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Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan varhaiskasvatuksen kasvattajien 

näkökulmia varhaiskasvatuksen vuorovaikutuksesta ja läheisyydestä ko-

ronapandemian aikana. Tutkimuksessa selvitetään kasvattajien näkemyksiä hel-

lyyden ja sylittelyn riittävyydestä sekä sitä, kuinka kasvattajat kokevat resurssien 

riittävyyden lasten yksilölliselle kohtaamiselle ja lämpimälle vuorovaikutuk-

selle. Tavoitteena on tuoda ymmärrystä tämänhetkisestä tilanteesta eläessämme 

kolmatta koronapandemiakevättä.  

Tutkimus toteutettiin laadullisella tutkimusotteella ja tutkimusaineisto ke-

rättiin avoimista kysymyksistä koostuvan sähköisen Webropol-kyselyn avulla 

keväällä 2022. Verkkokyselylomake jaettiin yhdessä varhaiskasvatusta koske-

vassa Facebook-ryhmässä ja siihen vastasi yhdeksäntoista varhaiskasvatuksessa 

eri ammattinimikkeillä työskentelevää henkilöä. Tutkimusaineisto analysoitiin 

laadullisen, fenomenologiseen lähestymistapaan nojaavan aineistolähtöisen si-

sällönanalyysin keinoin.  

Tutkimuksessa havaittiin, että kasvattajien kokemukset vuorovaikutuk-

sesta ja läheisyyden toteutumisesta pandemian aikana vaihtelivat. Noin puolet 

kasvattajista kokee pandemialla olleen vaikutusta vuorovaikutukseen ja lähei-

syyteen. Keskeisenä tuloksena voidaan pitää, että läheisyys ja vuorovaikutuksen 

laatu varhaiskasvatuksessa on enemmän kasvattajista kuin olosuhteista riippu-

vaista.  
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1 JOHDANTO  

Lasten yksilöllinen kohtaaminen ja lämpimien tunteiden osoittaminen emotio-

naalisella tasolla ovat tapoja tukea hyvinvointia (Hännikäinen, 2018, s. 15). 

Omassa kasvatusajattelussani keskeisellä sijalla on se, että jokainen lapsi voi ko-

kea olevansa tärkeä ja rakastettu. Vuorovaikutus ja läheisyys ovat keskeisessä 

roolissa viestiessä lapselle tällaista välittämistä. Erityisesti tällaisina aikoina, mitä 

nyt elämme koronapandemian keskellä, lämpimän vuorovaikutuksen ja lähei-

syyden merkitys korostuu entisestään. Pandemia on muuttanut yksilöiden ja yh-

teisöjen elämää maailmanlaajuisesti, eikä sen vaikutuksilta ole säästytty varhais-

kasvatuksen piirissä. Epävarmuus koettelee monia ja lapset aistivat herkästi ym-

päröivää ilmapiiriä. Läheisyys ja sylittely tuo turvaa ja lohtua. Niiden kautta ai-

kuinen voi myös osoittaa lapselle, että hän on merkityksellinen ja hänen kohtaa-

miselleen on aikaa.  

Hännikäinen (2015, 2017 & 2018) on tutkinut muun muassa syliä varhais-

kasvatuksen kontekstissa, kasvattajan pedagogista herkkyyttä, pienten lasten 

emotionaalista hyvinvointia sekä hyvinvoinnin ja yhteenkuuluvuuden arvoja 

varhaiskasvatuksessa. Ilmapiirin luominen, jossa painopiste on ystävällisissä 

vuorovaikutussuhteissa, kunnioituksessa, yhteisissä ponnisteluissa, jaetussa ym-

märryksessä ja merkityksellisyydessä, on keskeistä lasten hyvinvoinnille ja vält-

tämätöntä yhteenkuuluvuuden vahvistamiselle (Hännikäinen, 2018, s. 15).  

Gillberg ja Ruokonen (2020) ovat tutkineet varhaiskasvatuksen henkilöstön 

kokemuksia koronapandemian aiheuttamista muutoksista heidän työhönsä ja 

työnkuviinsa keväällä 2020. Tutkimuksessa poikkeusajan kuvaillaan olevan ta-

vallista suurempi muutostekijä varhaiskasvatuksen toimintakulttuurille, joka 

muuntuu jatkuvasti yksittäisten työntekijöiden ja rakenteellisten muutosten mu-

kana. Vuorovaikutustavat sekä käytännöt henkilömäärien ja turvavälien suhteen 

vaihtelivat päiväkodeittain eri puolella Suomea (Gillberg & Ruokonen, 2020, s. 

53).  

Gayatrin (2020, s. 52) mukaan koronapandemialla voi olla vaikutuksia var-

haiskasvatuksen kentälle maailmanlaajuisesti ja vaikutuksia lasten 
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kognitiiviselle ja sosiaaliselle kehitykselle. Pandemian negatiivisten seurausten 

minimoimiseksi tulevia sukupolvia ajatellen Gayatri (2020, s. 52) korostaa yhteis-

työn ja hyvän kommunikaation toteutumisen tärkeyttä kasvattajien, vanhem-

pien, hallitusten ja yhteisöjen välillä. Varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstön 

merkitystä lasten kehitykselle on tarkasteltu tutkimuksissa ja tutkimustiedon 

myötä johtamisen kehittämistarpeita on havaittu ympäri maailman (Hujala, 

Heikka & Halttunen, 2017, luku Varhaiskasvatuksen perustehtävä ja johtajuus). 

Hujala, Heikka ja Halttunen (2017, luku Johtajuuden haasteita varhaiskasvatuk-

sessa) kuvailevat varhaiskasvatuksen kehittämistyön tapahtuvan sen tiedon va-

rassa, jota johtajilla on käytettävissä kentän tarpeista ja vaateista, joten varhais-

kasvatuksessa työskentelevien äänen esiin tuomisen merkityksellisyyttä voi aja-

tella tällaisesta yhteiskunnallisesta näkökulmasta. 

Lasten kasvatus ja siihen liittyvät asiat ovat ajankohtainen ja yhteiskunnal-

lisesti merkityksellinen aihealue. Tutkimustieto voi antaa ymmärrystä siitä, 

missä ollaan tällä hetkellä menossa lasten hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden 

kanssa ja mikä on suunta, johon halutaan tähdätä. Jatketaanko samaan malliin, 

vai onko syytä kiinnittää johonkin erityisesti huomiota, jotta lasten hyvinvointi 

voidaan taata jatkossakin parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tämän työn tavoitteena on tarkastella ja selvittää vuorovaikutuksen ja vuo-

rovaikutussuhteiden näkökulmia varhaiskasvatuksessa ja sitä, ilmeneekö näissä 

muutoksia pandemiasta johtuen. Vuorovaikutus on aiheena hyvin laaja sen liit-

tyessä käytännössä kaikkeen sosiaaliseen toimintaan. Tutkimuksen rajaamiseksi 

keskityn vuorovaikutuksessa erityisesti läheisyyteen. Tutkielma tuo ajankoh-

taista tietoa varhaiskasvatuksen kentältä koronapandemian aikana. 
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2 NÄKÖKULMIA VUOROVAIKUTUKSEEN 

Vuorovaikutuksella ja sen laadulla on merkittävä vaikutus varhaiskasvatuksen 

arjessa, sillä se on läsnä kaikessa sosiaalisessa toiminnassa. Hännikäinen (2017, s. 

54) tähdentää, että vuorovaikutuksen laatu on yksi tärkeimmistä osoittimista 

varhaiskasvatuksen laadulle ja lasten emotionaaliselle hyvinvoinnille. Lisäksi se 

on hänen mukaansa kehitykselle, oppimiselle ja hyvinvoinnille yksi tärkeim-

mistä tekijöistä. On oikeastaan mahdoton erottaa varhaiskasvatuksen arjesta mi-

tään sellaista, joka ei tavalla tai toisella liittyisi vuorovaikutukseen.  

2.1 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan yhteiskunnallista palvelua, jota voidaan järjes-

tää varhaiskasvatuslain mukaan päiväkodeissa, perhepäiväkodeissa sekä avoi-

mena varhaiskasvatustoimintana esimerkiksi leikkipuisto- ja kerhotoiminnan 

muodossa (Opetushallitus, 2018, s. 14, 18–19). Varhaiskasvatuslaissa säädetään 

varhaiskasvatuksen järjestämisestä ja tuottamisesta, lapsen oikeudesta varhais-

kasvatukseen sekä varhaiskasvatuksen tietovarannosta (Varhaiskasvatuslaki 

540/2018). 

Varhaiskasvatusta voisi ajatella tietoisen kasvatuksen kenttänä. Kasvatusta 

määritellään kaikkena sellaisena toimintana, jolla kasvatusvastuullinen henkilö 

vaikuttaa lapseen joko tietoisesti tai tiedostamattaan, ja tapoihin kasvattaa vai-

kuttaa esimerkiksi vallitsevat asenteet, arvot ja olemassa oleva tieto (MLL, 

2021a). Se, miten ajattelemme kasvatuksesta vaikuttaa siihen, kuinka toimimme 

ja olemme vuorovaikutuksessa toisten henkilöiden kanssa. Kasvatuksessa on 

aina kyse vuorovaikutuksesta (MLL, 2021a). Varhaiskasvatus on pedagogiikkaa 

korostava kokonaisuus suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatusta, opetusta ja 

hoitoa, jonka tehtävänä on muun muassa edistää lasten kasvua, kehitystä ja op-

pimista, edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjäyty-

mistä (Finlex, 2018; Opetushallitus, 2018, s. 7–8, 14). Tämä tutkimus rajautuu kos-

kemaan päiväkodissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatuksessa eri 
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ammattinimikkeillä työskenteleviä kasvatusvastuullisia henkilöitä kutsun tässä 

tutkimuksessa kasvattajiksi. 

Varhaiskasvatuksen arvoihin ja tehtäviin kuuluu lasten oikeuden suojelu ja 

edistäminen hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, kohdata lapsi ainutlaatuisena ja 

arvokkaana sekä tukea oikeutta tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja 

ymmärretyksi (Opetushallitus, 2018, s. 20). Lapsilla on oikeus myös leikkiin ja 

sen kautta oppimiseen, kannustavaan palautteeseen, monipuoliseen tiedon saa-

miseen, tunteiden ja ristiriitojen käsittelyyn ja uusien asioiden kokeiluun sekä 

opetteluun (Opetushallitus, 2018, s. 21). Näiden arvojen ja tavoitteiden toteutu-

miseksi on monia vuorovaikutuksen keinoja. Samalla kun olemme vuorovaiku-

tuksessa muiden ihmisten kanssa, olemme sitä myös esimerkiksi ympäristömme 

ja vallitsevien kulttuurien kanssa. 

2.2 Vuorovaikutus ja vuorovaikutussuhteet 

Sosiokulttuurisen tradition mukaisesti vuorovaikutus nähdään ihmisten sosiaa-

lisen toiminnan kautta rakentuvana ilmiönä ja siihen vaikuttaa olemassa olevat 

kulttuuriset ja sosiaaliset rakenteet (Aira, 2012, s. 36). Toimintaympäristöön ja sen 

kulttuuriin kuuluvien ajattelutapojen ja käytäntöjen omaksuminen tapahtuu yk-

silöllisesti (ks. Hujala, Heikka & Halttunen, 2017, luku Oppiva työyhteisö) ja si-

ten myös esimerkiksi jokainen varhaiskasvatuksen lapsiryhmä sisältää oman-

laista toimintakulttuuria ja tapoja toimia vuorovaikutuksessa. Varhaiskasvatus-

yksiköt voivat siis sisältää yhtäaikaisesti monenlaista vuorovaikutuskulttuuria. 

Pohja vuorovaikutustilanteiden ennakoimiselle, niihin osallistumiseen, havain-

nointiin ja tulkitsemiseen syntyy varhain, sillä jo pienellä vauvalla on kyky ja 

tarve olla vuorovaikutuksessa (MLL, 2021b). Lasten mallintaessa kasvattajien toi-

mintaa, on hyvä, että lapset näkevät monenlaisia tapoja toimia, jotta heillä on 

työkaluja toimia ja kehittyä vuorovaikuttajina erilaisissa tilanteissa.  

Vuorovaikutussuhteesta voidaan puhua silloin, kun vuorovaikutus on tois-

tuvaa ja vuorovaikutuksella on jotain merkitystä yksilölle (Aira, 2012, s. 52). Voisi 

ajatella, että lapsiryhmän sisäiset vuorovaikutuksen piirteet ovat muotoutuneet 

nimenomaan vuorovaikutussuhteiden kautta. Vaikkapa lapsiryhmässä 
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vallitseva huumori edellyttää kasvattajilta lapsituntemusta ja lapsituntemus 

puolestaan yhdessä vietettyä aikaa. Varhaiskasvatuslaissa tähdennetään mah-

dollisimman pysyvien vuorovaikutussuhteiden turvaamisen tärkeyttä lasten ja 

varhaiskasvatushenkilöstön välille, jotta lapsituntemus ja kyky ottaa lasten yksi-

löllinen kehitys huomioon mahdollistuvat (Opetushallitus, 2018, s. 16, 19). Peso-

sen ym. (2020, s. 9) mukaan eettisesti kestävän ammatillisen toiminnan pohjana 

on positiivinen vuorovaikutussuhde lapseen. Vastavuoroiset ja kunnioittavat 

vuorovaikutussuhteet, myönteinen kosketus ja läheisyys ovat hyvän hoidon ja 

huolenpidon perustana (Opetushallitus, 2018, s. 23). Hoidolla tarkoitetaan fyy-

sisten perustarpeiden huolehtimisen lisäksi tunnepohjaista välittämistä, jolloin 

lapsi voi tuntea itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi. (Opetushallitus, 2018, s. 

23).  

Vuorovaikutussuhteissamme on läsnä sanallisen ja sanattoman viestinnän 

keinot, sillä se, miten suhtaudumme tilanteisiin ja toisiin ihmisiin välittyy pu-

heen lisäksi äänensävyjen, eleiden, ilmeiden ja kehonkielen kautta (Opetushalli-

tus 2022). Turvallinen, sensitiivinen ja välittävä vuorovaikutussuhde lapsen ja 

opettajan välillä sekä opettajan emotionaalinen saatavilla olo ovat Rautamiehen, 

Koivulan ja Vähäsantasen (2018, s. 56) mukaan tärkeitä tekijöitä lapsen hyvälle 

kasvuympäristölle. Keskeisiä piirteitä vuorovaikutuksessa heidän mukaansa on 

lapsen kuunteleminen, kiinnostus lapsen mielipiteisiin ja ajatuksiin sekä lasten 

tarpeisiin vastaaminen. Välitämme jatkuvasti sanattomia viestejä vuorovaiku-

tuksessamme, jonka vuoksi on tärkeää, että huomiota kiinnitetään omaan vuoro-

vaikutteiseen toimintaansa. Kiinnostusta lapsen kertomaa kohtaan voi osoittaa 

yksinkertaisin tavoin, kuten katsekontaktilla, kasvonilmeillä eläytyen tai laskeu-

tumalla hänen tasolleen. 

