyttelevä keskustelu (Eskola & Suoranta 1998, 95). Ryhmähaastattelun 

toteutin teemahaastattelurungon avulla, jossa haastattelun aiheet olivat 

etukäteen määrättyjä. Haastattelurungon kysymykset kävin haastateltavien 

kanssa kohta kohdalta läpi. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 
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teemahaastattelussa varmistetaan, että päätetyt teema-alueet käydään 

haastateltavan kanssa läpi, mutta järjestys ja laajuus voivat vaihdella eri 

haastatteluissa. (Eskola & Suoranta 1998, 87.) 

Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan teemahaastattelussa edetään 

etukäteen valittujen teemojen ja tarkentavien kysymysten avulla. Toimin näin 

teemahaastattelua tehdessäni. Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan 

metodologisesti teemahaastattelussa painotetaan ihmisten käsityksiä asioista, 

heidän asioille antamiaan tarkoituksia sekä, miten ne toimivat 

vuorovaikutuksessa. Tuomi ja Sarajärvi (2002) toteavat, että 

teemahaastattelussa löydettäisiin merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen eri 

tarkoituksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 87-88.) 

Tutkimuksen haastateltavilta olin kysynyt sekä suullisesti että kirjallisesti 

luvat haastatteluun ja haastattelun nauhoittamiseen. Haastateltaville annoin 

kysymykset etukäteen Itse tein kirjallisen tieteellisen tutkimuksen 

tietosuojailmoituksen, koska tutkimus sisälsi tunnisteellista tietoa. 

 Haastattelin kolmea varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, yhtä 

varhaiskasvatuksen opettajaa sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajaa.  

Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan laadullisen tutkimuksen haastattelussa on 

tärkeää saada tietoa halutuista asioista. Tällöin haastattelukysymykset tai aiheet 

annetaan haastateltaville etukäteen, koska silloin haastateltavat voivat tutustua 

niihin etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Tämä toteutui käytännössä siten, että 

haastatteluluvista ja haastattelujen ajankohdista sovittiin hyvissä ajoin.  

Tein kaksi ryhmähaastattelua vuoropäiväkodissa. Ensimmäisen 

haastattelun toteutin tammikuussa 2020 yhden aamupäivän aikana ja toisen 

haastattelun toteutin helmikuussa 2020 yhden iltapäivän aikana.  

Nauhoitin ryhmähaastattelut ja litteroin haastattelut seuraavana päivänä 

haastattelujen jälkeen. Litterointi on hyvä tehdä mahdollisimman pian 

haastattelun jälkeen, koska se helpottaa haastattelutilanteen uudelleen 

muotoilua. Haastattelujen alussa pyysin jokaista keskustelijaa esittäytymään, 

mikä helpottaa haastattelujen litteroinnissa ääninäytteiden tunnistamisessa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 99.) Ensimmäinen ryhmähaastattelu, jossa oli kaksi 

haastateltavaa, kesti 20 minuuttia. Toinen ryhmähaastattelu, johon osallistui 

kolme haastateltavaa, kesti 45 minuuttia. Haastatteluista tein karkean litteroinnin, 

josta litteroin viisi sivua tekstiä. 
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4.2 AINEISTON ANALYYSI 

 
 Aineiston laadullinen analyysi luo selkeyttä sekä tuo uutta tietoa tutkittavasta 

asiasta. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan analyysilla voidaan tiivistää 

aineiston sisältämä informaatio selkeästi ja mielekkäästi. Laadullisessa 

analyysissa aineisto ensin kerätään, sitten puretaan tekstiksi ja valmistellaan 

teknisesti käsiteltävään muotoon, jonka jälkeen aineisto järjestetään. (Eskola & 

Suoranta 1998, 138, 151.) 

Tutkimuksen aineiston analyysissa käytettiin sisällönanalyysiä ja 

teemoittelua. Sisällönanalyysissä tutkimuksen aineistoa tarkastelin eritellen, 

etsimällä yhtäläisyyksiä ja eroja. Aineistosta poimin sen sisältämät keskeiset 

aiheet esittäen ne kokoelmana erilaisia kysymyksenasetteluja. Tekstistä pyrittiin 

havaitsemaan tutkimusongelman olennaiset aiheet. Teemoittelu on teorian ja 

empirian vuorottelua, joka tutkimustekstissä näkyy niiden liittymisenä toisiinsa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 176.) 

Molemmista ryhmähaastatteluista litteroin aineistoa jokaiseen teemaan, 

jotka olivat tutkimuksen tutkimuskysymyksiä. Tämän jälkeen tein analyysin 

teemoittelemalla aineiston varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueittain. Tuomi 

ja Sarajärvi (2018) sanovat teemoittelusta, että siinä painottuu jokaisen teeman 

sanottu asia. Seuraavaksi listasin, mitkä tekijät estävät tai mahdollistavat 

varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisen vuorohoidossa sekä lopuksi, miten 

erityistä tukea tarvitsevat lapset huomioidaan vuorohoidossa. Näistä sain koottua 

tulokset tutkimuskysymyksiini, miten varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen 

vuorohoidossa työntekijöiden puheessa toteutuu. Tämän kategorian alle 

muodostui kolme teemaa: varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueiden 

toteutuminen, varhaiskasvatussuunnitelman estävät ja mahdollistavat tekijät 

vuorohoidossa. 
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5 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen tuloksia, miten 

varhaiskasvatussuunnitelman toteutuminen vuorohoidossa koetaan 

työntekijöiden puheessa sekä miten vuorohoito huomioidaan paikallisessa 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) todetaan, että 

varhaiskasvatuksen tehtävä on tukea koko varhaiskasvatusjärjestelmää. 

(Opetushallitus 2018, 7.) 

Seuraavassa haastateltavien työntekijöiden puheessa esiin tulleita mietteitä 

ja kokemuksia varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisesta vuorohoidossa. 

”Mielestäni hyvin varhaiskasvatussuunnitelma toteutuu. Lähes kaikki 
toiminnot yritetään toteuttaa kaikkien lasten kanssa silloin, kun lapset 
ovat hoidossa ja tehdään sitten iltapäivällä tarvittaessa tai esimerkiksi 
askarteluja jatketaan seuraavina päivinä tai viikolla. Suunnitellaan 
asioita niin, että kaikki pääsis tekemään toimintoja.” 

