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Eräässä  Suomen  kaupungissa  on  päivähoidon  piirissä  meneillään  kasvatuskumppanuuden
kehittämishanke,  jonka tavoitteena on tukea  lasta  ja hänen perhettään päivähoitoa kehittämällä.
Hankkeen  yhteydessä  on  otettu  pienten  lasten  (13vuotiaiden)  päivähoitoryhmissä  käyttöön
omahoitajakäytäntö. Tämä käytäntö eroaa perinteisestä päivähoitomallista monin tavoin.

Tutkielmassani olen verrannut omahoitajakäytäntöä toteuttavan päivähoitoryhmän ja perinteisen
päivähoitoryhmän kasvatuskulttuureja toisiinsa. Olen etsinyt vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
miten  lapsen  kiintymys  hoitajaansa  näkyy  arjessa  kahdessa  eri  päivähoitokäytännössä  sekä
minkälaisina  eri  päivähoitokäytäntöjen  kasvatuskulttuurit  näyttäytyvät  Bowlbyn
kiintymyssuhdeteorian valossa.

Tutkielmani  on  laadullisin  tutkimusmenetelmin  tehty  tapaustutkimus.  Metodina  on  etnografia,
tarkemmin määriteltynä osallistuva havainnointi. Vietin molemmissa päivähoitoryhmissä kolme
päivähoitopäivää.  Aineistoni  koostuu  kenttäpäiväkirjamerkinnöistä,  haastattelumuistiinpanoista
sekä videomateriaalista, jota on vain toisesta päivähoitoryhmästä.

Molemmissa  päivähoitokäytännöissä  lapsen  kiintymys  vanhempaansa  ja  päivähoitajiinsa  oli
havaittavissa.  Eroja  kasvatuskulttuurien  välillä  oli  siinä,  miten  kiintymyssuhdetta  vanhempaan
päivähoidossa  tuettiin.  Omahoitajakäytäntöä  toteuttava  päivähoito  on  luonnehdittavissa
lapsikeskeiseksi  ja perinteinen päivähoito aikuiskeskeiseksi. Omahoitajakäytäntöä toteuttavassa
kasvatuskulttuurissa  lapsen  eroa  vanhemmasta  pyrittiin  helpottamaan  ja  auttamaan  lasta
muodostamaan  turvallinen  suhde  omahoitajaansa.  Ensisijainen  päivähoidon  tavoite  oli  lapsen
emotionaalinen  tukeminen.  Perinteistä  päivähoitomallia  toteuttavassa  kasvatuskulttuurissa
toissijaisen  kiintymyssuhteen  muodostumisen  hoitajaan  nähtiin  lähtevän  lapsen  aloitteesta.
Kollektiivinen hoitovastuu koettiin hyväksi runsaan henkilöstövaihtuvuuden vuoksi. Päivähoidon
yhtenä  kasvatuksellisena  tavoitteena  oli  sosiaalisten  taitojen  oppiminen.  Molemmissa
kasvatuskulttuureissa  hoidon  johtavana  ajatuksena  oli  pyrkimys  lapsen  parhaan  toteutumiseen.
Lasten vanhemmat olivat molempiin päivähoitokäytäntöihin tyytyväisiä.

Tapaustutkimukseni  tulosten  valossa  omahoitajakäytäntö  on  onnistuessaan  hyvä  toimintamalli
päivähoidolle verrattuna perinteiseen päivähoitoon.

Jatkotutkimuksena  olisi  mielenkiintoista  selvittää  eroja  eri  päivähoitokäytännöissä
työskentelevien  hoitajien  työssä  jaksamisessa.  Lasten  hyvinvoinnin  näkökulmasta  olisi
aiheellista  tutkia, olisiko omahoitajakäytännöstä  apua erityisryhmien kuten  maahanmuuttaja  ja
avohuollon  tukitoimenpiteiden  piirissä  olevien  lasten  kehityksen  sekä  heidän  perheidensä
kasvatustehtävän tukemisessa.

Asiasanat:  kasvatuskulttuuri,  kiintymyssuhde,  päivähoitokäytäntö,  varhaiskasvatus
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1. Johdanto

Lapsuus on aihepiirinä mielenkiintoinen ja jokaista ihmistä koskettava. Jokainen meistä on ollut

lapsi ja suuri osa yhteiskuntamme jäsenistä on lapsia. Jokaisella aikuisella on omaan lapsuuteen

liittyviä  voimakkaita  muistoja  ja  kokemuksia.  Lapset  ja  lapsuus  ovat  aina  olleet  lähellä  omaa

sydäntäni ja opinnoissani olen pyrkinyt suorittamaan aihetta sivuavia kursseja ja kokonaisuuksia.

Näin ollen jo pro gradutyön aihetta pohtiessani tuntui luontevalta valita aiheeksi jotain lapsuutta

tarkastelevaa.

Aiheen  valinta  tutkielmaani  ei  ollut  mutkatonta.  Hahmottelin  aluksi  aivan  eri  tyyppisiä

tutkimuslinjoja  liittyen uskonnolliseen  joukkovaikuttamiseen  ja sitä kautta lapsen kokemukseen

ja  mahdollisiin  traumoihin.  Alkuperäisen  aiheeni  kanssa  törmäsin  hyvin  nopeasti  seinään.

Aiheeni  oli  liian  henkilökohtainen  ja  vaikeasti  toteutettava  eettisine  kysymyksineen  yms.

Samassa  tutkielmaseminaarissa  oli  kuitenkin  yhdellä  opiskelijakollegalla  hahmottumassa

mielenkiintoinen  tutkimusasetelma  eräässä  kaupungissa  toteutettavan  päivähoitoon  liittyvän

hankkeen pohjalta. Kyseisen hankkeen pohjalta hänelle oli esitetty useita mielenkiintoisia ideoita

ja  ajatuksia  lopputyön  toteuttamisvaihtoehdoista.  Yhden  lopputyön  puitteissa  olisi  ollut

mahdotonta noita kaikkia ajatuksia  lähteä toteuttamaan. Näin tutkielmaseminaarissamme syntyi

ajatus siitä, että minä lähestyisin päivähoidon maailmaa saman hankkeen tiimoilta, mutta täysin

eri keinoin ja tutkimuskysymyksin. Olihan lapsuus  ja  lasten hyvinvointiin liittyvät teemat myös

minua erityisesti kiinnostava aihepiiri.

Erään keskisuuren Suomen kaupungin päivähoitopiirissä on meneillään kasvatuskumppanuuden

kehittämishanke,  jonka  tavoitteena  yleisesti  on  tukea  lasta  ja  hänen  perhettään  päivähoitoa

kehittämällä.  Hankkeen  yhteydessä  on  päiväkodeissa  pienten  lasten  ryhmissä  (13vuotiaat)

otettu  käyttöön  ns.  omahoitajakäytäntö,  johon  tämän  tutkielman  yhteydessä  kiinnostukseni

kohdistuu.  Omahoitajakäytäntö  tarkoittaa  lyhyesti  määriteltynä  sitä,  että  jokaisella  lapsella

päivähoitoryhmässä on  yksi  hoitaja,  joka  on  vastuussa  lapsesta  ja  jonka kanssa  lapsi  ja  hänen

vanhempansa ovat ensisijaisesti tekemisissä. On olemassa sosiaalipsykologista tutkimusta, jonka

perusteella  edellä  mainittu  päivähoitomalli  on  pienen  lapsen  ja  hänen  vanhempansa  väliselle

kiintymyssuhteelle  sekä  lapsen  hyvinvoinnille  parempi  vaihtoehto  kuin  ns.  perinteinen

päivähoito (ks. esim. Lahikainen & Rusanen 1991; Rusanen 1995).
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Päivähoidon aihepiiri on kiinnostava ja ajankohtainen. Omahoitajakäytäntö herättää kiinnostusta,

mutta  myös  kysymyksiä.  Aihepiirin  ajankohtaisuudesta  kertoo  esimerkiksi  se,  että  lopputöitä

omahoitajuus päivähoidossa aiheen ympäriltä on tehty ennenkin (esim. Annunen & Markkanen

2003;  Parviainen  2005).  Näissä  töissä  on  tarkasteltu  päivähoitoa  omahoitajakäytäntöä

toteuttavassa  päiväkodissa  ensisijaisesti  haastatteluaineistojen  pohjalta,  keskittyen  vain

omahoitajakäytäntöön. Näin ollen en tutkimuslinjoja hahmotellessani ole nähnyt tärkeäksi lähteä

tutkiskelemaan  jo  tutkittua,  vaan  suunnata  tarkastelemaan  omahoitajakäytäntöä suhteessa

johonkin  toiseen  käytäntöön.  Luontevimmin  toiseksi  käytännöksi  valikoituu  perinteinen,

maassamme yleisimmin käytössä oleva päivähoitokäytäntö.

Omassa  tutkielmassani  teoriatausta  sekä  kysymyksenasettelu  ovat  osittain  samanlaisia,  kuin

Maiju  Parviaisen  laitoksellemme  syksyllä  2005  palauttamassa  pro  gradutyössä,

Omahoitajakäytäntö  päiväkodissa    lapsen  ja  hoitajan  uudistunut  suhde  John  Bowlbyn

kiintymyssuhdeteorian valossa. Oman tutkielmani asetelma tarkastella päivähoitoa on kuitenkin

täysin  erilainen,  kuin  mitä  on  Parviaisella  sekä  Annusella  ja  Markkasella  (Annunen  &

Markkanen  2003).  Eroja  näihin  tutkielmiin  on  niin  kysymyksenasettelussa,  aiheen

lähestymistavassa,  metodissa,  kuin  aineistossakin.  Haastattelujen  sijasta  olen  havainnoinut  ja

tarkastelussani on mukana kaksi erityyppistä päivähoitokäytäntöä puhtaasti omahoitajakäytäntöä

toteuttavien  päiväkotien  tarkastelun  sijasta.  Parviaisen  lähestymistapa  on  luonnehdittavissa

lähtökohtaisesti  aikuislähtöiseksi:  hän  on  haastatellut  päivähoidon  ammattilaisia.  Itse  olen

pyrkinyt  lähtökohtaisesti  lapsilähtöiseen  lähestymistapaan  havainnoimalla  lapsia  päivähoidon

arjessa sekä lasten ja hoitajien välistä luonnollista vuorovaikutusta. Kyseenalaista tosin on, onko

lapsilähtöistä tutkimusta ylipäätään mahdollista tehdä. Pohdin aihetta työssäni myöhemmin lisää.

Lasten  päivähoito  on  tärkeä  osa  yhteiskuntaamme  ja  koskettaa  miltei  jokaista  suomalaista

lapsiperhettä.  Päivähoito  on  monen  eri  tieteenalan  leikkauspisteessä,  ja  sitä  voi  tutkiskella

esimerkiksi  kasvatuksellisesta,  sosiologisesta,  psykologisesta,  sosiaalipoliittisesta  ja

taloudellisesta  näkökulmasta,  vain  muutamia  mainitakseni.  Tutkimuksellinen  näkökulmani

päivähoitoon nousee omien yliopistoopintojeni myötä tulleesta pää ja sivuaineiden tuottamasta

kiinnostuksesta. Tämä tutkielma on pää ja sivuaineideni mukaisesti sosiaalityön intresseillä sekä

kasvatustieteen käsitteistöllä maustettu sosiaalipsykologiaan painottuva tarkastelu pienten lasten

(13vuotiaiden) päivähoidosta. Tutkielmani voi sanoa olevan osin poikkitieteellinen ja vahvasti

yhteiskuntatieteellinen.
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1.1 Eettisiä linjauksia

Kvalitatiivisen  tutkimuksen  eettisenä  tavoitteena  pidetään,  että  tutkittava  itse  saattaa  tunnistaa

itsensä tutkimustiedosta, mutta muille henkilöille se on tehty mahdottomaksi (Perttula 1996, 95).

Tutkielmani  puitteissa  tarkasteltavia  päiväkoteja  on  kaksi  kappaletta,  joiden  molempien

päivähoitoryhmät  ovat  suhteellisen  pieniä.  Lapsia  ja  päiväkotihenkilökuntaa  on  määrällisesti

vähän. Kyseessä on jossain määrin vertaileva tutkimusasetelma, joka jo itsessään asettaa eettisiä

kysymyksiä.

Lasten  ja  päivähoitohenkilökunnan  henkilöllisyyden  suojaamiseksi  olen  tutkielmassani

mainitsematta  päiväkotien  ja  päivähoitoryhmien  nimiä.  Mainitsemieni  esimerkkien  lasten  ja

hoitajien nimet on myös muutettu. Käytän aineistoni analyysissä suoria lainauksia keskusteluista

lasten  ja henkilökuntaan kuuluvien henkilöiden välillä. Tämän vuoksi olen  jättänyt nimeämättä

myös  sen  Suomen  kaupungin,  jossa  tutkimusaineistoni  on  kerätty.  Käytän  kaupungista

totuudenmukaisesti  nimitystä  keskisuuri  Suomen  kaupunki  tai  eräs  Suomen  kaupunki.  Tämä

ratkaisu jossain määrin köyhdyttää tekstiä ja mahdollisuuksia viitata kyseisen kaupungin julkisiin

hankkeisiin  ja  käytäntöihin,  mutta  on  mielestäni  siitä  huolimatta  henkilöiden  suojaamisen

näkökulmasta perusteltua.

Tutkimuksen  näkökulmasta  edellä  mainitut  tiedot  paikkakunnasta,  sekä  myöhemmin

tutkielmassani mainitut  tarkemmat kuvaukset päivähoitoryhmistä, riittävät hyvin taustatiedoiksi

päiväkodeista, joten tarkempaa tietoa niistä ei ole syytä kirjoittaa.

Laadullisen  tutkimuksen tulokset ovat kontekstisidonnaisia  ja  riippuvat pitkälle ajasta, paikasta

ja  tilanteesta,  jossa  tutkimusta  tehdään  (Palmroth  &  Nurmi  1996,  10).  Erityisesti

tapaustutkimuksessa  eettiset  linjanvedot  nousevat  äärimmäisen  tärkeiksi,  onhan  kyse  juuri

tietystä  rajatusta  joukosta  ja  henkilöistä,  joita  tarkastellaan. Eettisiä  linjauksia on  tärkeä pohtia

aina tutkimusta tehtäessä, mutta erityisesti silloin, kun kyseessä on lapsiin kohdistuva tarkastelu

ja tulokset riippuvaisia tutkielman tekijän valinnoista ja tulkinnoista.
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1.2 Kasvatuskumppanuus ja omahoitajakäytäntö

Eräässä  Suomen  keskisuuressa  kaupungissa  on  päivähoidon  piirissä  meneillään

kasvatuskumppanuuden  kehittämishanke,  jonka  tavoitteena  on  tukea  lasta  ja  hänen  perhettään

päivähoitoa  kehittämällä.  Pyrkimys  vanhempien  ja  päivähoitajien  kumppanuuteen  lasta

koskevissa asioissa on kirjoitettu myös lakisääteisiin päivähoidon tavoitteisiin. (Karila 2003, 58

61; Kehittämissuunnitelma 2003; 36/1973 2a.)

Päivähoidon  asiantuntijat  ovat  poikkeuksetta  yhtä  mieltä  siitä,  että  yhteistyö  päiväkodin  ja

vanhempien  välillä on välttämätöntä  lapsen hyvinvoinnin  takaamiseksi  (Sinkkonen 2001, 214).

Suomalainen  päivähoitojärjestelmä  on  jo  alkutaipaleellaan  vuosikymmeniä  sitten  painottanut

perheiden  ja  päivähoidon  yhteistyötä.  Laissa  lasten päivähoidosta  (36/1973  2a,  25.3.1983/304)

kotien kasvatustyön tukeminen on määritelty päivähoidon tehtäväksi. Vaikka virallisesti kodin ja

päiväkodin  yhteistyö  on ollut  vahvasti  läsnä  lasten päivähoidossa,  ei  se  arjen  käytännöissä  ole

ollut  aina  toimivaa  (Karila  2003,  5861).  Tähän  on  kasvatuskumppanuushankkeen  tiimoilta

pyritty saamaan käytännössä muutosta.

Kasvatuskumppanuushanke  on  saanut  tarkastelemassani  kaupungissa  alkunsa  kaksivuotisesta

Auta  lasta  kasvamaan  projektista,  joka  alkoi  Espoossa  Soukankujan  päiväkodissa  1996.

Soukankujan  päiväkodin Auta  lasta  kasvamaan    projektissa  lapsen  ja  hänen  vanhempansa

kunnioittaminen  ja  heidän  välisen  suhteensa  tukeminen  on  keskiössä.  Työtapa  on  peräisin

Clevelandista,  Erna  ja  Robert  Furmanin  terapeuttisesta  lastentarhasta,  josta  suomalaiset  ovat

käyneet ottamassa oppia. Auta lasta kasvamaan projektin jälkeen uudet työtavat oli havaittu niin

toimiviksi,  että  niiden  toteuttamista  jatkettiin  Soukankujan  päiväkodissa  projektin  loppumisen

jälkeen.  Uusista  käytännöistä  yksi  merkittävimmistä  oli  omahoitajakäytännön  käyttöönotto.

Perinteisessä  päivähoidossa  saattaa  lapsella  olla  päivän  aikana  jopa  neljä  hoitajaa,  kun

omahoitajakäytäntöä  toteuttavissa  päiväkodeissa  ensisijaisia  hoitajia  on  vain  yksi.  (Sinkkonen

2001, 215; Sinkkonen 2003, 138.)

Auta  lasta  kasvamaan    projektissa  pääosassa  oli  lapsen  kehityksen  ja  sisäisen  maailman

ymmärtäminen  ja  jatkuva  esillä  pitäminen.  Lapsen  kehityksen  seuraaminen  ja  lapsen  viestien

kuuleminen  edellyttää  aikuisilta  pysähtymistä  ja  henkilökohtaista  kuulemista.  Vaikka

päiväkotien  henkilökunta  on  kuormitettua  ja  resurssit  ovat  vähäisiä,  tavoitteena  on  jokaisen

lapsen kohteleminen ainutkertaisena persoonallisuutena.  (Sinkkonen 2001, 214.) Tätä tavoitetta
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kohti  pyritään  kulkemaan  kasvatuskumppanuushankkeen  puitteissa  esimerkiksi

omahoitajakäytännön mahdollistamin keinoin.

Kumppanuuden  käsite  pitää  sisällään  vahvan  ajatuksen  yhteistyöstä.

Kasvatuskumppanuusajattelu pohjautuu seuraaville käsityksille:

  Sekä vanhemmilla että ammattiihmisillä on olennaista tietoa lapsesta.

  Kumppanuus perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen.

  Vanhemmilla ja kasvatuksen ammattilaisilla on yhteisiä tavoitteita lapsen kasvatuksessa.

(Karila 2003, 5861.)

Kasvatuskumppanuushankkeessa  on  kaupungin  päiväkodeissa  otettu  käyttöön  uusia

työkäytäntöjä,  joista  eräs  näkyvimmistä  ja  sosiaalipsykologisesta  näkökulmasta

kiinnostavimmista, on jo mainitsemani omahoitajakäytäntö.

Omahoitajakäytäntöä toteuttavissa päiväkodeissa ryhmien lapset on jaettu pienryhmiin, joissa on

yksi  omahoitaja.  Omahoitaja  mm.  ottaa  perheeseen  yhteyttä,  kun  lapsi  on  aloittamassa

päivähoidon  ja  sopii  ensimmäisistä  tapaamisista  perheen  ja  lapsen  kanssa.  Kun  alle  3vuotias

aloittaa  päivähoidon,  hän  tutustuu  talon  tapoihin  ja  hoitajaansa  yhdessä  vanhemman  kanssa

mahdollisesti jopa kaksi viikkoa. (Kemppainen 1997, 4446.)

Omahoitajalle kuuluva tärkein tehtävä  perushoitotyön ohella  on toiminnallaan tukea lapsen ja

vanhemman  välistä  kiintymyssuhdetta  sekä  huolehtia  kasvatuskumppanuuden  toteutumisesta

suhteessa lapsen vanhempiin. Käytännössä omahoitaja totuttaa lapsen päivähoitoon ja on lapsen

tukena  tässä  prosessissa.  Hänen  tehtävänsä  on  helpottaa  lapsen  eroa  vanhemmistaan  ja  tukea

lapsen  kaikenpuolista  kehitystä.  Omahoitajan  tulisi  myös  havainnoida  ja  dokumentoida  lapsen

toimintaa  ja  kehitystä  päiväkodissa,  sekä  kasvatuskumppanuuden  nimissä  informoida  tästä

vanhempia.  (Päivähoitohenkilökunnan  luentomateriaali,  kasvatuskumppanuushankkeen

koulutustilaisuus.)

Omahoitajakäytäntöä toteuttamalla pyritään varmistamaan, että pieni  lapsi on koko ajan  jonkun

aikuisen mielessä. Hoitaja oppii tuntemaan paremmin lapsen ja hänen yksilölliset tarpeensa, kun

hän  voi  kollektiivisen  koko  lapsiryhmästä  huolehtimisen  sijasta  keskittyä  ensisijaisesti  omaan

pienryhmäänsä. (Romppainen 2001, 6061.)
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Pienet  lapset  ovat  monien  erilaisten  ryhmittymien  ja  toimintakulttuurien  vaikutuksen  alaisina

samanaikaisesti. Joillain  lapsilla  voi näin ollen olla vaikeuksia sopeutua päiväkodin kulttuuriin,

jos  se  on  kovin  erilainen,  kuin  mitä  ovat  kodin  toimintatavat.  Päivähoitoon  sopeutumista

helpottaakseen  omahoitaja  pyrkii  toimimaan  lapsen  kanssa  käytännön  huolenpidossa  samalla

tavoin kuin lapsen vanhempi (esim. vaipanvaihtotilanteissa). Näin pyritään helpottamaan lapsen

arkea ja sopeutumista päiväkotiin. (Keskinen 2003, 232; Romppainen 2003, 6061.)

Johtavana  ajatuksena  kasvatuskumppanuudessa  ja  omahoitajuudessa  on  vanhemman  ja  lapsen

välisen  vuorovaikutussuhteen  tärkeys,  jota  pyritään  tukemaan  ja  vaalimaan.  Lapsen

vanhemmasta  puhutaan  hoitopäivän  aikana  ja  lapsi  saa  avoimesti  ikävöidä  häntä.  Lapsella  voi

olla  mukana  jotain  vanhemmalle  kuuluvaa,  esimerkiksi  jokin  vaate  tai  valokuva.  Hoitajien

työvuorolistat  saattavat olla  julkisesti  esillä  niin,  että  vanhemmat  näkevät  ne  ja osaavat  kertoa

lapselleen  jo  edellisenä  päivänä  kuka  on  aamulla  ottamassa  häntä  vastaan.  Näin  rakennetaan

käytännössä siltaa kodin ja päiväkodin välille. (Kemppainen 1997, 4446.)

Lahikainen ja Strandell ovat tutkimuksessaan Lasten kasvuehdot Suomessa (1988, 69) nostaneet

esiin  huolen  siitä,  että  lapsilla  ei  ole  mahdollisuutta  kehittää  riittävästi  pysyviä  ja  vakaita

ihmissuhteita  aikuisiin  ja  toisiin  lapsiin.  Tämä  huoli  on  tänä  päivänä  edelleen  päivähoidon

piirissä ajankohtainen  hoitajien  vaihtuvuuden  ja  lapsiryhmien uudelleenmuodostamisen vuoksi.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttamalla pyritään  vastaamaan  tähän  vaihtuvuuteen  luomalla vakautta

ja pysyvyyttä pienen lapsen päivähoitopäivään.

Omahoitajuus  terminä  on  monivivahteinen.  Se  herättää  mielikuvia  lastensuojelun,

vanhustenhoidon  ja  mielenterveystyön  piiristä,  missä  omahoitajuus  on  niin  terminä,  kuin

käytäntönäkin  tutumpi  ja  omahoitajuudella  on  pidempi  historia.  Omahoitajuus  on  kuitenkin

tulossa  myös  päivähoidon  piirissä  yhä  tutummaksi.  Tällä  hetkellä  tutkielmani  keskisuuren

kaupungin  lisäksi  esimerkiksi  Espoon  kaupungissa  on  meneillään  kaksivuotinen  projekti

omahoitajuuteen  liittyen.  Projektin  tavoitteet  ovat  tutkimustiedon  käytön  lisääntyminen

päivähoidossa sekä omahoitajuuden toteutuminen alle 3vuotiaiden kohdalla (Espoon kaupungin

internetsivut).
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2. Pienten päivähoito Suomessa

Kerron  tässä  luvussa  aluksi  lyhyesti  pienten  lasten  varhaiskasvatuksen  historiasta  Suomessa.

Tämä  siksi,  että  päivähoidon  paikka  nykyyhteiskunnassa  paikantuisi  paremmin  lukijalle.

Historian  juonenkäänteiden  takana  on  aina  yhteiskunnalliset  rakenteet  ja  muutokset.

Yhteiskunnallisia  muutoksia  tuon  luvussa  julki  sen  verran  kuin  se  on  tapahtumien

ymmärrettävyyden  kannalta  tarpeellista.  Jätän  historiallisen  katsaukseni  ulkopuolelle

päivähoidon hallinnolliset vaiheet, koska niiden käsitteleminen ei ole  tutkielmani näkökulmasta

oleellista.

Lapsi  ja  päivähoitotutkimusta  on  saatavilla  hyvin  paljon.  Katsottuamme  historiaan,  kerron

toisessa  alaluvussa  päivähoidon  nykypäivästä  ja  mahdollisuuksista  yhteiskunnallisten

tosiasioiden  ja  sosiaalipsykologisesti  oleellisen  tutkimustiedon  valossa.  Olen  valikoinut  lukuun

tutkielmani  tutkimuskysymysten  kannalta  oleelliseksi  katsomaani  tietoa,  joka  on  ensisijaisesti

sosiaalipsykologian alalla tuotettua.

2.1 Varhaiskasvatuksen juonenkäänteitä

Varhaiskasvatuksen  historian  vaiheiden  kautta  on  mahdollista  tarkastella  kasvatuskäytäntöjen

kehitystä  ja  suhtautumistapojen  muuttumista  lapsia  ja  lapsuutta  kohtaan  ajallisella  jatkumolla.

Tämä  on  tärkeää  tutkielmassani  siksi,  että  kasvatuskumppanuushanke  ja  työtapana

omahoitajakäytäntö edustavat  tämän hetken uutta näkökulmaa  ja  työtapaa päivähoidon piirissä,

ja näin ovat luomassa tämän päivän osalta varhaiskasvatuksen huomista historiaa.

Eurooppalaisen  varhaiskasvatuksen  juuret  ulottuvat  Friedrich  Fröbelin  (17821852)

kasvatusfilosofiaan  ja  lastentarhaaatteeseen. Häntä kutsutaan  leikkipedagogiikan  isäksi. Hänen

mukaansa  opetus  tuli  konkretisoida  yksinkertaisilla  opetusvälineillä.  Luonto  ja  toiminta  olivat

hänen pedagogiikassaan tärkeitä elementtejä  lapsen hyvälle kehitykselle. Fröbel  loi Euroopassa

muodon koulua edeltävälle lastentarhalle, aiemmin pienten lasten kasvupaikkana oli pidetty vain

kotia.  Kansakoulumme  perustaja  Uno  Cygnaeus  tutustui  matkoillaan  Fröbelin  perustamaan

lastentarhaan  sekä  seimeen  ja  päätti  perustaa  sellaisia  myös  Suomeen.  Suomalaisella

lastentarhalla on siis juurensa fröbeliläisessä toiminnassa. (Helenius 2001, 4851, 5356.)
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Suomessa  1860luvulla  aloitettu  lastenseimitoiminta  oli  tarkoitettu  työssäkäyvien  äitien  13

vuotiaille lapsille, joten se oli kokopäivätoimintaa (Niiranen & Kinos 2001, 58). Tärkein seimien

tehtävä  oli  lasten  hyvä  fyysinen  hoito,  vaikka  myös  lasten  henkisestä  kehityksestä  oli

huolehdittava,  esimerkiksi  hyviä  tapoja  opettamalla  ja  raamatun kertomuksia  lukemalla.  Ajalle

ominainen uskonnollinen painotus näkyi myös kasvatusajattelussa. (Hänninen & Valli 1986, 56.)

