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Alle 3-vuotiaiden lasten päivähoito herättää keskustelua. Eriäviä mielipiteitä 

syntyy muun muassa siitä, tarvitaanko pienten lasten ryhmään varhaiskasvatuk-

sen opettajaa. Alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus nähdään hyvin pitkälti 

perushoidollisena. Perushoitoon sisältyviä pedagogisia näkökulmia ei kuiten-

kaan aina osata havaita tai sanoittaa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuoda 

esiin perushoitoon liittyvää pedagogiikkaa kuvaamalla varhaiskasvatuksen 

opettajien toteuttamaa unipedagogiikkaa alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryh-

missä.  

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto kerät-

tiin haastattelemalla neljää alle 3-vuotiaiden päiväkotiryhmässä työskentelevää 

varhaiskasvatuksen opettajaa. Aineiston analyysimenetelmänä hyödynnettiin 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. 

Aineiston pohjalta luotiin viisi unipedagogiikkaa kuvaavaa luokkaa, jotka 

ovat turvallisuuden tunteen luominen & hyvinvoinnista huolehtiminen, taitojen 

harjoittelemisen mahdollistaminen, yksilöllisyys, toimivan, turvallisen & unille 

sopivan ympäristön rakentaminen sekä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. 

Tutkimustuloksissa korostuu se, että pedagogiikan rakentuminen on koko-

naisuus. Pedagogisia toimintoja on mahdotonta erottaa koskemaan vain tiettyä 

osaa päivästä. Tutkimustulosten perusteella onkin selvää, että myös perus-

hoidollisiin tilanteisiin, kuten päiväuniin on liitettävissä erilaisia pedagogisesti 

perusteltavissa olevia toimintatapoja. 
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JOHDANTO 

Varhaiskasvatustieteen saralla tutkimus on painottunut 3–5-vuotiaiden ryhmien 

sekä esikouluryhmien tutkimiseen (Hännikäinen & Rutanen 2013, 2), jättäen alle 

3-vuotiaiden ryhmät varjoonsa. Tämä voi osittain johtua varhaiskasvatukseen 

osallistuvien lasten ikäjakaumasta, sillä kaikista pienimpiä lapsia hoidetaan edel-

leen paljon kotona. Kaikista Suomen alle 1-vuotiaista vain 0,9% osallistui vuonna 

2018 varhaiskasvatukseen ja 2-vuotiaista varhaiskasvatukseen osallistui 66,3%. 

Samana vuonna, 5-vuotiaiden kohdalla luku oli jo 88,6%. (THL 2018.) Varhais-

kasvatukseen kuitenkin osallistuu yhä enemmän taaperoikäisiä lapsia (Hänni-

käinen & Munter 2018, 1). Tutkimustietoa alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasva-

tuksesta siis tarvitaan.  

Alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatus on herättänyt keskustelua siitä, 

onko pienten lasten paikka ollenkaan päiväkodissa. Vastalauseita pienten lasten 

päivähoidolle on herännyt niin asiantuntijoiden (kts. Sinkkonen 2017) kuin maal-

likoiden keskuudessa. Perusteluina on käytetty esimerkiksi sitä, että pienet lap-

set eivät hyödy varhaiskasvatuksesta. Tutkimusten mukaan alle 3-vuotiaiden 

osallistuminen varhaiskasvatukseen ei kuitenkaan näyttäisi aiheuttavan negatii-

visia vaikutuksia lapsen kehittymiseen ja kouluttautumiseen (Erola 2018, 450). 

Erolan (2018, 448) mukaan vaikutukset saattavat jopa olla jossain määrin positii-

visia ja varhain päiväkotiin siirtyneet lapset näyttäytyisivät kouluttautuvan pi-

demmälle kuin kotihoidossa pitkään olleet ikätoverinsa. 

Pienille lapsille ei voida kuitenkaan toteuttaa samanlaista varhaiskasva-

tusta kuin vanhemmille lapsille (Siren-Tiusanen 2002, 15). Alle 3-vuotiaiden las-

ten varhaiskasvatusryhmiä ohjaa pitkälti pienten lasten kehitykselliset erityis-

piirteet ja omanlaiset tarpeet. Alle 3-vuotiaat tarvitsevat selkeitä rutiineja (Siren-

Tiusanen 2002, 22) ja heidän tarpeidensa tyydyttäminen vaikuttaa merkittävästi 

heidän käyttäytymiseensä (Siren-Tiusanen & Tiusanen 2002, 79). Lisäksi he vasta 

opettelevat itsenäisyyteen liittyviä taitoja (Siren-Tiusanen & Tiusanen 2002, 69) 

sekä erilaisia perustaitoja, kuten kävelemistä ja puhumista (kts. Nurmi, Ahonen, 



 
 

Lyytinen, H., Lyytinen, L. & Ruoppila 2015). Toteuttaakseen juuri alle 3-vuoti-

aille soveltuvaa varhaiskasvatusta, tarvitsevat varhaiskasvatuksen opettajat tut-

kittua tietoa toimintansa tueksi. 

Pienten lasten varhaiskasvatuksesta puhuttaessa tulee esiin myös kysymys 

varhaiskasvatuksen opettajien tarpeellisuudesta. Alle 3-vuotiaiden lasten var-

haiskasvatusta pidetään herkästi pelkästään perushoidollisena (Karila 2001, 273). 

Perushoidolliset tilanteet ovat kuitenkin yhtä lailla tärkeitä pedagogisia hetkiä 

niin kuin suunnitellut toiminnatkin (Varhaiskasvatuksen perusteet 2018, 23), 

vaikka niiden pedagogista arvoa ei välttämättä aina tunnisteta.  

Yksi näistä perushoidollisista tilanteista on päiväunitilanne. Päiväunia on 

tutkittu lähinnä lapsen terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta siihen 

liittyvän pedagogiikan tutkimus on ollut todella vähäistä. Arjessa päiväunien 

merkitys nähdään lähinnä arkisena, itsestään selvänä osana päivää, jonka tarkoi-

tuksena on antaa lapsille mahdollisuus levätä. Päiväunilla on iso merkitys pienen 

lapsen hyvinvoinnille (kts. Siren-Tiusanen & Tiusanen 2002), mutta päiväuni-

tilanteeseen voidaan sisällyttää myös pedagoginen näkökulma.  

Tutkimukseni taustalla vaikuttaakin ajatus siitä, että pedagogiikka on osa 

myös alle 3-vuotiaiden lasten varhaiskasvatusta ja perushoitotilanteita, esimer-

kiksi päiväunia. Haluan tutkimuksellani tuottaa lisää tietoa alle 3-vuotiaiden var-

haiskasvatuksesta, vähän tutkittuun aiheeseen eli päiväuniin keskittyen. Tutki-

mukseni tarkoituksena on kuvailla päiväuniin liittyvää pedagogiikkaa ja näin ol-

len myös tuoda esiin perushoitotilanteiden pedagogista arvoa.
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1 ALLE 3-VUOTIAAT VARHAISKASVATUK-

SESSA 

Tässä luvussa kuvailen alle 3-vuotiaiden kehitystä ja tähän ikävaiheeseen kuu-

luvia ominaispiirteitä.  Lisäksi kuvaan tarkemmin sitä, millaisena alle 3-vuotiai-

den varhaiskasvatus näyttäytyy.

1.1 Alle 3-vuotiaiden kehitys ja ominaispiirteet 

Tutkimusten mukaan kolme ensimmäistä vuotta ovat oleellisia lapsen kasvun, 

oppimisen ja hyvinvoinnin kannalta (Hännikäinen 2016, 17). Varhaislapsuudessa 

tapahtunut oppiminen ja kehitys luokin pohjaa tulevaisuudessa opittaville tai-

doille (Nurmi ym. 2015, Jakkula 2008, 33).  

Yksi tämän ikävaiheen erityispiirteistä on nopea kehittyminen. Pienet lap-

set kasvavat nopeasti ja samalla hermojärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa 

(Siren-Tiusanen 2002, 15). Pienten lasten hermoverkot järjestäytyvät eli hermoso-

lujen väliset yhteydet eli synapsit syntyvät tai karsiutuvat. Järjestäytyminen ta-

pahtuu geneettisesti, mutta ympäristöllä on oma vaikutuksensa. (Nurmi ym. 

2015.) Lapsen kehityksen ajatellaan tapahtuvan lapsen sisäisten tekijöiden (eng. 

nature) ja ympäristöön (eng. nurture) liittyvien tekijöiden yhteisvaikutuksesta 

(Nurmi ym. 2015).  

Ympäristön merkitys näkyykin pienten lasten kehityksessä. Alle 3-vuotiai-

den lasten oppiminen on kokonaisvaltaista ja se tapahtuu tiiviissä vuorovaiku-

tuksessa ympäristön kanssa (Hännikäinen 2016, 1).  Alle 3-vuotiaan lapsen liik-

kuma-ala on vielä pieni, joten ympäristö on sitäkin tärkeämmässä roolissa kiin-

nostuksen kohteiden suuntaamisessa sekä lapsen käyttäytymisen muokkaami-

sessa (Nurmi ym. 2015). Ympäristön on oltava toisaalta johdonmukainen ja tuttu, 

jotta lapsi kokee hallinnan ja turvallisuuden tunnetta (Aro 2020, 22) ja toisaalta 
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stimuloiva ja monipuolinen, jotta lapsi kehittyy ja oppii uusia taitoja (Hännikäi-

nen 2015). 

Pieni lapsi tarvitsee aikuisia monella eri tavalla. Kehittyäkseen lapsi tarvit-

see turvallisen, vakaan ja läheisen ihmissuhteen tai ihmissuhteita, joissa lasta ar-

vostetaan. Mitä nuoremmasta lapsesta on kysymys, sitä riippuvaisempi hän on 

molemminpuolisesta, emotionaalisesta suhteesta vastaanottavaisiin aikuisiin. 

(Hännikäinen 2015.) Yksi merkittävä suhde on lapsen ja hänen huoltajansa väli-

nen, vastavuoroinen kiintymyssuhde. Näissä varhaisissa ihmissuhteissa lapselle 

kehittyy sisäisiä malleja omasta arvosta, turvasta ja läheisyydestä, jotka vaikut-

tavat lapsen myöhempään toimintaan. (Nurmi 2015 ym.)  

Pienet lapset tarvitsevat aikuisia myös tarpeidensa tyydyttämiseen ja tun-

teidensa säätelyyn. Fysiologisten tarpeiden, kuten nälän tai levon, tyydyttämi-

nen tai tyydyttämättä jättäminen vaikuttaa huomattavasti lapsen vireystilaan, 

käyttäytymiseen ja tunnetiloihin (Siren-Tiusanen 2002, 18; Siren-Tiusanen & Tiu-

sanen 2002, 79) Alle 3-vuotiaiden lasten tunteet ovat herkästi herääviä, ristiriitai-

sia ja voimakkaita (Siren-Tiusanen 2002; 19, Kinos 2008, 13), sillä pienellä lapsella 

on aikuista heikompi kyky käyttää kognitiivisia keinoja tunteidensa säätelyyn 

(Aro 2020, 26). Lapsi tarvitsee aikuisen välitöntä tukea ymmärtääkseen ja halli-

takseen tunteitaan (Kinos 2008, 13).  Taito säädellä tunteita kehittyy huomatta-

vasti vasta kolmannen ikävuoden jälkeen (Aro 2020, 25). 

Ihminen on suuntautunut olemaan vuorovaikutuksessa jo syntymästään. 

Lapset, jotka eivät osaa vielä edes puhua, pyrkivät tekemään aloitteita ja olemaan 

näin vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (Aro 2020, 22). Aikuisen teh-

tävänä on tulkita näitä aloitteita ja niiden merkityksiä ja sitä kautta pyrkiä vas-

taamaan lapsen tarpeisiin (Jakkula 2008, 35). Lapsi voi esimerkiksi osoittaa sor-

mella esinettä, josta hän on kiinnostunut tai ojentaa käsiään syliin haluamisen 

merkiksi (Nurmi ym. 2015). Lapsen mahdollisuudet olla vuorovaikutuksessa 

muiden ihmisten kanssa paranevat hänen oppiessaan puhumaan. Lapsella on jo 

syntyessään valmiuksia kielen oppimiseen ja yleensä lapset oppivat puhumaan 

ensimmäisten ikävuosiensa aikana (Nurmi ym. 2015).  
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Ensimmäisten ikävuosien aikana myös lapsen motoriset taidot kehittyvät. 

Kuten kielen oppimisessa, myös motoristen taitojen oppimisessa ihmisellä on 

synnynnäisiä valmiuksia, jotka näkyvät erilaisina reflekseinä jo vauvaiässä 

(Sääkslahti 2018). Pienen lapsen kehitys on proksimodistaalista eli kehityssuunta 

on vartalon keskiviivasta ääriosiin. Tästä syystä lapsen karkeamotoriset taidot, 

kuten käveleminen ja juokseminen kehittyvät ennen hienomotorisia taitoja, jotka 

vaativat ranteen ja sormien liikkeitä. (Nurmi ym. 2015.) Lapset oppivat yleensä 

kävelemään ensimmäisen ikävuoden aikana (Nurmi ym. 2015). Motoristen taito-

jen kehityksessä on kuitenkin yksilöllisiä eroja (Nurmi ym. 2015) ja erilaisten tai-

tojen kehittyminen riippuu myös siitä, kuinka paljon lapsella on mahdollisuuksia 

harjoitella niitä (Sääkslahti 2018). 