”Yleisesti ottaen varhaiskasvatussuunnitelma toteutuu hyvin ja sitä 
pystytään toteuttaan monipuolisesti.” 

Haastateltavat kokivat yleisesti, että varhaiskasvatussuunnitelman 

sisältöalueet toteutuvat hyvin vuorohoidossa sekä niitä pystytään toteuttamaan 

monipuolisesti. Vuorohoidossa toiminta suunnitellaan lasten hoitoaikojen 

mukaan niin, että jokainen lapsi pääsee osallistumaan monipuoliseen ja 

laadukkaaseen pedagogiseen toimintaan yksilölliset hoitoajat huomioiden. (ks. 

myös Peltoperä ym. 2016, 9.) 

5.1 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMIEN SISÄLTÖALUEIDEN 
TOTEUTUMINEN VUOROHOIDOSSA 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) oppimiskäsityksestä sanotaan, 

että lapset kasvavat, kehittyvät ja oppivat varhaiskasvatuksen sosiaalisissa 
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tilanteissa sekä ympäristöissä. Oppimisessa yhdistyvät kaikki lapsen kehitykselle 

tärkeät asiat. (Opetushallitus 2018, 21-22.) 

5.1.1  Kielten rikas maailma 

Lapsille kieli on oppimisen kohde ja väline, jonka avulla lapsi ilmaisee itseään, 

toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, hankkii tietoa sekä ottaa haltuun 

erilaisia tilanteita ja asioita (Opetushallitus 2018, 41). Kieltä käytetään arjen eri 

tilanteissa ja vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kanssa. Sitä toteutetaan 

lukemalla satuja, kertomalla loruja ja tarinoita sekä keskustelemalla asioista 

lasten kanssa, mitkä tulevat ilmi myös haastateltavien kertomina. 

”Kielten rikas maailma on helpoin tapa toteuttaa vuorohoidossa, onko 
siinä sulla yksi, kaksi tai kymmenen lasta, niin aina voi lukea, loruilla 
tai iltasatua lukea. Siihen ei välttämättä tarvita lapsiryhmää.” 

”Pienten kanssa lorutellaan leikkiessä ja pukiessa, käydään 
satutunneilla ja luetaan kirjoja paljon.” 

”Kun tekee vuoroja, niin se on paljon yksilöllisempää. Se on 
erityyppistä, sillon pystyy panostamaan lapsen kanssa paremmin 
vuorovaikutukseen, silloin ollaan enemmän hänen tai heidän 
kanssaan.” 

”Iltavuoroissa ja aamupiirissä samalla tavalla pidetään satutuokioita, 
onko siinä yksi, kaksi lasta tai enemmän.” 

Haastateltavat kertoivat Kielten rikas maailma -oppimisen alueelta, että 

lasten kielellisten taitojen valmiuksia on helppo toteuttaa vuorohoidossa, milloin 

ja kenelle vaan. Tämä tuli esille molemmissa haastatteluissa. Lapsille luetaan 

monipuolisesti satuja ja tarinoita sekä loruillaan arjen eri tilanteissa. 

Samansuuntaisia päätelmiä on tehty myös Karvin (2019) raportissa, että kieltä 

käytetään monipuoliseen ja innostavaan vuorovaikutukseen päivittäin. 

5.1.2 Ilmaisun monet muodot 

Ilmaisua toteutetaan monella eri tavoin: leikissä, piirtämällä, maalaamalla, 

laulamalla, musiikkia kuuntelemalla ja soittamalla sekä tanssimalla. Ilmaisu on 

monipuolista ja sitä voi toteuttaa eri keinoin, mikä tulee ilmi myös haastateltavien 

puheessa. 
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”Ainakin leikki nousee esiin tältä oppisen alueelta.” 

”Miten lapsi toivoo, piirrellään, maalataan, kuunnellaan musiikkia 
samalla kun leikitään, lauletaan, kokeillaan soittimia ja soitetaan 
soittimilla.” 

”Että jos paikalla on vähemmän ryhmää, niin tanssi ja draama ei 
toteudu.” 

”On yhdenkin lapsen kanssa pidetty bileitä.” 

Molemmissa haastatteluissa leikki nousi tärkeimmäksi tavaksi toteuttaa 

ilmaisua monella eri keinoin.  Haastateltavat kertoivat, että Ilmaisun monet 

muodot -oppisen aluetta voi toteuttaa monipuolisesti pienryhmissä, mutta myös 

yhden tai kahden lapsen kanssa. Haastateltavat kokivat sen myös tehokkaaksi 

oppimisen alueeksi vuorohoidossa, koska silloin hoitaja pystyy olemaan lapsen 

kanssa ja toimimaan yksilöllisemmin vuorovaikutuksessa.  

5.1.3 Minä ja meidän yhteisömme 

Minä ja meidän yhteisömme ilmeni haastateltavien puheessa seuraavien 

teemojen kautta: lasten keskinäiset suhteet aikuisiin, sisällöt ja toimintatavat. 

Lasten keskinäiset suhteet aikuiseen ilmenivät haastateltavien puheessa, että 

onko paikalla lapsiryhmää vai onko hoitaja yksin lapsen kanssa. 

”Onko enemmistö, että olet kaksin lapsen kanssa vai onko ryhmä? 
Aamuissa on enemmän ryhmä, iltaisin ja viikonloppuisin kaksin. 
Aamuissa on enemmän ryhmähommaa.” 

”Saattaa olla sellaisia lapsia, jotka eivät tykkää olla aikuisen kanssa. 
Se ei halua keskustella tai kommunikoida aikuisen kanssa. Se 
haluais olla toisten lasten kanssa. Jos on joku pitkäkin 
viikonloppuhoito, niin se voi olla sille lapselle tosikin raskasta, kun ei 
ole ketään kaveria siinä.” 

”Toisaalta, on myös niitä lapsia, jotka tarrautuvat aikuiseen.” 