Kasvatus  ja  hoitotoiminnalle  oli  Suomessa  1800luvun  lopulla  yhteiskunnallinen  tilaus,  mm.

lapsikuolleisuus lasten ensimmäisinä ikävuosina oli maassamme 2540 %. Tämä johtui heikosta

ravinnosta  ja  huonosta  hoidosta.  Lastenseimitoiminnan  alku  ei  ollut ongelmaton.  Cygnaeuksen

perustama  lastenseimitoiminta  ei  kestänyt  kuin  kaksi  vuosikymmentä.  Seimitoiminnan

kuihtuessa  perustettiin  vuonna  1888  Hanna  Rothmanin  aloitteesta  Helsinkiin  kristillisen

arvoperustan  omaava  kansalaislastentarha.  Sen  perustamista  pidetään  Suomalaisen

lastentarhatyön alkuna, sillä siitä lähtien on lastentarhojen kasvatustyö kuulunut pysyvänä osana

yhteiskuntaamme.  Useat  järjestöt  perustivat  omia  lastentarhojaan  ympäri  Suomea  1800luvun

aikana  ja  vuosisadan  vaihteessa.  Ajanjaksoa  18881912  pidetään  lastentarhatyön

pioneerivaiheena.  Tuolloin  tarhoja  nousi  ympäri  Suomea  suurimpiin  kaupunkeihin  ja

tehdaspaikkakunnille. (Hänninen & Valli 1986, 55, 5758, 105106.)

Hanna Rothmanin aloittaessa kansalaislastentarhaansa hänellä oli kasvatustyön perustana ajatus,

että toimiakseen parhaiten ja antaakseen kodeille tukea kasvatustyössä, on lapsen vanhempien ja

hoitajan suhteet oltava luottamukselliset. Hoitajan oli hänen mukaansa oltava enemmän perheen

ystävä  kuin  auktoriteetti.  (Hänninen  &  Valli  1986,  75.)  On  hyvä  havaita,  että  periaate

vanhempien ja ammattilaisten kasvatuskumppanuudesta ei ole viime vuosikymmenien keksintö,

vaikka se on kuvattu eri termein ja toteutettu mahdollisina erilaisina käytäntöinä.

Suomessa  lastenseimet  ja  tarhat  olivat  pitkään  pääasiassa  järjestöjen  pyörittämiä.  Niiden

siirtyminen  kokonaan  julkisen  sektorin  huolehdittavaksi  tapahtui  vasta  1950luvun  jälkeen.

(Anttonen & Sipilä 2000, 50.)

Sotavuosien  jälkeen  Suomalainen  yhteiskunta  muuttui.  Naisten  lisääntynyt  työssäkäynti  ja

suurten ikäluokkien syntyminen vaikuttivat lastentarhojen tarpeen kasvuun. Sotavuosien jälkeen

lastentarhoihin  pääsi  vain  sosiaalisten  syiden  nojalla  ja  päivähoidon  tehtäväksi  nähtiin  tasata

huonojen kotiolojen epäsuotuisaa vaikutusta. Päiväkoteja perustettiin kasvavalla vauhdilla, mutta
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1960luvullakaan  ei  päivähoitopaikkoja  riittänyt  kaikille.  (Hänninen  &  Valli  1986,  147149,

156.)

Paikkojen  tarve  aiheutti  tarpeen  yhtenäiselle  lastentarhanopettajien  ja  hoitajien  koulutukselle.

Vasta  1970luvulla  tultiin  tulokseen,  että  alle  kolmevuotiaiden  lasten  hoitajien  tulisi  olla  yhtä

koulutettuja, kuin tätä vanhempien lasten hoitajien. (Hänninen & Valli 1986, 163.)

Vuonna  1973  laki  lasten  päivähoidosta  (36/1973)  yhtenäisti  päivähoidon.  Näin  13vuotiaiden

kohdalla alettiin puhua seimien sijasta päivähoidosta. Uusi  laki muutti käsityksen päivähoidosta

vain  huollollisena  tehtävänä  kaikille  yhteiseksi  sosiaalipalveluksi,  jolla  on  huollon  lisäksi

kasvatuksellisia tavoitteita. (Niiranen & Kinos 2001, 58.)

Ennen  vuoden  1973  lakia  lasten  päivähoidosta,  ei  lastentarhoilla  ollut  virallisesti  hyväksyttyjä

valtakunnallisia  kasvatustavoitteita,  pedagogista  toimintasuunnitelmaa  tai  sosiaaliministeriön

antamia toiminnan sisältöä sääteleviä ohjeita. 1930 luvun malliohjesäännössä oli määritelty vain

väljät suunnitelmat ruumiillisen, henkisen  ja siveellisen kehityksen edistämisestä.  (Hänninen  &

Valli 1986, 171.)

Uuden lain myötä päivähoidon merkitys kasvattajana ja hoivan antajana vahvistui huomattavasti.

Vuorovaikutuksellisuus  ja  lasten  emotionaalisista  tarpeista  huolehtiminen  määriteltiin  laissa

päivähoidon  tehtäväksi. Päivähoidon  tehtäväksi asetettiin  tarjota  lapselle  jatkuvat,  turvalliset  ja

lämpimät ihmissuhteet. Toiminnan ja hoivan tuli olla lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa ja

yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa. (36/1973 2a.)

Kasvatusinstituutiot  peilaavat  yhteiskuntaa  ja  sen  muutoksia.  Suomalaisessa

päiväkotipedagogiikassa  on  Niirasen  ja  Kinoksen  mukaan  hahmoteltavissa  erilaisia  vaiheita.

Ensimmäinen  vaihe  alkoi  1880luvulta  ja  jatkui  1970luvulle  nykyisen  päivähoitolain

voimaantuloon  asti.  Laki  lasten  päivähoidosta  velvoitti  sekä  huolehtimaan  lapsista  että

kasvattamaan  heitä  (36/1973).  70luvun  päivähoidossa  keskityttiin  leikillisiin  opettavaisiin

tuokioihin. 80luvulla on havaittavissa vaihe, jota valotti kehityspsykologinen tietämys. Tuolloin

vahvistui  näkemys  päivähoidosta  sosiaalipalveluna.  90lukua  kuvataan  lapsikeskeisyyden

renessanssiksi.  Havaittiin,  että  toimintatapa  päiväkodeissa  oli  aikuiskeskeinen;  aikuiset

suunnittelivat  ja säätelivät  lasten toiminnan (ks. myös Lahikainen & Rusanen 1991). 90luvulla

ryhdyttiin näkökulmaa siirtämään lapseen ja hänen aktiivisuuteensa. Erilaisin projektein pyrittiin
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muuttamaan  päivähoidon  arkea  lapsen  aktiivisuutta  kannustavaksi  ja  aikuisen  liiallista

ohjaavuutta vähentäväksi. (Niiranen & Kinos 2001, 6081.)

Yhteiskunnalliset toimijat ovat aina oman aikansa näköisiä. Päivähoidon paikkana on muuttuva

yhteiskunta.  Tällä  hetkellä  mm.  media  ja  tietoyhteiskunta,  lisääntyvä  monikulttuurisuus,

vanhempien  muuttuvat  työolot,  sosiaaliset  ongelmat  ja  monet  muut  yhteiskunnassa  tapahtuvat

hyvät  ja  huonot  kehityslinjat  peilautuvat  päivähoidon  kenttään.  Muutosten  aiheuttamat  ilmiöt

vaativat  huomiota kasvatusinstituutioissa.  (Helenius 2001, 40;  Keskinen 2003, 222; Sinkkonen

2003, 136.)

2.2 Päivähoito tänään

Suomalaisista alle kouluikäisistä lapsista huomattava osa viettää arkipäivänsä päiväkodissa, sillä

yli 70% äideistä on työelämän palveluksessa, suurin osa kokopäivätyössä (Keskinen 2003, 222).

Enemmistö lapsista onkin ison osan lapsuutensa valveillaoloajasta ammattikasvattajien hoivassa.

Vanhemmilla  on  lakisääteisesti  subjektiivinen  oikeus  lapsensa  päivähoitoon,  vaikka

vanhemmista toinen tai molemmat eivät olisi arkipäivinä työssä (36/1973 11a). Tästä oikeudesta

huolimatta  päivähoidon  saatavuudessa  on  puutteita.  Päivähoitopaikoista  on  pulaa  joka

viidennessä  kunnassa,  erityisesti  niiden  lasten  osalta,  jotka  tarvitsevat  erityistä  tukea  (Viittala

2002, 115).

Nykypäivänä on selvää, että lapsella on oikeus saada mahdollisimman hyvää hoitoa, huolenpitoa,

tukea  ja  suojelua  (Lahikainen  &  Strandell  1988,  134).  Päivähoidon  kehittämisen  ja

lapsuustutkimuksen relevanssia joutuukin harvemmin erikseen perustelemaan,  johtuen siitä, että

lapset  nykypäivänä  ymmärretään  pysyväksi  väestöryhmäksi  ja  lapsuus  yhteiskuntarakenteen

elimelliseksi osaksi. Tiedossa on,  että  lapsen  sosiaalinen,  emotionaalinen  ja  tiedollinen kehitys

on  riippuvainen  lapsen  ja  hänen  läheistensä  välisestä  vuorovaikutuksesta.  (Strandell  1995,  10,

1213.)

Suomalainen päivähoito on monissa kansainvälisissä vertailututkimuksissa todettu laadukkaaksi

ja henkilökunta vahvasti koulutetuiksi ammattilaisiksi (ks esim. Karila 1997, 51; Keskinen 2003,

234; Lahikainen & Strandell 1988, 103; Sinkkonen 2003, 125). Pieni lapsi on avuton ilman

aikuista ja tarvitsee huolenpitoa, turvallisuuden tunnetta, jatkuvuuden hahmottamista sekä tukea
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kasvulleen niin kotona kuin päiväkodissa. Näihin lapsen moninaisiin tarpeisiin päivähoidossa

pyritään vastaamaan ammattitaitoisen ja laadukkaan päivähoidon keinoin. (Keskinen 2003, 227.)

Päivähoito on  hyvästä  kansainvälisestä  maineestaan  huolimatta  saanut  julkisessa  keskustelussa

osansa  kritiikistä  ja  ihmetyksestä.  Esimerkiksi  lokakuussa  2006  iltapäivälehtien  palstoilta  oli

luettavissa,  kuinka  eräästä  Tamperelaisesta  päiväkodista  kaksivuotias  lapsi  oli  lähtenyt  omille

teilleen, eivätkä hoitajat olleet  huomanneet  mitään (Lehtinen 2006,  verkkolähde). Esimerkki  ei

ole ainoa, joka on aiheeseen liittyen viime vuosina saanut palstatilaa.

Lapsen kannalta päivähoidon arjessa on myös muita huolestuttavia seikkoja. Arjen todellisuutta

on  runsas  henkilöstövaihtuvuus  ja  vakituisen  henkilöstön  sairaslomat.  Lapsen  tarpeista

päivähoidossa  saattavat vastata  jatkuvasti  sijaiset,  lapselle  mahdollisesti  tuntemattomat aikuiset

(Lund 2003, 238).

Työelämä  muuttuu  koko  ajan  asettaen  lasten  vanhemmille  paineita:  projektiluonteiset  tehtävät

yleistyvät,  työsuhteet  ovat  lyhytaikaisia  ja  moni  vanhempi  tekee  ns.  pätkätöitä.  Vanhemmat

saattavat näin olla stressaantuneita ja mahdollisesti etääntyä lapsistaan. Näistä syistä johtuen he

voivat  asettaa  suuriakin  odotuksia  varhaiskasvatuksen  ammattilaisille.  (Keskinen  2003,  222;

Sinkkonen 2003, 136.)

Useissa  perheissä  on  tuttua  se,  että  samanaikaisesti  vanhempien  työelämän  suurien  paineiden

alla,  vaatii  lasten  kasvatus  ja  perheelämä  paljon  vanhempien  voimavaroja  (Lahikainen  &

Strandell 1988, 21). Nykypäivän paineet ovat kaiken edellä mainitun valossa sekä vanhemmille

että ammattikasvattajille kovat.

Aika  ajoin  nousee  julkisessa keskustelussa pinnalle  ikuisuuskysymys  siitä,  onko pienten  lasten

paikka kotona  ja voiko päivähoidosta olla  jopa haittaa  lapsen kehitykselle. Koska  lapsen elämä

on monisyinen, ei päivähoidon vaikutuksia ole mahdollista katsoa erillään kaikesta siitä, mihin

lapsi  muuten  elämässään  on  osallisena.  Suomalaisen  päivähoidon  ei  ole  todettu  vaikuttavan

epäsuotuisasti  lapsen  kiintymyssuhteeseen  omien  ensisijaisten  hoitajiensa  kanssa  (Punamäki

2004).  Tutkimustieto  viittaa  siihen,  ettei  varhainkaan  aloitettu  päivähoito  vaaranna  lapsen

kehitystä,  kun  päivähoito  on  hyvin  järjestetty,  aikuiset  toimivat  lapsen  tarpeisiin  reagoiden  ja

hoitopäivät eivät veny  liian pitkiksi. Päivähoidon suotuisat vaikutukset on havaittu toteutuviksi
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parhaiten  silloin,  kun  sekä  kotona  että  päivähoidossa  toimitaan  lasten  tarpeet  täyttäen  (Munter

2001, 4041).

Vaikka  päivähoidosta  ei  ole  todettu  olevan  haittaa  pienen  lapsen  kiintymyssuhteelle

vanhempaansa,  niin  on  silti  päivähoitoon  liittyen  huomattavaa,  että  90luvulla  ovat

turvattomuuden kokemukset lisääntyneet. Turvallisuuden ja turvattomuuden kokemus on erittäin

kiinteässä  yhteydessä  lapsuuden  ajan  kokemuksiin.  Ympäristön  kokeminen  turvalliseksi  on

perustekijä,  jonka pohjalta  tavat hahmottaa maailmaa rakentuvat. Turvallisuus  tai  turvattomuus

ovat ihmisen ensimmäisiä kokemuksia maailmassa ja niiden merkittävyydestä kertoo, että niistä

määräytyy  koko  identiteetti  ensimmäisten  elinkuukausien aikana.  Tältä  pohjalta  olisi  oleellista

pohtia,  mistä  lisääntyneet  turvattomuuden  kokemukset  lapsuudessa  johtuvat  ja  miten

päivähoidon  keinoin  lasten  kokemaa  perusturvaa  voitaisiin  parantaa.  (Lahikainen  2000,  63;

Niinistö & Lahikainen 2000, 10.)

Lapsen  mennessä  ensimmäistä  kertaa  päivähoitoon  on  tilanne  haastava.  Lapsi  on  tilanteessa,

josta  hänellä  ei  aikaisemmin  ole  kokemuksia.  Mikäli  lapsella  on  turvallinen  kiintymyssuhde

ensisijaiseen hoitajaansa, hän tavallisesti reagoi eron aiheuttamaan stressiin protestoimalla ero ja

jälleennäkemistilanteessa. Usein kuitenkin  vanhemmat  ja päivähoitajat pitävät  tavoitteena, ettei

pieni  lapsi  itke  ja että hän  sopeutuu nopeasti  erotilanteisiin.  Myönteistä  lapsen kannalta on se,

että  nykyään  vanhemmat  usein  varaavat  siirtymävaiheeseen  aikaa  ja  tutustuvat  yhdessä  lapsen

kanssa uuteen paikkaan ja ihmisiin. (Räihä 2005, 132.)

Anja Riitta Lahikainen ja Salme Sundqvist tekivät 1979 tutkimuksen, joka selvitti John Bowlbyn

teoriaan pohjautuen, 3vuotiaiden  ja  sitä  nuorempien  lasten  sosiaalista kehitystä  ja kiintymystä

päivähoitotilanteessa.  Tutkimus  osoitti,  että  lähiihmissuhteet  ovat  lapselle  tärkeämmät,  kuin

kodin  ulkoiset  puitteet  ja  ulkoisia  tekijöitä  tärkeämpiä  ovat  aiemmat  hoitokokemukset,  joita

lapsella  on  ollut.  Keskeisenä  ongelmana  ja  syynä  lapsilla  ilmeneviin  stressireaktioihin  nähtiin

sijaisäidin, eli päivähoidossa ensisijaisen hoitajan puute. (Lahikainen & Sundquist 1979, 65, 68.)

Harriet Strandellin 1995 tekemä päiväkotitutkimus keskittyy lasten välisiin sosiaalisiin suhteisiin

päiväkodissa. Hän on havainnoinut  lasten välistä vuorovaikutusta päivähoidossa. Kiinnostuksen

kohteena  päivähoidon  toiminnassa  hänellä  oli  lasten  leikkiminen  ja  leikin  varjolla  tapahtuvan

vuorovaikutuksen  tarkastelu.  Tutkimuksessa  on  pyritty  lasten  keskinäistä  vuorovaikutusta  ja

toimintaa  tarkastelemalla  antamaan  lapsille  puheenvuoro.  Lähtökohtana  Strandellin



13

tutkimukselle on, että pienet lapset ovat sosiaalisesti virittyneitä ja lapsen kehitys on sosiaalinen

tapahtuma  lapsen  ja  tämän  läheisten  ihmisten välillä. Hän kuvaa  lasten  leikkimistä sosiaalisena

oppimisena  ja  nostaa  pinnalle  leikin  tärkeyden  neuvotteluna  ja  sosiaalisen  integraation

näkökulmasta. Näkökulma  tutkimuksessa on  lapsikeskeinen. Taustalla on  turvallisten aikuisten

olemassaolon  merkitys  päivähoidossa  lasten  sosiaalisen  toiminnan  mahdollistajana  ja

perustarpeisiin  vastaamisen  lähteenä.  Tutkimuksessaan  Stradell  peräänkuuluttaa  lasten  ja

aikuisten  kohtaamisen  tärkeyttä,  vuorovaikutuksen  molemminpuolisuutta.  Lapset  usein  ovat

vuorovaikutuksen  kohteita,  mutta  kohtaamisen  mahdollistamiseksi  vuorovaikutuksen  pitäisi

toimia myös lapsesta aikuiseen. (Strandell 1995, 7, 13, 27, 184186.)

Vuorovaikutus lapsen perheessä on lapsen kehityksen kannalta oleellisempaa kuin se, hoitavatko

häntä vanhempien lisäksi päivän aikana myös muut aikuiset. Korkealaatuinen päivähoito tukee ja

edistää  lasten  sosiaalista  ja  älyllistä  kehitystä,  mikäli  lapset  ovat  puutteellisista  oloista  tai  ovat

muuten  esimerkiksi  perheen  sosiaalisten  ongelmien  vuoksi  riskitilanteessa.  Pienen  lapsen

päivähoito ei ole lapselle ja hänen kehitykselleen uhkatekijä, vaan riskialttiissa kodin tilanteessa

päinvastoin  mahdollisuus  turvalliseen  kehitykseen,  vuorovaikutukseen  ja  fyysisten  tarpeiden

hoitoon. (Munter 2001, 4041.)

Lasten erityistuen tarpeen yhteydessä puhutaan varhaisesta puuttumisesta. Termillä tarkoitetaan

asioihin  puuttumista  silloin,  kun  aikuisessa  herää  huoli  lapsesta.  Huolenaiheet  voivat  liittyä

lapsen  kehitykseen  tai  hyvinvointiin.  Mikäli  huolta  herättävin  asioihin  puututaan  ajoissa,  on

mahdollista  ehkäistä  syvempiä  ongelmia  lapsen  elämässä  ja  edistää  lapsen  ja  hänen  perheensä

hyvinvointia. Varhaisessa puuttumisessa  nopea  toiminta on oleellinen asia:  mitä  varhaisemmin

kuntouttavat  toimenpiteet  aloitetaan,  sitä  tuloksellisempia  ne  ovat.  Toimiva  päivähoito

mahdollistaa varhaisen puuttumisen. Päiväkodin ammattikasvattajilla on oiva mahdollisuus olla

lapsen  ja hänen perheyhteisönsä hyvinvoinnin  ja elämänlaadun edistäjiä.  (Huhtanen 2004, 188

190.)

Päivähoidon kautta on mahdollista saada kontakti ja apua luontevasti niihin perheisiin, joissa on

erityistä  tuen  tarvetta.  Päivähoitoa  käytetään  usein  sosiaalityössä  lastensuojelun  avohuollon

tukitoimena. Päivähoidolla on avohuollon tukitoimena monia vaikutusmahdollisuuksia: lapsi saa

ruokaa,  turvallisia  ihmissuhteita  ja  virikkeisen  sosiaalisen  kasvuympäristön  ainakin  osaksi

päivää.  Vanhemmat  saavat  onnistuneessa  tapauksessa  keskustelukumppanin  ja  kasvatustukea.

Henna  Junttila  toteaa  puheenvuorossaan  kirjassa Vanhemmuuden  ja  lapsen  kasvun  tukeminen
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päivähoidossa,  että  tässä  kohden  hukataan  eniten  mahdollisuuksia  vanhemman  ja

ammattikasvattajan  vuorovaikutukseen.  Vuorovaikutussuhde  harvoin  on  sen  tasoinen,  että

vanhempi  voisi  saada  tukea ammattikasvattajalta. Välttämättä päiväkodissa  ei edes  tiedetä,  että

perheessä olisi erityisen tuen tarvetta. Päivähoitohenkilökunnan on mahdotonta auttaa,  jolleivät

he tiedä mitä heiltä odotetaan. (Junttila 2004, 15.)

Päivähoidon  kehittämisestä  ja  muutoksesta  kertoo  Anja  Riitta  Lahikaisen  ja  Erja  Rusasen

tutkimus Uuteen päivähoitoon? (1991). Tutkimus oli osa sosiaalihallituksen (nykyisin STAKES)

valtakunnallista Voisiko jotain olla toisin lasten päivähoidossa? projektia. Kyseisestä projektista

ja  sen  tuloksista  on  raportoitu  laajasti  myös  muissa  julkaisuissa  (Rusanen,  sosiaalihallituksen

julkaisuja 9/1990; Rusanen, sosiaalihallituksen julkaisuja 11/1990). Kokeilun lähtökohtina olivat

päivähoidossa esiin tulleet ongelmat. Huomioon otettiin myös vanhempien  ja mahdollisuuksien

mukaan hoitohenkilökunnan toiveet. Projektissa tehdyn kokeilun tavoite oli lapsen hyvinvoinnin

lisääminen  päivähoidossa  huomioimalla  lapsen  yksilölliset  tarpeet  paremmin  kuin  aiemmin.

Muutoksen  edellytyksenä  nähtiin  lapsilähtöisyyden  lisääminen.  Tämä  toteutettiin  siten,  että

päivähoitokäytännöstä tehtiin väljempää poistamalla turhat säännöt sekä rajoitteet. Näin annettiin

tilaa  lapsen  yksilöllisyydelle  ja  luontaiselle  aktiivisuudelle.  Projektin  tulokset  olivat  pääosin

myönteisiä. (Lahikainen & Rusanen 1991, 12, 15, 7479.)

Erja  Rusasen  tekemä  tutkimus Ongelmalapset  päivähoidossa  tutkimus  kasvatuskäytäntöjen

kehittämisestä  päiväkodissa  ja  perhepäivähoidossa  (1995)  käsittelee  päivähoidon

kehittämismahdollisuuksia  koskien  ongelmalliseksi  koettuja  lapsia.  Tutkimuksessa  mukana

olevissa  hoitopaikoissa  toteutettiin  interventioohjelma,  jonka  periaatteita  kukin  yksikkö  sai

vapaasti  soveltaa.  Interventioohjelman  ohjeet  perustuivat  John  Bowlbyn

kiintymyssuhdeteoriaan. Kasvatuskäytäntöjä koskevat ohjeet olivat seuraavanlaisia:

  Hoitopaikan  ja  hoitajien  pysyvyyttä  pyrittiin  tukemaan  ja  hoidon  ennustettavuutta

lisäämään.

  Hoitajan responsiivisuutta lapsen aloitteisiin tuli lisätä.

  Hoitajan  tuli  olla  lapsen  käytettävissä,  etusijalle  muiden  tehtävien  ohella  tuli  asettaa

lapsen aloitteisiin vastaaminen. (Rusanen 1995, 1, 6268.)

Erja  Rusasen  tutkimuksessa  havaittiin,  että  lasten  ongelmakäyttäytyminen  väheni  muuttamalla

kasvatuskäytäntöjä  interventioohjelman  ohjeiden  mukaisesti.  Ennen  kokeilua  ongelmalapsiksi
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päivähoitoyksiköissä  koettiin  noin  puolet  kaikista  lapsista.  Kokeilun  jälkeen  ongelmallisiksi

koettujen  lapsien  määrä  oli  päiväkodeissa  16  %  ja  perhepäivähoidossa  24  %.  (Rusanen  1995,

114115.)

Maarit  Alasuutari  on  väitöskirjatutkimuksessaan Kuka  lasta  kasvattaa? Vanhemmuuden  ja

yhteiskunnallisen  kasvatuksen  suhde  vanhempien  puheessa (2003)  tarkastellut,  mitä

vanhemmuus  on  vanhempien  näkökulmasta,  ja  kuinka  vanhemmat  tulkitsevat  kasvatusvastuun

jakautumista  heille  sekä  yhteiskunnallisille  kasvattajille  (päivähoito,  koulu  ja  lasten

mielenterveyspalvelut).  Tutkimus  on  tehty  haastatteluaineistoon  pohjautuen,  laadullisin

tutkimusmenetelmin.  Tutkimuksen  aineistosta  nousi  esille  monenlaisia  vanhemmuuden  ja

kasvatusvastuun  tulkintatapoja.  Tutkimuksen  mukaan  vanhemmat  näkivät  perinteisen  mallin

mukaisesti  äidin  ensisijaisena  kasvattajana  sekä  äidin  ja  lapsen  emotionaalisen  suhteen

erityislaatuisena.  Tämän  rinnalle  nousi  käsitys  institutionaalisen  varhaiskasvatuksen  osuudesta

lapsen kehityksen tukemisen luonnollisena osana. Lisäksi aineistosta nousi esille näkemys lapsen

kasvatuksesta eräänlaisena tavoitteellisena projektina. Kasvatuksen projektiluonteisuuteen liittyy

vahvasti vanhempien ja yhteiskunnallisten kasvattajien suhde: vanhempien näkemyksen mukaan

päivähoito  ja  koulu  ovat  perheen  ohella  merkittäviä  vaikuttajia  lapsen  elämään  ja  sen

suuntautumiseen.  Mahdollisen  yhteistyön  lähtökohdaksi  vanhempien  ja  institutionaalisten

kasvattajien  kanssa  puheessa  muodostui  se,  miten  yhteiskunnalliset  kasvattajat  suhtautuvat

vanhempiin  ja  heidän  näkemyksiinsä.  Haastatteluista  nousi  esille  modernistinen  näkemys

asiantuntijuudesta,  eli  sen  mukaan  vanhemmilla  ei  ole  yhtä  päteviä  tietoja,  kuin  mitä

yhteiskunnallisilla  kasvattajilla  on.  Puhuttaessa  perheestä  ja  sen  ihmissuhteista,  vanhemmat

näkevät  itsensä  ensisijaisina  asiantuntijoina.  Lapsi  ja  hänen  toimintansa  oli  se  alue,  joka  nousi

kasvatusvastuullisten yhteistyön kohteeksi. Perhe muutoin nähtiin yksityiseksi  ja  intiimiksi osa

alueeksi,  jonne yhteiskunnallisten kasvattajien asiantuntijuus ei ulotu.  (M. Alasuutari 2003, 15,

31, 4850, 79, 114, 163167.)
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3. Tutkimusongelma ja kysymykset

Tutkielmani  on  laadullisin  tutkimusmenetelmin  tehty  vertaileva  tapaustutkimus  perinteistä  ja

omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  pienten  lasten  (13vuotiaiden)  ryhmissä

tapahtuvasta  lasten  ja  aikuisten  välisestä  vuorovaikutuksesta  John  Bowlbyn

kiintymyssuhdeteorian  valossa.  Olen  havainnoinut  vuorovaikutuksellisia  tilanteita  osallistuvan

havainnoinnin keinoin päivähoidon kahdessa eri kasvatuskulttuurissa.