1.2 Alle 3-vuotiaat varhaiskasvatuksessa  

Kolmen vuoden ikä toimii ikään kuin rajapyykkinä lainsäädännössä ja ohjaavissa 

asiakirjoissa, sekä Suomessa että muissa Euroopan maissa. Pienten lasten var-

haiskasvatusryhmissä esimerkiksi vaatimukset työntekijöiden pätevyydestä 

ovat matalammalla ja lapsi/aikuissuhde on pienempi (Hännikäinen 2016, 2). 

Lainsäädäntö näkyy myös varhaiskasvatuksen aloittamisiässä. Suomen varhais-

kasvatuslain (2018/540) mukaan lapsi saa aloittaa varhaiskasvatuksen äitiys- ja 

vanhempainrahakauden loputtua. Lapsi saa siis aloittaa varhaiskasvatuksen 9 

kk:n iässä. Suomessa lapsen huoltajalle maksetaan kuitenkin kotihoidon tukea, 

mikäli tämä hoitaa alle 3-vuotiasta lasta kotonaan (Kela 2020).  

Alle 3-vuotiaille lapsille on toteutettava erilaista varhaiskasvatusta kuin 

vanhemmille lapsille (Siren-Tiusanen 2002, 15) ja alle 3-vuotiaat lapset sijoitetaan 

usein omanikäistensä ryhmään (Hännikäinen 2018, 1). Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteiden (2018) mukaan lapsen ikä ja kehitysvaihe on otettava huomi-

oon oppimisympäristön luonnissa, lapsiryhmien muodostamisessa, työtapojen 

valinnassa sekä lapsen kanssa tehtävissä yhteistyömuodoissa. 
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Oppimisympäristön luomisessa ikä näkyy esimerkiksi rutiinien tärkey-

dessä. Pienillä lapsilla ei ole vielä keinoja ennakoida tulevaa, joten rutiinit ja py-

syvyys ovat tärkeitä alle 3-vuotiaan hallinnan ja turvallisuuden tunteille (Siren-

Tiusanen 2002, 22; Wildenger, McIntyre, Fiese & Eckert, 2008). Selkeä päivärytmi 

yhdistyy myös tarpeiden täyttämiseen, sillä lapsen elimistö noudattaa biorytmin, 

kuten nälän ja levon tarpeen, osalta syklistä vaihtelua (Siren-Tiusanen 2002, 24). 

Kasvattajat ovat tärkeässä roolissa siinä, miten he rakentavat päivää erilaisin 

aika- ja tilajärjestelyin. Varhaiskasvattajat tekevätkin erilaisia ratkaisuja lasten 

puolesta esimerkiksi päättämällä istumapaikat ruokailutilanteita varten. (Ruta-

nen 2012, 47.) Päivärytmin rakentaminen ei ole ainoastaan varhaiskasvatusta 

koskettava asia, sillä Wildengerin ym. (2008) tutkimuksen mukaan merkittävät 

erot lapsen perheen päivärytmissä ja varhaiskasvatuksen päivärytmissä voivat 

vaikeuttaa lapsen siirtymistä kotihoidosta päivähoitoon.  

Lasten paikat, kuten päiväkoti, rakentuvat myös lasten aktiivisen toimin-

nan kautta, eivät ainoastaan aikuisten rakentamien raamien mukaan. Vaikka lap-

set rakentavatkin tilaa yhdessä, on jokaisella lapsella omat, yksilölliset havain-

tonsa ja kokemuksensa. (Rutanen 2012, 53.) Rutasen (2012) tutkimuksen mukaan 

lapset neuvottelevat toiminnan rajoista ja merkityksistä sekä verbaalisesti että 

nonverbaalisesti.  

Alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmässä korostuu lasten sylin tarve, 

mikä myös osaltaan määrittää pienten lasten varhaiskasvatusta. Hännikäinen 

(2015) on tutkinut sitä, milloin sylissä oleminen tapahtuu ja kuka saa olla sylissä. 

Tutkimuksessa selvisi, että lapset aloittivat päivänsä yleensä niin, että vanhem-

mat siirsivät lapsensa varhaiskasvattajan syliin. Aikuisen syli on kuitenkin käy-

tettävissä pitkin päivää, ja lapset istuivat aikuisen sylissä myös perushoitotoi-

menpiteiden ja toimintahetkien aikana. (Hännikäinen 2015.) Hännikäisen (2015) 

tutkimuksessa jokainen havainnoitavan ryhmän lapsista oli aikuisen sylissä päi-

vän aikana. Eniten sylissä kuitenkin viettivät aikaa ryhmän pienimmät ja vasta 

päiväkodin aloittaneet lapset. 

Toiminnan toteuttaminen alle 3-vuotiaiden ryhmissä poikkeaa vanhempien 

lasten kanssa toteutettavasta toiminnasta. Perushoidolliset tilanteet vievät ison 
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osan ajasta pienten ryhmässä (Puroila 2002, 86). Toimintahetkien toteuttamista 

rajaa myös se, että pienet lapset rasittuvat staattisista, samoina pysyvistä asen-

noista, kuten pitkään istumisesta. Alle 3-vuotiailla ei ole myöskään vielä kykyä 

odottaa pitkään hiljaa paikallaa, vaan nämä taidot ovat vasta kehittymässä. (Si-

ren-Tiusanen 2002, 19.) 

2 PERUSHOITO JA PÄIVÄUNET 

Tässä luvussa määrittelen perushoidon käsitteen ja tarkastelen perushoidon mer-

kitystä varhaiskasvatuksessa. Tämän jälkeen siirryn kuvaamaan unta ja nukku-

mista sekä päiväunia.  

2.1 Perushoito 

Sanat ”hoitaa” tai ”hoito” liitetään yleensä terveydenhoitoon. Kielitoimiston sa-

nakirjan mukaan sanalla ”hoitaa”, tarkoitetaan ”jostakin huolta pitämistä” sekä 

”jonkun paranemisesta huolehtimista” (Kielitoimisto 2020). Varhaiskasvatuk-

sessa käsitteillä on tätä laajempi merkitys. Varhaiskasvatuksen perusteet (2018, 

23) kuvaa hoidon käsitettä ja sen merkitystä varhaiskasvatuksessa seuraavasti: 

”Hoito on fyysisistä perustarpeista huolehtimista ja tunnepohjaista välittämistä. Tavoit-

teena on, että lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi ja kokee olevansa yhtey-

dessä toisiin ihmisiin.  

Päivittäin toistuvat tilanteet, kuten ruokailu, pukeminen ja riisuminen, lepo ja hygieni-

asta huolehtiminen, ovat keskeinen osa lapsen päivää. Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet 

ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan esimerkiksi vuoro-

vaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä tot-

tumuksia.” 
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Kettukangas (2017) esittelee tutkimuksissaan ”perustoiminnot”- termin, jolla ku-

vataan samaa ilmiöaluetta, kuin ”perushoidolla” tai ”hoitotilanteilla”.  Tällä het-

kellä perushoito on suomalaisessa varhaiskasvatuksen tutkimuksessa sekä alan 

kirjallisuudessa termeistä käytetyin. Englannin kielessä suora käännös perus-

hoidolle olisi ”basic care”, mutta englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään 

useammin termiä ”routines” tai ”care”. (Kettukangas 2017, 79, 19.)  

Pienten lasten ryhmässä hoito, kasvatus ja opetus nivoutuvat yhteen yhte-

näiseksi kokonaisuudeksi (Hännikäinen 2016, 50). Kasvatus, opetus ja hoito saa-

vat kuitenkin erilaisia painotuksia eri-ikäisten lasten ryhmissä (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018, 23). Täten myös varhaiskasvattajan rooli on erilai-

nen, sillä mitä nuorempia lapset ovat, sitä enemmän hoitoa he tarvitsevat (Hän-

nikäinen 2016, 16). Puroila (2002, 86) toteaa väitöskirjassaan, että hoivan ei tulisi 

yhdistyä vain yhteen ammattiryhmään, vaan varhaiskasvatuksessa jokaisen 

työntekijän tulisi toteuttaa perushoitoa.  

Varhaiskasvatuksessa hoidon (eng. care) ajatellaan usein tarkoittavaan pe-

rushoidollisia toimenpiteitä, mutta hoito sisältää myös psyykkisen ja tunnepitoi-

sen aspektin (eng. caring) (Hännikäinen 2016, 35–36; Rutanen & Hännikäinen 

2017, 4). Ilman huolenpitoon liittyviä positiivisia tunteita, kuten läheisyyden ja 

liittymisen tunteita, hoitotilanteista tulee helposti pinnallisia ja teknisiä. Toisaalta 

Suomessa hoitoon on suhtauduttu myös suorituskeskeisesti, jolloin huolenpidon 

tavoitteeksi on asetettu kohteen, esimerkiksi lapsen, irtaannuttaminen hoidon 

tarpeesta ja itsenäinen selviäminen. (Niikko 2008, 74–75, 72.) 

Hoito ei aina kohdistu ainoastaan yhteen lapseen kerrallaan. Varhaiskasva-

tuksen opettajien ja hoitajien on jatkuvasti pidettävä silmällä koko ryhmää ja 

huolehdittava kaikkien hyvinvoinnista (Rutanen & Hännikäinen 2017, 14). Tätä 

tukevat perushoidon tarpeista lähtöisin toteutetut tilaratkaisut. Tilavat eteiset, 

lasten tasolla olevat säilytystilat ja väljät wc-tilat ovat esimerkkejä siitä, kuinka 

päiväkodin tiloja on suunniteltu sujuvaa perushoidon toteutumista varten. 

(Niikko 2008, 70.)  
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2.2 Päiväunet 

Tässä alaluvussa kuvaan uneen liittyviä taustaprosesseja, sen määrää ja ajankoh-

taa. Tämän jälkeen tarkennan näkökulmaani koskemaan päiväunia. Esittelen sa-

malla päiväunia ja unta koskevaa tutkimusta. Lopuksi määrittelen unipedagogii-

kan käsitteen.  

2.2.1 Uni ja nukkuminen 

Uni rakentuu kahdesta vaiheesta, NREM-unesta ja REM-unesta. NREM-uni voi-

daan vielä jakaa kolmeen eri tasoon, joiden kestot ja syvyydet vaihtelevat. (Min-

dell & Owens 2010). Unen kolmas taso, syvän unen vaihe, on aiemmin jaettu vielä 

kahteen osaan, jolloin NREM-unessa olisi yhteensä neljä tasoa (Saarenpää-Heik-

kilä 2001, 1087). NREM-uni ja REM-uni vaihtelevat unen aikana sykleittäin, jotka 

kestävät 90 minuutista 110 minuuttiin. NREM-unen aikana aivotoiminta on suh-

teellisen vähäistä, kun taas REM-unen aikana aivot ovat aktiivisimmillaan. (Min-

dell & Owens 2010.) Unen eri vaiheilla on erilaisia merkityksiä. NREM-uni on 

yhdistetty hyvinvointiin (Saarenpää-Heikkilä 2001, 1087) ja virkistymiseen (Min-

dell & Owens 2010), kun taas REM-uni yhdistetään tunne-elämään (Saarenpää-

Heikkilä 2010, 1087) ja kognitiivisiin toimintoihin (Mindell & Owens 2010).  

Ihminen tarvitsee unta pysyäkseen toimintakykyisenä (Mindell & Owens 

2010). Unella onkin tärkeä tehtävä energiatasojen palauttamisessa ja uupumisen 

estämisessä (Siren-Tiusanen & Robinson 2001). Uni on yhteydessä myös keskus-

hermoston ja elimistön immuunijärjestelmän toimintaan (Tiusanen & Siren-Tiu-

sanen 2002, 79–80). Tämän lisäksi unella on merkitystä myös kognitiivisten toi-

mintojen kannalta. Unen on todettu olevan yhteydessä muistin toimintaan (Min-

dell & Owens 2010), sekä oppimis- ja keskittymiskykyyn (Tiusanen & Siren-Tiu-

sanen 2002, 79–80). Unen oppimista edistävä vaikutus perustuu siihen, että he-

reillä ollessa kehittyneet muistijäljet aktivoituvat unessa uudelleen ja sen kautta 

vahvistuvat (Sallinen 2013).  