Vuorovaikutussuhteen syventyessä ja luottamuksen kasvaessa, yksilöiden 

välille voi muodostua tunneside eli kiintymyssuhde. Pysyvät ja pitkäkestoiset 

tunnesuhteet, jotka muotoutuvat ja vahvistuvat yhteisissä arjen tilanteissa, ovat 

lapsen kehitykselle tärkeitä (MLL, 2021b). Herkkyys lapsen viesteille, tarpeiden 

tulkitseminen oikein ja niihin johdonmukaisesti vastaaminen muodostaa lapselle 

perusturvallisuuden, joka on edellytys turvallisen kiintymyssuhteen 
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syntymiselle lapsen ja aikuisen välille (MLL, 2021b). Hännikäisen (2017, s. 60) 

mukaan sensitiivinen vuorovaikutus ja kasvattajan pedagoginen herkkyys aut-

tavat lasta tuntemaan olonsa turvalliseksi, rakastetuksi, ymmärretyksi, arvoste-

tuksi ja olevansa yhteydessä toisiin ihmisiin. Ystävällinen äänensävy, myönteiset 

eleet, katsekontaktiin pyrkiminen, kehuminen, kannustaminen, rohkaiseminen, 

halaukset, silitykset, sylissä pitäminen ja tunnustuksen antaminen ovat keinoja, 

joilla kasvattaja voi osoittaa herkkyyttä ja läheisyyttä vuorovaikutuksessa (Hän-

nikäinen, 2017, s. 61). 

2.3 Läheisyys 

Tarve olla toisen ihmisen lähellä on Sinkkosen (2018, luku Kiintymyssuhteet nuo-

ruusiässä) mukaan primaari perustarve ja vaikuttaa siten, että yksilö pyrkii säi-

lyttämään välttämättömät kiintymyssuhteet kaikin mahdollisin tavoin. Erityi-

sesti pienelle lapselle läheisyys on elinehto, hänen ollessaan täysin riippuvainen 

häntä hoivaavista aikuisista. Varhaiskasvatuksessa läheisyys, kuten sylittely, hel-

lyys, silittely, halaukset ja kädestä pitäminen, toimii tärkeänä vuorovaikutuksen 

muotona, joka luo turvaa ja hyvää oloa. Rouse ja Hadley (2018, s. 160) puhuvat 

huolenpidosta ja rakkauden osoittamisesta olennaisena osana varhaiskasvatuk-

sen tehtävää, hoivaa ja kasvatuksellista kokonaisuutta. Tutkimusten mukaan 

vanhemmat arvostavat kasvattajia, jotka tuntevat heidän lapsensa ja rakastavat 

heitä (Page, 2018a, s. 123). Kasvattajien lapsia kohtaan osoittamasta rakkaudesta 

voidaan puhua ammatillisena rakkautena (Page, 2018b).  

Varhaiskasvatuksen aloittaminen, uusine aikuisineen ja ympäristöineen, on 

lapselle iso siirtymävaihe, johon syli voi tarjota lapselle merkittäviä siirtymää tu-

kevia positiivisia kokemuksia (Lucas Revilla ym. 2022, s. 254). Syli edustaa tur-

vaa, lohtua, kiintymystä, huomiota, iloa, fyysistä läheisyyttä, emotionaalista huo-

lenpitoa ja paikkaa esimerkiksi oppimisen, kehityksen sekä hyvinvoinnin edistä-

miselle (Hännikäinen, 2015, s. 19-21). Lucas Revilla ym. (2022, s. 261) osoittavat 

neljä tutkimuksissa havaittua sylivuorovaikutustilannetta: 1. kasvattaja ottaa 

lapsen syliin, 2. itkua seuraava sylittely, 3. sylittely lapsen pyynnöstä ja 4. lapsi 

istuutuu kasvattajan syliin. Kasvattajan asemoituminen esimerkiksi lattialle tai 
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sohvalle, lapsia lähelle, luo mahdollisuuksia lapsille tulla oma-aloitteisesti syliin 

(Lucas Revilla ym., 2022, s. 264). Hyvin keskeinen sylittelyä sisältävä päivittäinen 

tapahtuma on myös kirjojen lukeminen ja kuvien katseleminen yhdessä (Hänni-

käinen, 2015, s. 21). 

Fyysisten läheisyyden osoitusten, kuten kaikenlaisen myönteisen koske-

tuksen lisäksi kasvattajat voivat osoittaa läheisyyttä emotionaalisesti. Tutkimuk-

set osoittavat, että sensitiiviselle, huolehtivalle ja välittävälle pohjalle rakennetut 

tavat, kuten fyysinen ja emotionaalinen läsnäolo, saatavilla olo, ystävällinen tapa 

kommunikoida, valppaus sekä kiinnostuksen ja huomion osoittaminen lapsille 

edistävät lasten oppimista, kehitystä ja hyvinvointia (Hännikäinen, 2015, s. 21). 

Turvallisuus ja kohdatuksi tuleminen auttaa lasta tuntemaan olonsa hyväksi, 

kun taas huomion kohdistaminen jatkuvasti muualle kuin lapseen voi aiheuttaa 

lapsessa oireilua eri tavoin (Aivoliitto, 2019).  

Hännikäisen (2017, s. 56) mukaan sosiaaliset suhteet ja osallistuminen ovat 

yhteydessä lapsen emotionaaliseen hyvinvointiin. Psykologiassa emotionaalinen 

saatavillaolo jaetaan neljään vanhempien toimintaan liittyvään osa-alueeseen: 

myönteinen tunneilmapiiri, kyky jäsentää lapsen ikää ja kehitystasoa, ei-viha-

mielisyys ja tunkeilemattomuus (Aivoliitto, 2019). Näistä tärkeimpänä ja tutki-

tuimpana osa-alueena pidetään sensitiivisyyttä eli kykyä ilmaista lapselle myön-

teisiä tunteita (Aivoliitto, 2019).  

Emotionaalisen saatavillaolon neljäs osa-alue, tunkeilemattomuus, tarkoit-

taa lapsen persoonan ja yksilöllisyyden kunnioittamista (Aivoliitto, 2019). Sensi-

tiivisyys liittyykin olennaisesti läheisyyteen. Lapsen rajoja ja oikeuksia on tär-

keää kunnioittaa. Lapsi voi tulla esimerkiksi syliin, mutta ei halua, että pidellään 

kiinni. Toinen lapsi puolestaan haluaa kädet ympärilleen istuessaan sylissä. 

Herkkyyttä tarvitaan, jotta lapsen viestit läheisyyden kaipuusta tulevat huomi-

oiduiksi ja kohdatuiksi lapsen tarvitsemalla tavalla. Aivoliiton (2019) mukaan 

vuorovaikutuksen laadusta lapsi kertoo omilla reagoinneillaan.  
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2.4 Covid-19 Pandemian vaikutuksia  

Viimeisen kahden vuoden aikana maailmaa on järkyttänyt ja muokannut CO-

VID-19-tauti, joka yleisemmin tunnetaan nimellä koronavirus. Viruksen leviä-

minen on äärimmäisen nopeaa. Koronavirus sai alkunsa Kiinasta joulukuussa 

2019 ja muutama kuukausi myöhemmin, 11.3.2020, Maailman terveysjärjestö ju-

listi tilanteen laajaksi levinneestä epidemiasta maailmanlaajuiseksi COVID-19 

pandemiaksi (WHO, 2020). Huhtikuun 2022 loppuun mennessä koronavirus 

tartuntoja on raportoitu maailmanlaajuisesti yli 508 miljoonaa tapausta, joista 

yli kuusi miljoonaa on johtanut kuolemaan (ECDC, 2022). Euroopassa tapauksia 

on yli kaksisataa miljoonaa ja Suomessa noin miljoona, joista 4510 on johtanut 

kuolemaan (ECDC, 2022). 

Heino ja Kara (2020, s. 254) nostavat esiin koronaviruksen leviämisen estä-

miseksi järjestettyjen poikkeusolojen ainutlaatuisuutta, koska kyseisen kriisin ai-

heuttamat poikkeusolosuhteet ja poikkeusolot ovat hyvin erilaisia verrattuna 

muihin kriiseihin, kuten luonnonmullistuksiin. Koronaviruksen aiheuttama 

kriisi on maailmanlaajuinen ja täten sen voidaan nähdä vaikuttavan ja kosketta-

van kaikkia maailman ihmisiä. Tutkimukseni ei keskity varsinaisesti koronavi-

ruksen tutkimiseen, vaan sen aiheuttamiin vaikutuksiin ja seuraamuksiin var-

haiskasvatuksen kontekstissa, jonka takia koronaviruspandemian ymmärtämi-

nen on kriittistä tämän tutkimuksen ymmärtämiseksi. 

Maailman terveysjärjestön (WHO, 2020) mukaan SARS-Cov-2 tarttuu pisa-

ratartuntana esimerkiksi yskimisen tai aivastuksen kautta, jolloin pisarat voivat 

kulkeutua ihmisen elimistöön hengityksen kautta aiheuttaen siten tartunnan. Tä-

män lisäksi tartunnan saaminen on mahdollista kosketuksen kautta lähikontak-

tissa tai ilmavälitteisesti, vaikkakin nämä keinot ovat huomattavasti vähemmän 

yleisiä tapoja saada tartunta (WHO, 2020). Tartunnan saaneiden oireet vaihtele-

vat. Jotkut tartunnan saaneista käyvät läpi taudin oireettomana, mutta yleisim-

min oireet ovat influenssan kaltaisia perusterveillä ihmisillä (THL, 2022). CO-

VID-19 on vaarallisin yli 70- vuotiaille sekä riskiryhmäläisille, joilla on esimer-

kiksi diabetes, keuhko-, tai sydänsairauksia (THL, 2022). Koronavirus tartunnan 

oireet ovat tutkimusten mukaan lapsilla lähtökohtaisesti lievempiä kuin 
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aikuisilla, vaikkakin vakavia sairastumisia ja kuolemiakin on raportoitu lapsilla 

(Parri, Lenge & Buonsenso 2020; Lu & Shi 2020). 

Pandemian seurauksena Suomessa reagoitiin asiaan hyvinkin nopeasti. 

Maaliskuussa 2020 hallitus ilmoitti Suomen olevan tilanteen takia poikkeus-

oloissa (STM, 2020). Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, jonka kautta perus-

oikeuksien rajaaminen oli mahdollista niiltä osin kuin se vaikutti olevan välttä-

mätöntä väestön suojelemiseksi (Valmiuslaki 1552/2011; Valtiovarainministeriö, 

2020). Kyseisen valmiuslain nojalla rajoitettiin muun muassa liikkumista yli 10 

henkilön ryhmissä ja päivähoitoon osallistumista. Kunnat vapautettiin varhais-

kasvatuslaissa määritellystä varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta, mikäli 

lapsen hoito oli mahdollista järjestää jollakin muulla tavalla (Valtioneuvosto, 

2020). Lisäksi kunnille annettiin mahdollisuus rajata lähiesiopetus vain sellaisille 

lapsille, joiden vanhemmat tai huoltajat työskentelevät kriittisillä aloilla yhteis-

kunnan näkökulmasta (Valtioneuvosto, 2020). Valmiuslakiin nojaavat rajoitukset 

kokoontumisesta ja päivähoitoon osallistumisesta olivat voimassa keväällä 2020 

toukokuun puoleenväliin asti. 

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestämistä koskien julkaistiin kirjal-

liset suositukset, joiden tarkoituksena oli mahdollistaa turvallinen osallistumi-

nen varhaiskasvatukseen kaikkien osapuolten kannalta (THL & OKM, 2020a). 

Suosituksessa määriteltiin muun muassa välttämään tarpeettomia fyysisiä kon-

takteja, tehostamaan siivousta ja hygieniaa, sekä kehottamaan sairastuneita tai 

tartunnan saaneita pysymään kotona pienellä kynnyksellä, mutta toimintayksi-

köille annettiin vapaus määrittää oman yksikkönsä toimintatavat ja ohjeistaa 

niistä omatoimisesti lasten perheitä (Saranko, Alasuutari & Sulkanen, 2021). 

Elokuussa varhaiskasvatusta koskevaa ohjeistusta täsmennettiin vielä pi-

demmälle ja suosituksissa painotettiin ulkotilojen hyödyntämistä, toiminnan ryt-

mittämistä ja porrastamista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön toimimista 

aina saman lapsiryhmän kanssa (THL & OKM, 2020b). Myös ruokasalien käyt-

töön annettiin ohjeistusta kehottamalla mahdollisuuksien mukaan välttämään 

ruokasalin käyttöä tai ainakin kiinnittämään huomiota ruuan valmistuksen, -
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jakelun, ja syömisen aikaiseen hygieniaan sekä ruokasalin käytön porrastami-

seen (Saranko, Alasuutari & Sulkanen, 2021).  

Tällä hetkellä viimeisin päivitys varhaiskasvatuksen ohjeistusta koskevaan 

suositukseen on tullut 1.3.2022, jossa korostetaan edelleen tarpeettomien fyysis-

ten kontaktien välttämistä, hyvän hygienian merkitystä, siivouksen tehostamista 

verrattuna normaaliin käytäntöön ennen pandemiaa sekä jättäytymistä päivähoi-

dosta sairauksien ja tartuntojen johdosta tartunnan ajaksi (THL & OKM, 2022).  

Viimeisen kahden vuoden aikana näihin suosituksiin on tullut pieniä muutoksia, 

mutta isommat linjat ja periaatteet ovat edelleen samat. Tavoitteena on edelleen 

mahdollistaa turvallinen varhaiskasvatukseen osallistuminen niin perheiden 

kuin henkilöstönkin osalta. 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS  

Tässä luvussa avaan tutkimukseni toteutusta. Kiinnostukseni tässä työssä koh-

distuu vuorovaikutukseen ja läheisyyteen varhaiskasvatuksessa. Tutkimukseni 

lähestymistapa suuntautuu näiden ilmiöiden tarkasteluun, kuvailuun ja tulkin-

tojen tekemiseen maailmanlaajuisen pandemian mahdollisten vaikutusten ja 

seurausten näkökulmasta. Tutkimuksen voi ajatella tuottavan yhdenlaista tul-

kintaa ja näkökulmaa todellisuuteen (Puusa & Juuti, 2020, luku Tutkimusaiheen 

ja lähestymistavan valinta). Tutkimuksella pyritään tavoittamaan tutkimukseen 

osallistuvien kasvattajien ajatuksia ja havaintoja tutkittavasta ilmiöstä.  

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Ymmärryksen kartuttamiseksi siitä, millaisia näkökulmia ja mahdollisia muu-

toksia varhaiskasvatuksessa työskentelevät henkilöt nostavat esiin liittyen var-

haiskasvatuksen vuorovaikutukseen ja läheisyyteen koronapandemian aikana, 

olen laatinut seuraavat tutkimuskysymykset: 

1. Onko läheisyydessä ja vuorovaikutuksessa tapahtunut muutosta pande-

mian aikana? Millaisia asioita kasvattajat nostavat esiin vuorovaikutuk-

seen ja läheisyyteen liittyen?  

2. Kuinka kasvattajat kuvailevat lasten hellyyden ja sylittelyn riittävyyttä 

varhaiskasvatuksessa? 

3. Kuinka kasvattajat kuvailevat resurssien riittävyyttä ja mahdollisuuksia, 

kuten aikaa, lasten yksilölliselle kohtaamiselle ja lämpimälle vuorovai-

kutukselle? 