Vertailevassa  asetelmassa  on  tutkielmani  hienous  sekä  haaste.  Kahden  kasvatuskulttuurin

tarkastelu  samasta  näkökulmasta  tekee  tutkimusasetelmasta  vertailevan.  Asetelma  ei  ole

objektiivisuuteen pyrkivälle tutkielman tekijälle helppo, vaikka se siltä ensisilmäyksellä saattaa

vaikuttaa. Kun lähtökohtana tutkimustehtävälle on kasvatuskumppanuushankkeen tiimoilta ollut

omahoitajakäytännön  paremmuus  perinteiseen  päivähoitokäytäntöön  nähden,  on  objektiiviseen

havainnointiin  pyrkiminen  vaikeaa,  jollei  jopa  mahdotonta.  Objektiivisuuteen  olen  parhaani

mukaan kuitenkin pyrkinyt. Tutkielman lukijan arvioitavaksi jää, kuinka olen siinä onnistunut.

Tässä tutkielmassa pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten lapsen kiintymys hoitajaansa näkyy arjessa kahdessa eri päivähoitokäytännössä?

2. Minkälaisina eri päivähoitokäytäntöjen kasvatuskulttuurit näyttäytyvät Bowlbyn

kiintymyssuhdeteorian valossa?
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4. Teoreettinen viitekehys

Tutkielmani  teoreettisena  kehyksenä  on  John  Bowlbyn  (19071990)  kiintymyssuhdeteoria.

Tämän olen valinnut tutkielmani teoreettiseksi kehykseksi siitä syystä, että se on monella tapaa

sopiva  tarkasteltaessa  lapsen  ja  vanhemman  välistä  suhdetta  sekä  lapsen  suhdetta  muihin

hoitajiin.

Vuorovaikutussuhteiden  ohella  kiintymyssuhdeteoriassa  tarkastellaan  laajasti  vanhemman  ja

lapsen  erotilanteiden  ja  kokemuksien  problematiikkaa  ja  vaikutuksia  lapseen.  Näin  se  kuvaa

tilannetta, jossa päivähoidossa oleva lapsi elää. Bowlbyn teoria sisältää kasvatusoptimismia, mitä

tarvitaan jos mahdollisena pidetään, että päivähoidolla saattaa joissain tilanteissa olla negatiivisia

vaikutuksia  lapsen  kehitykseen.  Bowlbyn  kiintymyssuhdeteoria  sopii  tutkielmani  kehykseksi

myös  sosiaalipsykologisen  näkökulmansa  vuoksi.  Teoria  korostaa  aikuisen  ja  lapsen  välisen

vuorovaikutuksen  merkitystä  lapsen  kehityksen  ja  tulevan  aikuisuuden  kannalta.  Teoria  on

luonteva  valinta  myös  siitä  syystä,  että  Bowlbyn  teoria  lapsen  kiintymyssuhteista,  

käyttäytymisestä,  niiden  synnystä  sekä  merkityksestä  vaikuttaa  kasvatuskumppanuushankkeen

taustalla.

Käsittelen  tässä  luvussa  Bowlbyn  laajaa  ja  yksityiskohtaista  teoriaa  lapsen  ja  vanhemman

suhteesta,  kiintymyssuhdetyypeistä  ja  kiintymyksen kehityksen  vaiheista  niiltä  osin  kuin  se  on

tutkielmani  kannalta  oleellista.  Esittelen  aluksi  teorian  perusteet  ja  käsitteistön.  Sen  jälkeen

paneudun  kiintymyssuhdeteorian  osalta    vanhemman  ja  lapsen  välisen  kiintymyssuhteen

kehittymiseen, sekä lapsen toissijaisiin kiintymyssuhteisiin päivähoidon kontekstissa. Teorialuku

etenee  pääsääntöisesti  tätä  jaottelua  seuraten.  Luvun  lopuksi  avaan  kiintymyssuhdeteorian

ajankohtaisuutta nykypäivänä.

4.1 Kiintymyssuhdeteorian perusteet

John  Bowlbyn  kiintymyssuhdeteoria  korostaa  lapsen  tarvetta  muodostaa  pysyviä  ihmissuhteita

toisiin  ihmisiin.  Teoria  on  saanut  voimakkaita  vaikutteita  etologiasta.  Kiintymyssuhde  terminä

viittaa  lapsen  emotionaaliseen  kiinnittymiseen  vanhempiinsa  sekä  muihin  ensisijaisiin

hoitajiinsa.  Kiintymyssuhde  muodostuu  hoitajan  ja  lapsen  vuorovaikutuksen  tuloksena.  Tähän
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suhteeseen  vaikuttavat  kaikki  kokemukset,  joita  lapsi  on  saanut  vuorovaikutuksessa  häntä

hoitavan ihmisen kanssa. Aikuisen kyky tulkita ja vastata lapsen lähettämiin viesteihin vaikuttaa

siihen, millainen lapsen ja aikuisen välisestä kiintymyssuhteesta muodostuu. (Bowlby 1997, 216

217,  222223,  242,  315;  ks.  myös  Kirmanen  1994,  10;  Lahikainen  &  Sundquist  1979,  13;

Rusanen 1995, 29.)

Kiintymyssuhteen biologisena tarkoituksena on  lapsen suojeleminen vaaroilta (Kirmanen 1994,

10; Lahikainen & Asikainen 1983, 7). Ihminen on sosiaalinen olento elämän ensi hetkistä lähtien

ja  tarvitsee  fyysisistä  tarpeista  huolehtimisen  lisäksi  toisen  ihmisen  läsnäoloa  ja  hoivaa.

Kiintymys  ei  synny  ainoastaan  fyysisten  tarpeiden  täyttämisen  kautta,  vaan  on  luonteeltaan

emotionaalista. (Bowlby 1997, 200, 216217, 224, 241; ks. myös Lahikainen & Sundquist 1979,

13.)

Kiintymyssuhde on määriteltävissä kestäväksi tunnesiteeksi, jonka ihminen muodostaa itsensä ja

toisen  tarkoin  määrätyn  kohteen  välillä.  Kiintymys  ilmenee  pyrkimyksenä  pitää  yllä  läheisyys

kiintymyksen kohteeseen. Yleensä tämä ensisijainen kiintymyskohde lapselle on äiti, mutta tämä

ei  ole  biologisesti  määrittynyttä  vaan  riippuvaista  varhaisen  vuorovaikutuksen  ja  hoivan

määrästä. Lapsi voi valita ensisijaiseksi kiintymyskohteeksi kenet tahansa henkilön, joka pystyy

lapsen  kanssa  riittävän  tyydyttävään  vuorovaikutukseen  ja  on  lapsen  kanssa  riittävän  paljon

tekemisissä tämän elämän ensimmäisinä kuukausina. (Bowlby 1997, 222223, 240242, 306; ks.

myös Lahikainen & Sundquist 1979, 3; Rusanen 1995, 29.)

Kiintymyssuhdetta  koskevia  malleja  on  erilaisia.  Keskeiset  kiintymysmallit  ovat  turvallinen  ja

turvaton  kiintymyssuhde.  Tätä  vastakohtaparia  käytetään  ilmaisemaan  lapsen

turvallisuudentunteen  tyydyttämisen  astetta.  Lapsen  mahdollisimman  hyvän  emotionaalisen,

sosiaalisen  ja  kognitiivisen  kehityksen  kannalta  turvallisen  kiintymyssuhteen  muodostuminen

olisi  tärkeää.  Bowlbyn  mukaan  noin  70  %  lapsista  muodostaa  turvallisen  kiintymyssuhteen

ensisijaiseen hoitajaansa. (Bowlby 1997, 337340; ks. myös Rusanen 1995, 3031.)

Turvallinen kiintymyssuhde  syntyy ensisijaisen  hoitajan  ja  lapsen  välille  silloin kun  hoitaja on

riittävän  herkkä  havaitsemaan  lapsen  tarpeita  ja  kykenee  asianmukaisesti  vastaamaan  niihin.

Lopputulos  kertoo  siitä,  missä  määrin  vanhempi  on  onnistunut  antamaan  lapsen

tunnekokemuksille  turvallisen  perustan.  Jotta  kiintymyssuhteesta  tulisi  turvallinen,  on  hoitajan

oltava saatavilla ja responsiivinen lapsen tarpeisiin nähden. Tärkeässä asemassa on lisäksi hoidon
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vakaus.  Tällä  tarkoitetaan  samankaltaista  tarpeisiin  vastaamista  ja  lapsen kokemaa  luottamusta

siihen,  että  hoitaja,  hoito  ja  puitteet  säilyvät  samoina  päivästä  toiseen.  Turvallisella

kiintymyssuhteella  viitataan  lapsen  turvallisuuden  tunteeseen,  subjektiiviseen  kokemukseen.

Tämä  on  eri  asia  kuin  varsinainen  turvassa  oleminen.  Samoin  on  myös  turvattoman

kiintymyssuhteen  kohdalla.  Vaikka  lapsi  olisi  fyysisesti  turvassa,  niin  emotionaalisesti  hän

saattaa  kokea  turvattomuutta.  Turvallisesti  kiintyneet  lapset  käyttävät  ensisijaisen

kiintymyskohteen läsnäollessa häntä turvallisuuden perustana. He ovat sosiaalisesti taitavampia,

uteliaampia  ja  empaattisempia kuin  turvattomasti  kiintyneet  lapset.  (Rusanen  1995,  3031,  35

42.)

Lapsen ollessa liian paljon yksin tarpeittensa kanssa ja kasvaessa ilman asianmukaista hoivaa ja

sosiaalista  kanssakäymistä,  tulee  kiintymyssuhteesta  turvaton.  Turvattomasti  ja  turvallisesti

kiintyneiden  lasten  käyttäytyminen  eroaa  huomattavalla  tavalla  toisistaan.  Turvattomasti

kiintyneitä  lapsia  on  vaikeampi  tulkita.  He  ovat pääsääntöisesti  taipuvaisempia  masennukseen,

kokevat  enemmän  häpeää  kuin  turvallisesti  kiintyneet  lapset  ja  ovat  levottomampia.

Turvattomasti kiintyneen  lapsen kiintymyskäyttäytyminen saattaa aktivoitua epätavallisen usein

eikä  tätä  aktivoitumista  voida  selittää  millään  tilannetekijällä  (Lahikainen  &  Asikainen  1983,

35). Turvattomasti kiintyneiden lasten toiminta suhteessa ensisijaiseen kiintymyskohteeseensa on

ambivalenttia,  eikä aina ennustettavissa. He saattavat hakea  vanhemman  läheisyyttä kovasti  tai

olla vaihtoehtoisesti hyvin vältteleviä tätä kohtaan. (KeltinkangasJärvinen 2004, 184; Kirmanen

1994, 14; Rusanen 1995, 3031, 3542.)

Bowlbyn  teoriassa  tärkeässä asemassa on  lapsen  ja hänen kiintymyskohteensa välinen  toiminta

toisiaan  kohtaan,  kiintymyskäyttäytyminen.  Bowlbyn  mukaan  mikään  muu  ihmisen

käyttäytymisen  muoto  ei  perustu  yhtä  vahvoihin  tunteisiin  (Bowlby  1982,  209).

Kiintymyskäyttäytyminen  on  lapsen  toimintaa,  jonka  tarkoituksena  on  edistää  läheisyyttä  ja

vuorovaikutusta  henkilöön,  johon  hän  on  kiintynyt.  Se  on  jaettavissa  lähestymis  ja

viestintäkäyttäytymiseen.  Viestintäkäyttäytymistä  on  esimerkiksi  itku  ja  hymyileminen.

Lähestymiskäyttäytymistä  on  esimerkiksi  takertuminen  ja  seuraaminen.  Vastaavasti

kiintymyskohteiden  käyttäytymistä  lapsen  kanssa  kutsutaan  hoivakäyttäytymiseksi.

Kiintymyskäyttäytyminen  ja hoivakäyttäytyminen ovat toisiaan täydentäviä muotoja: sekä  lapsi

että  aikuinen  osallistuvat  yhdessä  kiintymyssuhteen  ylläpitämiseen.  (Bowlby  1997,  244;  ks.

myös Rusanen 1995, 2934.)
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Kiintymyskäyttäytymistä voi olla havaittavissa vain ajoittain. Kiintymys itsessään on pysyvä tila,

vaikka  siihen  liittyvää  käyttäytymistä  ei  olisi  jatkuvasti  havaittavissa.  Tietyt  tilannetekijät

aktivoivat kiintymyskäyttäytymistä. Tällaisia aktivoivia tilanteita ovat päivähoidossa esimerkiksi

lapsen ja vanhemman ero ja kohtaamistilanne. (Bowlby 1997, 204; ks. myös Kirmanen 1994, 9;

Rusanen 1995, 43.)

Lapsen kiintymyskäyttäytyminen on  voimakkaimmillaan  yhdestä kolmeen  ikävuoteen. Kolmen

ikävuoden  jälkeen  on  yleensä  tietty  kypsyyden  taso  saavutettu  ja  kiintymyskäyttäytyminen

vaimenee.    Tämä  voi  näkyä  käytännössä  esimerkiksi  siinä,  ettei  lapsi  enää  protestoi  yhtä

voimakkaasti  erotilanteissa.  Lapsen  eroprotestin  voimakkuus  on  riippuvainen  ympäristön

tuttuudesta: tuttuun ja turvalliseen ympäristöön lapsi jää vähemmällä protestoinnilla kuin outoon

ympäristöön.  (Bowlby 1997, 204, 256, 261, 265268; ks.  myös Lahikainen  & Sundquist  1979,

1011; Rusanen 1995, 43.)

Kiintymystä voidaan havaita kaiken  ikäisillä  ja  se  ilmenee myös vanhempana käyttäytymisessä

pyrkimyksenä  saada  aikaan  ja  pitää  yllä  läheisyyttä  kiintymyksen  kohteeseen.    Keinot,  joilla

tämä läheisyys saadaan aikaan muuttuvat luonnollisesti iän mukana. (Bowlby 1997, 206208.)

4.2 Ensimmäisten kiintymyssuhteiden kehittyminen

Lapsella on synnynnäinen mieltymys  toisiin  ihmisiin. Tämä mieltymys muihin  ihmisiin edistää

sosiaalisen  siteen  kehittymistä.    Vastasyntyneen  kiintymys  hoitajaansa  kehittyy  läpi  tiettyjen

vaiheiden  hoitajasta  saatujen  kokemusten  perusteella  ja  vuorovaikutuksen  tuloksena.  Lapsi

erottaa  jo  muutamien  kuukausien  ikäisenä  ensisijaisen  hoitajansa  muista  ihmisistä.  Kun  lapsi

alkaa  erottaa  ihmisiä  toisistaan,  hän  alkaa  pitää  hoitajaansa  tuttuna  ja  vierastaa  muita.  Noin

kuuden kuukauden iässä seuraa erityinen vaihe, jota Bowlby nimittää kiintymyskaudeksi. Tämän

ikäisenä  lapsi on emotionaalisesti  jo kiinnittynyt ensisijaiseen hoitajaansa  ja osaa kaivata häntä

tämän  poissa  ollessa.  Mikäli  kiintymystä  ei  noin  kuuden  kuukauden  ikäisenä  tapahdu,  on  sen

muodostuminen ajan kuluessa vaikeampaa. (Bowlby 1997, 200, 216, 242, 265268, 318, 327.)

Lapsella  on  taipumus  pitää  yhtä  hoitajaa  muita  tärkeämpänä,  vaikka  lapsi  kykenee  jo

ensimmäisen  ikävuotensa  aikana  muodostamaan  itsenäisiä  kiintymyssuhteita  useisiin

henkilöihin.  Kiintymyssuhde  ensisijaiseen  kiintymyskohteeseen  on  yleensä  pysyvä.  Kuinka
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moneen ja kehen muuhun henkilöön lapsi kiintyy, riippuu siitä, ketkä lasta hoitavat ja ketä lapsen

elinympäristöön kuuluu. Toissijaiset kiintymyskohteet voivat muuttua ajan myötä, riippuen siitä,

kenen kanssa lapsi aikaansa viettää. (Bowlby 1973, 307; Bowlby 1997, 201, 221; Rusanen 1995,

30.)

Aika  kuuden  kuukauden  ja  viiden  ikävuoden  välillä  on  herkin  aika  lapsen  kokemuksen

kehittymiselle kiintymyskohteiden luotettavuudesta. Kiintymyskohteen läsnä tai poissaololla on

merkittävin vaikutus lapselle varhaisten kuukausien ja kolmen ikävuoden välillä. (Lahikainen &

Sundquist 1979, 8; Rusanen 1995, 5152.)

Eroon  joutuminen  ensisijaisesta  kiintymyskohteesta  aiheuttaa  lapselle  ahdistusta  ja

turvattomuuden tunteita (Bowlby 1973, 5).  Mitä nuorempi lapsi on ja mitä pidempi  lapsen ero

on  ensisijaisesta  kiintymyskohteestaan,  sitä  suuremmat  ovat  vaikutukset  (Lahikainen  &

Sundquist 1979, 10).

Useimmiten normaali alle kolmevuotias lapsi vastustaa eroa ensisijaisesta kiintymyskohteestaan

joutuessaan  itselleen  vieraaseen  ympäristöön.  Vasta  kolmen  vuoden  ikäisenä  lapselle  on

muodostunut  sisäinen  kuva  kiintymyskohteestaan  ja  hän  ymmärtää  hoitajan  olevan  itsenäinen

itsestään  riippumaton  yksilö.  Tuon  ikäisenä  lapsi  kykenee  näkemään  asioita  hoitajansa

näkökulmasta. Tämän sisäisen kuvan perusteella hän alkaa sietää eroja paremmin tästä tärkeästä

henkilöstä.  Lapsen  kuva  maailmasta  tulee  hienostuneemmaksi  ja  käyttäytyminen

joustavammaksi. (Lahikainen & Sundquist 1979, 17; Rusanen 1995, 51.)

Olennaista  kiintymyssuhteessa  on  sen  laatu.  Millaiseksi  kiintymyssuhde  muodostuu,  riippuu

kiintymyskohteen  saatavillaolosta  ja  kiintymyskohteen  tunneherkkyydestä  reagoida  erityisesti

lapsen sosiaalisiin tarpeisiin. Tärkeässä asemassa on vanhemman valmius vastata lapsen itkuun.

Mitä  nopeammin  lapsen  itkuun  reagoidaan  ja  mitä  kiinteämmässä  sosiaalisessa

kanssakäymisessä vanhempi on lapsensa kanssa, sitä tiiviimpi kiintymyssuhteesta tulee. (Bowlby

1997, 314315.)

Lapsen ensimmäisten pysyvien ihmissuhteiden kehittyminen on pitkän tapahtumien ketjun tulos.

Kiintymyskohteen  pysyvyys  ja  läsnäolo  sekä  hoitajan  tunneherkkyys  ovat  keskeisiä  siinä,

millaiseksi kiintymyssuhde muodostuu. Ihmisen omanarvontunto ja itsetunto  niin lapsuusiässä
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kuin  aikuisina  vuosina    rakentuvat  pitkälti  lapsuuden  kiintymyssuhteiden  laadun  varaan.

(Lahikainen & Asikainen 1983, 16.)

Kiintymyssuhteen  turvallisuus  on  merkityksellinen  myöhemmälle  kehitykselle,  läpi  koko

elämän.  Vaikea  kiintymyssuhde  ja  kiintymyskohteen  menetykset  lapsuudessa  voivat  aiheuttaa

ongelmia vielä aikuisiällä (Bowlby 1973, 5). Oleellinen eroavaisuus turvallisesti ja turvattomasti

lapsuudessa kiintyneiden  ihmisten välillä on  havaittu  siinä,  millä  tavoin  he käsittelevät vaikeat

kehitykselliset  tehtävät  ja  elämän  kriisit.  Lapsena  turvallisen  kiintymyssuhteen  muodostaneilla

kriiseistä  ja  siirtymävaiheista  selviäminen  vaikuttaa  olevan  helpompaa.  (KeltinkangasJärvinen

2004, 186; Lahikainen & Sundqvist 1979, 1, 5.)

4.3 Päivähoito kiintymyssuhteen näkökulmasta

Päivähoidon  alkaminen  merkitsee  pienelle  lapselle  usein  ensimmäistä  kontaktia  perhepiirin

ulkopuolisiin henkilöihin  ja päivän kestävää eroa  tutuista henkilöistä ensimmäistä kertaa hänen

elämänsä  aikana.  Ennen  kolmea  ikävuotta  aloitettu  päivähoito  on  Bowlbyn  mukaan  lapselle

hyvin  stressaavaa.  Kiintymyssuhdeteoriassa  käytetty  termi    ero  (separation)  viittaa  siihen,  että

lapsen  kiintymyskohde  ei  ole  sillä  hetkellä  lapsen  käytettävissä.  Päivähoitoa  voi

kiintymyssuhdeteorian valossa pitää  lapsen erona kiintymyskohteestaan. (Bowlby 1973, 23, 33;

ks. myös Lahikainen & Sundqvist 1979, 810; Rusanen 1995, 43.)

Joutuessaan  eroon  vanhemmastaan  lapsi  kokee  eroahdistusta.  Lapsen  kokemaa  eroahdistusta

vanhemmastaan  voi  vähentää  väliaikaisen  hoitajan  tapojen  samankaltaisuus  varsinaisen

kiintymyskohteen  tapojen kanssa. Myös  tutut esineet  helpottavat  lapsen oloa eron  aikana,  sillä

lapsi  kiintyy  ihmisten  lisäksi  elottomiin  objekteihin.  Tällainen  eloton  kiintymyskohde  voi  olla

esimerkiksi  lelu,  riepu  tai  jokin  sellainen  esine,  joka  muistuttaa  vanhemmasta  tämän  poissa

ollessa. Kiintymyksen kohteena oleva esine luo vieraassa ympäristössä lapselle turvallisuutta. Se

osoittautuu  erityisen  tärkeäksi  silloin,  kun  lapsi  on  väsynyt  tai  muuten  stressaantunut,  eikä

ensisijaista  kiintymyksen  kohdetta  ole  tavoitettavissa.  (Bowlby  1973,  18;  emt  1997,  309310,

313).

Lapsen  erokokemukseen  vaikuttaa  läsnä  olevan  hoitajan  ja  hoitopaikan  tuttuus,  hoitajan

responsiivisuus  ja  hoivan  laatu.  Mikäli  hoitaja  ja  hoitopaikka ovat  tuttuja  sekä  turvallisia,  niin



23

lapsen  kokema  eroahdistus  on  huomattavasti  vähäisempää  kuin  oudommalle  hoitajalle  ja

vieraaseen  paikkaan  jätettäessä.  Lapsen  kokeman  eroahdistuksen  voimakkuus  on  riippuvainen

myös  muista  tekijöistä,  mm.  eron  pituudesta  ja  toistuvuudesta,  aiemmista  erokokemuksista,

ensisijaisen hoitajan ja  lapsen välisen suhteen laadusta sekä lapsen iästä. (Bowlby 1973, 1617;

ks. myös Lahikainen & Sundqvist 1979, 1011; Rusanen 1995, 43.)

Lyhytaikaiset  erotilanteet  vaikuttavat  13vuotiaaseen  lapseen  Bowlbyn  mukaan  seuraavilla

tavoilla:

  Lapsi  huomaa  äidin  poissaolon  nopeasti  ja  ilmaisee  tämän  usein  huolena,

jännittyneisyytenä  ja ahdistuneisuutena. Leikkiminen  vähenee  tai  saattaa    loppua. Lapsi

yrittää löytää ja tavoittaa äidin.

  Ikä  vaikuttaa  lapsen  käyttäytymiseen  erotilanteissa.  Yksi  ja  kaksivuotiaat  ovat  yhtä

järkyttyneitä  erosta,  eikä  kumpikaan  toivu  heti  äidin  paluun  jälkeen.  Kolmevuotias  ei

järkyty  niin  kovasti  kuin  nuoremmat,  koska  hän  ymmärtää  eron  väliaikaisuuden.

Kolmevuotias ymmärtää myös eron  lähestyvän,  joten hän on ennen eroa järkyttyneempi

siitä.

  Noin kolmasosa lapsista tulee vihaiseksi eron vuoksi.

  Lapsen  turvallisuuden  tunne  vaikuttaa  siihen,  kuinka  helposti  hän  hyväksyy  korvaavan

hoitajan.  Lapsen  ensisijaisen  kiintymyssuhteen  ollessa  turvallinen,  hyväksyy  lapsi

korvaavan  hoitajan  helpommin,  kuin  silloin,  kun  pääasiallinen  kiintymyssuhde  on

turvaton.

(Bowlby 1973, 5152; ks. myös Rusanen 1995, 4445.)

Lapsi  kiintyy  yhteen  ensisijaiseen  hoitajaansa  syvimmin,  mutta  yleensä  lapsella  on  jo  vuoden

ikäisenä  useita  hänelle  tärkeitä  ihmisiä.  Lapsen  sosiaaliset  ja  emotionaaliset  suhteet ovat  usein

erilaisia  eri  kiintymyskohteiden  kanssa.  Mitä  vahvempi  ja  turvallisempi  kiintymyssuhde  on

ensisijaiseen  hoitajaan,  sitä  vahvemmin  lapsella  on  taipumuksena  olla  sosiaalinen  ja  kiintyä

myös  toissijaisiin  kohteisiin.  Muita  kiintymyskohteita  pienelle  lapselle  voivat  olla  esimerkiksi

muut perheenjäsenet. (Bowlby 1997, 304, 308; ks. myös Männikkö 1997, 5; Rusanen 1995, 47.)

Mikäli  lapsella on mahdollisuus valita kiintymyskohteistaan, niin ensisijaisen kiintymyskohteen

hoivaa  lapsella  on  tapana  hakea  silloin  kun  hän  on  nälkäinen,  väsynyt  tai  huonotuulinen.

Ensisijaiselle  kiintymyskohteelle  osoitetaan  myös  eroprotesti.  Toissijaisen  kiintymyskohteen
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seura on haluttua leikittäessä tms. Suhde toissijaisten kiintymyskohteiden kanssa on aluksi ennen

kaikkea  sosiaalinen.  Kiintymyssuhteet  eri  henkilöihin  ovat  siis  eri  tavalla  merkittäviä  lapselle

erilaisissa tilanteissa. (Bowlby 1997, 303307, 315; ks. myös Kirmanen 1994, 10; Rusanen 1995,

47.)

 Lapsen kyky kiintyä muihin turvallisiin hoitajiin kuin vanhempiinsa muodostuu tärkeäksi myös

päivähoidossa.  Lapsen  kiintyessä  päivähoitajiinsa,  voi  syntyä  tilanne,  jossa  lapsi  kokee  eron

kiintymyskohteesta kaksi kertaa: ensin  vanhempien  lähtiessä  ja  silloin,  kun  vanhemmat  tulevat

häntä hakemaan (Lahikainen & Sundqvist 1979, 31; Rusanen 1995, 43).

Kodin  ulkopuolisista  ihmisistä  voi  kiintymyssuhdeverkoston  laajenemisen  myötä  tulla

merkityksellisiä  turvallisia  aikuisia.  Päivähoidossa  syntyvät  merkitykselliset  kiintymyssuhteet

lapsen  ja  hoitajan  välille  mahdollistavat  lapsen  ympäristöön  suuntautuvan  turvallisen

tutkimuskäyttäytymisen:  kiinnostuksen  leikkimiseen  ja  sosiaalisten  suhteiden  harjoitteluun.

(Rusanen 1995, 4647; Räihä 2005, 125.)

4.4 Kiintymyssuhdeteorian relevanssi nykypäivänä

Kiintymyssuhdeteorialla  on  jo  ikää.  John  Bowlby  määritteli  sen  perusteet  50luvulla  ja

pidemmälle  kehitellyt  teoreettiset  näkemyksensä  hän  esitteli  teoksissaan Attachment  and  loss,

vol1:  Attachment  ja Attachment  and  loss,  vol2:  Separation  60  ja  70luvuilla  (Lahikainen  &

Asikainen  1983,  5).  Iästään  huolimatta  teoria  on  edelleen  toimiva  tarkasteltaessa  lapsen  ja

aikuisen välistä vuorovaikutussuhdetta sekä lapsen kehitystä.

Ihmisen  jälkeläinen  on  poikkeuksellisen  kauan  riippuvainen  vanhempiensa  hoivasta.  Ellei  hän

saa  tätä  hoivaa  riittävästi,  hänen  kehityksensä  joutuu  uhanalaiseksi.  Kaikki  vaikeudet  ja

vastoinkäymiset eivät vaaranna lapsen hyvää kehitystä, merkityksellistä on, kuinka lasta tuetaan

vaikeuksista  selviytymään.  Kokonaisuudessaan  kiintymyssuhdeteoria  tukee  ajatusta  lapsen

aktiivisuudesta,  luovuudesta  ja  sopeutumiskyvystä  (Sinkkonen  2003,  89).  Sen  parasta  antia  on

lapsen tarpeiden tunnustaminen ja kunnioittaminen. Bowlbyn teoria korostaa sitä, että pieni lapsi

tarvitsee pysyviä ihmissuhteita ja niiden katkokset voivat olla kehityksen kannalta riskitekijöitä.