Lapsen uni eroaa aikuisen unesta rakenteeltaan. Vastasyntyneen unen ra-

kenne on erilainen kuin aikuisen, sillä siitä ei voida erottaa unen eri vaiheita. 
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Vastasyntyneen univaiheet ovat aktiivinen uni, hiljainen uni sekä välimuotoinen 

uni. (Saarenpää-Heikkilä & Paavonen 2008.)  Muutaman kuukauden ikäisenä 

vauvan uni vastaa jo vaiheiltaan aikuisen unta, mutta unijakso on vain tunnin 

mittainen (Saarenpää-Heikkilä & Paavonen 2008). Myös eri univaiheiden pituu-

det poikkeavat aikuisen unesta. Ensimmäisten elinvuosien aikana lapsen uni 

koostuu suurimmaksi osaksi REM-unesta ja sen määrä alkaa vastata aikuisen 

REM-unen määrää vasta leikki-iässä (Saarenpää-Heikkilä 2001, 1087). Vastasyn-

tyneen vuorokausirytmi ei myöskään vastaa aikuisen rytmiä, vaan se kehittyy 

vähitellen pitkiä, yöhön painottuvia nukkumisjaksoja suosivaksi (Saarenpää-

Heikkilä & Paavonen 2008; Saarenpää-Heikkilä 2001, 1087). 

Pienet lapset tarvitsevat enemmän unta kuin aikuiset. Lapset nukkuvat en-

simmäisen vuoden ikäisinä noin 14–15 tuntia päivässä (Siren-Tiusanen & Robin-

son 2001), kun taas 2-vuotiaat lapset nukkuvat keskimäärin noin 13 tuntia päi-

vässä (Chaput, Gray, Poitras, Carson, Gruber, Birken, MacLean, Aubert, Samp-

son & Tremblay 2017, 92). Unirytmissä ja unen määrän tarpeessa on olemassa 

kuitenkin yksilöllistä vaihtelua ja siihen vaikuttavat esimerkiksi perintötekijät, 

ympäristötekijät sekä sosiaaliset tekijät (Chaput ym. 2017, 92).  

Kohyama ym. (2002) on tutkinut nukkumaanmenoaikojen vaikutusta lap-

sen unen määrään. Kohyaman ym. (2002) japanilaistutkimuksen mukaan puolet 

3-vuotiaista lapsista nukahtavat iltakymmeneltä tai sen jälkeen. Tutkimuksessa 

kävi myös ilmi, että lapset, jotka menevät myöhemmin nukkumaan nukkuvat 

vähemmän kuin aikaisemmin nukkumaan menevät lapset (Kohyama, Shiiki, 

Ohinata-Sugimoto & Hasegawa 2002). Lasten unien pituudella on merkitystä, 

sillä tutkimusten mukaan pidemmät unet ovat yhteydessä lapsen sosiaalisiin tai-

toihin, itsetuntoon sekä optimistisuuden tunteeseen (Lemola, Räikkönen, 

Scheier, Matthews, Pesonen, Heinonen, Lahti, Komsi, Paavonen & Kajantie 2011). 

Lyhyet unet on yhdistetty myös erilaisiin terveysongelmiin esimerkiksi lasten 

ylipainoon (Patel & Hu 2007). 
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2.2.2 Päiväunet 

Päiväunien nukkuminen liittyy lasten suurempaan unen tarpeeseen (Burnham, 

Gaylor & Wei 2016) sekä lapsen aktiivisen hereillä olon kestoon (Tiusanen & Si-

ren-Tiusanen 2002, 81). Keskushermoston kypsyys, ja sitä kautta lapsen ikä, on 

yhteydessä siihen, kuinka kauan lapsi kykenee olemaan aktiivisesti valveilla. 10 

kk:n ikäisellä lapsella aktiivinen valveillaoloaika on keskimäärin noin 3,5 tuntia. 

1–1,5 ikäisellä lapsella se on 4–4,5 tuntia ja 1,5–2-vuotiaalla lapsella 5-5,5 tuntia. 

(Tiusanen & Siren-Tiusanen 2002, 81.) 

Vastasyntyneet nukkuvat yleensä kahdet päiväunet ja toisista päiväunista 

luovutaan lapsen toisen elinvuoden aikana (Burnham, Gaylor & Wei 2016, Siren-

Tiusanen & Robinson 2001). Päiväunien pituus lyhenee lapsen kasvaessa, sa-

malla kun unen kokonaistarve vähenee aivojen ja keskushermoston kypsyessä 

(Burnham, Gaylor & Wei 2016). Lasten terveys 2010 -raportin mukaan 1-vuotiaat 

lapset nukkuvat päiväunia keskimäärin noin 2,5 tuntia päivässä, kun taas 3-vuo-

tiaat nukkuvat noin 1,5 tuntia päivässä. Tutkimukseen osallistuneista yksivuoti-

aista lähes kaikki nukkuivat päiväunia päivittäin ja 67% kolmevuotiaista nukkui 

säännöllisesti päiväunia. (Mäki 2010, 102.) 

Unirytmiin ja unen määrään vaikuttavat biologian lisäksi myös kulttuuriset 

tekijät (Siren- Tiusanen & Robinson 2001). Esimerkiksi yhdysvaltalaistutkijoiden, 

Mindellin & Owensin (2010) mukaan 15% viisivuotiaista nukkuu päiväunia, kun 

taas suomalaisen Lasten terveys 2010-raportin mukaan viisivuotiaista vielä 30% 

prosenttia nukkui säännöllisesti päiväunia (Mäki 2012, 103). Weissbluthin (1995) 

mukaan päiväunista luovutaan yleensä kokonaan seitsemän vuoden iässä. 

Tutkimusten valossa näyttäisi kuitenkin siltä, että päiväunien pituudella ei 

ole niin suurta merkitystä kehitykselle. Burnhamin, Gaylorin & Wein (2016) pit-

kittäistutkimuksessa selvitettiin päiväunien keston yhteyttä kognitiiviseen, mo-

toriseen sekä sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen. Tulosten mukaan päi-

väunien kestolla ei olisi yhteyttä näiden taitojen kehittymiseen. Thorpen ym. 

(2015) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa kävi ilmi, että päiväunien yhtey-

destä näiden taitojen kehitykseen on tullut ristiriitaisia tuloksia.  
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Tutkimusten mukaan päiväunilla on kuitenkin merkitystä lapsen hyvin-

voinnille ja jaksamiselle. Tutkimusten mukaan pienten lasten ryhmässä, lasten 

stressihormonitasot laskevat iltapäivällä, päiväunien jälkeen (Siren-Tiusanen & 

Robinson 2001). Bergerin ym. (2011) tutkimuksen mukaan päiväunien poisjättä-

minen aiheutti taaperoikäisille lapsille positiivisten tunteiden vähenemistä ja ne-

gatiivisten lisääntymistä.  

2.2.3 Unipedagogiikka 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018, 22) määrittelevät pedagogiikan 

olevan tutkittuun tietoon perustuvaa, ammattilaisten toteuttamaa suunniteltua 

ja tavoitteellista toimintaa lasten oppimisen ja hyvinvoinnin toteutumiseksi. Pe-

dagogiikka sisältääkin ajatuksen siitä, että on olemassa joku, joka opettaa ja joku, 

joka oppii (Hännikäinen 2013, 33). Hännikäisen (2013, 33) mukaan käsitettä käy-

tetään Suomessa myös laajemmassa tarkoituksessa ja pedagogiikalla tarkoitetaan 

myös kasvatustiedettä, erilaisia opetuksen suuntauksia, taitoa toimia kasvatus-

aloilla sekä koulutuspoliittisia ratkaisuja.  

Raision kaupungin Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmä (VARKE) on 

laatinut julkaisun, jossa se esittelee käsitteen ”arkitoimintapedagogiikka”, jolla 

tarkoitetaan perushoitotilanteiden tietoista hyödyntämistä varhaiskasvatuksen 

kasvatustavoitteiden saavuttamiseksi. Arkitoimintapedagogiikassa arkitilanteet, 

eli pukemis- ja riisumistilanteet, ruokailu, päivälepo, ulkoilu, hygieniatilanteet 

sekä siirtymätilanteet, nähdään mahdollisuuksina toteuttaa pedagogiikkaa.  (Ki-

nos 2008, 3.) Päivälepoon liittyviä pedagogisia toimintatapoja ovat esimerkiksi 

tarinoiden ja laulujen kuunteluttaminen sekä rutiinien ja rituaalinen toteuttami-

nen (Kinos 2008, 18). 

Käytän tutkimuksessani arkitoimintapedagogiikkaan liittyvää, tarkemmin 

uniin liittyvää termiä ”unipedagogiikka” (kts. Tiusanen 2008). Tällä tarkoitan 

kasvattajien päiväunien aikaan toteuttamia perusteltuja, lasten oppimista ja hy-

vinvointia edistäviä ratkaisuja. Päiväunia on tutkittu pitkälti lapsen kehityksen 

(mm. Burnham ym. 2016) ja hyvinvoinnin näkökulmasta (mm. Kohyama ym. 

2002), eikä niinkään pedagogiselta kannalta. Tämän vuoksi tutkimuksia, jossa 
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käytettäisiin termiä ”unipedagogiikka” tai suoraa englanninkielistä käännöstä 

”sleep pedagogy” ei oikeastaan juurikaan ole.    
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3 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata sitä, millaista unipedagogiikkaa varhaiskas-

vatuksen opettajat toteuttavat alle 3-vuotiaden lasten päiväkotiryhmissä. Tästä 

tavoitteesta on johdettu suoraan myös tutkimuksen tutkimuskysymys, joka on 

seuraava: 

 

Millaista unipedagogiikkaa varhaiskasvatuksen opettajat toteuttavat alle 3-vuo-

tiaiden päiväkotiryhmissä? 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimukseni toteuttamiseen liittyviä seikkoja. Aloitan 

kuvaamalla tutkimukseni lähestymistapaa. Seuraavaksi esittelen tarkemmin tut-

kimukseni osallistujat, aineiston keruun ja aineiston analyysin. Lopussa kuvaan 

vielä eettiseen toimintaan liittyviä ratkaisuja.  

4.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa 

Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, joten sen tarkoituksena on 

kuvata ja ymmärtää tiettyä toimintaa (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkimuksen 

tavoitteena on kuvata sitä, millaista unipedagogiikkaa varhaiskasvatuksen opet-

tajat toteuttavat alle 3-vuotiaiden ryhmissä. 

4.2 Tutkimuksen osallistujat 

Tutkimukseen osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajaa, jotka työskentelevät 

alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Tutkimukseni käsittelee päiväunien 

pedagogista puolta ja koska varhaiskasvatuksen opettajat ovat pedagogisessa 

vastuussa ryhmässä (kts. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018), valikoi-

tuivat opettajat tutkimukseni osallistujiksi.  

Laadullisessa tutkimuksessa on perusteltua valita sellaisia tutkittavia, joilla 

on tietoa ja kokemusta tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2018), joten tä-

män vuoksi tutkittaviksi valikoituivat sellaiset varhaiskasvatuksen opettajat, 

jotka työskentelevät alle 3-vuotiaiden lasten ryhmissä. Haastateltavat henkilöt 

valikoitiin tutkimukseen siten, että kahden eri kaupungin kaikille päiväkotien 

johtajille laitettiin sähköpostitse viesti, jossa pyydettiin tutkimukseen soveltu-

vien henkilöiden yhteystietoja. Kriteerit tutkimukseen osallistumiseen olivat, 

että henkilön tulisi olla varhaiskasvatuksen opettaja ja työskennellä alle 3-vuoti-

aiden ryhmässä. Osaan haastateltavista otettiin yhteyttä johtajien jakamien säh-
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köpostien avulla ja osa ilmoitti itse haluavansa osallistua tutkimukseen. Tutkit-

tavien kokoaminen tapahtui siis lumipallo-otantana, jossa ideana on uusien tie-

donantajien, eli tässä tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opettajien, tavoittami-

nen avainhenkilöiden eli päiväkodin johtajien kautta (kts. Tuomi & Sarajärvi 

2018). 

Haastateltavat olivat iältään 24–58-vuotiaita (ka 43 vuotta). Haastateltavat 

olivat työskennelleet varhaiskasvatuksen opettajina 2–30 vuotta (ka 14,25 

vuotta), joista alle 3-vuotiaiden ryhmässä 2–20 vuotta (ka 6,75 vuotta). Haastatel-

tavat opettajat työskentelivät Keski-Suomessa sekä Uudellamaalla kunnallisissa 

päiväkodeissa. 

4.3 Aineiston keruu 

Aineisto kerättiin haastattelemalla, joka on yksi yleisemmistä laadullisen tutki-

muksen aineistonkeruumenetelmistä (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018). Haastattelut 

toteutettiin teemahaastattelulla eli puolistrukturoidulla haastatteluna, jotta haas-

tattelun avulla kerätyllä aineistoilla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin vastaa-

maan tutkimuskysymyksiin. Teemahaastattelussa haastateltavat vastaavat etu-

käteen valittuihin kysymyksiin, jotka liittyvät keskeisesti valittuun teemaan 

(Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkimuksen teema on päiväunien toteuttaminen alle 

3-vuotiaiden ryhmässä, joten kaikki haastattelukysymykset liittyivät kyseiseen 

aiheeseen. Haastattelukysymyksissä sivuttiin myös vanhempien näkemyksiä 

päiväunista sekä tiimin yhteisiä keskusteluja päiväuniin liittyen.  

