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1 Johdanto  
 

Olen valinnut kandidaatin työni aiheeksi lapsen pelot päivähoidossa. Lapsen 

hyvinvointi ja lapsuuden laatu suomalaisessa päivähoidossa kiinnostavat minua 

sekä äitinä, että varhaiskasvatuksen ammattilaisena. Omasta lapsuudestani 

muistan hyvin minua pelottaneet asiat ja mielikuvitukseni vaikutuksen pelkojen 

lisääjänä. Lapsuuteni Suomi oli hyvin erilainen kuin tämän päivän lapsilla, mutta 

lapsen pelot ovat pysyneet melko samoina.  

Mielenkiintoni kohdistui lasten pelkoihin, koska olen  pohtinut lasten hoitopäivän 

sisältöä ja lasten viihtymistä päiväkodissa. Päivähoidosta lapsen 

kasvuympäristönä puhutaan paljon. Tutkimusten mukaan lapset tekevät 

Suomessa pitkiä hoitopäiviä ja aloittavat päivähoidon melko varhain (THL, 

2012). Lasten hyvinvointi hoitopäivän aikana ja päivähoidon laatu vaihtelevat 

paljon (Rusanen, 2011, Kelttikangas-Järvinen, 2012).  

 Tosiasia on kuitenkin  se , että yli 60 % lapsista viettää päivähoidossa aikaansa 

vanhempien ollessa työssä (THL,  2012). Lasten hyvinvointi on tällöin 

varhaiskasvatuksen henkilöstön vastuulla. 

Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu erilaisia tunteita, kuten  pelkoja. Ennen 

kouluikää lähes kaikilla lapsilla on lyhytaikaisia pelkoja esim. eläimiä, pimeää tai 

erilaisia luonnonilmiöitä kohtaan.Toisaalta lapsuuden pelkoja usein vähätellään. 

Ne voivat olla kuitenkin tarpeellisia  lapsen kehitykselle. Pelko on lapselle 

suorastaan välttämätön tunne ja toimii kehityksen mittarina. Sen sijaan 

huolestumiseen saattaa olla syytä silloin, kun lapselta syystä tai toisesta jäävät 

nämä tärkeät kehitysvaiheet läpikäymättä.  

Pahimmillaan pelot estävät lapsen normaalin  kehityksen ja sosiaalisen 

kanssakäymisen. Lapsuuden pelot voivat muuttua fobioiksi ja jatkua aikuisikään 

asti. Lapsen pelkojen taltuttamiseen auttaa aikuisen tuki. Tunnistamalla lapsen 

pelkoja voimme ehkä madaltaa kynnystä aloittaa päivähoito ja lisätä lasten 

emotionaalista hyvinvointia hoitopäivän aikana.  
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Tutkimusmateriaalin sain työni kautta varhaiskasvatuksen suunnittelijana. Olen 

ollut mukana lehtori Jyrki Reunamon vetämässä Orientaation lähteillä-

projektissa, joka alkoi vuonna 2008. Osana projektia tutkimuskunnissa tehdään 

varhaiskasvatuksen laatua mittaava arviointi lapsille, vanhemmille ja 

päivähoidon henkilökunnalle.  Arvioinnissa yhdistettiin lasten, vanhempien ja 

henkilöstön arviot, jolloin saatiin kiinni siitä, miten oppimisympäristön 

ominaisuudet heijastuivat lasten ja vanhempien kokemuksissa.  

Arviointia varten on tehty lomake, johon lapset ja vanhemmat vastaavat  

yhdessä. Lomakkeessa lapsilta kysytään päiväkodissa viihtymisestä,  

ystävyyssuhteista ja lapsen peloista päivähoidossa. Tutkimukseni tavoitteena 

on selvittää mitä lapset pelkäävät päiväkodissa. Tutkimuksen aineistona oli yh-

den Keski-Uudenmaan kunnan vanhempien, lasten ja henkilökunnan suorittama 

arviointi päivähoidon laadusta. Tutkimuksen teoriataustassa esitellään pleon 

käsite, määritelmä ja pelon syntyyn vaikuttavia tekijöitä. 

 

Varhaskasvatuksen ja päivähoidon perustehtävä on edistää lapsen 

kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia yhteistyössä vanhempien 

kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on luodan perusta lapsen elinikäiselle 

kasvulle ja oppimiselle.  Pelon keskeinen tehtävä on suojata lasta maailmassa, 

jota hän ei voi käsittää. Pelko auttaa lasta löytämään selviytymiskeinoja ja 

omien kykyjen riittävyyttä.  Miten nämä tavoitteet toteutuvat päivähoidossa? 

Saako lapsi aikuisten ymmärrystä omiin tunteisiinsa ja pelkoihinsa? 
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2 Pelko 
 
Ihmisellä on valmius kokea tunteita jo vauvasta asti. Esittelen seuraavassa 

luvussa erilaisia näkemyksiä pelon määrittelystä. Pelkojen teoreettinen 

viitekehys muodostuu evoluutio- ja kehityksellisten teorioiden kautta. Ilmiönä  

pelkoja voidaan tarkastella biologisena, sosiaalisena tai kehityksellisenä ilmiönä 

(Korhonen, 2008,44.) 

 

2.1 Pelon määritelmä 

 
Biologisen määritelmän mukaan pelko on ihmisen perustunne, jonka tarkoituk-

sena on suojella ihmistä vaaralta. Pelko on elämää ylläpitämä kokemus ja se 

auttaa ihmisiä pysymään hengissä ja turvassa. Pelon tunne on ihmiselle välttä-

mätön elinehto, jotta ihminen on turvassa. (André, 2004, 101–106.) 

Sandström (2010, 219) on Andrén kanssa samoilla linjoilla ja toteaa, että pelko 

ei välttämättä ole vain negatiivinen tunne, vaan pelon kokeminen voi olla tietys-

sä tilanteessa ihmisen hyvinvoinnin kannalta elintärkeää.  Jo vastasyntynyt lapsi 

kokee pelon tunteita mm. säikähtäessään kovia ääniä, odottamatonta kosketus-

ta tai muuta äkillistä liikettä. Pelot ovat lapsen kehitykseen kuuluvia ja niiden il-

meneminen on yksilöllistä. Pelko suojelee lasta ja auttaa ihmistä pysymään tur-

vassa.( Sandström, 2010, 219.) 

Ihmisen pelot liittyvät ihmisen tunteisiin, mutta Lordin mukaan (2010,25) pelko 

voidaan määritellä tiedolliseksi, motoriseksi ja fysiologiseksi reaktioksi uhkaa tai 

varaa kohtaan. Pelon tunne muuttaa ihmisen käyttäytymistä ja aiheuttaa fyysi-

siä muutoksia kehossa esimerkiksi sydämen sykkeen kohoamisena. Pelko ai-

heuttaa myös subjektiivisia tunteita, kuten ahdistusta.  Pelon tunne on aina yksi-

löllinen kokemus ja osin kulttuurisidonnainen. (Lord, 2010,25.) 
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Kirmanen (2000, 39–40)  on väitöskirjassaan tutkinut pelon määritelmää ja hä-

nen mukaansa ihmisen pelko on sosiaalinen ilmiö tai tapahtuma. Pelkääminen 

on osa ihmisen sosiaalista elämää. Pelolla on hänen mukaansa monenlaisia 

merkityksiä ihmisen elämässä.  Ihminen kokee kaikki pelon kohteet yhtä todelli-

sina. Kirmanen ei jaa muiden tutkijoiden näkemystä siitä, että lapsen pelot ovat 

kehitysvaiheelle kuuluvia normaaleja tai epänormaaleja pelkoja. Pelkojen jako 

realistisiin ja epärealistisiin pelkoihin ei hänestä ole mielekästä.  Kirmanen ei jaa 

käsitystä siitä, että pelko olisi synnynnäinen ilmaus ja tietyissä tilanteissa kult-

tuurin aiheuttama. Hän toteaa, että "ihmisellä on synnynnäinen valmius pelätä 

korkeita paikkoja, mutta korkeiden paikkojen pelkoa esikouluiässä ei voi sanoa 

synnynnäiseksi peloksi”. Vauvaiän synnynnäiset pelot ovat eri asia kuin pelon 

tunne myöhemmällä iällä. Varhaisia pelkoreaktioita ei voi rinnastaa isompien 

lasten pelkoihin. (Kirmanen, 2000,57–59.)  

Marksin (2007,22) mukaan ihminen voi pelätä hyvin monenlaisia asioita ja tilan-

teita. Toisaalta pieni määrä pelkoa auttaa meitä vaikeissa ja uusissa tilanteissa. 

Kuka tahansa voi pelätä mitä vaan. (mt. 22.) 

 

2.2 Pelkoon liittyvät käsitteet 

 
Pelon tunteeseen liittyvät läheisesti ahdistus ja fobia. Seuraavassa esitellään 

näiden käsitteiden eroja.  

 
Ahdistus 

Pelko on yksi ihmisen perustunteista. Ihmisen elämässä pelot herättävät usein 

ahdistusta, joka on pelon kokemista. Marksin (2007, 16.) mukaan pelko ja ah-

distus on käsitteenä erotettava toisistaan. Myös Wohlman (1979, 27–28.) nä-

kee, että pelko ja ahdistus tulee erottaa toisistaan etenkin lasten kohdalla. Pelko 

on tietyn todellisen tai epätodellisen vaaran aiheuttama reaktio, ja ahdistus tar-

koittaa synkkää lähestyvän uhan tai tuomion tunnetta. (mt. 1979, 27–28.) 
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Pelko poistuu, kun vaara on ohi, mutta ahdistus on yleistä ja kestävää. Ihminen 

menettää ahdistuneena omanarvontunteensa ja ihmisen toiminta voi lamautua. 

Pelokas lapsi kokee uhkaavan ihmisen tai eläimen itseään vahvemmaksi ja pel-

kää vahingoittuvansa. Pelon tunne johtuu heikkoudesta suhteessa uhan voi-

maan. Jos paikalla on lapselle turvallinen henkilö, pelon tunne helpottuu. 

(Wohlman 1979, 27–28.) 

Ahdistus syntyy yleisestä heikkouden tunteesta ja kykenemättömyydestä selvitä 

vaaratilanteista. Ahdistus syntyy lapsen turvattomuuden tunteesta, tulee alita-

junnasta ja äidin läsnäolo ei sitä lievitä. Ahdistus vaikuttaa lapsen koko elämään 

epävarmuutena ja voi aiheuttaa oppimisvaikeuksia, sosiaalisia vaikeuksia ja eri-

laisia ongelmia. (Wohlman, 1979, 27–29.) 

Ahdistus on Sandströmin (2010, 224- 225) mukaan osittaista pelkoa. Pelon ja 

ahdistuksen välillä on voimakkuusero. Kohtuullinen ahdistus parantaa ihmisen 

suorituskykyä, ja ilman ahdistusta moni asia jäisi tekemättä. Jos ahdistukseen 

liittyy vahvasti pelon tunne, ihmisellä käynnistyy taistele - pakene reaktio. Täl-

löin ihminen on ylireagoiva tilanteen vaarallisuuteen nähden.  Ahdistus voi kehit-

tyä häiriöksi tai sairaudeksi, joka rajoittaa ihmisen elämää monella eri tavalla. 

Nämä ahdistushäiriöt eivät muodosta yhtenäistä ryhmää, vaan oireet ja aivojen 

toiminnalliset muutokset poikkeavat toisistaan. (Sandström, 2010, 224–225.)  

Andrén (2004, 13) mukaan ahdistus on tietoisen tai tiedostamattoman vaaran 

tai ongelman odotusta. Ahdistunut ihminen on jännittynyt jo ennen kuin mitään 

pelottavaa on tapahtunut. Ahdistus on myös hyödyllinen tunne, joka suojelee 

meitä vaaralta. ( mt. 13.) 

Fobia 

Fobia on epärealistinen voimakas pelkotila tai pelko-oireinen häiriö. Fobia ilme-

nee tilannesidonnaisesti paniikinomaisena reaktiona. Fobiat rajoittavat elämää 

ja hankalin niistä on sosiaalisten tilanteiden pelko, joka on tutkimuksissa todettu 

yleisimmäksi ahdistuneisuushäiriöksi. (Sandström, 2010, 236) 

 Marksin (2007, 23) mukaan fobia on erityistä pelkoa, joka rajoittaa ihmisen 

elämää. Fobiaa ei voi poistaa järkeilemällä eikä selittämällä. Fobiat ovat usein 

epärealistisia ja järjenvastaisia. (mt.23.) 
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Wohlmanin (1979, 30) mukaan fobia on korvautunutta pelkoa, joka on jatkuva 

ahdistunut tila. Pelkoa aiheuttava asia, eläin tai ihminen askarruttaa lapsen 

mieltä, mutta hän voi muuten olla iloinen ja onnellinen paitsi joutuessaan vas-

takkain esmerkiksi koiran kanssa. Fobia voi vallata lapsen mielen niin vahvasti, 

että hän kieltäytyy liikkumasta paikoissa, joissa on fobiaa aiheuttava ilmiö tai 

asia (mt.30.) 

Pelolla ja fobialla ei ole merkittävää eroa, mutta ne poikkeavat voimakkuudel-

taan toisistaan. Fobioiden syntyyn vaikuttaa perinnöllinen taipumus, jota kasva-

tus ja elämänkokemus muokkaavat niin, että fobioita syntyy (André, 2004, 119–

123.)  

Lasten yleisempiä fobioita ovat ahtaan paikan kammo, pimeän, eläinten, kor-

keiden paikkojen, ukkosen ja koulun pelko. Suurin osa lapsista pelkää ajoittain, 

mutta todella lamaannuttavat fobiat ovat harvinaisia. (Marks, 2007, 16.) 

 

2. 3 Pelon syntyyn vaikuttavia tekijöitä 

 

Mikä sitten vaikuttaa ihmisen pelon kokemukseen? On todettu, että toiset ihmi-

set ovat herkempiä alistumaan pelolle kuin toiset.  Lapsen pelot voidaan Wohl-

manin (1997, 51) mukaan jakaa kolmeen ryhmään: 1. Synnynnäiset pelot, jotka 

ovat olemassa jo pienellä vauvalla.  2. Kehitykselliset pelot, jotka esiintyvät tiet-

tynä ikäkautena. 3. Traumaattisen kokemuksen aiheuttamat pelot.   

Seuraavissa luvuissa käsittelen tarkemmin Wohlmanin jaottelun mukaisesti pel-

kojen syitä. 

Lordin(2010) mukaan pelon tunne on myös yksilöllinen kokemus, mutta kulttuu-

rilliset seikat vaikuttavat sen syntyyn. Andrén mukaan pelon syntyyn vaikuttaa 

perinnöllisen taipumuksen lisäksi kasvatus ja elämänkokemus. (André, 2004, 

125.)  Marks (2007, 35) on Andrén kanssa samoilla linjoilla ja toteaa, että pelko, 

ahdistus kehittyvät kolmen asian vaikutuksesta: geenien, hermojärjestelmän 

kypsymisen ja omista tai toisten kokemuksista oppimisesta.(mt.35.) 
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2.3.1. Yksilölliset tekijät 
 
 
Synnynnäiset tekijät 

Sandsrömin mukaan (2010, 219) "Pelko on ihmisen perustunne, jonka tuottami-

seen tarvittavat hermosolupiirit ovat perittyjä". Pieni vauva voi pelätä kovia ää-

niä, äkillisiä tilanteita tai liikettä. Myös ensimmäisen elinvuoden aikana lapsi ko-

kee eroahdistusta ja pelkää vieraita ihmisiä.  Mutta lapsen pelot eivät ole sa-

manlaisia eivätkä esiinny samanikäisenä. Pienen lapsen kohdalla voi olla vai-

kea arvioida, onko pelko synnynäinen vai opittua. Lapsi oppii pelkäämään ha-

vainnoimalla muita ihmisiä. Olipa pelon uhka fyysinen asia tai psyykkisesti koet-

tava uhka, pelko ilmenee todellisissa tilanteissa, jolloin ihmisellä aktivoituu pel-

kopiiri ja ihmisessä käynnistyy taistele tai pakene reaktio. Tälleistä pelon tunnet-

ta voidaan kutsua luonnolliseksi peloksi eritoksena opituista peloista.(mt. 219.) 