(Sinkkonen & Kalland 2001, 8, 11.)
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Kiintymyssuhdeteoria pyrkii kuvaamaan  ja  ymmärtämään varhaisten  ihmissuhteiden  vaikutusta

myöhempään  kehitykseen,  aina  päiväkodin  toverisuhteista  aikuisiän  ihmissuhteisiin  asti.

Kiintymyssuhdeteoria  on  antanut  runsaasti  välineitä  varhaisten  ja  aikuisiän  ihmissuhteiden

tutkimiseen.  Sen  avulla  voidaan  tutkia,  millaisissa  olosuhteissa  ja  kuinka  ihmiset  hakevat

läheisyyttä ja turvaa, kuinka he reagoivat vaaratilanteisiin ja millaisia oletuksia heillä on omasta

itsestään, vuorovaikutussuhteistaan ja toisista ihmisistä. (Sinkkonen & Kalland 2001, 8.)

Kiintymystyylin  (turvallinen,  turvaton  kiintymyssuhde)  on  todettu  pysyvän  suurimmalla  osalla

ihmisiä (78 %) aikuisena samanlaisena, kuin mitä se on ollut varhaisissa vuorovaikutussuhteissa

(Männikkö 1997, 27). Kiintymyssuhteen laadun on todettu vaikuttavan aikuisiän ihmissuhteisiin

ja  sosiaaliseen  vuorovaikutukseen  toisten  kanssa.  Sen  on  esimerkiksi  todettu  vaikuttavan

puolison  valintaan  liittyviin  seikkoihin  (Männikkö  1997,  26).  Termiä  kiintymyssuhde  voidaan

pitää yläkäsitteenä, joka kattaa kaikki tärkeät vuorovaikutussuhteet läpi koko elämän (Sinkkonen

& Kalland 2001, 10).

Bowlbyn  kiintymyssuhdeteoria  on  hahmoteltu  jo  vuosikymmeniä  sitten,  mutta  siitä  on  tullut

viime vuosina yhä tärkeämpi sekä tutkimuksessa että kliinisessä työssä lasten kanssa (Sinkkonen

2003,  16).  Kasvatuksellinen  ja  psykologinen  tutkimus,  ajattelu  ja  toiminta  ammentavat

kiintymyssuhdeteoriasta  edelleen.  Tämän  näkee  esimerkiksi  siinä,  että  se  on  juuri

kasvatuskumppanuushankkeen  taustalla  oleva  teoreettinen  viitekehys.  Kiintymyssuhdeteorian

merkittävyys on  myös  siinä,  että  se on  toiminut  siltana  monien  sitä  edeltäneiden  ajatustapojen

välillä  ja  inspiroi  nykypäivänä  montaa  tieteenalaa,  esimerkiksi  vauvatutkimusta,

kehityspsykologiaa  ja  jopa psykoanalyyttistä teoriaa (Sinkkonen 2006, 26). Teoriaa ei ole vielä

ammennettu  kuiviin,  esimerkiksi  temperamentin  ja  kiintymystyylin  yhteys  on  tutkinnan  alla

(Männikkö 1997, 31; KeltinkangasJärvinen 2004).

Teorian  ajatuksilla  on  huomattavaa  käytännön  merkitystä,  onhan  kyseessä  ihmissuhteiden

muodostaminen  ja  ylläpitäminen.  Ihmissuhteet  ovat  oleellisia  meistä  jokaiselle  lähes  kaikilla

elämän osaalueilla, niin yksityis kuin työelämässä. Kiintymyssuhdeteoria on yhä merkittävä ja

käyttökelpoinen tarkasteltaessa ihmistä ja hänen kehitystään elämän eri vaiheissa.
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5. Käsitteiden määrittelyä

Ennen  siirtymistä  metodin  ja  aineiston  tarkasteluun  haluan  nostaa  esille  tutkielmani  kannalta

oleellisia  käsitteitä,  joita  järjestelmällisesti  tekstin  edetessä  käytän,  ja  jotka  toistuvat  tekstissä

useasti. Suuri osa termeistä on tähän asti kirjoittamassani tekstissä jo saanut sisältönsä, mutta ne

on  toistuvuutensa  vuoksi  vielä  tärkeää  paikantaa  tutkielman  selkeiksi  käsitteiksi  ja  täsmentää

myös niiden suhdetta toisiinsa.

Kasvatuskulttuuri

Termi  pitää  sisällään  käsitteet  kasvatus  ja  kulttuuri.  Kasvatus  on  suppeasti

määriteltynä  vuorovaikutusta  lapsen  ja  aikuisen  välillä  (Karila  ym.  2006,  7).

Kulttuuri  ymmärretään  vuorovaikutuksellisena  yhteisönä.  Vallitseva  kulttuuri

omaksutaan sosiaalisissa suhteissa (Hännikäinen & RauskuPuttonen 2006, 12, 17).

Kasvatuskulttuuri  pitää  sisällään  kasvatusta  koskevat  arvot  ja  lapsuutta  koskevat

käsitykset  kyseisessä  yhteisössä.  Kulttuuri  tulee  näkyväksi  kielenkäytössä,

vuorovaikutuskäytännöissä  ja  toiminnassa  lasten  sekä  vanhempien  kanssa.

Kasvatuksen  kautta  välitetään  tietoja,  taitoja,  arvoja  ja  sosiaalisia  käytäntöjä.

(Hännikäinen & RauskuPuttonen 2006, 19, 2224).

Tutkielmani  yhteydessä  kasvatuskulttuuri  tarkoittaa  edellä  mainittujen  lisäksi

käytännön ympäristöä ja ilmapiiriä jossa kasvatustyötä tehdään.

Kasvatuskumppanuus

Kasvatuskumppanuus  tarkoittaa  kasvatusvastuun  jakamista  ja  vanhempien  sekä

ammattilaisten tietoista sitoutumista  toimimaan yhdessä  lasten kasvun, kehityksen

ja oppimisprosessien tukemiseksi. (Kehittämissuunnitelma 2003.)

Kiintymyssuhde

Kiintymyssuhde  tarkoittaa  lapsen  emotionaalista  kiintymystä  ja  kiinnittymistä

vanhempiinsa  sekä  muihin  lapsen  elämässä  pysyvästi  läsnäoleviin  hoitajiin.

Kiintymyssuhde  muodostuu  hoitajan  ja  lapsen  vuorovaikutuksen  tuloksena.

(Bowlby 1997, 216217, 222223; ks. edellinen luku.)
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Omahoitaja

Omahoitaja tarkoittaa tutkielmani kontekstissa  lapselle nimettyä tiettyä päiväkodin

henkilökuntaan kuuluvaa hoitajaa, joka on lapsen ensisijainen hoitaja päiväkodissa

hoitopäivän  ajan.  Omahoitaja  on  myös  yhteydessä  lapsen  vanhempiin  ja  vastaa

lapsen hoivasta sekä emotionaalisista ja fyysisistä tarpeista päivähoidossa.

Omahoitajakäytäntö

Omahoitajakäytäntö  tarkoittaa  päiväkodissa  vallitsevaa  käytännön  työtapaa,  jossa

päivähoitoryhmän  lapset  on  jaettu  pienryhmiin,  joilla  jokaisella  on  tietty  nimetty

omahoitaja.

Perinteinen päivähoitokäytäntö

Termillä tarkoitetaan yhteiskunnassamme yleisesti vallitsevaa päivähoitokäytäntöä,

jossa  kaikki  lapsiryhmän  kasvatusvastuulliset  hoitajat  yhdessä  kollektiivisesti

vastaavat  lapsen  hoivasta  sekä  fyysisistä  ja  emotionaalisista  tarpeista

päivähoitopäivän ajan. Termillä tarkoitetaan lisäksi myös muita käytännön toimia,

jotka kuuluvat perinteiseen vallitsevaan päivähoitokulttuuriin.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa yhteiskunnallista toimintaa, jolla pyritään vaikuttamaan

kasvuolosuhteisiin  sekä  edistämään  lapsen  suotuisaa  kehitystä.  Termillä

ymmärretään  erilaisissa  toimintaympäristöissä  –  kotona,  julkisissa

kasvatusinstituutioissa  ja  kolmannen  sektorin  palvelumuodoissa    tapahtuvaa

sellaista  vuorovaikutusta  aikuisten  ja  lapsen  välillä,  jolla  on  kasvatuksellisia

funktioita. (Karila, Kinos & Virtanen 2001, 13.)

Tutkielmassani  termi  varhaiskasvatus  linkittyy  tarkoittamaan  kasvatuksellista

toimintaa  ja  sosiaalista  vuorovaikutusta,  joka  tapahtuu  päiväkodin

toimintaympäristössä.
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6. Tutkimusmenetelmä ja aineisto

Tässä  luvussa  valotan  ensin  yleisesti  laadullista  tutkimusotetta  ja  sitä,  millaista  laadullista

tutkimusta  tämä  tutkielma  edustaa.  Etenen  luvussa  yleisestä  tutkimusnäkökulmasta  kohti

etnografista  menetelmää.  Avaan  ensin,  mitä  kaikkea  etnografia  on  ja  tarkoittaa  tässä

tutkielmassa. Tämän jälkeen esittelen tutkimuskentän sekä käyttämäni aineiston.

Laadullisessa  tutkimuksessa  on  lähtökohtana  todellisen  elämän  kuvaaminen.  Todellisuutta  on

mahdotonta  pilkkoa,  joten  sitä  on  lähestyttävä  mahdollisimman  kokonaisvaltaisesti.  (Hirsjärvi,

Remes,  Sajavaara  1997,  161.)  Ainoa  mielekkääksi  kokemani  tapa  saada  kokonaiskuva  eri

päivähoitokäytännöistä  oli  laadullisen  tutkimuksen  keinoin.  Päivähoidon  arkea  olisi  vaikea

pilkkoa mitattavaan kvantitatiivisin metodein tarkasteltavaan muotoon.

Laadullisin tutkimusmenetelmin ei ole mahdollista löytää yleistettävää totuutta ja tutkimustietoa

koko  tutkimusta  koskevaa  ihmisryhmää  koskevaksi,  eikä  se  ole  edes  laadullisen  tutkimuksen

tavoite  (Perttula  1996,  8889).  Taustalla  on  siitä  huolimatta  vahvasti  alun  perin  aristoteelinen

ajatus  siitä,  kuinka  yksittäisessä  toistuu  yleinen,  yksityisessä  yleistettävä  (Hirsjärvi,  Remes  &

Sajavaara 1997, 181).

Laadullista  tutkimusta  luettaessa  ja  sen  totuudellisuutta  arvioitaessa  on  tärkeää  muistaa,  että

tutkimustulokset  ovat  aina  tutkijan  tekemiä  tulkintoja  todellisuudesta.  Ihmisen  kokemuksen

ulkopuolella  ei  ole  olemassa  ihmisestä  irrallaan  olevaa  todellisuutta,  jota  voisi  tarkkailla  ja

havainnoida.  Tutkija  on  osa  tutkimuskohdettaan,  sitä  sosiaalista  vuorovaikutusta,  jossa

tutkimusta  toteutetaan. Sosiaalinen  todellisuus on  tuotettua,  sitä  tuotetaan  tilanteessa koko ajan

uudelleen. (Perttula 1996, 105.)

Osallistuvan  havainnoinnin  menetelmä  on  mielestäni  ainoa  toimiva  keino  havainnoida

päiväkodin  arkea.  Näkymättömänä  oleminen  ja  puhdas  havainnointi  olisi  hankalampaa,  jollei

mahdotonta;  vieraan  ihmisen  läsnäolo  väistämättä  vaikuttaa  niin  lapsiin  kuin  lasten  hoitajiin.

Osallistuvan  havainnoinnin  avulla  sain  näköalan  lasten  ja  hoitajien  vuorovaikutuksen

havainnoinnin  lisäksi  sellaisiin  asioihin,  kuten  kuinka  lapset  eri  ryhmissä  käyttäytyvät  uutta

aikuista kohtaan ja millaisen roolin hoitajat minulle antoivat.
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Kirjassa Tutki  ja  kirjoita  Hirsjärvi,  Remes  ja  Sajavaara  (1997,  213214)  määrittävät  erilaisia

mahdollisia  osallistumisen  asteita  osallistuvalle  havainnoinnille  ja  havainnoijalle.  Tämän

luokittelun  mukaan olin osallistuja  havainnoijana sen  sijaan, että  olisin  täydellisesti osallistuva

havainnoija. Näin sen perusteella, että lasten vanhemmat ja lastenhoitajat tiesivät alusta asti, että

olen  ryhmässä  havaintojen  tekijänä.  Vietin  päiväkodeissa  rajallisen  ajan  ja  käytännössä

osallistuin ryhmien elämään hoitajien ja  lasten asettamin ehdoin sekä tein hoitajille kysymyksiä

haastatellen heitä.

Laadullisessa tutkimuksessa nähdään tärkeänä tutkimuskohteen kokonaisvaltainen lähestyminen

(Hirsjärvi,  Remes,  Sajavaara  1997,  161).  Päiväkodin  arki  on  todellista  elämää,  eikä  sitä  juuri

kokonaisvaltaisemmin  voi  lähestyä,  kuin  olemalla  itse  keskellä  kohdettaan  ja  todellisuutta,

päiväkodin  arjessa.  Ajallisesti  viettämäni  havainnointiaika  oli  lyhyt  mahdollisimman

kokonaisvaltaisen  lähestymisen  kannalta.  Oman  elämäni  asettamat  realiteetit  päiväkodeissa

viettämälleni ajalle oli kuitenkin otettava huomioon.

Havainnointiaineistoni  on  kerätty  erään  Suomen  kaupungin  kahdessa  päivähoitopiirin

päiväkodissa,  joten  kyseessä  on  tapaustutkimus.  Tutkielmani  yhteydessä  tekemäni  päätelmät

eivät ole suoraan yleistettävissä koko päivähoidon kenttään, vaan ainoastaan niihin päiväkoteihin

ja siihen aikaan, jonka päiväkodeissa vietin.

6.1 Menetelmänä etnografia

Etnografia  on  yksi  perinteisimmistä  laadullisista  tutkimusmenetelmistä  sosiaalitieteissä.

Tyypillisintä etnografiaa on, että tutkija osallistuu tutkittaviensa päivittäiseen elämään ja on siinä

mukana  tietyn  mittaisen  ajan.  Tutkija  tarkkailee  mitä  tapahtuu,  kuuntelee  vuorovaikutusta  ja

kyselee  kysymyksiä.  Näiden  pohjalta  hän  kirjoittaa  havainnoistaan  kenttämuistiinpanoja.

Kenttämuistiinpanot ovat tavallisin etnografisessa tutkimuksessa käytetty aineisto. Etnografiseen

lähestymistapaan  kuuluu,  että  tutkija  voi  käyttää  eettisyyden  rajoissa  kaikkea  mahdollista

kentällä  keräämäänsä  aineistoa,  joka  auttaa  häntä  tutkimuskysymysten  ratkaisemisessa.

(Hammersley & Atkinson 1995, 12, 175.)
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Etnografinen lähestymistapa  kuten laadullinen tutkimus yleensä  pitää sisällään ajatuksen, että

tutkija on osa sosiaalista todellisuutta jota hän tutkii. Tästä johtuen täydellinen objektiivisuus on

mahdotonta, vaikka siihen on pyrittäväkin. (Hammersley & Atkinson 1995, 2122.)

Tutkimus alkaa aina  jostain ongelmasta, kysymyksestä  tai asiantilasta,  joka kiinnostaa  tutkijaa.

Etnografiaa  tehtäessä  tutkimuskentälle  on  mahdollista  heittäytyä  vähäisin  teoriatiedoin  ja

aiempaa  tutkimusta  erityisesti  tuntematta.  Tutkimuksen  alkuun  saattajana  voi  olla  teoria,  jota

lähdetään  testaamaan,  toisinaan  taas  lähdetään  tarkastelemaan  jotain  ilmiötä  ja  etsimään  sille

selityksiä. (Hammersley & Atkinson 1995, 2325.)

Etnografia vaikuttaa yksinkertaiselta aineistonkeruumenetelmältä ja tutkimusmetodilta. Kentälle

voi  lähteä  käytännössä  tutkimusmatkansa  missä  vaiheessa  tahansa.  Joillain  tutkijoilla

tutkimusasetelmasta  ja  tutkijasta  riippuen  on  kentälle  lähtiessään  tiedossa  teoriatausta  ja

tutkimuskysymykset,  mutta  tutkimuksen  teon  voi  aloittaa  suoraan  kentältäkin.  Etnografiselle

tutkimukselle  on  luonteenomaista,  että  tutkimuksen  kulku  on  prosessi,  jossa  tutkimuksen  eri

vaiheet  kulkevat  rinta  rinnan,  eivätkä perinteisen  järjestyksen mukaan. Tutkimuskysymyksiä  ja

aineistoa on peilattava  jatkuvasti  toisiinsa prosessiluonteisesti.  (Hammersley  &  Atkinson 1995,

2324, 45.)

Etnografisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu, että kentällä on pysyttävä herkkänä sopeutumaan

mahdollisesti  muuttuviin  olosuhteisiin  ja  tilanteisiin.  Tutkijan  on  oltava  joustava  ja  pystyttävä

sopeutumaan  siihen,  mitä  kentällä  käytännössä  tapahtuu.  Mikäli  asiat  eivät  etene oletetusti,  on

toimittava  niillä  ehdoilla  ja  mahdollisuuksilla,  jotka  kentällä  ovat.  Tutkijan  sopeutuessa

vallitseviin olosuhteisiin, hän herkästi imeytyy tapahtumiin mukaan. Tutkimustyötä tehtäessä on

kuitenkin tärkeää pystyä pitämään tutkimuksellinen etäisyys kohteeseen, jotta sitä pystyy tieteen

vaatimukset täyttäen tutkimaan. (Hammersley & Atkinson 1995, 34, 115.)

Käytännön  olosuhteet  on  otettava  huomioon  tutkimusta  tehtäessä,  ne  mahdollistavat  paljon,

mutta myös rajoittavat. Usein kentän valinnassa nousee tärkeäksi helppo pääsy tutkimuskentälle,

taloudelliset  seikat  ja  aineiston  saatavuus.  Käytännön  olosuhteista  johtuen,  etnografit  tutkivat

yleensä pientä kenttää,  joka sijaitsee maantieteellisesti  lähellä.  (Hammersley & Atkinson 1995,

3839.)
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Kentällä oleminen on kokonaisvaltaista läsnäoloa. Etnografi kokee kentällä erilaisia kokemuksia

ja  monenlaisia  tunteita.  Etnografinen  tutkimus  voi  olla  henkilökohtaisesti  antoisaa,  mutta

kokonaisvaltaisuutensa vuoksi myös hyvin rankkaa. (Hammersley & Atkinson 1995, 123)

Havaintojen  ja  ihmetysten  aiheiden  kirjo  on  tutkimuskentällä  usein  hyvin  laaja.  Etnografisessa

tutkimuksessa on luonteenomaista, että kysymyksiä kentällä nousee enemmän, kuin mitä yhden

tutkimuksen  puitteissa  pystyy  vastaamaan.  Saattaakin  olla  vaikeampaa  keksiä  oikeat

tutkimuskysymykset, kuin vastata niihin. Tämä saattaa turhauttaa tutkimuksen tekijää, mutta on

osaltaan  osoitus  siitä,  että  tutkimuskohteessa  on  tutkimuksellista  ammennettavaa  vielä

tulevaisuudessakin. (Hammersley & Atkinson 1995, 31, 37.)

Omalla  kohdallani  kasvatuskumppanuushankkeen  oletukset  ja  tavoitteet  antoivat  minulle

alkukysymykset,  joihin  lähdin  kentältä  vastausta  etsimään.  Ennen  siirtymistä  tutkimuskentälle,

tutustuin päivähoitoon liittyvään tutkimukseen ja Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan. Käytännössä

koen menneeni kentälle kohtalaisen vähäisin eväin ja avoimin mielin.

Tutkimusasetelman joustavuus punnittiin kentällä moneen kertaan. Oli hyvä, että minulla ei ollut

kentälle  mennessäni  tiukkoja  raameja  siitä,  millaiset  olosuhteet  siellä  tulee  vallita.  Mikäli

linjaukseni  olisivat  olleet  tiukat,  olisi  sopeutuminen  vaihtuviin  tilanteisiin  ollut  huomattavasti

stressaavampaa.

Etnografisessa  tutkimuksessa  tutkimuskohteen  hyvää  tuntemusta  pidetään  yhtenä  tutkimuksen

luotettavuutta  lisäävänä  tekijänä  (Karila  1997,  155;  Rastas  2005).  Mielestäni  toimintakentän

tuntemukseni  ei  ollut  pienimuotoisesta  kirjallisuuteen  perehtymisestä  huolimatta  kentälle

mennessäni erityisen asiantuntevaa. Tästä  johtuen lastentarhanopettajien mahdolliset mielipiteet

ja  näkemykset  lopullisesta  tutkielmastani  ovat  yksi  tärkeä  käsitys  siitä,  miten  tutkimus  on

onnistunut  ja onko sillä  tavoitettu sitä  todellisuutta, mitä on yritetty kuvata  ja  tarkastella. Kirsti

Karilan  (1997,  156)  mukaan  etnografisella  tutkimusotteella  tehtyä  tutkielmaa  voi  pitää

suhteellisen  onnistuneena,  mikäli  tutkimukseen  osallistuneet  tai  samaan  viiteryhmään  kuuluvat

henkilöt tunnistavat tutkielmassa kuvailtuja ilmiöitä ja pystyvät samaistumaan niihin.
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6.2 Tutkimuskenttä

Tutkimuksen  kenttänä  on  kaksi  erään  Suomen  kaupungin  päivähoitopiirin  päiväkodin  13

vuotiaiden  lasten  ryhmää.  Toisessa  ryhmässä  toteutetaan  omahoitajakäytäntöä  ja  toinen  ryhmä

edustaa perinteistä päivähoitokäytäntöä.

Kentälle  menemiseen  liittyy  muutakin,  kuin  tutkimusluvan  saaminen  ja  fyysistä  läsnäoloa.

Kentälle  pääsemiseen  liittyy  kentän  osallistujien,  tässä  tapauksessa  hoitajien,  lasten  ja  heidän

vanhempiensa,  asenne  ulkopuolisen  tutkijan  tulemiseen  heidän  reviirilleen.  Pelkkä  fyysinen

päästäminen  ja  kirjallinen  lupa  ei  riitä. Tutkijan päästämistä kentälle  on esimerkiksi  se, kuinka

tutkijaan  suhtaudutaan,  mitä  informaatiota  tälle  annetaan,  miten  hänen  läsnä  ollessaan

käyttäydytään ja miten hänelle puhutaan. (Hammersley & Atkinson 1995, 5556.)

Kokemukseni  kentälle  pääsemisestä  ovat  hyviä.  Mielestäni  minut  otettiin  kentällä  vastaan

vähäisin  varauksin  ja  läsnäolooni  suhtauduttiin  kohtuullisen  hyvin.  Osa  hoitajista  suhtautui

aluksi  arastellen,  mutta  toivottivat  tervetulleeksi.  Lastentarhanopettajat  vaikuttivat  hyvin

yhteistyöhaluisilta  ja  kertoivat  heti  kohtalaisen  avoimesti  lapsista  ja  päivähoitoryhmänsä

käytännöistä.  Lapset  suhtautuivat  kukin  omalla  persoonallisella  tyylillään,  yksi  teki  tuttavuutta

heti, toinen vierasti enemmän.

Lapset  suhtautuivat  minuun  kuin  sijaishoitajaansa,  etenkin  perinteisessä  päiväkodissa.

Molemmissa  päiväkodeissa  lapset  olettivat  minun  tietävän  käytännöt  ja  yhteiset  pelisäännöt.

Tämä  aiheutti  välillä  huvittavia  tilanteita,  kun  lapset  sanoivat  minulle  jotain  heille  itsestään

selvää  päivän  rakenteeseen  tai  toimintatapoihin  liittyvää,  enkä  ymmärtänyt  lainkaan,  mistä  oli

kysymys.  Lasten  vanhemmat  suhtautuivat  kentälle  tulemiseeni  vaihtelevasti,  osa

välinpitämättömästi,  osa  uteliaasti,  jotkut  kiinnostuneesti.  Yksikään  lasten  vanhemmista  ei

osoittanut negatiivista asennetta läsnäolooni päivähoitopäivien arjessa.

Perinteisen  päiväkodin  lapsiryhmässä  oli  lapsia  yhteensä  15,  iältään  14vuotiaita  (yksi

neljävuotias). Vakituisia hoitajia ryhmässä oli kolme. Hoitajista yksi oli vaihtunut ensimmäisen

ja  toisen  vierailuni  välissä  (aikaväli  5  kuukautta,  marraskuu  2004    huhtikuu  2005).

Ensimmäisenä havainnointipäivänä kaikki hoitajat olivat paikalla ja vain yksi lapsista oli poissa.

Toisena havainnointipäivänä yksi hoitaja oli sairastumisen vuoksi poissa ja lapsia oli paikalla 10.
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Kolmantena vierailupäivänäni lapsia oli myös 10 ja hoitajia kolme, yksi sijainen ja kaksi ryhmän

vakituista hoitajaa (ks. taulukko 1).

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  ryhmässä  on  lapsia  yhteensä  10,  iältään  14

vuotiaita (yksi neljävuotias). Vakituisia hoitajia, jotka toimivat myös omahoitajina, ryhmässä oli

kaksi ja heidän lisäkseen kaksi harjoittelijaa. Hoitajat ja harjoittelijat eivät vaihtuneet sinä aikana,

jolloin  ryhmässä  vierailin  (aikaväli  noin  2  kuukautta,  helmikuu  2005    huhtikuu  2005).

Havainnointipäivistä  ensimmäisenä kaikki  hoitajat  ja  lapset olivat paikalla. Seuraavina kahtena

havainnointipäivänä oli kyseessä poikkeustilanne, toinen omahoitaja oli poissa molemmat päivät

sairastumisen vuoksi. Lapsista toisena päivänä oli poissa kaksi, kolmantena havainnointipäivänä

jopa viisi. Kolmantena havainnointipäivänä pieniä alle kolmevuotiaita oli paikalla vain kaksi (ks.

taulukko 1).

  Taulukko 1. 1

Perinteinen päiväkoti
Omahoitajakäytäntöä
toteuttava päiväkoti

Hoitajia Lapsia Hoitajia Lapsia

Pvä 1 3 14 4 10

Pvä 2 2 10 3 8

Pvä 3 3 10 3 5

Tutkimusasetelman kannalta on edullista, että ryhmissä  lasten  ikärakenne on sama  ja että tilanne

molemmissa  päiväkodeissa  muuttui  jotakuinkin  samalla  tavalla.  Ensimmäisenä

havainnointipäiväni  molemmissa  päiväkodeissa  oli  ns.  normaali  päivä;  kaikki  hoitajat  olivat

paikalla  ja suurin osa ryhmän lapsista. Toisena  ja kolmantena havainnointipäivänäni molemmissa

päiväkodeissa  oli  erityinen  tilanne;  yksi  vakituinen  hoitaja  oli  molemmista  ryhmistä  sairaana  ja

myös lapsia oli paljon poissa.

1 Taulukossa olen laskenut hoitajiksi kaikki ryhmässä olevat aikuiset henkilöt, jotka ensisijaisesti toimivat päivän
aikana lasten kanssa, niin lastentarhanopettajat kuin ryhmässä mahdollisesti olevat harjoittelijat. En ole laskenut
mukaan laitosapulaisia, jotka toimivat lasten kanssa lähinnä aterioiden käytännön järjestelyissä. En ole laskenut
mukaan myöskään itseäni, vaikka päivien aikana lasten kanssa toimin, mikäli hoitajat niin halusivat.
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Tutkimusasetelman kannalta  haitallista on,  että omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päiväkodissa

aikuisia oli kaikkina päivinä suhteessa enemmän lasta kohden kuin perinteisessä päiväkodissa.