Tutkittaville kerrottiin etukäteen tutkimuksen käsittelevän unipedagogiik-

kaa ja päiväunien järjestämistä lapsiryhmässä. Haastattelun tarkoituksena on ke-

rätä mahdollisimman paljon tietoa valitusta aiheesta ja tämän tavoitteen saavut-

tamiseksi tutkimuksen aihe on hyvä kertoa etukäteen. Jossain tilanteissa on myös 

perusteltua lähettää haastattelukysymykset etukäteen. (Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

Tutkimuksessani haastattelukysymyksiä ei annettu tutkittaville etukäteen aiheen 

arkisuuden vuoksi. Päiväunet koskettavat jokaista alle 3-vuotiaiden ryhmässä 
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toimivaa työntekijää, joten olettamuksena oli, että kaikki tutkittavat osaavat ku-

vata tapaansa järjestää päiväunia.  

Tuomen & Sarajärven (2018) mukaan siitä ei ole selkeää linjaa, että tuleeko 

jokaiselta tutkittavalta kysyä samat kysymykset, samassa järjestyksessä ja sa-

moilla sanamuodoilla. Tutkimuksessani jokaiselle tutkittavalle esitettiin kaikki 

kysymykset samassa järjestyksessä, sillä haastattelukysymykset etenivät krono-

logisesti. Osalta tutkittavista kysyttiin tämän lisäksi myös tarkentavia kysymyk-

siä. Etukäteen valitut haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 1. 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna, osittain käytännön syistä. 

Haastattelut oli alun perin tarkoitus toteuttaa työaikana, haastateltavien päivä-

kodeissa, jolloin päiväkodin toiminta olisi asettanut omat rajoitteensa. Työaiko-

jen ja sijaisten järjestäminen on sujuvampaa, mikäli ryhmästä haastatellaan vain 

yhtä aikuista kerrallaan. Lopulta haastattelut järjestettiin joko haastateltavan ko-

tona tämän vapaa-aikana tai puhelinhaastatteluna, joten myös tästä syystä yksi-

löhaastattelu oli perusteltu valinta. Osa puhelinhaastatteluista toteutettiin tutkit-

tavan vapaa-aikana ja osa työaikana.  

4.4 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, jossa ana-

lyysi ei pohjaudu suoraan teoriaan tai aineistoon vaan teoria toimii ikään kuin 

apuna aineiston luokittelussa (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018). Päädyin teoriaohjaa-

vaan analyysiin, koska teoreettisessa viitekehyksessä kuvatut teoriat lapsen ke-

hityksestä sekä Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) asettamat ta-

voitteet varhaiskasvatukselle ovat olleet ohjaamassa analyysiani.  

Aloitin aineiston analyysin siten, että kuuntelin haastattelut ja perehdyin 

niihin. Seuraavaksi litteroin nauhoitteet eli kirjoitin suullisen haastatteluaineis-

ton kirjalliseen muotoon. Pyrin litteroimaan aineiston sanasta sanaan, jotta ai-

neistolainausten esittäminen mahdollisimman alkuperäisessä muodossa onnis-

tuisi. En tehnyt litterointeja siten, että olisin huomioinut myös sanapainotukset 
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ja tauot, sillä tutkimuskysymykseni kannalta oli tärkeämpää tietää mitä sano-

taan, eikä niinkään miten sanotaan.  

Litteroinnin jälkeen luin aineiston läpi niin, että etsin aineistosta päiväuni-

tilanteeseen liittyviä, pedagogisesti perusteltavissa olevia toimintatapoja. Olin 

suunnitellut haastattelukysymykseni siten, että niiden avulla saataisiin tuotettua 

sellaista tietoa, joka vastaisi tutkimuskysymykseeni. Esimerkiksi kysymykset 

”Miten ryhmässänne toimitaan päiväunien jälkeen (kun lapset heräävät)? Mikä 

on mielestäsi oleellista tässä toiminnassa?”, tuottivat suoraan tietoa siitä, millai-

sia pedagogisia toimintatapoja päiväkotiryhmissä toteutetaan päiväunien jäl-

keen. Etsin aineistostani ilmaisuja, jotka vastaisivat tutkimuskysymykseeni ja 

merkitsin ne.  

Milesin ja Hubermanin (1994) mukaan sisällönanalyysi on kolmevaiheinen 

prosessi, joka sisältää seuraavat vaiheet: aineiston pelkistäminen, aineiston ryh-

mittely sekä teoreettisten käsitteiden luominen (Tuomi ja Sarajärvi 2018).  Ilmai-

sujen merkitsemisen jälkeen jatkoin analyysia pelkistämällä alkuperäisiä ilmai-

suja, josta löytyy esimerkki alta.  

TAULUKKO 1. Esimerkki alkuperäisen ilmauksen muuttamisesta pelkistetyksi.  

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

”No pienten ryhmässä meillä on päi-

värytmi aika selkee ja rutiininomainen 

ihan siitä syystä, että pienet lapset 

nauttii ja hyötyy siitä, että on rutiinit, 

joiden mukaan toimitaan päivästä toi-

seen.” 

Rutiinit 

 

Aineiston pelkistämisen jälkeen aloitin aineiston ryhmittelyn, jossa tarkoituk-

sena on muodostaa alaluokkia yhdistelemällä samaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä. 

(kts. Tuomi & Sarajärvi 2018). Ryhmittelin ilmaukset joko sen mukaan, että mikä 

on kaikkia toimintatapoja kuvaava yhteinen termi tai siten, mikä on toimintata-

poja yhdistävä tarkoitus. Yhdistin esimerkiksi ”unikaverit”, ”tutit” ja ”rievut” 
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yhteisen termin alle, joka on ”turvaesineet”. Kokosin ilmaisut ”vessassa käymi-

nen”, ”syöminen ennen unia”, ”ulkoilu” sekä ”virikkeellinen päivä” yhdistävän 

tarkoituksen mukaan alaluokkaan ”tarpeiden täyttäminen”. Osa alaluokista pi-

tää sisällään useita pelkistettyjä ilmauksia ja osa ei yhtäkään. Esimerkiksi ala-

luokka ”rutiinit” mainittiin jo sellaisenaan pelkistetyissä ilmaisuissa, eikä siihen 

yhdistetty muita toimintatapoja, joten se ei pidä sisällään muita ilmaisuja. Alla 

on taulukko kaikista kootuista alaluokista. 

TAULUKKO 2. Pelkistettyjen ilmausten yhdistäminen alaluokiksi.  

Pelkistetyt ilmaukset Alaluokat 

Vessassa käyminen, syöminen ennen 

unia, ulkoileminen, virikkeellinen 

päivä 

Tarpeiden täyttäminen 

 Rutiinit 

Unikaverit, rievut, tutit Turvaesineet 

 Lapsituntemus ja yksilölliset ratkaisut 

Unimusiikki, sadun lukeminen, aikui-

sen rauhoittava puhe 

Rauhoittavat äänet 

Peitteleminen, silittäminen, kauniiden 

unien toivottaminen, sylissä pitämi-

nen heräämisen jälkeen 

Yksilöllinen huomiointi 

Oman sänkypaikan tärkeys, sänkyjen 

suojaaminen, sänkypaikkojen mietti-

minen, lapsen mahdollisuus omatoi-

misuuteen 

Sänkypaikkojen järjestäminen 

Pukemisen ja riisumisen harjoittele-

minen, puheen harjoitteleminen, ves-

sassa käymisen harjoitteleminen 

Taitojen harjoittelemisen mahdollista-

minen 

Vanhempien informointi päiväunien 

ja rutiinien tärkeydestä, vanhempien 

informointi päiväunien järjestelyistä, 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 
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vanhempien informointi päiväunien 

kestosta, vanhempien kanssa keskus-

teleminen päiväunien järjestelyistä 

Ei liikaa lapsia samassa tilassa, aikuis-

ten riittävä määrä, lasten valvonta 

nukkumahuoneessa, sopiva valaistus 

nukkumahuoneessa, huonejärjestely-

jen pohtiminen, lempeän heräämisen 

mahdollistaminen, aikuisten tietoi-

suus toimintatavoista, aikuisten tilan-

teeseen sopiva käyttäytyminen 

Toimivan, turvallisen ja nukkumiseen 

sopivan toimintaympäristön luomi-

nen 

 

Ryhmittelyn jälkeen seurasi käsitteellistäminen, jossa luokituksia yhdistellään, 

niin että tuloksena on olennaista tietoa tutkimuksen kannalta, josta voidaan 

luoda teoreettisia käsitteitä (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018). Tutkimukseni lopulli-

siksi pääluokiksi muodostuivat: turvallisuuden tunteen luominen & hyvinvoin-

nista huolehtiminen, taitojen harjoittelemisen mahdollistaminen, yksilöllisyys, 

toimivan, turvallisen & unille sopivan ympäristön rakentaminen sekä vanhem-

pien kanssa tehtävä yhteistyö. Kuten jo aiemmissa analyysivaiheissa, myös tässä 

luokat muodostuivat joko sen mukaan, mikä on kaikkien tekijöiden yhteinen tar-

koitus tai mikä on tekijöitä yhdistävä termi. Alla on taulukko pääluokkien muo-

dostamisesta. 

TAULUKKO 3. Alaluokkien yhdistäminen pääluokiksi.  

Alaluokat Pääluokat 

Rutiinit, turvaesineet, aikuisen läsnä-

olo, tarpeiden täyttäminen 

Turvallisuuden tunteen luominen ja 

hyvinvoinnista huolehtiminen 

 Taitojen harjoittelemisen mahdollista-

minen 
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Lapsituntemus, yksilöllisten ratkaisu-

jen toteuttaminen, yksilöllinen huomi-

ointi 

Yksilöllisyys 

Toimivan, turvallisen ja unille sopi-

van toimintaympäristön luominen, 

sänkypaikkojen järjestäminen, rau-

hoittavat äänet 

Toimivan, turvallisen ja unille sopivan 

toimintaympäristön rakentaminen 

 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

 

4.5 Eettiset ratkaisut 

Tutkimuksen osallistujat olivat kahdesta eri kaupungista. Tutkimusluvat pyyde-

tiin tutkimusta varten molempien kaupunkien varhaiskasvatuksesta vastaavilta 

toimijoilta. Tutkittavia etsittiin pyytämällä päiväkotien johtajilta sopivien henki-

löiden yhteystietoja. Tutkittavien esimiehet olivat siis tietoisia haastattelujen jär-

jestämisestä, vaikka varsinaista suostumuslomaketta heiltä ei kerätty. Tutkimuk-

seen osallistuvilta henkilöiltä pyydettiin tutkimusluvat suullisesti ennen haastat-

telun aloittamista.  

Kaikille tutkittaville esiteltiin tietosuojailmoitus, joko siten, että sen pääkoh-

dat kerrottiin ennen varsinaisen haastattelun aloittamista tai siten, että se lähe-

tettiin tutkittavalle etukäteen ennen haastatteluaikaa. Tietosuojailmoituksen lä-

pikäymisellä pyrittiin varmistamaan, että tutkittavat ovat tietoisia tutkimuksen 

tarkoituksesta, sekä siitä miten heidän tietojaan tultaisiin käsittelemään. 

Tutkimusaineisto kerättiin nauhoittamalla tutkittavien kanssa käydyt haas-

tattelut. Tutkimuspaikan oli tarkoitus olla yksityinen, hiljainen paikka työpai-

kalla, mutta koska haastattelut toteutettiin yhtä lukuun ottamatta puhelimitse, 

muuttuivat myös tilan kriteerit. Haastateltavat saivat itse ehdottaa heille sopivaa 

ajankohtaa ja tämän myötä valita rauhallisen paikan ja ajan. Tutkija itse oli tilassa, 

jossa ei ollut muita henkilöitä paikalla. Nauhoittaminen tapahtui Jyväskylän yli-
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opiston omalla nauhurilla ja äänitallenteet poistettiin tutkimuksen valmistumi-

sen jälkeen.  Tutkittavilta ei kerätty haastattelun aikana tunnistetietoja, kuten 

omaa nimeä, työpaikan nimeä tai henkilötunnusta. Tutkittavalta kysyttäviä taus-

tatietoja olivat ikä ja työvuodet, sillä niiden voidaan katsoa olevan oleellisia tut-

kittavan vastausten kannalta. Litteroitu aineisto säilytettiin Jyväskylän yliopiston 

tarjoamalla suojatulla yhteydellä ja siellä sijaitsevalla U-asemalla, jonka tiedot 

olivat salasanan takana. Tutkimuksen valmistuttua litteroitu aineisto hävitettiin 

asianmukaisesti. 
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5 TULOKSET 

Tämän tutkimuksen tavoite oli selvittää, millaista unipedagogiikkaa varhaiskas-

vatuksen opettajat toteuttavat alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Tässä 

luvussa kuvaan tutkimukseni tulokset. 