Lapsen pelkoja voidaan ymmärtää lapsen kehitysvaiheen kautta. Ei voida 

kuitenkaan täsmällisesti selittää, missä määrin lapsen pelkoihin vaikuttavat 

suoraan synnynnäiset tekijät ja miten paljon varhaiset elämänkokemukset. 

(Toskala, 1982, 18.)  Bowlbyn (1969)  mukaan herkkyys pelätä on meillä kaikilla 

geeneissä. Pelkojen tehtävä on minimoida vaaraa ja maksimoida turvallisuuden 

tunnetta. (Rusanen, 2011, 39.) 

Wohlmanin (1979, 44) mukaan lapsen pelokkuudessa on huomattavia eroja ja 

toiset lapset ovat perinnöllisesti herkempiä kuin muut. Perinnöllisyyden 

merkitystä on kuitenkin vaikea todentaa.  Samassa perheessä voi olla eri tavalla 

reagoivia lapsia. Lapsen persoonallisuus rakentuu geneettisen perimän, 

sikiövaiheen kehityksen ja syntymän vaikutuksista. (mt.44.) 

Kuka tahansa voi pelätä mitä vaan. Yleensä tietyt ärsykkeet ovat pelätympiä 

kuin toiset. Lisäksi tällaiset pelot tarvitsevat kehittyäkseen vain vähän 

kokemusta tai ne syntyvät ilman kokemuksia pelon kohteesta, jos pelolla on 

ihmiselle evoluution kannalta erityistä merkitystä. Näitä pelon kohteita ovat mm. 

eläimet. Ihmisaivot ovat ohjelmoitu osoittamaan pelkoa esim. käärmeitä 

kohtaan. Pelko käärmeitä kohtaan on yksi yleisemmistä fobioista, vaikka monet 
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ihmiset eivät ole koskaan nähneet käärmettä. Ihmiselle on kehittynyt luontainen 

taipumus oppia pelkäämään niitä. (Marks, 2007,39.)  

 

Ajattelun kehitys  

Lapsen ajattelun kehityksellä on vaikutusta lapsen kykyyn käsitellä pelkojaan. 

Piaget`n (1977) mukaan lapsen kognitiivinen ja tunne-elämän kehitys etenevät 

tiettyjä kehitysvaiheita pitkin. Sensomotorisen kauden aikana 0-2- vuotiaana 

lapsen aisti- ja liiketoiminnat yhdistyvät. Lapselle syntyy skeemoja eli 

toimintakaavioita ja mielikuvat kehittyvät. Lapsi alkaa ymmärtää kuvia, käsitteitä 

ja aikaa tässä ja nyt.  

Lapsen ajattelua alkaa esiintyä 18-24kk:n iässä, jolloin lapsi kykenee 

yhdistelemään sisäisiä presentaatioita uusin tavoin. Lapselle tulee kyky jäljitellä 

havaitsemaansa mallia. Lapsen symbolinen leikki alkaa kehittyä ja leikin avulla 

lapsi käsittelee tunne-elämänsä ristiriitoja. Jos hän on kokenut jotain pelottavaa, 

voi hän leikissä käsitellä asiaa ja muuttaa tilannetta omalta osaltaan 

positiivisemmaksi. 

Esioperationaalisella kaudella 2-6-vuotiaana lapsi oppii ymmärtämään ja 

käyttämään toiminnallisia, sanallisia ja kuvallisia symboleja. Lapsi leikkii 

kuvitteluleikkejä, joissa aiemmat tunnekokemukset ovat voimakkaasti mukana. 

(Takala&Takala, 1980,120–122.) 

 Lapsen kieli kehittyy merkittävästi tässä ikävaiheessa. Mielen sisältöjen 

kehittymisen kautta lapsi kykenee jäsentämään havaintojaan ja kokemuksiaan. 

Kielen avulla hän muovaa sisäistä kuvaa ympäröivästä maailmasta. Kieli on 

myös ajattelun ja kuvittelun väline. (mt. 162–163.) 

Lapsi näkee maailman omien toiveidensa kautta ja hänen voi olla vaikea 

hyväksyä tosiasioita.  Lapsen ajattelutoimintansa ei ole vielä säännönmukaista, 

eikä hän itse ole selvillä oman ajattelunsa säännöistä. Lapsen on kuitenkin jo 

mahdollista muistella menneitä ja kuvitella tulevaa. Lapsen ajatteluun 

vaikuttavat hänen lähiympäristönsä mallit. (mt.162–163.) 
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Lapsen ajatteluun voivat vaikuttaa myös ne maagiset selitykset, joita hän on 

kuullut vanhemmiltaan. Takalan mukaan on tärkeää, että lapselle selitetään 

asiat mahdollisimman totuudenmukaisesti ja realistisesti, ettei hänelle synny 

turhia pelkoja. (Takala&Takala, 1980, 162–163.)  

Toskalan mukaan (1982, 42) lapsi uskoo, että hän voi omalla toiminnallaan 

vaikuttaa erilaisiin asioihin omassa elämässään. Lapsi saattaa ajatella, että 

hänen tietyt tekonsa ovat pahoja ja saavat aikaan onnettomuutta. Toisaalta 

tietyillä teoilla hän voi kontrolloida uhkaavia asioita esim. olemalla kiltti. Lapsi 

voi luulla, että hänen ajatuksillaan on merkitystä tapahtumien kulkuun eli paha 

voi toteutua.(mt.42.) 

Lapsen voi olla vaikea erottaa mielikuvitus ja todellisuus toisistaan. Hänen 

looginen ajattelukykynsä ei ole vielä kehittynyt eikä hän täysin ymmärrä syy- 

seuraus suhteita.  6-7 -vuotiaana lapsi siirtyy konkreettisten operaatioiden 

kaudelle ja hänen ajattelunsa muuttuu. Hän alkaa ajatella sisäisten 

representaatioiden varassa ja niitä yhdistellen. Tämä ajattelun kehityksen myötä 

lapsi pystyy käsittelemään omia tunteitaan ja pelkojaan paremmin. (Takala& 

Takala, 1980,122–126.) 

Ajattelun kehityksen myötä lapsen tunne-elämä kehittyy. Lapsi alkaa melko 

varhain kontrolloida tunteitaan ja siirtyy tunteiden elämisestä ja ilmaisemisesta 

järkiperäiseen ajatteluun. Hän ei pelkästään kontrolloi tunteita, vaan sulkee niitä 

pois. Tämä ei kuitenkaan onnistu, ja lapsi pitää kaikkea tunteiden viriämistä 

kontrolloimattomuutena samalla, kun hän liittää tunteisiinsa pelkoja. (Toskala, 

1997,77.) 

Mielikuvitus 

Mielikuvituksen kehittymisellä on yhteys lapsen pelkojen syntyyn. Jo alle 3-

vuotias lapsi  osaa  käyttää mielikuvitusta muuttaakseen ulkoista todellisuutta 

vastaamaan hänen omia toiveitaan. Vähän myöhemmin lapsi alkaa sepittää 

omia kertomuksiaan, joista osa on fantasiaa ja osa totta. Lapselle kaikki on 

todellista, ja mielikuvituksen avulla hän täydentää puuttuvia yhteyksiä 

vastaamaan omia pyrkimyksiään. (Toskala, 1982, 39.) 
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Tämä tulee esille myös lapsen peloissa. Lapsen sisäinen tila määrittelee hänen 

havaintojaan ja välittäjänä on mielikuvitus.  Mielikuvituksen avulla lapsen pelot 

voivat lisääntyä. (Toskala, 1982, 39.)  

Kirmasen (2000) tutkimuksessa esille tuli 5-6 - vuotiaiden lasten 

mielikuvitusmaailman rikkaus ja moninaisuus. Lapset eivät pelkää ainoastaan 

kummituksia ja hirviöitä, vaan erilaisia mielikuvitusolentoja. 

Lastenkirjallisuus opettaa ja rikastuttaa lapsen mielikuvitusta sekä edistää 

lapsen psyykkistä hyvinvointia ja kehitystä. Saduissa lapsi voi löytää omaan 

arkeensa ja tunteilleen samaistumisen kohteita. Lastenkirjallisuus voi aiheuttaa 

lapselle myös kielteisiä vaikutuksia lisäämällä lapsen pelkoja. Aikuisten tulee 

valita lapselle sopivaa kirjallisuutta huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso. Lapsi 

kykenee vasta 5-6- vuotiaana erottamaan sadun ja toden toisistaan, ja hänellä 

on kyky vastaanottaa ja käsitellä sadun tapahtumia mielessään. (Ylönen, 1998, 

49.) 

 

2.3.2. Ympäristötekijät 
 
 
Kokemuksista oppiminen 

On todennäköistä, että lapset alkavat pelätä samoja asioita kuin vanhempansa. 

Pelottavissa tilanteissa lapset ottavat mallia aikuisesta: jos aikuinen pelkää, 

alkaa lapsi myös helposti pelätä. (Marks, 2007,39.) 

Vanhemmat voivat siirtää lapsilleen liioiteltua vaaran tunnetta varoittamalla 

heitä ja kertomalla pelottavia esimerkkejä uhkaavista asioista. Vanhempien 

pelko siirtyy lapseen myös vanhemman käytöksen perusteella esim. 

jännittämällä. Tämän tyyppistä  pelon siirtoa kutsutaan mallista oppimiseksi. 

(André, 2002, 123.) 

  



 11 

Klassinen ehdollistuminen on yksi pelon taustalla vaikuttavista 

perusmekanismeista.  Ihmiselle kehittyy fobia sellaista uhkaa kohtaan, johon 

hänet on ennalta ohjelmoitu reagoimaan. Kyseessä voi olla esimerkiksi 

hammaslääkärissä käynnin yhteydessä koettu pelottava asia tai käärme puree 

tai pelästyttää jonkun perheenjäsenen. Tällöin tapahtumien nostattama 

kiihtymys ja voimakkaat tunteet lisäävät pelkoa. (Almqvist, Broberg & Tjus, 

2005,177.) 

Varsinkin ennen kahden vuoden ikää koettu tapahtuma altistaa lapsen erityisen 

voimakkaiden fobioiden kehittymiselle. Tämä johtuu aivojen hippokampuksen 

kehittymättömyydestä, jolloin pelottava tapahtuman muisto taltioituu aivojen 

muihin, vanhempiin osiin, joihin on vaikea vaikuttaa myöhemmin. Fobia ei kehity 

synnynnäisen pelokkuuden vuoksi, vaan varhaiset kokemukset vaikuttavat 

myöhemmin ylireagointina vain lievästi pelottavaan asiaan. (Almqvist, Broberg 

& Tjus, 2005,177.) 

Median vaikutus 

Lapset oppivat pelkoja havainnoimalla omaa ja toisten lasten toimintaa. Paljon 

televisiota katsovat lapset kokevat mediapelkoja. Mediapelkojen vaikutukset 

ovat sekä psykologisia, että fyysisiä. Pelkotilat aiheuttavat unettomuutta, 

painajaisia ja nukkumisongelmia. Nämä fyysiset haitat aiheuttavat lapsissa 

levottomuutta. (Martsola, Mäkelä-Rönnholm, 2006,54–55.) 

Tutkimuksessaan median vaikutuksesta lapsen pelkoihin Martsola ja Mäkelä-

Rönn (2006, 57) huomasivat, että alle kouluikäisiä pelottivat erityisesti henkilöt 

ja hahmot, ei niinkään televisio-ohjelman juoni ja tapahtumat. Yleisesti ottaen 

lapset pelkäsivät häijyjä eläimiä, noitia ja muita pelottavia hahmoja. Lapsia 

pelottivat mediassa myös luonnonkatastrofit, onnettomuudet, väkivalta, äänet ja 

kuolema.(mt.57.) 

Vanhemmat eivät aina ymmärrä lapsen mediapelkojen vakavuutta. Mediapelot 

eivät ole lapselle luonnollisia, normatiivisia pelkoja, eivätkä ne palvele lapsen 

kehitystä. Lapsi ei kykene säätelemään mediaa eikä näin pysty haliitsemaan 

sitä kautta tulevaa pelottavaa materiaalia. (Martsola, Mäkelä-Rönnholm, 

2006,58.) 
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 Lapsen oman mielikuvituksen kautta tuottamat pelot, esim.mörkö sängyn alla, 

auttaa lasta kehittämään kykyään kuvitteellisuuteen ja oppiikseen hallitsemaan 

maailmaa.  Yleensä lapsen oma psykofyysinen mekanismi säätelee lapsen 

pelkoja. Lapsen mediapelkojen kohdalla näin ei ole eikä lapsi kykene itse 

säätelemään niitä.  (Martsola, Mäkelä-Rönnholm, 2006,58.) 

Korhonen (2008)  on  väitöskirjassaan tutkinut  lapsen tv-ohjelmiin liittyviä 

pelkoja, painajaisunia ja pelonhallintaa.  Hänen tutkimuksessaan lapsista yli 70 

prosenttia koki TV-ohjelmiin liittyviä pelkoja. Nämä pelot aiheuttivat lapsille 

myös painajaisunia. Tutkimuksen mukaan lapset pelkäsivät eniten 

lastenohjelmia. Eroja tyttöjen ja poikien välillä ei esiintynyt. Lastenohjelmissa 

pelkoja aiheuttivat mielikuvitusolennot ja väkivalta. (Korhonen, 2008, 105-107.) 

 

2. 4 Mitä Lapsi pelkää? 

 
 
Wohlamin (1997, 39–41) mukaan on olemassa useita syitä, miksi lapset 

selviävät aikuisia huonommin uhkaavista asioista. Yksi syy on voiman puute, 

lapsen avuttomuus. Lapsi selviää aikuista huonommin vaaratilanteista. Mitä 

nuorempi lapsi on, sitä alttiimpia he ovat pelkäämään. Toinen syy on se, että 

lapsi on aina riippuvainen aikuisesta ja aikuisen tuesta ja turvasta. Lapsen on 

saatava riittävästi huolenpitoa voidakseen elää lapsena. On luonnollista, että 

lapsi pelkää torjutuksi tai hylätyksi tulemista. Kolmas syy lapsen pelkoihin on, 

että lapset eivät valitse tilanteita, joihin he joutuvat. Lapsilla ei ole 

vaikutusmahdollisuuksia asioiden kulkuun omassa elämässään. (mt.39-41.) 

Pieni lapsi reagoi impulsiivisesti kaikkiin ärsykkeisiin. Kasvaessaan lapsen kyky 

käsitellä pelkoja ja vaaroja paranee. Kasvu ja kypsyminen ei kuitenkaan poista 

pelkoja, vaan epärealistiset pelot muuttuvat realistisemmiksi. Pelokkaan ja 

ahdistuneen lapsen kehitys kärsii ja lapsi usein taantuu alemmalle 

kehitystasolle, jossa hän tuntee olonsa turvallisemmaksi. (Wohlman, 1997, 19, 

40–42.) 
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Pelkoreaktiot kehittyvät lapsilla eri-ikäisenä ja yksilöllisesti. Lapsen 

temperamentti ja persoonallisuus sekä hänen uskonsa omiin kykyihinsä 

vaikuttavat lapsen pelon tunteisiin. Herkästi pelkäävä lapsi tarvitsee enemmän 

aikuisen tukea kuin reippaammat lapset. Herkkä lapsi haastaa myös 

vanhemmat. Aran lapsen kanssa eläminen vaatii vanhemmilta sensitiivisyyttä ja 

kärsivällisyyttä. Lapsi tarvitsee vanhemman tukea kohtaamaan omia pelkojaan 

turvallisesti. (Toskala, 1997, 116–118.) 

Lapsen elämään kuuluu paljon pelkoja ja se on aivan normaalia 

Tutkimustulosten mukaan lasten yleisimmät pelot  liittyvät televisio-ohjelmiin 

pimeään ja nukkumaan menoon, mielikuvitukseen,  erotilanteisiin uusiin  

asioihin. (Kirmanen, 2000.) 

Kirmasen (2000) tutkimuksen mukaan pelot kohdistuvat lapsen elinympäristöön 

liittyviin tuttuihin eläimiin. Yleisin eläinpelko lapsilla oli käärmeisiin kohdistuva 

pelko. Koira, mehiläiset ja ampiaiset pelottivat myös lapsia. (mt.) 

 Nurmelan (2010) pro gradu- tutkimuksessa  eläinpelot olivat samansuuntaisia 

ja lasten kehitysvaiheelle ominaisia. Lapset pelkäsivät sekä kotimaisia, että 

kaukaisempia eläimiä. Eläimet pelottivat lapsia, vaikka heillä ei ollut suoraa 

kontaktia niihin.(mt.) 