6.3 Aineisto

Havaintoaineistoni  on  perinteisen  päiväkodin  osalta  koottu  marraskuussa  2004  ja  huhtikuussa

2005,  omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  osalta  aineiston  kokoaminen  on  tapahtunut

helmi ja huhtikuussa 2005.

Käytännössä  aineiston  kerääminen  tapahtui  olemalla  mukana  molempien  päiväkotien  arjessa

kolmen  tavallisen  päiväkotipäivän  ajan.  Tavallisella  tarkoitan  päiviä,  jotka  ovat  normaaleja

arkisia  päivähoitopäiviä,  ilman  ennalta  suunniteltuja  poikkeustilanteita  ja  tapahtumia.

Tavoitteeni  oli,  että  tutkimusmateriaali  olisi  mahdollisimman  aitoa.  Sen  vuoksi  halusin

materiaalin  kokoamisen  tapahtuvan  mahdollisimman  luonnollisissa  tilanteissa  ja  läsnäoloni

häiritsevän  päivän  normaalia  toimintaa  niin  vähän,  kuin  mahdollista.  Vierailuni  ajankohdat  oli

ennalta  sovittu,  mutta  muutoin  päivät  etenevät  tavallisen  päiväkodin  arjen  tapaan,

ennakoituvuuksineen ja yllätyksineen.

Yllätyksenä  päiväkoteihin  iski  keväällä  flunssaaalto,  juuri  silloin,  kun  olin  menossa  kentälle

havaintoaineistoani kokoamaan.  Mielestäni  ei ollut perusteltua  lähteä valikoimaan päivähoidon

arkea,  sairastumiset  väistämättä  kuuluvat  siihen.  Ajattelin,  että  mahdollisesti  tällaisista

yllätyspäivistä  saattaisi  nousta  esille  jotain  sellaista,  johon  minulla  muutoin  ei  olisi  näköalaa.

Tarkoitukseni  oli  tehdä  osallistuvaa  havainnointia  päivähoidon  arjesta  ja  todellisuudesta  ja

yllätykset ovat sitä todellisuutta, missä päivähoitomaailmassa eletään.

Ensimmäisellä  käynnilläni  tutustuin  ensin  perinteiseen  päivähoitoryhmään,  koska  se  on

kasvatuskäytäntönä  ja  kulttuurina  tutumpi.  Toisella  vierailullani  vietin  päivän

omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päivähoitoryhmässä.

Tavoitteeni  oli  toteuttaa  käytännön  osalta  aineiston  keruuni  kaksivaiheisesti.  Havainnoin

ensimmäisinä  päivinäni  molemmissa  päiväkodeissa  niiden  arkea  ja  lasten  ja  hoitajan  välistä

vuorovaikutusta  yleisellä  tasolla.  Lisäksi  havainnoin  sitä,  miten  eri  päivähoitokäytäntöjen  ero

näkyy  päivän  etenemisessä.  Tämän  havainnoinnin  pohjalta  oli  alun  perin  tarkoitus  lähteä
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videomateriaalin  avulla  tarkastelemaan  systemaattisesti  valittuja  tilanteita,  joissa  mahdollinen

kiintymyskäyttäytyminen  korostuu  (esim.  tulotilanteet,  nukkumaanmenotilanteet,  vapaa  leikki

tilanteet tms.). Videoinnin kohteena oli tarkoitus olla ensisijaisesti vuorovaikutustilanteet lapsen

ja hoitajan välillä.

Kolmannella  matkallani,  keväällä  2005,  vietin  vielä  kaksi  päivää  molemmissa

päivähoitoryhmissä.  Tilanne  ja  tutkimusasetelma  muuttuivat  siltä  osin,  että  jo  mainitsemani

flunssaaalto  iski  vierailuni  aikaan  ja  molemmissa  päiväkodeissa  oli  sen  vuoksi  sekä

henkilökuntaa  että  lapsia  poissa.  Molemmissa  päiväkodeissa  tilanne  oli  sairastuneiden  osalta

sama,  joten  havainnointitilanne  oli  yhteismitallinen.  Alkuperäiset  suunnitelmani  muuttuivat

myös  muutoin.  Havaintojeni  tueksi  minun  oli  tarkoitus  kuvata  videomateriaalia  molemmista

päiväkodeista. Toisessa päiväkodissa ei yksi vanhemmista antanut kuvaamiseen suostumustaan,

joten  videomateriaalia  on  vain  toisesta  päiväkodista.  Alkuperäinen  suunnitelmani

aineistonkeruun suhteen siis muuttui aika  lailla, kuten etnografisessa tutkimusasetelmassa usein

käy (ks. esim. Hammersley & Atkinson 1995, 34, 115).

Tein  muutamia  tietoisia  linjauksia  omasta  toiminnastani  ja  roolistani  ennen  päiväkoteihin

menemistä. Päätin  ilmoittaa hoitajille  mennessäni päiväkoteihin,  että  olen käytettävissä,  mikäli

he  haluavat  minun osallistuvan  lasten hoitoon  ja  auttavan  arjen  toiminnoissa kuten  esimerkiksi

siivoamisessa,  pöytien  pyyhkimisessä  ja  lasten  pukemisessa.  Päätin  olla  osallistumatta

aktiivisesti  toimintaan,  mikäli  hoitajat  eivät  niin  halua.  Samoin  tein  linjauksen,  etten  ota  itse

aktiivisesti  kontaktia  lapsiin,  ennen  kuin  lapset  ottavat  kontaktia  minuun.  Muutoin  menin

kentälle  sillä  asenteella,  että olen  ja etenen  tilanteeseen  sopivalla  tavalla  sitä  sen kummemmin

määrittelemättä.  En  ollut  täysin  varma  mitä  odottaa,  joten  etukäteen  tehdyt  tiukat

toimintalinjaukset olisivat olleet vain haitaksi luonnolliselle vuorovaikutukselle.

Alkuvaikeutena  kenttäpäiväkirjan  kirjoittamisessa  oli  päättää,  mitä  kirjoitan  ja  mihin  kiinnitän

huomiota. Jouduin myös pohtimaan milloin kenttämuistiinpanoja on kentällä mahdollista kirjata.

Tällaiset  pohdinnat  ovat  tyypillisiä  etnografisen  tutkimuksen  kenttätyön  alkuvaiheessa

(Hammersley  &  Atkinson  1995,  176).  Havaintomateriaalista  suurin  osa  on  kenttäpäiväkirjaan

tallennettuja  muistiinpanoja.  Kirjoitettu  materiaali  koostuu  järjestelmällisistä  muistiinpanoista

päivän  eri  tilanteissa.  Tämän  lisäksi  kirjasin  myös  ihmetyksen  aiheita,  ajatuksenpätkiä  ja

tunnelmia.
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Havainnointipäivän  aikana  pyrin  järjestelmällisesti  kiinnittämään  huomiota  päivän  sosiaaliseen

järjestykseen  liittyviin  tilanteisiin:  mitä  tapahtuu  lapsen  ja  hoitajan  välillä  esimerkiksi

ruokailutilanteissa  tai  päiväunille  mentäessä.  Kuinka  tilanne  vaihtuu  toiseen  ja  millaista

vuorovaikutusta  tilanteissa  on.  Valitsin  molemmista  ryhmistä  jäsentelyn  helpottamiseksi  ja

havainnoinnin  johdonmukaisuutta  edistääkseni  Strandellin  havainnointitapaa  mukaillen  (1995,

22)  muutamia  lapsia,  joita  pyrin  tarkkailemaan  päivän  eri  tilanteissa  tarkemmin.  Osittain  tämä

valinta  tapahtui  sattumanvaraisesti,  osittain  ensimmäisellä  vierailukerralla  päiväkodeissa

havaitsemieni lapsen ja hoitajan vuorovaikutuksen erityisten piirteiden vuoksi.

Käytännössä havainnot ja ajatuksenpätkät on kirjattu ylös aina ehtiessäni, eli silloin kun en itse

osallistunut  päivän  toimintaan.  Lasten  kanssa  touhutessa  on  mahdotonta  istua  syrjään  ja  olla

näkymätön,  joten  en  siihen  edes  pyrkinyt.  Päiväkodin  elämä  on  vilkasta,  lasten  kanssa  joka

puolella  sattuu  ja  tapahtuu.  Paljon  on  luonnollisesti  jäänyt  huomaamatta  ja  kahdelta  silmältä

näkemättä, kuten osallistuvassa havainnoinnissa aina väistämättä jää (ks. esim. Hurtig 2003, 47).

Aineistossani oleellisen osan  muodostavat  lastentarhanopettajien  haastattelut. Haluaisin käyttää

näistä  haastatteluista  jotain  muuta  termiä  kuin  haastattelu,  sillä  kyseiset  vuorovaikutustilanteet

muistuttivat niin paljon keskustelua:  jutustelua arjen  lomassa  lasten nukkuessa päiväuniaan. En

voi  kuitenkaan  näin  tehdä,  koska  kuten  Ruusuvuori  ja  Tiittula  toteavat,  haastattelut  voivat

muistuttaa  spontaania  keskustelua,  mutta  eroavat  näistä  aina  institutionaalisuutensa  vuoksi.

Haastattelulla on keskustelusta poiketen aina tietty päämäärä, johon haastattelun kautta pyritään:

haastattelijalla on aina syy, miksi hän kysymyksiään esittää. (Ruusuvuori & Tiittula 2005, 23.)

Haastatteluvuorovaikutus  ei  koskaan  toteudu  tyhjiössä,  sitä  kehystää  ja  siihen  vaikuttaa  se

sosiaalinen kenttä, johon haastattelu sijoittuu (M.Alasuutari 2005, 147). Haastatteluni sijoittuivat

konkreettisesti  tutkimuskentälle,  keskustelua käytiin  lastentarhanopettajan  ja  tutkielman  tekijän

positioista  käsin.  Taustalla  vaikuttaa  luonnollisesti  myös  molempien  haastattelun  osapuolien

tiedostetut ja tiedostamattomat taustaoletukset ja koko päivähoidon instituutio.

Etnografisessa  tutkimuksessa  haastattelujen  tekeminen  on  yksi  perinteinen

tiedonkeruumenetelmä.  Usein  tutkija  joutuu  valikoimaan  ketä  haastattelee  ja  millä  perusteella,

koska kentällä on paljon asianosaisia henkilöitä. (Hammersley & Atkinson 1995, 133.)
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Omalla  kohdallani  haastateltavien  valikointi  oli  helppoa:  olin  kentälle  mennessäni  suunnitellut

haastattelevani  lastentarhanopettajia,  koska  he  ovat  kasvatuskulttuurinsa  ja  lapsiryhmänsä

parhaita  asiantuntijoita.  En  kokenut  tarpeelliseksi  haastatella  muita  lapsiryhmän  hoitajia.

Lastentarhanopettajat  myös  itse  tarjoutuivat  vastaamaan  kysymyksiini  ja  kertomaan

päivähoitokäytännöstään, ennen kuin ehdin heiltä erikseen sitä pyytää. Näin haastattelutilanteet

syntyivät luontevasti.

Vietin  molemmissa  päiväkodeissa  kolme  kokonaista  päivää,  joten  minun  tuli  keskusteltua

lastentarhanopettajien  kanssa  niin  päivähoitoon  liittyvistä  kuin  arkisistakin  asioista.

Etnografiselle  tutkimusotteelle  on  tyypillistä,  että  haastattelutilanteita  ja  muita

keskustelutilanteita saattaa olla vaikeaa erottaa toisistaan (Hammersley & Atkinson 1995, 139).

Haastattelutilanteilla tarkoitan sellaisia vuorovaikutuksellisia keskustelutilanteita, jotka on käyty

tarkoituksellisesti minun ja lastentarhanopettajan välillä. Näiden keskustelujen johtavana aiheena

on ollut kyseisessä päiväkodissa käytössä ollut päivähoitokäytäntö tai siihen oleellisesti  liittyvät

seikat  ja  näkemykset.  Olen  laskenut  haastatteluaineistoksi  myös  puheenvuorot,  joita

lastentarhanopettajat  ovat  käyttäneet  varsinaisten  haastattelutilanteiden  ulkopuolella

täydentääkseen  aiemmin  kertomaansa.  Olen  lukenut  haastatteluaineistoon  lisäksi  sellaiset

puheenvuorot,  jotka  selkeästi  on  lastentarhanopettajan  aloitteesta  suunnattu  minulle

tiedonannoksi päivähoitokäytännöstä.

Aineistoni  haastattelut  ovat  strukturoimattomia  haastatteluita  (ks.  esim.  Ruusuvuori  &  Tiittula

2005).  Näin  sillä  perusteella,  etten  ollut  esimerkiksi  jäsennellyt  keskustelurunkoa  etukäteen

kovin tarkasti, enkä pyrkinyt väkisin pitäytymään teemassa jos keskustelu lastentarhanopettajien

kanssa  lähti rönsyilemään. Haastattelut eivät ole nauhoitettuja. Tosin yksi haastatteluaineistoksi

laskemani  keskustelu  omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  lastentarhanopettajan  kanssa

tuli  tallennetuksi  nauhalle  videokameran  käydessä.  Muut  haastattelukeskustelut  olen  kirjannut

ylös keskustelutilanteiden jälkeen. Ne eivät ole sanatarkkoja, mutta riittävän tarkkoja kuvaamaan

keskustelun kulkua ja teemoja.

Strukturoimattomat  haastattelut  saattavat  muistuttaa  normaalia  keskustelua.  Aineistossani  ne

muistuttavat  normaalia  keskustelua  hyvin  paljon.  Haastatteluissa  on  vuorovaikutuksellinen

luonne  ja  niistä  saatu  informaatio  on  tulkinnallista  ja  yhdessä  tuotettua.  Haastattelu

tiedonkeruutapana  on  sellaista  vuorovaikutusta,  jossa  vuorovaikutuksen  molemmat  osapuolet

osallistuvat  tiedon  tuottamiseen  (Ruusuvuori  &  Tiittula  2005,  10).  Nämä  tulkinnallisuuden  ja
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yhdessä  tuottamisen  faktat  eivät  poista  strukturoimattoman  haastattelun  informatiivista  arvoa.

Kentällä  haastattelut  ovat  herättäneet  minua  havainnoimaan  ja  havainnointi  herättänyt  minua

kuuntelemaan.

Lastentarhanopettajilla on ollut tiedossaan kanssani keskustellessaan se, että olen tekemässä pro

gradutyötäni  varten  havainnointia  kahdessa  erilaista  päivähoitokäytäntöä  toteuttavassa

päiväkodissa. Kyseinen taustatieto vaikuttaa siihen, mitä kanssani on puhuttu ja mitä minulle on

sanottu. Voi  olettaa,  että  lastentarhanopettajat ovat  harkinneet  antamansa  informaation  sisällön

tarkkaan.  Näin  ollen  haastatteluaineistoon  voi  luottaa  informatiivisena  lähteenä.  Itse

interaktiotilanne on kuitenkin otettava huomioon mahdollisena virhelähteenä. Haastattelija toimii

sukupuolensa, kulttuurinsa sekä elämänhistoriansa kantajana ja edustajana keskustelutilanteessa.

Tämä väistämättä vaikuttaa  siihen,  mitä puhutaan  ja  miten puhutaan. Mikäli  tilallani olisi ollut

joku toinen henkilö, niin haastattelujen anti olisi ollut todennäköisesti jollain tapaa erilainen. (ks.

esim. P.Alasuutari 1993, 112113; Hammersley & Atkinson 1995, 92.)

Alasuutari  nostaa  esille  haastattelutilanteissa  mahdollisesti  syntyviä  valtasuhteita  (P.Alasuutari

1993,  114).  Itse  aistin  valtasuhteet  kentällä  erityisesti  aluksi,  keskustelutilanteissa  sekä  muun

toiminnan ja touhuilun aikana. Etnografisessa tutkimuksessa on ihanteena ja tavoitteena tutkijan

sekä tutkittavan tasaveroisuus ja samalla puolella seisominen. Tutkimusasetelmani ei kuitenkaan

realistisuuden  nimissä  antanut  siihen  täysin  mahdollisuutta. Oma positioni  oli  hyvin  epävakaa,

olin  havainnoimassa  vieraalla  maaperällä.  Koin,  että  päiväkotien  henkilökunta  aluksi  jossain

määrin vierasti minua  ja koki  läsnäoloni vuoksi olevansa objektin asemassa. Toimiessani  lasten

kanssa sen sijaan minä tunsin olevani avuton ja hoitajien katseen kohteena. Näin ollen koin oman

positioni kentällä kaksijakoiseksi; olin tarkkailija, mutta myös tarkkailtava.

Videotallenteita  minulla  oli  mahdollisuus  kuvata  vain  omahoitajakäytäntöä  toteuttavasta

päiväkodista.  Pääasiallisesti  vietin  havainnointipäiväni  kyseisessä  päiväkodissa  päivän

toimintaan osallistuen ja muistiinpanoja tehden. Kuvasin videomateriaalia noin kaksi tuntia.

Videomateriaali  olisi  periaatteessa  mahdollistanut  nonverbaalisen  viestinnän  tarkastelun.

Nonverbaali viestintä kuuluu tärkeänä osana sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja sen tarkastelu on

aina  kuulunut  kenttätyömenetelmään  ja  etnografiseen  tutkimukseen  (P.Alasuutari  1993,  68).

Tutkielmani yhteydessä nonverbaalin viestinnän tarkastelun poisjättäminen on perusteltua, koska

kuvanauhaa  on  vain  toisesta  päiväkodista.  Mielestäni  nonverbaalista  viestinnästä  tehdyt
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havainnot olisivat olleet varsin  hankalia perustella,  joten niiden  totuudellisuus  ja  tutkijan oikea

tulkinta olisi ollut kyseenalaista.

Vietin  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  ja  perinteistä  päivähoitomallia  toteuttavassa

päiväkodissa yhteensä kuusi päivää. Etnografinen tutkimusaineistoni koostuu kenttäpäiväkirjasta

ja  muistiinpanoista  (noin  20  puhtaaksikirjoitettua  sivua),  molempien  päiväkotien

lastentarhanopettajien  haastatteluista  sekä kahdesta  tunnista  videonauhaa,  joka  on  kuvattu  vain

omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päiväkodissa.

Havainnointiaineistoni  on  määräisesti  suppea.  Olen  joutunut  tutkielmapolkuni  varrella  monesti

pohtimaan,  riittääkö  se  aineistoksi.  Kirjoitettu  teksti  nostaa  mieleen  luonnollisesti  muistikuvia

tilanteista, tapahtumista  ja henkilöistä. Onko päänsisäinen tieto yhtä  luotettavaa kuin kirjoitettu

tieto?  Kuinka  voin  edes  erotella  nämä  toisistaan?  Onko  se  tarpeellista?  Etnografisessa

tutkimuksessa  aineiston  luonne  nostaa  pintaan  monia  kysymyksiä  (Hurtig  2003,  49).

Kriittisyyden  ja  reflektoinnin  vaatimus  on  ilmeinen.  Niitä  olen  kykyjeni  mukaan  toteuttanut.

Tutkielmapolullani olen edennyt aineiston asettamin ehdoin.

Laadullisessa  tutkimuksessa  puhutaan  usein  aineistolähtöisyydestä  ja  dialogista  aineiston  ja

tutkimuskysymysten  välillä. Tätä dialogia kuunneltuani  ja  tutkimuslinjoja uudelleen  vedettyäni

tulin  tulokseen,  että aineisto on  riittävä,  vaikkei  se ole  alkuperäisten  suunnitelmieni  mukainen.

Pohdintaani  aineiston  riittävyydestä  helpotti Tutki  ja  kirjoitakirjan  antama  tieto  siitä,  että

laadullisessa tutkimuksessa aineisto saa ja voi olla hyvinkin suppealta tuntuva (Hirsjärvi, Remes,

& Sajavaara 1997, 181).

Kenttätyövaihe  oli  lopputyöprosessissa  mukavaa  ja  antoisaa  aikaa.  Päivät,  jotka  vietin

päiväkodeissa  olivat  niin  erilaisia,  kuin  mitä  muu  aika  omassa  elämänpiirissäni.

Tutkimusaineisto  tuli  koottua,  mutta  nautin  ajasta  kentällä  muutoinkin.  Kotimatkalla

Tampereelle muistan pohtineeni puolivakavasti jopa alan vaihtoa varhaiskasvatuksen puolelle.
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7. Aineiston analysointi

Aineiston purkamisen ensimmäisenä askeleena oli kenttämuistiinpanojen huolellinen lukeminen

sekä  videomateriaalin  katselu.  Tämän  jälkeen  jatkoin  paikoin  kaoottiselta  ja  monisävyiseltä

tuntuvan  aineistoni  purkamista  Bowlbyn  kiintymyssuhdeteorian  pohjalta.  Tarkasteltuani

aineistoa teorian kautta,  jaoin vuorovaikutuksen eri osaalueet  kolmeen mielestäni päivähoidon

kontekstissa tärkeään osaan. Tutkielmani teorialuku ja tulososion rakenne mukailevat tätä jakoa.

Osista ensimmäisenä on lapsen ja vanhemman kiintymyssuhde ja sen tukeminen, toisena erot ja

kohtaamiset  päivähoidon  kentällä  ja  kolmantena  lapsen  toissijaiset  kiintymyssuhteet

päivähoidossa.

Tehtyäni  yllä  olevan  jaottelun  aineistohavaintoihin  koin,  että  jotain  oleellisia  havaintoja  jäi

kertomatta  ja  ääneen  sanomatta. Pyöriteltyäni  noita  havaintoja  paperilla,  teemana  nimenomaan

lapsen  ja  hoitajan  välinen  vuorovaikutus,  havaitsin  oleellisen  näkökulmaeron  eri

kasvatuskulttuureissa. Tuota eroa olen pyrkinyt kirjoittamaan auki luvussa yhdeksän.

Analyysi  on  tehty  kenttäpäiväkirjan  ja  haastatteluaineiston  pohjalta,  vaikka  alun  perin  olin

ajatellut,  että  videomateriaali  olisi  ensisijainen  aineistoni.  Näin  parhaaksi  jättää  sen  käytön

vähäiseksi, koska  toisesta päiväkodista ei kyseistä materiaalia ole  lainkaan. Koin, että asetelma

olisi  epätasapainossa,  jos  toisesta  päiväkodista  olisi  huomattavasti  enemmän  materiaalia,  kuin

toisesta  ja  vielä  hyvin  eri  laatuista.  Olen  käyttänyt  videomateriaalia  vain  analyysin

loppuvaiheessa, jo tehtyjen jaotteluiden ja luokitteluiden tukemiseen. Joitain esimerkkikohtia on

ollut  helpompi  ottaa  analyysini  tueksi  videomateriaalista,  kuin  kenttäpäiväkirjamateriaalista.

Analyysia  ei  ole  perustettu  videomateriaalin  varaan,  vaan  se  on  ollut  analyysia  tukevaa

materiaalia.

Analyysin tekeminen on ollut melkoista palapelin tekoa. Ideat, havainnot, ja niiden peilaaminen

teoriaan  sekä  aiempaan  tutkimukseen ei ole  edennyt  suoraviivaisesti,  vaan  varsin epäloogisesti

hyppimällä. Kuten monille etnografisen tutkimuksen tekijöille, myös minulle kertyi suuri määrä

erityyppisiä  havaintoja  ja  ajatuspolkuja,  jotka  tuntuivat  tärkeiltä.  Aluksi  punaista  lankaa

havaintojen yhdistämiseksi ja jäsentämiseksi ei tuntunut löytyvän. Tässä syy siihen, miksi välillä

tuskastuin täysin tutkielman tekemiseen. Tuntui, että paloja on vaikka muille jakaa, mutta en saa

niihin  otetta.  Saman  aineiston  olisi  varmasti  voinut  jäsentää  toisin  ja  kuulla  sen  puhumat  eri
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äänet eri tavoin. Tutkimus on valintojen tekemistä ja rajan vetämistä. Minun tekemieni valintojen

tulokset ovat luettavissa seuraavista luvuista.

Päätelmieni  havainnollistamiseksi  olen  käyttänyt  analyysissäni  kenttäpäiväkirjasta  poimittuja

esimerkkejä. Esimerkit ovat sisällöltään suoraan kenttäpäiväkirjan merkintöjä vastaavia. Ainoat

korjaukset,  joita  esimerkkeihin  olen  tehnyt,  koskevat  kieliasun  selkeyttämistä  ja  ilmaisujen

oikeakielisyyttä.  Olen  luettavuuden  helpottamiseksi  muokannut  puhekielisiä  ilmauksia

asianmukaisiksi  ja  lisännyt  pilkkuja  ja  pisteitä  tekstiini.  Lisäksi  esimerkeissä  esiintyvien

henkilöiden nimet on muutettu ja nimen perään lisätty lapsen ikä. Esimerkit on numeroitu tekstin

seuraamisen helpottamiseksi.
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8. Päivähoito kiintymyssuhteen kenttänä

Ennen  päivähoidon  arjen  vuorovaikutuksen  tarkastelua  kerron,  miten  tässä  luvussa  edetään.

Esittelen  aluksi  päivähoitoa  sosiaalisena  organisaationa.  Tavoitteena  on  avata  havaintojeni

pohjalta  päivähoitopäivien  yleistä  rakennetta.  Tämä  siksi,  että  lukijan  on  helppo  luvun

myöhemmissä  vaiheissa  ja  seuraavassa  pääluvussa  paikantaa  käyttämäni  esimerkit  päivien

rakenteeseen.

Alaluvuissa  tarkastelen  päiväkotien  elämää  Bowlbyn  kiintymyssuhdeteorian  pohjalta.  Etenen

teorialuvun rakennetta mukaillen vanhemman ja  lapsen kiintymyssuhteesta  ja sen tukemisesta,

kohti päivähoidon kiintymyssuhteita ja vuorovaikutusta. Osittain tämä jaottelu on pakotettu, osa

alueet menevät todellisuudessa päällekkäin ja limittäin. Kiintymyssuhde vanhempaan on läsnä ja

näkyy  omalla  tavallaan  koko  ajan,  se  näkyy  eroissa  ja  kohtaamisissa.  Suhteen  tukeminen  sekä

hoitajan ja lapsen välinen suhde ovat läsnä kaiken aikaa. Jaottelu on silti tehtävä, jotta aineistosta

hahmottuvaa todellisuutta pystyy jäsentämään ymmärrettävällä, luettavalla tavalla.

Väitöskirjassaan Perheen  ja  lapsen  tähden  Hannele  Forsberg  käyttää  analyysinsä  esittämisestä

termiä  kontrastointi  (Forsberg  1998,  114).  Olen  itse  käyttänyt  samantyyppistä  aineiston

jäsentämistapaa ja analyysin esittämistapaa. Olen peilannut aineistoja toisiinsa yhtäläisyyksien ja

erojen  havainnollistamiseksi  sekä  luodakseni  lukijalle  mahdollisimman  kattavan  kuvan  eri

kasvatuskulttuureista ja päiväkodin arjesta.

Päiväkotia  voi  pitää  sosiaalisena  organisaationa  sen  täyttäessä  tietyt  organisaation  piirteet.

Verrattuna  kotihoitoon  päivähoidolla  on  päämäärä,  suunniteltu  työn,  vallan  ja  vastuunjako,

päivähoidon  pyrkimyksiä  ohjaava  keskus,  vaihdettava  henkilökunta  sekä  ennustettava  toiminta

johon  liittyvät normi  ja  rooliodotukset. Päivähoidossa on kyse ennalta suunnitellun  toiminnan

toteuttamisesta. (Lahikainen & Strandell 1988, 13.)

Päivän  kulku  oli  molemmissa  päiväkodeissa  perusrakenteiltaan  samanlainen.  Päivähoitopäivän

rakenne on karkeasti jaotellen seuraavakaltainen:

  Päiväkotiin saapuminen

  Aamupala

  Vapaata leikkiä
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  Ulkoilua

  Lounas

  Päiväunet

  Välipala

  Ulkoilua

  Kotiin lähtö

Lasten saapumisaika päiväkotiin  ja  lähtöaika päiväkodista vaihtelevat. Kaikille  lapsille päivä ei

ole  samanlainen, osa  lapsista  voi  tulla  vasta  aamupalan  jälkeen  tai olla  päiväkodissa  vain osan

päivästä.  Suurin  osa  lapsista  on  päivähoidossa  kokopäiväisesti,  heidät  tuodaan  päiväkotiin

aamupalan aikoihin ja heitä tullaan hakemaan iltapäivällä, kun he ovat ulkona.