Aineistoon ja teoriaan pohjautuvan analyysin perusteella loin viisi luokkaa, 

joiden avulla voidaan kuvata varhaiskasvatuksen opettajien toteuttamaa unipe-

dagogiikka. Nämä luokat ovat: turvallisuuden tunteen luominen & hyvinvoin-

nista huolehtiminen, taitojen harjoittelemisen mahdollistaminen, yksilöllisyys, 

toimivan, turvallisen & unille sopivan ympäristön rakentaminen sekä vanhem-

pien kanssa tehtävä yhteistyö. Nämä luokat kuvaavat sitä, millaisista osa-alueista 

unipedagogiikan toteuttamien koostuu.  

Seuraavissa kappaleissa esittelen nämä viisi luokkaa, joilla kuvaan varhais-

kasvatuksen opettajien toteuttamaa unipedagogiikkaa alle 3-vuotiaiden ryh-

mässä. Luokkien kuvausten yhteydessä tuon esiin myös Varhaiskasvatusuunni-

telman perusteiden (2018) näkökulmaa ja perustelen sen avulla luokkien tarpeel-

lisuutta. Erilaisten luokkien yhteydessä on esitelty myös aineistosta poimittuja 

lainauksia. 

5.1 Turvallisuuden tunteen luominen ja hyvinvoinnista huo-

lehtiminen 

Turvallisuuden tunteen luominen ja hyvinvoinnista huolehtiminen on ensim-

mäinen unipedagogiikkaa kuvaava luokka. Sen merkitys näkyy myös Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (2018), jonka mukaan lapset oppivat parhai-

ten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi. Varhaiskasvatuksessa 

hyvinvointia edistetään tarjoamalla mahdollisuuksia lepoon sekä tarjoamalla 

lapselle terveellistä ravintoa. Turvallinen ja hyvinvoiva lapsuus katsotaan myös 

lapsen oikeudeksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2018).  
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Turvallisuuden tunteen luominen ja sen tärkeys nousi vahvasti esiin myös 

aineistosta. Siihen viitattiin sekä suoraan, kuvaamalla sen tärkeyttä, että epäsuo-

rasti kuvaamalla keinoja, jotka luovat sitä. Aineistosta esiin nousseita, turvalli-

suuden tunnetta luovia keinoja olivat: rutiinit, turvaesineet esimerkiksi rievut, 

tutit ja unikaverit sekä aikuisen läsnäolo. Hyvinvoinnista huolehtimisella tarkoi-

tetaan tässä tutkimuksessa lapsen perustarpeiden täyttämistä. Alla kuvaan esi-

merkkejä siitä, millaisin eri keinoin turvallisuuden tunnetta ja hyvinvointia pyri-

tään rakentamaan päiväkodissa.  

Lapsen tarpeiden täyttäminen 

Aineistosta esiin tulleita tilanteita, joissa tavoitteena on lapsen tarpeista huoleh-

timinen ovat seuraavat: vessassa käyminen, syöminen, ulkoilu sekä virikkeelli-

nen päivä. Alla olevassa esimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja kuvaa ennen 

päiväunia tapahtuvia rutiineja ja samalla perushoitotilanteita.  

Et meillä on ennen päiväunia ollu toki kaikenlaista, mutta ihan hetken ennen sitä päivä-
unille menoa, ollaan tultu ruokailemasta ja toivottavasti kaikilla on vatsat täynnä ja sit me 
käydään vessassa ja riisutaan ja näihin tilanteisiin, sitten panostetaan paljon. 

Esimerkissä haastateltava kuvaa sitä, kuinka paljon päivän aikana tapahtuu en-

nen päiväunia. Haastateltavan vastauksessa tulee myös ilmi se, että nämä tilan-

teet nähdään tärkeinä ja niihin halutaan panostaa. Erilaisiin perushoitotilantei-

siin, sisältyi aineiston perusteella toive lapsen tarpeiden täyttymisestä, kuten yllä 

olevassa esimerkissä tulee ilmi. Samalla huomioitiin myös lasten yksilöllisyys. 

Haastateltavat kuvasivat tilanteita, joissa lapsi saattaa kieltäytyä syömästä tai po-

talla käymisestä. Tämänkaltaisessa tilanteessa lasta ei lähdetty pakottamaan, 

vaan hänelle annettiin aikaa ja tilaa. Lapsen tarpeiden täyttämisessä oli todella 

kysymys lasten hyvinvoinnista huolehtimisesta, sillä samalla kun lapsen tar-

peista huolehdittiin, haluttiin myös varmistaa, että lapsi tuntee olonsa hyväksi. 

Turvaesineet 
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Turvaesineiden, eli riepujen, tuttien ja unikavereiden, merkitys korostuu päivä-

unien aikana. Alla olevassa esimerkissä kuvataan turvaesineiden hyödyntämistä 

päivähoidossa. 

-mä oon yrittäny niinko kaikille vanhemmille alotuskeskustelussa tähdentää sen, että 
vaikka lapsella ei ois mitään turvalelua ollu siihen mennessä, nii että he tois kotoa jonku 
niinko unikaverin tai rievun tai jonkun, koska siinä on kuitenki se kodin tuoksu ja tur-
vantuntu. 

Esimerkissä haastateltava kuvaa sitä, kuinka turvaesineiden merkitys korostuu 

etenkin lapsen siirtyessä päivähoitoon ja kuinka niiden hyödyntämisestä keskus-

tellaan myös vanhempien kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajat kuvasivat turva-

esineiden auttavan lasta rauhoittumaan omaan sänkyynsä ja luomaan myös tur-

vallisuuden tunnetta. Turvaesineet olivat yleensä jo valmiina odottamassa lasta 

sängyssä. 

Rutiinit 

Rutiinien merkitys tuli esiin aineistossa ja jokainen vastaajista kuvasi niitä jollain 

tavalla. Rutiineihin viitattiin paljon suoraan ”rutiinit”-sanalla, mutta ne näkyivät 

myös varhaiskasvatuksen opettajien kertomuksissa päivän kulusta. Seuraavassa 

esimerkissä kuvataan sitä, mikä on haastateltavan mielestä tärkeää päiväunia 

edeltävässä toiminnassa.  

Mun mielestä siinä on [päiväunia edeltävässä toiminnassa] tärkee se, että siinä toistuu se 
tietty rutiini ja ne selkeet toimintatavat et periaattees lapsi tietää mitä tapahtuu ja mitä on 
tulossa. Et niinku ne selkeet päivittäiset rutiinit, et ne toistuu, et ne ei joka päivä vaihdu. 
Vaan että ne niinku ne selkeet samat asiat mitkä tapahtuu. Ne on mun mielest tärkeitä ja 
ne luo sitä turvallisuuden tunnetta myös sit sinne levolle lähtiessä tai kun mennään le-
päämään. 

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava osoittaa pitävänsä rutiineja tärkeänä 

osana onnistuneita päiväunia. Hän viittaa vastauksessaan suoraan ”rutiini”-sa-

naan. Vastaajan mukaansa rutiineissa toistuvat samat asiat, jotka eivät vaihdu 

päivittäin. Rutiinit auttavat myös lasta ymmärtämään päivän kulkua ja sitä, mitä 

on tapahtumassa. Haastateltava viittaa myös suoraan siihen, että rutiinit luovat 

turvallisuuden tunnetta.  
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Kaiken kaikkiaan aineistossa näkyi se, että varhaiskasvatuksen opettajilla 

oli selkeä käsitys siitä missä järjestyksessä ja milloin eri toiminnot toteutetaan.  

Rutiinit nähtiin tärkeänä osana alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatusta ja aineistossa 

tuli esiin se, että lasten koettiin nauttivan ja hyötyvän rutiineista. Lisäksi rutiinien 

koettiin auttavan lapsia rauhoittumaan päiväunille. 

5.2 Taitojen harjoittelemisen mahdollistaminen 

Toinen varhaiskasvatuksen opettajien toteuttamaa unipedagogiikkaa kuvaava 

luokka on taitojen harjoittelemisen mahdollistaminen, joka on myös perustelta-

vissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) kautta. Lapsen oppimi-

sen, kasvamisen ja kehittymisen tukeminen on yksi varhaiskasvatuksen kulma-

kivistä (kts. Varhaiskasvatuksen perusteet 2018). Lasten kanssa tulee harjoitella 

itsenäisyyteen liittyviä taitoja, kuten pukeutumista ja henkilökohtaisesta hygie-

niasta huolehtimista (Varhaiskasvatuksen perusteet 2018). 

Osassa vastauksissa viitattiin suoraan taitojen harjoittelemisen mahdollis-

tamiseen ja osassa erilaiset toiminnot nähtiin niiden tarkoituksen mukaan. Tilan-

teilla, joissa lapsilla oli mahdollisuus harjoitella taitojaan, olikin yleensä myös 

joku toinen tarkoitus. Esimerkiksi vessassa käyminen harjoittaa lapsen hygienia-

tilanteisiin liittyviä taitoja, mutta samalla siinä on tarkoituksena huolehtia lapsen 

hyvinvoinnista. Aineiston pohjalta löytyneet taitojenharjoitusmahdollisuudet 

olivat pukemiseen ja riisumiseen liittyvät tilanteet, vessassa käyminen sekä pu-

heen harjoitteleminen. Kuvaan alla esimerkkejä näihin jokaiseen liittyen. 

Pukemisen ja riisumisen harjoitteleminen 

Vaatteiden riisumista lapset harjoittelivat ennen päiväunille menoa ja vaatteiden 

pukemista päiväunien jälkeen. Alla olevassa esimerkissä haastateltava kuvaa 

päiväunille siirtymistä riisumisen kautta. 

Ja sitten me riisutaan, meil on jokaiselle lapselle omat semmoset laatikot nimetyt, mihin 
ne vaatteet sohvalle riisutaan et me pie – sylissä niinku ja pienimmät autetaan, isoimmat 
riisuu ite ja tota niin ne laitetaan siihen valmiiks siihen koreihin, et sitten ku ne herää sii-
näkin on kiva pukee siinä sohvalle sitten kun he herää. 
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Haastateltava kuvaa vastauksessaan sitä, kuinka jokaisella lapsella on omat korit, 

joihin opettajat auttavat lapsia riisumaan vaatteensa. Esimerkissä kuvatut korit 

esiintyivät kaikkien haastateltavien vastauksissa. Kuten myös edellinen esi-

merkki osoittaa, siinä, kuinka paljon lapsia autettiin riisumisessa ja pukemisessa, 

oli ikätasoista vaihtelua. Kaikissa vastauksissa ei kuitenkaan käynyt ilmi, että pu-

kiko ja riisuiko lapsi itse vaatteensa vai oliko aikuinen se, joka suoritti nämä ru-

tiinit. Näissä vastauksissa käytettiin esimerkiksi ilmaisua ”vaatteita vähenne-

tään”, mutta niissä ei käynyt ilmi, että kuka niitä vähentää. Vähennettävien vaat-

teiden määrässä ei ollut selkeää linjaa, vaan sen kohdalla huomioitiin lapsen yk-

silölliset mieltymykset. 

Vessassa käyminen 

Vessassa käyminen, sekä ennen päiväunia, että niiden jälkeen on toinen kohta, 

jolloin lapsille annetaan mahdollisuus taitojen harjoitteluun. Seuraavassa esimer-

kissä haastateltava kuvaa unien jälkeistä tilannetta ja siihen sisältyvää vessassa 

käymistä. 

Ku tuntuu et on tarpeeks heräilly niin sit aikuinen ottaa vastaan sinne eteistilaan, näitten 
lasten kanssa on aikaa sylitellä siinä kaikessa rauhassa heräillä, ei oo pakko mennä heti 
potalle tai ei oo pakko mennä potalle ollenkaan, jos se ahdistaa lasta. Et siinäki katotaan 
vähän vähän niinku tilanteen mukaan, toki nää kaikki vanhemmat haluis et ne oppis pik-
kuhiljaa käymään potalla, mut et se heräämistilanne ei oo kaikille se ideaalein. 

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava toteaa, ettei juuri heränneenä potalla käy-

minen ole aina helpointa. Samalla hän tuo esiin etenkin vanhempien toiveen siitä, 

että lapsi oppisi pois vaipoista. Se, kuinka hyvänä tilanteena päiväunien jälkei-

nen aika nähtiin vessaharjoittelulle, vaihteli haastateltavien vastauksissa.  

-se on niinko tosi tärkee se vessahetki siinä, koska siinä harjotteluvaiheessa tosi moni on 
tavallaan et rakko on niinko täysi kun ne herää ja sitte tulee se onnistuminen just sitten 
unien jälkeen. 

Ensimmäisestä esimerkistä poiketen, tässä esimerkissä haastateltava näki päivä-

unien jälkeisen tilanteen hyväksi mahdollisuudeksi harjoitella potalla käymistä 
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ja onnistua. Aineistossa näkyi vaihtelua opettajien asenteiden lisäksi myös lasten 

taidoissa ja siinä, millaisia ratkaisuja heidän kanssaan toteutetaan.  