Tutkimus COVID-19 pandemiaan liittyen varhaiskasvatuksen näkökulmasta on 

omien havaintojeni perusteella vielä vähäistä, jonka vuoksi tutkimuksen tekemi-

nen aiheeseen liittyen tuntui merkitykselliseltä. Tässä tutkimuksessa tarkasteluni 

rajautuu päiväkotiympäristössä toteutettavaan varhaiskasvatukseen. Kiinnostus 
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kasvattajien itse koettuun ja elettyyn mahdollistaa nykytilanteen tarkastelua var-

haiskasvatuksen kentältä käsin.  

Oletan, että vastauksissa saattaa näkyä esimerkiksi viittauksia sairastelui-

hin ja niistä johtuviin muutoksiin henkilöstössä ja suhdeluvuissa. Voi olla päiviä, 

jolloin turvaudutaan ryhmän omien aikuisten poissaolojen johdosta varahenki-

löihin ja päiviä, jolloin ryhmässä on vain muutama lapsi paikalla. Pohdin myös 

sitä, tulevatko lapset syliin, jos ryhmässä on uusia, lapsille vieraita aikuisia ja 

onko ”hiljaiset päivät” puolestaan lapsille harvinainen tilaisuus aikuisten jaka-

mattomampaan huomioon.  

3.2 Tutkimusote ja tutkimusmenetelmä 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa 

pyrkimyksenä on ymmärtää syvemmin tutkimukseen osallistuvien ajatuksia ja 

kokemuksia tutkittavaan teemaan liittyen verkkokyselylomakkeen avulla. Puusa 

ja Juuti (2020) kuvailevat laadullisen tutkimuksen käsittelevän aina jollakin ta-

valla ihmisiä tai ihmisenä olemista ja ihmisten elämää, ja pyrkimyksenä on ym-

märtää tarkasteltavaa ilmiötä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden näkö-

kulmasta. Syrjäläinen, Eronen ja Värri (2007, s. 8) kuvailevat inhimillisen ymmär-

ryksen lisäämistä laadullisen tutkimuksen tärkeimpänä tavoitteena. 

Metodologisesti tässä tutkimuksessa on kyse aineistolähtöisestä sisäl-

lönanalyysistä, joka etenee induktiivisen päättelyn mukaisesti, eli aineistosta py-

ritään tekemään johtopäätöksiä etenemällä yksittäisestä havainnosta yleiseen ha-

vaintoon tuoden samalla päättelyn logiikkaa esiin (ks. Puusa & Juuti, 2020; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018). Tutkimukseni lähestymistavassa on myös väljästi fe-

nomenologisia piirteitä. Lähden liikkeelle omasta esiymmärryksestäni ja tavoit-

telen laajempaa ymmärrystä tutkittavasta aiheesta tutkimukseen osallistuvien 

kokemuksista muodostuneiden merkityskokonaisuuksien kautta  (ks. Vilkka, 

2021, luku Fenomenologinen lähestymistapa). 

Verkkokyselylomakkeen kysymysten (Liite 1) laatimisessa hyödynsin 

omaa kiinnostustani sekä esiymmärrystäni aiheesta sen tiedon valossa, jota mi-

nulle on kertynyt esimerkiksi opintoihini kuuluvien harjoitteluiden aikana, 
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toimiessani varhaiskasvatuksen esiopetusikäisten ja 3–4-vuotiaiden ryhmissä. 

Palasin alustavasti kirjoittamiini kysymyksiin myöhemmin uudelleen. Tarkaste-

lin kysymyksiä siinä valossa, millaisia mahdollisia vastauksia kysymyksenaset-

telut tuottaisivat. Huomasin osan kysymyksistä olevan sellaisessa muodossa, 

että ne antaisivat toivomieni kuvailevien vastausten sijaan kyllä-ei-tyyppisiä vas-

tauksia. Muotoilin osaa kysymyksistä uudelleen. Vertaistyöskentelystä ja -pa-

lautteesta työskentelyn lomassa oli apua niin kyselylomakkeen kysymysten, 

kuin muunkin työn osalta, koska omasta työstä ei ollut mahdollista etääntyä riit-

tävästi, jotta olisin huomannut itse kaikki tarvittavat parantelun kohdat.  

3.3 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimukseen osallistui yhdeksäntoista varhaiskasvatuksessa eri ammattinimik-

keillä työskentelevää henkilöä. Nimikkeitä olivat varhaiskasvatuksen opettaja, 

lastenhoitaja ja lastenohjaaja sekä varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja musiik-

kipedagogi. Varhaiskasvatuksen opettajia osallistui tutkimukseen sekä yliopis-

totaustalla että sosionomikoulutuksella. Alalla työskentelyn kesto tutkimukseen 

osallistuneilla vaihteli yhdestä vuodesta neljäänkymmeneen vuoteen.  

Otanta perustui harkinnanvaraisuuteen siinä määrin, että etsin tutkimuk-

seen sellaisia varhaiskasvatuksessa työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat työsken-

nelleet sekä koronapandemian aikana että ennen pandemiaa. Tarkoituksena oli 

saada vastauksia sellaisilta henkilöiltä, joilla on kokemuksia varhaiskasvatuksen 

arjesta sekä pandemia-aikana, että ennen sitä. Toisaalta verkkokyselylinkin 

kautta tutkimukseen saattoi kuitenkin osallistua kuka tahansa. Julkaisin kysely-

linkin Facebookin Varhaiskasvattajien materiaalipankki -ryhmään. Tuomen ja 

Saraojan (2018, luku Tutkimukseen osallistuvien määrä) mukaan laadullisessa 

tutkimuksessa on tärkeää, että tietoa kerättävillä henkilöillä on mahdollisimman 

paljon ymmärrystä tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Tilastollisten yleistysten 

sijaan Tuomi ja Sarajärvi (2018) kuvailevat laadullisen tutkimuksen tarkoituk-

sena olevan jonkin ilmiön tai tapahtuman kuvaaminen, ymmärryksen kartutta-

minen tietystä toiminnasta tai teoreettisesti mielekkään tulkinnan antaminen jol-

lekin ilmiölle.  



17 
 

Tutkimukseen osallistuneita henkilöitä ei ole mahdollista tunnistaa aineis-

tosta, eikä minulla tutkijana ole tietoa, ketkä tutkimukseen on ylipäätään vastan-

neet. Fenomenologisessa tutkimuksessa analyysin kannalta ajatellaan, ettei tut-

kijalla saisi olla henkilökohtaista suhdetta tutkimukseen osallistuvien kanssa 

(Virtanen, 2006, s. 172). Facebook ryhmän suuri koko, johon verkkokyselylinkin 

lähetin, pienentää tunnistettavuuden riskiä. Ryhmässä on yli 53 000 jäsentä.  

3.4 Tutkimusaineisto 

Tutkimusaineisto kerättiin Webropol-palvelulla laaditun verkkokyselylomak-

keen avulla, joka jaettiin Facebookissa Varhaiskasvatuksen materiaalipankki -si-

vustolla. Kyselyn saatteeksi (Liite 2) kirjoitin lyhyen kuvauksen kyselystä ja sen 

luonteesta, kuten kyselyn tekemiseen kuluvan arvioidun ajan, aineiston keruun 

tarkoituksesta ja tutkielmani aiheesta. Lisäksi julkaisussa käy ilmi, että vastaa-

malla kyselyyn antaa luvan käyttää vastauksia osana kandidaatintutkielmaani, 

vastaaminen tapahtuu anonyymisti ja aineisto hävitetään tutkimuksen valmis-

tuttua. Valitsin aineistonkeruumenetelmäksi kyselyn. Kun halutaan tietää mitä 

ihminen ajattelee tai miksi hän toimii tietyllä tapaa, on Tuomen ja Saraojan (2018, 

luku Kysely ja haastattelu) mukaan järkevää kysyä asiaa häneltä.  

Kyselylomakkeen avulla selvitin varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä 

henkilöiltä heidän havaintojaan ja ajatuksiaan pandemian vaikutuksista lähei-

syydelle ja vuorovaikutukselle. Laadulliselle tutkimukselle sopii hyvin tutki-

mukseen osallistuvien mahdollisuus vastata kysymyksiin omin sanoin, joten ky-

selyssä oli pääasiassa avoimia kysymyksiä. Mahdollisimman avoimet ja struktu-

roimattomat kysymykset ovat fenomenologiselle aineistonhankinnalle ominai-

nen piirre, kun pyrkimyksenä on tavoittaa vastaajien kokemukset (Virtanen, 

2006, s. 170).  Vastaajia pyydettiin vastaamaan lisäksi muutamaan taustakysy-

mykseen, jotka liittyivät ammattinimikkeeseen, koulutustaustaan, alalla työs-

kentelyn kestoon sekä siihen, ovatko henkilöt työskennelleet varhaiskasvatuk-

sessa koronapandemian aikana.  

Suljin verkkokyselyn kahden vuorokauden kuluttua sen avaamisesta, jotta 

pääsin etenemään kohti aineiston analyysiä. Koin, että aineistoa kertyi riittävästi 
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omaa tutkimustani ajatellen. Aineiston riittävyyttä voi tarkastella esimerkiksi 

kyllääntymisen näkökulmasta, joka tarkoittaa, että aineisto alkaa toistaa itseään 

ja tiedonantajat eivät tuota enää uutta tietoa tutkimusongelman kannalta (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, luku Saturaatio). Joiltakin osin tällaista kyllääntymistä aineis-

tossa oli havaittavissa. Lyhyessä ajassa kertyneiden vastausten määrän perus-

teella voidaan ajatella, että aihe puhututtaa ja pandemian herättämiä ajatuksia 

halutaan tuoda esiin. 

Tutkimusaineistosta luotiin Webropol-ohjelman kautta Word-raportti, joka 

tallennettiin henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla toimivan VPN-

yhteyden kautta yliopiston U-asemalle. Aineistosta tarkistettiin mahdolliset vas-

tauksiin kertyneet tunnistetiedot ja ne poistettiin tarvittaessa. Kyselytutkimuk-

seen osallistuneiden joukossa oli muutama, jotka eivät vastanneet kaikkiin kysy-

myksiin. Kolmen viimeisen kysymyksen osalta kaksi vastaajista oli jättänyt vas-

tauskentän tyhjäksi. Muutoin kyseessä oli yksittäisiä vastauksia ja kokonaisuu-

dessaan tyhjiä vastauskenttiä aineistossa oli yhdeksän. Kyselyn lopussa vastaa-

jilla oli mahdollisuus kirjoittaa vielä halutessaan muita heränneitä ajatuksia liit-

tyen vuorovaikutukseen ja läheisyyteen koronapandemian aikana. Kysymyk-

seen vastauksia kertyi seitsemän.  

Kyselylomaketta laatiessa tein tietoisen päätöksen siitä, että ainoa pakolli-

nen vastauskenttä koski tietosuojailmoitukseen (Liite 3) tutustumista. Tiedostin, 

että kaikki tutkimukseen osallistuvista eivät välttämättä vastaisi kaikkiin kysy-

myksiin. Aineiston analyysin kannalta en nähnyt tarpeelliseksi tehdä toimenpi-

teitä puuttuviin vastauksiin liittyen. Jos kyseessä olisi esimerkiksi määrällinen 

tutkimus, puuttuvien vastausten vuoksi voisi olla tarpeen poistaa myös muut 

kyseisten tutkimukseen osallistuvien vastaukset, jotta ne eivät vaikuttaisi tutki-

muksen tuloksiin.  

3.5 Aineiston analyysi 

Analysoin kyselyaineistoa laadullisella aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 

Tuomen ja Saraojan (2018, luku Laadullisen analyysin muodot) mukaan aineis-

tolähtöisen tutkimuksen haasteena on analyysin tapahtuminen aineiston 
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tiedonantajien ehdoilla eikä tutkijan ennakkoluulojen saattelemana. Tämä pyri-

tään ratkaisemaan siten, että tutkija kirjoittaa omat ennakkokäsityksensä ilmiöstä 

ja suhtautuu niihin tietoisesti analyysin aikana (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku 

Laadullisen analyysin muodot). Omiin ennakkokäsityksiini kuului erityisesti se, 

että pandemian koetaan vaikuttaneen vuorovaikutukseen ja läheisyyteen muut-

tamalla niiden ilmentymistä varhaiskasvatuksen arjessa esimerkiksi maskeista 

johtuen. Ennakkokäsitysteni taustalla on omakohtaiset kokemukset varhaiskas-

vatuksen kentällä työskentelystä harjoitteluiden muodossa. 

Tutkimusaineistoon tutustuminen tapahtui ensimmäisen kerran kokonai-

suutena aineistoa tarkistaessani. Sitä ennen olin vain silmäillyt aineistoa, luodes-

sani siitä tutkimusraporttia. Aineiston tarkastamisen jälkeen loin Word-tiedos-

tosta kopion omia merkintöjäni varten. Säilytin alkuperäisen aineiston sellaise-

naan, jotta minulla oli mahdollisuus palata siihen aina tarpeen tullen. Varsinai-

nen analyysin tekeminen eteni huolellisesta aineistoon perehtymisestä kohti tut-

kimuskysymysteni kannalta oleellisten ja selkeästi esille nousevien tai toistuvien 

asioiden poimimista ja merkitsemistä aineistosta (ks. Tuomi ja Sarajärvi, 2018).  

Toteutin analyysiprosessia tutkimuskysymyksittäin ja tutkimuskysymys-

ten ulkopuolelle jäävät asiat pyrin jättämään pois. Tämän jälkeen ryhdyin kirjoit-

tamaan poimimiani asioita tiivistettyyn muotoon pelkistetyiksi ilmauksiksi (Tau-

lukko 1). Tuomen ja Sarajärven (2018, luku Aineistolähtöinen sisällönanalyysi) 

mukaan tätä kutsutaan aineiston redusoinniksi. Analyysissäni hyödynsin myös 

aineiston pilkkomista osiin (ks. Vilkka, 2021, luku Sisällönanalyysi). Aineiston 

pilkkomisessa osoittautui haasteeksi se, että alkuperäisestä kontekstista irrotettu 

osa muuttaa helposti merkitystään prosessin edetessä. Tästä syystä palasin usein 

alkuperäiseen aineistoon. Analyysiin ja siten tuloksiin vaikuttaa herkästi omat 

tulkinnat, joten analyysiprosessi vaati tarkkaavaisuutta.   

  



20 
 

Taulukko 1  

Esimerkki analyysistä 
T

u
tk

im
u

sk
y

sy
m

y
s 

3
: 

K
u

in
k

a
 k

a
sv

a
tt

a
ja

t 
k

u
v

a
il

e
v

a
t 

re
su

rs
si

en
 r

ii
tt

ä
v

y
y

tt
ä

 j
a 

m
a

h
d

o
ll

is
u

u
k

si
a

, 
k

u
te

n
 a

ik
aa

, 
la

st
e

n
 y

k
si

lö
ll

is
e

ll
e

 k
o

h
ta

a
m

is
e

ll
e 

ja
 l

äm
p

im
ä

ll
e 

v
u

o
ro

v
a

ik
u

tu
k

se
ll

e
? 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Ylä-
luokka 

Pää-
luokka 

Sijaispula ja aikuisten kuormittuminen 
näkyy tällä hetkellä suuresti. Venytään 
ja joustetaan lähes joka päivä. "Pärjä-
tään" pienemmillä resursseilla, koska 
on pakko: entistä vähemmän aikaa 
lapsille. Haastetta tässä oli toki jo en-
nen pandemiaa, mutta tilanne kärjisty-
nyt sen aikana juuri joustamisen ja ve-
nymisen takia, koska ihmiset väsyvät 
työssään. 

