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1 Johdanto 

 

Valitsisimme opinnäytetyön aiheen liittyen luontokasvatukseen ja päiväkodin perus-

tamiseen Jyväskylään. Olemme kiinnostuneita luonnosta ja oman luontopäiväkodin 

perustamisesta tulevaisuudessa. Kartoittavan tutkimuksemme tavoitteena on selvit-

tää onko luontopainotteiselle päiväkodille tarvetta Jyväskylän kaupungin alueella ja 

selvittää ovatko Jyväskylän lapsiperheet kiinnostuneita siitä. Tutkimuskysymyk-

semme ovat: millainen tarve Jyväskylässä on uudelle pienelle päiväkodille ja millai-

nen merkitys luontopainotuksella on päiväkodin valinnassa? Kohderyhmämme on 

alle yksivuotiaiden lasten vanhemmat. Toteutimme kartoittavan tutkimuksemme Jy-

väskylän kaupungin kahdeksassa lasten neuvolassa. 

 

Emme löytäneet suoraan aiheesta aikaisempia tutkimuksia, mikä tekee aiheestamme 

tutkimisen arvoisen. Löysimme tutkimuksia liittyen luontokasvatukseen, luonnon vai-

kutuksiin ihmiseen ja erilaisia liiketoimintasuunnitelmia päiväkodin perustamisesta. 

Meillä ei ollut toimeksiantajaa opinnäytetyöllemme vaan idea aiheesta syntyi omasta 

mielenkiinnostamme. Työmme edesauttaa oman mahdollisen päiväkotimme perus-

tamista tulevaisuudessa. Jyväskylän kaupunki saa kartoittavan tutkimuksemme avulla 

tietoa alueensa varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien asiakkaidensa toiveista luonto- 

ja ympäristökasvatuksesta. 

 

Opinnäytetyön aiheemme on ajankohtainen, sillä luonto ympäristönä vahvistaa ihmi-

sen voimavaroja. Nykyihmiset ovat vieraantuneita luonnosta, kiireinen elämäntapa ja 

stressi heikentävät ihmisen jaksamista. Luonnon vaikutuksia ihmisen jaksamiseen on 

tutkittu ja niiden on todettu voimaannuttavan ihmistä. Stjerna-Häkämies (2015, 30.) 

viittaa pro gradu-työssään Evertin ym. (2011) tekemään tutkimukseen varhaislapsuu-

dessa luontokokemusten kokemisen merkityksestä voimaantumiseen ja siten luonto-

ystävällisten arvojen muodostumisessa sekä sillä olevan positiivisia vaikutuksia elä-

mänlaatuun. (Stjerna-Häkämies 2015, 30.) Voimaantumisen myötä ihmisen tarkkaa-

vaisuus lisääntyy ja stressitasot pienenevät. (Salonen 2005, 64.) 
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Ympäristökasvatus on ajankohtainen myös ympäristön hyvinvoinnin kannalta, sillä 

mitä pienempänä lapsi omaksuu luontoa kunnioittavat arvot, sen todennäköisemmin 

hän toteuttaa niitä myös aikuisena. Näin päiväkodin ja kasvattajien arvomaailma vä-

littyy lapsille, joko tiedostettuna tai tiedostamatta. (Raittila 2011, 211.) Mielestämme 

luonto ja ihmiset eivät ole tasapainossa tällä hetkellä, vaan ihmiset kuluttavat liikaa 

luonnonvaroja. Salosen (2005) mukaan ihmiskunnan kehitys on tapahtunut luonnon 

kustannuksella, joka heikentänyt luonnon hyvinvointia. Hänen mukaansa luonnon 

saastumiseen ja luonnonvarojen loppumiseen ei ole vielä löydetty ratkaisua. (Salo-

nen 2005, 35.) Tämän vuoksi haluamme tutkia luonto- ja ympäristökasvatusta ja pe-

rustaa luontopainotteisen päiväkodin. 

 

Tässä opinnäytetyössä kartoitimme asiakaskuntaa mahdolliselle tulevalle päiväkodil-

lemme. Uskomme, että yhä useammat perheet tulevat jatkossa käyttämään varhais-

kasvatuksen palveluita, varsinkin päiväkoteja. Varhaiskasvatuksen koulutus Suo-

messa - Arviointi koulutuksen tilasta ja kehittämistarpeista – julkaisussa tekijät viit-

taavat Säkkisen ja Kuoppalan (2012) tietoihin lasten päivähoidon yleisyydestä Suo-

messa. Heidän mukaansa vuonna 2011 viisivuotisista lapsista 78 prosenttia ja kaksi-

vuotiaista lapsista 52 prosenttia oli päivähoidossa. Nuoremmat lapset sen sijaan oli-

vat pääsääntöisesti kotona. Työvoiman tarve varhaiskasvatuksessa on viime vuosi-

kymmenten aikana lisääntynyt kasvaneiden lapsimäärien vuoksi. (Karila, Harju-Luuk-

kainen, Juntunen, Kainulainen, Kaulio-Kuikka, Mattila, Rantala, Ropponen, Rouhiai-

nen-Valo, Sirén-Aura, Goman, Mustonen, & Smeds-Nylund 2013, 17.) 
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2 Varhaiskasvatus 

 

Tässä luvussa avaamme varhaiskasvatuksen määritelmän sekä varhaiskasvatuksen 

perusteissa määritetyt tavoitteet siihen. Kerromme myös varhaiskasvatuslaista ja sen 

tärkeimmistä uudistuksista. Selitämme varhaiskasvatuksen eri toimintaympäristöt. 

 

 

2.1 Varhaiskasvatus ja sen tavoitteet 

 

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka tapahtuu lapsen kodin ja 

päiväkodin yhteistyönä, kasvatuskumppanuutta noudattaen. Lapsen kokonaisvaltai-

nen kasvu, kehitys ja oppiminen ovat varhaiskasvatuksen tavoitteena. Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteissa asetetaan varhaiskasvatuksen tavoitteet, jotka ovat lap-

sen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen. ”Varhaiskasvatuksen keskeisimmät 

periaatteet ovat lapsen oikeus turvallisiin ihmissuhteisiin, turvattuun kasvuun, kehit-

tymiseen ja oppimiseen, turvattuun ja terveelliseen ympäristöön, jossa voi leikkiä ja 

toimia monipuolisesti, tulla ymmärretyksi ja kuulluksi ikänsä ja kehitystasonsa mukai-

sesti, saada tarvitsemaansa erityistä tukea sekä omaan kulttuuriin, äidinkieleen ja us-

kontoon tai katsomukseen.” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11–12.) 

 

 

2.2 Varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat ja lait 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet pohjautuvat varhaiskasvatuksen valta-

kunnallisiin linjauksiin, jotka valtioneuvosto hyväksyi 28.2.2002. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteiden tavoitteina on varhaiskasvatuksen tasavertainen toteutta-

minen koko Suomessa, sen sisällön kehittäminen ja yhteneväinen laadunvalvonta sii-

hen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7-9.) Tavoitteena on myös kas-

vattaa henkilöstön osaamista ja lasten vanhempien osallisuuden lisäämistä varhais-

kasvatuspalveissa sekä lisätä yhteistyötä lapsen elämänpiiriin kuuluvien eri toimijoi-

den kanssa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta kunnat tekevät omat 
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varhaiskasvatussuunnitelmansa. Sen pohjalta jokainen päiväkoti kunnassa tekee päi-

väkodin oman varhaiskasvatussuunnitelmansa. Jokaiselle lapselle tehdään oma var-

haiskasvatussuunnitelmansa päiväkodin suunnitelmaa noudattaen. Myös perhepäi-

vähoidossa oleville lapsille tehdään oma varhaiskasvatussuunnitelma. Varhaiskasva-

tussuunnitelmasta puhutaan nimellä Vasu. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 7-9.) 

 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden uudistaminen on tällä hetkellä opetushal-

lituksen valmistelussa, ainakin vielä siitä käytetään nimeä VASU2017. Tämä noudat-

taa 1.8.2015 voimaan tullutta varhaiskasvatuslakia. Uusi varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet -asiakirja pitäisi tulla voimaan lokakuussa 2016. Tavoitteena on, että 

sen mukaan tehdyt kunnalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tulevat voimaan elo-

kuun alussa 2017. (Opetushallitus (OPH) n.d.: VASU2017.) 

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma 

Esiopetuksen opetussuunnitelma pohjautuu perusopetuslakiin ja -asetukseen sekä 

esiopetuksen tavoitteita määrittävään valtioneuvoston asetukseen.  Esiopetuksen 

opetussuunnitelman tavoitteena on yhdenvertainen ja laadukas esiopetus koko Suo-

messa. Esiopetuksen opetussuunnitelma sisältää esiopetuksen tavoitteet ja sisällöt, 

yhteistyön lapsen huoltajien ja henkilöstön välillä sekä oppilashuollon toteuttamisen. 

Esiopetuksessa yhdistyvät kasvatus ja opetus. Opetussuunnitelman tasoja ovat kan-

sallinen esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta opetuksen jär-

jestäjä laatii yksikkökohtaiset esiopetuksen opetussuunnitelmat. Nämä voidaan myös 

tehdä yhteistyössä muiden esiopetusta järjestävien yksiköiden kanssa. Jokainen yk-

sikkö huolehtii esiopetuksen arvioinnista ja siten pyrkii parantamaan laatua sekä op-

pimisen edellytyksiä. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. 2015, 8-

10.) Uuden opetussuunnitelman eli OPS 2016:n tavoitteena on kehittää kasvatus-

työtä, parantaa oppimisen edellytyksiä ja kestävämmälle tulevaisuudelle. Paikallisten 

opetussuunnitelmien pitäisi olla valmiita ja hyväksyttyjä elokuun alussa 2016. (Ope-

tushallitus (OPH) 2015.) 
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Lapsen oikeuksien sopimus 

YK:n lapsen oikeuksien sopimus on lähtökohta varhaiskasvatussuunnitelmien perus-

teille sekä esiopetuksen opetussuunnitelman perusteille. Lasten oikeuksien sopimuk-

sen tavoitteena on kasvattaa lapsista suvaitsevaisia ja tasa-arvoisia, rauhaa kunnioit-

tava ja ymmärtäväisiä ihmisiä. (Eerola-Pennanen 2011, 233–234.) Lastenoikeuksien 

sopimuksen mukaan sen neljä yleisintä periaatteita ovat syrjimättömyys, lapsen edun 

huomioiminen ja lapsen oikeus elämään ja kehittymiseen sekä lasten näkemysten 

kunnioittaminen. (YK:n Yleissopimus lapsen oikeuksista 1989, 7-8, 11.) 

 

Varhaiskasvatuslaki 

Varhaiskasvatuksen ja päivähoitopalvelujen lainsäädännön valmistelu, hallinto ja oh-

jaus siirtyivät sosiaali- ja terveysministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöön vuo-

den 2013 alussa. Varhaiskasvatuslain mukaan Opetushallituksesta (OPH) tuli varhais-

kasvatuksen asiantuntijavirasto. Sen tehtäviksi siirtyi Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tokselta (THL) varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden laadinta, varhaiskasvatuk-

sen kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen järjestämisen seuranta Suomessa. Elo-

kuussa 2015 tuli voimaan varhaiskasvatuslaki ja sen myötä tuli voimaan lakiuudistuk-

sen ensimmäinen vaihe. Ensimmäisessä vaiheessa lain nimi muuttui päivähoitolaista 

varhaiskasvatuslaiksi ja samalla laissa määritellään ensimmäistä kertaa käsite varhais-

kasvatus. (L 19.1.1973/36; Mahkonen 2015, 11, 44–52; Opetushallitus n.d.: Varhais-

kasvatus; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 1-4.) 

 

Lain tärkeimpiä muutoksia ovat päiväkotien lapsiryhmien kokojen suurentaminen ja 

subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen. Uudistuksen myötä varhaiskasvatta-

jalla saa olla yli kolmevuotiaita kokopäiväisessä hoidossa olevia lapsia enintään kah-

deksan ja alle kolmenvuoden ikäisiä saa olla enintään neljä lasta. (A 16.3.1973/239, § 

6.) Subjektiivista päivähoito-oikeutta ei varhaiskasvatuslaissa enää sanatarkasti mai-

nita, vaan se sisältyy tekstiin kohdissa 11 § ja 11a §. Nämä siis tarkoittavat sitä, että 

lapsen toisen vanhemman ollessa kotona, lapsella on oikeus puolipäiväiseen päivä-

hoitoon. Ennen lapsella oli oikeus kokopäivähoitoon. (Mahkonen 2015, 241–242, 

272–273 Liite.) Muita tärkeitä uudistuksia lain sisällössä ovat jokaiselle lapselle laadit-

tava henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) sekä velvoittava esiope-
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tustoiminta. Vasuun tulee uuden lain myötä kirjata lapsen omat toiveet ja mielipi-

teet. (L 19.1.1973/36; Mahkonen 2015, 11, 44–52; Opetushallitus n.d.: Varhaiskasva-

tus; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 1-4.) 

 

Osallisuus ja vaikuttaminen ovat tärkeitä teemoja, lapsella ja hänen vanhemmallaan 

on oikeus vaikuttaa varhaiskasvatuksen sisältöön. Laki määrittelee lapsiryhmän ko-

koa siten, että lapsiryhmässä ei voi olla enemmän lapsia kuin on suunniteltu ja pape-

reihin kirjattu. Henkilökuntamitoitusta on laissa tarkennettu; sijainen on hankittava 

tarpeen ilmetessä. Laki määrittää varhaiskasvatusympäristön, joka on terveellinen, 

turvallinen, kehittävä, eri-ikäisille soveltuva ja tukee lapsen oppimista. Lain myötä 

uudistusta tuli ruokailun järjestämiseen; ruoan tulee olla terveellistä ja tarkoituksen-

mukaista sekä ravitsemussuosituksia noudattavaa. Lisäksi ruokaa tulee tarjoilla riittä-

vän usein. Uusi laki korostaa varhaiskasvatuksen arviointia, johon on oikeus lapsilla ja 

heidän vanhemmillaan. Arvioinnin pitää olla suunnitelmallista ja tavoitteellista, jatku-

vaa ja jonka tulokset kirjataan ylös ja julkistetaan. (L 19.1.1973/36; Mahkonen 2015, 

11, 44–52; Opetushallitus n.d.: Varhaiskasvatus; Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015, 

1-4.) 