Puheen harjoitteleminen  

Tässä aineistossa mahdollisuuden antaminen puheen harjoittelemiseen näkyi si-

ten, että varhaiskasvatuksen opettajat antoivat lapsen puhella sängyssä päivä-

unille mentäessä. Alla olevassa esimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja kuvaa 

tämänkaltaista tilannetta. 

 Joku lapsi voi vaatii sen et pitää höpöttää hiljaa jotain että se itku rauhottuu ja hän niinku 
et kertoo jotain satua pupusta tai mitä tulee mieleen. 

Kyseisessä esimerkissä haastateltava kuvaa tilannetta, jossa lapsi rauhoittaa it-

sensä puhumalla itsekseen. Sängyssä puhuminen nähtiin siis myös yhtenä rau-

hoittumiskeinona. Puheen harjoitteleminen tilassa, jossa kuuluisi olla hiljaa, ai-

heutti myös ongelmia, joita yksi haastateltavista kuvaa seuraavalla tavalla: 

Toki sitten, semmonen kovaääninen puhelu, sekin on sitten tosi hankala ku lapsella tulee 
se kehityksenvaihe, et alkaa tuottaa sanoja ja sitten ku se kertaa ja varsinkin jos on jotain 
jännää tapahtunu päivällä- -Et kaikki niinku tavallaan havahtuu ku joku puhuu, että se 
on aina sitten, että millälailla ku tietää, että se kuuluu siihen kehitykseen se puheki ja ta-
vallaan se ajattelu kehittyy, et sä niinku kertaat niitä asioita, se on niinku tärkee vaihe, 
että mitä sä niinko rajotat. 

Esimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja kuvaa tilannetta, jossa lapsi ei ymmärrä 

omaa äänenvoimakkuuttaan. Haastateltavalla on kuitenkin tietoa harjoittelun 

merkityksestä puheen kehittymiselle, eikä hän haluaisi kieltää lasta puhumasta. 

Tästä aiheutuu ristiriita sen välille, että nukkumahuoneessa kuuluisi olla hiljaa ja 

häiritsemättä muita ja sille, että puheen harjoittelu on tärkeä osa lapsen kehitystä 

ja myös yksi rauhoittumiskeino. Yleisesti ottaen aineistosta tuli esiin se, että lap-

sille haluttiin antaa mahdollisuus harjoitella puhumista sekä rauhoittaa itsensä 

ja haastateltavat kokivat sen tärkeäksi.  
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5.3 Yksilöllisyys 

Kolmas aineiston pohjalta luotu luokka on yksilöllisyys. Yksilöllisyyden luokkaa 

puoltaa se, että Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 19) mukaan jo-

kaisen lapsen tunteminen ja heidän yksilöllisyytensä huomioiminen on tärkeää. 

Lisäksi lapsella on oikeus tulla otetuksi yksilöllisesti huomioon (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2018, 20).  

Yksilöllisyys näkyi aineistossa kolmella eri tavalla: lapsituntemuksena, yk-

silöllisten ratkaisujen toteuttamisena ja yksilöllisenä huomiointina. Yksilöllisyys 

herätti ajatuksia haastateltavissa ja yksi vastaajista kuvasi tuntemuksiaan yksi-

löllisyyttä kohtaan seuraavasti: 

-vanhanaikanen ajattelu, että kaikki menee samalla tavalla niin se ihan niinku mulle kau-
histus, että jokainen voi tehä niinku omalla tavallaan ja laps saa pyöriä [sängyssä] ja olla 
olla sitten semmonen omanlainen. 

Yllä olevassa esimerkissä kuvattu asenne siitä, että jokainen lapsi saa olla oman-

laisensa, näkyi myös muiden haastateltavien kohdalla heidän vastauksissaan. 

Yksilöllisyys nousi merkittäväksi teemaksi aineistossa ja kaikki vastaajat kuvasi-

vat yksilöllisyyttä ja sen eri muotoja, joko suoraan siihen viittaamalla tai tehtyjen 

ratkaisujen kautta. Kuvaan alla sitä, miten yksilöllisyys näkyi aineistossa.  

Lapsituntemus ja yksilöllisten ratkaisujen toteuttaminen 

 

Lapsituntemus ja yksilöllisten ratkaisujen toteuttaminen näkyi aineistossa mo-

nella eri tavalla. Yksi tutkittavista kuvasi omia kokemuksiaan lasten nukuttami-

sesta ja siihen liittyviä yksilöllisesti toteutettavia ratkaisuja seuraavalla tavalla: 

- aikasemmin on ollu lapsia, jotka on nukutettu viereisessä huoneessa omissa rattaissa kun he 
sai niin ison paniikkireaktion siitä vieraaseen sänkyyn menemisestä, mutta tänä vuonna meil ei 
oo, viime vuonna meillä nukku kaks lasta rattaissa eri huoneessa. Ja sitten ollaan jopa nukutettu 
syliin jotain lasta et ku tuntuu jos tuntuu ettei hän millään rauhotu ja pysy siinä sängyssä ens 
alkuun ku koko päiväkoti on ihan vierasta ja unille meneminen pelottavaa ja jännittävää niin. 
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Yllä olevassa esimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja kuvaa erilaisia nukkumis-

paikkavaihtoehtoja ja tapoja saada lapsi nukahtamaan. Hän myös kertoo tilan-

teista, joissa vasta aloittanut lapsi on kokenut päiväunille menemisen pelotta-

vaksi, jolloin hänet on nukutettu yksilöllisin ratkaisuin. 

Yksilöllisiin ratkaisuihin kiinnitettiinkin vielä enemmän huomioita silloin, 

kun kyseessä oli päiväkodin vasta aloittanut lapsi. Aineistosta tuli myös ilmi, 

kuinka päiväkodin vasta aloittaneiden lasten kanssa on se haaste, ettei heitä vielä 

tunneta. Tämä sama haaste näkyi myös silloin, kun ryhmässä työskentelee sijai-

nen, jolle kaikki lapset ovat vieraita. Vieraiden lasten kanssa joudutaan ensin hie-

man tunnustelemaan sitä, että mitkä ovat hänelle sopivat toimintatavat. Lapsi-

tuntemus ja yksilölliset ratkaisut linkittyvät voimakkaasti toisiinsa, sillä erilais-

ten ratkaisujen toteuttaminen vaatii sen, että kyseisen lapsen tarpeet ja tavat tun-

netaan sekä tunnistetaan 

Seuraavassa esimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja kuvaa yksilöllisyyttä 

riisumistilanteen näkökulmasta.  

-osa lapsista ei kotona esimerkiksi mee päiväunille niin, että he riisuu kaikki päivävaat-
teet, eli sitten myös kuunnella sitäkin toivetta, että, että tota kuka haluaa nukkua se t-
paita päällä tai pelkästään vaippasilteen. Ne kuulostaa pienille asioille, mutta ne on isoja 
asioita pienen lapsen elämässä. 

Yllä olevassa esimerkissä varhaiskasvatuksen opettaja kuvaa sitä, kuinka lapset 

nukkuvat erilaisin vaatetuksin ja kuinka iso merkitys pienillä yksityiskohdilla on 

lapselle. Aineistossa yksilölliset ratkaisut näkyivätkin nukkumavaatteiden li-

säksi muun muassa siinä kuinka paljon lapsi nukkuu, missä lapsi nukkuu ja 

kuinka häntä nukutetaan. Alla oleva esimerkki kuvaa nukuttamistilanteissa 

esiintyvää yksilöllistä vaihtelua. 

-meillä on semmonen tyttö joka ei tykkää ollenkaan että kosketetaan, että hän tykkää- hä-
nelle riittää, että aikuinen on vieressä, että jos yrittää, jos hän on levoton, se ihan ottaa kä-
destä kiinni ja työntää pois. Ja toiset taas sitten on, että ne tykkää, että silitetään hiuksia ja 
toisille riittää, että tassutellaan niinko pidetään kättä siinä että tulee sellanen turvallinen 
olo, että kauheen yksilöllistä sekin on, että. 
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Edellisessä lainauksessa haastateltava kertoo siitä, miten eri tavoin lapset halua-

vat tulla kohdelluiksi nukkumahuoneessa. Hän myös kuvaa huomioinnin mer-

kitystä turvallisuuden tunteen näkökulmasta. Yksilöllisessä huomioinnissakin 

on otettava huomioon kyseessä olevan lapsen toiveet.  

Lapsituntemuksen pohjalta toteutettavien ratkaisujen lisäksi, yksilöllisesti 

toteutettavat ratkaisut näkyivät myös lapsen sen hetkisen tunnetilan ja tarpeiden 

huomioimisessa. Esimerkiksi jos lapsi oli itkuinen tai ahdistunut, oli varhaiskas-

vattajien mukautettava omaa käytöstään sen mukaan. Tähän tarvitaan kyseisen 

lapsen tuntemuksen lisäksi myös tietoa lapsista yleensä. 

Yksilöllinen huomiointi 

Yksilöllinen huomiointi näkyi aineistossa monella eri tavalla. Alla olevassa esi-

merkissä haasteltava kuvaa päiväunien jälkeistä tilannetta ja siihen sisältyvää yk-

silöllistä huomiointia.  

Mut must on niin kiva vaan ottaa ne uniset lapset syliin ja että mä vien ne sitten sinne ai-
kuiselle, aina joka on heränneitten kanssa, että mää tykkään siitä, että tavallaan se laps 
niinku se menis hyvillä mielin nukkumaan ja sit se niinku heräis hyvillä mielin- -Että ta-
vallaan, et jos ois ne tietyt hetket, että ne ois niinku omana itsenään niinku semmosia, että 
tavallaan ne kokis, että mä oon ihana ja sulonen, vaikka mä oisin muuten päivän aikana 
tehny tuhmuuksia ja muuta niin. Tavallaan silti mä oon ihana ja et toi aikuinen ajattelee, 
et mä oon niinku ihana. 

Edellisessä esimerkissä tutkittava kuvaa sitä, kuinka yksilölliset huomionosoi-

tukset ovat tärkeitä lapsen minäkuvan kannalta. Yksilöllisen huomioinnin tär-

keys näkyi myös aineistossa, sillä kaikki haastateltavat kuvasivat sitä jollain ta-

valla. Lapsen pitäminen sylissä, kauniiden unien toivottaminen, peitteleminen, 

silittäminen, kutittelu, lapselle lauleskelu, hymyileminen ovat aineistossa esiin-

tyneitä tapoja, joilla lapset otettiin yksilöllisesti huomioon. Osalla näistä on mui-

takin merkityksiä ja esimerkiksi silittämisen koettiin auttavan lasta rauhoittu-

maan ja kokemaan turvallisuuden tunnetta.  
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5.4 Toimivan, turvallisen & unille sopivan ympäristön raken-

taminen 

Neljäs aineiston perusteella luotu luokka on toimivan, turvallisen & unille sopi-

van ympäristön rakentaminen. Kehittävän, turvallisen ja terveellisen oppimis-

ympäristön luominen onkin yksi varhaiskasvatuksen peruspilareista. Oppimis-

ympäristöjen tulee tarjota mahdollisuus myös lepoon (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2018, 32). Näin ollen myös neljäs luokka eli toimivan, turvalli-

sen & unille sopivan ympäristön luominen on perusteltavissa varhaiskasvatuk-

sen tavoitteilla. Tämä luokka pitää sisällään niin henkilö- ja huonejärjestelyihin 

liittyviä asioita, ympäristön rakentamiseen liittyviä seikkoja sekä aikuisten 

omaan toimintaan liittyviä tekijöitä. Kuvaan alla näitä tekijöitä ja annan niistä 

myös esimerkkejä.  

 

Henkilö- ja huonejärjestelyt 

 

Henkilö- ja huonejärjestelyihin kuuluvia toimintatapoja ovat seuraavat: aikuisten 

riittävä määrä, ei liikaa lapsia samassa tilassa, lasten valvonta nukkumahuo-

neessa, huonejärjestelyjen pohtiminen sekä lempeän heräämisen mahdollistami-

nen. Aikuisten riittävä määrä oli olennaista siirtymien, sänkyihin rauhoittelemi-

sen ja nukkumahuoneesta vastaanottamisen aikaan. Huonejärjestelyjä perustel-

tiin sillä, että liian läheisessä huoneessa leikkiminen päiväunien jälkeen voisi häi-

ritä muiden lasten unta. Haastatteluissa tuli kuitenkin ilmi, etteivät järjestelyt to-

teudu varhaiskasvatuksen opettajien mukaan aina täysin ideaalisti. 

Lempeän heräämisen mahdollistaminen on yksi osa henkilö- ja huonejär-

jestelyjä. Lempeään heräämiseen viitattiin haastatteluissa joko suoraan tai välil-

lisesti kuvaamalla siihen liittyviä osatekijöitä, kuten seuraavassa esimerkissä.  