Kuinka paljon näissä peloissa on sitten synnynnäisiä pelkoja ja kuinka paljon 

opittuja ja ympäristön aiheuttamia? Pelko ei ole yksinkertainen reaktio ja pelon 

kohde voi tiedostettu tai tiedostamaton. Pelon taustalla voi olla monia piileviä 

merkityksiä. Lapsen peloissa tyypillistä on se, että lapsi kokee olonsa 

turvattomaksi ja uhatuksi. Pelko ei kuitenkaan suoraan liity vaaran tunteeseen 

mutta pelko on ymmärrettävissä vaaran ja pelon kontekstissa. (Kirmanen, 2000, 

138–140.) 

Oma tutkimukseni käsittelee lapsen pelkoja päivähoidossa, jonka pitäisi olla 

turvallinen paikka lapselle. Tutkimusten mukaan tämä ei aina ole niin, vaan 

lapsi voi kokea itsensä avuttomaksi ja turvattomaksi päivähoidossa. 

Seuraavassa alaluvussa käsittelen pelkojen yhteyttä lapsen kiintymyssuhteisiin 

ja pelkojen ikäsidonnaisuutta.  
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2.4.1 Kiintymysteoria, lapsen turvallisuus ja pelko 

 

Kiintymyssuhteeksi kutsutaan lapsen ensimmäistä ihmissuhdetta, jonka lapsi 

luo häntä hoitavaan henkilöön. Bowblyn (1969,) mukaan kiintymyssuhde on 

emotionaalisesti merkittävä suhde, jonka tarkoituksena on luoda lapselle 

turvallisuuden tunteen sävyttämä kasvuympäristö. Kiintymyssuhde luo lapselle 

rajat uskaltaa kasvaa ja kehittyä. Pelkojen synty Bowlbyn mukaan perustuu 

ihmisyksilön tarpeesta etsiä turvaa selviytyäkseen elämästä. Tämän turvan 

lapselle tarjoaa kiintymyssuhde häntä hoitavaan henkilöön. (Heikkilä, 2002, 

506.) 

Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian avulla voidaan ymmärtää lapsen pelonhallintaa. 

Pienellä lapsella on jo käytössään konkreettisia pelonhallintakeinoja. 

Vanhempien lasten käyttämät keinot pohjautuvat kiintymysuhteeseen ja 

varsinkin lapsen saamaan sosiaaliseen tukeen. Lapsi oppii jo pienestä asti, 

miten vanhempi vastaa hänen käyttäytymiseen ja hätään. (Korhonen, 2008, 

41.) 

Kirmasen (2000, 50–51) mukaan Bowlbyn kiintymysteoria auttaa ymmärtämään 

lasten pelkojen luonnetta. Bowlby näkee pelot luonnollisena osana elämää 

Kaikki pelkokokemukset liittyvät ihmisen kokonaistilanteeseen eivätkä ole 

irrallisia. Pelko ei ole negatiivinen tunne, ja pelolla voi olla monenlaisia 

merkityksiä ihmisen elämässä.(mt.50-51.) 

Kiintymys ja pelko ovat yhteydessä toisiinsa, koska kiintymyskäyttäytyminen 

herää pelottavissa tilanteissa. Läheisyys ja kontakti aikuiseen vähentävät 

pelkoa ja luovat lapselle turvallisuuden tunnetta. Kun vanhempi ja lapsi pystyvät 

luomaan turvallisen ja hyvän vuorovaikutteisen kiintymyssuhteen, on lapsen 

helpompi kohdata pelottavia asioita elämässään. Lapsi pystyy myös 

rohkeammin ja aktiivisesti tutkimaan maailmaa ja hänen kognitiiviset taidot 

kehittyvät paremmin. Toisaalta turvallisetkaan kiintymyssuhteet eivät voi estää 

lasta kokemasta pelkoja. Jos lapsen kiintymyskohde on hänen saatavillaan, 

lapselle kehittyy sisäinen taju kohteen saatavilla olosta. Tämä sisäinen malli 
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auttaa lasta käsittelemään ahdistavia ja pelottavia tilanteita (Kirmanen, 2000, 

48, 52–53). 

Kirmasen (2000, 58) mukaan alle koulu-ikäiset lapset käyttävät pelon hallintaan 

erilaisia keinoja kuin aikuiset tai isommat lapset. Läheisiin aikuisiin 

tarrautuminen on lapselle tärkeä pelon hallintakeino. Vanhetessaan lapset 

pystyvät hallitsemaan stressitekijöitä myös silloin, kun kiintymyksen kohde on 

poissa. Toinen lapsille ominainen tapa hallita pelottavia tilanteita on 

turvautuminen rakkaisiin esineisiin ja leluihin. Näitä leluja Kirmanen kutsuu 

turvaobjekteiksi, jotka auttavat lasta käsittelemään vaillejäämisen ja uusien 

tilanteiden aiheuttamaa ahdistusta. (mt.58.) 

Myös Brobergin mukaan (2005, 192- 193) kiintymyssuhdeteorialla ja lasten 

ahdistustunteisuushäiriöillä on yhteys. Turvaton kiinnittyminen ei aiheuta 

tutkimusten mukaan ahdistuneisuushäiriöitä, mutta se on tärkeä 

haavoittuvuustekijä.(mt.192-193.) 

 

2.4.2 Pelkojen ikäsidonnaisuus 
 
 
Ensimmäisen elinvuoden aikana vauvaa pelkää äkillisiä liikkeitä, ääniä ja 

voimakkaita aistiärsykkeitä. Nämä kokemukset saavat hänet turvautumaan äitiin 

tai isään. Myöhemmin ensimmäisen elinvuoden lopussa lapsen 

pelkokokemukset liittyvät vieraisiin ihmisiin ja eroahdistukseen vanhemmista. 

Jos lapsi kokee  negatiivisia kokemuksia, esim. kipua voi hänelle kehittyä 

traumaattisia pelkoja, jotka herättävät kauhua ja paniikkikohtauksia. (Sand-

ström, 2010, 219.) 

Eron pelko on voimakkaimmillaan aina kolmeen ikävuoteen asti. 2-3 -vuotias 

lapsi on kiintynyt syvästi kotiinsa ja vanhempiinsa. Tässä iässä sairaalahoitoon 

joutuminen voi olla järkyttävä kokemus, koska se sisältää lapsen kolme eniten 

pelkäämää asiaa: eroa, ympäristön vaihdosta ja kipua. Vanhemman läsnäolo 

lapsen tukena on tärkeää. Päivähoidon aloittaminen tässä iässä vaatii lapselta 

sopeutumista ja aikaa rauhassa tutustua yhdessä vanhemman kanssa uuteen 

tilanteeseen. (Wohlman, 1979, 67.)   
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Leikki-iässä nämä pelot heikkenevät, ja lapsi alkaa pelätä vilkkaan 

mielikuvituksen ansiosta mm. pimeää, varkaita ja erilaisia mielikuvitushahmoja 

(Broberg, 2005, 174.) Yksinjäämisen pelko ja pimeän huoneen pelko ovat 

suurimmillaan nelivuotiaana kunnes ne häviävät vähitellen ennen kouluikää. 

(Wohlman, 1979,67, 73.)  

Iän myötä lapsen tietoisuus erilaisten vaarojen olemasta olosta kasvaa ja ne 

tulevat osaksi lapsen kokemusmaailmaa. 5-6 –vuotiaat ovat pelkojen tutkimisen 

kannalta mielenkiintoisessa iässä. Lasten pelkoja värittävät tässä iässä 

mielikuvitus. Pelko liittyy lapsen kykyyn ajatella abstraktisti. Pienten lasten pelot 

ovat tutkimusten mukaan konkreettisia ja liittyvät nykyhetkeen. 5-6-vuotiaat 

toivat tutkimuksessa esille runsaasti konkreettisia, mutta myös abstrakteja pelon 

aiheita. Yleisin abstrakti pelon aihe tämän ikäisillä on kuoleman pelko. Lasten 

pelon hallintakeinot ovat jo 5-6-vuotiaana kehittyneempiä. (Kirmanen, 2000, 

140-141.) 

Lähempänä kouluikää pelot muuttuvat peloksi eläimiä, luonnonkatastrofeja ja 

fyysisiä vammoja kohtaan. Kouluiässä lapselle tulee sosiaalisia pelkoja liittyen 

kavereihin ja koulunkäyntiin (Broberg, 2005, 174.) Koulufobia on hyvä esimerkki 

ikään liittyvästä ja tilanteen aiheuttamasta pelosta. Uusi tilanne ahdistaa lasta, 

mutta yleensä hän tottuu nopeasti ja ahdistus helpottaa. Suurin osa lapsista 

pelkää ajoittain, mutta murrosiän jälkeen pelot vähenevät. (Marks, 2007,40.) 
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2.4.3 Sukupuolen ja älykkyyden merkitys lapsen pelkoihin 
 
 
Sukupuolen yhteyttä pelkoihin on paljon tutkittu, mutta tulokset ovat ristiriitaisia. 

Tyttöjen on todettu ilmaisevan pelkoja enemmän kuin poikien. Tämä tulos on 

saatu tutkittaessa yli seitsemän vuotiaita lapsia.Vanhemmilta kysyttäessä alle 

seitsemän vuotiaista lapsista on saatu samanlaisia tuloksia. Kun pienemmiltä 

lapsilta on itseltään kysytty asiaa, tyttöjen ja poikien peloissa ei ole eroa. 

(Kirmanen, 2000,43. ) Wohlmanin mukaan(1979,45) ei ole selviä todisteita, että 

tytöt olisivat poikia pelokkaampia. Hänen mukaansa sukupuolen ei tulisi olla 

pelkäämisen kannalta ainoa ja merkittävä tekijä. Wohlmanin näkemystä tukee 

Korhosen (2008, 105) tutkimus lasten mediapeloista. Hänen tutkimuksensa 

tuloksissa  ei  esiintynyt sukupuolten välisiä eroja. 

Lasten älykkyyden  ja pelkojen välillä on kuitenkin suora yhteys. Älykkäämpi 

lapsi havainnoi ympäristöään tarkemmin ja toteaa sen vaaratkin helpommin. Jo 

kaksi-kolmevuotiaalla älykkäällä lapsella on enemmän pelkoja kuinmuilla 

lapsilla. Lapsen kasvaessa tilanne muuttuu ja kuusivuotiaana älykkäämmät 

lapset pelkäävät vähemmän kuin muut lapset (Wohlman, 1979, 46.) 
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3 Päivähoito lapsen toimintaympäristönä 
 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatusympäristö 

muodostuu fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten tekijöiden yhteistuloksena. 

Varhaiskasvatuksen perusteissa edellytetään lapselle turvalliset ihmissuhteet. 

Varhaskasvatuksen ja päivähoidon perustehtävä on edistää lapsen 

kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia yhteistyössä vanhempien 

kanssa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on luoda perusta lapsen elinikäiselle 

kasvulle ja oppimiselle sekä toiset huomioonottavat toimintatavat. 

Varhaiskasvatuksen ympäristön tulisi olla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeva. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005.) Fyysisen toimintaympäristön 

ohella päiväkodin ja perhepäivähoitokodin psyykkinen ja sosiaalinen 

toimintaympäristö on tärkeä.  

Miten tutkimusten mukaan päivähoito kykenee vastaamaan näihin Vasun 

edellyttämiin tavoitteisiin psyykkisestä turvallisuudesta?  

Bowlby(1969) erottaa toisistaan lapsen kiintymyksen kohteen ja leikkikaverit. 

Hänen mukaansa näillä on erilainen tehtävä lapsen kiintymysjärjestelmässä. 

Kiintymystenkohteelta esim. äidiltä lapsi odottaa hoivaa, mutta leikkitoverilta 

samanvertaista toimintaa.  Molemmat ovat kuitenkin lapselle tärkeitä, mutta eri 

tavalla. Tutkittaessa lapsille  merkityksellisiä ja tärkeitä ihmisiä todettiin, että 

perheenjäsenet, äiti ja isä,ovat lapsille kaikkien merkityksellisiä. Toiseksi 

tärkeimmäksi lapset nimesivät kotieläimet ja pehmolelut. Kolmannen sijan las-

ten haastatteluissa saivat lastentarhanopettaja tai perhepäivähoitaja. (Rusanen, 

2011, 223-227.) 

Äidin herkkä ja vastavuoroinen hoiva ja suhde lapseen edistää turvallisen 

kiintymyksen syntyä myös päivähoidossa. Turvallinen kiintymysmalli ehkäisee 

epäsosiaalista käytöstä ja erilaisia ongelmia ja edistää lapsen sosiaalisia taitoja. 

Lapsen kotitilanne vaikuttaa olevan hyvä lähtökohta päivähoidon onnistumiselle. 

Päivähoidossa on tärkeää tunnistaa ja huomioida lapsen kiintymyssuhteen 

merkitys ja laatu.  Päivähoidon toimintaperiaatteiden tulisi siten tukea ja 

täydentää lapsen kiintymysuhteen muodostumista. (Rusanen, 2011, 315-317.) 
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 Perhepäivähoitajan tai lastentarhanopettajan tulisi olla lapselle vanhempien 

jälkeen toissijaisia kiintymyksenkohteita. Päivähoidossa on tärkeää tutustua 

lapseen jo ennen päivähoidon aloittamista. Hoitajan tulisi tietää, millaisia asioita 

lapsi pelkää ja mikä lasta lohduttaa ja rauhoittaa. Kiintymyssuhteen 

vahvistamisen lisäksi päivähoidon aiheuttamaa stressiä lapsille tulisi vähentää 

pedagogisin toimin. (Rusanen, 2011, 223-227, 315-317. ) 

Kallialan mukaan (2008, 11) aikuisten ja lasten vuorovaikutus on keskeinen 

tekijä päivähoitopaikassa kaikessa toiminnassa. Tässä psyykkisessä 

ympäristössä tärkeimpiä asioita ovat myönteiset asenteet lasta kohtaan, lapsen 

huomioiminen ja lämmin sekä ystävällinen suhtautuminen lapseen. Päivittäinen 

kanssakäyminen ja aikuisten ja lasten väliset suhteet vaikuttavat 

päivähoitopaikan ilmapiiriin. Samoin aikuisten keskinäisillä suhteilla on 

merkitystä, sillä aikuisten välinen hyvä kanssakäyminen mahdollistaa 

hoitopaikassa hyvän hengen.(mt.11.) 

Lasten pelkoja tutkittaessa merkittäviksi tekijöiksi ovat nousseet päiväkodin 

fyysisen ympäristön lisäksi vertaisryhmän merkitys ja lasten väliset suhteet. 

Päiväkodin arki on moninaista ja monitasoista. Lapsen päivää rytmittävät 

arkirutiinien lisäksi laaja sosiaalinen verkosto, joita voi kuvata jopa messuhalliksi 

tai markkinapaikaksi. Lapset tottuvat hoitopäivän aikana tietynlaiseen 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Lapsi joutuu jakamaan huomionsa oman ja 

toisten toiminnan suhteen. Lapselta vaaditaan sosiaalista joustavuutta ja 

muutoksensietokykyä. (Strandell, 1995, 75–76). 

Päivähoito tarjoaa lapselle vertaisryhmätoimintaa ja lasten välisiä sosiaalisia 

suhteita. Vertaisryhmä muodostuu lapsen ikä-, leikki- ja ryhmäkavereista. Mitä 

isommasta lapsesta on kyse, sitä enemmän lapsen vertais- ja ystävyyssuhteet 

merkitsevät hänelle. Lasten läheiset vertais- ja ystävyyssuhteilla on yhteys 

lapsen psykososiaaliseen kasvuun. Vuorovaikutussuhteet tarjoavat lapselle 

kontekstin, jossa hänen perustaitonsa  ja kykynsä kehittyvät ja pääsevät esille. 

Lapset, joilla on ystäviä, ovat sosiaalisempia, yhteistyökykyisempiä, itseensä 

luottavaisempia ja vähemmän masentuneita. Ystävyyssuhteet helpottavat myös 

lapsen sopeutumista uusiin tilanteisiin. (Laine & Neitola 2002, 15–17.) 



 20 

Lasten vertaissuhteen päivähoidossa muodostuvat suhteesta hoitajiin sekä 

toisiin lapsiin, kuten edellä on todettu. Kiusaamista päivähoidossa voidaan 

tarkastella sekä hoitajien toimintana  että lasten välisinä suhteina. 