 

Haastateltavat kertoivat, että aamuvuoroissa on enemmän lapsia paikalla, 

niin silloin toteutuu toiminta lasten kanssa ryhmänä. Iltavuoroissa ja 

viikonloppuisin saattaa hoidossa olla vain yksi lapsi, jonka kanssa toimitaan. 
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Haastateltavat kertoivat oppimisalueen sisältöjen toteutuvan 

monipuolisesti, mutta mediakasvatuksen todettiin olevan vähäistä. 

”Mediakasvatus on pienillä lähes olematonta.” 

Haastateltavat totesivat mediakasvatuksen olevan vähäistä alle 3-

vuotiaiden lasten kanssa. Tähän haastateltavat mielsivät tietokoneet ja tabletit, 

joita ei paljonkaan käytetä pienten lasten kanssa. 

Haastateltavien puheessa toimintatavoista ilmenivät: lähiympäristön 

tutkiminen retkien muodossa, oikean ja väärän erottaminen, vuodenkiertoon 

liittyvät juhlat ja tapahtumat sekä lasten ystävyyssuhteiden tukeminen 

vuorohoidossa. 

”Pienten kanssa lähiympäristö tutkitaan retkien muodossa. Kirjojen 
kautta toteutetaan. Sekä juhlapyhiä toteutetaan laulamalla perinteisiä 
lauluja ja leikkejä.” 

”Arjessa harjoitellaan oikean ja väärän erottamista sosiaalisissa 
tilanteissa.” 

”Jos lapsi tekee paljon iltaa tai viikonloppua, niin ystävyyssuhteet 
muiden lasten kanssa voi jäädä aika pieneksi. Saattaa tavallaan olla, 
että toinen on 1-vuotias ja toinen 4-5-vuotias. Niin ei ole yhtään 
kaveria. Se on haastavaa vuorolapsille, kun se porukka vaihtuu. 
Koskaan ei ole sitä samaa ryhmää. Se voi olla ikäväkin asia jollekin 
lapselle. Kun yleensä lapset odottaa päikkyyn menoa. Jee, siellä on 
kavereita ja näkee niitä. Niin, koskaan ei oikein tiedä, kuka sun 
kanssa on tai onko kukaan.” 

Haastateltavat kertoivat Minä ja meidän yhteisömme -oppimisen alueella, 

että lähiyhteisön monimuotoisuus, johon sisältyy eettinen ajattelu, 

katsomuskasvatus, lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus, toteutuu 

tutkimalla ja tutustumalla lähiympäristöön retkien muodossa, arjen toiminnoissa 

harjoittelemalla oikean ja väärän erottamista sekä viettämällä vuodenkiertoon 

liittyviä juhlia ja tapahtumia. Lasten ystävyyssuhteet ja niiden tukeminen nousi 

tärkeäksi keskustenaiheeksi haastatteluissa. 
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5.1.4 Tutkin ja toimin ympäristössäni 

Tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimisen alue ilmeni haastateltavien puheessa 

matemaattisten taitojen harjoittelemisena, ympäristökasvatusasioina ja 

teknologiaan tutustumisena. 

”Tää on just sellasta, kun on vähän porukkaa, niin voi lapsen mukaan 
tehdä, mistä lapsi on kiinnostunut, esimerkiksi matemaattisia 
hommia, jos on käsitteistä tai tän tyyppisestä puhuttu.” 

” Kun on vähän porukkaa, niin voi tehdä matemaattisia juttuja 
enemmän yksilöllisesti.” 

”Aamupiirissä lasketaan, ketä on paikalla. Pukiessa lasketaan, 
esimerkiksi takin nappeja. Kirjoja katsellessa lasketaan, esimerkiksi 
montako lintua tai leppäkerttua, kuvista lasketaan. Leikin lomassa 
lasketaan. Lapset tykkää leikkiä kassakoneella ja kauppaleikkiä, siinä 
tulee laskettua.” 

”Matemaattisia juttuja tehdään paljon, harjoitellaan värejä ja muotoja. 
Pienten kanssa tehdään eri lailla näitä juttuja, luodaan pohjaa näille 
taidoille.” 

Haastateltavat kertoivat, että lasten matemaattista ajattelua pystytään hyvin 

tukemaan ja toteuttamaan yksilöllisesti vuorohoidossa. Matemaattisia asioita 

voidaan harjoitella lapsen kiinnostuksen mukaan ja kiinnostuksen kohteista sekä 

arjen eri tilanteissa. 

Haastateltavien puheessa ilmeni, että ympäristökasvatusta on helppo 

toteuttaa lapsille vuorohoidossa tutustumalla lähiympäristöön sekä opettamalla 

vastuullista toimintaa ympäristössä ja kestävää kehitystä. 

”Ympäristökasvatus on varmaan myös sellainen, kun on 
viikonlopussa ja vähän porukkaa, pystyy retkeilemään ja tekemään, 
jos on intoo ja lapsi tykkää ja se on erilaista. Sillon saa olla toisen 
kanssa kunnolla vuorovaikutuksessa. Se on erilaista mennä 
pienryhmän kanssa kuin yhden lapsen kanssa. Se on extraa iltaisin 
tai viikonloppuisin.” 

”Se on erilaista jokaisen lapsen kohdalla.” 

”Metsäretkiä tehdään.” 

”Yksi lapsi rakastaa toiminnallista tekemistä. Illalla mentiin 20 
lumikasaa. Jotkut vanhemmat eivät ulkoile paljon omien lasten 
kanssa, niin on ihanaa, kun vuorohoidossa voi sitten mennä ne 20 
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lumikasaa, mikä on sen lapsen unelmien täyttymys, kun kotona ei 
välttämättä mennä niin kauheesti.” 

”Toiselle lapselle riittää päiväkodin piha, sen lapsen kanssa ei mennä 
niitä 20 lumikasaa. Siinä tulee se lapsen yksilöllisyys.” 

”Pienten kanssa vähän puhutaan kierrätyksestä, esimerkiksi ruuan 
jälkeen siitä voisi puhua.” 