Päiväkotien  arjessa,  päivien  kulussa  ja  asioiden  tekemisessä on  hyvin  paljon  samaa.  Oleelliset

erot tutkimissani kasvatuskulttuureissa eivät ole havaittavissa siinä milloin ja mitä tehdään, vaan

miten tehdään, toimitaan ja puhutaan.

Seuraavissa  alaluvuissa  tarkastelen  päiväkodeissa  havainnoitua  arkea  nojaten  Bowlbyn

kiintymyssuhdeteoriaan.  Etenen  vanhemman  ja  lapsen  kiintymyssuhteesta,  eroihin  ja

kohtaamisiin  päiväkodin  kentällä.  Viimeisenä  alalukuna  käsittelen  päivähoidon

kiintymyssuhteita ja vuorovaikutusta.

8.1 Lapsen kiintymyssuhde vanhempaansa

Vanhempi  ei  katoa  lapsen  elämästä  siksi  aikaa  kun  lapsi  on  päiväkodissa,  vaan  on  lapsen

mielessä.  Erilaisissa  päivähoidon  arjen  tilanteissa  lapsen  kiintymyssuhde  vanhempaansa

aktivoituu ja muuttuu näkyvään ja havainnoitavaan muotoon lapsen puheessa.

Lapsen  kiintymys  vanhempaansa  näkyy  hyvin  havaintoaineistostani  poimitussa  esimerkissä  1

Okkopojan puheessa. Sanavarasto lapsella on vielä hatara ja puhe pääosin auton päristelyä sekä

muutamia  sanoja  ja  yksittäisiä  lauseita.  Esimerkissä  1  ajankohtana  on  aamu  ja  lapset  leikkivät

vapaasti huoneessa.
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Esimerkki 1.

Okko (1,5v) nökötti tuolilla ja katseli ikkunasta ulos pihaan ja huuteli ”äiti tullee,

äiti  tullee,  äiti  tullee”. Erja  vastaili  rauhallisesti  lähes  ties  kuinka monta  kertaa,

että ”äiti tulee sitten päiväunien jälkeen hakemaan”. Aikansa tätä dialogia jatkui,

kunnes  Erja  ehdotti,  että  josko  Okko  tulisi  leikkimään  autoilla.  Okko  kipusi  alas

tuolilta ja meni pärisyttelemään leikkiautoilla.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, toinen havainnointipäivä).

Vaikka sanavarasto on Okkolla heikko, on lapsen viesti selvä. Hän odotti äitiään ja toivoi tämän

tulevan hakemaan hänet. Tämä odotus ja kaipaus täytti tuolla hetkellä hänen ajatuksensa täysin.

Lasta  ei  hänen  kaipuussaan  tyrmätty  tai  jätetty  yksin,  vaan  hoitaja  pyrki  selittämään  tilanteen

selkeällä kiellä ja totuudenmukaisesti, äiti tulee kyllä hakemaan, mutta vasta päiväunien jälkeen.

Tällä tavoin Okkon äiti oli läsnä myös aikuisen puheessa. Lapsen odotus ja huoli otettiin todesta

ja  hänelle  vastattiin  siihen  asianmukaisesti.  Koska  dialogi  ei  edennyt,  näki  hoitaja  parhaaksi

ohjata lapsen ajatukset äidin kaipuusta muualle ja onnistuikin siinä hyvin.

Lapset eivät unohda vanhempiaan siksi aikaa kun nämä ovat poissa, vaan muistavat heitä päivän

aikana.  Esimerkissä  2  on  havaittavissa  vanhemman  tärkeys  pienelle  lapselle.  Tilanne  tapahtuu

päiväunien jälkeen, lasten touhutessa vapaasti kuka mitäkin ennen välipalaa.

Esimerkki 2.

Istuin sohvalla, kun Enni (2v) kipusi viereeni ja alkoi esitellä valokuvaa äidistään.

”Kato,  tää  on  mun äiti”.  Juttelimme  jonkin aikaa  valokuvasta  ja  äidistä,  kunnes

tuli aika lähteä välipalalle.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, kolmas havainnointipäivä)

Lapsen  kiintymyssuhde  vanhempaansa  saattaa  aktivoitua  esimerkin  2  kaltaisesti  ilman

varsinaista  näkyvää  syytä.  Lapset  eivät  kaipaa  ensisijaista  kiintymyskohdettaan  vain

ulkopuoliselle silmin havaittavissa kriisitilanteissa, vaan myös muutoin päivän aikana.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa päiväkodissa  Ennin  lisäksi eräs  toinen,  hiukan vanhempi 3

vuotias  lapsi,  tuli  omaaloitteisesti  esittelemään  minulle  valokuvia  perheestään  ja

vanhemmistaan.  Katselimme  niitä  joukolla,  yhden  hoitajan  ja  useiden  muiden  lasten  kanssa.
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Tilanteessa  huomasi,  että  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  kuvia  perheestä  ja

vanhemmista  on  esitelty  aiemmin.  Niin  lapset  kuin  hoitaja  tiesivät  keitä  kuvissa  oli  ja  mitä

kuvissa tapahtuu. Lapset  ikään kuin kuvien avulla tunsivat toistensa perheet. Vanhemmat olivat

lasten mielikuvien lisäksi valokuvien myötä mukana päivähoidon vuorovaikutuksessa.

Näistä  valokuvan  katseluhetkistä  voi  tehdä  johtopäätöksen,  että  pienillä  lapsilla on  suuri  tarve

kertoa  heidän  elämässään  tärkeistä  henkilöistä  ja  tulla  kuulluksi.  Lapset  haluavat  jakaa

elämäänsä  ja  kuulumisiaan  aikuisille.  Yllämainituissa  tilanteissa  minä  valikoiduin  sopivaksi

kuuntelijaksi ilmeisesti johtuen siitä, että olin sillä hetkellä tavoitettavissa. En ollut työn touhussa

ja  istuin  tuossa  tilanteessa  mitään  tekemättä  sohvalla.  Olin  myös  uusi  henkilö,  joka  ei  jo

ennestään tuntenut lasten vanhempia ja elämää.

Vanhemman  kaipaaminen  näkyy  myös  hiljaisella  tavalla,  jota  kukaan  ei  välttämättä  tule

huomanneeksi.  Esimerkissä  3  Salla  on  tullut  juuri  päivähoitoon  ja  suoraan  eteisestä

aamiaispöytään. Istun pöydässä häntä vastapäätä.

Esimerkki 3.

Salla  (3v)  pyöritteli  puuroaan  lautasella  ja  söi hitaasti  ja  ilmeisen  haluttomasti.

Hän  ei  puhunut  aamiaisen  aikana  kenellekään  mitään  muuta  kuin  kaksi  kertaa

hiljaisella  äänellä  ”äiti”.  Syötyään,  hän  ja  vieruskaverinsa  Essi  alkoivat  Essin

aloitteesta jutella ja menivät aamiaisen jälkeen yhdessä leikkimään.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, toinen havainnointipäivä).

Esimerkki 3 herättää paljon ajatuksia. Mielestäni siitä on tulkittavissa, että hiljainen lapsi saattaa

kaivata  kenenkään  hoitavan  aikuisen  huomaamatta  hoivaa  ja  emotionaalista  läheisyyttä.  Näin

lapsi,  joka  ei  ääneen  ilmaise  ikäväänsä  ja  mahdollista  lohdun  tarvettaan,  saattaa  jäädä  ilman

tukea  päivähoidossa.  Hiljaisen  lapsen  hiljaisuus  saatetaan  kiireisessä  arkipäivässä,  mahdollisen

henkilöstövajeen ja erityishuomiota vaativien hoitolasten kanssa työskennellessä, helposti tulkita

sopeutumiseksi päivähoitoon. Näin on helppo tulkita, että kaikki on lapsella hyvin. Tämä tulkinta

on luonnollista ja inhimillistä, mutta silti huomioitavaa ja väärää.

Esimerkissä  3  Salla  sanoi  hiljaa  kaksi  kertaa  äiti,  sen  kummemmin  sanoja  kenellekään

kohdistamatta.  Tämä  herättää  minut  pohtimaan,  paljonko  päiväkotien  pienten  ryhmissä  on

sanatonta  vanhemman  kaipuuta,  jota  ei  sanota  edes  hiljaisella  äänellä.  Tässä  on  haastetta
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hoitajille ja pohtimisen aihetta siihen, ovatko hoitohenkilökunnan resurssit ja henkilöstön määrä

liian vähäinen, jotta lasten emotionaaliseen ikävään vastaaminen ja kiintymyssuhteen tukeminen

myös hiljaisten lasten kohdalla mahdollistuisi.

Esimerkissä 4 kaikki  lapset ovat  jo sängyissään huoneessa,  jossa päiväunet nukutaan. Valaistus

on hämärä ja lapset ovat aloittamassa päiväunia.

Esimerkki 4.

Senni (3v) itkeskeli sängyssään äitiä. Hänet komennettiin tiukoin sanoin olemaan

hiljaa ja nukkumaan.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, toinen havainnointipäivä)

Yllä  oleva  esimerkki  kertoo  mielestäni  selkeästi  jotain  tärkeää.  Vaikka  lapsen  kaipaus  ja  tuen

tarve  päivähoitohenkilökunnan  suunnassa  tunnistettaisiin,  niin  lapsi  ei  siihen  välttämättä  saa

minkäänlaista  vastausta  hoitavilta  aikuisilta.  Hiljaa  komentamisella  yllä  olevassa  tilanteessa

mielestäni  osoitettiin,  että  äänetön  kaipaus  on  jopa  suositeltava  tila.  Tunnistetaan,  että  lapsi

kaipaa äitiään, mutta sitä ei saa sanoa ääneen. Asiat ovat hyvin jos on hiljaista.

Ottamatta  kantaa  siihen,  toimittiinko  esimerkissä  4  oikein  vai  väärin,  haluan  esimerkin

johdattamana  kohdistaa  katseeni  päivähoidon  arkipäivän  realiteetteihin.  Vaikka

hoitohenkilökunnalla olisi yllämainitun kaltaisessa tilanteessa kykyä tunnistaa lapsen tuen tarve,

niin  tuen  antaminen  on  käytännössä  vaikeaa.  Jos  lapsiryhmän  jokainen  lapsi  kaipaa

nukkumaanmenotilanteessa  tukea  ja  vanhempaansa,  kuten  todennäköistä  on,  ei  ole

hoitohenkilökunnan  määrän  takia  mahdollista  tälle  kaipuulle  saada  vastinetta.  Näin  on  tuen

antamisen sijasta helpompi pyrkiä hiljaisuuteen ja tilanteen hallitsemiseen.

Esimerkissä 5 olen iltapäivällä ulkona lapsiryhmän kanssa. Lisäkseni aikuisista ulkona on toinen

vakituisista hoitajista sekä sijainen. Kaikki lapset olivat jo puettuna ja ulkona.

Esimerkki 5.

Hiekkalaatikolla  sattui  jokin  riita  tai  vahinko,  syy  jäi  minulle  epäselväksi.  Minea

(3v)  itki kovasti äitiä. Vakituinen hoitaja  toisteli hänelle ”ei äiti nyt auta”.   Itku

jatkui melko pitkään.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, kolmas havainnointipäivä)
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Lapsen  kiintymys  vanhempaansa  näkyy  selkeästi  molemmissa  kasvatuskulttuureissa.

Vanhemman  tärkeys  lapselle  on  helpoimmin  havaittavissa  lasten  puheessa.  Lapsen  kiintymys

vanhempaansa  oli  havaittavissa  päivähoidon  arjessa  miltei  koko  ajan.  Se  aktivoitui  erityisesti

tilanteissa,  jolloin  lapsi  kaipasi  lohtua,  eli  tilanteissa,  jolloin  lapsi  eniten  kaipaa  ensisijaista

kiintymyskohdettaan (ks. Bowlby 1997, 303307, 315).

Lapsen  kiintymys  vanhempaansa  oli  nähtävissä  myös  ilman  näkyvää  syytä  ensisijaisen

kiintymyssuhteen aktivoitumiseen. Se oli  nähtävissä aktiivisena pyrkimyksenä  ja haluna kertoa

ensisijaisesta kiintymyskohteestaan ja perheestään.

Kiintymyksen  vanhempaan  ja  vanhemman  kaipaamisen  näkee  myös  hiljaisessa

huomaamattomassa viestinnässä, vaikka sen havaitseminen on huomattavan hankalaa verrattuna

kovaäänisiin äitihuutoihin.

Varsinaista  kiintymyssuhteen  tukemista  päiväkodin  henkilökunnalta  oli  havaittavissa  lähinnä

omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa.  Tämä  tukeminen  oli  havaittavissa  luontevana

lapsen ja päivähoitajan välisenä puheena lapsen kodista ja vanhemmista. Vanhempaa sai kaivata

avoimesti  ja  lapsen  kotikuulumisista  juteltiin  hoitopäivän  aikana.  Kiintymyskäyttäytyminen

aktivoitui  siirtymätilanteissa  ja  äitiä  itkettiin  kun  lapsi  kaipasi  lohtua.  Kiintymyssuhteen

tukeminen  näkyi omahoitajakäytäntöä toteuttavan päiväkodin käytännössä puheen  lisäksi  myös

muuna normaalina arjen toimintana. Esimerkiksi hoitajien työvuorolistat olivat näkyvillä.

Kiintymyssuhteen  havaittava  tukeminen  on  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa

ymmärrettävää, koska se kuuluu oleellisena osana päiväkodin  tavoitteisiin  ja  hoitajia on siihen

erikseen  koulutettu  (Kehittämissuunnitelma  2003).  Esimerkkejä  siltojen  rakentamisesta

päivähoidon  ja  kodin  välille  ei  ollut  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  vaikea

havaita.    Tiivistetysti  voi  sanoa,  että  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  lapsen

kiintymys vanhempaansa näkyy päivähoitopäivän aikana ja sen myös sallitaan näkyä ja kuulua.

Perinteisessä  päiväkodissa  kiintymyssuhde  ensisijaiseen  kiintymyskohteeseen  aktivoitui

siirtymätilanteissa ja lapsen kaivatessa lohtua (ks. Bowlby 1997, 303307, 315). Muutoin lapset tai

hoitajat eivät vanhemmasta  ja kotikuulumisista  juurikaan puhuneet. Kiintymys vanhempaan siis

on  nähtävissä  ja  kuultavissa  monissa  tilanteissa,  mutta  siihen  ei  järjestelmällisesti  vastata
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esimerkiksi  keskustelemalla  lapsen  kanssa  hänen  kaipuunsa  kohteena  olevasta  vanhemmasta.

Erityisesti  on  huomattavaa,  etteivät  lapset  perinteisessä  päiväkodissa  tulleet  aktiivisesti

esimerkiksi  minulle  kertomaan  kodistaan  ja  kuulumisistaan,  kuten  he  tekivät

omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päiväkodissa. Mietinkin, johtuiko se siitä, että lapsilta puuttui

tuo kertomista helpottava väline, valokuva. Kyse on varmasti myös kasvatuskulttuurista, toisessa

kertomiseen tuetaan,  toisessa ei. Kuitenkin  lapsilla on sama  jakamisen tarve. Tässä vielä  luvun

loppuun esimerkki siitä.

Esimerkki 6.

NinaEerika  (1,5v)  leikki  nukellaan.  Olin  leikkimässä  lattialla  hänen  kanssaan

leikkiä,  jossa  nuken  vaippaa  piti  pukea  ja  riisua.  Minä  puin,  NinaEerika  riisui.

Näin  olisi  monesti  päivän  aikana  jatkunut  loputtomiin.  Yht’äkkiä  Ninan  ilme

kirkastui  ja  hän  tapitti  minua  onnellisena  nappisilmillään  katsoen  vuorotellen

ovelle ja minuun. ”Mun äiti”. Tätä hän hoki ja meni äitiä vastaan ovelle.

 (Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, toinen havainnointipäivä)

8.2 Erot ja kohtaamiset

Edellisessä  luvussa  olen  kertonut  siitä,  miten  lapsen  ja  vanhemman  välinen  kiintymyssuhde

näkyy  päiväkodissa  ja  kuuluu  erityisesti  lapsen  puheessa.  Lapsen  ja  vanhemman  välinen

kiintymyssuhde  sekä  myöhemmin  esiteltävät  toissijaiset  kiintymyssuhteet  päivähoidon

kontekstissa,  ovat  voimallisesti  läsnä  ero  ja  kohtaamistilanteissa.  Olen  halunnut  ottaa  näiden

siirtymätilanteiden  tarkastelun  erikseen  omaksi  luvukseen,  koska  näissä  tilanteissa  erityisellä

tavalla  aktivoituvat  vuorovaikutussuhteet  lapsen  ja  häntä  hoitavien  aikuisten  välillä.  Ero  ja

kohtaamistilanteet  aktivoivat  myös  lapsen  kiintymyskäyttäytymistä  (Bowlby  1997,  204).

Kiintymyssuhdetta  on  mahdollista  tukea  vanhemman  ja  hoitajan  kohtaamistilanteissa  ja  siten

rakentaa siltoja kodin ja päiväkodin välille. Kohtaamisten ja erojen kautta tarkastelen tuota sillan

rakennusta.

Luku  on  rakennettu  siten,  että  ensin  tarkastelen  molempien  päiväkotien  osalta  tulotilanteita

päiväkotiin  ja  luvun  loppupuolella  lähtötilanteita  päiväkodista.  Tulotilanteita  tarkastelen

kenttäpäiväkirjapoimintojen 710 avulla, lähtötilanteista kertovat esimerkit 1113.
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Tulotilanteet  päiväkotiin  ovat  lapselle  siirtymiä  kulttuurista  toiseen,  kodin  ja  perheen  omasta

kulttuurista  päivähoidon  kulttuuriin.  Ne  voivat  olla  lapselle  vaikeita  tai  sujua  helposti.  Monet

asiat vaikuttavat  siihen, kuinka erotilanne  sujuu. Hoitopaikan  ja  hoitajan  tuttuus  ja  turvallisuus

tekevät joka tapauksessa lapselle siirtymisestä helpomman, vaikka hän sitä vastaan protestoisikin

(Bowlby 1973, 1617).

Esimerkit 7 ja 8 käsittelevät tulotilanteita omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päiväkodissa.

Esimerkki 7.

Liisan saapuminen: Erja tuli eteiseen vastaan Liisaa (2v)   ja äitiään. Hän kertoi

millainen  päivä  on  tulossa  yms.  Ohessa  hän  myös  esitteli  minun  läsnäoloni

päiväkodissa.  Äiti  auttoi  Liisaa  ulkovaatteiden  riisumisessa  ja  sisätossujen

pukemisessa. Liisa kovasti katseli minua ja oli muutenkin hiljainen. Äiti lähti, Liisa

antoi hänelle halit ja riensi leikkimään. Rauhallinen tulotilanne.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, toinen havainnointipäivä).

Esimerkki 8.

Enni  (2v) oli hiljainen  tulotilanteessa. Erja  ja hänen äitinsä  jutustelivat pitkään.

Halit yms. annettiin. Rauhallinen siirtymä.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, kolmas havainnointipäivä).

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  oli  tapana,  että  jokainen  lapsi  otetaan

henkilökohtaisesti  vastaan  ja  vanhemman  läsnäollessa  selitetään  millainen  päivä on  tulossa  tai

jos  päivässä  on  jotain  erityistä.  Esimerkiksi  minun  läsnäolostani  päiväkodissa  kerrottiin

jokaiselle lapselle tulotilanteessa vanhemman ollessa läsnä. Näin sekä lapsi että vanhempi saivat

tiedoksi, että jotain erityistä on tässä päivässä.

Tulotilanteet omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päiväkodissa olivat  ikään kuin kolmen kauppa,

lapsi  ei  jäänyt  siirtymässä  yksin,  vaan siirtyi  vanhemman  seurasta  päivähoitajan  hoivaan  ja  sai

näin  halutessaan  aikuiselta  tukea  erotilanteessa.  Toki  osa  lapsista  ei  vaikuttanut  tätä  tukea

tarvitsevan,  vaan  riensi  touhuamaan  toisten  lasten kanssa  heti, kun  sisätossut oli puettu päälle.

Tärkeintä  kuitenkin  mielestäni  on  se,  että  tukea  oli  tarjolla  ja  lapsi  halutessaan  pystyi  sitä

käyttämään.
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Merkille  pantavaa  on,  että  havainnoimissani  tulotilanteissa  jokaisen  lapsen  kohdalla

vastaanottava  henkilö  oli  lapsen  omahoitaja.  Mikäli  tämä  ei  ollut  paikalla,  otti  lapsen  vastaan

toinen ryhmän vakituisista hoitajista.

Seuraavaksi  esimerkkien avulla  valotan  tulotilanteita perinteisessä päiväkodissa. Esimerkit 9  ja

10  nostan  tässä  yhteydessä  esille  siksi,  että  ne  ovat  jääneet  mieleeni  erityisyytensä  ja

mieleenpainuvuutensa  takia  nimenomaan  kiintymyssuhteen  ilmenemisen  ja  sen  tukemisen

näkökulmasta. Esimerkissä 9 kyseessä on Sennin  tulotilanne,  joka ajoittuu kohtaan,  jolloin osa

lapsista on vielä aamiaisella ja osa leikkimässä.

Esimerkki 9.

Senni  (3v)  tuli  äitinsä  kanssa päiväkotiin.  Sekä  ruokahuoneessa,  että  nukkarissa

oli  aikamoinen  tohina.  Molemmat  hoitajat  olivat  korjaamassa  astioita  ja

syöttämässä ja hoputtamassa viimeisiä lapsia. Sennin äiti auttoi naulakoilla Senniä

riisuutumaan ja vaihtamaan sisätossut. Kukaan hoitaja ei ottanut vastaan Senniä,

eikä kohdannut tämän äitiä. Äitikin vaikutti tilanteesta hämmentyneeltä ja poistui.

Senni  juoksi  heti  riisuttuaan  ulkovaatteet  ja  laitettuaan  sisätossut  muiden  lasten

kanssa leikkimään kotileikkiä nukkariin. Hän sanoi äidille heipat nukkarista äidin

tehdessä aloitteen.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, kolmas havainnointipäivä)

Esimerkissä 9 oli päiväkodissa vilkas tilanne, joten kukaan hoitajista ei tulotilanteessa ilmeisesti

ehtinyt kohtaamaan Senniä ja tämän äitiä. Tämä ei  ilmeisesti kuitenkaan ole erityisen tavallista,

koska  äiti  vaikutti  tilanteesta  hämmentyneeltä.  Senni  vaikutti  sopeutuvan  tilanteeseen  erittäin

hyvin,  eikä  ollut  havaittavissa,  että  hän  erityisesti  olisi  kaivannut  kohtaamista  päivähoitajan

kanssa  äidin  ollessa  läsnä.  Sennin  käytöksestä  on  mahdollista  päätellä,  että  Sennillä  oli

turvallinen olo tulla päiväkotiin. Näin siitä huolimatta, että kohtaamista päivähoitajan kanssa ei

vanhemman  läsnäollessa  tapahtunut  ja  hän  ei  päiväkotiin  tullessaan  tavannut  ketään  aikuista.

Senni on myös jo kolmevuotias, eli hahmottaa hänen ja vanhempansa eron väliaikaisuuden. Eron

väliaikaisuuden  ymmärtäminen  helpottaa  huomattavasti  eron  hyväksymistä  hoitopaikan

tuttuuden ohella (Bowlby 1973, 5152).
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Esimerkissä  10  on  aikainen  aamu  ja  vasta  muutama  lapsi  tullut  päiväkotiin.  Hoitajan  ja  äidin

välillä  käydystä  keskustelusta  ymmärsin,  että  tapahtumat  etenevät  samalla  tavalla  joka  aamu:

Aino protestoi vahvasti sitä vastaan, että äiti lähtee.

Esimerkki 10.

Ainon  tulotilanne: Sari  (hoitaja) otti  vastaan Ainon (1,5v) hänen  tullessaan. Äiti

riisui Ainon ja tämä oli rauhallinen ja hiljainen siihen asti, kunnes äiti alkoi tehdä

lähtöä. Äidin  tehdessä  lähtöä Ainolle  tuli  suuri  suru  ja pääsi  itku. Aino  itki äidin

perään vähän aikaa. Sari piti sylissä, Aino rimpuili.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, kolmas havainnointipäivä).

Ainon  tulotilanteessa  on  havaittavissa  selvästi  pienen  lapsen  protestoivan  itkemällä

erotilanteessa.  Eroaminen  äidistä  on  vaikeaa.  Vaikka  Aino  päiväkotiin  tullessaan  varmastikin

tiesi, että ero on edessä, niin vasta ensisijaisen kiintymyskohteen lähtiessä hän alkoi protestoida

voimakkaasti  eroa  vastaan.  Ainon  ikä  vaikuttaa  eroprotestin  voimakkuuteen,  hän  ei  vielä

ymmärrä  eron  väliaikaisuutta  ja  näin  ero  tuntuu  järkyttävältä  (Bowlby  1973,  5152).  Onneksi

Ainon  tilanteessa  oli  tarjolla  lohtua  antava  päivähoitajan  syli,  vaikka  lapsi  ei  vaikuttanutkaan

siltä, että se erityisesti olisi auttanut eron aiheuttamassa järkytyksessä. Lasta ei kuitenkaan jätetty

surussa yksin, vaan tarjolla oli korvaavaa lohtua.

Perinteisessä  päiväkodissa  tulotilanteet  ovat  rakenteeltaan  hyvin  pitkälle  samankaltaisia,  kuin

omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa.  Vanhempi  tuo  lapsen  päivähoitoon,  auttaa

lastaan  riisumaan  ulkovaatteet  ja  pukemaan  mahdolliset  sisävaatteet  sekä  hyvästelee  lapsen.

Tämän jälkeen lapsi usein menee leikkimään tai hakeutuu hoitajan seuraan. Omahoitajakäytäntöä

toteuttavassa päiväkodissa  lapsen  ja vanhemman erotilanteissa oli aina  läsnä hoitaja,  joka ottaa

lapsen  vastaan  päiväkotiin.  Perinteisessä  päiväkodissa  tämä  toteutui,  mikäli  hoitajien  resurssit

sillä  hetkellä  siihen  riittivät.  Perinteisessä  päiväkodissa  pääsääntöisesti  vanhempi  ja  hoitaja

kohtasivat lapsen tullessa päivähoitoon, mutta eivät aina. Voi tulkita, että jossain määrin siltojen

rakennus kodin ja päiväkodin välillä saattoi perinteisessä päiväkodissa jäädä puutteelliseksi.

Vanhemman  tullessa  hakemaan  lasta  päiväkodista,  käytettiin  näissä  lähtötilanteissa  hoitajan  ja

vanhemman  vuorovaikutukseen  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  molempien

aikuisten osalta enemmän aikaa, kuin mitä perinteisessä päiväkodissa. Perinteisessä päiväkodissa

hoitajat  ja  vanhemmat  juttelivat  keskenään  hakutilanteissa,  mutta  eivät  niin  perusteellisesti.
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Tässä  kohtaa  voi  pohtia  sitä,  onko  kyseessä  tiedostetun  käytännön  lisäksi  myös

persoonakysymys. Se  voi vaikuttaa  ratkaisevasti vuorovaikutuksen  määrään  ja  laatuun. Kuinka

paljon, siihen tuskin on vastausta mahdollista saada.

Avaan  lukijalle  muutamin  kenttäpäiväkirjasta  nostetuin  poiminnoin  joitakin  lähtötilanteita

(esimerkit 1113).

Esimerkki 11.

Matiaksen (3v) isä tuli Matiaksen veljen kanssa hakemaan häntä. Matias metsästi

ilmapalloja  isän  jutellessa  pitkään  Erjan  kanssa.  Matias  hieman  hangoitteli

vastaan,  kun  isä  sanoi  että  lähdetään  kotiin.  Hän  lähti  kuitenkin  vauhdilla  isän

ehdottaessa kilpajuoksua veljen kanssa.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, kolmas havainnointipäivä).

Esimerkki 12.

Verneri  (3v)  leikki äidin  tultua  sen aikaa,  kunnes äiti  sanoi ”nyt pyöräilykypärä

päähän”.  Verneri  lähti  rauhallisesti  ja  tyytyväisen  oloisesti.  Erja  ja  loput  lapset

menivät vielä saattamaan heitä aidan toiselle puolelle ja vilkuttamaan.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, kolmas havainnointipäivä).

Esimerkki 13.