Sijaispula ja aikuisten 
kuormittuminen nä-
kyy suuresti, veny-
tään ja joustetaan lä-
hes päivittäin 

Venyminen ja jat-
kuva joustaminen 

Kuor-
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minen 

S
is

ä
is

iä
 t

e
k

ij
ö

it
ä

 

Haastetta jo ennen 
pandemiaa, tilanne 
kärjistynyt väsymisen 
vuoksi työssä 

Työssä väsyminen 

Toki henkilöstön poissaolot ja vaihtu-
vat sijaiset rassaavat, mutta tilanne on 
mitä on. Tällöin ryhmän tutulta kas-
vattajalta vaaditaan erityistä sensitiivi-
syyttä, sillä lapset saattavat ujostella 
uuden henkilön läsnäollessa. 

Poissaolot ja vaihtu-
vat sijaiset rassaavat, 
tarvitaan erityistä sen-
sitiivisyyttä kasvatta-
jilta, lapset saattavat 
ujostella uusia aikui-
sia 

Poissaolot ja  
vaihtuvat sijaiset 

Työntekijöiden sairaspoissaoloja on ol-
lut enemmän? Joten se vaikuttaa niin 
että ryhmissä on työskennellyt enem-
män sijaisia. (Ei välttämättä tuttuja ai-
kuisia). Ne päivät kuormittavat ryh-
män lapsia ja aikuisia enemmän. 

Sairaspoissaoloja 
enemmän, ryhmissä 
enemmän sijaisia, 
kuormittavat lapsia ja 
aikuisia enemmän 

Työntekijöiden pitkät sairasputket 
kuormittavat tiimejä. Sijaisten puute 
hankaloittaa arkea. Koskaan ei tiedä 
kuka puuttuu ja miten pitkään. Kädet 
ja sylit eivät riitä. Hyvä, kun päivästä 
selviää. Sairaita ja puolikuntoisia lap-
sia tuodaan hoitoon. Tällöin päivä on 
täynnä itkua. 

Työntekijöiden pitkät 
sairasputket kuormit-
taa tiimejä 

Kädet ja sylit ei riitä, 
päivät ovat selviä-
mistä Päivät selviämistä 

Aikuisten asenne tärkein eli mitä ajat-
telemme työstämme ja sen merkityk-
sellisyydestä. Ryhmissä järkyttävän 
suuria eroja. 

Asenne ja mitä ajatte-
lee työstä tärkein 

Ajatukset työstä 

Asenne 

Asenne! Ei jäädä ruikuttamaan vaan 
hyvä suunnittelu ja lapset ykköseksi. 
Aikaa tuntuu kuluvan järkyttävän pal-
jon valittamisen. 

Asenne ratkaisee, 
hyvä suunnittelu ja 
lapset ykköseksi, ai-
kaa tuntuu kuluvan 
paljon valittamiseen 

Hyvä suunnittelu 
ja lapset  
ykköseksi valitta-
misen sijaan 

Työhönsä motivoitunut ammattilainen 
kuitenkin löytää päivänsä aikana use-
amman hetken kohdata jokainen lapsi 
yksilöllisesti lapselle mieluisalla ta-
valla. 

Työhön motivoitunut 
löytää hetkiä yksilölli-
selle kohtaamiselle 

Motivaation mer-
kitys 

 

Aineiston käsittelyä varten muodostin kaksi erillistä tiedostoa. Ensimmäinen tie-

dosto oli redusointia varten. Dataa kertyi noin kaksikymmentäviisi sivullista. Jat-

koin analyysiprosessia ryhmittelemällä aineistoa ja muodostamalla ala-, ylä- ja 

pääluokkia samankaltaisuuksia etsien (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, luku Aineis-

tolähtöinen sisällönanalyysi). Toinen muodostamani tiedosto oli tätä ryhmittelyä 

varten. Aineiston järjesteleminen oli helpompaa aloittaa keräämällä pikkuhiljaa 

yhtäläisyyksiä sisältäviä ilmauksia tyhjiin taulukoihin ilman ylimääräistä 
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tekstimassaa ja muodostaa sitten niitä sisällöllisesti kuvaavia ilmauksia. Koko-

naisuudessaan minulla oli käytössä neljä tiedostoa analyysiä varten: alkuperäi-

nen tiedosto, kopio alkuperäisestä tiedostosta omia merkintöjä varten, kolmas 

tiedosto tutkimukseni kannalta oleellisten alkuperäisilmauksien keräämistä ja 

niistä muodostettuja pelkistettyjä ilmauksia varten, neljäs tiedosto ryhmittelyä 

varten.  

Alaluokissa on osittain limittäisyyttä eli osa ilmauksista olisi sopinut use-

ampaankin luokkaan. Täsmällisiä kuvauksien löytyminen joillekin ryhmittelyille 

oli haastavaa, joten luokitteluissa on havaittavissa suurpiirteisyyttä. Oman tutki-

mukseni kannalta en näe tätä kuitenkaan ongelmallisena. Päätarkoituksena ei ole 

tuoda esiin esimerkiksi montako kertaa jokin asia toistuu, vaan luokkien tarkoi-

tus on tuoda esiin helposti ymmärrettävällä tavalla minkälaisia asioita kasvatta-

jien kuvailuista nousee esiin. Luokkien muodostamisesta siirryin teoreettisten 

käsitteiden luomiseen eli abstrahointiin (ks. Tuomi & Sarajärvi 2018, luku Aineis-

tolähtöinen sisällönanalyysi). 

Analyysiyksiköksi tutkimukseen valikoitui ajatuskokonaisuus. Aineisto-

lähtöiselle analyysille on tyypillistä, että analyysiyksiköt eivät ole etukäteen so-

vittuja tai harkittuja, vaan valikoituvat tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänaset-

telun mukaisesti (Tuomi & Sarajärvi, 2018, luku Laadullisen analyysin muodot). 

Valinta ajatuskokonaisuudesta tuntui tutkimuksen edetessä luontevalta. Kysely-

tutkimus koostui avoimista kysymyksistä ja vastaukset olivat pitkälti kuvailevia. 

Ajatuskokonaisuutta tiiviimpi muoto jättäisi lukijaa ajatellen aukkoja siihen ym-

märrykseen, jonka puolestaan tutkijana olen aineistoa analysoidessani saanut 

kasvattajien kuvauksista.  

Alkuperäinen tutkimuskiinnostukseni koski läheisyyden lisäksi vuorovai-

kutussuhteita, mutta havaitsin analyysin toteuttamisen jälkeen, että aineistossa 

kuvailtiin paljon sellaisia asioita, jotka liittyivät vuorovaikutussuhteiden sijaan 

ennemmin vuorovaikutukseen. Tästä syystä muutin rajausta. Näkökulmat vuo-

rovaikutuksesta eivät poissulje vuorovaikutussuhteiden tarkastelua, joten uudel-

leen rajaaminen toimii tutkimukseni kannalta hyvin. 
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4 TULOKSET 

Tässä osassa esittelen tutkimuksen tuloksia omina lukuinaan tutkimuskysymyk-

siin perustuen. Kyselytutkimuksen kautta saadut vastaukset antoivat tietoa siitä, 

kuinka varhaiskasvatuksen ammattilaiset kuvailevat vuorovaikutusta ja lähei-

syyttä, hellyyden ja sylittelyn riittävyyttä sekä sitä, kuinka he kokevat resurssien 

riittävyyden lasten yksilölliselle kohtaamiselle ja lämpimälle vuorovaikutukselle 

pandemian aikana. Koska ensimmäinen tutkimuskysymys on kaksiosainen, tu-

losten selkeyttämiseksi käsittelen kysymyksen osia omina lukuinaan. Näin ollen 

tuloksia esitteleviä lukuja on yhteensä neljä, kolmen tulosluvun sijaan. 

4.1 Kasvattajien kuvauksia muutoksista 

Tämä luku käsittelee ensimmäisen tutkimuskysymyksen ensimmäistä osaa eli 

sitä, onko läheisyydessä ja vuorovaikutuksessa tapahtunut muutosta pandemian 

aikana. Tulokset muutoksista läheisyyden ja vuorovaikutuksen suhteen ovat mo-

nitahoisia. Näiden analysointi ei ollut täysin yksiselitteistä ja tulkinnanvarai-

suutta löytyy. Käytännössä analysoin muutoksia kahdella tavalla ja myös saadut 

tulokset edustavat kahta eri näkökulmaa samaan tutkimuskysymyksen osaan 

liittyen.  

Ensimmäinen muutoksiin liittyvä analyysi (Taulukko 2) perustuu kyselylo-

makkeen (Liite 1) kysymykseen seitsemän ”Oletko huomannut vuorovaikutus-

suhteissa, läheisyydessä ja sylittelyssä muutoksia pandemian alkamisen jäl-

keen?”. Huomasin jälkeenpäin, että kysymyksen asetteluissa olisi ollut syytä olla 

tarkkarajaisempi. Nyt samassa kysymyksessä kysyttiin sekä läheisyydestä että 

vuorovaikutussuhteista, eikä vastaajia pyydetty erittelemään näitä kahta näkö-

kulmaa. Osassa vastauksista erittelyä kuitenkin löytyi.  

”Itse en ole muuttanut käytöstäni läheisyyden tarjoamisen suhteen. Tottakai entisen lailla 
syliin saa aina hypätä enkä kaihda silittää lasta esim. tämän huonona hetkenä tai lepohet-
kellä. Mutta vuorovaikutus muuten on muuttunut maskin käytön myötä.” 
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Aineistokatkelmassa kasvattaja kuvailee, ettei omassa toiminnassa ole tapahtu-

nut muutosta läheisyyden suhteen. Samankaltainen ajatus oli myös toisella tut-

kimukseen osallistuneella kasvattajalla. 

”En omalla kohdallani ole huomannut, koska pidän lasten hellimisestä ja sitä ei saa viedä 
pois lapselta mitkään koronat.” 

Taulukko 2  

Onko läheisyydessä ja vuorovaikutussuhteissa tapahtunut muutosta (näkökulma 1) 

Ei ole huomannut muutosta (9) 

Ei omalla kohdalla / omassa toiminnassa (2) 

Nyt entiseen tapaan (1) 

On tapahtunut muutosta (7) 

 

Analyysin perusteella kävi ilmi, että vastaajista yli puolet eivät ole huomanneet 

muutoksia. 

”Kyllä lapsia pitää hoitaa ja sylitellä päivittäin. Ei mielestäni ole muuttunut.” 

Toisaalta joissakin vastauksista oli muutokseen viittavia kuvailuja, vaikka kas-

vattajat ensisijaisesti viittaavat siihen, etteivät ole huomanneet muutosta. 

”En oikeastaan. Sylittelyä ja läheisyyttä emme ole rajanneet päiväkodissamme mitenkään 
lasten osalta. Tietysti maskit tekevät vuorovaikutuksesta vähän jotenkin hajanaisempaa, 
kun lapset eivät näe aikuisen kasvojen ilmeitä. Puhe ja äänen sävy on tullut tärkeäm-
mäksi.” 

Vastauksista, kuten edellä mainitusta esimerkistä huomaa, että vuorovaikutusta 

ja vuorovaikutussuhteita on käsitelty mahdollisesti synonyymeinä. Kyseisen esi-

merkin voi kuitenkin tulkita niin, että vuorovaikutussuhteissa ei ole tapahtunut 

muutosta, mutta yleisemmällä tasolla, eli vuorovaikutuksessa puolestaan muu-

toksia on havaittavissa. Vastaus on jaoteltu analyysitaulukon kohtaan ”Ei ole 

huomannut muutosta” sen perusteella, että kysymys koski läheisyyden lisäksi 

nimenomaan vuorovaikutussuhteita. Vaikuttaa siltä, että vuorovaikutus on ollut 

helpompi mieltää sen perusteella, että kasvattajat ovat maininneet käsitteenä 

vuorovaikutuksen yhteensä kaksikymmentäyksi kertaa ja vuorovaikutussuhteet 
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vain neljä kertaa koko aineistossa. Tuloksia on syytä tarkastella tulkinnanvarai-

suus huomioiden.  

Tuloksen ”Nyt entiseen tapaan” taustalla on vastaus, jossa kuvaillaan, 

kuinka pandemian alkaessa tilanne näyttäytyi uudella tavalla, mutta nyt arjessa 

on palattu entiseen tapaan sylittelyyn ja lähellä oloon. 

”Aluksi se ei ollut luontevaa ja sitten tietyllä varauksella. Nyt ollaan lähekkäin ja sylitel-
lään maskit naamalla entiseen tapaan.” 

Kasvattajia, jotka kokevat vuorovaikutussuhteissa ja läheisyydessä tapahtuneen 

muutosta on tulkintani perusteella seitsemän. Vastaukset ovat luonteeltaan poh-

tivampia ja muutoksiin viitataan jokseenkin epäsuorasti. 

”Osa henkilöstöstä karttaa läheisyyttä mikä on todella harmillista. Omat pelot eivät saisi 
estää läheisyyden tarjoamista.” 

Toinen muutoksiin liittyvä analysointi tapahtui myöhemmässä vaiheessa proses-

sia, ryhmitellessäni aineistoa ja poimiessani sieltä kaikki muutoksiin liittyvät ku-

vaukset (Kuvio 1). Tässä kohtaa analyysiä ei olisi ollut enää mahdollista selvittää 

todenmukaisesti sitä, kuinka moni on kuvaillut muutosten tapahtuneen ja 

kuinka moni sitä, ettei muutoksia ole tapahtunut. Tämä johtuu siitä, että osa vas-

taajista kuvaili muutoksiin liittyviä näkökulmia useampien kysymysten koh-

dalla. Aineistoa redusoidessani osa alkuperäisilmauksista on myös pilkottu use-

ampaan osaan. Lisäksi analyysissä vaikuttaa omat tulkintani siitä, mitkä ilmauk-

set liittyvät mihinkin asiaan.  

Analyysin myötä alaluokkia muodostui kahdeksantoista, yläluokkia neljä 

ja yksi yhdistävä pääluokka (Kuvio 1). Luokittelu syventyy ensimmäistä analyy-

siä tarkemmin siihen, mitä kasvattajat kertovat muutoksista.  
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Kuvio 1 

Onko läheisyydessä ja vuorovaikutuksessa tapahtunut muutosta (näkökulma 2) 

 

Muodostuneiden yläluokkien voi ajatella kuvastavan ikään kuin muutosten laa-

tua. Varhaiskasvatuksen arjessa on joidenkin kasvattajien kuvailujen perusteella 

tapahtunut muutosta huonompaan suuntaan. Läheisyyden koetaan vähenty-

neen esimerkiksi pelon vuoksi. Pienintäkin nuhaa pidetään mahdollisena uh-

kana koronavirustartunnalle. Tämä vaikuttaa vuorovaikutuksen laatuun lasten 

ja kasvattajien välillä.  

”Olen huomannut sen, että työntekijät saattavat pelätä itse myös sairastuvansa, mikäli 
joutuvat hoitamaan kipeää lasta. Aiemmin ei olisi ollut niin iso asia, mutta nyt korona ai-
kana pieneenkin lapsen nuhaan on suhtauduttu, kuin mahdolliseen koronaan  Lasta ei 
ehkäpä oteta syliin, vaan hänen oloaan voidaan pyrkiä helpottamaan esim. säkkituolilla.” 