Ympäristökasvatusta on helppo toteuttaa vuorohoidossa. Iltaisin ja 

viikonloppuisin lapsen tai pienen lapsiryhmän kanssa on helppo toteuttaa 

metsäretkiä ja luontoretkiä lähiympäristössä. Haastateltavat kertoivat, että 

pienten lasten kanssa tulee liian vähän puhuttua kierrätyksestä. Heidän 

mielestään pienille lapsille kierrätyksestä voisi puhua ruokailuun liittyvästä 

vastuullisuudesta ja jätteiden vähentämisestä. Esimerkiksi, jos syömättä olevaa 

ruokaa jää, niin se lajitellaan bioastiaan. 

Haastateltavien puheessa teknologiakasvatus ilmeni, että sitä on helppo 

toteuttaa pienryhmässä hankkimalla tietoja käsiteltävästä aiheesta, mutta 

käsitteenä teknologia koettiin vieraaksi. 

”Teknologiakasvatus on helppoa pienemmässä ryhmässä kuin 
isommassa ryhmässä. Se on sellanen asia, jonka näkisin sopivan 
vuorohoitoon. Tätä on helppo toteuttaa.” 

”Mietitään asioita, haetaan tietoa, jos lapsi kysyy. Katsotaan kuvia 
kirjoista.” 

”Legot ja palikat.” 

”Kun oltiin kävelyllä illalla ja nähtiin kaivinkone, niin mietittiin, miten 
se toimii.” 

”Se on vieraampi käsitys.” 

Teknologiakasvatuksen toteutuminen toteutuu hyvin niissä toiminnoissa, 

joita pystyy tekemään yksilöllisesti, mutta isossa lapsiryhmässä, jossa on 

enemmän vuorovaikutussuhteita, niin teknologiakasvatusta on haastavampi 

toteuttaa. Vuorohoidossa teknologiakasvatusta on helpompi toteuttaa silloin, kun 

on vähemmän lapsia paikalla. Teknologiakasvatus koettiin vieraaksi käsitykseksi, 

koska teknologia ymmärretään usein moderniksi teknologiaksi eli 

huipputeknologiaksi (Turja 2011, 197). 
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Yleisellä tasolla tutkin ja toimin ympäristössäni -oppimisen alueella 

haastateltavat kertoivat, että matemaattinen ajattelu, ympäristö- ja 

teknologiakasvatus toteutuu ja sitä on helppo toteuttaa, kun lapsia on vähän, 

silloin toimitaan ja tehdään asioita lapsen kiinnostuksen mukaan. 

5.1.5 Kasvan, liikun ja kehityn  

 Vuorohoidossa liikutaan ja ulkoillaan monipuolisesti. Liikuntaa voi harrastaa 

yksin tai ryhmässä, mutta ryhmänä toteutettavaa liikuntaa on haastavampaa 

toteuttaa vuorohoidossa. Nämä ilmenivät myös haastateltavien puheessa. 

”Liikutaan ja ulkoillaan paljon. Tehdään retkiä lähipuistoon, jossa 
harjoitellaan motorisia taitoja, kiipeillään.” 

”Jumpataan sisällä ja ulkona.” 

”Monenlaista liikuntaa pystyy harrastaa, mutta jotkut jutut vaatii 
ryhmää.” 

”Se on yksilöllistä, miten sen tekee ja toteuttaa. Kiipeilyä, pallon 
pelailua koulun kentällä.” 

Haastateltavat kertoivat, että vuorohoidossa ulkoillaan ja liikutaan paljon. 

Ulkoilussa hyödynnetään lähiympäristöä, metsää, urheilukenttää, pururataa, 

koulun kenttää ja leikkipuistoja. Leikkipuistoissa lapset mielellään kiipeilevät 

kiipeilytelineillä, keinuvat sekä laskevat mäkeä liukumäestä. Koulun kentällä ja 

urheilukentällä käydään pelaamassa ja potkimassa palloa. Sisällä voi jumpata 

esimerkiksi tekemällä temppurata. Arjen eri tilanteissa ja siirtymissä toteutetaan 

liikuntaa monipuolisesti liikkumalla eri tavoin ja liikkein. 

Vuorohoidossa ruokakasvatusta toteutetaan harjoittelemalla pöytätapoja ja 

ruokarauhaa, tutustumalla eri ruoka-aineisiin ja maistelemalla eri ruokalajeja 

sekä kannustetaan lapsia omatoimisuuteen ruokailussa. 

”Maistetaan ruokia, opetellaan ja harjoitellaan pöytätapoja ja 
ruokarauhaa. Opetellaan tunnistamaan vihanneksia.” 

”Ruokailu on varmaan sit aika ihanaa pienessä ryhmässä. Pienessä 
ryhmässä se on erilaista kuin isossa.” 

”Eri lailla pystyy siihen maistelemiseen ja omassa rauhassa, kun ei 
ole kiirettä.” 
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”Vähemmän syövät keskittyvät paremmin ruokailuun, kun on 
rauhallista.” 

”Ne, jotka jäävät vähän isommassa ryhmässä vähemmälle huomiolle 
niitten ruokailujen aikana, niin kerkiää antamaan hiljasemmillekin 
huomiota, kun on pienempi ryhmä.” 

”Jotkut lapset nauttivat, kun on hiljaista ja rauhallista, jos on ollut 
vauhdikas päivä lapsella, lapsi rentoutuu ja toisenlainen kaveri.” 

Haastateltavat kertoivat, että vuorohoidossa ruokailuhetket ovat rauhallisia, 

koska lapsia saattaa olla vähän paikalla. Iltaisin ja viikonloppuisin ruokailuissa on 

kiireetön ilmapiiri, jolloin harjoitellaan ruokarauhaa ja hyviä pöytätapoja yhdessä. 

Kun lapsia on vähän paikalla, niin lapsille ehtii antaa paremmin huomiota 

ruokailun aikana. 

Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä asioista haastateltavien puheessa 

nousi esiin perushygieniasta huolehtiminen ja turvallinen liikkuminen 

lähiliikenteessä sekä liikennesääntöjen harjoitteleminen. 

”Perushygieniasta huolehditaan. Opetellaan pesemään kädet. 
Vessakäynneillä lapset, jotka pyyhkivät itse, opetellaan hygieniaa.” 

”Sulatetaan lunta ja tutkitaan, mitä roskaa ja pöpöjä se sisältää.” 

”Pöpökirja on huikea!” 