Et ensin avataan verhoja, et tulee valo, valo ja sitten tota pikkuhiljaa siit saatetaan lapsii 
jotka heräilee ja sit osa on semmosii pitää vähän kutitella ja lauleskella ja kelle mikäkin 
tehoo sitten. Et ottaa vähän peittoo pois päältä et heräis ja näin ja näin et saadaan sit 
kaikki herää. Et joku saattaa nukkuu tosi sikeesti vielä sillon. 
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Yllä olevassa lainauksessa haastateltava kuvaa sitä, kuinka heidän ryhmässään 

herätellään lapsia. Haastateltava käyttää esimerkiksi sanoja ”pikkuhiljaa”, jolla 

hän kuvaa tilanteen lempeyttä. Hän kuvaa myös keinoja, kuten kutittelua ja pei-

ton varovaista siirtämistä, joiden avulla lapset saavat herätä vähitellen. 

Lempeässä heräämisessä oleelliseksi katsottiin, että lapset saavat herätä 

omassa tahdissaan ja lempeästi ja se, että lapsille annetaan aikaa heräämisen jäl-

keen. Tärkeäksi asiaksi nähtiin myös sylin tarjoaminen. Lempeän heräämisen 

haasteeksi nähtiin aikataulun toteuttaminen, mikä vaikuttaa siihen, kuinka pal-

jon lapsilla on aikaa nukkua ja herätä.   

 

Unille sopivan ympäristön rakentaminen 

 

Aineistosta esiin tulleita sopivan ympäristön rakentamiseen liittyviä tekijöitä 

ovat sopivan valaistuksen asettaminen nukkumahuoneeseen, rauhoittavat äänet 

nukkumahuoneessa sekä sänkypaikkojen järjestäminen. Valaistukseen viitattiin 

tarkoituksen mukaan esimerkiksi kutsumalla sitä ”tilannetta rauhoittavaksi” tai 

sen määrän tai laadun mukaan esimerkiksi kuvaamalla tilaa hämärretyksi.  

Kaikki vastaajat kuvasivat jonkinlaista rauhoittavaa ääntä, jota he käyttivät 

nukkumahuoneessa. Vastauksissa tuli esiin erilaisia äänien käyttötapoja. Yksi 

niistä oli sadun ja musiikin vuorottelu, jossa ensin kuunneltiin musiikkia, sitten 

satua ja lopuksi vielä musiikkia. Toinen tapa oli soittaa musiikkia, mutta kevättä 

kohti mentäessä ja lasten ollessa hieman vanhempia, vaihdettiin musiikki satujen 

kuuntelemiseen. Kolmas tapa oli soittaa ainoastaan musiikkia. Vastauksista kävi 

ilmi, että satujen ajateltiin hyödyttävän etenkin ryhmän vanhimpia, noin kolmen 

vuoden ikäisiä, lapsia. 

Sänkypaikkoja järjestettiin niin, että sänkyjä tehtiin unille sopivammaksi 

esimerkiksi peittämällä niitä, sekä niin, että niiden paikkoja mietittiin etukäteen. 

Seuraavassa esimerkissä yksi haastateltavista kuvaakin sitä, kuinka sänkypaik-

koja pohditaan tiimin kesken. 
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Mut sellain vähän niinku aina tilanteen mukaan ja sitten toki aina niitäkin saattaa miettiä, 
että onko joku sänkypaikka jollekin lapselle hyvä. Et yhtäkii lasta me siirrettiin sit vähän 
ku sil oli tämmönen semmonen lattiasänky niin sen paikkaa oli helppo vaihtaa niin siir-
rettiin eri paikkaan ja laitettiin vähä niinku suojaa ympärille niin sitten huomattiin et se 
alkokin nukkuu pitempiä unia ku se oli herkempi heräämään ku vanhempia lapsia he-
räili aikasemmin ni tää pieni aina nosti päänsä sieltä ko tajus et siellä vähän niinku toiset 
likkuu. 

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava kuvaa sitä, kuinka he olivat päiväuniajan 

ulkopuolella miettineet sopivaa sänkypaikkaa ryhmässä olevalle lapselle. Esi-

merkissä tulee myös ilmi se, kuinka sängyn siirtäminen voi olla ratkaisevassa 

asemassa lapsen unien pitenemisessä. Aineistosta tuli ilmi, kuinka sänkypaikko-

jen valinnoissa huomioitiin lapseen liittyvät yksilölliset tekijät. Vastaajat kuvasi-

vat esimerkiksi sitä, että lapsen ikä ei ole suoraan peruste yläsänkyyn siirtymi-

selle.  

 

Aikuisten toiminta 

 

Aikuisten toimintaan liittyy kaksi tekijää: aikuisten tietoisuus toimintatavoista 

sekä aikuisten tilanteeseen sopiva käyttäytyminen. Alla olevassa esimerkissä 

haastateltava kuvaa ajatuksiaan onnistuneesta päiväunitilanteesta ja aikuisten 

roolia siinä.  

Sellanen, että lapset niinku saapuu sinne vähitellen ja et jokaisel on siinä aikaa niinku 
rauhotella ja peitellä se lapsi siihen sänkyyn ja et siin on niinku riittävästi paikalla aikui-
sia tarvittaessa, et jos niinku lapsi tarvii viereen rauhottamaan ja et aikuiset toimii rauhal-
lisesti, jokainen tietää paikkansa ettei tuu sellast ylimäärästä sähläystä. 

Tutkittava näkee tärkeäksi asiaksi sen, että aikuiset toimivat rauhallisesti ja ovat 

tietoisia siitä, kuinka päiväunien aikana toimitaan. Aineistossa tuli esiin, että ai-

kuisten tietoisuus toimintatavoista katsottiin tärkeäksi tekijäksi rauhallisen ilma-

piirin säilyttämisessä. 

Toinen aikuisten toimintaan liittyvä tekijä on aikuisen tilanteeseen sopiva 

käyttäytyminen. Seuraavassa esimerkissä haastateltava kertoo siitä, kuinka lasta 

voidaan auttaa rauhoittumaan päiväunille.  



38 
 

Jos sillä lapsella on paljon kierroksia niin sitten vaan määrätietoisesti että ”noniin, että 
nyt käyppä tohon pitkälleen” tai jos lasta niinku lapsi ikävöi että on niinku vaikka alot-
tanu hoidon niin puhumalla rauhallisesti, käyttäytymällä rauhallisesti ja määrätietoisesti. 
Toki sitten kun jos kyseessä on ihan uusi lapsi, jota sä et tunne niin hyvin, niin sitten se 
menee vähän siihen. 

Tässä esimerkissä tutkittava kuvaa sitä, kuinka opettaja voi käytöksellään auttaa 

lasta rauhoittumaan. Aikuisten tilanteeseen sopivassa käyttäytymisessä yhdistyi 

aineiston perusteella määrätietoisuus ja rauhallisuus, mikä näkyy myös yllä ole-

vassa esimerkissä.  

5.5 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on viides unipedagogiikkaa kuvaava 

luokka. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018, 34, 16) mukaan huol-

tajien kanssa toteutettava yhteistyö on merkittävä osa varhaiskasvatusta ja sa-

malla myös yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista. Lasten päivittäiseen elämään 

liittyvät tapahtumat, kuten päiväunitilanteet, jaetaan huoltajalle. Yhteistyöhön 

sisältyy kuitenkin myös ajatus vuorovaikutteisuudesta. (Varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteet 2018, 34.) 

Tähän luokkaan kuuluvia tekijöitä ovat: vanhempien informointi päivä-

unien ja rutiinien tärkeydestä, vanhempien informointi päiväunien järjestelyistä, 

vanhempien informointi päiväunien kestosta, vanhempien kanssa keskustelemi-

nen päiväunien järjestelyistä. Nämä eri tekijät voidaan jakaa kahteen eri katego-

riaan, jotka ovat vanhempien kanssa neuvotteleminen sekä vanhempien infor-

mointi. Esittelen alla sitä, kuinka nämä eri tekijät näkyivät aineistossa. 

Vanhempien kanssa neuvotteleminen 

Aineistosta käy ilmi, että varhaiskasvatuksen opettajat käyvät paljon keskuste-

luja vanhempien kanssa päiväuniin liittyen. Alla olevassa esimerkissä tutkittava 

kuvaa vanhempien kanssa käytävää keskustelua päiväunista seuraavasti: 
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Ku sanotaan vaikka, että nukkuu vaikka kaks, yli kaks ja puol tuntia, että sitten kysyn 
erikseen, että onko vaikuttanu mitenkään, että haluatteko, että rajataan, että seuratkaa 
kotona, että sitten jos tuntuu, että menee liian myöhään sen tähen yöunille meno, niin sit 
että sit on sovittuki parin kanssa vasujen jälkee, et pidetään se kahessa tunnissa, ettei mee 
yli sitten se unet. 

Esimerkissä haastateltava on itse halunnut ottaa esiin päiväunien keston ja siihen 

mahdollisesti liittyvät haasteet. Haastateltavan vastauksessa näkyy se, että van-

hempien kanssa käydään vastavuoroista keskustelua lasten päiväunista. Kai-

kissa vastauksissa ilmenikin myönteisyys vanhempien toiveille ja tavoite löytää 

kaikkia osapuolia miellyttäviä, lasta hyödyttäviä ratkaisuja. Eniten neuvotteluja 

käytiin päiväunien järjestelyistä sekä niiden kestosta.  

Vanhempien informointi 

Keskustelujen lisäksi työntekijät myös informoivat vanhempia. Seuraavassa esi-

merkissä haastateltava kuvaa vanhempien kanssa käytyä keskustelua. 

-jossain vaiheessa yhet vanhemmat oli, että vaati aika pieniä niinku päiväunia ja sitten 
toki myös kuunneltii sitä mut myös puhuttii sitä et miten tärkee merkitys sillä unella on 
loppupeleissä sille lapsen kehitykselle ja et se jaksaa sen päivän. 

Yllä olevassa esimerkissä haastateltava kuvaa vanhempien toivoneen vähäisiä 

päiväunia lapselleen. Työntekijä on kuunnellut toiveen, mutta hän on myös ku-

vannut vanhemmille päiväunien merkitystä. Aineistosta tuli ilmi, että vanhem-

pia informoitiin siitä, kuinka tärkeitä rutiinit ja päiväunet lapselle ovat. Lisäksi 

vanhemmille kerrottiin päivittäin siitä, kuinka päiväunet olivat sujuneet ja kauan 

ne olivat kestäneet.  
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6 POHDINTA 

Tutkimukseni viimeisessä luvussa, pohdinnassa, tarkastelen ensin tutkimukseni 

tuloksia kriittisesti sekä esittelen sen perusteella tekemiäni johtopäätöksiä. Lo-

puksi kuvaan tutkimukseni luotettavuuteen liittyviä näkökulmia ja esittelen 

vielä jatkotutkimushaasteita.  

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää, millaista unipedagogiikkaa varhaiskasva-

tuksen opettajat toteuttavat alle 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä. Tutki-

muksen aineisto koostui neljän varhaiskasvatuksen opettajan haastatteluista. Ai-

neisto kerättiin vuoden 2020 kevään aikana tätä kandidaatintutkielmaa varten.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kiinnittää huomiota varhaiskasvatuksessa 

toteutettavaan toimintoon, johon sisältyy itsestään selvinä pidettyjä rutiineja ja 

toimintamalleja. Tutkimukseni lähti liikkeelle siitä olettamuksesta, että myös pe-

rushoidollisena tilanteena pidetty päiväunitilanne pitää sisällään pedagogisia 

toimintatapoja.  

Tutkimuksessani käytin teoriaohjaavaa analyysimenetelmää. Hyödynsin 

aineiston analyysissa Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2018) asetta-

mia suosituksia ja tavoitteita varhaiskasvatukselle sekä teoreettisessa viitekehyk-

sessäkin esittelemiäni teorioita alle 3-vuotiaiden kehityksestä. Käytin Varhais-

kasvatussuunnitelman (2018) perusteita tukemaan myös tutkimustuloksiani. 

Unipedagogiikan toteuttamisen tulisi perustua nimenomaan kehityspsykologi-

seen tietoon ja varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, joten hyödynsin niiden tarjoa-

maa informaatiota myös toteuttaessani tätä tutkimusta.  

Tutkimuksen tuloksena esiin nousi viisi erilaista unipedagogiikan toteutta-

misen osa-aluetta. Osa-alueet ovat turvallisuuden tunteen luominen & hyvin-

voinnista huolehtiminen, taitojen harjoittelemisen mahdollistaminen, yksilölli-
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syys, toimivan, turvallisen & unille sopivan ympäristön rakentaminen sekä van-

hempien kanssa tehtävä yhteistyö. Nämä eri osa-alueet kuvaavat sitä kokonai-

suutta, josta tässä tutkimuksessa käytän termiä ”unipedagogiikka”. 