Enni  (2v)  touhuili  jotain  päiväkodin  pihalla,  kunnes  nähdessään  äitinsä,  hän

juoksi  tätä vastaan portille huutaen koko matkan ”terve äiti,  terve äiti”. Kun äiti

tuli, niin Enni piti tätä tiukasti kädestä koko sen ajan kun äitinsä ja Erja juttelivat

päivän kulusta. Lähtiessä Enni heilutteli iloisesti hoitajille ja muille lapsille, pitäen

samalla äitiä tiukasti kädestä kiinni.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, kolmas havainnointipäivä).

Lapsen ja vanhemman ero ja kohtaamistilanteissa ei ollut kenttäkokemukseni perusteella lasten

käyttäytymisessä  havaittavissa  erityisiä  selkeästi  luokiteltavissa    eroja  omahoitajakäytäntöä

toteuttavassa  ja  perinteisessä  päiväkodissa.  Mahdolliset  lasten  käyttäytymiserot  ovat

selitettävissä  lapsen  yksilöllisellä  käyttäytymisellä  ja  persoonallisuudella.  Osa  lapsista  jäi

päiväkotiin tyytyväisesti ja tuskin edes vanhempiaan sen kummemmin hyvästellen, osa protestoi

vahvastikin.
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Kahta  kasvatuskulttuuria  tarkasteltaessa  siirtymissä  oli  huomattava  ero  siinä,  miten  aikuiset

toimivat  sekä  miten  kodin  ja  päivähoidon  kulttuurit  noissa  tilanteissa  kohtaavat.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  vanhemmat  ja  hoitaja  juttelivat  sekä  tulo  että

lähtötilanteissa joka kerta järjestelmällisesti jotain päivän kulusta ja kuulumisia. Jokaisen lapsen

kohdalla oli havaittavissa tavoitteellinen sillanrakennus päiväkodin ja kodin välillä: vanhemmat

tietävät mitä lapsen elämässä tapahtuu päiväkodissa.

Perinteisessä päiväkodissa oli havaittavissa sillanrakennusta vanhempien ja hoitajien välillä tulo

ja  lähtötilanteissa. Tämä vuorovaikutus ei ollut kovin järjestelmällistä  ja saattoi  jäädä kokonaan

pois hoitajien ollessa kiireisiä. Parhaiten sillanrakennusta kodin  ja päivähoidon välillä  tapahtui,

kun lasta tuotiin tai haettiin sellaisena aikana, jolloin päiväkodissa oli vähän lapsia.

8.3 Lapsen toissijaiset kiintymyssuhteet

Lapsi kiintyy vanhempiensa lisäksi myös muihin häntä hoitaviin henkilöihin (Bowlby 1997, 201,

221).  Päiväkodin  hoitajat  voivat  ajan  kuluessa  muodostua  lapselle  toissijaisiksi  kiintymyksen

kohteiksi. Tässä  luvussa kuvaan, kuinka  lapsen kiintymyksen osoittaminen hoitajaansa kohtaan

havaittavasti  eroaa  toisistaan  perinteissä  päivähoidossa  ja  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa

päivähoidossa.

Päivähoidossa lapsen ja hoitajan välille syntyvä kiintymyssuhde on monessa mielessä tärkeä. Sen

olemassaolo  mahdollistaa  emotionaalisen  turvallisuuden  lisäksi  lapsen  ympäristöön

suuntautuvan  toiminnallisen  tutustumisen.  Turvallisen  aikuissuhteen  ansiosta  mahdollistuu

kiinnostus leikkiin ja sosiaalisten suhteiden harjoitteluun. (Räihä 125, 2005.)

Tärkeät tädit

Lasten  kiintymys  päiväkodin  hoitajiin  oli  silmin  havaittavissa.  Lastentarhanopettajien

haastatteluissa  lapsen  ja  päiväkodin  hoitajan  välisen  kiintymyssuhteen  muodostuminen  ja

ylläpitäminen  nousi  myös  esille.  Molemmat  haastattelemani  lastentarhanopettajat  pitivät  omaa
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päivähoitokäytäntöään  hyvänä  lapsen  toissijaisten  kiintymyssuhteiden  muodostumisen  ja

ylläpitämisen näkökulmasta.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  lastentarhanopettaja  korosti,  kuinka

vuorovaikutusyhteys päiväkodin ja kodin välillä muodostuu hyväksi lapsen ja hoitajan oppiessa

tuntemaan  toisensa  hyvin  ensimmäisistä  päivähoitopäivistä  alkaen.  Lapsi  kokee  olonsa

turvalliseksi  päiväkodissa,  kun  siellä  on  vähintään  yksi  aikuinen,  joka  varmasti  on  tuttu.  Näin

lapsi automaattisesti muodostaa toissijaisen kiintymyssuhteen hoitajaan,  jonka kanssa on eniten

tekemisissä ja jolta ensisijaisesti saa hoivaa.

Lapsen  kiintymyssuhteen  muodostaminen  päivähoitajiinsa  nousi  myös  perinteisessä

päiväkodissa  esille  lastentarhanopettajan  haastatteluissa.  Lastentarhanopettaja  toi  esille

luonnollisuuden  merkityksen  kiintymyssuhteen  kehittymisessä.  Lapselle  tulevat  kaikki

päivähoitoryhmän hoitajat tutuksi hänen ollessaan tekemisissä pääsääntöisesti kaikkien hoitajien

kanssa.  Lastentarhanopettaja  korosti  haastattelussa,  että  perinteisessä  päivähoidossa  lapset

luonnostaan kiintyvät  johonkin hoitajaan enemmän kuin toiseen. Ymmärsin, että näin  lapsi  saa

itse valita sen tai ne hoitajat joihin kiintyy, eikä valintaa tehdä hänen puolestaan.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  lasten  kiintymys  omahoitajaansa  näkyi

esimerkiksi  niissä  tilanteissa,  joissa  lapsi  oli  loukannut  itsensä  tai  kaipasi  lohtua.  Lapset

hakeutuivat selkeästi tällaisissa tilanteissa läsnäolevan omahoitajansa luokse.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavasta  päiväkodista  minulle  jäi  vaikutelma,  että  vuorovaikutus

omahoitajan  ja  hänen  lastensa  välillä  on  kahdensuuntaista  ja  sitä  on  huomattavan  paljon,

verrattuna  vastaaviin  tilanteisiin  hoitajan  ja  lapsen  välillä  perinteisessä  päiväkodissa.

Kahdensuuntaisella  vuorovaikutuksella  tarkoitan  sitä,  että  niin  lapset  kuin  omahoitaja  tekivät

aloitteita  keskusteluun.  Keskustelun  sisältö  oli  keskustelevaa,  ei  vain  päivän  rakenteeseen

liittyvää  ja  toiminnosta  toiseen  tähtäävää.  Esimerkki  17  kuvaa  hyvin  tällaista  keskustelevaa

vuorovaikutustilannetta.  Sitä,  että  perinteisessä  päiväkodissa  oli  tällaisia  vuorovaikutuksellisia

keskustelutuokioita vähemmän, selittää paljon se tosiasia, että lapsimäärä suhteessa hoitajiin oli

suurempi,  kuin  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa.  Tästä  johtuen  varsinaista

vertailua  vuorovaikutustilanteiden  pituuden  ja  laadun  suhteen  ei  pysty  tämän  tutkielman

puitteissa tekemään.
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Perinteisessä  päiväkodissa  lasten  kiintymys  vakituisiin  hoitajiin  oli  selvästi  havaittavissa.

Tilanteissa,  joissa  lapsi kaipasi  lohtua, hän  hakeutui  tuttujen  hoitajien hoivattavaksi. Esimerkki

14 on ulkoilutilanteesta toiselta havainnointipäivältä.

Esimerkki 14.

Kaisu (3v) yritti tulla pois keinusta, kun hän kaatui. Ilmeisesti sattui jonkin verran,

koska  hän  alkoi  itkeä.  Kyselin  mihin  sattui  ja  yritin  lohdutella,  mutta  kun  Kaisu

pääsi  maasta  takaisin  jaloilleen,  hän  juoksi  pihan  toiselle  puolelle  itkien  Sarin

luokse lohdutettavaksi.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, toinen havainnointipäivä)

Esimerkistä  14  on  luettavissa,  että  lapselle  on  tärkeää,  että  hän  saa  lohtua  tutulta  henkilöltä,

vaikka  keinua  keinuttamaan  kelpaa  vähemmänkin  tuttu  aikuinen.  Lapsille  ei  ole  yhdentekevää

kenen  kanssa  he  päivänsä  viettävät.  Mielestäni  tämä  on  huomionarvoisa  asia,  joka  tulisi

päivähoidossa  entistä  paremmin  ottaa huomioon  runsaan  henkilöstövaihtuvuuden  ja  vaihtuvien

sijaisien aikana.

Sama  ilmiö  kuin  esimerkissä  14,  on  luettavissa  myös  seuraavasta  esimerkistä,  vaikka kyse  on

täysin erilaisesta tilanteesta päivän kulussa. Esimerkistä 15 käy ilmi, että tietyissä tilanteissa on

lapselle todella tärkeää, että tuttu henkilö on läsnä, eikä toimintoja hoida outo sijainen. Kyseisenä

päivänä  päivähoitoryhmän  vakituisia  hoitajia  oli  paikalla  vain  kaksi.  Heidän  lisäkseen  paikalla

olen  minä  ja  ensimmäistä  päivää  paikalla  oleva  sijainen.  Tilanteessa  lapset  ovat  menossa

päiväunille ja muistan miettineeni, että ”onpa pojalla hätä”. Jälkeenpäin ajatellen, hänellähän oli

hätä.

Esimerkki 15.

Tänään Ilmari (2v) kävi ilmoittamassa vuorotellen sekä minulle että Katariinalle

(sijainen) että ”sinä et nukuta”. Tämän jälkeen hän meni Sarin tykö ja kysyi, että

nukutathan sinä.

(Kenttäpäiväkirja, perinteinen päiväkoti, kolmas havainnointipäivä.)
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Hoitaja poissa

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  ja  perinteisessä  päiväkodissa  oli  kahtena

viimeisenä havainnointipäivänä  yksi  lapsiryhmän vakituisista  hoitajista  poissa. Minulle  avautui

tilaisuus nähdä, miltä näyttää päivähoidon arki, kun yksi lapselle tutuista ja turvallisista aikuisista

ei olekaan paikalla.

Aiemmin  kerroin,  että  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  lasten  kiintymys

ensisijaiseen  hoitajaansa  näkyi  lapsen  kaivatessa  lohtua:  lapset  hakeutuivat  läsnä  olevan

omahoitajansa  luokse.  Kuitenkin  myös  ne  lapset,  joiden  omahoitaja  oli  sairastumisensa  vuoksi

poissa,  tulivat  lohdutetuksi.  Tilanteissa  ei  mielestäni  ollut  havaittavissa  ongelmia.  Ne  lapset,

joiden  omahoitaja  oli  poissa,  hakeutuivat  sen  hoitajan  luo,  jonka  siinä  tilanteessa  kokivat

läheisimmäksi  tai  joka  oli  fyysisesti  helpoimmin  tavoitettavissa.  Näin  hoivasta  myös

omahoitajan  ollessa  poissa  vastasi  tuttu  aikuinen,  ovathan  myös  muut  vakituiset  hoitajat  joka

päivä paikalla silloinkin, kun omahoitaja on läsnä.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  lasten  hyvästä  olosta  ja  siitä,  että  heitä  oli

informoitu toisen omahoitajan poissaolosta ja sen syistä, kertoo esimerkki 16. Esimerkki sijoittuu

lounasaikaan.  Lounastin  kaikkina  päivinä  molemmissa  päiväkodeissa  lapsiryhmän  kanssa

samanaikaisesti.  Olin  juuri  ottanut  ruokaa  ja  etsin  katseellani  istumapaikkaa,  kun  poissaolevan

omahoitajan lapset pyysivät minua istumaan pöytäänsä.

Esimerkki 16.

Vili (3v): Sä hei voit istua Arjan paikalle kun Arja ei ole tänään töissä.

Heidi (3v): Niin kun Arjalla on selkä kipeä.

(Kenttäpäiväkirja, omahoitajapäiväkoti, toinen havainnointipäivä.)

Lasten  informoinnin  tärkeydestä  hoitajan  poissaolosta  ja  lasten  pohjattomasta  tiedonjanosta

kertoo  esimerkki  17.  Tapahtumapaikkana  episodille  on  päiväkodin  eteinen.  Heidi  (3vuotta)  ja

Verneri  (3vuotta)  ovat  eteisessä  pukemassa  haalareitaan  mennäkseen  ulos.  Läsnä  lapsia

auttamassa  on  Erja,  joka  on  Vernerin  omahoitaja.  Poissaoleva  Arja  on  Heidin  omahoitaja.

Eteisessä on myös muita lapsia ja yksi hoitaja. Keskustelu alkaa siitä, kuka seuraavana päivänä

on aamulla ottamassa lapsia vastaan.
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Esimerkki 17 .2

Heidi: Kuka ottaa vastaan?
Erja: Helinä. Helinä tulee huomenna aamuun ja minä olen iltapäivällä.
Heidi: Kuka on sitten?
Erja: Minä  olen  sitten  maanantaina  aamulla,  kun  tullaan  vapun  vietosta

niin minä oon.
Heidi: Miksi Helinä on aamulla?
Erja: Kato kun Arja on nyt poissa, niin siksi on Helinä aamulla huomenna.
Heidi: Mitä  Arjalle  tapahtu  kun  on  nyt  (…)  poissa  sairaana?  (.)  Onko  se

ambulanssissa?
Erja: No eihän Arja nyt ambulanssissa oo, omassa kotonaan  lepäilee kun

selkä on kipeä. Muistatko kun Arja piti  sitä  selkää kun se oli  kipee.
Kun ei voi tehdä töitä niin sillon täytyy levätä kotona.

Heidi: Onko käyny lääkärissä?
Erja: On.
Verneri: Onko käyny selkälääkärissä?
Erja: Selkälääkärissä niin.
(…)
Verneri: Onko sitä (…) kuunneltu sydäntä?
Erja: Sillon ei tarvitse kuunnella sydäntä kun on selkä kippee.
Verneri: Millon sitten kuun (…) sydäntä?
Erja: No sillon vaikka kuunnellaan sydäntä jos on vaikka yskä mutta jos on

selkä kippeenä niin sillon lääkäri ei kuuntele sydäntä.
Verneri: Mitä välineitä (…) käyttää?
Erja: Ei  se  varmaan  käyttänyt  mitään  välineitä  se  lääkäri.  En  tiiä.  Sun

pitää kysyä Arjalta kun Arja tullee töihin.

Erja  ja  Verneri  siirtyvät  tuulikaappiin  pukemaan  kenkiä,  en  kuullut  jatkuiko
keskustelu edelleen siellä.
(Videotallenne, omahoitajapäiväkoti, toinen havainnointipäivä.)

Perinteisessä  päiväkodissa  ei  havaintojeni  perusteella  ollut  nähtävissä  sitä,  että  lapset  olisivat

erityisesti kaivanneet tai kyselleet poissaolevaa vakituista hoitajaansa. Ennemminkin outo tilanne

näkyi  siinä,  että  lapset  toimivat  mieluiten  tuttujen  hoitajien,  kuin  outojen  kanssa,  kun  kyse  oli

nukuttamisesta tai lohdun saamisesta.

2 Merkkien selitykset: Normaalit välimerkit ovat helpottamassa lukijaa seuraamaan keskustelun kulkua ja tauotuksia.
(.) tarkoittaa hieman pidempää tauko. (… ) puhetta, josta ei saa selvää.
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9. Kasvatuskulttuurit kasvokkain

Tavoitteena  tässä  luvussa  on  asettaa  tutkielmani  kaksi  kasvatuskulttuuria  kasvokkain,

vuoropuheluun. Seuraavissa alaluvuissa tarkastelen kasvatuskulttuureja Kirsti Karilan (1997, 67)

määrittelemien  aikuislähtöisen  ja  lapsilähtöisen  kasvatuskulttuurin  käsitteiden  avulla.  Useissa

1990luvun  loppupuolen  päivähoidon  hankkeissa  uudet  toimintakäytännöt  on  määritelty

lapsikeskeisiksi  ja  kasvatuskulttuurit  lapsilähtöisiksi.  Tavallisesti  nuo  käsitteet  on  esitetty

kritiikiksi vallitsevaksi oletetulle aikuiskeskeisyydelle. (Kinos & Niiranen 2001, 75.)

Kirsti  Karila  kertoo  tutkimuksessaan Lastentarhanopettajan  kehittyvä  asiantuntijuus  

lapsirakkaasta  opiskelijasta  kasvatuksen  asiantuntijaksi  aikuislähtöisen  kasvatuskulttuurin

korostavan kasvatuksen tavoitteina seuraavia asioita: sosialisaatio, hyvien tapojen opettaminen ja

kulttuuriperinteen  siirtäminen.  Aikuislähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  kasvatustoiminnan

suunnittelu tapahtuu aikuisen toimesta  ja käytännöissä aikuisen pyrkimykset korostuvat. (Karila

1997, 67.)

Tutkielmani  perinteinen  päiväkoti  on  määriteltävissä  aikuislähtöiseksi  kasvatuskulttuuriksi.

Lastentarhanopettajan  haastattelussa  ja  käytäntöjä  tarkasteltaessa  ilmenee,  että  Karilan

määrittelemät  aikuislähtöisen  kasvatuskulttuurin  päämäärät  ovat  osittain  havaittavissa

tarkastelemani  perinteisen  päiväkodin  kasvatuskäytännön  päämääriksi.  Sosialisaatio  on  näistä

ensisijainen.  Lastentarhanopettajan  haastattelussa  tuli  selkeästi  esille,  että  eräs  tärkeistä

päiväkodissa opittavista asioista on toisten lasten kanssa toimeen tuleminen ja sosiaaliset taidot.

Kentällä  havaitsin  myös,  että  hyvien  tapojen  ja  hyvän  käytöksen  opettaminen  ovat

kasvatuskulttuurissa  tärkeitä  asioita.  Erilaisissa  käytännöissä  (pukeminen,  ruokailu,

nukkumaanmeno) toiminta aikuisen lähtökohdista oli selvästi havaittavissa. Hyvät käytöstavat ja

tutut  toimintamallit  olivat  tärkeitä  noudattaa.  Tämä  on  ymmärrettävää  toiminnan

mahdollistamisen kannalta. Suuressa  lapsiryhmässä päivän toimintojen mahdollistaminen vaatii

selkeitä  käyttäytymisnormeja.  On  toki  kasvatuksellisesti  tärkeää,  että  lapsi  oppii  hyvät

käyttäytymistavat.

Omahoitajakäytäntöä toteuttavaa päiväkotia voi  luonnehtia lapsilähtöiseksi kasvatuskulttuuriksi.

Lapsilähtöinen  kasvatuskulttuuri  painottaa voimakkaasti  sosialisaation  lisäksi  personalisaatiota.

Karila  toteaa  lapsilähtöisen  kasvatuskulttuurin  painottavan  toiminnassaan  lapsen  näkökulmaa,
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esimerkiksi  päiväkodin  toiminta  on  organisoitu  niin,  että  se  tukee  lasten  aktiivisuutta.  (Karila

1997, 67.)

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  lapsilähtöisyys  näkyi  konkreettisissa

kasvatuskäytännöissä. Päivän ohjelmaa ei  noudatettu äärimmäisen  tiukasti,  vaan  siinä annettiin

tilaa  lasten  persoonalliselle  rytmille  ja  taipumuksille.  Kaikkien  lapsien  ei  oletettu  toteuttavan

samanlaista  toimintaa,  vaan  esimerkiksi  toisten  askarrellessa,  toiset  saivat  leikkiä.  Toisena

esimerkkinä  mainittakoon,  että  lapset  saivat  herätä  päiväunilta  omassa  tahdissaan.

Omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  lapsilähtöisenä  tavoitteena  on  myös  lapsen  ja

vanhempansa kiintymyssuhteen tukeminen.

Käytännön  arkielämässä  monetkaan  rajaukset  eivät  ole  aukottomia.  Lapsilähtöisestä

kasvatuskulttuurista  on  löydettävissä  aikuislähtöisyyttä  ja  päinvastoin.  Tämä  pätee  myös

tekemiini  havaintoihin:  kun  tulevissa  luvuissa  kerron  perinteisen  päiväkodin  tavoitteista,  se  ei

tarkoita,  etteikö  omahoitajakäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa  samaa  asiaa  arvostettaisi  ja

päinvastoin.  Toisen  kasvatuskulttuurin  silmiinpistävä  ominaisuus  ei  sulje  automaattisesti  pois

saman  ilmiön  olemassaoloa  toisessa  kasvatuskulttuurissa.  Ilmiön  olemassaolo  on  vain

havaintojeni perusteella ollut toisessa kasvatuskulttuurissa selkeämmin havaittavissa.

Kasvokkain  asettelussa  lähden  liikkeelle  näkemyksestä,  että  on  mahdotonta  sanoa,  kaikista

näkökulmista  tarkastellen,  kumpi  kasvatuskulttuureista  on  parempi.  Paremmuuden arviointi  on

aina  kiinni  näkökulmasta,  suunnasta,  mistä  asiaa  tarkastellaan.  On  kuitenkin  mahdollista

kuvailla,  kuinka  kasvatuskulttuurit  ovat  erilaisia.  Tämän  erilaisuuden  kuvaamisessa  auttavat

aikuislähtöisyyden ja lapsilähtöisyyden käsitteet.

Seuraavissa  alaluvuissa  käytän  tutkielmani  tapauksista,  havainnointipäiväkodeista,  osittain

nimityksiä  aikuislähtöinen  kasvatuskulttuuri  ja  lapsilähtöinen  kasvatuskulttuuri.  Perinteisestä

päiväkodista  on  käytössä  nimitys  aikuislähtöinen  kasvatuskulttuuri  ja  omahoitajakäytäntöä

toteuttavasta päiväkodista nimitys lapsilähtöinen kasvatuskulttuuri.
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9.1 Kasvatuskulttuurien eroavaisuus

Toissijaisen  kiintymyssuhteen  kehittyminen  päiväkodin  hoitajaan  on  lapsilähtöisessä

kasvatuskulttuurissa  tekijä,  jonka  ajatellaan  luovan  lapselle  turvallisuutta  ja  helpottavan

sopeutumista  sekä  olemista  päiväkodissa.  Kehittämissuunnitelmasta  (Kehittämissuunnitelma

2003)  ja  aineistostani  omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  lastentarhanopettajan

haastattelusta  käy  ilmi,  että  kiintymyssuhteen  ajatellaan  rakentuvan,  kun  lapsella  on

päivähoidossa yksi ennalta nimetty ensisijainen hoitaja, joka pääasiallisesti päivän aikana vastaa

lapsen emotionaalisista ja fyysisistä tarpeista. Kiintymys rakentuu riittävän vuorovaikutuksen ja

tarpeisiin vastaamisen kautta.

Aikuislähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  ajatellaan  kiintymyksen  rakentamisen  lähtevän  lapsesta.

Lapsella  ei  ole  ennalta  määrätysti  nimettynä  yhtä  ensisijaista  hoitajaa,  vaan  kaikki  ryhmän

hoitajat  kollektiivisesti  hoitavat  lapsia.  Lapsi  kiintyy  luonnollisesti  siihen  henkilöön  tai

henkilöihin,  joihin  lapsi  mieltyy  eniten.  Tämä  ilmeni  lastentarhanopettajan  haastattelusta.

Samassa  haastattelussa  tuli  esille  ajatus  siitä,  että  kaikkien  hoitajien  tasaarvoisuus  lapseen

nähden  helpottaa  lasta  niissä  tilanteissa,  joissa  hoitajat  vaihtuvat.  Lapsen  ollessa  kiintynyt

useampiin  hoitajiin, ei  yhden  hoitajan poissaolo  ole  lapselle  vaikeaa. Mikäli  lapsella  olisi  vain

yksi  hoitaja,  johon  lapsi  on  kiintynyt,  niin  kyseisen  hoitajan  poissaolo  saattaisi  olla  lapselle

erityisen vaikeaa.

Sekä  lapsi  että  aikuislähtöistä  kasvatuskulttuuria  perusteltiin  sillä,  että  kyseinen  toimintatapa

helpottaa  lasta,  kun  kyseessä  on  toissijainen  kiintymyssuhde.  Lapsilähtöisessä

kasvatuskulttuurissa  ajatellaan  omahoitajan  helpottavan  lasta  päivähoitoon  sopeutumisessa  ja

siellä  olemisessa.  Aikuislähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  ajatellaan  hoitajien  kollektiivisen

hoitovastuun ja lapsen luonnollisen kiintymisen useampiin hoitajiin helpottavan lasta niissä arjen

tilanteissa, joissa joku vakituisista hoitajista on poissa tai henkilökunta osittain vaihtuu.

Pienten lasten päivähoidon tavoitteet nähdään eri kasvatuskulttuureissa eri tavoin. Päivähoidolla

on Suomen lakiin kirjoitetut yleiset kansalliset tavoitteet ja tehtävät. Tässä yhteydessä tarkoitan

kuitenkin  sellaisia  päivähoidon  kasvatuksellisia  tehtäviä,  joihin  on  mahdollista

kasvatuskulttuurin  ja  päivähoitokäytännön  tasolla  vaikuttaa.  Tuolla  tasolla  ne  ilmenevät  arjen

toimintamalleina ja käytäntöinä sekä hoitajien puheessa.
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Lapsilähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  on  yhtenä päivähoidon  tavoitteena  lapsen  emotionaalinen

turvallisuus  ja  lapsen  tukeminen  päivähoidossa.  Tavoitteena  on  kasvatuskumppanuus  kodin  ja

päivähoidon  välillä  sekä  järjestelmällinen  siltojen  rakentaminen  lapsen  elämän  tärkeiden  osa

alueiden välille. Näitä kaikkia tavoitteita kohti edetään lapsilähtöisin keinoin, joista omahoitajuus

on  tärkein.  Omahoitaja  on  aktiivisena  osapuolena  luomassa  lapselle  turvallista  oloa

päivähoidossa sekä rakentamassa siltaa kodin ja päiväkodin välille vuorovaikutuksen ja avoimen

ilmapiirin  keinoilla.  Hän  tukee  vanhempia  heidän  kasvatustehtävässään.  Tätä  tukemista  ja

vuorovaikutuksellista  sillanrakennusta  tapahtui  kentällä,  kun  vanhemmat  ja  lapsen  omahoitaja

aamuin illoin kohtasivat ja juttelivat keskenään, pitkästikin. Lastentarhanopettajan haastattelusta

kävi  ilmi, että omahoitajuus mahdollistaa perheiden yksilöllisen tukemisen:  toiset perheet eivät

tarvitse  kasvatustehtävässään  tukea,  toisissa  perheissä  vanhemmuuteen  kasvamiseen  tarvitaan

runsaasti  vuorovaikutusta  ja  käytännön  neuvoja.  Omahoitajan  on  mahdollista  ammattitaitonsa

puitteissa  ”räätälöidä”  yhdessä  lapsen  vanhempien  kanssa  neuvotellen  lapselle  ja  perheelle

sellaista tukea, jota kyseinen perhe juuri sillä hetkellä tarvitsee.

Aikuislähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  aineistossani  havaittavana  tavoitteena  on  lasten

sosiaalisten  taitojen  oppiminen.  Lastentarhanopettajan  haastattelusta  käy  ilmi,  että

vuorovaikutustaitojen  oppiminen  päiväkodissa  on  asia,  jota  kasvatuskulttuurissa  arvostetaan  ja

pidetään tärkeänä.

Vuorovaikutustaitojen  ja  erityisesti  käytöstapojen  oppimisen  oleellisuuden  huomasi

aikuislähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  päivähoidon  toimintakäytännöissä.  Suotava

käyttäytyminen  oli  määriteltyä  ja  mikäli  lapsi  toimi  sen  vastaisesti,  hänelle  mainittiin  asiasta.

Mikäli sanomisesta huolimatta  lapsen eitoivottu käyttäytyminen  jatkui, sai  lapsi rangaistuksen.

Rangaistuksena oli esimerkiksi eristäminen muusta ryhmästä tietyn pituiseksi ajaksi. Puheesta ja

toiminnasta  oli  havaittavissa,  että  rangaistukset  olivat  säännönmukaisia.  Kun  lasta  varotettiin

käytöksensä  seurauksista,  niin  lapsi  tiesi,  mitä  mahdolliset  seuraukset  olivat.  Erityisesti

ruokailutilanteissa  lasten  käytöstavat  nousivat  tärkeiksi.  Vain  ruokailutilanteissa  eräät  lapset

saivat havainnoimanani aikana rangaistuksia eitoivotusta käytöksestä.