”Kun liikutaan liikenteessä, niin heijastinliivit lapsilla ja aikuisilla.” 

”Liikenteessä liikennesääntöjä, se tulee vähän automaattisesti 
samalla, kun ollaan retkellä.” 

Haastateltavat kertoivat, että perushygieniasta huolehditaan pesemällä 

hyvin kädet jokaisen vessakäynnin jälkeen. Isommat lapset, jotka käyvät jo 

pöntöllä harjoittelevat pyyhkimään itse. Lasten kanssa tutkitaan pöpöjä 

sulattamalla lunta lasiastiassa. Tällöin lapset näkevät konkreettisesti, mitä 

kaikkea roskaa ja pöpöjä lumi sisältää. Kun lapset ja aikuiset ovat kävelyllä 

liikenteessä, niin he laittavat heijastinliivit päälle. Kävelyretkillä harjoitellaan 

liikennesääntöjä ja turvallista liikkumista. 
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5.2 ESTÄVÄT JA MAHDOLLISTAVAT TEKIJÄT 
VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN TOTEUTUMISESSA 
VUOROHOIDOSSA 

Vuorohoidon aikataulujen erirytmisyys, epäsäännöllisyys ja ennakoimattomuus 

aiheuttavat haasteita arjen suunnittelulle sekä lasten ja henkilökunnan väliselle 

vuorovaikutukselle,   Haastateltavien puheessa ilmenivät myös nämä 

vuorohoitoon liittyvät seikat. Vuorohoidossa erirytmisyys näkyy, kun lapsilla on 

vaihtelevat hoitoajat, vaihteleva lasten määrä ja ryhmien erilaisuus. 

”Suunnittelussa mennään aika pitkälti lasten hoitoaikojen mukaan ja 
katotaan minkälainen ryhmä ja mitä voidaan tehdä ja kenen kanssa. 
Otetaan huomioon lasten ikä, ryhmän koko ja yksilöllisyys.” 

”Haasteellista on toiminnan suunnittelu, esimerkiksi retket, että on 
tarvittava määrä henkilökuntaa paikalla.” 

”Millainen aikataulu on lapsella, joka tulee jonain viikkona 4.30 
hoitoon ja seuraavalla viikolla on hoidossa 19.30 tai 21.30 saakka. 
Tai sitten, että on ollut 21.30 hoidossa illalla ja sit seuraavana 
aamuna tulee 6.30 hoitoon. Tai sitten eskarilainen, jolla on aamu- tai 
iltahoitoa eskarin lisäksi.” 

Haastateltavat kertoivat, että suunnittelussa otetaan huomioon kaikkien 

lasten hoitoajat eli kuinka lapset ovat paikalla sekä lasten ikä ja lapsen 

kiinnostuksen kohteet. Vuorohoidossa toiminnan suunnitteluun vaikuttavat myös 

lasten vaihteleva määrä ja ryhmien erilaisuus. Lapsille toimintaa suunniteltaessa 

otetaan huomioon myös henkilökunnan työvuorot, että sitä on tarvittava määrä 

jokaisessa vuorossa. Vuorohoidossa lapsia on hoidossa vuorokauden eri 

aikoihin, jolloin lasten hoitoajat ovat epäsäännöllisiä. 

”Hoitoaikoja odotellaan, ei voi suunnitella.” 

”Toiset lapset on tosi vähän hoidossa, menee paljon aikaa, että oppii 
lapsen tuntemaan ja lapsi oppii tuntemaan ja oppii tuntemaan lapsen 
kiinnostuksen kohteet.” 

”Se on sellaista hakemista, varsinkin jos lapsi ei ole täällä muuta kuin 
vuorohoidossa. Kun ei tunne sitä lasta, joutuu vähän hakemaan 
hommia.” 

”Jos kahdella lapsella vauhtia ja yksi ihan näännyksissä. Se on 
sellaista tasapainottelua ja jakamista.” 
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”Suunnitteluun vaikuttaa myös lapsen vireystila. Se vaikuttaa 
enemmän vuoroissa kuin normi päivähoidossa.” 

Haastateltavat kertoivat, että lasten hoitoaikoja joutuu usein odottelemaan 

määräpäivään ja määräaikaan saakka, joka vaikuttaa toiminnan suunnitteluun.    

Vuorohoidossa on lapsia, jotka saattavat olla vain muutaman tunnin päivässä 

hoidossa tai vain muutama päivänä viikossa tai kuukaudessa, jolloin lapsella on 

epäsäännölliset hoitoajat. Kun lapsilla on epäsäännölliset hoitoajat, niin lasten 

vireystilat saattavat olla erilaisia. Toiset lapset saattavat olla fyysisesti aktiivisia, 

kun joku lapsi haluaakin rauhallista toimintaa. Lasten vireystila vaikuttaa ehkä 

enemmän äärivuoroissa, jolloin hoitajat kokevat olevansa varovaisia, etteivät 

kuormita lasta liikaa. Hoitajilta menee aikaa, että oppii tuntemaan vähän hoidossa 

olevat lapset sekä heidän mielenkiinnon kohteet. 

Vuorohoidossa ennakoimattomuus ilmenee yllättävinä muutoksina päivän 

tai viikon aikana. Vuorohoidossa olevan lapsen hoitoaikoihin saattaa tulla 

muutoksia, jotka vaikuttavat vuorohoidon toimintaan. 

”Ei voi suunnitella pitkäksi aikaa, viikko kerrallaan mennään. Tilanteet 
elää koko ajan, tekeminen muuttuu viikon aikana.” 

”Esimerkiksi jos sellanen vähän hoidossa oleva tulisikin yhtäkkiä 
viikonloppuun ja on se oma porukka ja siihen pitäisi ympätä yhteen. 
Sellaset lapset, jotka käyvät harvemmin ja ei ole niin sinut sen 
porukan kanssa. Sille porukalle alkaa suunnitteleen jotain, se on aika 
haastavaa, ja just varmaan sekin, että ne voivat olla pienestä isoon 
asti se porukka, voi olla niin eri ikäistä, sekin pitää ottaa huomioon.” 

”Jos lapsi on väsynyt iltapäivällä, haluaa mennä vain nukkumaan, 
vaikka olis suunnitellu mitä tekemistä, niin se ei onnistukaan.” 