Viimeaikaisten  tutkimusten (Kirves, 2010, Rusanen 2011) mukaan kiusaamista 

esiintyy jo päiväkodissa.  

Perhepäivähoidossa lapsiryhmä on pieni ja lapsen sosiaalisten suhteiden mää-

rä on paljon pienempi. Lapsen ja aikuisen välinen suhde on perhepäivähoidos-

sa runsaampaa ja tunneperäisempää. Tämä mahdollistaa positiivisen kiinty-

myssuhteen lapsen ja perhepäivähoitajan välille. Lapsen sosiaaliset suhteet 

ovat perhepäivähoidossa moninaisemmat kuin päiväkodissa. Perhepäivähoi-

toympäristöön kuuluu eri-ikäisiä lapsia, koululaisia, hoitajan oma perhe, naapu-

rit, ystävät ja sukulaiset. Perhepäivähoidossa lasten toiminta ja oppiminen integ-

roituvat arjen tilanteisiin. Perhepäivähoitoympäristössä on jonkin verran enem-

män lasten keskinäistä kielellistä vuorovaikutusta. Fyysinen ympäristö vaikuttaa 

lasten toimintojen sisältöihin. Perhepäivähoitoympäristössä lapset viettävät vä-

hemmän aikaa ns. liikkuvissa, luovissa ja tutkivissa toiminnoissa ja sen sijaan 

paljon aikaa katsellen televisiota, lukien kirjoja ja pelaten erilaisia pelejä. (Parri-

la, 59–65.)  
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää lasten näkemyksiä peloistaan päiväko-

dissa ja perhepäivähoidossa.  Millaiset asiat lapsia pelottavat? Onko lapsen iäl-

lä ja sukupuolella vaikutusta lasten pelkoihin?  Millainen yhteys on lapsen kave-

risuhteilla ja viihtymisellä lapsen pelkoihin?   Vaikuttavatko lapsen pelot hänen 

haluunsa mennä päiväkotiin? Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, löytyykö 

yhteyttä henkilökunnan arvioimalla oppimisympäristön tilalla ja lasten peloilla. 

Tutkimuskysymykseni 

1. Pelottaako lapsia päivähoidossa  

1.1 Miten lasten ikä ja sukupuoli on yhteydessä lasten pelkoihin? 

2. Millaiset asiat lasta pelottavat? 

3. Miten lapsiryhmän ilmapiiri on yhteydessä lasten pelkoihin? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, pelottaako lapsia 

päivähoidossa. Lasten pelkoja on tutkittu aiemmin päiväkodissa ja ikäryhmä on 

ollut yli 5-vuotiaat lapset. Tässä tutkimuksessa kohdejoukko on kaikki päivähoi-

don asiakkaat (päiväkoti ja perhepäivähoito). 

Toinen tutkimuskysymys tuo näkyviin lasten ajatuksia pelottavista asioista ja pe-

lon kohteiden konkreettisia ilmenemismuotoja. Aiempien tutkimusten perusteel-

la lasten peloista on voitu muodostaa erilaisia luokkia. Lasten vastaukset ovat 

tutkijan näkökulmasta tutkimuksen tärkein sisältö ja keino päästä mukaan lasten 

tapaan ajatella. 

Kolmas tutkimuskysymys laajentaa tutkimusta vertailemaan päivähoidon kasva-

tushenkilöstön kokemuksia lasten kokemuksiin. Tutkijalle tämä antaa ainutlaa-

tuisia tuloksia päivähoidon toiminnan sisällön vaikutuksista lasten hyvinvointiin.  

.   
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5 Tutkimuksen toteuttaminen  
 
 

5. 1 Tiedonhankintamenetelmä ja kohdejoukko 

 
 
Tutkimus sai alkunsa Orientaation lähteillä projektin osana toteutettavasta "Päi-

vähoito lasten ja vanhempien arvioimana" kyselystä. Orientaatio projekti (Orien-

taation lähteillä) on Helsingin yliopiston lehtori Jyrki Reunamon johdolla toteutet-

taa kehittämisprojekti Uudellamaalla ja Hämeenlinnassa. 

Orientaation lähteillä projektin tarkoitus on ollut selvittää, mitä 

varhaiskasvatuksessa todella tapahtuu. Projektissa on tutkittu lasten 

näkemysten, taitojen ja kaverisuhteiden muodostumista sekä aikuisten 

toimintaa ja oppimisympäristön välistä suhdetta. Projektissa on ollut tavoitteena 

luoda toimivat mittarit varhaiskasvatustoiminnan syvälliseen arviointiin. 

Tavoitteena on saada selville varhaiskasvatuksen toiminnan muotoutumisen 

perustekijät. Projektin yhtenä keskeisenä tavoitteena on ollut lasten äänen esille 

tuonti ja lapsen omien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen hoitopäivän 

aikana.(orientaatioprojekti.) 

Maaliskuussa 2012 toteutettiin sähköinen arviointikysely päivähoidon asiakas-

perheille ja henkilökunnalle. Kyselylomakkeessa oli lapsille suunnattuja kysy-

myksiä, joihin lapset vastasivat vanhemman avustamana. Lasten tekemän arvi-

oinnin jälkeen vanhemmat arvioivat lastensa päivähoidon toteutumista ja per-

heen tilannetta. Päivähoidon henkilökunta arvioi hoitopaikan oppimisympäristöä 

ja omaa toimintaansa siinä. Lapsille tehdyt kysymykset noudattivat neliportaista 

skaalaa.  Lasten näkemyksissä (liite 1) kysyttiin lapsilta mm. seuraavia asioita, 

joita tarkastelen tutkimuksessani.  

1. Onko päiväkodissa sinun mielestäsi mukavaa? (ei koskaan- joskus, 

usein- aina) 

2. Miten usein käy niin, että et halua mennä päiväkotiin (en halua mennä, 

usein on kurja mennä, yleensä tykkään mennä, tykkään aina mennä) 

3. Onko sinulla kavereita päivähoidossa? (ei ole, on joskus, on yleensä, on 

aina kavereita) 
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4. Pelottaako sinua päiväkodissa?  (Ei pelota, joskus on vähän pelottanut, 

välillä pelottaa, pelottaa) 

5. Mikä sinua pelottaa (avokysymys) 

Henkilöstön arviointi oppimisympäristöstä (liite 2) oli viisiportainen kyselyloma-

ke. Vastausten vaihtoehdot olivat; ei kuvaa - kuvaa erittäin hyvin toimintaamme 

väliltä. Kysely täytettiin kaikissa lapsiryhmissä ja henkilökunta vei itse vastauk-

set sähköiseen e-lomakkeeseen. Perhepäivähoidossa lomake täytettiin perhe-

päivähoidonohjaajan tuella tiimityönä. 

 

Tutkimukseni on kyselytutkimus, jossa hyödynnetään sekä laadullisia, että mää-

rällisiä menetelmiä. Tutkimusmenetelmänä on käytetty lapsilähtöistä ja suoraa 

tapaa haastattelemalla lapsia sekä strukturoiduilla kysymyksillä, että puolistruk-

turoidulla kysymyksillä. Vanhemmat ovat itse haastatelleet lapsiaan.  

Alle kouluikäisen lapsen haastatteleminen on haastavaa. On myös pohdittava 

saako pieneltä lapselta luotettavaa tietoa ja miten. Haastattelun onnistumiselle 

on keskeistä lapsen ikään soveltuvan kielen käyttäminen. Vaarana on myös ai-

kuisten omat tulkinnat lapsen vastauksista. Haastattelijan tulee antaa lapselle 

kuva, että hänen on turvallista vastata ja hän voi vapaasti puhua mm. pelois-

taan. Yksi tärkein tekijä lapsia haastateltaessa on luottamus haastateltavan ja 

lapsen välillä. (Ruoppila, Hujala, Karial, Kinos, Niiranen & Ojala, 1999, 194–

208.) 

Lasten vanhempia käytetään usein tiedon lähteenä tutkittaessa alle koulu-

ikäisiä lapsia. Vaarana on, että vanhemmat eivät tiedä lastensa pelkoja tai heillä 

on erilaisia käsityksiä lastensa peloista ja niiden hallintakeinoista. Tämä voi vai-

kuttaa vanhempien asenteisiin, kun he ovat haastatelleet omia lapsiaan. Tärke-

ää olisi saada tietoa lasten peloista ja niiden merkityksestä lasten elämä ssä 

sekä mitkä tekijät aiheuttavat lapsille pelkoja päivähoidossa. (Kirmanen, 2000, 

64–66.) 

Kohdejoukko tutkimuksessa oli Uudellamaalla sijaitsevan kunnan päivähoidon 

asiakkaat, joita oli 5.2.2012 tilaston  mukaan 1815 lasta. Kysely jaettiin 

asiakkaille kunnallisiin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoon sekä 
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ostopalveluperhepäivähoitoon ja yksityisiin päiväkoteihin. Kysely jaettiin 

perheille helmikuun 2012 aikana. Vastaamisaika kyselyssä oli 5. - 25.3.2012. 

Vastaajia koko aineistossa oli 336 lasta, jotka ovat yksityisen ja kunnallisen 

päivähoidon asiakkaita ja iältään 1-7- vuotiaita. Nuorin vastaaja oli iältään 

yksivuotias ja vanhin seitsemänvuotias. Vastaajien keski-ikä oli 4,3 vuotta. 

Poikia vastaajista oli 51 % ja tyttöjä 49 %. Vastausprosentti oli 19 %.  

 

5.2 Aineiston analyysimenetelmä 

 
 
Analyysitapana käytin sisällönanalyysia. Tuomen ja Sarajärven (2002, 93) mu-

kaan se on laadullisen tutkimuksen perusanalyysitapa silloin, kun aineistona on 

kirjoitettu, kuultu tai nähty materiaali. Tutkimusaineistoa käsiteltiin kvantitatiivi-

sesti tilastolliseen muotoon muunnettuna sekä kvalitatiivisesti avovastauksia 

analysoiden.(mt.93.) 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdistellään käsitteitä ja sitä kautta 

saadaan vastaus tutkimustehtävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja 

päättelyyn. Aineiston käsittely oli sekä aineisto, että teorialähtöistä. Käytin ai-

nesitonanalyyysissä apuna aiempia tutkimuksia ja niiden tuloksia. (Tuomi & Sa-

rajärvi 2002, 103–112. ) Omassa tutkimuksessani olen luokitellut lasten pelot 

pelkotyyppien mukaan ryhmittelemällä yhteen sellaiset pelot, joilla on yhteisiä 

piirteitä.  Luokittelun pohjana olen käyttänyt Kirmasen väitöskirjassa (2000) teh-

tyä luokitteluperustetta. 

Lasten avovastaukset luin läpi useamman kerran. Sen jälkeen etsin niistä yh-

denvertaisuuksia ja samankaltaisia sisältöjä. Sisällönanyylisissä käytin apuna 

aikaisempia tutkimuksia samasta aiheesta (Kirmanen 2000, Korhonen 2008, 

Mäkelä 2010).  Lasten vastauksista muodostui seitsemän erilaista luokkaa. Pit-

kään pohdin uusien tilanteiden aiheittamia pelkoja ja päiväkotihenkilöstöön liit-

tyvien pelkojen luokittelua. Lopulta päädyin sijoittamaan ne eri luokkiin, koska 

määrällisesti ne erottuvat ja ovat aineistossa merkitseviä. Mielestäni päiväkoti-

henkilöstöön liityvät pelot ovat ilmiönä mielenkiintoinen ja halusin tutkia sitä eril-
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lään uusista tilanteista. Erotin vastauksista myös nukkumiseen ja pimeään liitty-

vät pelot poiketen tässä luokittelussa Kirmasen (2000) tutkimuksesta. 

 Luokittelin pimeään liittyvät erilleen nukkumisesta, koska niillä ei aina ollut suo-

raan yhteyttä toisiinsa. Pimeän pelko voi liittyä myös mielikuvitukseen. En näh-

nyt tarpeellisena jakaa avovastauksia ylä- ja alaluokkiin vaan muodostin seit-

semän selkeää luokkaa aihealueittain.  

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, joka pyrkii ymmärtämään ilmiötä ja tutki-

musmenetelmänä käytetään haastattelua ja sisällönanalyysiä. Tutkimusaineisto 

on osin kvantitatiivisessä muodossa eli tutkimuksessa lasketaan määriä ja asi-

oiden välisiä riippuvuuksia. Tutkimuksia voidaan käyttää myös rinnakkain ja 

käyttämällä useampia näkökulmia saadaan luotettavampaa tietoa.  (Kananen, 

2008,11.) 

Tutkimusaineisto oli kvantitatiivinen ja tutkimustuloksia tarkasteltiin myös kvanti-

tatiivisin menetelmin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ollaan usein kiinnostunei-

ta asioiden välisestä riippuvuussuhteesta. Kahden muuttujan välistä riippuvuutta 

voidaan tarkastella ristiintaulukoinnin avulla ja erilaisilla riippuvuuksia kuvaavilla 

tunnusluvuilla. Ristiintaulukoinnissa tarkastellaan samanaikaisesti kahta muuttu-

jaa. Taulukosta etsitään riippuvuuksia tai säännönmukaisuuksia. Kasvaako arvo 

vai pieneneekö arvo toisen muuttujan muuttuessa. Pelkän ristiintaulukoinnin li-

säksi olen halunnut tarkempaa tietoa riippuvuuden laadusta ja määrästä. Riip-

puvuutta ilmaistaan korrelaatiokertoimella. (Kananen, 2008, 44.) 

Aineistonanalyysi tehtiin SPSS-ohjelmalla. Ohjelman avulla haetettiin riippu-

vuussuhdetta lasten vastauksien ja iän ja sukupuolen välisestä suhteesta. Riip-

puvuutta tutkittiin myös henkilökunnan oppimisympäristön arvioinnin ja lasten 

vastauksien väliltä. 
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6  Tulokset 
 
 
 

6. 1 Päivähoitoikäisten lasten pelot 

 
Ensimmäinen  tutkimuskysymykseni pelottaako lapsia päiväkodissa kysyttiin 

lapsilta vanhempien haastattelemana. Kysymykseen vastasi yhteensä 336 

lasta. Vastaajista 71%  vastasi, että heitä ei pelota päivähoidossa. Välillä on 

pelottanut 7%  lapsista. Joskus on vähän pelottanut vastauksen valitsi 20%  

lapsista. Lapsista 2%:lla on pelkoja päivähoidossa. Tarkastelemalla lasten 

vastauksia ei pelota ja yhdistämällä välillä pelottaa, joskus on pelottanut ja 

pelottaa saadaa selville, että 29% lapsista on kokenut pelkoja päivähoidossa. 

Päivähoitomuotojen  välillä ei ollut eroja. Perhepäivähoidossa ja päiväkodissa 

lapset ovat kokeneet yhtä vähän pelkoja (päiväkoti kk. 3,60 ja perhepäivähoito 

3.64.)  Asteikko 1-4, mitä korkeampi keskiarvo sen positiivisempi on lasten 

arvio) 

 

Kuvio 1. Lasten pelot   
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6.1.1 Sukupuolen ja iän vaikutus lasten pelkoihin 
 
Yksi tutkimuskysymyksistäni liittyi sukupuolen ja  lasten pelkojen väliseen 

yhteyteen. Onko tyttöjen ja poikien pelon kokemuksissa eroja? Kyselyyn vastasi 

sekä tyttöjä, että poikia, jotka olivat iältään 1-7-vuotiaita.  Poikia vastaajista oli 

51 % ja tyttöjä 49 %. 

Sukupuolen ja lasten pelkojen välinen yhteys selviää seuraavasta kuviosta 2 

 

Kuvio2. Sukupuolen vaikutus pelkoihin 
 
Tyttöjen ja poikien osuus tutkimuksessa oli lähes yhtä suuri (161/162). 

Kysymykseen pelottaako sinua päiväkodissa myöntävän vastauksen antoi vain 

5 lasta, joista kolme oli tyttöjä ja kaksi poikaa. 

Sukupuolen vaikutus lasten pelkoihin erotteli tytöt ja pojat toisistaan. Kyselyyn 

vastanneista tytöistä 65 % ei ole pelännyt lainkaan.  Vastaavasti poikien osalta 

76 % ei ole pelännyt lainkaan päivähoidossa.   Vastausvaihtoehto välillä 

pelottaa sekä joskus on vähän pelottanut erottaa tytöt ja pojat vastaajina 

toisistaan. Tytöistä 23% vastasi, että heitä välillä pelottaa päivähoidossa. 