”Jotkut ovat sitä mieltä, että esim. sairastuneeseen lapseen tulee pitää välimatkaa. Itse 
ajattelen, että kipeä lapsi erityisesti tarvitsee lämmintä kosketusta.” 

Muutosta 
huonom-

paan 

Kuvauksia muutokseen liittyen 

Ei 
muutosta 

Muutosta 
takaisin 

parempaan 

Positiivista 
muutosta 

Läheisyyden tar-
joamisen vähen-
tyminen 
 
Avoimuuden 
vähentyminen 
 
Sairastuminen 
läheisyyden es-
teenä, pelkoa ja 
varaukselli-
suutta 
 
Lasten koti-
ikävä lisäänty-
nyt 
 
Yhteisvastuulli-
suuden vähenty-
minen 

 

Läheisyyttä ei ole  
rajoitettu 
  
Läheisyys pysynyt 
ennallaan 
 
Lapsia hoidetaan  
entiseen tapaan 
 
Pandemialla ei  
vaikutusta perustyö-
hön 
 
Lasten käytöksessä 
ei muutosta 
 
Lasten kanssa toimi-
misessa ei muutosta 
 
Lapset kohdataan ja 
annetaan läheisyyttä 
kuten ennen 
 
Omassa toiminnassa 
ei muutosta 

Alun ahdistus 
hävinnyt 
 
Varaukselli-
suus poistunut 

Avoimempaa 
vuorovaikutusta 
 
Rentouttavaa yh-
dessäoloa lisätty 
 
Rakennettu aisti-
huone rauhoittu-
miselle 
 



26 
 

Avoimuutta kasvattajien ja perheiden välillä kuvaillaan joiltakin osin heikenty-

neeksi. Tartuntojen jäljittäminen ajallaan on hankaloitunut ja terveysturvallisuus 

jäänyt toteutumatta tilanteissa, joissa tieto sairastumisista on tullut viiveellä.  

”Varhaiskasvatuksessa toimivien aikuisten ja lasten vanhempien välisessä vuorovaiku-
tuksessa on joidenkin perheiden kohdalla tapahtunut muutoksia. Kun vuorovaikutus on 
aiemmin ollut avointa, nyt vanhemmat ovat jättäneet kertomatta tai kertovat vasta myö-
hemmin, että he ovat sairastaneen koronan. Näin ollen, kun tieto sairastumisista tulee vii-
veellä terveysturvallisuus ei toteudu eikä tartunnan jäljitys toimi ajallaan, joten on  voinut 
käydä niin, että ihmiset ovat tietämättään joutuneet alttiiksi koronalle työpaikallaan.” 

Toisaalta sairastumisten myötä kotiin on jääty herkemmin. Kun kotona olemi-

sesta on tullut normaalimpaa, lasten kynnys jäädä hoitoon on kasvanut ja van-

hempia ikävöidään kauemmin.  

”Lapsien on ollut vaikeampi jäädä hoitoon ja kerhoihin. Moni on viettänyt niin paljon ai-
kaa kotona oman perheensä kanssa, etteivät osaa enää jäädä kerhoon/ hoitoon kuten en-
nen vaan ikävöivät kauemmin ja herkemmin vanhempiaan.” 

Yhteisölliset kohtaamiset varhaiskasvatusarjessa ovat kaventuneet vain omassa 

lapsiryhmässä toimimiseksi.    

”Olen huomannut, että aikuiset varhaiskasvatuksessa ovat tiiviisti oman lapsiryhmässä 
kanssa ja näin vuorovaikutussuhteissa on heikentynyt yhteisvastuullisuus sekä toiminta-
kulttuuri, jossa vahvistettaisiin läheisyyden ja kohdatuksi tulemisen kokemuksia koko 
taloa koskevien tapahtumien tai elämysten kautta. Tilalle on tullut pienemmissä kokoon-
panoissa toimiminen. Koko talon aikuiset voivat vuorovaikutussuhteissaan jäädä vie-
raammaksi, toisaalta oman ryhmän aikuisten merkitys lapselle korostuu.” 

Kasvattajien vastaukset, joiden perusteella muutosta ei ole tapahtunut, ovat kes-

kenään hyvin samankaltaisia pääsanomaltaan: Läheisyyden toteutumisesta pi-

detään kiinni.  

”Samalla tavalla sylitellään ja hoivataan. Lapset hakeutuvat myös lähelle.” 

Lapset tarvitsevat läheisyyttä ja hoitoa riippumatta olosuhteista. Lapset tulevat 

syliin ja halaamaan. Heitä lohdutetaan, silitetään ja lähelle saa tulla milloin vain. 

”Kun pandemia alkoi, niin maskin käyttö ahdisti, mutt lapsia hoidettiin kuitenkin enti-
seen tapaan. Isommille lapsille joskus sanottiin, ettei kannata olla liian lähellä kavereita, 
mutt eihän se onnistu. Lapset leikkivät lähekkäin ja painivat yms.” 

”Olen toiminut vuorohoitoyksikössä pitkään. Lapsia hoidetaan ja annetaan huomiota 
kaikkina vuorokauden aikoina. Ei pandemia ole mielestäni vaikuttanut perustyöhön. Se 
oli aluksi stressaavaa, miten tauti tarttuu ja etenee ja sairastuuko vakavasti. Mutta pikku-
hiljaa siihen alkoi tottua. Lapset tarvitsevat läheisyyttä ja hoitoa on koronaa tai ei. Lapset 
ovat ainakin oppineet pesemään kätensä entistä  paremmin ja yskivät hihaan, ihan pie-
netkin.” 
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Pandemian alkamisen jälkeen tunteet ovat olleet monenkirjavia, mutta kuluneen 

kahden vuoden aikana uudenlaiseen arkeen on ehditty haasteista huolimatta 

myös tottua. 

”Pandemian alkuvaiheessa päivähoitoon liittyvä läheisyys ahdisti taudin pelon vuoksi. 
Aika pian pelko hävisi ja arki päiväkodissa suuren ihmisjoukon keskellä toi normaalin 
elämän takaisin eikä tautia jaksanut pahemmin miettiä.” 

Osa kokee tilanteen normalisoituneen. 

”Mielestäni tilanne on normalisoitunut kuluneiden kuukausien aikana eikä eroa juuri-
kaan ole.” 

Vastapainona sille, että joissakin asioissa on menty huonompaan suuntaan, osa 

kasvattajista nostaa esiin pandemian alkamisen jälkeen tapahtuneita positiivisia 

muutoksia. Kasvattajilla on ymmärrystä siitä, miten he voivat tuoda haastavaan 

tilanteeseen jotakin hyvää. He keskittyvät niihin asioihin, joihin yksilöinä voi-

daan vaikuttaa.  

”Meidän tiimiin on tullut lisää avoimuutta vuorovaikutukseen, aikuisten välille  olemme 
tehneet yhdessä tiimisopimuksen ja pohtineet omaa vuorovaikutukseen liittyvää kehittä-
mistä. Olemme huomanneet, että lapset ovat taitavia aistimaan sitä ilmapiiriä, jota me ai-
kuiset sinne työpaikoillemme tuomme. ” 

Aineistoesimerkki osoittaa, että avoimuus voi myös lisääntyä tällaisina aikoina, 

vaikka aikaisempien esimerkkien joukossa on myös avoimuuden heikentymi-

sestä kuvaus. Toki on huomioitava, että myönteinen esimerkki koskee tiimin si-

säistä vuorovaikutusta, kun vastakkainen esimerkki koskee kasvatusyhteistyötä 

vanhempien ja kasvattajien välillä.  

Hyvinvoinnin lisäämiseksi arjessa, kasvattajat ovat kiinnittäneet huomiota 

rentouttaviin hetkiin kiireen vastapainoksi. 

”Viikko tasolla olemme lisänneet rentouttavia yhdessä olon hetkiä sen sijaan, että arki 
olisi täynnä suorittamista.”  

Lasten hyvinvointia ylläpidetään ja edistetään minimoimalla hälyä.  

”Olemme saaneet rakennettua hienon aistihuoneen, jossa voidaan olla lapsen kanssa rau-
hoittumassa, kun levottomuutta alkaa olla liian paljon ja ympärillä oleva häly kuormittaa 
lasta.” 
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Edellä olen avannut kahdella tavalla toteutetun analyysin tuloksia.  Tulokset 

osoittavat, kuinka eri tavoin kasvattajat ovat kokeneet pandemian läheisyyden ja 

vuorovaikutuksen näkökulmasta. Vaikka muutoin arjessa olisikin tapahtunut 

muutoksia, perustyö varhaiskasvatuksessa on kaikesta huolimatta pysynyt sa-

mana. 

4.2 Vuorovaikutus ja läheisyys kasvattajien kokemuksissa 

Tulokset, joita käsittelen tässä luvussa, perustuu ensimmäisen tutkimuskysy-

myksen toiseen osaan, eli siihen, millaisia asioita kasvattajat nostavat esiin vuo-

rovaikutukseen ja läheisyyteen liittyen koronan aikana. Aineistosta muodostui 

yhteensä kolmekymmentäyksi vuorovaikutukseen ja läheisyyteen liittyvää ala-

luokkaa, seitsemän yläluokkaa ja kaksi pääluokkaa (Kuvio 2).  
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Kuvio 2  

Poiminnat kasvattajien kokemuksista vuorovaikutussuhteisiin ja läheisyyteen liittyen 

 

Aineistossa selkeästi toistuvana teemana nousi esiin pandemiaa seuranneet tur-

vatoimet. Kasvattajat kuvailivat turvavälien hankaluutta, pleksien epäkäytän-

nöllisyyttä, eristystä sairastapausten ilmaantuessa ja erityisesti maskien roolia ar-

jessa. Kokonaisuudessaan maskit mainittiin kaksikymmentäviisi kertaa. Osa ko-

kee huolta maskien vaikutuksesta. Niiden käyttö myös ahdistaa ja harmittaa ar-

jessa. 

” Harmittaa maskin pitäminen, koska suun liikkeet eivät näy, mutta toisaalta lapset näke-
vät hymyn silmästäkin.” 

Maskit koetaan selkeän vuorovaikutuksen esteenä ja osa kasvattajista kokee, että 

lasten on vaikeaa tunnistaa aikuisten tunnetiloja.  

Turvatoimiin liittyviä  
kuvauksia 

Arjesta esiin nousevia  
kuvauksia 

Näkökul-
mia turva-
väleistä Muuttunut 

vuorovai-
kutus mas-
kien vuoksi 

Pleksien 
haasteelli-
suus 

 Eristys 

Tärkeinä 
korostettuja 
asioita Näkökul-

mia miten 
toimitaan 

Millaisena 
asioita ku-
vaillaan 

Turvavälien 
toteutumisen 
haasteet 
 
Turvavälien 
haitat 
 
Turvavälien 
herättämät 
tunteet 

Maskien herättä-
mät tunteet 
 
Uuteen normaa-
liin tottuminen 
maskien myötä 
 
Toimintatavat  
säilyneet, vuoro-
vaikutus erilaista 
 
Maskit vuorovai-
kutussuhteen luo-
misen haasteena 
 
Maskit vaikeuttaa 
tunnetilojen  
välittymistä 
 
Maskit selkeän 
vuorovaikutuksen 
esteenä 

Pleksi  
vaikeuttaa 
kuulemista 
ja on esteenä 
läheisyy-
delle 

Läheisyyttä 
sairasteluista 
huolimatta 
 

Myönteinen ja yhteisöl-
linen vuorovaikutus 
 
Läheisyyden ja vuoro-
vaikutussuhteiden nä-
kyminen kaikessa 
 
Oman ryhmän aikuisten 
merkitys 
 
Yksilöiden ja tiimin hy-
vinvointi, lämpimien 
tunteiden osoitukset 
lapsille  
 
Oma jaksaminen elä-
män pienien ja suurien 
ihmeiden ihmettelyn 
edellytyksenä 
 
Mahdollisuus läheisyy-
teen niin pienille kuin 
isoille 
 
Läsnäolevan aikuisen 
merkitys lapselle 
 
Kasvattajien toiminnan 
merkitys 

Ollaan lähellä ja 
hoidetaan 
 
Läheisyyttä ei 
kielletä, vaikka 
lapsi kipeä 
 
Läheisyyttä ja 
hoitoa päivittäin 
 
Läheisyyttä ja  
aikaa niin paljon 
kuin pystytään 
 
Pyrkimys  
yksilölliseen  
huomioimiseen 
 
Syli aina avoinna 
 
Lapset kohda-
taan ja annetaan 
läheisyyttä kuten 
ennen 

Vuorovaiku-
tuksen laatuun 
liittyvät  
kuvaukset 
 
Tilanne  
edelleen  
haasteellinen 
 
Kaikki hyvin 
omassa  
yksikössä 
 
Lasten vuoro-
vaikutustaitoi-
hin liittyviä 
kuvauksia 
 
Tilannesidon-
naisuus 
 
Yksilölliset  
toimintatavat 
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”Pienet lapset ja s2 lapset eivät tunnista aikuisen suun liikkeitä tai ilmeitä, joten tunteiden 
näyttäminen ja suun liikkeiden avulla puhuminen ja kommunikointi on haastavaa.” 

Maskien koetaan vaikuttavan myös vuorovaikutussuhteisiin. 

”Vuorovaikutus suhteen luomisen haasteena itse koen maskit.” 

”Ilmeet, eleet, ääni ja äänenpainot ovat tärkeä osa vuorovaikutussuhdetta. Uusi normaali 
ei saisi olla se, että lapset näkevät päiväkodissa vain maskillisia varhaiskasvattajia.” 

Toisaalta osa kokee lasten tottuneen maskeihin nopeasti ja olevan taitavia luke-

maan aikuisia maskeista huolimatta. 

”Osaavat lukea aikuista vaikka ilmeet ei maskin takaa näy. Silmistä näkevät sekä tietysti 
äänestä.” 

Pleksien epäkäytännöllisyydestä kertoo se, että lapset törmäävät niihin, ne estä-

vät sylittelyä ja haittaavat kuulemista molemmin puolin.  

”Pleksit taas blokkaa ääntä molemmin puolin: sekä omaa ääntä että lapsen äänen kuule-
mista.”  

”Pleksi oli edessä (siihen lapset törmäsivät), joten se lenti aika nopeasti päästä pois.” 

Työn luonteen vuoksi erityisesti turvavälien toteutumisen suhteen on jouduttu 

soveltamaan. Isompia lapsia muistutetaan turvaväleistä, vaikka ohje on epärea-

listinen. Toimintatavoissa on myös eroja. Kasvattajat kuvailevat joidenkin käyt-

tävän turvavälejä syynä vetäytymiselle. 

”Joissain olen huomannut aikuisten vetäytyvän "turvaväleihin" vedoten. Itse koen tämän 
suorastaan hölmöksi, sillä pienet lapset tarvitsevat aikuisen syliä ja läheisyyttä päivittäin! 
Myös isot saattavat nauttia kosketuksesta, joten aina tulee olla mahdollisuus päästä sy-
liin.” 

Yksi kasvattajista kuvailee, kuinka sairastumisen sattuessa lapsen lähellä ollaan 

ja häntä hoidetaan, vaikka hänet siirrettäisiinkin erilleen muusta lapsiryhmästä. 