Haastateltavat kertoivat, että vuorohoidossa ei voi suunnitella pitkälle ajalle, 

koska tilanteet saattavat muuttua yllättäen. Tähän vaikuttaa muutokset lasten 

hoitoajoissa, esimerkiksi lapsen sairastuminen tai muu yllättävä poissaolo 

hoidosta. Jos henkilökunnasta joku on pois, tehdään muutoksia siirtämällä 

henkilökuntaa sekä toimintaan tehdään muutoksia. Lapsiryhmään saattaa tulla 

yllättäen lapsi, joka ei ole normaalisti ryhmässä hoidossa. Lapsi saattaa olla 

väsynyt, jolloin lapsen kiinnostuksen kohteet eivät kohtaa suunnitellun tekemisen 

kanssa. 
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Vuorohoidossa ilta- ja viikonloppuajat koetaan vapaammaksi toiminnaksi ja 

kodinomaisemmaksi. Vakituinen vuorotyöntekijä mahdollistaa ennakoitavuuden, 

jatkuvuuden ja turvallisuuden tunteen lapselle. 

”Vuoroissa on tietyt ja tutut hoitajat, ettei ole älyttömästi sitä 
vaihtuvuutta.” 

”Vuorohoidon ääripäissä ei ole niin tiukkoja suunnitelmia, sillon on 
enemmän joustavuutta toiminnoissa.” 

”Illat ja viikonloput ovat vapaampia. Kuunnellaan, toteutetaan lapsen 
toiveita ja keksitään jotain spesiaalisempaa toimintaa ettei lapset 
pääse tylsistyyn.” 

Haastateltavat kertoivat, että vuorotyötä tekevät tietyt ja tutut hoitajat. Silloin 

ei tule niin paljon aikuisten vaihtuvuutta lapsille, jotka tarvitsevat vuorohoitoa. 

Vuorohoidossa, aamuissa, illoissa ja viikonlopuissa on enemmän joustavuutta 

toiminnoissa, koska silloin kuunnellaan lasta ja suunnitellaan lasten toiveiden 

mukaan.  

Tiimipalaverit ovat tärkeitä tiimin ja työyhteisön toimivuuden kannalta. 

Tiimeissä suunnitellaan tulevaa toimintaa ja arvioidaan toimintaa sekä 

keskustellaan ajankohtaisista asioista, jotka ilmenivät haastateltavien puheessa. 

”Tiimipalaverit keskellä päivää haastavia, mutta illalla melko hyvin 
siihen nähden, vaikka työvuorot ovat niin vaihtuvia.” 

”Tiimipalaverit pidetään silloin, kun kaikki on paikalla. Se on 
haasteellista, kun ei voi sopia, että esimerkiksi tiistaina klo 13. Se on 
myös haasteellista, jos sitä joutuu kovin paljon rukkailemaan. Se on 
harmillista, jos sitä ei pysty lukitsemaan, että tää on aina meidän 
tiimipalaveri aika ja se, että asiaa on tai ei, mutta me pidetään se. 

”Jos se on sellanen liikkuva aika ja siinä suunnitellaan tulevaa, mutta 
tulee myös muitakin asioita, esimerkiksi puhutaan lapsen asioista, 
joita ei tule puhuttua siinä arjessa. Kun sulla on se aika ja se aika 
saattaa mennä niistä lapsista puhumiseen, suunnittelu tehdään 
viimesen viiden minuutin aikana.” 

”Se on myös tärkeätä, että niistä lasten asioista puhutaan, varsinkin 
vuorohoidossa, kun on aamua, iltaa, viikonloppua. Niin kaikki tietäis 
asioista ja kaikki ei edes kiinnitä samoihin asioihin huomiota, koska 
lapsi voi käyttäytyä eri lailla pienessä ryhmässä ja isossa ryhmässä. 
Se on kauheen tärkeetä, että niistä lapsista ja oloista ja muista 
puhuttais sitten.” 
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Vuorohoidossa tiimipalavereita on haastava pitää päivällä työntekijöiden 

epäsäännöllisten työvuorojen takia, mutta iltapalavereihin kaikki hoitajat ovat aika 

hyvin päässeet osallistumaan. Haastateltavat kokivat tiimipalaverit tärkeiksi 

työyhteisössä, koska niissä suunnitellaan tulevaa toimintaa, arvioidaan toimintaa 

ja puhutaan lapsista sekä ajankohtaisista asioista. 

 Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteuttamista edistää 

henkilöstön sitoutuminen siihen. 

”Vasun toteutumista edistää henkilökunnan sitoutuminen 
varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sen toteutumiseen. Se on tärkeetä 
niillekin lapsille, jotka ovat vuorohoidossa sekä lapsille, jotka ovat 
vain iltapäivää, iltaa, viikonloppua. Se on tärkeetä sitä enemmän mitä 
vähemmän lapsi on päivällä hoidossa. Päivätoimintaa lapsi saa, jos 
on puoletkin päivässä hoidossa. Mutta jos lapsi on vain illoissa ja 
viikonlopuissa, se on niin tärkeetä, että suunnitelmaa ja toimintaa 
toteutetaan kuin päivisin. Tehdään vain pienemmissä ryhmissä ja 
yksilöllisesti, mutta että sitä kaikkea olis siellä.” 

Haastateltavat kertoivat, että varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista 

edistää henkilökunnan sitoutuminen siihen, koska se on tärkeä asia niille lapsille, 

jotka ovat vuorohoidossa. Vuorohoidossa varhaiskasvatussuunnitelman 

oppimisen sisältöalueita toteutetaan yksilöllisesti tai pienemmissä ryhmissä. 

Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tukeminen voi olla toisinaan haastavaa. 

”Iltaisin väsyneenä, ne haasteet näkyy paljon selkeemmin tai paljon 
isompina ne haasteet, että siinä lapsi voi tarvita vielä paljon 
enemmän sitä tukea, että jaksaa ylipäätänsä olla hoidossa.” 