 

Tulevan päiväkotimme tärkeimmät lait, asetukset ja asiakirjat 

Seuraavaksi kerromme mielestämme mahdollisen päiväkotimme perustamisen ja sen 

toiminnan kannalta tärkeimmät lait. Keskeisimmät lait koskien varhaiskasvatusta ja 

sen järjestämistä ovat varhaiskasvatuslaki ja asetus lasten päivähoidosta. Esiopetusta 

määrittää puolestaan perusopetuslaki ja perusopetusasetus, sillä esiopetus kuuluu 

nykyään perusopetuksen piiriin. Asiakkaan kohtaamiseen, oikeuksiin ja hänen asioi-

densa hoitamiseen päiväkodissa liittyvät lait ovat sosiaalihuoltolaki, laki sosiaalihuol-

lon asiakkaan asemasta ja oikeuksista, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-

suista, laki toimeentulotuesta, asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, 

lastensuojelulaki ja Suomen perustuslaki. Päiväkodin henkilökunnan ammatillisia pä-

tevyyksiä ja vaatimuksia määrittävät asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuus-

vaatimuksista, valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kel-

poisuusvaatimuksista, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 

laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. (Opetushalli-

tus n.d.: Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö.) 
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Yksityisinä palveluntuottajina me vastaamme päiväkotimme toiminnasta ja saamme 

itse määritellä päivähoitomaksun suuruuden. Kunta valvoo ja hyväksyy meidän toi-

mintaamme. (Virsta n.d.: Yksityisen päivähoitopalvelun perustaminen.) Meidän pitää 

hakea lupa päiväkodin perustamiselle kunnalta, eli Jyväskylän varhaiskasvatuspalve-

luiden palvelujohtajalta. Meidän tulee tehdä aluehallintovirastolle ilmoitus päiväkoti-

toiminnan aloittamisesta. (Aluehallintovirasto 2015: Varhaiskasvatus.) 

 

Omavalvontasuunnitelma tarkoittaa asiakirjakokonaisuutta, josta selviää kaikki ne 

toimenpiteet, joilla päiväkotipalvelun tuottajat valvovat työnsä laatua, arvioivat toi-

mintaansa ja kehittävät sitä eteenpäin. Palveluntuottajalla tulee olla lain velvoittama 

pätevyys ja osaaminen arvioida miten säädöstenmukaisuus varmistetaan. (Valvira 

2015: Omavalvontasuunnitelma.) Omavalvontasuunnitelma sisältää seuraavat asia-

kirjat: Varhaiskasvatuksen palvelusetelin sääntökirja, Varhaiskasvatussuunnitelma, 

Turvallisuussuunnitelma, Perehdyttämiskansio, Koulutussuunnitelma, Keittiön oma-

valvontasuunnitelma, Kiusaamisen ehkäisysuunnitelma, Lääkehoitosuunnitelma, Pa-

lotarkastuspöytäkirja ja Terveystarkastuspöytäkirja sekä Yksityisen päiväkodin toi-

minnan tarkastus. (Auralan päiväkodin omavalvontasuunnitelma 2013, 12.) 

 

 

2.3 Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 

 

Lapselle turvallinen ympäristö koostuu fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta, toimin-

nallisesta ja pedagogisesta sekä kulttuurisesta ympäristöstä. Fyysinen ympäristö tar-

koittaa niitä alueita, joissa lapsi kasvaa, esimerkiksi päiväkotirakennus ja sen piha. 

Fyysisen ympäristön pitää olla lapselle turvallinen, toimiva ja muunneltava. Toimin-

nallinen ympäristö kiinnittää huomiota fyysisen ympäristön aistiärsykkeiden mää-

rään, kuten melutasoon huoneessa. Psyykkinen ympäristö koostuu niistä seikoista, 

jotka luovat ilmapiirin. Näitä seikkoja ovat kasvattajan asenne lapsia kohtaan ja vuo-

rovaikutustaidot, eli kasvattajan kyky mentalisaatioon. Hyvässä mentalisaatiossa kas-

vattaja pystyy havainnoimaan ja pohtimaan syitä lapsen käyttäytymisen takana. (Koi-

vunen 2009, 179–189; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17–18; Viinikka 

2014, 28.) 
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Sosiaaliseen ympäristöön kuuluvat ryhmän toiminta ja ryhmädynamiikka, eli kaikki 

se, mitä he tekevät yhdessä päivän aikana. Pedagoginen eli oppimisympäristö koos-

tuu kasvattajan näkemyksestä lapsen oppimistapaan ja kasvattajan roolista siinä. Pe-

dagogisessa ympäristössä tärkeää on toiminnan suunnittelu ja sen tavoitteellisuus. 

Kasvattajan tulee huomioida jokaisen lapsen ominainen tapa oppia ja ottaa huomi-

oon myös lapsen mahdolliset erityisen tuen tarpeet. Pedagogiseen varhaiskasvatuk-

sen toimintaympäristöön kuuluu myös kasvattajan läsnäolo suhteessa lapsiryhmän 

kokoon ja tarpeisiin. (Koivunen 2009, 179–186; Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 17–18; Viinikka 2014, 28.) 

 

Kulttuurisessa toimintaympäristössä korostuvat jokaisen perheen oma sisäinen toi-

mintakulttuuri ja jokaisen lapsen synnyinmaan kulttuuri. Kasvattajan tulee perehtyä 

näihin juttelemalla vanhempien kanssa heidän toimintatavoistaan. Kasvattajan tulee 

lisäksi antaa eri kulttuureille tilaa ja mahdollistaa lasten tarpeiden huomioiminen. Hy-

vä päiväkotiympäristö siis antaa lapselle mahdollisuudet toimia hänelle ominaisten 

tapojen mukaan sekä tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. (Koivunen 2009, 179–

186; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 17–18; Viinikka 2014, 28.) 
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3 Varhaiskasvatuspalveluiden tilanne ja tarve Jyväskylässä 

 

Kerromme tässä luvussa varhaiskasvatuksen nykytilasta Suomessa ja Jyväskylän var-

haiskasvatuksen palvelurakenteesta. Avaamme viimeisten tilastojen pohjalta niitä lu-

kuja, jotka kertovat kuinka paljon lapsia oli päivähoidon piirissä vuonna 2013. Selvi-

tämme varhaiskasvatuksen toteutumisesta yksityisellä sektorilla valtakunnallisella ja 

Jyväskylän tasoilla sekä omasta näkökulmastamme. Käymme lisäksi SOTE-enna-

koinnin mukaan päivähoitoon liittyviä haasteita ja peilaamme niitä omiin käsityk-

siimme varhaiskasvatuksessa. 

 

 

3.1 Varhaiskasvatuspalvelut 

 

Suomessa oli vuonna 2013 päivähoidossa lapsia 228 981. Näistä kunnallisessa päivä-

hoidossa oli 211 541 lasta eli suurin osa. Suomessa 1-6-vuotiaista lapsista 62 prosent-

tia oli päivähoidon piirissä. Alueelliset erot vaihtelevat Pohjois-Pohjanmaan 48 pro-

sentista Ahvenanmaan 79 prosenttiin. Keski-Suomessa vastaava luku on 49 prosent-

tia. (Säkkinen & Kuoppala 2014, 3-10.) Nykyinen Sipilän hallitus (2015) leikkaa var-

haiskasvatuksesta varoja tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi. Eräänä keinona halli-

tusohjelman (Ratkaisujen Suomi 2015, 16 Liite 6.) mukaan on ryhmäkokojen kasvat-

taminen lasten päivähoidosta 21 lapsesta 24:ään. Tällä on Anni-Maija Blomqvistin ja 

Eeva-Leena Onnismaan mukaan varhaiskasvatuksen laatua heikentävä vaikutus. Hei-

dän mukaansa lapsen pitäisi saada olla turvallisesti hyvin ohjatussa ryhmässä ja tämä 

ei toteudu, jos lapsia on paljon ryhmässä. (Vatanen 2015.) 

 

 

3.2 Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut 

 

Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut kuuluvat sivistyslautakunnan alaisuudessa olevan 

kasvun ja oppimisen palveluihin. Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuspalveluiden 

tehtävänä on huolehtia lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta monipuolisten 

palveluiden avulla. (Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma 2014, 5.) 
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Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelut jaetaan kunnallisiin ja yksityisiin palveluihin. Kun-

nallisiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat päiväkodit, perhepäivähoito, ryhmäper-

hepäivähoito, vuorohoito, avoimet varhaiskasvatuspalvelut kuten lasten- ja perhe-

kerhot, perhekahvilat ja esiopetus. Yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin kuuluvat yk-

sityiset päiväkodit, yksityinen perhepäivähoito sekä yksityinen ryhmäperhepäivä-

hoito. Varhaiskasvatuksen palvelukeskus huolehtii Jyväskylän varhaiskasvatuspalve-

luiden palveluohjauksesta. Sen tehtävänä on myös yksityisen päivähoidon palvelura-

han myöntäminen, maksaminen sekä yksityisen päivähoidon valvonta. (Jyväskylän 

varhaiskasvatussuunnitelma 2014, 5-7.) Jyväskylän kaupunki tukee ja valvoo yksityi-

sen päivähoidon järjestämistä. Yksityiset päiväkodit noudattavat Jyväskylän varhais-

kasvatuksen yhteisiä periaatteita, säädöksiä ja ohjaavia asiakirjoja. Niiden toimintaa 

valvoo ja ohjaa Aluehallintovirasto. 

 

Vanhempien valitessa lapselleen hoitopaikan yksityisestä päiväkodista, he voivat ku-

lujen kattamiseksi hakea kaupungilta tukea. Tuen muotona on silloin yksityisen päivä-

hoidon palveluseteli. Palveluseteli kattaa päivähoitomaksun, jonka jälkeen vanhem-

mille jää maksettavaksi omavastuu, jonka osuus Jyväskylässä vaihtelee 286–340 eu-

ron välillä. Tuki on lapsikohtainen, eikä samaan aikaan voi saada yksityisen hoidon tai 

kodinhoidon tukea. Tuen myöntää Jyväskylän kaupungin Varhaiskasvatuksen palvelu-

keskus. Jyväskylän kaupunki noudattaa palvelusetelin myöntämisessä yleisiä periaat-

teita, jotka perustavat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä. (Jyväsky-

län kaupunki 2015, Päivähoito ja esiopetus; Jyväskylän kaupunki 2015, Päivähoito ja 

esiopetus: Yksityiseen päivähoitoon hakeminen.) 

 

1.8.2015 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki määritti suuremmat lapsiryhmät päivä-

kodissa sekä pienensi subjektiivista päivähoito-oikeutta. Kunnat saivat itse päättää, 

ottavatko he näitä uudistuksia käyttöön vai ei. Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti 

30.11.2015 ottavansa molemmat muutokset sellaisenaan käyttöön. Jyväskylässä lap-

siryhmäkoot kasvavat ja subjektiivisen päivähoidon rajaus tarkoittaa sitä, että toisen 

vanhemmista ollessa kotona, saa lapsi olla päiväkodissa enintään 20 tuntia viikossa, 

kun aiemmin lapsi sai olla kokopäiväisesti hoidossa. Muutokset tulevat voimaan 

vuonna 2016. (Ratschinskij 2015.) 
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3.3 Jyväskylän yksityinen varhaiskasvatus 

 

Ensimmäinen yksityinen lastentarha perustettiin vuonna 1863 Jyväskylään esikuva-

naan saksalaiset lastentarhat. 1800-luvulla lastentarhat toimivat yksityisen ja kol-

mannen sektorin, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen alaisuudessa. 1930-luvulla kun-

nallistaminen siirsi lastentarhat kuntien omistukseen. Suomeen on yksityisiä päiväko-

teja perustettu laajemmin 1990- luvun puolivälistä lähtien. Nykyään kunnallinen ja 

yksityinen varhaiskasvatussektori toimivat rinnakkain. (Rissanen & Sinkkonen 2004, 

26–27.) Vuonna 2013 yksityisiä päiväkoteja oli Suomessa 700. Saman vuonna Suo-

men yksityisen päivähoidon piirissä olevia lapsia 17 440 lasta, joista yksityisissä päivä-

kodeissa noin 8700 lasta. Heistä alle kolmevuotiaita oli 2200. (Lahtinen & Selkee 

2014, 25–30; Säkkinen & Kuoppala 2014, 3.) 

 

Jyväskylässä tyypillistä yksityisille päiväkodeille on niiden pienuus ja pienryhmätoi-

minta. Monilla niistä on erilaisia painotuksia, kuten musiikki, taide, luontokasvatus, 

englanninkielinen opetus sekä uskonnollinen painotus (katolilainen ja kristillinen kas-

vatus). Joissakin päiväkodeista on oma keittiö ja se tarjoaa lapsille lähiruokaa. Osa 

päiväkotien palvelutuottajista on yhdistyksiä. Myös pedagogiikassa on eroja, tästä 

hyvänä esimerkkinä ovat Steiner -päiväkodit. Yhdessä päiväkodissa on päiväkotikoira, 

joka opettaa lapsille vastuuta. 

 

Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin alueella on 28 yksityistä päiväkotia. (Klemmari 

2015: Päivähoidon palveluseteli, päiväkodit.) Näistä suurin on Aarresaari–ketju. Se on 

perustettu 1995 ja tällä hetkellä sillä on Jyväskylässä yhdeksän päiväkotia. 1.1.2015 

se liittyi Touhulan Liikuntapäiväkodit ketjuun. Aarresaari päiväkodit ovat erikoistu-

neet seikkailuun, musiikkiin ja liikuntaan. (Aarresaari Päiväkodit 2015.) Toinen suuri 

ketju Jyväskylässä on Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n alaisuudessa toimiva Tähtipäi-

väkodit. Sillä on Jyvässeudulla yhteensä seitsemän päiväkotia. Ne ovat erikokoisia ja 

toimivat erilaisin painotuksin. (Jyvässeudun hoivapalvelut 2015.) Jyväskylässä toimi-

valla yksityisellä päiväkodilla Tenavat Myötätuulessa on 2010 myönnetty Vihreä 

Lippu -sertifikaatti. Päiväkoti painottuu kodinomaisuuteen musiikkiin ja luontoelä-
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myksiin. (Tenavat Myötätuulessa n.d.) Emme löytäneet Jyväskylän alueelta varsinai-

sia luonto- ja ympäristöpainotteisia päiväkoteja, luonto kuitenkin näkyi päiväkotien 

arvoissa. 