Taulukossa  2  olen  hahmotellut  yllä  avaamiani  havaintoja  toissijaisen  kiintymyssuhteen  ja

päivähoidon  tavoitteiden  eroavaisuuksia  kasvatuskulttuurien  välillä.  Eroavaisuuksia  on  myös
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muissa kohdin, mutta nämä  teemat nousivat selkeimmin esille Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian

ja tutkimuskysymyksieni viitekehyksessä.

Taulukko 2.3

Kiintymyssuhde
toissijaiseen hoitajaan

Päivähoidon tavoitteista

Lapsilähtöinen
kasvatuskulttuuri

• Kiintymyskohde
ennalta sovittu.

• Lapsen tukeminen.

> Helpottaa lasta uudessa
tilanteessa ja luo
turvallisuuden tunteen.

• Lapsen ja
vanhemman välisen
kiintymyssuhteen
tukeminen.

• Emotionaalinen
turvallisuus.

• Siltojen
rakentaminen.

Aikuislähtöinen
kasvatuskulttuuri

• Lapsi valitsee itse
kiintymyskohteensa.

• Lapsesta lähtevä
valinta.

> Helpottaa lasta
hoitajien vaihtuvuudessa.

• Sosiaalistuminen.
• Vuorovaikutus ja

käyttäytymistaitojen
oppiminen.

Aikuislähtöisen  ja  lapsilähtöisen  toimintatavan  erilaisuuden  havaitsi  käytännössä  myös  siinä,

mitä  hoitajat  lapsille  sallivat.  Esimerkkinä  tästä  on  melutaso.  Melutaso  on  eräs  niistä  eroista,

jonka  havaitsin  heti  siirryttyäni  perinteisestä  päiväkodista  omahoitajakäytäntöä  toteuttavaan

päiväkotiin.  Aikuislähtöisessä,  perinteisessä  päiväkodissa  äänen  voimakkuus  vaikutti

voimakkaammalta, kuin mitä omahoitajakäytäntöä toteuttavassa päiväkodissa. Lapsia kehotettiin

olemaan  hiljempaa  huomattavasti  herkemmin,  kuin  lapsilähtöisessä  omahoitajakäytäntöä

toteuttavassa päiväkodissa. Hoitajat itse käyttivät korotettua ääntä näin tehdessään. Havaitsemani

melutason eroavaisuus  johtunee osittain erilaisista tiloista sekä siitä, että perinteisen päiväkodin

lapsiryhmässä  oli  kahtena  viimeisenä  havainnointipäivänä  enemmän  lapsia,  kuin

omahoitajakäytäntöä toteuttavan päiväkodin ryhmässä.

3 Taulukkoon olen kirjannut oleellisia havaintoja havainnoimistani kasvatuskulttuurien eroista. Jonkin asian kirjaaminen vain toiseen
kasvatuskulttuuriin ei tarkoita, etteikö sitä esiintyisi myös toisessa, vaan se tarkoittaa sitä, ettei sitä ollut havaittavissa toisessa kasvatuskulttuurissa
tämän tapaustutkimuksen kontekstissa.
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Kasvatuskulttuurien  eroavaisuus  ilmeni  myös  siinä,  millaisen  roolin  hoitajat  kentällä  minulle

antoivat. Tämä vaihteli kasvatuskulttuurien välillä. Molemmissa päiväkodissa oma ohjeistukseni

mahdollisesta käytettävyydestäni oli samanlainen. Aikuislähtöisessä kasvatuskulttuurissa minuun

suhtauduttiin  sairastumisien  aiheuttamassa  hoitajapulassa  kuin  sijaiseen.  Olin  mukana  lähes

kaikissa  päivähoidon  toiminnoissa  auttavana  käsiparina  mahdollisuuksieni  mukaan.

Lapsilähtöisessä kasvatuskulttuurissa minulle ei annettu mitään  lasten hoitoon liittyviä tehtäviä.

Suhtautuminen oli hoitajien puolelta selkeästi se, että minä olin havainnoijana, en  työntekijänä.

Osallistuin toimintoihin vain, jos lapsi tuli aktiivisesti pyytämään apua esimerkiksi pukemisessa.

Näin tapahtui joitain kertoja.

Minulle  annetun  roolin  erilaisuus  saattaa  osittain  selittyä  sillä,  että  perinteisessä  päiväkodissa

hoitajapula  oli  selkeämpi,  joten  läsnäoloni  auttoi  vakituisia  työntekijöitä.  Omahoitajakäytäntöä

toteuttavassa päiväkodissa samankaltaista tarvetta sijaiselle  ja auttavalle käsiparille ei ollut. Ero

oli  kuitenkin  niin  silmiinpistävä,  että  taustalla  on  oltava  myös  tietoisia  linjauksia.  Tutkielmani

aikuislähtöisessä  kasvatuskulttuurissa  kaikki  hoitajat  hoitavat  kollektiivisesti  koko  lapsiryhmän

lapsia,  joten  auttava  käsipari  helpottaa  hoitajien  työtä  sekä  lasten  oloa.  Lapsilähtöisessä

kasvatuskulttuurissa  lapset  pyritään  ilmeisesti  hoitamaan  lapsille  tutun  väen  voimin  ja  näin

olemaan hämmentämättä lapsia oudoilla henkilöillä,  jotka viipyvät päiväkodissa vain muutamia

päiviä. Tämä selitys tuntuu luontevimmalta, perustuuhan omahoitajakäytäntö osittain ajatukselle

ammattikasvattajien tuttuudesta.

9.2 Kasvatuskulttuurien samanlaisuus

Vertailevassa  tutkimusasetelmassa on  helppo kiinnittää huomionsa kasvatuskulttuurien  eroihin.

Erojen  lisäksi  omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  ja  perinteisen  päiväkodin

käytännöissä  sekä  tavoitteissa on paljon  yhtäläisyyksiä. Vahvana pohjana  samanlaisuuksille on

jo yksinomaan  lainsäädäntö,  joka asettaa päivähoidolle valtakunnallisesti vallitsevat ehdot sekä

tavoitteet  lasten  ja  hoitajien  lukumäärän,  hoitajien  koulutuksen,  käytännön  tilojen  ja

kasvatustavoitteiden  osalta  (19.1.1973/36).  Alkuasetelma  päivähoidon  kasvatuskulttuureissa  on

tässä  mielessä  yhtenäinen.  Tällä  on  selvät  vaikutukset  kasvatuskulttuurien  samanlaisuuteen.

Tässä  alaluvussa  kuitenkin  teen  katsauksen  lakisääteisten  itsestäänselvyyksien  ohi;

samanlaisuuksiin, jotka ovat tutkielman kannalta oleellisia ja jotka kentällä ”pistivät silmään”.
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Haastattelemani  lastentarhanopettajat  korostivat  puheessaan  oman  päiväkotinsa

kasvatuskäytännön  toimivuutta  lapsen  parhaan  näkökulmasta.  Molemmissa  päiväkodeissa

pyritään  järjestelmällisesti  lapsen  hyvinvointiin  ja  hyvään  hoitoon  sekä  nähdään  oma

kasvatuskulttuuri  lapsen edun  mukaisena.  Eroavaisuudet  tulivat  esille  siten,  mitä  puolia  lapsen

edussa painotettiin: korostettiinko emotionaalisen puolen tukemista vai sosialisaation merkitystä.

Lapsen  etuun  pyrkiminen  ja  hyvinvoinnin  korostaminen  kertoo  mielestäni

päivähoitohenkilökunnan  motivaatiosta  työskennellä  lapsen  kehitystä  tukevalla  tavalla,  lain

asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Haastatteluissa  nousi  esille  toinen  selkeä  samanlaisuus  perinteisen  ja  omahoitajakäytäntöä

toteuttavan  päiväkodin  välillä.  Niissä  korostettiin  hyviä  vuorovaikutussuhteita

päivähoitohenkilökunnan  ja  lasten  vanhempien  välillä.  Keskusteluissa  lähes  sanatarkasti

mainittiin,  että  vanhemmat  ovat  erittäin  tyytyväisiä  juuri  kyseiseen  päiväkotiin  ja

päivähoitomalliin. En epäile, etteikö näin olisi.

En  voi  tässä  yhteydessä  olla  pohtimatta,  voiko  tutkimusluvan  saaminen  videointimateriaalia

varten  vanhemmilta  vain  toisesta,  omahoitajakäytäntöä  toteuttavasta  päiväkodista,  kieliä

suuremmasta  luottamuksesta päivähoitohenkilökunnan  ja vanhempien kesken? Arvuuttelu asian

suhteen  on  tosin  siinä  mielessä  turhaa,  että  kyse  oli  vain  yhdestä  vanhemmasta  ja  näin  ollen

yksittäistapauksesta. Pohdintani tueksi ei ole mahdollista löytää todellista näyttöä.

Olen  taulukossa  3  kirjannut  näkyviin  haastatteluissa  ilmenneet  kasvatuskulttuurien

samanlaisuudet.

Taulukko 3.
Kasvatuskulttuurin

perustelu
Vuorovaikutussuhteet kodin

ja päiväkodin välillä

Lapsilähtöinen
kasvatuskulttuuri

• Lapsen paras • Hyvät
vuorovaikutussuhteet
lapsen vanhempien
kanssa.

Aikuislähtöinen
kasvatuskulttuuri

• Lapsen paras • Hyvät
vuorovaikutussuhteet
lapsen vanhempien
kanssa.
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Lapsen  kannalta  hyvän  hoidon  edellytykset  ovat  tiivistettävissä  hoidon  ja  hoitajan  muutamaan

ominaisuuteen. Nämä ominaisuudet ovat hoitajan  läsnäolo  ja  responsiivisuus  lapsen aloitteisiin

nähden. Hoitajasta muodostuu lapselle turvallinen kiintymyskohde, kun hänellä on aikaa, kykyä

ja  halua  olla  lapsen  kanssa.  (Lahikainen  &  Strandell  1988,  14.)  Havaintojeni  perusteella  olen

vakuuttunut,  että  jokaisella  päivähoidon  ammattilaisella  päivähoitokäytännöstä  riippumatta  on

todellista halua ja koulutuksensa pohjalta kykyä toimia työssään lapsen edun mukaisella tavalla.

Kummassakin kasvatuskäytännössä  pyritään  lapsen  edun  mukaiseen  toimintaan  ja  vanhemmat,

lasten parhaat tuntijat, ovat tyytyväisiä lapsensa saamaan päivähoitoon.

Päivähoitohenkilökunnalla  on  kykyä  ja  halua  olla  lapsen  kanssa.  Nämä  ominaisuudet  eivät

kuitenkaan yksinomaan riitä. Hoitajilla täytyisi olla myös muita resursseja, ennen kaikkea aikaa.

Tämä  konkretisoitui  päiväkodeissa  ollessani.  Hoitohenkilökunnan  sairastumiset  ja  erityistä

huomiota  vaativat  lapset  väkisin  vaikuttivat  siihen,  kuinka  paljon  hoitajat  pystyvät  viettämään

aikaa  vähemmän  huomiota  vaativien  lapsien  kanssa.  Tämän  havaitsi  erityisesti  perinteistä

kasvatuskäytäntöä  toteuttavassa  päiväkodissa.  Taloudelliset  resurssit  ja  muuttuvat  tilanteet

väistämättä  vaikuttavat  hoitajan  ja  lapsen  vuorovaikutukseen,  hoitajien  ja  lasten  tarpeista  ja

haluista  riippumatta.  Havaintojeni  perusteella  voin  yhtyä  jo  aiemmin  sanottuihin  totuuksiin:

toiminta  lapsen  tarpeiden  mukaisesti  edellyttäisi  hoitajien  määrän  lisäämistä  (ks.  esim.

Lahikainen & Strandell 1988, 14).

Yhtäläisyyksiä  ja  eroavaisuuksia  omahoitajakäytäntöä  toteuttavan  päiväkodin  ja  perinteisen

päiväkodin toimintakulttuureissa oli havaittavissa monessa kohden. Olen tässä luvussa vertaillut

ja asettanut kasvokkain  näiden hoitoryhmien kulttuureja  ja  toimintatapoja. Tarkoitukseni ei ole

ollut  missään  kohtaa  saattaa  kyseenalaiseksi  hoitajien  ammattitaitoa.  Hoitajat  tekevät

molemmissa päivähoitokäytännöissä työtään ammattitaitoisesti niiden resurssien puitteissa, jotka

työympäristö, työyhteisö ja päivähoitokäytäntö heille antavat.
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10. Lopuksi

Tapaustutkimukseni  tulosten  valossa  omahoitajakäytäntö  vaikuttaa  onnistuessaan  olevan  hyvä

toimintamalli  päivähoidolle,  kun  sitä  verrataan  perinteiseen  päivähoitoon.  Tutkielmani

havaintoaineiston, lukemani kirjallisuuden ja aiheeseen liittyvien pohdintojen tuloksena olen itse

päätynyt  omahoitajakäytännön  kannattajaksi  ja  toivoisin  sen  tulevan  käyttöön  kunnallisessa

päivähoidossa koko Suomessa. Olen ennen aiheeseen perehtymistä pitänyt päivähoidon tilannetta

Suomessa  lapsen  hyvinvoinnin  näkökulmasta  yleisesti  ottaen  hyvänä.  Näin  asia  onkin,  mutta

mikäli tilannetta on samoilla taloudellisilla resursseilla pienen lapsen hyvinvoinnin näkökulmasta

mahdollista kehittää, olisi asiaan koko Suomessa syytä panostaa.

Tutkimuspolkuni varrella olen yllämainitun positiivisen mielikuvan ohella usein pohtinut myös

sellaista  arkielämän  tosiasiaa,  että  on  olemassa  tilanteita,  jolloin  kaikki  ei  mene  suunnitelman

mukaisesti. Yksittäisellä  hoitajalla  on omahoitajana pienelle  lapselle  paljon suurempi  merkitys,

kuin  mitä  yksittäisen  hoitajan  merkitys  on  perinteisessä  päivähoitomallissa  –sekä  hyvässä  että

pahassa.  Mikäli  omahoitajasuhde  toimii,  hoitaja  on  sensitiivinen  lapsen  tarpeille  ja

vuorovaikutus  kodin  ja  päiväkodin  välillä  on  toimivaa,  niin  kaikki  on  erinomaisesti.  Näin

uskoakseni  tapahtuu suurimmassa osassa  tapauksia. Mutta  mitä  tapahtuu  jos hoitajan  ja  lapsen

kemiat eivät kohtaakaan? Omahoitajaksi  sattuu täysin kykenemätön henkilö? Omahoitajalla on

piilorasistisia taipumuksia ja hoitolapsi on lähtöisin toisesta kulttuurista? Vuorovaikutus ontuu ja

on  kaikille  osapuolille  vastenmielistä?  Edellä  mainitut  vaihtoehdot  lienevät  harvinaisia,  mutta

ikävät  vaihtoehdot  on  mielestäni  otettava  huomioon.  Tilanteissa,  joissa  omahoitajasuhde  ei

toimi, on vaihtoehtona omahoitajan vaihtaminen, mutta ennen sitä toimimaton tilanne voi jatkua

pitkäänkin. Pahimmassa tapauksessa omahoitajasta on lapselle enemmän haittaa kuin hyötyä,  ja

perinteinen  päivähoitomalli  olisi  lasta  tukevampi  vaihtoehto.  Tavoitteeni  ei  ole  maalata

uhkakuvia, vaan ainoastaan tuoda esille se tosiasia, että kaikilla ilmiöillä ja käytännöillä on aina

kaksi puolta. Ratkaisuja tehtäessä useita asioita on otettava huomioon.

Erilaisissa  päivähoitokäytännöissä  on  tapauskohtaisesti  sekä  hyviä  että  huonoja  puolia,  niin

lapsen  kuin  päivähoitajan  näkökulmasta.  Tutkielmaprosessin  aikana  minulle  on  käynyt  kuten

etnografisen  tutkimuksen  tekijöille usein käy:  mieleeni on  noussut paljon erilaisia kiinnostavia

tarkkarajaisempia tutkimuskohteita päivähoitoon ja omahoitajakäytäntöön liittyen. Yksi näistä on

ajatus,  että  olisi  mielenkiintoista  tutkailla  omahoitajakäytäntöä  hoitajien  työssä  jaksamisen  ja
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viihtyvyyden  näkökulmasta  ja  vertailla  siitä  näkökulmasta  eri  päivähoitomalleja.  Lapsen

näkökulmasta omahoitajakäytäntö on useissa tutkimuksissa hyväksi havaittu, mutta onko se sitä

hoitajankin  näkökulmasta?  Jaksavatko  päivähoitajat  keskimääräistä  paremmin  vai  kenties

huonommin  työssään  omahoitajamallia  toteuttavassa  päiväkodissa?  Mikäli  jatkotutkimuksen

tuloksena  olisi,  että  hoitajat  jaksavat  paremmin,  niin  mielestäni  olisi  lapsen

hyvinvointinäkökulman  ohella  henkilöstökustannuksiakin  ajatellen  tehokkaampaa  siirtyä

valtakunnallisesti  omahoitajakäytäntöä  toteuttaviin  päiväkoteihin.  Tuolloin  nykypäivän

tehokkuusajattelun  kyllästämän  yhteiskunnan  tavoitteet  toteutuisivat:  samoilla  taloudellisilla

resursseilla olisi mahdollista saada paremmin voivia kansalaisia enemmän, kun sekä  lapset että

aikuiset voisivat hyvin.

Monikulttuurisuuden  lisääntyessä  maassamme,  lisääntyy  etnisesti  eri  taustoista  olevien  lasten

määrä  julkisen  päivähoidon  piirissä.  Erityisen  mielenkiintoista  olisi  tutkia  omahoitajuuden

mahdollisuuksia  päivähoidossa  maahanmuuttajataustaisten  lasten  kotouttamisen  ja  kielen

oppimisen  näkökulmasta.  Helpottaisiko  omahoitajan  olemassaolo  maahanmuuttajaperheiden  ja

päivähoidon  yhteistyötä  ja  ennen  kaikkea  lasta  päivähoidossa?  Voisi  olettaa,  että  näin  on.

Tutkimus asian selvittämiseksi olisi ajankohtainen.

Maahanmuuttajataustaisten  lasten  ohella  mielenkiintoinen  ryhmä  omahoitajuutta  ajatellen  ovat

erityistä  tukea  tarvitsevien  perheiden  lapset.  Päivähoitoa  käytetään  jo  nyt  lastensuojelun

avohuollon  tukitoimenpiteenä  niille  perheille,  jotka  tarvitsevat  tukea  vanhemmuuteen  ja  lapset

tukea  kehityksessään.  Näkisin,  että  omahoitajuus  kunnallisessa  päivähoidossa  saattaisi  auttaa

erityisesti  näiden perheiden  lapsia  ja  myös  vanhempia  vanhemmuudessaan. Omahoitajaan olisi

niin  lapsen  kuin  vanhemman  mahdollista  luoda  turvallinen  suhde,  jossa  ammattilaisen

ammattitaito  tulisi  parhaiten  hyödynnetyksi.  Tutkimus  päivähoidon  kehittämiseksi  tämänkin

erityisryhmän kohdalla olisi aiheellinen.

Lähdin  tutkielmapolullani  liikkeelle  siitä,  että  haluan  edetä  mahdollisimman  lapsilähtöisesti  ja

pyrkiä antamaan lapselle äänen. Lapsen äänen kuuleminen päivähoitoa kehitettäessä ja ratkaisuja

lapsen parhaaksi tehtäessä jää hyvistä aikeista huolimatta usein kuulumattomiin (Karila 1997, 46;

Strandell  1995,  27).  Lapselle  äänen antaminen  ja  lapsen  näkökulman  löytäminen  on  kuitenkin

äärimmäisen  haasteellista.  Tutkielmaprosessini  aikana  olen  tullut  tulokseen,  että

lapsinäkökulman  etsiminen  on  hyvä  lähtökohta  tutkimukselle,  mutta  käytännössä  mahdoton

toteuttaa. Tutkimusta  tekevät  aina  aikuiset  henkilöt  ja  näin  ollen  hyvistä  aikeistaan  huolimatta
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katsovat maailmaa täysikasvuisen silmin. Näin lapsilähtöinen tutkimus on aina aikuisen tulkintaa

lapsen maailmasta.

Osallistuva  havainnointi  on  laadullisen  tutkimuksen  ydintä,  menetelmänä  käytetty  ja  hyväksi

havaittu.  Koen  silti,  että  minulla  on  käyttämilläni  havainnoinnin  keinoilla  väistämättä  jäänyt

rekisteröimättä paljon noiden kuuden päivän aikana, jotka päiväkodeissa vietin. Kaksi korvaa ja

silmää  ottaa  vastaan  rajallisen  määrän  informaatiota  ja  muistinvaraiset

kenttäpäiväkirjamuistiinpanot  ovat  rajalliset.  Laaja  videomateriaali,  nauhoitteet  ja  pidemmät

jaksot  päiväkodeissa  olisivat  nostaneet  pinnalle  varmasti  myös  jotain  muuta,  mahdollisesti  nyt

huomaamatta  jäänyttä,  tärkeääkin.  Havaintoaineistostani  tehdyt  tulkinnat  perustuvat  siihen

aineistoon,  jonka olen  omien  resurssieni  pohjalta  pystynyt  kokoamaan  pro  gradutasoisen  työn

puitteissa.

Lukija  on  saattanut  pohtia,  voinko  väittää  tietäväni  mitään  todellista  kuuden  päiväkodeissa

vietetyn  päivän  jälkeen?  Mielestäni  voin.  Se,  minkä  olen  kirjannut  ylös  on  tietoa:

tapaustutkimukseen riittävää, nykypäivän etnografiaa. Tutkielmani tieto koskee sitä aikaa, jonka

päiväkodeissa vietin ja tätä tapausta tutkielman viitekehyksestä sekä tutkielman tekijän positiosta

käsin.  Tutkielmani  ei  pyri  olemaan  kattava  kuvaus  niistä  yhtäläisyyksistä  ja  eroista,  joita

havainnoimieni  kahden  päivähoitokäytännön  välillä  on.  Tapaustutkimuksena  se  täyttää

paikkansa ja on näin pisarana meressä päivähoitoon liittyvien kirjoitusten joukossa. Tavoitteena

on  ollut  antaa  yksi  ääni  lisää  tueksi  siihen keskusteluun,  jota  yhteiskunnassamme  päivähoidon

kehittämiseksi käydään.
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Liitteet
Liite 1

Tiedoksianto vanhemmille

Olen tekemässä pro gradutyötä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian laitokselle aiheenani

hoitajan ja lapsen välinen vuorovaikutus. Tutkielmassani siis on tarkoituksena tarkastella sekä

vertailla hoitajien ja alle kolmevuotiaiden lasten välistä vuorovaikutusta sekä lapsen

kiintymyskäyttäytymistä eri päivähoitomalleissa.

Lähitulevaisuudessa on tarkoitukseni tulla seuraamaan päivän kulkua yhdeksi päiväksi päiväkotiin

ja tämän pohjalta on tavoitteena määritellä tarkemmin mitä päivän tilanteita lähden tarkemmin

tarkastelemaan. Tämän on tarkoitus käytännössä tapahtua keväällä videoaineistoa keräämällä.

Mahdollisia videotallenteita tullaan käyttämään vain tutkimuskäyttöön ja mahdollisesti

koulutuskäyttöön kasvatuskumppanuushankkeen puitteissa. Niitä ei tulla esittämään julkisesti

missään, eikä nauhalla näkyvien henkilöiden henkilöllisyys tule luonnollisestikaan missään

vaiheessa esille.

Näin ollen pyydänkin että annatte luvan sekä näin syksyllä havainnoida että keväällä kuvata

lastanne pro gradu työtäni varten.

Tulen vielä kevään korvalla, kun asia on ajankohtainen esittämään aiheesta kirjallisen

tutkimuslupapyynnön.

Ystävällisin terveisin

HannaLeena Räty

Mikäli haluatte lisätietoja aiheesta, niin alla yhteystietoni:

puh: (puhelinnumero)

sähköposti: (sähköpostiosoite)



Liite 2
Tiedoksianto & tutkimuslupapyyntö (päivähoitoryhmän nimi)

ryhmän lasten vanhemmille

Olen tekemässä pro gradutyötä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian laitokselle aiheesta hoitajan ja

lapsen välinen vuorovaikutus. Tutkielmassani on tarkoitus tarkastella hoitajien ja alle kolmevuotiaiden

lasten välistä vuorovaikutusta sekä lapsen kiintymyskäyttäytymistä eri päivähoitomalleissa.

Niin kuin osa teistä saattaa muistaa, olin viime syksynä vierailemassa lopputyöni puitteissa yhden päivän

(päivähoitoryhmän nimi) ryhmässä. Nyt tämän kuun viimeisellä viikolla olisikin toisen vierailun aika.

Olen tulossa (keto) 2728.4  päiväkotiin vierailemaan. Tällöin tarkoitukseni on kerätä aineistoa graduani

varten mm. videoimalla. Käytännössä pyrin kuvaamaan lähinnä tulotilanteita sekä ruokailutilanteita.

Näitä mahdollisia videotallenteita tulen käyttämään vain ja ainoastaan tutkimuskäyttöön ja mahdollisesti

koulutuskäyttöön (kaupungin nimi) päivähoitopiirin Kavatuskumppanuushankkeen puitteissa. Niitä ei siis

tulla esittämään julkisesti missään, eikä nauhalla näkyvien henkilöiden henkilöllisyys tule

luonnollisestikaan missään vaiheessa tutkimustani esille.

Näin ollen pyydänkin että annatte luvan videoaineiston kuvaamiseen lapsenne päiväkotiryhmässä

lopputyötäni varten.

Keväisin terveisin HannaLeena Räty

Mikäli haluatte lisätietoja aiheesta niin vastaan mielelläni.

Yhteystietoni: puh (puhelinnumero) &  sähköposti (sähköpostiosoite)

___ Annan luvan videotallenteiden kuvaamiseen vain tutkimuskäyttöön

___ Annan luvan videotallenteiden kuvaamiseen tutkimus ja koulutuskäyttöön.

_____________________________________

Vanhemman allekirjoitus



Liite 3
Tiedoksianto & tutkimuslupapyyntö (päivähoitoryhmän nimi)

lasten vanhemmille

Olen tekemässä pro gradutyötä Tampereen yliopiston sosiaalipsykologian laitokselle aiheesta hoitajan ja

lapsen välinen vuorovaikutus. Tutkielmassani on tarkoitus tarkastella hoitajien ja alle kolmevuotiaiden

lasten välistä vuorovaikutusta sekä lapsen kiintymyskäyttäytymistä eri päivähoitomalleissa.

Niin kuin osa teistä saattaa muistaa, olin viime syksynä vierailemassa lopputyöni puitteissa yhden päivän

pienten ryhmässä. Nyt tämän kuun viimeisellä viikolla olisikin toisen vierailun aika. Olen tulossa 2526.4

(mati) päiväkotiin vierailemaan. Tällöin tarkoitukseni on kerätä aineistoa graduani varten mm.

videoimalla. Käytännössä pyrin kuvaamaan lähinnä tulotilanteita sekä ruokailutilanteita.

Näitä mahdollisia videotallenteita tulen käyttämään vain ja ainoastaan tutkimuskäyttöön. Niitä ei siis tulla

esittämään julkisesti missään, eikä nauhalla näkyvien henkilöiden henkilöllisyys tule luonnollisestikaan

missään vaiheessa tutkimustani esille. Olen siis ainoa joka nauhat näkee ja niitä analysoi.

Näin ollen pyydänkin että annatte luvan videoaineiston kuvaamiseen lapsenne päiväkotiryhmässä

lopputyötäni varten.

Keväisin terveisin

HannaLeena Räty

Mikäli haluatte lisätietoja aiheesta niin vastaan mielelläni. Tässä yhteystietoni:

puh: (puhelinnumero)

sähköposti: (sähköpostiosoite)

___ Annan luvan videotallenteiden kuvaamiseen vain tutkimuskäyttöön

___ Annan luvan videotallenteiden kuvaamiseen tutkimus ja koulutuskäyttöön.

_____________________________________

Vanhemman allekirjoitus