Tytöistä 24 % vastasi, että heitä on joskus vähän pelottanut. Tytöistä 2 % 

vastasi, että heitä pelottaa päivähoidossa. Tyttöjen osalta tämä vastausprosentti 

oli sama kuin koko aineiston. 
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Poikien vastaukset jakautuivat siten, että pojista 1 % vastasi, että häntä pelottaa 

päivähoidossa.  6 % pojista on kokenut välillä pelkoja. Joskus on vähän pelotta-

nut 17 % pojista. Pojista 77 % ei ole kokenut pelkoja päivähoidossa. 

Tyttöjen ja poikien välinen ero on selkeä. Tytöistä pelkää, joskus on pelottanut 

tai vähän pelottaa yhteensä 49 % kaikista tyttöjen vastauksista. Vastaavasti 

poikia pelottaa, joskus on pelottanut tai vähän pelottaa yhteensä 24 % kaikista 

poikien vastauksista. Tässä kyselytutkimuksessa pelkojen ja sukupuolen välillä 

on selkeä yhteys. 

Lasten iän vaikutus pelkoon selviää seuraavasta kuviosta. Lasten iän ja pelko-

jen välillä on yhteys. 

 

 

Kuvio3.  Iän suhde lasten pelkoihin  
 

1-2-vuotiaista lapsista ei kukaan maininnut, että heitä pelottaa päivähoidossa. 

Välillä pelottaa tästä ikäryhmästä 7 % vastaajista ja joskus on vähän pelottanut 

43 % lapsista. Vastaukset jakautuvat melko tasan ei pelota ja joskus pelottaa 

välillä. Tässä ikäryhmässä vastauksia oli koko aineistosta yhteensä 49 lasta eli 

15 % kaikista lapsista. 
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Seuraavassa ikäryhmässä 3-4-vuotiaat 68 % lapsista vastasi, että heitä ei pelo-

ta päivähoidossa.  Pelottaa vastasi 2 % lapsista ja välillä pelottaa 10 % lapsista. 

Joskus on vähän pelottanut 20 % lapsista.  Vastaajia tässä ikäryhmässä oli 105 

lasta. Yhteenvetona voi todeta, että 3-4-vuotiaista 32 % oli joskus kokenut 

pelkoja päivähoidoss,  kun 1-2-vuotiaista sama luku oli 50 %. 

Seuraava ikäryhmä 5-6-vuotiaat olivat vastaajina suurin eli 153 vastausta. 

Heistä ei pelkää 80 % lapsista. 5-6 -vuotiaista 1 %  pelkää päivähoidossa ja 3 % 

pelkää välillä. Joskus on vähän pelottanut 15 % lapsista. 

7-vuotiaita vastaajia aineistossa oli pienin joukko eli 16 lasta. Heistä 75 % 

vastasi, että heitä ei pelota päivähoidossa. Pelkoja oli kokenut 6 % lapsista ja 

joskus on vähän pelottanut 13 % ja välillä pelottaa 6 %. 

Yhteenvetona voi todeta, että lapsen ikä vaikuttaa hänen pelkokokemukseensa 

päivähoidossa. Mitä pienempi lapsi sitä enemmän lapsi kokee pelkoja 

päivähoidossa. Lapsen kasvaessa pelot vähenevät mutta eivät poistu 

kokonaan. 
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6. 2 Mikä lapsia pelottaa? 

 

Avokysymyksessä lapset saivat kertoa, mikä heitä pelottaa päivähoidossa. 

Kokosin maininnat yhteen ja yhdistin samankaltaiset asiat keskenään. Tämän 

jälkeen etsin maininnoista samankaltaisuuksia. Sain muodostettua seitsemän 

luokkaa lasten peloista. luokat perustuvat sisällönanalyysistä esille tulleiden 

teemojen mukaan. 

 

Kuvio 4. Lasten pelkojen jakautuminen 
 
 
Eniten pelkoja lapsille aiheutuu ikätovereihin liittyvät pelot, mikä pitää sisällään 

lasten väliset vertaissuhteet. Lapsia pelottaa mm. kiusatuksi tuleminen ja ilman 

leikkitoveria jääminen.  Pimeään ja mielikuvitukseen liittyvät pelot saivat toiseksi 

eniten mainintoja. Vähiten pelkoja lapsissa aiheuttaa päivähoitopaikan 

ympäristö. Esittelen seuraavassa lasten vastauksia.  
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6.2.1 Ikätovereihin liittyvät pelot 
 
 
Lapsen mainitsevat pelottavina asiana sen, että päivähoitokaverit kiusaavat 

heitä. Lapset voivat myös säikytellä ja uhkailla toisia ja tämä pelottaa. Lasten 

kaverisuhteet ja kiusatuksi tulemisen pelkoina lapset mainitsivat mm. hurjat 

pojat, isommat lapset, uhkailut, kaverien väliset riidat ja lyöminen. "Joskus joku 

kaveri sanoi ampuvansa mut, se pelotti. Ja se pelottaa, että joku puree minua". 

Kiusatuksi joutumisen pelon mainitsi 11 lasta ja yleisesti muut lapset pelottavina 

mainitsi 14 lasta.  

 "Kun joku kiusaa toista". 

" Jos joku lyö." 

Lasten pelot kaverisuhteissa saattoivat liittyä myös hoitopaikan fyysiseen 

ympäristöön kuten wc-tiloihin tai leikkihuoneeseen. "Jos kaverit kiusaa, niin 

vessassa ei ole kiva käydä".  

Ilman leikkitoveria jääminen pelotti esim.Jos kaveri ei tulekaan hoitopaikkaan tai 

valitsee kaveriksi jonkun toisen lapsen. Myös lasten väliset riidat aiheuttivat 

lapsissa pelkoja.  

" Joskus riitoja ja jos se kaveri ei ole päiväkodissa".  

" Kun Antti leikkii yksin" 

6.2.2 Pimeään ja mielikuvitukseen liittyvät pelot 
 
 
Toinen keskeinen pelon aiheuttaja päivähoidossa on pimeä ja mielikuvitus. 

Pimeän pelottavana mainitsi viisi lasta (5) ja pelottavat hahmot kuusi lasta  (6).  

Yhteensä tähän luokkaan tuli  15 mainintaa. Suomen vuodenajat tulivat esiin 

myös lasten vastauksista ja pimeä päiväkodin piha pelottaa lapsia( 4) .  

"kun on pimeetä ja ollaan pimeellä ulkona". 

Päiväkodin fyysiset sisätilat ja tilojen valaistusratkaisut pelottavat lapsia, sillä 

pimeän lepohuoneen mainitsi viisi lasta pelottavana asiana. 
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"Nukkarissa on pimeää, se pelottaa". 

Pelottavia hahmoja ja mielikuvitusolentoja pelkäsi kuusi lasta.  Näitä mainintoja 

oli mm.  

"kummitus" ja "hirviöt " 

"sinne tulee joskus aaveita" 

Satuihin ja tarinoihin liittyviä pelottavia hahmoja eivät lapset maininneet eikä 

myöskään mediaan liittyviä hahmoja. Toisaalta lapset pelkäävät ampumista ja 

jännittävää leikkiä. 

Päiväkodin erilaiset juhlat pelottavat lapsia esim. Halloween juhla, jonka 

tarkoitusta eivät kaikki lapset välttämättä ymmärrä. Yksi lapsi kiteytti tämän 

kertomalla seuraava; " niiden makkarissa oli oikea haamu. Ja vielä sanoin, että 

ihan kauheeta, ei niitä ole olemassa, mutta Kalle sano, että on" 

 

6.2.3 Eroon liittyvät pelot 
 
 
Lapsen pelko voi kohdistua myös läheisten ihmisten menettämiseen, yksin 

olemiseen tai eroon joutumiseen läheisestä ihmisestä. Näitä pelkoja nimitän 

eroahdistukseksi. Lapset toivat pelottavina asioina esille äidin ikävöimisen (6); 

"Kun on ikävä äitiä"  

Päivähoitoon jääminen pelottaa lapsia. Jäämisen vaikeus voi liittyä yksin 

jäämiseen tai ikävään, mutta myös uuteen ja outoon tilanteeseen. 

"kun isä/äiti lähti ja jäin tarhaan".  

"No kun ei ole äitiä" 

Lapset jännittävät päivähoidossa, milloin heidät haetaan kotiin. Viimeiseksi 

jääminen hoitopaikan pihalle aiheuttaa lapsille pelkoja.  

"Jos tullaan hakemaan viimeisenä"  

  



 33 

6.2.4 Hoitohenkilöstöön liittyvät pelot 
 
 
Päivähoidon henkilöstö herättää myös lapsissa pelkoja. 15 lasta mainitsi 

päivähoitoon liittyviä asioita pelkojen aiheuttajaksi. 

Hoitohenkilökunnan käytös: suuttuminen ja huutaminen pelottaa lapsia (6). 

 "Jos hoitotädit ovat huutaneet, vaikka se olisi tapahtunut toiselle lapselle". 

Lapset mainitsivat pelottavana aikuisen muuttuneen käytöksen tutuissa 

tilanteissa. Esimerkkinä voisi mainita kuiskaamisen, jonka lapset liittävät 

johonkin pelottavaan tai jännittävään:  

"jos aikuiset kuiskaa aikuiselle, jos on joku paha asia tapahtunut". 

Lasta voi pelottaa myös hoitajan fyysinen muodonmuutos käytöksen ohella. 

"kun tutulla hoitajalla oli uusi kampaus". 

 Lapset kokevat pelottavana myös vieraat sijaiset tai aikuisen henkisen 

poissaolon tilanteissa. Lasta pelottaa, vaikka aikuinen on fyysisesti läsnä, mutta 

ei ole lapsen tavoitettavissa, vaan puhuu esimerkiksi puhelimessa tai juttelee 

toisten aikuisten kanssa. 

6.2.5 Uusiin tilanteisiin liittyvät pelot  
 
 
Uudet tilanteet ja vieraat aikuiset saivat lapsilta pelon aiheena 11 mainintaa. 

Vieraat tilanteet liittyvät vastauksissa myös hoitopaikkaan ja hoitajiin. Luokittelin 

nämä pelot erikseen, koska päivähoidon aloitus on lapselle uusi ja outo tilanne, 

johon liittyy monia pelottavia elementtejä. Lapset osasivat mainita uusien 

ihmisen jännittämisen, uudet lapset ja uudet, oudot tilat ja asiat. Lasten 

mainintoja olivat mm. 

 "Kun aloitti päiväkodin, jännitti uusia ihmisiä". 

" uudet lapset" ja "uudet jutut, mitä en ole ennen tehnyt" 

"vieras täti". 
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6.2.6 Nukkumiseen liittyvät pelot  
 
 
Nukkumiseen ja pimeään liittyviä pelkoja nousi aineistosta esille myös melko 

paljon. Nukkuminen päivähoidossa (6) ja pahat unet pelottavat lapsia (2). 

Kahdeksan lasta mainitsi nukkumisen pelottavana asia. Nukkumisen pelko liittyi 

fyysiseen tilaan kuten outoon sänkyyn esim. yläsänkyyn tai lepohuoneeseen. 

Ylipäänsä päiväunille meneminen pelotti lapsia ja päiväunilla pahojen unien 

näkeminen. Yöaikaan nukkuminen ja oudot äänet vuorohoidon päiväkodissa 

pelottavat lapsia. Alla muutamia lasten vastausten suoria lainauksia liittyen 

nukkumisen pelkoon. 

"Nukkuminen niin korkealla, kun en pääse pois". 

"Päiväunien nukkuminen". 

"Pahojen unien näkeminen päiväunilla" 

"Yö aikaan on pelottanut, koska kuuluu erilaisia ääniä kuin kotona". 

 

6.2 .7 Ympäristöön ja vaaratilanteisiin liittyvät pelot 
 

Lasten peloissa nousivat esille myös päivähoitopaikan ympäristön ja 

päivähoidossa tapahtuviin mahdolliset vaaratilanteet .Yhteensä mainintoja 

tähän luokkaan tuli seitsemän. Päiväkodin tilat aiheuttavat lapsissa pelkoja. 

Nämä fyysiseen ympäristöön liittyvät pelot koskevat mm. wc-tiloja, pihaa ja 

jumppasalia.  

"pelottaa, että kompastun rappusiin ja jalasta tulee verta" 

 Lepohuoneeseen liittyvät pelot olen luokitellut pimeän pelkoon tai nukkumisen 

pelkoon sisällöstä riippuen. Kovat äänet ja eläimet päivähoidossa mainittiin 

myös pelkojen aiheuttajina. Ulkopuolinen uhka mainittiin yhdessä vastauksessa 

ja itsensä satuttamisen pelko kahdessa vastauksessa:  

"Että siellä sattuu kaikkea välillä. Se, että mua voi itteäni sattua".  
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 Oman rakkaan tavaran kadottaminen pelotti yhtä lasta: "kun pingviinipussi 

meni kadoksiin"  

Ulkopuolinen uhka mainittiin yhdessä vastauksessa. "yhden kerran pelotti kun 

ulkona ilmassa oli myrkkyä, niin tuleeko se sisälle! 
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6. 3 Sosiaalisten suhteiden merkitys lapsen pelkoihin 

 

Tutkimuksessa myös kasvatushenkilöstö arvioi omaa toimintaansa 

oppimisympäristön pedagogisen arvioinnin kautta. Oppimisympäristön 

arvioinnin avulla etsitään tiimin pedagogista tyyliä ja sen suhdetta vanhempien 

ja lasten vastauksiin. 

Yhteys lapsen pelkoihin löytyi kolmen vastauksen kohdalta. Henkilökunnan 

arvio kysymykseen neljä: "ryhmän aikuisilla on jatkuva aika- ja resurssipula" 

korreloi lasten pelkojen kanssa (-, 133). 

taulukko1. Kasvattajien ja lasten vastausten välinen korrelaatio 
 

 

 

 

Jos ryhmän toimintaa kuvasi melko hyvin tai erittäin hyvin aika- ja resurssipula, 

ryhmässä lapsilla oli enemmän vastauksia peloista. Voidaan siis todeta, että 

henkilökunnan kiire vaikuttaa lasten pelkoihin päiväkodissa. 

Kasvatushenkilöstölle jää aika- ja resurssipulassa liian vähän aikaa kohdata 

yksittäinen lapsi. Toinen oppimisympäristön arvioinnissa esille tullut asiayhteys 

lasten pelkoihin oli se, jos ryhmässä luetaan paljon lapsille. Tuloksena  voidaan 

siis todeta, että jos lapsille luetaan ryhmässä paljon, lapsia pelottaa näissä 

ryhmissä.  

  

Pelottaako sinua päiväkodissa? 1 

4. Ryhmän aikuisilla on ollut jatkuva aika- ja re-
surssipula -0,133 

35. Ryhmässä luetaan lapsille paljon -0,148 
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Lapsilta itseltään kysyttiin haastattelussa, päivähoidossa viihtymisestä, 

kavereista ja halusta mennä päiväkotiin.  

Näiden asioden  välistä yhteyttä tutkittaessa voidaan todeta, että jos lapsi kokee 

pelkoja hänellä ei ole päivähoidossa mukavaa.  

Jos lasta pelottaa päiväkodissa, ei hän mene sinne mielellään. Viihtymisen ja 

pelon välillä oli merkittävä ero.  

 Samoin jos lapsi kokee, että hän ei tulee kuulluksi päivähoidossa niin häntä 

pelottaa enemmän.  

Alla olevassa taulukossa on näiden vastausten ja pelon  kokemuksen välinen 

korrelaatio 

taulukko 2.Llasten pelkojen ja viihtymisen välinen korrelaatio  

Pelottaako sinua päiväkodissa? 
Onko päiväkodissa sinun mielestäsi mukavaa? ,124* 

  

  

Miten usein käy niin että sinä et halua mennä päiväko-
tiin? 

,218** 

  

  

Onko sinulla kavereita päiväkodissa? 0,055 

  

  

Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, kun sinulla on asi-
aa? 