 

Varhaiskasvatuslain muutokset vaikuttavat Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluihin päi-

väkodin lapsiryhmien kokojen ja subjektiiviseen päivähoito-oikeuden osalta. Ryhmä-

kokojen kasvaessa, saattavat vanhemmat haluta siirtää lapsensa kunnallisesta päivä-

hoidosta niihin yksityisiin päiväkoteihin, jotka noudattavat pienten lapsiryhmien peri-

aatetta. Meidän mielestämme tämä voi jopa parantaa yksityisten päiväkotien ase-

maa Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluissa. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaa-

minen taas heikentää yksityisten päiväkotien asemaa. Silloin ne lapset, joiden toinen 

vanhempi on kotona hoitamassa nuorempaa sisarusta, häviävät varhaiskasvatuspal-

veluiden piiristä. Tämä koskee varsinkin yksityisiä päiväkoteja, koska suurin osa lap-

sista on kunnallisen hoidon piirissä. Lakimuutoksen jälkeen vanhemmat, joista toinen 

on kotona, eivät saa palvelusetelipäätöstä kunnalta, jotta he voisivat viedä lapsensa 

yksityisiin päiväkoteihin. Yksityisissä on useammin vapaita hoitopaikkoja kuin kunnan 

päiväkodeissa. (Toivonen 2015.) 

 

 

3.4 Päivähoidon haasteet 

 

SOTE -ennakoinnin mukaan tulevaisuudessa varhaiskasvatuksen haasteita ovat var-

hainen puuttuminen, lapsen maailman laajeneminen teknologian ja viestintävälinei-

den kehittymisen myötä sekä monikulttuurisuus. Teos on kirjoitettu vuonna 2011 sil-

loisen käsityksen mukaan ja tutkimustulosten valossa tulevaisuuden näkökulmasta. 

(Vesterinen 2011, 121–126.) Mielestämme aiheet ovat nykyisinkin ajankohtaisia ja 

niitä olisi hyvä pohtia. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten on mielestämme haasta-

vaa havainnoida lapsen käytöksestä sitä, milloin tarvitaan varhaista puuttumista ja 

milloin lapsi oireilee esimerkiksi väsymyksen vuoksi. Olemme havainneet, että lap-

sesta puhutaan erilaisten diagnoosien kautta, vaikka lapsella ei olisikaan todettu sai-

rautta. Esimerkiksi vilkkaasta lapsesta puhutaan usein ADHD-lapsena. Meidän mieles-

tämme lapsi tulisi kohdata ensisijaisesti lapsena, eikä diagnoosina. 
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Vastaavasti Varhaiskasvatuksen koulutus Suomessa - Arviointi koulutuksen tilasta ja 

kehittämistarpeista -julkaisussa tekijät nostavat nykyajan varhaiskasvatukseen vai-

kuttaviksi tekijöiksi muun muassa perhemuotojen ja -kokojen muutokset sekä kan-

sainvälisyyden sekä monikulttuurisuuden. Heidän mukaansa myös osallisuuden ja 

elinikäisen oppimisen arvostus näkyvät varhaiskasvatuksessa. Julkaisun mukaan var-

haiskasvatuspalveluiden siirtyminen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen pyrkii 

yhdistämään sen osaksi koulutus- ja kasvatusjärjestelmää. (Karila ym. 2013, 15–16.) 

Varhaiskasvatuksen käsikirjassa viitataan YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen, jossa 

lapsen oikeudeksi on määritelty olla tulematta syrjityksi. Monikulttuurisuus on lapsen 

oikeus, sillä lapsella on oikeus omaan kieleen, kulttuuriin, arvoihin sekä identiteettiin. 

(Eerola-Pennanen 2011, 233.) 

 

Mielestämme suvaitsevuus on päivähoidossa tärkeää. Suvaitsevaisuus mielestämme 

tarkoittaa erilaisuuden hyväksymistä ja yhdessä toimimista. Uskomme, että varhais-

lapsuudessa luodaan pohja monikulttuurisuuden ymmärtämiselle ja hyväksymiselle. 

Näkemyksemme mukaan perheinstituutioiden muutos näkyy päiväkodissa perheiden 

hajoamisena ja erilaisina perhekokoina. Lapsella saattaa olla monia koteja ja paljon 

aikuisia ympärillään uusioperheiden myötä, mutta hänellä saattaa olla vain yksi tur-

vallinen aikuinen, joka huolehtii hänestä. Välillä lapsi saattaa jäädä hyvin yksin oman 

yksinäisyytensä kanssa. Kansainvälisyys näkyy nykypäiväkodissa normina, kun verra-

taan meidän omiin lapsuuden kokemuksiin, jolloin sitä ei näkynyt ollenkaan. Kansain-

välisyys näkyy mielestämme päiväkodissa sekä lapsissa että työntekijöissä. 

 

Meidän mukaan teknologian ja viestintävälineiden kehittymisessä on sekä hyviä että 

huonoja puolia lapsen kehitykselle. Haittoina näemme tiedon helppouden, lapsi pää-

see helposti käsiksi tietoihin, kuviin ja uutisiin, joita hän ei ikänsä ja kehitystasonsa 

takia pysty ymmärtämään. Mielestämme nämä ahdistavat lasta, sillä hän ei pysty kä-

sittelemään niitä. Mielestämme teknologiavälineiden kehittymisestä on hyötyä nii-

den monipuolisessa hyödynnettävyydessä lasten kanssa, esimerkiksi erilaisten oppi-

mista tukevien sovellusten avulla voidaan tukea lapsen kehitystä. Ajattelemme, että 

varsinkin erityisryhmien kohdalla teknologialla on suuri merkitys osallisuuden mah-

dollistamisessa. 
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4 Luonto- ja ympäristökasvatus 

 

Perustelemme luonto- ja ympäristökasvatuksen tärkeyttä ja ajankohtaisuutta sekä 

siihen liittyviä yleisiä käsitteitä ja määritelmiä. Kerromme myös luonto- ja ympäristö-

kasvatukseen liittyvät tavoitteet YK:n ympäristökonferenssin mukaan sekä varhais-

kasvatuksen perusteiden että esiopetuksen opetussuunnitelman näkökulmasta. Esit-

telemme luonto- ja ympäristökasvatuksesta mahdollisen tulevan päiväkotimme kan-

nalta oleellisimpia menetelmiä ja kerromme yleisesti luonnon vaikutuksista ihmisen 

hyvinvointiin. 

 

 

4.1 Määritelmiä ja ajankohtaisuus 

 

Luonto- ja ympäristökasvatuksen määritelmiä 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellään luonnontieteellinen ja histori-

allis-yhteiskunnallinen orientaatio, joissa käsitellään ympäristökasvatukseen liittyviä 

teemoja. Havainnointi, tutkiminen ja kokeileminen ovat keinoja luonnon ilmiöiden 

tarkasteluun, jonka myötä lapsi alkaa ymmärtää syy-seuraussuhteita. Ympäristökas-

vatukseen kuuluu ymmärrys ajasta ja ihmisistä, mikä toteutuu historiallis-yhteiskun-

nallisessa orientaatiossa. Esteettisen orientaation mukaan lapsi arvostaa esteetti-

syyttä ja iloa ja hänen arvostuksensa kauneuteen alkaa hahmottua. Lapsen kasvu ih-

misyyteen alkaa ja hän alkaa muodostaa erilasia asenteita. Eettisessä orientaatiossa 

lapsi miettii arvoja, eli oikeaa ja väärää sekä hyvän ja pahan olemassaoloa. Lapsi tar-

vitsee turvallisen paikan, jossa voi kokea eri tunteita. Arvot ja esteettisyys tukevat 

luonto- ja ympäristökasvatuksen tavoitteita. (Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 28–29.) 

 

Ympäristökasvatuksen lähtökohtana esiopetussuunnitelman perusteissa on luonnon 

eri ilmiöiden tutkiminen. Ympäristökasvatusta toteutetaan päiväkodin arjessa havain-

noimalla ja tutkimalla eläimiä, kasveja ja erilaisia luonnonilmiöitä. Havainnoinnin 

avulla lapsen luontotuntemus lisääntyy ja sen avulla voidaan harjoitella erilaisten asi-

oiden ja ilmiöiden luokittelua sekä niistä keskustelua. Lapset oppivat pohtimaan 
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luonnon avulla erilaisia syy-seuraussuhteita. Ympäristökasvatukseen kuuluu myös 

kestävän kehityksen ja luonnonsuojelun pohtiminen ja toteuttaminen. Esiopetus-

suunnitelman perusteissa ympäristökasvatus on mukana koko asiakirjan eri osa-alu-

eilla, sillä ympäristökasvatus on monialainen osa varhaiskasvatusta ja lasten arkea. 

(Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 2015, 37.) 

 

Green Care tarkoittaa ihmisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun edistämistä luonnon ja 

maaseutuympäristön keinoin. Luontokasvatus tarkoittaa kasvatusta, joka tukee lap-

sen luontosuhdetta ja luonnon tuntemusta. Se toteutuu elämysten ja kokemusten 

avulla, korostaen ympäristövastuullisia arvoja pääsääntöisesti luonnossa liikkuen. 

Ympäristökasvatus tarkoittaa kasvatusta, jonka tarkoituksena on lisätä ihmisten ym-

päristömyönteisiä asenteita ja saada heidät huomaamaan riippuvuutensa suhteessa 

ympäristöönsä. Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että nykyihmiset huolehtivat luonnon 

ja sen varojen riittävyydestä vielä seuraavillekin sukupolville. Kestävän kehityksen nä-

kökulmia ovat ekologinen, kulttuurinen, sosiaalinen sekä taloudellinen osa-alue. 

Luontokasvatuksen tehtävänä on lisätä lapsen ympäristöherkkyyttä, luontosuhdetta 

sekä luonnontuntemusta. Luontokasvatus tarkoittaa tiedon, elämyksen ja kokemuk-

sen kokonaisuutta. (Green Care Finland n.d.; Rakkaalla lapsella on monta nimeä 

2008, 8; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20; Parikka-Nihti n.d., 12; Sunikka, Luomi, 

Lembidakis, Markkula & Rantalainen 2010, 4.) 

 

Luonto- ja ympäristökasvatuksen ajankohtaisuus 

Luonto- ja ympäristökasvatus ovat tällä hetkellä hyvin ajankohtaista. Asia on ollut 

monessa mediassa esillä viimeaikoina. Talentian Varhaiskasvatuksen ammattilaisille 

tarkoitettu Kasvu-lehti julkaisi artikkelin Case Forest -pedagogiikasta ja Suomen las-

tenhoitoalan liiton jäsenlehti Slalli julkaisi artikkelin Luonnossa Kotonaan -menetel-

mästä. Luonto ympäristönä tukee lapsen luontaista tapaa toimia ja oppia asioita. 

Luonto- ja ympäristökasvatuksen avulla lapsi oppii arvostamaan luontoa ja hänestä 

kasvaa ympäristötietoinen kansalainen. Nykyään halutaan painottaa myös rauhoittu-

misen tärkeyttä varhaiskasvatuksessa. (Kettunen 2015, 6-10; Könönen & Suomen 

Latu 2015, 18–19.) Luontokasvatuksesta on myös tehty opinnäytetöitä. Esimerkiksi 

Laaksonen (2014) pohtii työssään ”Ympäristökasvatus osana varhaiskasvatusta – Päi-
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väkoti Omppulan ympäristökasvatusopas” ympäristön ja ympäristökasvatuksen mer-

kitystä lapsen kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle. (Laaksonen 2014, 1-2.) Luonnon 

hyvinvointivaikutuksista ja luonnossa olemisen merkityksestä jaksamiseen on kirjoit-

tanut Leinonen (2015). Hänen mukaansa elpyminen on tärkeää. Elpymiseen kuuluu 

voimaantumista, rauhoittumista sekä virkistymistä. (Leinonen 2015, 13–15.) 

 

Nyky-yhteiskunnan elämäntapa kuorimittaa maapallon hyvinvointia ja heikentää 

luonnonvaroja. Ihmiset voivat omilla valinnoillaan vaikuttaa maapallon hyvinvointiin. 

Nykyinen kehitys on kulkenut eteenpäin luonnon kustannuksella. Se on aiheuttanut 

ilmastonmuutosta ja luonnon saastumista. Tämä on yhteiskunnallinen ilmiö, sillä se 

on entisestään heikentänyt köyhien maiden ihmisten asemaa ja elämää.  Tulevat su-

kupolvet pystyvät nauttimaan hyvinvoivasta luonnosta, riippuen siitä, millaisia valin-

toja nykyihmiset tekevät. Nykyihmiset ovat vieraantuneet luonnosta, mutta on mah-

dollista myös elää sopusoinnussa sen kanssa. Kaupunkiympäristössä ihminen joutuu 

olemaan jatkuvasti valppaana ja aistit hereillä, mikä kuormittaa ihmisen hyvinvointia. 

Luonnossa ihmiset voivat rauhoittua, sillä luonnon oma rytmi on rauhallinen. Tämän 

vuoksi on tärkeää opettaa lapsille luonnon kunnioittamista pienestä pitäen. (Arvonen 

2015, 17–18; Salonen 2005, 35–36; Suosalo, Tavasti, Van de Kreete, Lehti & Vannuc-

chi 2008, 11.) 

 

 

4.2 Tavoitteet 

 

Yleiset tavoitteet 

Tbilisissä vuonna 1977 järjestetyssä YK:n ympäristökonferenssissa määriteltiin ympä-

ristökasvatuksen kolme päätavoitetta. Ensimmäinen tavoite on lisätä ihmisten tietoi-

suutta eri tekijöiden riippuvuudesta toisiinsa nähden kaupunki- ja maalaisympäris-

tössä. Nämä ovat taloudelliset, sosiaaliset, poliittiset ja ekologiset tekijät. Toinen ta-

voite on antaa jokaiselle ihmiselle sellaiset tiedot, taidot, sitoutumiset, arvot ja asen-

teet, jotta hän voi suojella ja kehittää ympäristöään. Kolmantena tavoitteena on 

luoda yksilölle, ryhmälle ja koko yhteiskunnalle uusia toimintamalleja liittyen ympä-

ristöön. (UNESCO 1977, 26.) 
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Cantell ja Koskinen (2004) avaavat tarkemmin nämä tavoitteet ympäristökasvatuk-

selle yksilön ja ryhmän näkökulmasta. Ympäristökasvatuksen tavoitteet tiivistetysti 

ovat tietoisuus, tieto, asenteet, taidot ja osallistuminen. Tietoisuuden lisääminen aut-

taa ihmisiä ymmärtämään luontoa ja havainnoimaan sen ongelmia. Tieto ympäris-

töstä välittyy kokemusten ja elämysten avulla syventäen ihmisen ymmärrystä. Ihmis-

ten asenteilla ja arvoilla ympäristöään kohtaan on suuri merkitys luonnon suojelemi-

sessa, samoin kuin motivoinnilla ja osallistumisella. Ympäristöongelmien ratkaise-

miseksi ihminen tarvitsee erilaisia taitoja, joita hän saa ympäristökasvatuksen avulla. 