Iltaisin väsyneenä lapsen haasteet näkyvät selkeämmin tai isompina 

haasteina, koska silloin lapsi voi tarvita enemmän tukea toiminnassaan ja 

jaksamisessaan vuorohoidon aikana. 
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POHDINTA 

6.1 YHTEENVETOA TULOKSISTA 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan toteutuminen vuorohoidossa 

haastateltavien mukaan toteutuu hyvin. Kielten rikas maailma on helpoin tapa 

toteuttaa vuorohoidossa, mutta jotkut kokivat teknologiakasvatuksen itselleen 

vieraaksi käsitykseksi ja aiheeksi toteuttaa. Joka päiväisessä toiminnassa 

toteutuu monipuolinen liikkuminen ulkoilun myötä, terveelliset ruokatottumukset 

ja hyvät ruokailutavat sekä perushygienia, jossa käsienpesu nousi tärkeimmäksi 

asiaksi. Ilmaisun monet muodot -oppimisen alueelta tärkeimmäksi asiaksi nousi 

leikki, jota voi toteuttaa eri keinoin vuorohoidossa. 

Ystävyys oli yksi tärkeä keskustelunaihe, josta oli paljon keskustelua. Voiko 

lapsi vaalia ystävyyssuhteita aamuissa, kun on ryhmä lapsia, entä illoissa, kun 

lapsi on yksin tai ryhmä vaihtuu. Lasten ryhmäytyminen on haasteellista, koska 

on paljon vaihtelua ryhmissä. Lapsi haluaisi olla toisten lasten kanssa, mutta ei 

ole kavereita. Sellaiset tilanteet ovat haastavia lapsen hyvinvoinnille kuten 

Siippainen on tuonut esiin tutkimuksessaan. 

Varhaiskasvatus epätyypillisinä aikoina, kun vain muutama lapsi on läsnä, 

voi tarjota enemmän mahdollisuuksia läheisiin suhteisiin lasten ja 

hoitohenkilökunnan välillä. Vuorohoidossa joustavammat rutiinit saattavat antaa 

lapsille enemmän sananvaltaa siihen, mitä tehdään. (Sevón 2017.) 

Kansallinen koulutusarviointikeskus on todennut, että lapsen oppisen ja 

osallisuuden kannalta on olennaista, että lapsella on vertaisryhmä ja kokemus 

yhteisöön kuulumisesta. Silloin lapsi saa kokemuksia ystävyydestä ja 

yhteistoiminnasta vertaisryhmässä sekä hän saa mahdollisuuksia vaikuttaa 

lähiyhteisöään koskeviin asioihin. Lasten ryhmään kuulumista tuetaan usealla 

tavalla, jotta lapsille syntyisi yhteenkuuluvuuden tunne. (Karvi 2019, 113.) 
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Lapsiryhmien erilaisuuden, vuorohoidon epätyypillisyyden, 

epäsäännöllisyyden ja ennakoimattomuuden haastateltavat kertoivat 

haasteelliseksi toiminnan suunnittelussa, koska suunnitelmat tehdään lasten 

hoitoaikojen mukaan.  Suunnitelma tehdään viikko kerrallaan ja suunnitelmissa 

pitää olla joustoa ennakoimattomien tilanteiden varalle. Kansallisen 

koulutusarviointikeskuksen mukaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen 

toiminnan tukemisen estäviä tekijöitä ovat lapsiryhmiin liittyvät tekijät, joita ovat 

lasten ikä, ryhmäkoot ja mahdolliset tuen tarpeet sekä lasten muuttuvat hoitoajat. 

(Karvi 2019, 65.) 

Vuorohoidossa varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen toiminnan 

toteuttamista edistää henkilöstön sitoutuminen varhaiskasvatussuunnitelmaan, 

joka auttaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä suunnittelemaan ja toteuttamaan 

laadukasta varhaiskasvatusta. (Opetushallitus 2018, 7.) 

Varhaiskasvatuksessa erityistä tukea tarvitseva lapsi huomioidaan 

vuorohoidossa hänen tarpeidensa mukaan, mikä voi kestää lyhyen ajan tai sen 

tarve on vähäistä. (Opetushallitus 2018,56.) Kokoaikaista, jatkuvaa ja yksilöllistä 

tukea lapsi tarvitsee, jos hänellä on vamma, sairaus, kehityksen viivästymä tai 

sosioemotionaaliseen kehitykseen liittyvä tuen tarve. (Opetushallitus 2018, 57.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2018) mainitaan, kun lapsen tuen 

tarve on suuri, niin lapsen kehitystä ja oppimista tuetaan suunnitelmallisesti ja 

erityisosaamista käyttäen. (Opetushallitus 2018, 57.) 

Vuorohoidon huomioiminen ja mainitseminen paikallisessa 

varhaiskasvatussuunnitelmassa koettiin tärkeäksi vuorohoitoa käyttäville lapsille 

ja perheille, koska vuorohoito lisääntyy tulevaisuudessa ja haastateltavat 

toivoivat myös kunnan panostavan siihen. Ulkomaisessa tutkimuksessa on 

havaittu, että joustava varhaiskasvatus on lisääntynyt epäsäännöllisinä aikoina. 

(Sevón 2017.) Kuten on jo todettu varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

(2018), niin kunnalla on velvollisuus järjestää varhaiskasvatusta niin laajasti kuin 

tarve vaatii. (Opetushallitus 2018, 14.) 
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6.2 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimuksessa noudatetaan periaatetta, joka kunnioittaa ihmisarvoa.   Sen 

mukaan ei saa aiheuttaa vahinkoa tai loukata tutkittavaa. Tutkimuksen 

tutkittavien henkilöllisyys ja yksityisyys turvataan sekä ollaan johdattamatta 

tutkittavia harhaan. Myös tutkimuksen luottamuksellisuus turvataan. Eskolan ja 

Suorannan (1998) mukaan tietoja julkistettaessa pidetään huolta luottamuksen 

säilyttämisestä ja anonymiteettisuojasta, koska tietoja hankittaessa ja tuloksia 

julkaistaessa on luvattu ettei kenenkään henkilöllisyyttä paljasteta. (Eskola & 

Suoranta 1998.) 

Tutkimuksessani huolehdin, että käsittelen tietoja luottamuksellisesti ja 

anonyymisti. Tietosuojailmoitukseen olen kirjannut, että aineisto tuhotaan puoli 

vuotta tutkielman valmistumisen jälkeen.  