”Kesken päiväkotipäivän sairastuneen lapsen kanssa on odotettu vanhempia esim. eris-
tyksissä muusta lapsiryhmästä, mutta kuitenkin on oltu lapsen lähellä ja hoidettu häntä 
siihen saakka, kunnes lapsi pääsee kotiin.” 

Turvatoimiin liittyvien kuvailujen ohella kasvattajat kertovat näkökulmista, 

jotka nimesin arjesta esiin nouseviksi kuvauksiksi. Kasvattajat kokevat oman jak-

samisen ja tiimihyvinvoinnin olevan tärkeää läheisyyden ja lämpimien tunteiden 

osoitusten kannalta.  
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”On tosi tärkeää, että omissa tiimeissä voidaan hyvin ja tuetaan toinen toista. Tätä työtä 
ei voi tehdä yksin, eikä tätä työtä voi tehdä ilman inhimillisten, lämpimien tunteiden 
osoituksia lapsia kohtaan. Oma jaksaminen on tärkeä asia, silloin ei vaan anna päivien ja 
hetkien valua lasten kanssa hukkaan, vaan jaksaa touhuta, ihmetellä, tutkia ja tuntea las-
ten kanssa niin isoja kuin pieniä elämän ihmeitä.” 

Läheisyys ja sylittely on päivittäinen osa arkea.  

”Pienten lasten kanssa työskentelevänä läheisyyttä lasten on mahdoton välttää, vaikka 
riski tartunnoille on suuri. Lapset tarvitsevat syliä ja läheisyyttä ja sitä ovat myös koro-
nasta huolimatta saaneet.” 

”Niin paljon annetaan läheisyyttä ja aikaa lapselle, kun vain pystytään. Itse pyrin siihen, 
että päivittäin pystyisin huomioimaan jokaisen lapsen positiivisesti ja kaikessa rauhassa.” 

”Koskaan en kiellä lapselta syliä taikka halia, vaikka tämä olisi kipeä.” 

Arkeen liittyy kuitenkin myös tasapainoilua pandemian seurauksena, koska ti-

lanne on edelleen haasteellinen. Pyrkimys noudattaa turvavälejä heijastuu lähei-

syyden tarjoamiseen tilannekohtaisesti. 

”Yhteisillä sopimuksilla (eskareiden kanssa tehdyillä) rajoitimme esimerkiksi halaamista, 
kaverin kanssa käsikkäin kulkemista, aivan toisen lähelle menemistä, mutta säilytimme 
vuorovaikutuksessa läheisyyden aina, jos lasta sattui/hän tarvitsi apua jne.” 

Kasvattajien näkemyksissä ja toimintatavoissa on myös yksilöllisyyttä.  

”Toiset aikuiset eivät hyväksy lasten sylittelyä ja halimista koronan aikana. Lapset ovat 
sen vaistonneet tai huomanneet. Niiden aikuisten syli on suosittu, ketkä sen hyväksyvät.” 

Haasteellisten olosuhteiden ei tarvitse määritellä varhaiskasvatuksen arkea. Yk-

silöillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kuinka olosuhteista huolimatta arjen 

laadusta voidaan pyrkiä pitämään kiinni omalla toiminnallaan. Läheisyys ja vuo-

rovaikutussuhteet ovat enemmän yksilöistä kuin pandemiasta kiinni.  

”Ne ovat ennemminkin työtä tekevistä yksilöstä riippuvaisia asioita, kuin pandemiasta. 
Kaikki aikuiset eivät koskaan ota syliin ja toisten syliin saa mennä vatsataudissakin, näin 
kärjistetysti.” 

4.3 Kuvauksia hellyydestä ja sylittelystä 

Tässä luvussa käsittelen hellyyden ja sylittelyn riittävyyttä varhaiskasvatuksessa 

toiseen tutkimuskysymykseen perustuen. Jäsentelemällä kasvattajien kertomaa, 

aineistosta muodostui kaksikymmentäyksi alaluokkaa, viisi yläluokkaa ja kaksi 
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pääluokkaa (Kuvio 3). Yläluokat edustavat kasvattajien kuvailuissa ilmenevää 

vaihtelua läheisyyden riittävyyden ja riittämättömyyden välillä.  

Kuvio 3  

Kuvauksia hellyyden ja sylittelyn riittävyydestä 

 

Monien kasvattajien mielestä läheisyyttä on riittävästi. Arki pitää sisällään paljon 

sylissä pitämistä, halauksia ja läheisyyden tarjoamista. 

”Lasten kanssa syli on aina auki ja "välihaleja" saa. Myös isommat kaipaavat sylissä istu-
mista tai halausta leikin tiimellyksessä.” 

”Korona aika ei ole vaikuttanut omasta puolestani tähän, vaan tätä läheisyyttä annetaan 
jokaiselle tarvitsevalle.” 

Kuvailut, jotka viittaavat läheisyyden määrän pysyneen ennallaan jättää tulkin-

nanvaraisuutta. Varmaksi ei voi sanoa, koetaanko läheisyyden olevan riittävää 

vai liian vähäistä, mutta niistä jää ennemmin positiivinen vaikutelma, kuin 

Läheisyy-
den riittä-
vyyteen 

viittaavia 
kuvauksia 

Hyvään tilanteeseen  
viittaavia kuvauksia  
läheisyyden suhteen 

Kuvauksia, jotka viittaavat, 
ettei tilanne ole optimaalinen  
läheisyyden suhteen 

Läheisyys 
pysynyt  

samankaltai-
sena kuin  

ennen 

Kuvaukset, joi-
den mukaan 
läheisyyttä 
voisi olla 
enemmän 

Läheisyyden 
riittämättö-

myyteen  
viittaavat 
kuvaukset 

Haasteisiin 
viittaavat 
kuvaukset 

läheisyyden 
suhteen 

Oman näkemyksen 
mukaan riittävästi 
läheisyyttä 
 
Paljon sylissä pitä-
mistä ja aakkoskuvi-
oita selkään 
 
Omassa ryhmässä 
toteutuu tärkeänä 
koetut asiat 

Läheisyyttä kuten 
ennen koronaa 
 
Sylittelyä melkein 
kuin ennen 
 
Läheisyyttä nor-
maalisti 

Spontaania lähei-
syyttä voisi olla 
enemmän 
 
Lapsimäärän vai-
kutus läheisyyteen 
 
Syli ei tavoitteesta 
huolimatta aina 
saatavilla  
 
Toive siitä, että ai-
kaa olisi enemmän 
läheisyydelle 

Läheisyyttä ei 
tarjota tar-
peeksi 
 
Sylille enem-
män kysyntää 
kuin tarjontaa 
 
Sylin tarve jat-
kuvaa 
 
Yleisesti ottaen 
ei riittävästi lä-
heisyyttä tar-
jolla 

Isot ryhmäkoot 
 
Läheisyydentarpeen jää-
minen huomaamatta 
 
Kaikki ei tarjoa lähei-
syyttä 
 
Läheisyys muuttunut vä-
limatkaksi 
 
Läheisyyden jakautumi-
nen epätasaisesti 
 
Lapset eivät välttämättä 
pyydä ja aikuiset eivät 
tarjoa läheisyyttä 
 
Turvallisuuden ylläpitä-
minen ryhmässä sylitte-
lyltä pois 
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sellainen, että kasvattajat kokisivat läheisyyden liian vähäiseksi. Tästä syystä täl-

laiset kuvaukset kuuluvat pääluokan alle, joka kuvastaa hyvää tilannetta. 

”Minusta meillä sylitellään melkeinpä samalla tavalla.” 

”Saavat [läheisyyttä] ihan samalla tavalla kuin ennen koronaa.” 

Osa kokee, että läheisyyttä voisi olla enemmän. Riittävyys riippuu esimerkiksi 

lapsiryhmästä ja arjen kiireisyydestä. 

”Tavoitehan olisi, että syliin pääsisi aina kun siihen on tarve ja lapsi tulisi huomioiduksi 
varsinkin silloin kun lapsi sitä itse kaipaa. Oma aika ei valitettavasti tähän aina riitä. 
Omassa ryhmässä tukea tarvitsevia ja täten aikuisen aikaa vieviä niin paljon, että muut 
jäävät valitettavasti vähemmälle huomiolle.” 

”Koen, että sylissä voisi lapsia pitää enemmän, vaikka arki sujuisi sinänsä muuten ki-
vasti. Koen, että läheisyyttä voitaisiin vahvistaa päiväkotiarjessa monilla pienillä, spon-
taaneilla asioilla. Läheisyyden kokemus muuttuu tuttuuden ja turvallisuuden kokemus-
ten kasvaessa.” 

Isot ryhmäkoot ja ryhmien rakenteet haastavat läheisyyden toteutumista.  

”Isot ryhmäkoot tosin saattavat hankaloittaa sitä. Pienten ryhmissä tämä näkyy eniten, 
luulisin.” 

”Ryhmässä voi olla useita tukea tarvitsevia lapsia, jolloin esimerkiksi hiljaisemmat lapset 
saattavat jäädä vähemmälle huomiolle, vaikka asian ei kuuluisi olla niin.” 

Kuvailuihin mahtuu myös näkökulmia siitä, että läheisyyttä ei yleisesti ottaen ole 

koskaan riittävästi. 

”Yleensä ottaen eivät saa. Itse pyrin siihen, että syliä ja halia ja pieniä kosketuksia on aina 
tarjolla kaikille.” 

” Ei todellakaan. Syli ei riitä millään halukkaille. Sylin tarve on jatkuvaa.” 

Läheisyyden tarve saattaa jäädä myös huomaamatta ja toisaalta kaikki aikuiset 

eivät tarjoa lapsille läheisyyttä. 

”Joskus jonkun lapsen läheisyydentarve saattaa jäädä huomaamatta. Mutta koen myös, 
ettei läheisyyttä yleisesti tarjota tarpeeksi, koska kaikki aikuiset eivät tarjoa lapsille lähei-
syyttä, edes esim. lapsen surun tai harmituksen hetkellä. Toki ihan jokaisesta harmituk-
sen aiheesta ei tarvitsekaan saada aikuisen hellittelyhetkeä, mutta esim. jotkut aremmat 
tai vetäytyneemmät lapset eivät välttämättä itse tule pyytämään syliä, eivätkä ihan kaikki 
aikuiset sitä tule itsekään tarjoamaan.” 

Toisinaan levottomuuksien hillitseminen vie mahdollisuuksia sylittelyltä. 
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”Joskus on niin levottomia päiviä lapsiryhmässä, että silloin ei voi pitää sylissä. On pakko 
huolehtia, että kaikilla lapsilla on turvallista olla päiväkodissa.” 

Arki on erilaista, kun ennen luettiin kirjoja sylikkäin tai sohvalla lähekkäin ja nyt 

kirjoja luetaan maskit päässä piirin toisessa päässä istuen. Tulokset kuitenkin 

osoittavat, että pääosin sylittelyn ja hellyyden tärkeyttä ei ole unohdettu. Lähei-

syydestä pyritään pitämään kiinni niissä puitteissa, mitä olosuhteet mahdollista-

vat ja kasvattajat asettavat lasten hyvinvoinnin etusijalle.  

”Lapsille on tärkeää osoittaa, että syli on aina saatavilla, ja he voivat tulla lähelle.” 

4.4 Näkökulmia resursseista 

Kolmannen tutkimuskysymyksen myötä tarkoituksena oli selvittää, kuinka kas-

vattajat kuvailevat resurssien riittävyyttä ja mahdollisuuksia lasten yksilölliselle 

kohtaamiselle ja lämpimälle vuorovaikutukselle. Kasvattajien kuvauksissa esiin-

tyy näkökulmia, jotka olen nimennyt sisäisiksi, sosiaalisiksi ja rakenteellisiksi te-

kijöiksi (Kuvio 4). Näiden pääluokkien alle sijoittuu kokonaisuudessaan yhdek-

sän yläluokkaa ja kolmekymmentäneljä alaluokkaa. 

Resursseista puhutaan yleisellä tasolla viidellä tavalla: liian vähäiset, pärjä-

tään, riittävästi, samat kuin ennen pandemiaa, ei vaikutusta yksilölliselle kohtaa-

miselle ja lämpimälle vuorovaikutukselle. 

”Ei ole tarpeeksi resursseja ja se juuri vie pois lapsen yksilöllisen kohtaamisen. Enemmän 
pitäisi olla henkilökuntaa.” 

”Pärjätään pienemmillä resursseilla, koska pakko: entistä vähemmän aikaa lapsille” 

”On [riittävästi], kunhan aikuinen on aidosti läsnä lapselle ja osaa pysähtyä lapsen/lasten 
äärelle. Positiivinen pedagogiikka on erityisen tärkeää lämpimän vuorovaikutuksen poh-
jana.” 

”Ryhmässäni on ollut samat resurssit kuin ennen pandemiaa. Ei ole onneksi meillä oikein 
näkynyt.” 

” Mielestäni edellä mainitut seikat eivät vaikuta vuorovaikutustilanteisiin/läheisyy-
teen… toki voi olla päiviä, jolloin ei ehdi huomioida kaikkia ryhmän lapsia niin paljon 
kuin haluaisi, mutta vuorovaikutustilanteisiin tietoisesti hakeutuminen esim. ruokalan 
linjastossa/päiväkotiin tullessa helpottaa tilannetta. Tällöin tulee kohdattua jokainen 
lapsi edes pienen hetken ajan.” 
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Kuvio 4  

Kuvauksia resurssien riittävyydestä  

 

Kasvattajat nostavat esiin kuormittumiseen viittaavia kuvailuja. Kuormittumi-

nen kuvastaa resurssien vähäisyyttä oman jaksamisen suhteen.  

”Kädet ja sylit ei riitä. Hyvä, kun päivästä selviää” 

”Korona aika on selvästi tuonut varhaiskasvatuksen työpaikoille myös jonkin asteista vä-
symystä ns. turnausväsymystä, joka saattaa osaltaan laittaa kierrettä vaan pahemmaksi, 
siis mitä väsyneempi työntekijä ja mitä kovemmalle hänet laitetaan, sitä herkemmin lak-
kaa voimat ja sairastumisenkin kierre on herkemmässä” 

Yksilöllisen kuormittumisen lisäksi tilannetta voi tarkastella kollektiivisen kuor-

mittumisen näkökulmasta, kun tilanne ei koske yksittäisiä henkilöitä, vaan koko 

työyhteisöä. 

”Sijaispula ja aikuisten kuormittuminen näkyy tällä hetkellä suuresti. Venytään ja jouste-
taan lähes joka päivä” 

”Toki henkilöstön poissaolot ja vaihtuvat sijaiset rassaavat, mutta tilanne on mitä on. Täl-
löin ryhmän tutulta kasvattajalta vaaditaan erityistä sensitiivisyyttä, sillä lapset saattavat 
ujostella uuden henkilön läsnäollessa.” 