Ihmisille on tärkeää saada osallistua ympäristöongelmien ratkaisemiseen, sillä se luo 

aktiivista ja vastuullista työskentelyä. (Cantell & Koskinen 2004, 60.) 

 

Koskisen (2004) mukaan ympäristökasvatuksen tavoitteena on osallisuus. Hänen teo-

riassaan osallistavan ympäristökasvatuksen mallissa hän painottaa osallisuuden, yh-

teiskunnallisen ulottuvuuden sekä voimaantumisen merkitystä. Hänen mukaansa ym-

päristökasvatuksessa tärkein tavoite on ympäristövastuullisuuden lisääminen ihmi-

sille. Osallisuus korostaa ihmisten omien tunteiden ja arvojen merkitystä, jolloin he 

myös sitoutuvat toimintaan paremmin. Ihmisellä on tarve kuulua sekä yhteiskuntaan 

että luontoon, ja osallistavan ympäristökasvatuksen mukaan tämä ristiriita pyritään 

saamaan tasapainoon. (Cantell & Koskinen 2004, 65–67.) 

 

Varhaiskasvatuksen luonto- ja ympäristökasvatuksen tavoitteet 

Varhaiskasvatuksen käsikirjassa Raittila (2011) asettaa ympäristökasvatuksen pääta-

voitteeksi lapsen kasvattamisen ympäristötietoiseksi. Tähän tavoitteeseen päästään 

päiväkodin arjen toimintojen myötä. Lasten ympäristökasvatuksen tulisi olla lapselle 

mielenkiintoista, hauskaa ja iloa tuottavaa, eikä vain velvoitteita ja kieltoa. (Raittila 

2011, 208–210.) Varhaiskasvatuksen käsikirja kokoaa Esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa olevat ympäristökasvatukseen liittyvät tavoitteet seuraavanlaisesti: 

”lapsi oppii ymmärtämään ja arvostamaan ihmisen rakentamaa ympäristöä ja erilai-

sia ihmisiä sekä kulttuureja sekä tuntemaan oman toimintansa vaikutuksia lähiympä-

ristöönsä.” (Raittila 2011, 215–216.) 
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4.3 Menetelmiä ja ohjelmia 

 

Vihreä lippu on ympäristöohjelma, joka edistää kestävää kehitystä ja se pohjautuu 

Ecoschools -järjestön toimintatapaan. Suomen Ympäristökasvatuksen Seura vastaa 

vihreän lipun toiminnasta Suomessa. Toiminnan tavoitteina ovat osallistaminen, 

luonnonvarojen säästäminen sekä toiminnan painottuminen teemoittain. Päiväko-

dissa vihreä lippu näkyy ympäristöraatina, jossa on mukana aikuisia ja lapsia. Raati 

päättää, suunnittelee ja miettii toimintaa kulloisenkin teeman mukaan.  Toiminta on 

tavoitteellista ja sen onnistumisesta raportoidaan Suomen Ympäristökasvatuksen 

Seuralle, joka päättää ansaitseeko kyseinen yksikkö Vihreän lipun. (Parikka-Nihti & 

Suomela 2014, 112–113.) 

 

Metsämörrin (Skogsmullen) kehitti Ruotsissa vuonna 1956 Gösta Frohm, kaupunki-

laisten luonnosta vieraantumisen ehkäisemiseksi ulkoilukoulujen keulakuvaksi. Met-

sämörri -toiminta on nykyisin Suomessa monen päiväkodin luontokasvatuksen mene-

telmä. Metsämörri -toiminnan tavoitteina ovat lasten viihtyvyyden lisääminen luon-

nossa, lapsien aistien monipuolinen käyttö luonnossa kulkiessaan, leikkiminen luon-

nossa, luontotietämyksen lisääminen ja eläminen sopusoinnussa luonnon kanssa. Li-

säksi lapset oppivat pukeutumaan säänmukaisesti, huolehtimaan tavaroistaan ja 

Metsämörri -tukikohdastaan. (Parikka-Nihti & Suomela 2014, 113–115; Nikkinen 

2002, 11, 27.) 

 

Palmerin puumalli tarkoittaa Joy A. Palmerin kehittämää teoriaa ympäristökasvatuk-

sen osallisuutta tukevasta mallista. Siinä ympäristö- ja luontokasvatuksen tulisi perus-

tua merkittäviin elämänkokemuksiin ja voimaantumisen tunteisiin. Puumallin latva 

jakaantuu kolmeen osaan, jotka ovat oppiminen ympäristössä, oppiminen ympäris-

töstä ja toimiminen ympäristön puolesta. Lapsen elämänkokemus, elämänvaihe ja ai-

kaisemmin opitut asiat sekä yhteisöllinen osallistuminen ja sosiaaliset taidot tulisi ot-

taa ympäristökasvatusta suunniteltaessa huomioon. Palmerin mukaan ympäristökas-

vatus ei toteudu, jos latvuksien osa-alueita käytetään erikseen, vaan niitä nimen-

omaan pitää käyttää yhdessä, toisiaan täydentäen. (Cantell & Koskinen 2004, 68–69.) 
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Luonnossa kotonaan -toiminta tarkoittaa Suomen Ladun kehittämää pedagogiikkaa, 

jossa päiväkodin toiminnasta osa tapahtuu ulkona lähiympäristössä. Ulkona ollaan 

säällä kuin säällä ja usean tunnin ajan. Lisäksi pedagogiikan mukaan retkellä metsässä 

käydään säännöllisesti. Tärkeää on lasten vapaa leikki, liikunta ja luonnon tutkiminen 

ja ihmettely, leikkivälineet löytyvät luonnosta. Lapsi oppii vastuullisuutta huolehti-

malla itsestään, toisistaan ja retkitavaroistaan. Lapsi oppii arvostamaan luontoa ja 

vaalimaan sitä. (Suomen Latu n.d.: Luonnossa kotonaan.) 

 

 

4.4 Luonto- ja ympäristökasvatuksen merkitys 

 

Luonnossa vietetyllä ajalla on ihmisen hyvinvoinnille monia tutkittuja fysiologisia vai-

kutuksia. Luonnossa liikkuminen ja oleminen parantavat mielialaa jo hyvin lyhyessä 

ajassa. Tutkimuksissa todetut terveysvaikutukset ovat sitä syvemmät, mitä kauem-

min ihminen viettää aikaa luonnossa. Luonnossa ihminen rauhoittuu ja stressitaso 

laskee. Elimistön puolustusmekanismit vahvistuvat ja keho alkaa tuottaa mielihyvä-

hormoneja. (Arvonen 2015, 18–21.) 

 

Lapsen omat kokemukset ja niiden pohtiminen ovat lähtökohta luonto- ja ympäristö-

kasvatuksen oppimiselle. Luontotietämyksen lisäksi on tärkeää antaa tilaa lapsen 

omalle tutkimiselle, omakohtaiselle oppimiselle sekä ongelmanratkaisulle. Tärkeitä 

oppimisympäristöjä ovat myös rakennettu ympäristö ja lapsen lähiympäristö. Lapsen 

tutustuessa omaan lähiympäristöönsä, hän oppii arvostamaan sitä ja näin sitoutuu 

sen vaalimiseen. Tämän taidon kautta hän pystyy laajentamaan näkökulmaansa luon-

nonsuojelemisessa laajemmalle. Luonto ja ympäristö vahvistavat myös lasten leikkiä 

ja leikkitaitoja. Leikin ja ilon avulla lapset oppivat luonnollisella tavalla luonto- ja ym-

päristökasvatukseen liittyviä asioita. Eri leikkitavoilla, kuten esimerkiksi rakentelu-

leikeillä, kilpailuilla ja pihaleikeillä sekä tarkkailuleikeillä on merkityksensä lapsen 

luonto- ja ympäristökasvatuksessa. (Nordström 2004, 118–119, 130–131.) 

 

Osallisuudella on suuri merkitys luonto- ja ympäristökasvatuksessa ja varsinkin osalli-

suuden luomaa voimaantumista pidetään yhtenä päätekijänä ympäristökasvatuksen 
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onnistumiselle. Osallisuuden taustalla on ihmisen kokemus omasta muutoskyvystään 

ympäristöään ja elämäänsä kohtaan. Omien kokemusten avulla, yhdessä toimien ja 

niitä reflektoiden osallisuus toteutuu. Osallisuus voidaan määrittää sellaiseksi toimin-

naksi, joka perustuu aitoon läsnäoloon ja dialogisuuteen sekä vapaaehtoisuuteen ja 

tasavertaisuuteen. Osallisuudessa tunnekokemukset ovat tärkeitä. (Cantell & Koski-

nen 2004, 65–67; Turja 2011, 46–47; Leinonen 2014, 18–19.) Luonto- ja ympäristö-

kasvatuksessa on tärkeää korostaa lapsen omaa kokemusta ja antaa tilaa lapsen saa-

malle tunteelle luontokokemuksesta. Monet luonto- ja ympäristökasvatuksen mene-

telmistä edellyttävät osallistavaa lähestymistapaa. 
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5 Luontopainotteisen yksityisen päiväkodin tarvekartoitus 

 

Tässä luvussa käymme läpi kartoittavan tutkimuksemme lähtökohdat, eli tutkimuk-

semme tarkoituksen, tavoitteet ja asettamamme tutkimuskysymykset. Kerromme 

kuinka tutkimus konkreettisesti toteutettiin ja lopuksi esittelemme tutkimuksen 

avulla saadut tulokset ja kuinka tulkitsimme niitä. 

 

 

5.1 Kartoittavan tutkimuksen lähtökohdat ja tarkoitus 

 

Kartoittavan tutkimuksen tavoitteena oli selvittää onko luontopainotteiselle yksityi-

selle päiväkodille tarvetta ja ovatko Jyväskylän kaupungin lapsiperheet kiinnostuneita 

luontopainotuksesta. Kartoittavan tutkimuksen tarkoituksena oli vastata seuraaviin 

kysymyksiin: 

 Millainen tarve Jyväskylässä on uudelle pienelle päiväkodille? 

 Millainen merkitys luontopainotuksella on päiväkodin valinnassa? 

Lisäksi meillä oli tavoitteena selvittää, onko kannattavaa perustaa Jyväskylään luon-

topainotteista pientä päiväkotia. Tämän kartoittavan tutkimuksen tavoitteena on 

oman mahdollisen päiväkodin perustaminen tulevaisuudessa. Tähän tavoitteeseen 

pääsemme tutkimalla perheiden toiveita ja tarpeita päiväkodille. 

 

Rajasimme tutkimuksemme koskemaan alle yhden vuoden ikäisten lasten vanhem-

pien mielipidettä. Valitsimme tämän kohderyhmän, sillä he ovat potentiaalisia asiak-

kaita päiväkotia perustaessa. Valitsimme kyseisen kohderyhmän, koska he eivät ole 

vielä tehneet valintaansa päiväkodista. Kohderyhmän lapset ovat alle yksivuotiaita, 

eli oletamme heidän olevan vielä kotihoidossa. Emme halunneet valita sellaisia van-

hempia, joiden lapsi on jo päivähoitopalveluiden piirissä. He eivät välttämättä olisi 

vastanneet puolueettomasti kyselyyn, sillä heidän vastauksiinsa olisi voinut vaikuttaa 

nykyisen päiväkodin arvot ja toimintaperiaatteet. Selvitimme kohderyhmän mielipi-

teen kyselylomakkeella (Liite 1.), jonka toteutimme Jyväskylän kaupungin neuvoloissa 

lokakuun 2015 aikana. Valitsimme Jyväskylän kaupungin alueen neuvolat, sillä mah-
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dollinen päiväkotimme tulisi sijaitsemaan siellä. Jyväskylän kaupungin tekemien tilas-

tojen avulla saimme lisätietoa kaupungin rakenteellisista muutoksista sekä siitä, 

missä uudelle päiväkodille olisi tarvetta. 

 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa tehdään johtopäätöksiä aiempien 

tutkimuksien ja teorioiden perusteella. Siinä on tärkeää hypoteesien esittäminen ja 

käsitteiden määrittely. Aineiston keruussa tulee huolehtia tulosten numeerisesta mit-

taamisesta. Tässä tutkimusmenetelmässä määritellään tutkittavien perusjoukko ja 

siitä otetaan otos. Tässä menetelmässä on tärkeää tehdä päätelmiä, jotka perustuvat 

havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin. Kysely on survey-tutkimuksen yksi me-

netelmä. Siinä kerätään aineistoa strukturoidusti siten, että perusjoukosta otetaan 

tietty kohderyhmä, jolle kysely tehdään. Kyselyn avulla kerätty aineisto käsitellään 

määrällisen tutkimuksen keinoin. Kyselyn etuna on tehokkuus, sillä sen avulla tavoi-

tetaan suuri ihmisjoukko. Tarkasti suunnitellun lomakkeen avulla aineiston analy-

sointi on helpompaa ja nopeampaa. Haasteina kyselylomakkeen käytössä ovat: mah-

dollisuus pinnallisiin vastauksiin, helppoa jättää vastaamatta sekä lomakkeen yksise-

litteisyys. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 140, 193–195, 224; Koppa n.d.) 

 

Tutkimuksen kyselylomakkeen vastaukset analysoidaan selittämiseen pyrkivällä lä-

hestymistavalla. Siinä käytetään tilastollista analyysiä ja siitä tehdään päätelmiä. Tut-

kittavat asiat ilmenevät näin numeraalisessa muodossa ja niistä tehdään erilaisia ti-

lastoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 140, 193–195, 224; Koppa n.d.) Kartoitta-

van tutkimuksen tarkoitus on selvittää tutkittavan aiheen eri piirteitä ja löytää uusia 

näkökulmia sekä antaa lisätietoa vähän tunnetusta aiheesta. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2009, 138.) 