,204** 
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7 Johtopäätökset 
 
 

7. 1 Yhteenveto  

 
Yhteenvetona tutkimuksesta voidaan todeta, että lapsia ei pelota 

päivähoidossa, mutta  neljäsosa lapsista oli kokenut pelkoja joskus.  Aikuisten 

oikeanlainen suhtautuminen lasten pelkoihin on tärkeää. Lapsen pelkoja tulisi 

lähestyä lapsen iän ja kehitystason kautta. Tärkeää on ymmärtää lapsen 

pelkoja, mutta niistä ei tarvitse päästä kokonaan eroon.. Lasten olisi hyvä oppia 

puhumaan peloistaan ja ikävästä. 

Kyselyyn vastanneista lapsista, jotka olivat iältään 1-7-vuotiaita, 29 % lapsista 

koki pelkoa, oli pelännyt joskus tai heitä oli välillä pelottanut. Pelot ovat osa 

lapsen elämää kuten muutkin tunteet. Tutkimustulos tukee hyvin Marksin (2007) 

näkemystä, että lasten pelot voivat alkaa pienistä asioista tai jopa ilman syytä. 

Ne katoavat yhtä nopeasti kuin ovat syntyneet ja ne muuttavat muotoaan 

lapsen kasvaessa. Lasten pelot ovat usein siis epävakaita. Toisaalta voidaan 

pohtia miten lapset ymmärtävät pelon tunnetta. Ahdistus, jännitys ja pelko ovat 

hyvin lähellä toisiaan ja pienelle lapselle voi olla vaikeaa erotella näitä tunteita. 

Pelon tunne voi liittyä moniin muihin kielteisiin tunteisiin, jolloin se ole 

ensimmäinen tunnekokemus, vaikka sillä olisi iso osuus toisen tunteen 

rakentumisessa, esimerkiksi turvallisuuden tunne tai hylätyksi tulemisen 

pelko.(Toskala, 1997,16.)  

Lasten iällä ja sukupuolella on merkitystä lasten pelkoihin. Tytöt pelkäävät 

poikia enemmän ja pienemmät lapset pelkäävät isompia useammin. 

Sukupuolen merkitys lasten pelkoihin on kiistanalainen.  Kirmasen 2000 

väitöskirjassa perusteltua eroa sukupuolten välillä ei ole. Kirmasen (2000) 

mukaan aikaisemmissa tutkimuksissa tyttöjen on todettu pelkäävät enemmän, 

mutta kyseessä ovat olleet  yli koulu-ikäiset lapset.  Alle koulu-ikäisillä selkeitä 

eroja ei ole tullut ilmi.   Mäkisen pro gradu-tutkimuksessa (2010,69) tytöt 

mainitsivat vähemmän pelkoja kuin pojat. Hän löysi tutkimuksestaan kuitenkin 

tyttöjen ja poikien peloissa laadullisia eroja. Korhosen (2008) väitöskirjassa las-
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ten TV; n katseluun liittyvissä tutkimuksissa sukupuolen välisiä eroja ei 

esiintynyt. 

Oma tutkimusaineistoni ei antanut mahdollisuutta erotella tyttöjen ja poikien 

pelkojen laatua. Aineiston perusteella tytöt olivat kokeneet pelkoja enemmän 

kuin pojat. 

Tutkimuksen tuloksen mukaan pienemmät lapset pelkäävät enemmän. Lasten 

iän merkitys peloissa on kiistaton myös alan kirjallisuudessa ja aikaisemmissa 

tutkimuksissa. (Kirmanen 2000, Lahikainen, Kraavm Kirmanen, Maijala, 1995, 

Korhonen, 2008; Mäkelä 2010.) Pienemmät lapset kokevat pelkoja useammin. 

Tähän on hyvin looginen selitys liittyen lapsen biologiseen kehitykseen. 

Varhaislapsuuden pelot liittyvät lapsen kiintymyssuhteeseen ja kehitykselliseen 

vaiheeseen. Pieni lapsi on riippuvainen äidistään ja saa häneltä 

perusturvallisuuden. Tämä suhde katkeaa hoitopäivän ajaksi. Isompana lapsi 

lähtee valloittamaan ympäristöään ja vertaissuhteiden merkitys kasvaa turvan 

antajana. (Toskala, 1982, 16).Lapsen kiintymysuhteen luonteella on vaikutusta 

pienen lapsen pelon hallintaan. Lapsi oppii jo pienestä asti, miten vanhempi 

vastaa hänen käytökseensä ja onko vanhemmasta hädän hetkellä hänelle 

turvaa ja tukea. (Korhonen, 2008, 41.) 

 

7. 1. 1 Lasten pelot  
 
 
Millaisia asioita sitten lapset mainitsivat pelon kohteina? Päivähoito-ikäisten las-

ten yleisempiä pelkoja olivat kaverisuhteisiin liittyvät pelot. Lapset mainitsivat 

avovastauksissa kiusatuksi tulemisen pelon sekä toisten lasten aiheuttamat 

uhkaavat tilanteet pelottavina. 

Kiusaamista määritellään seuraavasti;  kiusaaminen on systemaattisesti ja 

toistuvasti tapahtuvaa tahallista fyysistä tai psyykkistä aggressiota toista 

kohtaan. Kiusaaminen voi olla monimuotoista sekä fyysistä että psyykkistä 

kiusantekoa. (Laine & Neitola, 2002, 23.)  Lasten peloissa esille tulivat 

molemmat kiusaamisen muodot. Uusimpien tutkimusten (Kirves & Stoor- 

Grenner 2010) mukaan kiusaamista esiintyy jo päiväkoti-ikäisten lasten 
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keskuudessa. Tämä edellyttää päiväkotihenkilökunnan tietoisuutta asiasta ja 

koulutusta. 

Lasten välisten suhteiden ja toiminnan havainnointi on yksi kasvattajan 

tärkeimpiä välineitä kiusaamisen ehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. 

Laineen ja Neitolan (2002, 95) tutkimuksen mukaan erilaiset ongelmat 

vertaissuhteissa ovat hyvin yleisiä jo alle koulu-ikäisillä lapsilla. Kiusaajat olivat 

heikommassa asemassa kuin muut lapset. Kiusaajilla ja kiusatuilla on usein 

ongelmia toverisuosiossa ja käyttäytymisessä. Muissa lapsen pelkoja liittyvissä 

tutkimuksissa kaverisuhteisiin liittyvät pelot olivat tyypillisiä alle koulu-ikäisten 

lasten pelkoja. (Kirmanen, 2000; Lahikainen, Kraav, Kirmanen & Maijala 1995; 

Mäkelä 2010;Lumioksa, 2011) 

Lasten pimeään ja mielikuvitusolentoihin liittyvät pelot olivat aineistoissa toinen 

suurin pelkoluokka. Tämä tulos on näkyvissä myös muissa tutkimuksissa. 

Kirmasen tutkimuksessa (2000,100–103) pelkojen pääulottuvuuksiin 

muodostuivat pimeään ja mielikuvitukseen liittyvät pelot. Korhosen (2008) 

tutkimuksessa mielikuvutushahmot aiheuttivat lapsille TV-ohjelmissa eniten 

pelkoja. Pimeän pelkoon on päivähoidossa käytettettävissä helppoja ratkaisuja. 

Fyysisen toimintaympäristön arviointi, muuttaminen ja lapsen osallisuus siihen 

ovat hyviä ratkaisuja. Lapsi ei tarvitse pimeää nukahtamiseen. 

Etenkin nukkumahuone ja päiväunet herättivät lapsissa pelkoa. Samaan 

tulokseen on tullut Mäkelä (2010) tutkimuksessa joiden mukaan 3-6-vuotiaiden 

pelot liittyvät nukkumaan menoon ja painajaisiin sekä uusiin tilanteisiin.Lasten 

pelkoja esittäviin teorioihin on löydettävissä myös yhteys näistä peloista. 

Nukahtamisen pelkoa esiintyy Wolmanin mukaan (1979, 155) toisesta 

ikävuodesta alkaen. Hänen mukaansa pelkoon nukahtaa liittyy hylätyksi 

tulemisen pelkoon ja huoleen, että vanhemmat katoavat nukkumisen aikana.  

Mielikuvitus voi aiheuttaa nukahtamiseen ja pimeään liittyviä pelkoja ennen 

kouluikää. Lapsi saattaa pelätä kuviteltuja asioita ja yliluonnollisia voimia. 

(mt.155) 
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Wohlmanin mukaan (1979, 165–166) pimeän pelkoa ei esiinny lapsilla, jos 

hänellä on turvallinen olo ja paikalla luotettavia aikuisia. Lapsen fyysiset ja 

psyykkiset voimavarat eivät riitä suojaamaan lasta pimeässä. Pimeässä tututkin 

asiat voivat näyttää lapsesta pelottavilta. Lapsen mielikuvitus antaa ihmisen 

piirteitä elottomille esineille. Pimeys vähentää yhteyttä todelliseen maailmaan ja 

itsensä yksinäiseksi ja hylätyksi tunteminen on lasten pimeän pelkojen syy. 

(mt.165-166.) 

Lasten avovastausten perusteella yllättävä tulos oli se,  että mediaan liittyviä 

pelkoja ei lasten vastauksissa ilmennyt lainkaan. Media on  keskeinen pienten 

lasten pelkoja aiheuttava asia muissa tutkimuksissa (Kirmanen 2000; 

Lahikainen, Kraav Kirmanen, Maijala 1995; Korhonen, 2008; Mäkelä, 2010.) 

Myös mielikuvitusolentojen osuus jäi hyvin pieneksi. Selittyykö tämä osaltaan 

sillä, että media ei ole läsnä päivähoidossa? TV:tä ja elokuvia ei juuri 

hoitopaikoissa katsota. Toisaalta lapsille luetaan paljon satuja ja tarinoita 

päivähoidossa ja etenkin lepohuoneessa ennen päiväunia. Tulosta 

tarkasteltaessa on syytä pohtia vanhempien osuutta lasten haastattelijoina. 

Painottuiko kysymyksissä  hoitopaikka tai päiväkoti merkittävästi, joka rajoitti 

lasten vastauksia. Vuonna 2007 syntyneiden lasten hyvinvointiselvityksessä 

pelottava hahmo mainittiin osassa vastauksia  (9%). Leikkejä pelon aiheuttajina 

ei juurikaan mainittu. Leikissä lapsia pelotti yksin jääminen, kiusatuksi tai 

pelästytyksi tuleminen. (Sosiaalitaito, 2011.) 

Lumioksan (2011, 54) tutkimus Vantaalla sai samankaltaisen tuloksen. Hänen 

tutkimuksensa koski 5-6 -vuotiaita lapsia päiväkodissa. Tutkimuksen mukaan 

lapsista 78 % ei pelännyt päiväkodissa. Pimeä (24 %), kiusaaminen (21%)  ja 

hylkääminen (12%) nousivat siinä tutkimuksessa lasten suurimmiksi pelkojen 

aiheuttajaksi. (mt.54.) 

Toinen merkittävä asia mielestäni oli, että hoitohenkilökunta aiheutti lapsissa 

pelkoja. Päivähoidon kasvatushenkilöstön tulisi olla lapselle turva ja kehityksen 

tuki, kuten jo päivähoidonlainsäädäntö toteaa. Marjatta Kalliala (2011, 54) 

toteaa kirjassaan "Lapsuus hoidossa", että henkilökunnan vuorovaikutus lasten 

kanssa on välineellistä, ystävällistä ja korrektia, mutta laimeaa. Passiiviset ja 

vetäytyvät aikuiset ovat Kallialan mukaan enemmän sääntö kuin poikkeus.  
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Lapsi tarvitsee viisaan, lämpimän ja hyväntahtoisen aikuisen kehittyäkseen ja 

kasvaakseen. Lapsi on jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristön, toisten las-

ten ja lapsesta huolehtivien aikuisten kanssa (Kallila, 2011,54.). 

Tutkimustuloksista ilmeni, että lapsia pelottaa, kun aikuinen huutaa, kuiskaa 

toisten aikuisten kanssa tai räplää kännykkää eikä huomaa eikä kuuntele. Tulos 

viittaa siihen, että pian ollaan tilanteessa, jota Kalliala (2011, 52–54) kuvaa 

passiiviseksi ja ei läsnolevaksi vuorovaikutukseksi. Lapset tarvitsevat 

päivähoidon henkilökuntaa selvitäkseen peloistaan kaverisuhteissa, 

kiusaamistilanteissa ja nukkumistilanteissa.(mt.52-54.) 

Uudet tilanteet ja tuntematon pelottavat myös lapsia. Wohlmanin (1979,180–

181) mukaan vieraan ja tuntemattoman pelko on lapselle synnynnäinen reaktio, 

joka auttaa lasta sopeutumaan käynnistämällä lapsen voimavarat uudessa 

tilanteessa. Paras tapa käsitellä vieraan ja tuntemattoman pelkoa on tutustuttaa 

lapsi outoon ja tuntemattomaan. Päivähoidossa vieraat tilanteet liittyvät usein 

retkiin, varahoitoon tai sijaisjärjestelyihin. Lapsella pitää olla mahdollisuus 

tutustua rauhassa uuteen hoitopaikkaan ja hoitajaan. Samoin päivähoidon 

henkilökunnan tulee valmistella lapset hyvin ennen retkiä, uuden hoitajan tai 

lapsen aloittaessa ryhmässä.(mt. 180-181.) 

Ulkopuolinen uhka tai vaaratilanne oli jäänyt muutamalle lapselle mieleen 

pelottavana asiana. Yksi lapsi mainitsi myrkkyvuodon ja toinen lapsi mainitsi 

ampumisen uhriksi joutumisen. Uskon, että nämä pelot nousevat lasten 

arkielämästä ja mediasta. Myrkkyvuodon uhka oli kunnassa todellinen ja 

päiväkodeille annettiin kehotus jäädä sisätiloihin. Perhesurmia ja 

ampumistapauksia on sattunut useita. Lapset eivät välty median kautta saadulta 

tiedolta. Tämän vuoksi on tärkeää, että lasten kanssa käsitellään ajankohtaisia 

ja pelottavia uutisia ja asioita sekä kotona ja  päivähoidossa. Lapsille täytyy 

kaikissa tilanteissa olla tunne, että päivähoidossa he ovat turvassa. 

Marksin (2007,121) mukaan eläinten pelot ovat yleisempiä leikki-ikäisten lasten 

peloista mielikuvitusolentojen lisäksi. Lasten vastauksista eläinten pelko ei tullut 

esille kuin kahdessa vastauksessa. Koska lapsilta kysyttiin pelottaako sinua 

päiväkodissa/perhepäivähoidossa ja mikä siellä pelottaa, on luonnollista, 
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etteivät eläimet esiinny vastauksissa, koska eläimiä ei päiväkodissa ole. 

Perhepäivähoidossa hoitajilla voi olla kotieläimiä, mutta niitä ei mainittu 

pelottavina. 

Kyselystä ilmeni myös, että pienempiä lapsia pelottaa useammin kuin isoja. 

Tämä on tärkeä tieto pienten lasten vanhemmille ja kasvattajille. Alle 3- vuotiai-

den lasten ryhmissä päivähoidon aloittamiseen, tutustumiseen ja uusiin aikuisiin 

täytyy lapsen saada tutustua rauhassa. Karikoski ja Tiilikka (Hujala & Turja, 

2011, 77) toteavat, että lapsen kasvupolkuun sisältyviä merkityksellisiä elä-

mänmuutoksia ovat lapsen siirtyminen päivähoitoon, siirto ikäryhmistä toiseen 

ja esiopetukseen ja kouluun siirtyminen. Siirtymissä tulee heidän mukaansa 

huomioida kodin vaikutus ja lapsen aikaisemmat kokemukset, joista merkittävin 

on lapsen ja vanhemman välinen vuorovaikutussuhde. Lapsen siirtymä- ja muu-

tosprosesseja ohjaavat ja tukevat mm päivähoitolaki ja Vasu. (mt.77.) 

Lapsen kiintymyssuhteella on yhteys lapsen pelkoihin aikaisempien tutkimusten 

perusteella (Kirmanen 2000, Heikkilä 2002, Rusanen, 2011) Eroahdistus on 

aivan normaali reaktio kiintymyksen kohteen menetyksen uhkaan. Mitä 

vieraampaan ympäristöön lapsi jätetään sitä enemmän hän ahdistuu. Lapsen 

kasvaessa eroahdistus helpottaa ja lapset oppivat eroamaan vanhemmistaan 

helpommin. (Marks, 2007, 43.) 