Nämä viisi eri luokkaa ovat voimakkaasti yhteydessä toisiinsa. Aineistosta 

tuli ilmi, että ”Yksilöllisyys” ja sen huomioiminen sisältyi osaksi myös muita 

luokkia. Varhaiskasvatuksen opettajat toteuttivat yksilöllisiä ratkaisuja esimer-

kiksi huolehtiessaan lapsen tarpeista tai mahdollistaessaan taitojenharjoitteluti-

lanteita. Pidin ”Yksilöllisyyden” kuitenkin omana luokkanaan, sillä siihen sisäl-

tyi myös muihin luokkiin liittymätöntä toimintaa. Haluan samalla korostaa ky-

seisen luokan tärkeyttä pedagogiikan toteutumiselle. 

Samalla tavoin myös luokka ”Taitojen harjoittelemisen mahdollistaminen” 

oli yhteydessä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Alle 3-vuotiaiden kohdalla hyvin-

vointi ja itsenäisyyteen liittyvien taitojen harjoitteleminen linkittyvät toisiinsa 

voimakkaasti. Vaikka toiminnot ovatkin osittain päällekkäisiä, halusin kuitenkin 

säilyttää ”Taitojen harjoittelemisen mahdollistamisen” omana luokkanaan ja 

tällä tavoin korostaa perushoitotilanteiden oppimismahdollisuuksia.  

Luokat ovat myös riippuvaisia toisistaan. Esimerkiksi turvallisuuden tun-

netta on mahdotonta luoda ilman turvallista ympäristöä. Eri luokkien sisällöissä 

on myös päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi ilmaus ”silittäminen” sisällytettiin tässä 

tutkimuksessa ”Yksilöllisen huomiointi” -luokkaan, vaikka silittämisen voidaan 

ajatella myös lisäävän lapsen turvallisuuden tunnetta. En kuitenkaan sisällyttä-

nyt päällekkäisiä ilmaisuja useampaan luokkaan, vaan sijoitin ne vain yhteen 

luokkaan sen perusteella, kumpaa näkökulmaa haastateltavat vastauksissaan 

painottivat. 

Pedagogiikan sisällyttäminen arkitoimintaan palvelee kahta tarkoitusta. 

Ensinnäkin pedagogisilla toimintatavoilla voidaan varmistaa, että päiväunitilan-

teesta saadaan mahdollisimman onnistunut. Omat haastattelukysymykseni tuki-

vat enemmän tätä näkökulmaa, minkä vuoksi tutkimustulokseni kuvaavat lä-

hinnä päiväunien onnistunutta toteuttamista. Toiseksi pedagogiikan sisällyttä-

minen perushoitotilanteisiin tarkoittaa erilaisten taitojen harjoittelemista näiden 
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tilanteiden aikana. Tutkimuksessani luokka ”Taitojen harjoittelemisen mahdol-

listaminen” kuvaa näitä mahdollisuuksia. 

Tutkimuksessani tuli ilmi, että päiväuniin liittyvät rutiinit ovat hyvin sa-

mankaltaiset päiväkodista ja paikkakunnasta riippumatta. Näin ollen tutkimus-

aineistossa näyttäytyi jo näinkin pienellä aineistolla merkkejä saturaatiostaa eli 

kyllääntymisestä, jossa vastaukset alkavat toistua, eivätkä haastateltavat tuo 

esiin tutkimusongelman kannalta uutta tietoa (kts. Tuomi & Sarajärvi 2018). Jo-

kaisessa vastauksessa päivärytmi näytti toteuttavan kaavaa: lounas, riisuminen 

ja vessassa käyminen, päiväunet ja välipala. Se, mihin aikaan lapset heräsivät 

päiväunilta, vaikutti siihen, jäikö heille aikaa leikkiä rauhallisia leikkejä päivä-

unien jälkeen. Kuukka (2015, 133) toteaa väitöskirjassaan päiväunien olevan ru-

tiinina ”monien rituaalin ympäröimä”. Erilaiset rituaalit näkyivät myös haasta-

teltavien vastauksissa. Tutkittavat kuvasivat esimerkiksi toivottavansa kauniita 

unia lasten käydessä päiväunille.  

Tutkittavien vastauksista on kuitenkin huomattavissa se, että jokainen 

haastateltava keskittyi vastauksissaan johonkin tiettyyn näkökulmaan. Esimer-

kiksi yksi vastaajista korosti rutiinien ja omatoimisuuden tärkeyttä ja toinen taas 

lasten yksilöllistä huomioimista ja ”hyvää fiilistä”. Kolmannessa vastauksessa 

korostettiin päiväunien järjestelyihin liittyvien ratkaisujen olennaisuutta. Erilai-

set näkökulmat näkyivät myös asenteissa esimerkiksi sitä kohtaan, että tuleeko 

lapsen oppia rauhoittumaan itsenäisesti. 

Lähdin alun perin toteuttamaan tutkimusta sillä ajatuksella, että unipeda-

gogiikkaa ja siinä käytettyjä keinoja olisi mahdollista jäsennellä sen mukaan, 

missä vaiheessa päiväunia niitä toteutetaan. Tästä syystä myös haastattelukysy-

myksissäni painottuu kronologisuus. Tutkimukseni edetessä tämänkaltainen 

jako alkoi kuitenkin tuntua keinotekoiselta. Monia toimintatapoja, kuten esimer-

kiksi rutiineja, lapsen yksilöllistä huomiointia tai vanhempien kanssa toteutet-

tava yhteistyötä, ei voida erottaa toteutettavaksi ainoastaan ennen päiväunia, 

päiväunien jälkeen tai päiväunien aikana. Tämän vuoksi haastattelukysymyk-

sissä painottuva aikajako ei oikeastaan näy tutkimustuloksissa. 
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Tutkimukseni yksi suurimmista oivalluksista onkin ymmärrys kokonai-

suuden merkityksestä. Puhuttiin sitten päivärytmin rakentumisesta tai pedago-

giikan toteuttamisesta - tai vielä tarkemmin unipedagogiikasta, kokonaisuuden 

merkitys on oleellinen. Onnistunut päiväunitilanne edellyttää sitä, että päivä ra-

kentuu järkeväksi kokonaisuudeksi, jonka avulla voidaan vastata lapsen tarpei-

siin. Pedagogiikkaa ei voida myöskään jaotella koskemaan vain tarkasti rajattua 

ajankohtaa, sillä sitä toteutetaan varhaiskasvatuksen arjessa jatkuvasti. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimushaasteet 

Tutkimukseni luotettavuuteen ja yleistettävyyteen vaikuttaa tutkimuksen pieni 

otos. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena saavuttaa tilastolli-

sesti yleistettävää tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2009), on kuitenkin otantani myös 

laadullista tutkimusta ajatellen pieni. Tutkimukseni otanta valikoitui myös niin, 

että osa tutkittavista otti itse yhteyttä ja osan yhteystiedot välitettiin minulle. Tut-

kittavien valintatapa saattoi vaikuttaa siihen, että tutkittavaksi valikoitui selke-

ästi aiheesta kiinnostuneita ja päiväunikäytänteisiin huomiota kiinnittäviä hen-

kilöitä. Laadulliseen tutkimukseen on toisaalta järkevää valita tutkittavia, jolta 

löytyy sanottavaa tutkimuksen aiheesta. Tutkimus olisi varmasti kuitenkin tuot-

tanut hieman erilaisia tuloksia, mikäli tutkittavien valinta olisi ollut satunnai-

sempaa.  

Tutkimukseen osallistujat olivat kahdelta eri paikkakunnalta, mikä lisää 

hieman tutkimuksen yleistettävyyttä. Näiden vastauksien perusteella ei voida 

vielä kuitenkaan todeta, että kaikki Suomen päiväkodit toteuttaisivat samanlai-

sia käytänteitä. Tutkimustulokseni eivät ole myöskään yleistettävissä koskemaan 

muun ikäisiä lapsiryhmiä kuin alle 3-vuotiaita. Koska varhaiskasvatusta on to-

teutettava eri tavalla eri ikäisille lapsiryhmille, ei samanlaisen päiväuniin liitty-

vän pedagogiikan toteuttaminen kaikenikäiselle ole tarkoituksenmukaista. Tut-

kimustulokseni antavat kuitenkin viitteitä siitä, millaisia asioita voidaan huomi-

oida myös vanhempien lasten ryhmissä.  
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Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa valittu aineistonkeruumenetelmä. 

Kolme neljästä haastattelusta toteutettiin puhelimitse, olosuhteiden takia, mikä 

voi osittain vaikuttaa tutkittavien vastauksiin. Oman kokemukseni mukaan kas-

vokkain tapahtuva haastattelu tuntui luontevammalta. Puhelimessa keskustele-

minen lisäsi kiireen tuntua, vaikka kukaan ei maininnut kiirettä sanallakaan. Li-

säksi puhelimessa keskusteleminen poistaa osan nonverbaalista viestinnästä, ku-

ten esimerkiksi eleet ja ilmeet, mikä vaikuttaa tilanteiden tulkintaan.  

Tutkimusta tehdessä tutkijan tulisi pyrkiä objektiiviseen ja puolueettomaan 

tarkasteluun. Laadullinen tutkimus asettaa kuitenkin omat rajoituksensa täydel-

liselle objektiivisuudelle. Tutkijan omat näkemykset ja kokemukset ohjaavat ai-

nakin jossain määrin aineiston tulkintaa. (Tuomi & Sarajärvi 2018). Omassa tut-

kimuksessani aineiston analyysia ohjasi omien havaintojeni lisäksi myös taus-

talla vaikuttavat teoriat. Tutkimuksessani aineiston analyysi on pyritty tekemään 

mahdollisimman läpinäkyväksi ja koottuja tuloksia on perusteltu aineistosta läh-

töisin olevilla otteilla.  

Tutkimuksessani selvitettiin sitä, millaista unipedagogiikkaa varhaiskasva-

tuksen opettajat toteuttavat. Tutkittavat mainitsivat kyllä joidenkin toimintojen 

kohdalla omia tarkoituksiaan, mutta jatkossa tähän voitaisiin syventyä vielä tar-

kemmin. Jatkossa tutkimuksen saralla voitaisiin tutkia, millaisia merkityksiä var-

haiskasvatuksen opettajat itse antavat näille toiminnoille. Tutkimuksen avulla 

voitaisiin syventyä siihen, että pohtivatko opettajat tarkoituksia toimiensa taus-

talla, vai keskittyvätkö he toteuttamaan totuttuja rutiineja.  

Tutkimuksessani unipedagogiikkaan keskityttiin lähinnä onnistuneen päi-

väunitilanteen rakentamisen näkökulmasta. Jatkossa päiväunitilanteiden peda-

gogiikkaa voitaisiin tutkia vielä tarkemmin sen kannalta, että millaisia erilaisia 

oppimissisältöjä lepohetkiin voidaan sisällyttää.  

Arkitoimintaan liittyvää pedagogiikkaa on tutkittu suhteellisen vähän. Tut-

kimukseni pääaihetta, päiväunia, on tutkittu paljon terveyden, kasvun ja kehi-

tyksen näkökulmasta, mutta ei niinkään pedagogisessa mielessä. Päiväunien li-

säksi varhaiskasvatus sisältää paljon arkisia, perushoitoon liittyviä tilanteita, 

jotka sisältävät yhtä lailla pedagogisia toimintoja. Jatkossa tutkimusta voitaisiin 
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suunnata koskemaan arkitoiminnan pedagogiikkaa kokonaisuutena. Pedagogii-

kan laajuuden ymmärtäminen voisi lisätä myös arvostusta kaikista nuorempien 

lasten varhaiskasvatusta kohtaan. Perushoito-tilanteet tulisikin nähdä mahdolli-

suutena pedagogiikan toteutumiselle, ei esteenä.  
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset. 

Taustatiedot: ikä, työvuodet, alle 3-vuotiaiden ryhmässä tehdyt työvuodet 

Alkukysymykset: 

- Kuinka monta lasta ryhmässänne on? Jatkokysymys: Minkä ikäisiä? 

- Mikä on mielestäsi päiväunien merkitys alle 3-vuotiaalle lapselle? 

Ennen unia: 

- Miten ryhmässänne toimitaan ennen päiväunia? 

- Jatkokysymys: Mikä on mielestäsi tärkeää tässä toiminnassa? 

Unien aikana: 

- Kuvaile päiväunitilannetta (mitä nukkarissa tapahtuu). 

- Millaisin eri keinoin varhaiskasvatuksen opettajat ja hoitajat auttavat lap-

sia nukahtamaan? 

Jälkeen: 

- Miten ryhmässänne toimitaan päiväunien jälkeen? 

- Mikä on mielestäsi oleellista päiväunien jälkeisessä toiminnassa? 

Keskusteleminen keinoista: 

- Oletteko keskustelleet tiimissänne päiväunien järjestelyistä? 

- Jatkokysymys: Mitä olette keskustelleet? 

- Jatkokysymys: Kuinka paljon olette keskustelleet? 

Lisäkysymyksiä: 

- Kuinka ryhmänne lasten vanhemmat suhtautuvat päiväuniin? 

- Millainen on mielestäsi onnistunut päiväunitilanne? 