 

Kartoittavana tutkimusmenetelmänä meillä oli kvantitatiivinen työote. Keräsimme 

tietoa kohderyhmältä strukturoidun lomakkeen avulla. (Liite 1.) Analysoimme tulok-

set, jotta saimme niistä vastausta kysymyksiimme. Analysoimme kyselylomakkeet ja 

keräsimme niistä vastaukset taulukkoon kysymyskohtaisesti (Liite 2.). Täten saimme 

kokonaiskuvan kohderyhmän toiveista ja tarpeista, jonka avulla saimme vastausta 

kartoittavan tutkimuksen tavoitteisiin. Työssämme määrittelemme käyttämämme 
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käsitteet, hypoteeseja meillä ei ole. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikutti anonymi-

teetti. Meidän kyselylomakkeeseen vastattiin nimettömästi, joten se madalsi vastaa-

jien kynnystä lomakkeen täyttöön. Neuvola vastauspaikkana lisäsi tutkimuksen luo-

tettavuutta, sillä tavoitimme juuri meille oikean kohderyhmän. Tutkimuksemme tu-

losta käytämme oman päiväkotimme kehittämiseen. Näin voimme paremmin vastata 

tulevien asiakkaidemme tarpeisiin. 

 

 

5.2 Kartoittavan tutkimuksen toteuttaminen 

 

Aluksi teimme kyselylomakkeet (Liite 1.) tutkimustavoitteidemme ja tutkimuskysy-

mystemme pohjalta. Anoimme Jyväskylän kaupungilta tutkimuslupaa hakemuksella. 

Saimme luvan, jonka jälkeen sovimme neuvoloiden kanssa, kuinka toimitamme heille 

kyselylomakkeemme ja palautuslaatikot. Veimme lomakkeet ja palautuslaatikot Jy-

väskylän kaupungin alueen neuvoloihin, eli keskustaan, Palokkaan, Huhtasuolle, Hals-

silaan, Vaajakoskelle, Kuokkalaan, Kyllöön ja Keljoon. Veimme jokaiseen toimipistee-

seen 20 lomaketta, jolloin vastauksia yhteensä tulisi 160 kappaletta. Tämä olisi ideaa-

litilanne, joten todellisuudessa odotimme alempaa vastausmäärää. Veimme lomak-

keet ja vastauslaatikot neuvoloihin selkeästi esille ja hyvin saataville. Hakiessamme 

vastauksia, huomasimme toisissa neuvoloissa niiden olleen hautautuneina muiden 

papereiden alle. Meidän mielestämme tällä oli suuri merkitys tutkimuksemme vas-

tausprosenttiin. Täten se vaikutti myös tutkimuksemme luotettavuuteen. 

 

Vastausaikaa oli lokakuun 2015 ajan, jonka jälkeen haimme vastaukset analysoita-

viksi. Kyselylomakkeen vastaukset analysoimme selittämiseen pyrkivällä menetel-

mällä seuraavassa esitellyn mukaisesti. Kävimme vastaukset läpi ja määrittelimme 

vastaukset kysymyskohtaisesti. Teimme näistä taulukon (Liite 2.), josta näimme koko-

naiskuvan vastaajien mielipiteistä. Taulukkoa avasimme selittäen auki, jotta voi-

simme tehdä siitä loppupäätelmän ja löytää vastaukset tutkimuskysymyksiimme. 

Vertasimme vastauksia omaan näkemykseemme mahdollisesta päiväkodistamme. 
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5.3 Kartoittavan tutkimuksen tulokset ja niiden tulkinta 

 

Kokosimme tutkimustulokset yhteen taulukkoon, joka löytyy työn lopusta (ks. Liite 

2.). Seuraavaksi kerromme tutkimuksemme tuloksista ja pohdimme saimmeko vas-

tausta tutkimuskysymyksiimme ja sitä kautta täyttyikö asettamamme tutkimuson-

gelma. Saimme yhteensä vastauksia 28 lomaketta, mikä on mielestämme aika vähän. 

Lomakkeita varasimme vastaajille yhteensä 160 kappaletta, eli 20 lomaketta per neu-

vola, neuvoloita oli yhteensä kahdeksan. Vastausmäärä oli hyvin alhainen, niitä tuli 

28 kappaletta 160:sta neuvolaan viedystä lomakkeesta, eli vastausprosentti on 17,5 

%. Saamamme tutkimustulokset hyödynnämme liikeideamme jatkokehittämiseen. 

Kuvaamme tutkimustuloksiamme yksityiskohtaisesti ja tulkitsemme niitä ja lopulta 

teemme niistä johtopäätöksiä. 

 

 

5.3.1 Tutkimustulokset ja niiden luotettavuus 

 

Kerromme seuraavaksi tutkimuksemme tulokset, suluissa oleva numero kertoo vas-

taajien määrän. Vastauksiemme mukaan kaikki vastaajat (28) pitivät päiväkodin pie-

nuutta tärkeänä. Vastaajista osa (12/28) haluaisi lapsensa päiväkotiin, jossa lapsia on 

15–35 lasta. Vastaajista (15/28) luontopainotuksen merkitys oli vähäinen ja 11 vas-

taajalle merkitys oli suuri. Melkein puolet vastaajista (13/28) olisi maksanut päivähoi-

dosta 300 euroa kuussa tai vähemmän (9/28). Taulukossa 1. (ks. Taulukko 1.) näkyvät 

edellä mainittujen kysymysten 1-4 vastaukset havainnollistavassa muodossa. Koko-

naisuudessaan taulukko on liitteenä 2. (ks. Liite 2.) Kysyessämme päiväkodin tärkeim-

piä arvoja, saimme paljon erilaisia vastauksia. Niistä useimmin esiin nousseita järjes-

tyksessä olivat turvallisuus (14 vastausta), kiireettömyys (9), lapsen yksilöllinen huo-

mioiminen (8), lapsilähtöisyys (7), pysyvä henkilökunta (5), yhteisöllisyys (3), kasva-

tuskumppanuus (3), pienet ryhmät (3), ulkoilu (3) ja aktiviteetit (2), aikaa lapselle (2) 

sekä luottamus (2). Haluamme lisäksi nostaa vastauksista esille lasten kohtaamisen, 

läsnäolon ja terveen sisäilman. 
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Taulukko 1. Tutkimustuloksemme kysymyksistä 1-4. 

 

 

 

 

 

 

 

(Lähde: Liite 2, 58.) 

 

Vastauksia saimme kaikista Jyväskylän kaupungin neuvoloista. Osasta neuvoloista 

vastauksia tuli vain yhdestä kahteen, lopuista enemmän. Tutkimustulosten perus-

teella 16 vastaajan mielestä Jyväskylään tarvitaan uusi päiväkoti. Vastaajat asuivat Jy-

väskylän eri asuinalueilla. Tulosten mukaan suurin tarve uudelle päiväkodille olisi Pa-

lokassa ja Kangaslammella. Osalle vastaajista (10/28) mielestä sopivin etäisyys kodin 

ja päiväkodin välillä olisi 2-5 kilometriä. Lomakkeessa pyysimme vastaajia laittamaan 

päiväkodin valintaan vaikuttavat asiat tärkeysjärjestykseen. Pisteytimme tärkeysjär-

jestyksen siten, että tärkein asia sai 5 pistettä ja vähiten tärkeä sai yhden pisteen. 

Laskimme annetuille asioille kokonaispisteet, joiden avulla näimme mitkä asiat vai-

kuttavat vastaajien mukaan eniten päiväkodin valintaan. Tärkeimmät asiat järjestyk-

sessä olivat lapsiryhmän koko, arvot ja sijainti. Annoimme vastaajille mahdollisuuden 

vapaaseen sanaan koskien päiväkotiamme. Vapaan sanan kommentteja saimme kah-

deksan kappaletta. Niistä meille merkittävimpiä vastaajien kommentteja olivat ”työ-

hyvinvointi”, ”terve rakennus” ja ”lapsen ymmärtäminen yksilönä”. Mielestämme 

kannustavin kommentti kuului näin: 

”Mahtavaa, että Jyväskylään saadaan tällainen päiväkoti” 

 

Uskomme heikkoon vastausmäärään vaikuttaneen kyselylomakkeiden osittainen 

huono näkyvyys neuvoloissa. Osassa neuvoloissa lomakkeemme olivat piilossa mui-

den papereiden alla. Olisimme voineet rohkaista henkilökuntaa kannustamaan asiak-

kaitaan vastaamaan kyselyymme. Vastausmäärään vaikutti heikentävästi myös itse 

kysymyksemme. Ne saattoivat olla liian henkilökohtaisia osalle vastaajista, sillä ky-

syimme heidän arvojansa. Monille ne saattavat olla vaikeita asioita muille jaettavaksi. 
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Vastausten vähyyden vuoksi emme voi pitää tuloksia täysin luotettavina, vaan ne oli-

vat meille suuntaa-antavia. Mielestämme kartoittava tutkimuksemme on toteutettu 

hyvän tieteellisen käytännön mukaan. 

 

Opetusministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien ohjei-

den mukaan hyvä tieteellinen käytäntö tutkimuksen tekemisessä, tulosten kirjaami-

sessa ja niiden tulkinnassa tulee olla rehellinen, huolellinen ja tarkka. Menetelmät 

tiedonhankintaan, tutkimuksen tekemiseen ja arviointiin tulee olla eettisesti kestä-

viä. Käytettäessä muiden tutkijoiden tutkimuksia on selkeästi eriteltävä omat ja mui-

den tulokset. Koko tutkimusprosessi on yksityiskohtaisesti toteutettu. Tutkimuksen 

kaikilla osapuolilla tulee olla tiedossa yhteiset säännöt työskentelylle. Tutkimuksen 

kannalta tärkeät sidonnaisuudet tulee olla selvillä ja tulee noudattaa hyvää hallinto-

käytäntöä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–24.) 

 

 

5.3.2 Tulosten tulkinta 

 

Vastausten perusteella vanhemmille oli tärkeää pienet ryhmäkoot päiväkodissa. 

Tämä on meidän päiväkotimme lähtökohta, sillä pienten ryhmien avulla saamme lap-

sille aikaa ja kiireetöntä ilmapiiriä. Tulokset vahvistivat myös pienen päiväkodin ky-

syntää Jyväskylässä. Haluaisimme perustaa pienen päiväkodin Jyväskylään, joten 

saimme siihen vahvistusta tutkimuksemme avulla. Luonto- ja ympäristökasvatus eri-

tyisenä painotuksena päiväkodissa ei ollut yhtä merkittävä asia vastaajille kuin meille. 

Emme ole varmoja siitä, ovatko vanhemmat ymmärtäneet, mitä luonto- ja ympäristö-

kasvatus tarkoittaa päiväkodin arjessa. Olisimme toivoneet sen olevan merkittävämpi 

kuin mitä tutkimus osoitti. Olemme jääneet pohtimaan tämän vaikutusta päiväko-

timme kannattavuuteen ja oman mahdollisen paikkamme löytymistä Jyväskylän päi-

väkotimarkkinoilta. Tulosten mukaan potentiaaliset asiakkaat eivät olisi valmiita mak-

samaan toivomaamme päivähoitomaksua vaan he haluaisivat maksaa vähemmän. 

Tämäkin tulos mielestämme vaikuttaa kannattavuuteen ja siihen, riittääkö rohkeu-

temme yrittäjyyteen sekä siihen liittyviin taloudellisiin riskeihin. 
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Vastausten arvomaailma oli hyvin samansuuntainen, kuin meidän. Tulevan päiväko-

timme ideologia olisi vanhempien mielestä sopiva heidän lapselleen. Meidän mieles-

tämme kysymyksistä tärkeimmät kohdat olivat lapsiryhmän koko, arvot ja luontopai-

notuksen merkitys. Nämä asiat korostuivat mielestämme vastaajien valitsemissa ar-

voissa. Nämä tulokset antoivat varmuutta ja tukea päiväkodin perustamiseen. Oli-

simme tarvinneet enemmän vastauksia kysymykseemme asuinalueen tarpeesta pie-

nelle uudelle päiväkodille. 

 

Vastaajat asuivat hyvin hajanaisesti ympäri Jyväskylää ja samalta asuinalueelta tuli 

vain muutama vastaus, jolloin emme saaneet luotettavaa kuvaa alueellisesta tar-

peesta. Tämän johdosta emme pystyneet vielä päättämään sopivaa asuinaluetta päi-

väkodille ja tässä yhteydessä vanhempien matkan lapsen päiväkodilta kotiin pohtimi-

nen ei vastaisi meidän tämän hetken tarpeisiin. Yhteenvetona tutkimuksesta saa-

mamme tulokset vahvistivat ideaamme oman päiväkodin perustamisesta. Saimme 

ideastamme hyvää palautetta, joka auttaa jatkamaan visiomme kehittämistä eteen-

päin. 
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6 ”Aarnimetsän päiväkoti” 

 

Tässä luvussa käsittelemme omaa mahdollista tulevaa päiväkotiamme. Kuvaamme 

sen toimintaa, toiminta-ajatusta ja arvoja. Asetamme toiminnalle tavoitteet ja ker-

romme, miten toteutamme niitä tavoitteita. Lopuksi kerromme yhteistyöstä ja kasva-

tuskumppanuuden toteutumisesta. 

 

 

6.1 Päiväkodin kuvaus  

 

Meidän päiväkotimme olisi pienen pieni talo, jossa lapsille olisi lämmin ja turvallinen 

syli. Talo on nimeltään ”Aarnimetsän päiväkoti”, siellä lapset voivat yhteistuumin rau-

hassa iloiten leikkiä. Siellä on kodikas ja kiireetön tunnelma, siellä lapsen on hyvä ja 

helppo olla. Yhdessä saamme luonnon ihmeitä tutkia ja seurata kuinka metsänväki 

touhuissaan ahertaa. Retkillä opimme kuinka luontoa voimme kunnioittaa. Arjen as-

kareita yhdessä harjoitellen, toinen toisemme otamme kavereiksi. Sävelet soivat, 

pensselit sutivat ja vikkelät varpaat tömistellen, uusia taitoja saamme. ”Luontopäivä-

koti Aarnimetsässä” sinua vastassa on iloinen joukko naurusuita, rakkaudella ra-

jamme asetamme. Viikon touhuissa oppeja elämään keräämme ja mahamme täy-

teen luomuruokaa saamme. Kahvikupin äärellä ilot ja murheet yhdessä äitien ja isien 

kanssa jaamme. Päivään mahtuu leikkiä ja riemua, ruokaa maistuvaa sekä lepoa ja 

ulkona seikkailuja huimia. ”Aarnimetsän” sydämeen mahtuu koko päiväkodin väki. 

 

Tulemme perustamaan tulevaisuudessa mahdollisen päiväkotimme Jyväskylään. Jy-

väskylä tarjoaisi mielestämme hyvän mahdollisuuden uuden luontopainotteisen päi-

väkodin perustamiselle. Jyväskylä on suhteellisen suuri ja kehittyvä kaupunki, jonka 

lapsimäärä on kasvussa. (Päiväkoti- ja kouluverkkoselvitys 2014–2025 2014, 17.) 