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mukaan hyvään tieteelliseen 

käytäntöön kuuluvat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaiset ja eettisesti 

kestävät tiedonhankintamenetelmät, tutkimusmenetelmät ja arviointimenetelmät.  

Tutkimuksessani noudatan rehellisyyttä ja avoimuutta sekä vastuullista 

tiedeviestintää tutkimuksen tuloksia julkaistessa. Kunnioitan ja arvostan toisten 

tutkijoiden tekemiä töitä viittaamalla heidän julkaisuihinsa asianmukaisella 

tavalla. Haastatteluluvat hankin haastateltavilta eettisesti. Tutkimukseni 

haastattelut perustuivat vapaaehtoisuuteen. Tutkimuksestani ei tullut 

kustannuksia. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012.) 

6.3 JATKOTUTKIMUS EHDOTUKSIA 

Vuorohoito on koko yhteiskuntaa koskettava asia, jolta ei voi sulkea silmiä. 

Jatkotutkimusehdotuksiani tämän tutkimuksen pohjalta ovat, miten lasten 

pedagogia toteutuu vuorohoidossa tai mitä haasteita lasten pedagogian 

toteutumiselle on vuorohoidossa. Tätä voi pohtia henkilökunnan, yhden lapsen 

tai lapsiryhmän näkökulmasta ottamalla koko kokonaisuus huomioon. Laadukas 

vuorohoito sekä siihen liittyvät erityistä huomiota vaativat asiat ovat tärkeitä 

tutkittavia ja pohdittavia asioita jatkossa. 
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LIITE 1 
 
Haastattelulupa   
   
   
   
   
   
   
Suostumus   
   
   
   
   
Minä____________________________   
osallistun kasvatustieteen kandidaatin opinnäytetyön haastatteluun. Samalla 
annan suostumuksen siihen, että haastattelu nauhoitetaan ja antamiani tietoja 
voidaan hyödyntää kyseessä olevassa opinnäytetyössä. Nauhoitetut 
haastattelut hävitetään työn valmistumisen jälkeen. Haastateltavan 
henkilöllisyys ei paljastu valmiissa työssä.   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
_________________________________________________________  
 Paikka, aika, allekirjoitus ja nimenselvennys   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIITE 2 (1) 
 
Haastattelurunko 
  
Kerro aluksi, kuka olet, kuinka kauan olet ollut työssäsi ja millainen on 
lapsiryhmäsi.  
  
1. Miten koet varhaiskasvatussuunnitelman sisältöalueiden toteutumisen 
vuorohoidossa? Anna esimerkkejä.  
  
  
• Kielten rikas maailma: lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä 
kielellisten identiteettien kehittäminen (lorut, sadut)  
  
• Ilmaisun monet muodot: musiikillinen, kuvallinen sekä sanallinen ja kehollinen 
ilmaisu  
  
Musiikillinen ilmaisu: laulut, lorut, erilaisten soittimien kokeileminen, musiikin 
kuuntelu, liikkuminen musiikin mukaan  
  
Kuvallinen ilmaisu: maalaaminen, piirtäminen, rakentaminen, mediaesitykset  
  
Sanallinen ja kehollinen ilmaisu: draama, tanssi, leikki  
  
• Minä ja meidän yhteisömme: lähiyhteisön monimuotoisuus: eettinen ajattelu, 
katsomuskasvatus, lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus sekä 
mediakasvatus  
Eettinen ajattelu: ystävyys, oikean ja väärän erottaminen, oikeudenmukaisuus, 
pelko, suru ja ilo  
Katsomuskasvatus: lapsiryhmässä läsnä olevat uskonnot ja muut katsomukset  
Lähiyhteisön menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus: historialliset asiat 
(kulttuuriperintö, perinneleikit) ja hyvän tulevaisuuden rakentaminen (ammatit)  
  
• Tutkin ja toimin ympäristössäni: matemaattinen ajattelu, ympäristö- ja 
teknologiakasvatus  
  
Matemaattinen ajattelu: muodot, määrät ja muutokset, luokittelu, vertailu ja 
säännönmukaisuus  
  
Ympäristökasvatus: oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäristöstä sekä 
toimiminen ympäristön puolesta (luonnon, kasvien ja eläimien kunnioittaminen, 
roskaamaton retkeily, kohtuullisuuden ja säästäväisyyden opettelu, ruokailuun 
liittyvä vastuullisuus, energian säästäminen, jätteiden vähentäminen, kierrätys)  
  
Teknologiakasvatus: havainnoidaan arjessa esiintyviä teknisiä ratkaisuja ja 
tutustutaan tietoteknologisiin laitteisiin sekä niiden toimintaan (rakentelu eri 
materiaaleista)  
  
• Kasvan, liikun ja kehityn: liikkuminen, ruokakasvatus, terveys ja turvallisuus:  
  



 

LIITE 2 (2) 
 
Liikunta: monipuolinen liikkuminen, liikunnan ilon kokeminen, ulkoilu, 
liikunnalliset leikit  
  
Ruokakasvatus: myönteinen suhtautuminen ruokaan ja syömiseen sekä 
monipuoliset ja terveet ruokatottumukset  
  
Terveys ja turvallisuus: hygienia, lähiliikenteessä liikkuminen  
  
  
  
2. Millaisia haasteita koet varhaiskasvatussuunnitelman toteutumisessa 
vuorohoidossa? Anna esimerkkejä.  
  
  
• Vaikuttaako ryhmien erilaisuus suunnitteluun?  
  
• Miten iltahoito ja viikonloppuhoito poikkeaa muusta toiminnasta?  
  
• Onko tiimipalavereita helppo pitää?  
  
  
  
  
  
3. Miten vuorohoito huomioidaan kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa? / 
Miten vuorohoito tulisi huomioida kunnan varhaiskasvatussuunnitelmassa?  
  
• Mikä vaatisi kehittämistä?  
  
• Mikä edistäisi varhaiskasvatussuunnitelman toteutumista vuorohoidossa?  
  
  
  
  
4. Miten erityistä tukea tarvitseva lapsi huomioidaan vuorohoidossa? 