Sosiaalisia tekijöitä Sisäisiä tekijöitä Rakenteellisia tekijöitä 

Kuor-
mittu-
minen 

Henki-
löstö ja 
sijaiset 

Sairas-
telut 

Kiire Ryh-
mä-
koko 

Työ-
tehtä-
vät 

Venyminen 
ja jatkuva 
joustaminen 
 
Työssä vä-
syminen 
 
Poissaolot ja 
vaihtuvat 
sijaiset 
 
Päivät  
selviämistä 

Asen-
ne 

Yleisesti 
resurs-
seista 

Johta-
minen 

Ajatukset 
työstä 
 
Hyvä suun-
nittelu ja 
lapset yk-
köseksi va-
littamisen 
sijaan 
 
Motivaation 
merkitys 

Henkilöstömitoituk-
set 
 
Vaihtuvan henkilö-
kunnan vaikutukset 
 
Henkilöstövajeen 
riski kasvanut 
 
Epätietoisuus 
 
Sijaisten saaminen 
voi olla vaikeaa 
 
Poissaolot vaikutta-
vat toimintaan 

Arki kiireistä ja 
stressaavaa 
 
Aika aina kortilla 
 
Spontaani lähei-
syys hankalaa 
 
Läheisyyden to-
teutuminen vaatii 
tietoista työtä 
 
Muuttuvat suun-
nitelmat 

Sairaita ja 
puolikun-
toisia lapsia 
 
Sairastelut 
lisääntynyt 
 
Lapsimää-
rät vaihtelee 

Liian 
suuret 
ryhmät 
 
Tuentar-
peet 
 
Huo-
mion 
määrä 
ryhmä-
koosta 
riippu-
vaista 

Paljon 
”ylimää-
räistä” 
työtä ja 
vähän 
henkilös-
töä 
 
Paljon 
työtä, joka 
pois las-
ten 
kanssa 
vietetystä 
ajasta 

Liian vä-
häiset 
resurssit 
 
Riittä-
västi re-
sursseja 
 
Samat 
resurssit 
 
Resurs-
seilla ei 
vaiku-
tusta 
 

Sijaisten 
palkkaa-
minen 
 
Vuoro-
vaikutuk-
sen ja tii-
mityön 
toimi-
vuus 
 
SAK ajan 
toteutu-
minen 
 
Ylityöt 



36 
 

Haasteellisuutta on ollut jo ennen pandemiaa yksilöllisen kohtaamisen ja lämpi-

män vuorovaikutuksen toteutumisen suhteen, mutta pandemian myötä suunta 

on ollut huonompaan. 

”Haastetta tässä oli toki jo ennen pandemiaa, mutta tilanne kärjistynyt sen aikana juuri 
joustamisen ja venymisen takia, koska ihmiset väsyvät työssään.” 

Toisaalta asenteella ja motivaatiolla kuvataan olevan ratkaiseva merkitys. 

”Aikuisten asenne tärkein eli mitä ajattelemme työstämme ja sen merkityksellisyydestä. 
Ryhmissä järkyttävän suuria eroja.” 

”Asenne! Ei jäädä ruikuttamaan, vaan hyvä suunnittelu ja lapset ykköseksi. Aikaa tuntuu 
kuluvan järkyttävän paljon valittamiseen” 

”Työhönsä motivoitunut ammattilainen kuitenkin löytää työpäivänsä aikana useamman 
hetken kohdata jokainen lapsi yksilöllisesti lapselle mieluisalla tavalla. Toinen haluaa sy-
liin, kun toiselle riittää vaihdetut katseet ja ajatukset.” 

Henkilöstömitoitukset vaikuttavat työhön hyvin paljon.  

”Todellakin vaikuttaa se jos on paljon lapsia ja vähän henk. kuntaa. Välillä se on sellaista 
”liukuhihnatyötä”. Syömään, pukemaan, ulos, nukkumaan. Mutt lapset tykkää rutii-
neista ja kyllä silloinkin kun on kiireistä niin jokainen huomioidaan” 

”Jos henkilöstöresurssit on tiukoilla on myös henkilökunta tiukoilla. Syliä ei todellakaan 
välttämättä riitä ja työpäivä on selviämistä.” 

”Jos henkilömitoitukset on kohdillaan, niin kyllä aikaa ja syliä riittää, mutta toki riippuu 
ryhmän koostumuksesta.” 

Suhdeluvut eivät aina toteudu, jos sijaisia ei saada sairastuneiden työntekijöiden 

tilalle. Tilanne ei kuitenkaan kaikkialla ole uusi. 

”Samanlaista on ollut ennenkin. Toki ”henkilöstövajeen riski” on kasvanut pandemia ai-
kana kun vähäisilläkin oireilla henkilöstö jää kotiin sairaslomalle eikä sijaisia välttämättä 
saada.” 

Joissakin tapauksissa lapsia on ollut sairasteluiden vuoksi vähemmän ja aikaa jää 

enemmän lasten kohtaamiselle. 

”Toisaalta ajattelen, että jopa enemmän. Mm. Henkilöstön palaverit hoidetaan teamsin 
välityksellä, jolloin mahdollisiin siirtymisiin ei kulu aikaa. Sairastelut ja lasten poissaolot 
ovat myös (pienessäkin oireessa tulee olla kotona), jolloin lapsia saattaa olla päivisin huo-
mattavasti vähemmän eli yksilölliseen kohtaamiseen ja leikkimiseen on enemmän aikaa.” 

Sairastelut eivät kuitenkaan kosketa ainoastaan lapsia, vaan myös aikuiset ovat 

sairastaneet paljon. 



37 
 

”Aivan erilainen tilanne kuin ennen pandemiaa. Tämmöistä henkilökunnan sairastamista 
ei ole koskaan ennen ollut. Lasten sairastaminen ja itkuisuus on myös lisääntynyt. 

Arki on kiireistä ja stressaavaa. 

”Arki on ollut korona aikana stressaavaa sitä kautta, että työntekijöiden sairastumisia 
yhtä aikaa on ollut paljon eikä sijaisia aina ole saatu riittävästi tai heillä ei ole riittävää 
kielitaitoa voidakseen antaa täyden työpanoksen siinä tiimissä, jossa sijaisuuttaan teke-
vät. ” 

”Jos aikataulu on tiukka ja henkilöstöä vähän, on vaikeampaa tarjota lapsille spontaaneja 
läheisyyden hetkiä tai mukavia vuorovaikutushetkiä. Jos on tiukka tilanne vähäisen ajan 
ja/tai henkilöstövajeen vuoksi, ei ole aikaa esim. kysellä spontaanisti lasten kuulumisia 
tai liittyä leikkiin (mikä on myös tärkeää vuorovaikutuksessa olemista lapsen kanssa).” 

Kiire välittyy lapsille herkästi, jonka vuoksi arkea on tärkeää rauhoittaa. 

”Arkea olisi hyvä leppoistaa, vaikka itsellä olisikin kiireen tuntu. Jo merkitsevä myötä-
mielinen katsekontakti lapsen kanssa voi auttaa. Arjen leppoistamisessa ja läheisyyden 
jakamisessa lapsen kanssa yhteiset leikit sekä huumori, leikkimielisyys ja mielikuvitus 
ovat tärkeitä.” 

”Tämä riippuu ihan tiimistä ja omasta työn suunnittelusta. Silloin, kun oma tiimi on 
koossa, aikaa on, jos sitä haluaa. Aikuiset luovat kiireen.” 

Ryhmäkoot vaikuttavat lasten saaman huomion määrään.  

”Meillä on hyvä tilanne pääsääntöisesti. Mutta kyllä silti isossa ryhmässä toiset saavat vä-
hemmän huomiota päivän aikana kuin toiset.” 

Isojen ryhmäkokojen ja vähäisten työntekijöiden määrä heijastuu vuorovaiku-

tuksen laatuun. 

”Isot ryhmäkoot ja liian vähän työntekijöitä aiheuttaa ajanpuutteen ja saa hermot kiristy-
mään eikä aina jaksa olla mukava vaikka kuinka haluaisi.” 

Ryhmän suuruus ei kuitenkaan kerro kaikkea. Pienessäkin ryhmässä voi olla 

haasteita ajan ja käsiparien riittämisen suhteen erityisesti silloin, kun ryhmään 

kuuluu useampi tukea tarvitseva lapsi. 

”Ei ole tilanne erilainen. Lapsiryhmä on pienryhmä ja siinä on paljon tuen tarpeisia lap-
sia, joten konfliktitilanteita tulee usein.” 

Lapsilla on oikeus hyvään vuorovaikutukseen, mutta ryhmän ja arjen rakenteet 

voivat haastaa sen toteutumista. 

”Erityistä tukea vaativa levoton lapsi syö paljon resursseista. Jokainen lapsi ansaitsee 
tulla kohdatuksi yksilöllisesti ja lämpimästi. Työpäivän hektisyys, ryhmän levottomuus 
voivat nakertaa tätä.” 
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Yksilöllisen kohtaamisen ja lämpimän vuorovaikutuksen esteenä on toisinaan 

myös erilaiset työtehtävät. 

”Paljon on myös ns. ylimääräistä tai jopa turhaa paperityötä, johon menevä aika on luon-
nollisesti pois lapsilta. Näitä tehdään sitten niinä hiljaisina hetkinä kun suurin osa lap-
sista nukkuu, aikana joka olisi hyvin otollista lapsen kohtaamiseen rauhallisessa ympäris-
tössä. Tämä ei vain korona-ajan ongelma vaan näkyi jo aiemmin.” 

”Aika ei riitä, liikaa muuta tekemistä kuin lasten kanssa olemista. Erityisesti opettajilla 
lasten kanssa oloaika on kortilla, täten samanlaista läheistä suhdetta ei välttämättä synny 
lapsen kanssa. Yksi tärkeä läheisyyden ja vuorovaikutuksen hetki olisi lepoaika, unille 
silittelyt jne. Tämä aika useimmiten opettajilla menee muissa töissä kun aikaa ei muulloin 
ole. Valitettavasti myös opettajien suunnitteluaika on pois ryhmältä, vaikka se erittäin 
tärkeää onkin” 

”On paljon sellaista työtä, mikä on lapsilta pois kun ei voi olla läsnä. Myös henkilöstöä 
voisi olla enemmän.” 

Usein kyse ei ole yhdestä yksittäisestä asiasta, vaan arjessa on paljon sellaisia asi-

oita, joiden kanssa tasapainoillaan, jotta arki olisi toimivaa ja hyvää. 

”Liikaa muuta tekemistä, suunnitelmia, arviointia, valmisteluja, ruoka- ja vaatehuoltoa 
tms. Aikuisten aika ei myöskään riitä kaikille lapsille tasapuolisesti, vaikka ryhmässä 
pystyisikin olemaan läsnä, sillä ryhmäkoot suuria ja tukea tarvitsevia paljon. Ns. Hiljai-
sina hetkinä päivän alussa ja lopussa sekä lepoaikana aikaa näihin on, mutta silloinkin 
huomiota saavat aina samat lapset. Kun koko ryhmä on paikalla tätä mahdollisuutta ei 
ole. Onneksi päivän aikana kuitenkin löytyy aikaa lapsille edes sen pienen hetken ajan, 
itse sitä vain haluaisi antaa enemmän.” 

Lakisääteisen määrän aikuisia kuvataan riittävän arjessa silloin, kun vuorovai-

kutus on positiivista ja tiimityön toimivaa. Arjen toimivuus vaatii hyvää johta-

juutta. 

”Struktuurien luominen, siirtymien ennakointi ja päivittäin toistuvat rutiinit ovat erityi-
sen tarvittuja, jotka luovat turvaa. Ajallisia resursseja ei ole riittävästi, joten asiat saatettu 
kuntoon ylitöinä.” 

”Ajattelen, että asioita voi myös johtaa eri tavalla. Ennen pandemian aikaa olin työssä 
myös vastaavanlaisessa integroidussa pienryhmässä. SAK aikaa oli viikoittain toiminnan 
suunnitteluun, ideoiden vaihtoon, yhteisöllisemmän toimintakulttuurin rakentamiseen, 
mutta nykyisessä tiimissäsi emme ole pystyneet pitämään SAK aikaa oman lapsiryhmän 
toiminnan suunnitteluun tai kehittämiseen. Koen, että tämä osaltaan muuttaa myös tii-
min sisäistä kommunikointia. Vuorovaikutus voisi olla avoimempaa.” 

Johtamisella on tekemistä myös taloudellisissa päätöksissä, kuten sijaisten palk-

kaamisessa. Sijaisten palkkaus on suoraan yhteydessä suhdelukujen toteutumi-

seen ja niiden toteutuminen vaikuttaa edelleen arjen laatutekijöihin.  

”Ainakin yksityisellä puolella korona vaikuttanut myös talouteen ja esimerkiksi sijaisia ei 
oteta enää niin usein.” 
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5 POHDINTA 

Tässä tutkielmassa olen rakentanut ymmärrystä kasvattajien ajatuksista lähei-

syyden ja vuorovaikutuksen suhteen. Työn keskeisenä tarkoituksena oli selvit-

tää, onko vuorovaikutuksessa ja läheisyydessä tapahtunut muutosta pandemian 

aikana. Kuvaa on konstruoitu myös sylittelyn, hellyyden ja resurssien riittävyy-

destä, tarkastelemalla kyselytutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksessa 

työskentelevien henkilöiden kuvailuja, joiden taustalla on heidän kokemuk-

sensa. Työn näkökulmien valikoitumista lopulliseen muotoon ohjasi sekä laati-

mani tutkimuskysymykset että aineistosta esiin nousseet huomiot.  

5.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen kautta saatiin tietoa varhaiskasvatuksen kentällä työskentelevien 

ammattilaisten ajatuksista ja tunteista, joita pandemia on herättänyt liittyen vuo-

rovaikutussuhteisiin ja läheisyyteen. Tutkimuksen tulosten perusteella ko-

ronapandemian voidaan ajatella vaikuttaneen varhaiskasvatuksen kentällä eri 

tavoin ja arki on muovautunut jossakin määrin uudenlaiseksi. Osoituksena tästä 

on esimerkiksi arkeen uutena tulleet turvatoimet. Automaattisesti uudenlaisen 

arjen ei voi kuitenkaan sanoa muuttaneen vuorovaikutusta ja läheisyyttä. Var-

haiskasvatuksen perustyö ei ole muuttunut ja varhaiskasvatustyö on jo luonteel-

taan sellaista, ettei läheisyyttä voi rajoittaa täysin. Lapset tarvitsevat hoitoa ja 

huolenpitoa, mutta yksiselitteistä arki ei turvaväleineen ja maskeineen ole ollut. 

Kasvattajilta on vaadittu harkintakykyä ja soveltamista sen suhteen, kuinka työtä 

toteutetaan pandemian aikana. 

Tutkimuksen edetessä palasin takaisin käsitteiden tasolle tarkastelemaan 

sitä, millaisia ulottuvuuksia näen vuorovaikutuksen ja läheisyyden pitävät sisäl-

lään ja kuinka ne esiintyvät aineistossa. Vuorovaikutuksen voisi ajatella kahta-

laisesti: ulospäin fyysisesti näkyvänä vuorovaikutuksena ja abstraktimpana emo-

tionaalisella tasolla olevana toimintana. Myös läheisyyden voi ajatella fyysisesti 

ilmenevänä ja sen lisäksi tunnetasolla toimivana vuorovaikutuksen keinona. 
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Lisäksi niitä voi tarkastella laadun näkökulmasta. Esimerkiksi maskit eivät suo-

raan tarkoita, että vuorovaikutuksen laatu olisi muuttunut, vaikka fyysisenä 

nähty vuorovaikutus ilmeiden ja eleiden myötä on erilaista. Hymyn näkee sil-

mistä, vaikka suuta ei näe. Myös äänensävyt ja puhe ovat yhtä merkityksellisiä, 

ellei jopa merkityksellisempiä vuorovaikutuksen keinoja. 