Olemme verkostoituneet Jyväskylään, ensin lähihoitajana työskentelyn myötä ja par-

haillaan olemme verkostoitumassa Jyväskylän varhaiskasvatuskentän kanssa. ”Aarni-

metsän päiväkoti” on pieni päiväkoti, jossa on 24 päivähoitopaikkaa 3-6 vuoden ikäi-

sille lapsille. Työntekijöitä päiväkodissa tulee olemaan neljä, joista kaksi on sosio-

nomeja, eli me, ja yksi lastentarhanopettaja sekä lähihoitaja. Toinen sosionomeista 
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toimii puolet ajasta lastentarhaopettajan tehtävissä ja lopun aikaa päiväkodinjohta-

jana. ”Aarnimetsän päiväkoti” on ryhmätön. Se tarkoittaa sitä, että aamupäivän toi-

minnan aikana lapset jaetaan pienryhmiin. Pienryhmiä on kolme, joissa on lastentar-

hanopettaja/sosionomi, jotka toimivat pienryhmän lasten omahoitajina. 

 

Omahoitajuus tarkoittaa sitä, että jokaisella lapsella on oma hoitaja, joka vastaa hei-

dän asioistaan ja välittää heistä tarvittavaa tietoa eteenpäin muille kasvattajille. Pur-

tasen (2010) tekemässä opinnäytetyössä hän kertoo omahoitajuudesta ja sen merki-

tyksestä päiväkodissa. Hän viittaa Sinkkosen (2003) ajatuksiin omahoitajuudesta ja 

yhteistyön merkityksestä vanhempien kanssa. Omahoitaja pystyy keskittymään pa-

remmin omien hoitolastensa asioihin ja havainnoimaan niitä, joten tämä auttaa 

häntä syventämään vuorovaikutussuhdetta lapseen ja hänen vanhempiinsa. (Purta-

nen 2010, 14–15.) Omahoitajat pysyvät samana lapsen koko päivähoidon ajan. Muun 

ajan lapset toimivat yhdessä. Ryhmätön päiväkoti asettaa päiväkodin fyysiselle toi-

mintaympäristölle haasteita, jotka tulemme ottamaan tilojen ja toiminnan suunnitte-

lussa huomioon. Päiväkodin tilojen tulisi olla muunneltavissa, kodinomaisuutta unoh-

tamatta. 

 

Järjestämme ostopalveluna luomu- ja lähiruokalounaan lapsille. Tulemme tekemään 

itse päiväkodissa tarjottavat aamu- ja välipalat. ”Aarnimetsän päiväkodin” toiminta 

tulee jäsentymään viikkorytmin mukaan, jolloin toiminta tulee painottumaan eri vii-

konpäivinä teemoittain. Näitä teemoja ovat kodin askareet, leipomispäivä, ympäris-

töpäivä, taidepäivä ja retkipäivä. Luonto- ja ympäristökasvatus tulisi olemaan kiinteä 

osa tulevan päiväkotimme arkeamme ja niihin liittyviä asioita käsittelemme läpi vuo-

denkierron mukaan. 

 

 

6.2 Toiminta-ajatus ja arvot 

 

Arvopohja 

Meidän tulevan päiväkotimme toiminta pohjautuu selkeään arvopohjaan. Turvalli-

suus on yksi toimintamme lähtökohta ja tulemme ottamaan toiminnassa huomioon 
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sen eri osa-alueet. Kodinhenkisyys on meille tärkeä arvo, koska päiväkodissa lapset 

viettävät suuren osan päivästään. Päiväkodin tulisi siksi olla mahdollisimman kodikas 

ja lämminhenkinen sekä viihtyisä. Meille olisi tärkeää, että lapsi tuntisi olonsa hyväksi 

ja turvalliseksi koko päivän ajan. Päiväkodissamme arvostaisimme kiireetöntä ja rau-

hallista tunnelmaa. Meille olisi tärkeää koko päiväkodin henkilökunnan välillä vallit-

seva yhteisöllisyys ja hyvä ryhmähenki. Yhteisöllisyyteen mielestämme kuuluisi myös 

yhteistyö lähialueen kaikkien toimijoiden kanssa, kuten lasten vanhempien, koulujen 

ja muiden päiväkotien. Mahdollisesti tekisimme yhteistyötä myös eri seurakuntiin, 

lähellä olevaan kauppaan sekä poliisin, esimerkiksi liikennekasvatusta toteutettaessa. 

Mahdollisia yhteistyökumppaneita olisivat myös sosiaalitoimi ja nuorisotalot. 

 

Luonto- ja ympäristökasvatus 

Luonto- ja ympäristökasvatus ovat tärkeää varhaiskasvatuksessa, sillä lapsen saa-

dessa omakohtaisia kokemuksia ympäristöstään ja aktivoituessaan pohtimaan luon-

non ilmiöitä, hän oppii arvioimaan omaa toimintaa ja sen seurauksia. Ympäristökas-

vatuksen merkitys on ympäristöystävällisen elämäntavan kehittämisessä. Ympäristö-

kasvatus tarkoittaa kasvatusta, jonka avulla lapset oppivat arvostamaan luontoa ja 

elinympäristöään. Siihen kuuluvat myös asenteet ja arvot ympäristöä kohtaan. Päivä-

kodissa ympäristökasvatus pohjautuu lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen tukemi-

seen. Sen tavoitteena on antaa lapselle tietoa ja taitoa ympäristöön liittyen sekä 

myönteistä asennetta ja kykyä toimia erilaisissa ympäristöissä. Lapsen toiminta, osal-

lisuus ja kokemus ovat tärkeämpiä, kuin teoreettinen tieto. (Parikka-Nihti n.d., 12–

15; Raittila 2011, 208; Parikka-Nihti & Suomela 2014, 20, 22, 25 & 28.) 

 

Arjen pedagogiikka 

Arjen pedagogiikka tarkoittaa lapsen ohjaamista arjessa. Siihen sisältyy lapsen hoi-

don, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Lapsen hoitoon kuuluvat lapsen perus-

tarpeista huolehtiminen sekä hoivaaminen. Hyvä hoito on perusedellytys lapsen ko-

konaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle eli tätä kutsutaan nimellä Edu-

Care-malli. (Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma 2014, 13; Koivunen 2009, 12; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15–16; Helenius & Korhonen 2008, 
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71.) Arjen pedagogiikka tarkoittaa päiväkodissamme käytännönläheistä ja lapsiläh-

töistä, lapsen tasolle vietyä varhaiskasvatusta. Tällä tarkoitamme päiväkotia, jossa 

kaikilla on hyvä olla. Uusia asioita opimme lapsen iän ja kehitystason huomioiden ar-

jen eri toiminnoissa ja tilanteissa. Esimerkiksi alle 3-vuotiaiden lasten pukeutumisen 

ja riisumisen harjoittelun yhteydessä voidaan harjoitella matemaattisen orientaation 

sisältyviä asioita, esimerkiksi laskemalla lapsen kanssa yhdessä nappeja hänen takis-

taan. 

 

Lapsen luontainen tapa toimia 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan lapsi luonnollisesti toimiessaan 

leikkii, liikkuu, tutkii ja ilmaisee itseään taiteellisesti. Leikin avulla lapsi oppii elämäs-

sään tarvitsemiaan taitoja sekä käsittelee näkemäänsä, kuulemaansa ja kokemaansa. 

Leikkimisellä on suuri merkitys lapsen emotionaalisessa kasvussa. Liikunta on tärkeää 

lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Se tukee hyvinvointia, tuottaa iloa ja vahvistaa 

minäkuvaa sekä auttaa tunteiden ilmaisemisessa. Tutkimisen avulla lapsi tutustuu 

ympäristöönsä ja harjoittelee vuorovaikutustaitoja yhdessä lasten ja aikuisten 

kanssa. Lapsi saa tutkimisen kautta turvallisesti kokeilla, yrittää ja erehtyä. Taiteen 

avulla lapsi kokee esteettisyyttä ja pääsee luomaan mielikuvitusmaailmaa, jossa hän 

pystyy mihin vaan. Taide antaa lapselle erilaisia keinoja ilmaista itseänsä. Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet määrittelevät luonnontieteellisen orientaation perustu-

van havainnointiin, kokeilemiseen sekä tutkimiseen. Syy-seuraus-suhteiden avulla 

lapset tutustuvat eri luonnonilmiöihin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 20–25, 28.) 

 

 

6.3 Tavoitteet 

 

Haluamme painottaa päiväkodissamme luonto- ja ympäristökasvatusta. Ohjaamme 

lapsia arvostamaan ja kunnioittamaan luontoa sekä ympäristöänsä. Luonto- ja ympä-

ristökasvatukseen kuuluu mielestämme kestävä kehitys, green care-ajattelu, ekologi-

suus sekä kierrättäminen. Haluamme tarjota päiväkodissamme turvallista ja aitoa 
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ruokaa, joka on lähellä tuotettua tai luomua. Opetamme lapsille mistä ruoka on pe-

räisin ja miten se päätyy ruokapöytään. 

 

Päiväkotimme tärkein tavoite on lapsilähtöisyys, jonka avulla pyrimme saamaan lap-

sen äänen paremmin kuuluville. Meille on tärkeää vanhempien osallisuus päiväkodin 

ja lapsen arjessa. Henkilökunnan työssä jaksaminen on yksi tärkeä tavoite päiväkodis-

samme. Henkilökunnan työssä jaksamisella on merkittävä vaikutus lapsen hyvinvoin-

nille sekä laadukkaalle varhaiskasvatukselle. Tavoitteena meille on lapsilähtöinen ote 

lasten kasvatukseen, eli lapsen tarpeet määrittelevät annettavan hoidon määrän ja 

laadun. Tärkeää meille on lapsen ilo ja leikki, osallisuus, yrittäminen, tutkiminen ja 

onnistumisen kokemukset. Lapsella täytyy olla turvallinen olo, jotta hän pystyy ole-

maan ja toteuttamaan omaa itseään ja oppimaan uutta. Me mahdollistamme lapsen 

kuuluksi tulemisen, olemme läsnä ja paikalla häntä varten. Me luomme lapselle nämä 

mahdollisuudet kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Me pidämme huolta hänen ko-

konaisvaltaisesta kasvusta ja kehityksestä yhdessä vanhempien kanssa, kasvatus-

kumppanuutta tukien. 

 

 

6.4 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 

 

Tavoitteiden toteutuminen ”Aarnimetsän päiväkodissa” 

Meidän päiväkodissamme varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteet tulevat näkymään 

myös käytännössä joka päivä. Turvalliset ihmissuhteet tulisivat lapsille tutun ja luo-

tettavan henkilökunnan muodossa. Päiväkotimme painottuisi luontokasvatukseen, 

joten turvallinen ja terveellinen ympäristö toteutuisi. Ammattitaitoinen henkilökun-

tamme osaisi huomioida lapsilähtöisesti lasten iät ja kehitystasot sekä kannustaa 

heitä osallistumaan sekä vaikuttamaan päiväkodin arkeen. Konsultoimme erityislas-

tentarhanopettajaa, jos jollain päiväkodin lapsella esiintyisi erityisen tuen tarvetta. 

Tulemme ottamaan kuitenkin erityisen tuen tarpeet huomioon omassa toiminnas-

samme, esimerkiksi kuvien avulla. Arvostamme erilaisuutta ja haluaisimme ohjata 
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lapsia suvaitsevaisuuteen. Haluaisimme käydä lasten kanssa eri kulttuureita läpi il-

man leimaamista tai kategoriointia. Tällöin voisimme yhdessä luoda ilmapiirin, jossa 

jokaisella olisi hyvä ja arvostettu olo. 

 

Luontokasvatuksen toteutuminen ”Aarnimetsän päiväkodissa” 

Meidän päiväkodissa YK:n ympäristökasvatuksen ensimmäinen tavoite toteutuisi si-

ten, että korostaisimme ihmisen koostuvan eri osa-alueista ja muodostavan kokonai-

suuden. Ihmisen toiminnalla on vaikutusta ympäristöön. Ohjaisimme lapsia ymmärtä-

mään sitä ja syy-seuraussuhteita. Toinen tavoite näkyisi erityisesti arjen eri tilan-

teissa. Kertoisimme luonnosta ja sen suojelemisesta lapsille eri keinoin kuten satujen, 

metsäretkien ja taiteen keinoin. Kolmas tavoite toteutuisi uusien toimintamallien ke-

hittämisestä. Antaisimme lapsille mahdollisuuden itse vaikuttaa ja olla osallisena uu-

sien toimintamallien kehittämisessä ympäristön ja luonnon hyvinvoinnin suojelemi-

sessa. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintaympäristöt 

”Aarnimetsän päiväkodin” arjessa eri toimintaympäristöt näkyisivät lapsen tasolla. 

Fyysisesti päiväkoti tulisi sijaitsemaan luonnonläheisellä ja rauhallisella alueella Jyväs-

kylässä. Päiväkotirakennus olisi kodinomainen ja pieni, ideaalitilanteessa se olisi pieni 

omakotitalo omalla isolla pihalla. Sisätilat olisivat toimivat ja muunneltavissa lapsi-

ryhmän tarpeiden sekä eri toimintojen mukaan. Nostaisimme päiväkodin tilojen käyt-

töastetta vuokraamalla niitä erilaisiin tilaisuuksiin, kuten kokouksiin ja syntymäpäiviin 

hoitopäivän ulkopuolella. Fyysinen ympäristö suunniteltaisiin turvalliseksi ja lapsiläh-

töiseksi. Kiinnittäisimme huomiota toiminnalliseen ympäristöön kuuluvien asioiden 

hoitoon rakennuksen muokkausvaiheessa. Vastuumme kasvattajina olisi omassa toi-

minnassamme kiinnittää huomiota liiallisiin aistiärsykkeisiin ja vähentää niitä. 

 

Psyykkisessä ympäristössä korostuisivat persoonamme ja tapamme kohdata lapsi. 