Lasten eroahdistukseen liittyvät pelot nousivat tutkimuksessa esille 

avovastauksista. Itselleni lasten vastaukset erosta vanhempiin tuntuivat 

kaikkein riipaisevimmilta.  

Erja Rusasen (2011) tutkimus on selvittänyt päivähoidon vaikutusta lapsen 

kiintymyssuhteen kehittymiselle. Hänen mukaansa päivähoidossa on lapselle 

kaikki uutta ja outoa, mikä saattaa aiheuttaa lapselle monenlaisia pelkoja. 

Lapsen persoonallisuus vaikuttaa lapsen pelkoihin ja hän mainitsee arat lapset, 

jotka pelkäävät kun toista lasta torutaan. Rusasen mukaan lapsia tulisi tukea 

paremmin päiväkodissa nimeämällä lapselle omahoitaja. (mt. ) 
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7.1.2 Lasten pelot ja oppimisympäristön laatu  
 
 
Henkilökunnan oppimisympäristön laadun arvioinnista löytyi yhteys lasten 

pelkoihin. Jos henkilökunta kuvasi toimintaansa kiireiseksi ja kaoottiseksi, lapset 

näissä ryhmissä pelkäsivät enemmän. Tulos ei ole yllätys. Kallialan (2008, 132) 

mukaan päiväkodin työntekijöillä on monta roolia , joissa heidän huomionsa 

hajaantuu moneen suuntaan. Tämä toiminta aiheuttaa sekä lapsille että 

kasvattajille stressiä. Tälläisessä toimintaympäristössä olisi tärkeää, että 

kasvattaja omalla toiminnallaan rauhoittaa tilannetta ja toimii sensitiivisesti. 

(mt.132.) 

Lasten pelkojen ja ryhmän toiminnalle löytyi toinenkin yhteys, kirjojen 

lukeminen. Lapsia pelotti sellaisissa ryhmissä enemmän missä luettiin paljon 

lapsille. Miten tämä on selitettävissä?  

Lapsille satujen ja tarinoiden merkitys on moninainen. Satujen merkitys 

mielikuvituksen ja kielellisen kehityksen tukena on tärkeää. Satujen avulla 

lapset voivat käsitellä tunteitaan ja  peilata  omia kokemuksiaan. Satujen 

sankari antaa voimia ja tukea vaikeissa tilanteissa, kuten surussa ja peloissa. 

Sadut ja tarinat ilahduttavat ja viehättävät. Sadut ovat portti mielikuvituksen 

maailmaan (Ylönen, 1998.)  Saduilla ja tarinoilla on mekritystä lapsen lapsen 

tunne-elämän ja kielellisen kehityksen tukena. Miten tämä teoreettinen tieto 

tukee tutkimukseni tulosta lasten pelkojen ja lukemisen välisessä yhteydessä?  

Onko niin, että kiireessä ja kaaoksessa ryhmän henkilökunta lukee lapsille 

suunnittelematta kirjallisuutta tarkemmin. Ryhmässä ovat esillä ne samat kirjat 

viikosta toiseen. Lapsille luetaan ilman, että tarinoista keskustellaan.  Ryhmän 

yleinen ilmapiiri ja turvattomuus aiheuttavat lapsessa pelkoja. Toinen teoria on, 

että lapsille luetaan ryhmässä ikätasolle sopimattomia kirjoja selittämättä niitä 

lapsille. Tarinat pimeässä lepohuonessa ovat liian pelottavia. Satujen ja 

tarinoiden valinnassa tulisi ottaa huomioon  lasten ikä- ja kehitystaso, satujen 

kelvollisuus ja lasten mieltymykset. (Ylönen, 1998) 

Tutkija jäi itse pohtimaan voisiko  tulos olla sattumaa? Tähän kysymykseen ei 

löytynyt selitystä teorian tai aikaisempien  tutkimusten kautta. 
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Lasten vastauksista nousi esille myös pelkojen yhteys haluun mennä päiväko-

tiin sekä lasten viihtymiseen. Tulos ei ole yllätys. Jos lapsi pelkää päivähoidos-

sa on ymmärrettävää, että hän ei siellä viihdy eikä halua sinne mennä. Nämä 

tulokset ovat merkittäviä arvioitaessa päivähoitopaikan laatua, joka Kallialan 

(2008, 269) mukaan vaihtelee paljon. Ongelmaksi hän näkee passiiviset aikui-

set, jotka jättävät käyttämättä mahdollisuutensa tukea lapsen hyvinvointia hoi-

topäivän aikana. Kasvattajien tapa vaihtaa lasten kanavalta aikusien kanavalle 

oman harkintansa mukaan on osa ongelmaa. Kasvattaja käyttää valtaansa ja 

määrittelee lapsista ja heidän tarpeistaan riippumatta milloin on vuorovaikutuk-

sessa heidän kanssaan. (mt.269.) 

Rusasen (2011) mukaan päivähoidon aikuisten tulisi olla lapsille sekundäärisiä 

kiintymyksen kohteita vanhempien lisäksi. Päivähoidon toimintaperiaatteiden tu-

lisi tukea lasten emotionaalista kiintymystä yhteen aikuiseen. Päivähoidossa tu-

lisi enemmän kiiniittää huomiota lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen kuin toi-

minnan aktiivisuuteen. Päivähoitoympäristö ei saisi lisätä lasten stressitasoa ai-

kuisjohtoisella toiminnalla. Tätä henkilöstö voi vähentää hyvällä pedagogisella 

suunnittelulla ja lasten osallisuuden lisäämisellä. (mt.) 
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 7. 2 Tutkimuksen arviointi 

 
 
Tutkimuksen luotettavuus tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta. Tällöin tut-

kimus antaa ei-sattumanvaraisia vastauksia.  Tutkimuksen pätevyys tarkoittaa 

mittarin kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mitata.  Laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuutta kohentaa tutkijan selostus tutkimuksen toteuttamisesta eli tarkkaa 

kuvausta prosessista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaraa, 2001, 213–215.) 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. Tähän 

olen pyrkinyt esittelemällä tutkittavan ilmiön mahdollisimman tarkasti, jotta lukija 

saisi selkeän käsityksen tutkimuskohteesta. Luotettavuuden arvioimiseksi olen 

pyrkinyt esittelemään aineiston analyysiprosessin mahdollisimman tarkasti. 

Samoin olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen taustoja, toteuttamista ja menet-

telytapoja. Aineiston luokittelun perusteet olen pyrkinyt tekemään huolellisesti ja 

olen siinä käyttänyt apuna Tiina Kirmasen vastaavaa tutkimusta.  Olen kirjoitta-

nut auki avovastauksiin liittyviä vastauksia suorina lainauksina. Tulosten rapor-

toinnissa olen edennyt tutkimusongelmien suuntaisesti.  Pitkä kokemukseni las-

tentarhanopettajana ja päiväkodin johtajana auttoi minua tulosten tulkinnassa. 

(Eskola & Suoranta 1998, 210.) 

Tutkimustulosten luotettavuutta olen selvittänyt vertaamalla saatuja tuloksia ai-

kaisempiin tutkimuksiin. Tutkimustuloksia on esitelty tutkimuskunnissa esimie-

hille ja päivähoidon henkilökunnalle. Vanhemmille tuloksille on tiedotettu kirjalli-

sesti.  

Tutkimusaineisto oli 336 vastausta. Avokysymykseen peloista vastasi 96 vas-

taajaa. Kyselyn vastausprosentti oli 19 %. Kysely oli laaja ja vanhempien tehtä-

väksi jäi vastaamisen lisäksi haastatella omaa lastaan. Kyselyä ei voinut palaut-

taa paperiversona vaan siihen vastattiin sähköisesti. Osoitelinkki oli pitkä ja vai-

kea. Kysely toteutettiin ainoastaan suomenkielisenä. Ohjeet jaettiin perheille 

paperiversiona. Sähköinen kirje perheen sähköpostiin olisi voinut tuottaa suu-

remman vastausprosentin. Nämä kaikki edellä mainitut seikat vaikuttivat var-

masti vastausprosenttiin, joka jäi melko alhaiseksi. Alhainen vastausprosentti on 

voinut myös jättää tärkeitä näkökohtia piiloon. 
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 Tutkimuskunnan asiakkaista yli 10 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kuin 

suomea. Heidän osaltaan vastausten saaminen olisi myös tärkeää.  

Samassa kunnassa tehtiin tammikuussa 2012 vastaava kysely 5-vuotiaiden las-

ten vanhemmille näkökulmana lasten hyvinvointi. Tämän kyselyn toteutti Sosi-

aalitaito ja kunnat yhteistyössä. Tässä hyvinvointi selvityksessä vanhemmat 

haastattelivat lapsiaan ja kysyivät lasten peloista. Vastausprosenttiin saattoi 

vaikuttaa tämä kahden kyselyn samanaikaisuus. Tämän lasten hyvinvointi kyse-

lyn vastausprosentti oli myös alhainen (17 %). Toisaalta tämä tutkimus antoi 

mahdollisuuden verrata kyselyjen vastauksia toisiinsa. Tutkimuksen tulokset oli-

vat samansuuntaisia, mikä on luotettavuuden kannalta merkittävää. 

Strukturoitu haastattelulomake laadittiin Orientaation lähteillä projektin tutkijan ja 

tutkimuskuntien edustajien välisenä yhteistyönä. Perheet saivat tiedotteen kyse-

lystä ja vastauslinkin lapsensa hoitopaikasta. Perheiden tehtävä oli vastata ky-

selylomakkeen kysymyksiin sähköisellä e-lomakkeella Helsingin yliopiston si-

vuilla. 

Tässä tutkimuksessa lasta haastatteli hänen vanhempansa ja sen merkitystä 

haastattelutuloksissa ei voi sivuuttaa. Mukana tutkimuksessa olivat alle 7- 

vuotiaat päivähoidossa olevat lapset.  Alle 3-vuotiaan lapsen voi olla vaikeaa 

kertoa peloistaan tai ymmärtää, mitä kysymys tarkoittaa. Lapsen kykyyn vastata 

kysymyksiin vaikuttaa ratkaisevasti lapsen kielellisen kehityksen taso sekä 

muistin kehittyneisyys. Näissä taidoissa on sekä ikäryhmittäisiä että yksilöllisiä 

eroja.  Pienten lasten kohdalla vanhempi joutuu itse arvioimaan, onko lasta 

pelottanut päivähoidossa. Tällöin vanhemman omat toiveet, pelot ja 

mahdollinen syyllisyys voivat vaikuttaa vastaukseen. Lapsen voi olla vaikea 

myös erottaa toisistaan käsitteet pelottaa, joskus on pelottanut ja välillä on 

pelottanut. Lapsia haastateltaessa aikuisen valta-asema voi aiheuttaa sen, että 

lapsi ryhtyy haastattelutilanteessa myötäilemään aikuista ja pyrkii vastaamaan 

vanhempaa miellyttävällä tavalla. Kun lapsi yrittää miellyttää aikuista, hän ryhtyy 

käyttämään myötäilyä vastauksissaan. (Alasuutari, 2005, 46–50.) 
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Tutkimustulokset olen saanut käyttööni Orientaation lähteillä projektin kautta. 

Kvalitatiivisen aineiston luokittelin itse ja kvantitatiivisen aineiston sain käyttööni 

projektin vastaavalta. Luokittelun perusteita olen selittänyt aineistonanalyysi 

osiossa. Luokittelun apuna käytin aikaisempaa teoriaa aiheesta ja aikaisempia 

tutkimustuloksia. Ristiintaulukointi ja asiayhteyksien välinen korrelaatioiden ana-

lyysin olen tehnyt lehtori Jyrki Reunamon ohjauksessa.  

Tutkimuslupaa ei minun tarvinnut erikseen hankkia vaan Helsingin yliopiston 

lehtorin saama tutkimuslupa hankekunnilta pitää sisällään myös opiskelijatyöt. 

 

7. 3 Pohdinta  

 
 
Tutkimustuloksena voidaan todeta, että lapset viihtyvät hyvin päivähoidossa ja 

heitä ei siellä pelota. Tämä tutkimustulos tukee hyvin varhaiskasvatuksen hyvää 

mainetta Suomessa. Suomalaista päivähoitoa pidetään laadukkaana mutta laa-

tu vaihtelee kuitenkin päivähoitopaikkojen välillä paljon. Tutkimuksessa esille tu-

levat lasten pelot koskivat arkielämän ilmiöitä ja olivat hyvin konkreettisia. Loh-

dullista oli, että vain pieni osa lapsista koki päivähoidossa säännöllisesti pelkoa. 

Lasten pelkokokemukset olivat lyhytaikaisia, ne esiintyivät joskus tai välillä. 

 

Tutkimustuloksista esille nousi kaverisuhteiden merkitys ja kiusatuksi tulemisen 

pelko. Kiusaamista päivähoidossa on tutkittu vielä melko vähän. Kirveksen 

(2012) valmistuvan väitöskirjatutkimuksen mukaan kiusaamista esiintyy myös 

päiväkodeissa. Yleisempiä kiusaamisen muotoja ovat leikin tai ryhmän ulkopuo-

lelle jättäminen, mutta kiristys ja fyysinen uhka ovat lapsille tuttuja.  

Kiusaaminen on asia, josta on syytä huolestua ja siihen tulisi enemmän kiinnit-

tää huomiota. Pieni lapsi on hoitopäivän ajan aikuisten armoilla eikä hän osaa 

vielä puolustautua. Toimintaympäristön fyysinen ja psyykkinen turvallisuus tulisi 

huomioida lapsen jokaisessa hoitopäivässä. Kiusaamistilanteiden ennaltaehkäi-

sy on myös tärkeää. Tämä edellyttää aikuisen sensitiivisyyttä ja aktiivisuutta ha-

vaita ja puuttua asioihin ajoissa.  
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Pienet lapset kokivat pelkoja enemmän kuin isommat lapset. Alle 3-vuotiaiden 

lasten ryhmissä tähän asiaan tulisi kiinnittää huomiota. Päivähoidon arjessa 

pienten ryhmissä lapset vaihtuvat usein, hoitajat jäävät perhevapaille ja ryh-

mässä on sijaisia. Pienten ryhmissä on myös paljon perhepäivähoidon varalap-

sia, jotka ovat välillä paikalla. Näistä haasteista huolimatta ryhmän pedagogiik-

kaa ja toimintaa voi ja tulee miettiä tarkasti.  Aktiivinen vuorovaikutus, turvalliset 

ja emotionaaliset aikuis- ja vertaissuhteet takaavat lasten hyvinvoinnin niin per-

hepäivähoidossa kuin päiväkodissa.  

Myös Rusasen mainitsema omahoitajamalli sopii hyvin pienten lapsen ryhmään 

ja lapsen aloitukseen päivähoidossa. Professori Liisa Keltikangas- Järvinen 

(2012) toteaa, että päiväkoti ei sovellu alle 2-vuotiana lapsen hoitopaikaksi. Ky-

seessä ei ole päiväkotien laatu vaan lapsen kyky olla isossa ryhmässä ja sietää 

päivähoidon aiheuttamaa stressiä. Lapsen stressinsietokyky kehittyy alle 3-

vuotiaana ja liian varhaiset ryhmäkokemukset voivat vahingoittaa tätä kehitystä. 

Ryhmässä oleminen lisää myös hänen mukaansa lasten aggressiivisuutta. Hä-

nen mukaansa paras hoitopaikka alle 2-vuotiaalle lapselle on oma koti tai per-

hepäivähoito.( Suomen kuvalehti, 2012.) Tämä tieto haastaa alle 3-vuotiaiden 

ryhmien aikuiset pohtimaan lasten hyvinvointia. Ristiriidan pienten lasten hoi-

dossa aiheuttaa uusin tutkimustieto (Rusanen 2011, Kelttikangas- Järvinen 

2012) sekä kuntien taloudellinen tilanne ja hoitopaikkojen puute. Pienten lasten 

ryhmiä joudutaan kasvattamaan 16 lapsen ryhmiksi, jotta lakivelvoite voidaan 

toteuttaa.  