Kasvattajat tiedostavat, kuinka tärkeitä erilaiset läheisyyden muodot, kuten 

sylittely ja lämmin vuorovaikutus ovat. Sensitiivisyys, huolehtivaisuus ja välittä-

minen, jotka Hännikäisen (2015, s. 21) tutkimuksissa korostuvat tärkeinä asioina 

lasten oppimiselle kehitykselle ja hyvinvoinnille, esiintyvät myös tässä tutki-

muksessa kasvattajien kokemuksissa. Läheisyyttä on tarjolla niin fyysisellä, kuin 

emotionaalisella tasolla. Toisaalta ennestään olemassa olevat haasteet ovat jopa 

kärjistyneet ja lisääntyneet pandemian aikana. Kuormittuminen on korostunut 

sairasteluiden, henkilöstön vaihtelevuuden ja sijaispulan myötä. Maskit herättä-

vät huolta esimerkiksi lasten  kehityksen näkökulmasta, kun vuorovaikutuksesta 

puuttuu suun liikkeet. Myös fyysistä läheisyyttä on vältelty tartunnan pelossa. 

Toisaalta kasvattajat tasapainoilevat oman kasvatusajattelun ja suositusten vä-

lillä, kun turvavälit ovat ohjanneet siihen, että tarpeettomia kontakteja vältetään.  

Arjessa venyminen ja joustaminen johtavat kasvattajien uupumukseen ja 

kuormittuminen heijastuu arjen laatuun. Kasvattajien hyvinvoinnista on tärkeää 

pitää kiinni, jotta myös lasten hyvinvointi voidaan turvata. Eräs tutkimukseen 

osallistuneista kuvailee hyvin, kuinka kasvattajat ovat näköalapaikalla perhei-

den tilanteisiin ja lasten kasvun ja kehityksen tukemisessa. Hän kuvailee, kuinka 

aikuisia näkee vähän, joten kasvattajien toiminta on todella tärkeää ja kuinka eri-

tyisesti pienimpien, korona-aikana syntyneiden varhaisen vuorovaikutuksen, 

kiintymyssuhteiden kehittymisen ja tunne-elämän kehittymisen tukemiseksi on 

syytä kiinnittää huomiota. 

Kasvattajien vastauksissa näkyviin eroihin voi ajatella vaikuttavan niin 

henkilökohtaiset ajatus- ja kokemusmaailmat, kuin maantieteelliset erot. Pie-

nessä maalaiskunnassa työskentelevän kasvattajan kuvaileman mukaan pande-

mia ei ole kaikkialla Suomessa vaikuttanut niin paljon kuin toisaalla. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuja seuraamalla on voinut havaita saman. 
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Esimerkiksi rajoitusten laajuus on ollut riippuvainen tautitilanteen kehittymi-

sestä. Tautitilanteissa on ollut suuriakin eroja paikkakuntakohtaisesti. Lisäksi 

kasvattajien nostamien näkökulmien taustalla on myös yksikkökohtaisia eroja, 

jotka liittyvät esimerkiksi johtamiseen. 

Gayatri (2020, s. 52) pitää tärkeänä, että yhteistyö ja hyvä kommunikaatio 

eri tahojen välillä toteutuu pandemian negatiivisten seurausten minimoimiseksi. 

Kasvattajat kuvailivat, kuinka avoimuus on sekä vähentynyt, että lisääntynyt 

pandemian aikana. Kasvatusyhteistyössä vanhempien kanssa suunta on ollut 

joissakin tilanteissa huonompaan. Tiimin sisäisen vuorovaikutuksen laadun sen 

sijaan kuvaillaan parantuneen eräässä yksikössä. Toimiva tiedonkulku ja yhteis-

työ mahdollistaa kehittämistyön (Hujala, Heikka & Halttunen, 2017). 

Tuloksista yhtä kaikenkattavaa yhteenvetoa on mahdoton tehdä, koska tut-

kimuksen perimmäisenä tarkoituksena oli tavoittaa kasvattajien kokemukset, 

eikä kokemuksia voi puhtaasti niputtaa johonkin tiettyyn tulokseen rajaamatta 

joitakin näkökulmia. Kasvattajat nostavat esiin niin monenlaisia näkökulmia, 

sekä toisistaan poikkeavia, että hyvin samankaltaisia ajatuksia, havaintoja ja ko-

kemuksia. Keskeisenä ajatuksena tulosten perusteella voidaan kuitenkin pitää 

sitä, että läheisyyttä, yksilöllistä kohtaamista ja lämmintä vuorovaikutusta tär-

keänä pitävät kasvattajat priorisoivat ne ja huolehtivat niiden toteutumisesta, 

olosuhteista riippumatta. 

5.2 Tutkimuksen arviointia (luotettavuus, rajoitukset, eetti-

syys) 

Tutkimusta arvioidessa on syytä huomioida, että kyseessä on vain pieni katsaus 

pandemiatilanteeseen pienen joukon kuvailemana, eikä sen vuoksi ole yleistet-

tävissä tai rinnastettavissa yhteiskunnalliselle merkittävyydelle. Tutkimukseen 

osallistuvien äänen kuuluviin tuomisen tärkeyttä pieni otoskoko ei kuitenkaan 

vähennä. Tutkimus antaa ajankohtaista tietoa kentältä, mutta koronatilanteen 

vaihtelu on myös hyvä tiedostaa tutkimuksen rajoitusten kannalta. Helmikuussa 

kerätyn tutkimusaineiston ja tutkimuksen valmistumisajankohdan välillä tilanne 

on ehtinyt muuttua esimerkiksi maskien osalta, kun THL (2022b) julkaisi 
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maskisuosituksen poistumisesta huhtikuun neljäntenätoista päivänä 2022. Jois-

sakin tapauksissa maskeja suositellaan edelleen käytettävän, kuten virukselle al-

tistumisen ja altistumisepäilyn myötä, mutta muutoin kasvomaskisuositus kan-

salaisille on poistettu (THL, 2022b). 

Kysymyksillä, joita tutkimukseen osallistuvilta kysytään on erittäin suuri 

merkitys. Tämän vuoksi pohdin huolellisesti kysymystenasetteluja ja järjestystä, 

jossa kysymykset kysyttiin. Koen, että kysymysten muokkaamisella on ollut 

myönteisiä vaikutuksia tuloksiin. Kasvattajat ovat ymmärtäneet kysymykset 

pääpiirteittäin samalla tavoin ja kertynyt aineisto vastaa tutkimustarkoitukseen. 

Toisaalta osa kyselyyn vastanneista jätti jotkin vastauskentät tyhjiksi. Säännön-

mukaisuutta ei ole havaittavissa, joten vastaamattomuuden syy on epäselvää. 

Osa vastauksista olivat niukkasanaisia. Kysely tuotti tästä huolimatta riittävästi 

tietoa tutkimukseni kannalta. Koska laadullisessa tutkimuksessa ei ole tarkoitus 

yleistää, ei senkään kannalta vastaamattomuus ole ongelma (ks. Tuomi & Sara-

järvi, 2018, luku Kysely ja Haastattelu).  

Kyselylomakkeen kysymysten lisäksi muotoilin tutkimuskysymyksiä. 

Alun perin muodostamani tutkimuskysymykset ohjasivat kyllä-ei tyyppisiin 

vastauksiin. Koin tarpeelliseksi muuttaa niiden asettelua, koska ne toimivat tut-

kimuksessa punaisena lankana. Ensimmäinen tutkimuskysymys koki päivityk-

siä useamman kerran ennen kuin kysymyksenasettelu saavutti haluamani muo-

don.  

Onko pandemia muuttanut vuorovaikutussuhteita ja läheisyyden ilmenemistä varhais-
kasvatuksessa (tutkimuskysymyksen asettelun muutos kyllä – ei muodosta kuvailevam-
maksi) → Miten kasvattajat kuvailevat vuorovaikutussuhteita ja läheisyyttä ennen ko-
ronapandemiaa ja sen aikana? → Onko läheisyydessä ja vuorovaikutuksessa tapahtunut 
muutosta pandemian aikana? Millaisia asioita kasvattajat nostavat esiin vuorovaikutus-
suhteisiin ja läheisyyteen liittyen?  

Lopulliset versiot tutkimuskysymysten osalta soveltuivat tutkimukseen aiempia 

versioita paremmin myös analyysin kannalta. Analyysiprosessin aikana havait-

sin tarpeen myös tutkimuksen uudelleen rajaamiselle. Tämä tapahtui vuorovai-

kutussuhteiden osalta yleisemmälle tasolle eli läheisyyden rinnalla tarkastelussa 

on nyt vuorovaikutus. Tutkimuskysymysten uudelleen rajaamisen ja tutkimuk-

sen näkökulman tarkennuksen näkyväksi tuominen on eettisyyden kannalta 
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mielestäni tärkeää, ja on sitä erityisesti sen vuoksi, että nämä tapahtuivat aineis-

ton keruun jälkeen. Ongelmallisuutta näiden ratkaisujen suhteen en näe, koska 

aineisto vastaa tutkimuksen tarkoitusta. Käsitteiden tarkkarajaisuuteen tällä sen 

sijaan on vaikutusta, koska käsitteinä vuorovaikutussuhteiden ja vuorovaikutuk-

sen käyttäminen johdonmukaisesti tutkimuksessa osoittautui haastavaksi. Tut-

kimuksen rajoitteena onkin se, että käsitteiden käyttämisessä voi esiintyä epäjoh-

donmukaisuutta. Muutoin uudelleen rajaaminen toteutui onnistuneesti.  

Laadullisessa tutkimuksessa huomion kiinnittäminen kohdejoukkoon on 

tärkeää, jotta tutkimukseen vastaajilla on mahdollisimman paljon omakohtaista 

kokemusta ja tietämystä tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, s. 87–88). 

Tämän tutkimuksen kannalta oli oleellista, että tutkimukseen osallistuneet ovat 

työskennelleet sekä ennen koronapandemiaa, että pandemian aikana, jotta pan-

demian mahdollisia muutoksia olisi mahdollista tuoda ilmi. Tutkimustiedot-

teessa (Liite 4) kuvaillaan, että tutkimukseen osallistuminen edellyttää työsken-

telyä sekä koronapandemian aikana, että ennen pandemian alkamista. Rajoit-

teeksi kuitenkin osoittautui se, että varsinaisesta kyselylomakkeesta jäi uupu-

maan kohta, jossa vastaajat voisivat osoittaa täyttävänsä edellytykset. Toisaalta 

tutkimukseen osallistuneita pyydettiin arvioimaan varhaiskasvatusalalla työs-

kentelynsä kestoa sekä vastaamaan kysymykseen siitä, työskenteleekö tällä het-

kellä tai onko työskennellyt varhaiskasvatuksessa koronapandemian aikana. 

Näiden vastausten perusteella on mahdollista arvioida edellytysten täyttymistä, 

vaikka kaikkien vastaajien osalta edellytysten täyttymistä ennen koronapande-

miaa työskentelyn osalta ei voi todeta varmaksi. Osa kyselytutkimuksen vas-

tauksista, tai toisaalta joihinkin kysymyksiin vastaamattomuus, ovat myös siihen 

viittaavia, että kokemusta pandemiaa edeltävältä ajalta ei välttämättä kaikilta 

vastaajilta löydy. Sen sijaan kaikki vastaajista osoittivat työskennelleensä tai työs-

kentelevänsä varhaiskasvatuksessa pandemian aikana. 

Eettiset ratkaisut näkyvät tutkimuksessa esimerkiksi kyselylomakkeen 

laatimisessa ja riittävän informaation antamisena tutkimuskutsua levittäessä, 

jotta suostumus tutkimukseen osallistumisesta perustuu tietoon. Kyselylomak-

keeseen vastaaminen tapahtui anonyymisti eikä vastaajilta pyydetä 
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henkilötietoja. Valmiin aineiston käsittelyssä huomioitavaa on analysointiin ja 

raportointiin liittyvät seikat, kuten aineiston tulkinta ja tulosten esittäminen si-

ten, että ne vastaavat tutkimuskysymyksiä ja varovaisuus sen suhteen, etteivät 

omat tulkinnat väritä tutkimustuloksia. Tutkimuslupaa tutkimukselle ei haettu, 

koska sitä ei edellytetä tietoarkiston (2022) mukaan, kun tutkimuksen osallistujat 

hankitaan levittämällä tutkimuskutsua sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseen 

osallistujien suostumus riittää. Tutkimukseen osallistuvia informoitiin kyselylo-

makkeen alussa sekä tutkimuskutsussa kyselyyn vastaamisen tarkoittavan suos-

tumusta vastausten käyttöön kandidaatintutkielmassani.  

Tutkimuksen edetessä ymmärrykseni analyysimenetelmistä ja lähesty-

mistavoista on kasvanut tutkimuskirjallisuuteen perehtymisen myötä ja teke-

mäni valinnat on tehty tämänhetkisen ymmärrykseni valossa. Tutkimukseen liit-

tyvästä kirjallisuudesta voi havaita, ettei tutkimuksen tekeminen ole yksiselit-

teistä. Tutkimuksen tekemiseen liittyy paljon luotettavuuteen liittyviä seikkoja ja 

oleellista on se, että tutkimus olisi mahdollista toteuttaa tarvittaessa uudelleen.  

Vahvuutena tutkimuksessa on toteutuksen ja tekemieni ratkaisujen tarkka-

rajainen kuvaaminen. Tutkimuksen toistettavuuden kannalta olen esitellyt teke-

määni analyysiä sellaisella tarkkuudella, että toisella tutkijalla olisi mahdollisuus 

toistaa tutkimus ja päätyä samankaltaisiin tulkintoihin (ks. Eskola & Suoranta 

2014, s. 217). Aineiston analyysiesimerkeillä ja aineistolainauksilla tuon läpinäky-

vyyttä tutkimuksen toteuttamiseen. Analyysin toteuttamisessa osoitin arvos-

tusta tutkimukseen osallistuneita ja heidän vastauksiaan kohtaan tekemällä huo-

lellista työtä. Koen, että perusteellinen työ on eettisyyden kannalta hyvin tärkeää 

ja tästä syystä pyrin tekemään parhaani. 

5.3 Aiheita jatkotutkimukselle 

Tutkimuksen rajauksen vuoksi käsittelin pandemian vaikutuksia läheisyyteen ja 

vuorovaikutukseen kasvattajien näkökulmista. Mielenkiintoista olisi tehdä vas-

taavanlainen tutkimus, mutta lasten näkökulmasta. Lasten äänen kuuluviin tuo-

minen heidän omaan elämäänsä vaikuttavissa asioissa on perusteltua lasten oi-

keuksien näkökulmasta (Opetushallitus, 2018). Toinen mielenkiintoa herättävä 
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mahdollinen tutkimuskohde on pedagogiikka. Hännikäisen (2015) sylitutkimus-

ten perusteella läheisyys ja sylittely ovat yhteydessä pedagogiikkaan, sillä syli on 

paikka monenlaiselle oppimiselle. Molemmat tutkimuskohteet voisi yhdistää 

lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Lisäksi niiden 

kautta voisi tarkastella sitä, kuinka lapset voivat koronapandemian saapumisen 

jälkeen. Lasten hyvinvointia ei voi koskaan korostaa liikaa. Tästä syystä tutki-

mustieto on arvokasta, jotta ymmärrys toimintamme vaikutuksista mahdollistaa 

parhaat mahdolliset edellytykset lasten kasvulle ja kehitykselle. 
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