Nämä ovat tärkeitä syitä meille päiväkodin perustamiselle. Meillä on hyvät vuorovai-

kutustaidot ja tulemme toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Tämä on tärkeää, koska 

lapset tulevat hyvin erilaisista perheistä ja kulttuureista. Hyvät vuorovaikutustaidot 

ovat hyvän kasvatuskumppanuuden perusta ja ne auttaisivat myös meitä lapsen kas-

vun ja kehityksen kokonaisvaltaisessa tukemisessa. Mentalisaatiotaitomme auttavat 



36 
 

 

meitä lapsen ja hänen perheensä ymmärtämisessä sekä heidän tarpeiden ja toivei-

den kuuntelemisessa. Sosiaalisen ympäristömme kulmakivenä olisi päiväkodin työn-

tekijöiden välisen luottamuksen ja arvostuksen näkyminen. Tämä vaikuttaisi lasten 

ryhmädynamiikkaan, kasvattajien sekä vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja se 

näkyisi koko päiväkodin ilmapiirissä. Pedagoginen ympäristö toteutuisi osaavan ja 

ammattitaitoisen henkilökunnan toimesta. Kulttuurinen ympäristö toteutuisi päivä-

kodissamme lapsen ja hänen perheen sisäisen kulttuurinen kunnioittamisena ja kas-

vatuskumppanuutena. Päiväkodin sisäinen kulttuuri näkyisi hyvinvoivana henkilökun-

tana ja tämä välittyisi lapsille ja heidän perheilleen laadukkaana varhaiskasvatuksena. 

 

Meidän päiväkodissa lapsi toimisi luonnollisesti leikkien, liikkuen, tutkien ja ilmaisten 

itseään. Mahdollistaisimme tämän päivittäisessä toiminnassa. Päiväkotimme luonto-

painotus tukisi lapsen luonnollista tapaa toimia. Esimerkiksi retkillä lapsi pääsisi tu-

tustumaan ympäristöönsä ja tutkimaan sitä. Luonnossa tulisi monipuolista liikuntaa 

lapsen ehdoilla. Luonto antaisi lapselle paljon erilaisia tapoja ilmasta itseään ja luon-

nonmateriaaleista voitaisiin tehdä monenlaista taidetta, esimerkiksi luonnosta saata-

vien materiaalien avulla tehtävä taulu. 

 

 

6.5 Yhteistyö ja kasvatuskumppanuus 

 

Kasvatuskumppanuus 

Lapsen kehityksen, oppimisen ja kasvun edellytyksenä päiväkodissa on toimiva kasva-

tuskumppanuus hänen vanhempien ja päiväkodin välillä. Kasvatuskumppanuus tar-

koittaa päiväkodin henkilökunnan ja lasten vanhempien välillä tehtävää yhteistyötä, 

jonka tavoitteena on kokonaisvaltaisen lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tuke-

minen. Tärkeää on yhdessä keskusteleminen ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen 

lapsen edun mukaisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31–32.) Kas-

vatuskumppanuus edellyttää dialogista eli tasavertaista vuorovaikutusta. Vanhem-

pien ja päiväkodin henkilökunnan on hyvä avata omia kasvatusmenetelmiään toisil-

leen sekä saavuttaa keskustelemalla ja toisen arvostamisella yhteinen linja lapsen 
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kasvatukseen. Lapsen kasvatukselle asetetaan yhdessä kasvatustavoitteet, joihin mo-

lemmat osapuolet sitoutuvat. Kasvatuskumppanuuden mahdollistaminen ja vahvista-

minen on päiväkodin henkilökunnan vastuulla. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 

2009, 118–119.) Vanhemmilla on erityistuntemus lapsestaan ja hänen elämästään, 

kun taas päiväkodin henkilökunnalla on osaamista lapsen kehityksestä yleisesti ja 

kasvatuspedagogiikasta. Hyvän yhteistyön sujumiseksi on tärkeää molemmin puoli-

nen kunnioitus. (Koivunen 2009, 151–152, 156.) 

 

Kasvatuskumppanuus toteutuisi ”Aarnimetsän päiväkodissa”, siten että henkilökun-

nan asenne ja arvot olisivat vanhempia kunnioittavia ja koko perheen huomioonotta-

via. Kiinnittäisimme huomiota vuorovaikutustaitoihimme, jotka mahdollistaisivat kas-

vatuskumppanuuden syntymisen ja kehittymisen. Henkilökuntamme olisi vanhem-

pien saatavilla ja helposti lähestyttävä. Yhtenä keinona haluaisimme tarjota vanhem-

mille mahdollisuuden yhteistyöhön kanssamme aamukahvien merkeissä. Päiväkodis-

samme tulisi olemaan kerran kuussa järjestettävä vanhempien aamukahvihetki sekä 

tärkeiden ihmisten päivä. Tällöin he voisivat tulla päiväkodille keskustelemaan las-

tensa asioista sekä kuulumisista henkilökunnan kanssa. Tämä olisi Vasu -keskustelun 

sekä haku- ja tuontitilanteiden välimuoto. 

 

Henkilökunnan välinen yhteistyö 

Henkilökunnan välisen yhteistyön onnistumisen pohjana on se, että jokainen antaa ja 

ottaa vastaan palautetta rakentavasti. Vuorovaikutustaidot ovat merkityksellisessä 

roolissa henkilökunnan yhteistyön onnistumisessa. Ammattitaitoinen henkilökunta ei 

loukkaannu saamastaan palautteesta vaan pystyy keskustelemaan siitä rauhallisesti. 

(Koivunen 2009, 167–168.) ”Aarnimetsän päiväkodissa” kiinnittäisimme erityistä huo-

miota henkilökunnan välisen yhteistyön syntymiseen ja vahvistamiseen. Keinoina sii-

hen olisivat säännölliset tiimipalaverit, henkilökunnan virkistysillat, ammattitaidon 

päivittäminen sekä henkilökunnan suunnittelupäivät. Työvuoropassit auttaisivat hen-

kilökuntaa hahmottamaan oman työvuoronsa mukaiset tehtävät ja vastuualueet. 

Kasvatuskumppanuus ja hyvä yhteistyö henkilökunnan välillä edesauttaisivat työssä-

jaksamista, työhyvinvointia sekä toimivaa yhteistyötä perheiden kanssa. Nämä antai-

sivat mahdollisuuden lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin huomioimiseen ja vah-

vistumiseen. 
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7 “Aarnimetsän päiväkodin” liiketoimintasuunnitelma 

 

Tässä luvussa kerromme tulevan päiväkotimme liiketoimintasuunnitelman niiden 

raamien perusteella, jotka meidän tiedossa tällä hetkellä on. Kerromme teoriaa liike-

toimintasuunnitelmasta ja liikeidean kuvauksesta. Kuvaamme oman tulevan päiväko-

timme liikeidean ja omaa osaamistamme yrittäjinä. Kuvailemme palveluita, asiak-

kaita ja markkinoita. Luvun lopussa laskemme toimintamme kannattavuutta hyvin 

yleisellä tasolla. 

 

 

7.1 Liiketoimintasuunnitelma 

 

Liiketoimintasuunnitelman tarkoituksena on kertoa yrityksen perustamiseen liittyvät 

tärkeät asiat ja toimet, jotka auttavat yritystä menestymään. Liiketoimintasuunnitel-

man rakenne riippuu yrittäjän ja yrityksen tarpeista ja ominaispiirteistä. Voi painot-

taa joko enemmän kannattavuutta ja talouslaskelmia tai yrittäjän ominaisuuksia ja 

kykyjä. (Hesso 2013, 10–11.) Meidän, ”Aarnimetsän päiväkodin” liiketoimintasuunni-

telma korostaa yrittäjien eli meidän ominaisuuksia. Me emme voi tehdä tarkkoja las-

kelmia toiminnan kannattavuudesta, kun perustaminen on vasta suunnitelmissa ja 

siinä on monia epävarmoja seikkoja, kuten esimerkiksi toimitilat. 

 

 

7.2 Liiketoimintasuunnitelma ja liikeidean kuvaus 

 

Liikeidean kuvauksen tarkoituksena on liiketoimintasuunnitelmassa kertoa mitä myy-

dään, kenelle myydään ja miten myydään. (Yrityksen perustamisopas 2014, 12; Liike-

toimintasuunnitelma n.d.). Meidän liikeideana on yksityisten varhaiskasvatuspalvelui-

den tarjoaminen Jyväskylässä. Tulemme mahdollisesti perustamaan luontopainottei-

sen päiväkodin, jonka palveluita tarjoamme Jyväskylän seudun lapsiperheille. Lapset 

ovat alle kouluikäisiä, tarjoamme siis päivähoitopalveluita ja esiopetusta. Päiväkodis-

samme toimii yliopistossa lastentarhaopettajan koulutuksen saanut työntekijä, jolla 

asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 14.12.1998/986, 4 § 
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& 7 §). määrittelemä kelpoisuus esiopetuksen järjestämiseen. Toimitamme perustuisi 

luontopainotukseen ja pieniin lapsiryhmiin. 

 

”Aarnimetsän päiväkodin” SWOT 

SWOT -analyysi eli riskianalyysi, jonka avulla arvioidaan oman liikeidean vahvuudet 

(Strength), heikkoudet (Weakness), mahdollisuudet (Opportunity) ja uhat (Threat). 

Yrittäjä arvioi, mitä sellaista osaamista hänellä on, mitä voitaisiin hyödyntää oman 

yrityksen pyörittämisessä. Tällaista osaamista ovat koulutus, työkokemus, harrastuk-

set, kielitaito yms. Tässä osiossa yrittäjän on myös hyvä miettiä mitä lisäkoulusta hän 

mahdollisesti tarvitsee. SWOT- taulukossa vahvuudet ja heikkoudet ovat yrityksen si-

säisiä tekijöitä ja mahdollisuudet ja uhat ovat puolestaan yrityksen ulkoisia tekijöitä. 

Sisäiset tekijät kohdistuvat nykyhetkeen ja ulkoisissa arvioidaan yrityksen tulevai-

suutta. (Puustinen 2006, 61–63; OPH: SWOT-analyysi n.d.; Suomen riskienhallintayh-

distys 2012–2015.) 

 

Taulukko 2. ”Aarnimetsän päiväkodin” SWOT. 

Vahvuudet 
 
Yhteinen visio 
Yhteistyön toimivuus 
Aikaisemmat koulutukset ja ammattitaito 
Tiedot ja taidot erityiskasvatuksesta 
Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta 
Ammatillinen itseluottamus 
Johtajuus 
Lapsilähtöisyys 
Kiinnostus luontoa kohtaan 
 

Heikkoudet 
 
Koulutuksen riittämättömyys 
Työkokemuksen vähyys lastentarhaopettajina 
Ei riittäviä valmiuksia päiväkotiyrittäjyyteen 
Taloudellinen tilanne 
Ammatillinen itseluottamus 
Johtajuus 
Epävarmuus 
Ei toimitiloja 
 

Mahdollisuudet 
 
Rohkeus 
Pienuus (pieni päiväkoti + pienet ryhmät) 
Luontokasvatus 
Arvot 
Soveltuva ja pätevä henkilökunta 
Yhteistyö lähialueen eri toimijoiden 
kanssa 
Johtajuus 
Työhyvinvoinnin merkitys 
Jyväskylä  

Uhat 
 
Taloudellinen tilanne 
Kilpailu 
Sopivat toimitilat 
Soveltuva ja pätevä henkilökunta 
Johtajuus 
Lakien muutokset 
Yhteiskunnan muutokset 
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Taulukossa ”Aarnimetsän päiväkodin” SWOT näkyvät meidän vahvuudet, heikkoudet, 

mahdollisuudet sekä uhat. (ks. Taulukko 2.) Meidän vahvuudet toimia yksityisinä päi-

väkotiyrittäjinä perustuvat yhteisiin näkemyksiin päiväkodista, toimivaan yhteistyö-

hön sekä monipuolisiin työkokemuksiin. Meillä molemmilla on aikaisempia tutkintoja 

suoritettuna, jotka vahvistavat ammatillista osaamista sekä kykyä toimia yrittäjinä. 

Toimintamme perustuu vahvoihin arvoihin ja moraalikäsityksiin. Haluamme olla hyviä 

johtajia, joten tämä on päiväkotimme vahvuus. 

 

Tällä hetkellä heikkoutemme päiväkotimme suhteen ovat vähäiset työkokemukset 

lastentarhaopettajan työtehtävistä ja ylipäätään päiväkodin johtamisesta. Haluamme 

lisää kokemusta päiväkodin hallinnosta ja johtajuudesta. Osaamisemme riittävät las-

ten kanssa toimimiseen ja arjen pyörittämiseen, mutta päiväkotia ylläpitävistä toi-

minnoista meillä ei ole tietoa ja osaamista. Näitä asioita ovat esimerkiksi henkilöstö-

johtaminen, työvuorosuunnittelu ja muut hallinnolliset seikat. Haluamme oppia näitä 

asioita, jotta voisimme toimia itse yrittäjinä ja johtajina päiväkodillemme. Kirjasimme 

SWOT -taulukkoon ammatillisen itseluottamuksen heikkoudeksi ja mahdollisuuksiin 

soveltuvan ja soveltuvan henkilökunnan. Tämä siksi, että tämän hetkisillä tiedoilla ja 

taidoilla se heikkous, mutta tulevaisuudessa mahdollisuus, sillä tulemme saamaan li-

sää ammattitaitoa aiheesta. Taloudellinen tilanteemme nyt on tiukka, emmekä pysty 

tällä hetkellä perustamaan päiväkotia. Meidän molempien täytyy vahvistaa omaa ta-

loudellista tilannetta, ennen kuin olemme valmiita ottamaan päiväkodin perustami-

seen tarvittavaa lainaa. Tämän hetkinen koulutuksemme tuntuu meistä riittämättö-

mältä päiväkodin perustamiselle ja toiminnan pyörittämiselle. Koemme tarvitse-

vamme lisää koulutusta, tietoa ja osaamista varhaiskasvatuksesta, jotta tunnemme 

olevamme valmiita päiväkotiyrittäjiksi. Nämä asiat pohjautuvat meidän tämän hetki-

sen osaamiseen. 

 

Tulevaisuuden haasteista eli uhista suurimpana näemme yrityksen tuottavuuden. 

Saammeko me riittävän toimeentulon päiväkodin toiminnasta? Uskomme, että laki- 

ja yhteiskuntamuutokset tuovat enemmän pieniä yksityisiä päiväkoteja kilpailemaan 

samoille markkinoille. Tämä lisää huoltamme asiakkaiden riittävyydestä. Kilpailijoina 

näemme kunnallisen päivähoidon ja yksityiset pienet päiväkodit. Subjektiivisen päivä-
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hoito-oikeuden rajaaminen vie meiltä mahdollisia asiakkaita, koska toisen vanhem-

man ollessa kotona, hänen lapsellaan ei ole oikeutta enää kokopäiväiseen hoitoon. 