Päivähoitoympäristön ja lasten pelkojen välillä oli yhteys jos ryhmän toimintaa 

kuvasi kaaos ja kiire. Kiireessä aikuiset stressaantuvat ja väsyvät ja lapset ko-

kevat olonsa turvattomaksi.  Usein pohdin mihin meillä on sitten kiire? Kuka ja 

mikä asettaa ne paineet ryhmän toiminnalle. Lapsilla ei ole kiire. Päiväkodeissa 

tulisi pohtia toiminnan perustehtävää ja kuulla lapsia. Kallialan (2008) perään-

kuuluttama aikuisten sensitiivisyys, sitoutuneisuus ja aktiivisuus olla läsnä lap-

selle ovat ajankohtaisia juuri nyt. Riittävästi koulutettu henkilökunta, hyvä joh-

taminen, selkeät pedagogiset tavoitteet ja laadukas toiminta ovat paras tae lap-

sen hyvinvoinnille, osallisuudelle ja tunne-elämän hyvinvoinnille. 
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Tutkimusaihe oli mielenkiintoinen tutkijalle ja on sysänyt liikkeelle paljon ajatuk-

sia varhaiskasvatuksen merkityksestä lapsille, päivähoidon laadusta ja van-

hemmuudesta.  Jatkotutkimusaiheita on noussut esille useita.  Mielenkiintoinen 

jatkotutkimus aihe olisi lasten sosiaalisiin suhteisiin ja kiusaamiseen liittyvät il-

miöt päivähoidossa.  

 

Tutkimusaineisto oli osa hanketta, jonka tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta 

ja vaikuttamismahdollisuuksia hoitopaikassa. Mitä osallisuus sitten tarkoittaa ja 

miten sitä konkreettisesti voisi varhaiskasvatuksessa toteuttaa?  Todellista osal-

lisuutta ja lasten toimijuuutta lisäävä kulttuuri on vielä työn alla. Varhaiskasva-

tuksessa tulisi olla aikaa pohtia omia käytäntöjä ja havaita toiminnan muutos-

tarpeita. Vanhempien osallisuus on vielä marginaalista. Päiväkodeissa tulisi yh-

dessä pohtia mitä vanhempien osallisuus parhaimmillaan voisi tuottaa meille? 

Olisiko joku aivan uusi tapa ajatella ja uudenlaiset toimintarakenteet tarpeen yh-

teisen osallisuuden löytämiseksi? 

 

 Toiminnan kehittämisen ja arjen työn välillä päiväkodissa on ristiriita. Lapsiryh-

mät ovat entistä suurempia ja lasten ja perheiden erityiset tarpeet vievät kasvat-

tajien voimavaroja. Kokoukset, suunnittelu ja kehittämistyö vievät aikaa pois 

lapsilta. Mistä saamme motivaatiota, innostusta ja aikaa kehittämistyölle?  Us-

kon kuitenkin, että pedagoginen kehittämistyö on ainoa ratkaisu henkilöstön 

jaksamiseen ja lasten hyvinvointiin päivähoidossa. 
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LIITTEET          
          LIITE 1  
 

Päivähoito lasten ja vanhempien arvioimana 

Hyvät vanhemmat 
 
Toteutamme yhdessä Helsingin yliopiston kanssa kyselyn päivähoidosta.  Kysely on 

osa Helsingin yliopiston orientaationlähteillä - hanketta. 

Pyrimme kehittämään päivähoitoa yhä paremmin lasten ja perheiden tarpeita vastaa-

vaksi. Tätä tarkoitusta varten tarvitsemme vanhempien ja lasten arvion päivähoidosta.  

Arviointia varten tehty lomake on osoitteessa 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/30811/lomake.html .  

 

Vastatkaa omien kokemustenne pohjalta. 

Ensin lapset vastaavat lomakkeen alkuosan kysymyksiin vanhemman/vanhempien 

avustuksella. Kysymykset luetaan lapselle omin sanoin ja valitaan lapsen vastausta lä-

hinnä kuvaava vaihtoehto. Avoimissa kysymyksissä kirjoittakaa lapsen vastaus sille va-

rattuun tilaan. Jos lapsi on perhepäivähoidossa, vaihda sanan päiväkoti tilalle perhe-

päivähoitoa kuvaava sana. Varo ohjailemasta lasten vastauksia. Ilmaise että olet kiin-

nostunut nimenomaan siitä mitä lapsi ajattelee ja tuntee. Lasten todellinen kokemus on 

usein haastavaa saada esiin. Lapsen mielipide voi joskus vaihdella nopeastikin ja vas-

taus tuntua oudolta. Lapsen vasta kehittymässä olevat kielelliset valmiudet tekevät vai-

keaksi niin lasten kuvaukset kuin niiden tulkinnankin. Olisi kuitenkin tärkeä saada esiin 

lapsen oma tuntemus esiin. Anna lapselle aikaa vastata ja osoita arvostavasi lapsen 

vastausta. Jos lapsi on niin pieni, ettei pysty kuvaamaan sanallisesti tuntemuksiaan, voi 

aikuinen yrittää tulkita lasten ilmaisua, jotta saadaan myös pienimpien lasten tunte-

mukset mukaan. 

 Muista kiittää lasta hänen kertomistaan kokemuksista ja mielipiteistä, ne auttavat päi-

vähoitoa kehittymään edelleen. 

Lasten itsensä tekemän arvioinnin jälkeen vanhempi/vanhemmat vuorostaan arvioivat 

lastensa päivähoidon toteutumista ja perheen tilannetta.  

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niitä käytetään päivähoidon kehittämiseen. 

Yksittäisten lasten tai vanhempien henkilöllisyys ei tule esiin arviointituloksissa tai niistä 

tehdyissä raporteissa. 

 

Kysely on avoinna 5.-25.3.2012 

Kokemuksenne on tärkeä! 

Yhteistyöterveisin:    

 
Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta: 
Jyrki Reunamo 
Oettajankoulutuslaitos 
Siltavuorenpenger 7 PL 7 00014  
Helsingin yliopisto 
jyrki.reunamo@helsinki.fi 
www.helsinki.fi/~reunamo 
 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/30811/lomake.html
mailto:jyrki.reunamo@helsinki.fi
http://www.helsinki.fi/~reunamo
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E-lomake - Päivähoito lasten ja vanhempien arvioimana  
 
Ensin lapset vastaavat lomakkeen alkuosan kysymyksiin vanhem-
man/vanhempien  
avustuksella. Lue lapselle kysymykset omin sanoin ja täytä lapsen vastausta  
lähinnä kuvaava vaihtoehto. Avoimissa kysymyksissä kirjoita lapsen vastaus sil-
le  
varattuun tilaan. Jos lapsi on perhepäivähoidossa, vaihda sanan päiväkoti  
tilalle perhepäivähoitoa kuvaava sana. Sen jälkeen vanhempi/vanhemmat ar-
vioivat  
itse lastensa päivähoidon toteutumista. Vastaukset käsitellään  
luottamuksellisesti ja niitä käytetään päivähoidon kehittämiseen vastaamaan  
lapsen ja perheen tarpeita. 
 
 
Onko päiväkodissa sinun mielestäsi mukavaa? 

Ei koskaan,  

Joskus  

Usein  

Aina 

Mitkä asiat päiväkodissa ovat mukavia? 

 

Entä kotona. Mitkä asiat ovat mukavia? 

 

Mikä päiväkodissa on kurjaa? 

 

Miten usein käy niin että sinä et halua mennä päi-

väkotiin? 

En halua mennä  

Usein on kurja mennä  

Yleensä tykkään mennä  

Tykkään aina mennä  

Onko sinulla kavereita päiväkodissa? 

Ei ole  

On joskus  

On yleensä  

On aina kave-

reita  

 
Mitä haluat tehdä kaverien kanssa? 

 

Mitä kurjaa on sattunut kaverien kanssa? 
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Pelottaako sinua päiväkodissa? 

Pelottaa  

Välillä pelottaa  

Joskus on vähän pelottanut  

Ei pelota  

 

 

Mikä sinua pelottaa päiväkodissa? 

 

  

Kuuntelevatko päiväkodin aikuiset, kun sinulla on asiaa? 

Ei kuuntele  

Joskus kuuntelee  

Useimmiten kuuntelee  

Kuuntelee  

 

Jos voisit toivoa mitä vain, mitä haluaisit päiväkotiin? Mitä uusia juttuja tai tekemistä 

päiväkotiin voisi keksiä? Mitä haluaisit muuttaa? 

 

Mitä haluaisit sanoa päivähoidon aikuisille? 
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          LIITE 2  
Henkilöstön arviointi oppimisympäristöstä 
 
Oppimisympäristön arvioinnin tekevät kunkin tiimin työntekijät yhdessä. Tiimit käyvät 

lomakkeen keskenään keskustellen läpi. Arvioinnin tulee tapahtua Gradupoh-

jaxxxxxkuussa 2012. Arvioinnit kirjataan paperille tulostettuun kyselylomakkeeseen, jo-

ka on tämän ohjeen sivuilla kaksi ja kolme. Arviointiin kuluu tiimiltä noin 50-90 minuut-

tia. 

Kun tiimi on saanut yhteisen arvioinnin valmiiksi, yksi tiimin jäsenistä käy syöttämässä 

arviot nettilomakkeeseen, joka on osoitteessa 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/30810/lomake.html . Kyselyssä ei arvioida varsi-

naisesti tiimien paremmuutta tai huonommuutta. Joillakin tiimeillä voi olla taipumus 

käyttää korkeampien arvosanojen asteikkoa kuin toisilla, joten ryhmien arvoja ei voi 

verrata ryhmien välillä. Joskus voi käydä jopa niin, että hyvin toimiva tiimi on kriittinen 

ja arvostelee itseään ankarammin. Arvioinnin kohteena on ennemminkin toiminnan 

painopisteet. 

Kyselystä saa palautetta keväällä 2012. Palautteen tarkoituksena on ennen kaikkea 

oman pedagogisen tyylin tunnistaminen, siitä tietoiseksi tuleminen ja siihen vaikuttami-

nen. Arvioikaa oppimisympäristöänne siis mahdollisimman realistisesti. Kasvatus on 

aina valintojen tekemistä. Mitä haluamme säilyttää ja mitä muuttaa? Tämä työkalu ei 

toimi akselilla hyvä-huono, vaan tarkoituksena on helpottaa oman tyylin ja sen seuraus-

ten tunnistamista. Arvioinnin ehdoton dead-line on xx.xx.2012! 

Yhteistyöterveisin 
Jyrki Reunamo 
Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos 
(Kunnan/kaupungin edustaja) 
 

Henkilöstön arviointilomake 
 
 

Toiminnan kuvaus 
Ei kuvaa              Kuvaa 

huonosti  

Kuvaa 

jonkin 

verran   

Kuvaa 

melko 

hyvin    

Kuvaa 

erittäin 

hyvin    

1. Kasvatustoiminta tapahtuu pienyhmissä ja eriyttä-

en (alle 8 lasta) 
     

2. Oppimis- ja toimintaympäristöt ovat monipuolisia 
     

3. Lasten toimintaa dokumentoidaan säännöllisesti ja 

se rikastaa toimintaamme 
     

4. Ryhmän aikuisilla on ollut jatkuva aika- ja resurs-

sipula 
     

5. Käytämme jatkuvasti lapsen vasua käytännön toi-

minnan suunnittelussa 
     

6. Ryhmän aikuisilla on vähintään kerran viikossa 

suunnittelu- ja arviointikokous 
     

7. Lapset osallistuvat vastuullisesti päivittäisten teh-

tävien tekoon 
     

8. Erilaisia projekteja ja teemoja kehitellään usein 

yhdessä lasten kanssa 
     

9. Lasten leikki on yleensä vapaata ja itsenäistä 
     

10. Koko lapsiryhmä osallistuu joka päivä yhteiseen 

ryhmäkokoontumiseen 
     

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/30810/lomake.html
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11. Lapset osallistuvat monipuolisesti toiminnan 

suunnitteluun 
     

12. Perheiden ja kulttuuritaustojen erilaisuus on saatu 

rikastamaan ryhmän toimintaa 
     

13. Jostakin syystä ilo ja hyvinvointi on ollut vähän 

hukassa viime aikoina 
     

14. Lasten tunneilmaisussa saisi tällä hetkellä olla li-

sää sävyjä 
     

15. Lasten ristiriidat prosessoidaan ja tutkitaan yh-

dessä lasten kanssa 
     

16. Lasten kesken vallitsee vahva yhteenkuuluvuuden 

tunne ja toisten huomiointi 
     

17. Pedagogista johtajuutta ja kasvatuskulttuuria tuli-

si vahvistaa yksikössämme 
     

18. Olemme hyvin tietoisia valtakunnallisen vasun ja 

arjen toimintamme yhteyksistä 
     

19. Henkilöstön vaihtuvuus on pieni 
     

20. Aikaa ja lämpöä on lapsille aina tarjolla 
     

21. Perushoito-, pukemis- ja siirtymistilanteet ovat 

ryhmässä rauhallisia 
     

22. Musiikki ja laulu ovat tärkeä tekijä jokapäiväises-

sä kasvatuksessa 
     

23. Piha-alue houkuttelee lapsia monipuoliseen toi-

mintaan 
     

24. Fyysinen oppimisympäristö (tilat ja materiaalit) 

virittää lapset syventymään toimintaan 
     

25. Teemme paljon retkiä ja hyödynnämme lähiym-

päristöä 
     

26. Lasten leikit kestävät ja kehittyvät usein viikkoja 
     

27. Tilamme on jaettu moniin pienempiin nurkkauk-

siin ja toimintapisteisiin 
     

28. Aikuiset tukevat paljon lasten leikkejä ja rikasta-

vat niitä 
     

29. Pienryhmiin jaon tekevät aikuiset pedagogisin pe-

rustein, eivät yleensä lapset itse 
     

30.Päiväkotimme vasu on hyvä arjen työkalu 
     

31. Lapsille on luotu mahdollisuuksia vaikuttaa arjen 

toimintoihin 
     

32. Ryhmässä on paljon visuaalista ilmaisua (piirtä-

mistä, maalaamista sekä taidetta) 
     

33. Ryhmässä on paljon draamaleikkejä (esityksiä, 

näytelmiä) 
     

34. Ryhmässä leikitään paljon roolileikkejä 
     

35. Ryhmässä luetaan lapsille paljon 
     

36. Lasten oppimisen ja taitojen kehitystä arvioidaan 

monipuolisesti 
     

37. Käsittelemme mediakasvatusta (esim. kuvaamme 

ja prosessoimme kuvattua) runsaasti 
     

38.Sisällölliset orientaatiot ovat toimintamme lähtö-

kohta 
     

39.Tiimien työssä huomioidaan kasvattajien erilaiset 

vahvuudet ja taidot 
     

40. Tiimissämme kasvattajien näkemykset muodos-

tavat toimivan kokonaisuuden 
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41. Kasvatuskumppanuudessa tarjoamme jatkuvasti 

tietoa toiminnasta ja ryhmän prosesseista 
     

42. Kasvatuskumppanuudessa panostamme perheiden 

kuunteluun ja päivittäisiin keskusteluihin 
     

43. Kasvatuskumppanuudessa keskinäinen luottamus 

ja kunnioitus näkyvät arjessa 
     

44. Kasvatuskumppanuudessa olemme valmiit var-

haiseen puuttumiseen ja tukeen 
     

45. Kasvatussisällöt nousevat arjen toiminnasta, ei 

etukäteen suunnitelluista toiminnoista 
     

46 Lapset noudattavat sääntöjä ilman aikuisen val-

vontaa 
     

47. Aikuiset huomioivat lasten näkemykset toimintaa 

kehitettäessä 
     

48. Lasten luovuus ja itseilmaisu ovat tänä vuonna 

todella kukoistaneet 
     

49. Ryhmässä on lasten tunne-elämälle erinomainen 

kasvualusta 
     

50. Lasten fyysinen kunto ja liikunta ovat toiminnas-

samme keskeisiä 
     

51. Lasten ajattelu, ongelmanratkaisu ja oppimaan 

oppiminen kukoistavat ryhmässämme 
     

52. Lasten väliset sosiaaliset suhteet ovat tällä hetkel-

lä erittäin toimivia ja kehittyviä 
     

53. Työ ryhmässämme on yhtenäistä ja harmonista 
     

54. Työ ryhmässämme on usein hajanaista ja kaoot-

tista 
     

55. Työ ryhmässämme on suunnitelmallista ja tavoit-

teellista 
     

56. Työ ryhmässämme on yhteinen tutkimusmatka 

kohti tuntemattomia mahdollisuuksia 
     

 
Kouluarvosanalla arvioiden, miten hyvin ryhmässä toteutuu tällä hetkellä laadu-
kas päivähoito?______ 
 