Uhkana koemme sopivien toimitilojen löytymisen haasteen ja päiväkodin ideologian 

muuttamisen, jos sopivia toimitiloja ei löydy. Huolta herättää myös sopivan henkilö-

kunnan löytyminen, joka haluaa sitoutua meidän visioomme ja arvoihin. Hyvä johta-

juus vaatii rohkeutta kohdata haastavia tilanteita ja puuttua niihin sekä jämäkkyyttä 

ja luottamusta henkilökunnan tekemisiin. Johtajalta vaaditaan lisäksi rohkeutta ottaa 

vastuuta sekä omista toimistaan, että koko yrityksen puolesta. 

 

Pyrimme vaikuttamaan näihin uhkiin muuttamalla ne meille mahdollisuuksiksi tule-

vaisuudessa. Moniin asioihin pystymme vaikuttamaan, esimerkiksi koulutuksen ja 

muun oman toiminnan avulla. Uhkana oleva kilpailu päiväkotimarkkinoilla voi myös 

olla meidän kannalta mahdollisuus, sillä päiväkotien ketjuuntuminen suuriksi koko-

naisuuksiksi voi aiheuttaa sen, että vanhemmat voivat haluta pienen päiväkodin tuo-

maa turvallisuutta ja lämpöä lapselleen. Tällöin tämän hetkinen uhka muuttuu meille 

mahdollisuudeksi. 

 

Meillä on mahdollisuus päiväkodin perustamiseen tulevaisuudessa. Olemme rakenta-

neet yhteistyöverkostoa ja rakennamme sitä jatkuvasti lisää. Koulutuksen aikana 

olemme verkostoituneet erilaisten työ- ja harjoittelupaikkojen myötä, lisäksi olemme 

saaneet hyviä tulevaisuuden mahdollisia yhteistyökumppaneita erilaisten hankkeiden 

ja projektien kautta. Ymmärrämme verkostoitumisen olevan päiväkodin menestymi-

sen takana. Näemme mahdollisuutena päiväkodin toimivuuteen halun onnistua ja 

perustaa päiväkodin. Haluamme olla hyviä johtajia ja hankkia osaamista sen saavut-

tamiseksi. Koemme tärkeänä hyvinvoivan henkilökunnan, joten alusta asti panos-

tamme siihen. Tarvitsemme lisää koulutusta, harjoitusta ja varmuutta toimimiseen. 

On tärkeää pohtia yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksia, sillä voimme vaikuttaa 

niihin jo nyt opiskeluiden aikana, esimerkiksi hankkimalla tietoa erilaisten koulutus-

ten avulla. Jyväskylän kaupunki on kasvava (ks. edellä.), joten se uudet asuinalueet 

tarjoavat meille mahdollisuuden kannattavaan päiväkotitoimintaan. 
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7.3 Osaamisemme yrittäjinä 

 

Meillä kummallakin on aikaisempaa koulutusta eri koulutusaloilta; tutkinnot liiketa-

loudesta, sähköalalta ja sosiaali- ja terveysalalta. Mielestämme on hyvä, että meillä 

on kokemusta eri aloilta ja yhdistävänä tekijänä ovat lähihoitajan tutkinnot. Ne anta-

vat meille lisää ymmärrystä toimia yrittäjinä. Sosionomin tutkinto syventää meidän 

varhaiskasvatuksen osaamistamme. Koemme kuitenkin tarvitsevamme lisää koulu-

tusta. Olemme miettineet osaamisemme vahvistamista yliopiston varhaiskasvatuk-

sen opinnoilla. Työkokemusta meillä on paljon eri aloilta, myös sosiaali- ja terveys-

alalta. Nämä ovat kasvattaneet meitä ihmisinä ja luoneet meille valmiuksia toimia 

yrittäjinä. Aiomme työskennellä tulevaisuudessa eri päiväkodeissa, jotta saamme li-

sää työkokemusta ja näemme erilaisia toimintatapoja työskentelyyn. Näin vahvis-

tamme rohkeuttamme perustaa oma päiväkoti tulevaisuudessa. 

 

Vahvat puolemme yrittäjinä ovat läsnäolon taito, organisointikyky, periksi antamatto-

muus, luottamus ja usko omaan visioon. Kehittämisen kohteita meillä on jämäkkyy-

den harjoittelu, taidekasvatuksen suunnittelu ja toteuttaminen sekä rohkeus heittäy-

tyä. Lisäksi tarvitsemme koulutusta liiketoiminnalliseen osaamiseen, kuten talouden, 

markkinoinnin ja tuotteistamisen hallitsemiseen. Aioimme vahvistaa näitä kehittämi-

sen kohteita hankkimalla lisää koulusta ja hakemalla vahvistusta käytännön työn 

kautta. Erikoisosaamista meiltä löytyy asiantuntijuutta näkemisen, kuulemisen, vuo-

rovaikutuksen ja kielen haasteisiin. Lisäksi meillä on kokemusta perhetyöstä. Harras-

tustoiminnan kautta meillä on kokemusta lasten ja vanhempien kohtaamisesta ja oh-

jaamisesta. Toimiminen nuorisovaltuuston jäsenenä antoi meille omakohtaista koke-

musta ja ymmärrystä kunnan palvelujärjestelmästä. 

 

 

7.4 Palvelut, asiakkaat ja markkinat 

 

Palveluna tarjoamme 3-6 -vuotiaille lapsille päivähoitoa pienessä ryhmättömässä päi-

väkodissa. Lapsia päiväkodissa on yhteensä 24 ja kasvatustehtävissä toimii kolme ai-
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kuista. Päiväkotimme pohjautuu luontopainotukseen, pieniin ryhmiin, kodinomaisuu-

teen ja lasta arvostavaan hoitoon, huolenpitoon ja opetukseen. Tarkemmin kuvausta 

päiväkodistamme löytyy luvusta 6. Asiakkaitamme ovat Jyväskylän seudun lapsiper-

heet, jotka kiinnostuneet luontopainotuksesta tai haluavat vahvistaa lapsensa luon-

tosuhdetta. Asiakkaillamme on mahdollista saada lapselleen päivähoitoa koulun aloi-

tukseen saakka. Tämä mahdollistaa lapselle turvallisen kasvuympäristön ja tutut sekä 

luotettavat kasvattajat. 

 

Markkinatilannetta kartoitimme kyselyllä, joka tehtiin Jyväskylän neuvoiloissa. Teke-

mämme tutkimuksen (ks. Luku 4) mukaan yli puolet vastaajista oli sitä mieltä että, 

heidän asuinalueellaan Jyväskylässä olisi tarvetta uudelle päiväkodille. Tämän mu-

kaan koemme, että päiväkodillamme voisi olla kysyntää. 

 

 

7.5 Kannattavuus 

 

Kaikki liiketoiminta pohjautuu kannattavuuteen. Liiketoiminta on kannattavaa, kun 

sen menot ovat pienemmät kuin tulot. Tärkeimmät käsitteet liittyen kannattavuu-

teen ovat käyttökate, myyntikate, liiketulos ja tilikauden tulos. Yrityksen tulos on yksi 

tapa mitata yrityksen kannattavuutta. Tärkeää on tietää, mitä yrityksen tuloksella tar-

koitetaan, sillä se voi olla monia asioita. Se lasketaan tietyltä ajanjaksolta ja siihen ei 

kuulu arvolisäveroa. (Eklund & Kekkonen 2014, 72; Eklund & Kekkonen 2011, 63.) 

 

Käsittelemme tässä kannattavuutta hyvin yleisellä tasolla säädösten ja lakien anta-

mien tietojen perusteella. Esittelemämme tiedot pohjautuvat siihen, että tulevaisuu-

dessa mahdollisesti perustamme oman päiväkodin. Jyväskylässä yksityinen päiväko-

tiyrittäjän päivähoitomaksu koostuu palvelusetelistä. (Palveluohjausyksiköstä haetta-

vat tuet 2015). Laskimme Jyväskylän kaupungin palvelusetelin määrät -lomakkeen 

perusteella päiväkotimme kannattavuutta. Laskemme kannattavuuden kolmesta 

kuuteen -vuotiaille lapsille siten, että yhteensä kokopäiväisessä hoidossa heitä olisi 

24 lasta. 
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Olemme huomioineet päiväkotimme kuukausitulojen laskemisessa esiopetuksen pii-

riin kuuluvat lapset. Eli yrittäjinä saamme heistä samansuuruisen hoitomaksun kuin 

muistakin yli kolmevuotiaista lapsista. Suurimpana hoitomaksun maksajana esikou-

luikäisten lasten kohdalla on kunta koska esiopetus on heidän vanhemmilleen il-

maista. 

 

Taulukko 3. Päiväkotimme arvioidut kuukausitulot. 
Kuukausitulot: 
Hoitomaksu yli 3-vuotiaat 731 €/kk x 24 lasta = 17 544 €/kk 
Päiväkotimme kuukausitulot ovat 17 544 € 
(Lähde: Palveluohjausyksiköstä haettavat tuet 2015.) 

 

Työntekijöinä meillä tulee olemaan neljä kasvatustehtävissä toimivaa henkilöä, joi-

den kelpoisuusvaatimukset näkyvät laissa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön 

kelpoisuusvaatimuksista. (L 272/2005, § 7- § 8, § 10). Nämä ammattilaiset tulevat 

olemaan kaksi sosionomia, eli me, joista toinen meistä toimii päiväkodin johtotehtä-

vissä puolet ajasta, lopun aikaa hän on mukana toiminnassa lasten kanssa. Toinen 

meistä toimii kokoaikaisena lastentarhanopettajana. Muut lastenkasvatukseen liitty-

vät ammattilaiset ovat lastentarhaopettaja, jolla on esiopetusoikeus ja lähihoitaja, 

joka toimii lastenhoitajana. Siivoamme päiväkodin tilat itse, joten erillistä laitoshuol-

tajaa emme tarvitse. Ostopalveluna hankimme talonmiehen ja ateriapalvelun. Las-

kimme palkat yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan ja muut 

henkilöstökulut saimme palkkalaskurin avulla (ks. Kuvio 5.) 

 

Huomioitavaa palkoissa on, se että työntekijöiden iät ja työntekovuodet vaikuttavat, 

joten arvioimme ne. Tässä tapauksessa iät ovat 25 vuotta ja työkokemusta nolla 

vuotta. (Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2013, 33–34, 37; Palkkalaskuri 

2012.) Kokosimme menot yhteen taulukkoon. (ks. Taulukko 3.). Palkkojen lisäksi tulo-

jen tulee kattaa kiinteät kustannukset, joita ovat kiinteistöön liittyvät kustannukset, 

ruokapalvelut, materiaalit, lainan lyhennykset ja -hoitokulut, verot, vakuutukset, lelut 

ja välineet. Päiväkodin kirjanpidon hoitaisi kirjanpitotoimiston asiantuntija. Päiväko-

timme arvioidut ovat kuukausitulot 17 544 € ja arvioidut kuukausimenot ovat 11 

905,175 €, joten meille jää muihin kiinteisiin kustannuksiin 5 638,825 € kuukaudessa. 
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Taulukko 4. Päiväkotimme arvioidut kuukausimenot. 

Kuukausimenot: 
Palkka + muut henkilöstökulut: 
– Lähihoitaja G17: 1859,34 € + 416,31 € = 2319 €/kk 
– Lastentarhanopettaja G21: 2120,32 € + 463,92 € = 2584,24 €/kk 
– Sosionomi G21: 1+ ½ = 2120,32 € + 463,92 € + 1060,16 + 231,96 = 3876,36 €/kk 
– Päiväkodin johtaja G24: ½ = 2252,35 /2 =1126,175 € + 246,40 € = 1375,575 €/kk 
Kiinteät kustannukset 
– Vuokra: Esim. Jyskässä 1750€ /kk 
Kuukausimenot yhteensä ovat 11 905,175 € 
(Lähde: Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus 2013, 33–34, 37; Palkkalaskuri 

2012; Oikotie n.d., Vuokrattavat asunnot.) 
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8 Pohdinta 

 

Kerromme tässä luvussa millainen matka tämän opinnäytetyön tekeminen on koko-

naisuudessaan ollut, sen haasteita ja onnistumisen kokemuksista. Pohdimme myös 

millaiset valmiudet meillä on yrittäjyyteen. Työn tekemisen aikana olemme oivalta-

neet omaavamme taitoja, osaamista ja kykyjä, mitä tarvitaan varhaiskasvatuksen to-

teuttamisessa. Olemme oivaltaneet tutkimuksen olevan prosessi, johon kuuluvat 

haasteet, onnistumiset ja varsinkin kehittyminen. 

 

 

8.1 Opinnäytetyöprosessin pohdintaa 

 

Päätimme tehdä opinnäytetyönä asiakastoiveiden kartoittamisen, sillä haluaisimme 

perustaa oman päiväkodin tulevaisuudessa. Halusimme työn avulla saada selville yrit-

täjyysvalmiutemme, liikeidean kannattavuuden ja kykyämme perustella näkemyk-

siämme ja osaammeko ottaa huomioon kaikkia niitä asioita, mitä yrityksen perusta-

minen vaatii. Mielestämme koko matka opinnäytetyön eteen on ollut meille amma-

tillisen kasvun paikka. Opiskelutyyliimme sopi työn pitkäjänteisyys, sillä olemme saa-

neet kasvaa työn mukana. Aluksi tarkistimme jokaisen asian lähteistä, mutta loppua 

kohden osaamisemme kasvoi sekä ammatillisuutemme lisääntyi ja käsitteistö tuli tu-

tuksi. Aloitimme työn kolme kertaa alusta, kunnes hahmotimme kokonaiskuvan. Ta-

voitteet ja päämäärä työllemme olivat selkeitä, mutta keinot etenemiseen olivat hie-

man kadoksissa. 

 

Opinnäytetyönprosessin aikana olemme myös oppineet paljon itsestämme ihmisinä 

ja siitä, kuinka me koemme maailman. Yhteistyömme sujui todella hyvin, sillä 

osasimme ottaa toisemme huomioon ja kummankin omat vahvuudet veivät työtä 

eteenpäin. Vahvuutenamme meillä oli käytännönläheinen oppimistyyli. Opimme par-

haiten itse tekemällä ja käytännön töissä. Haasteena koimme kirjallisen tuotoksen te-

kemisen. Mielestämme tieteellistä tietoa on haastavaa sovittaa käytäntöön. Tarvit-

semme lisää harjoitusta tämän osa-alueen vahvistamiseen. 



47 
 

 

Koimme tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, eli tutkimuksen teorian, haasteelli-

sena soveltaa käytännön työhön. Olisimme voineet hakea tutkimuslupaa Jyväskylän 

kaupungilta aikaisemmin. Tämä olisi nopeuttanut tutkimuksen aloittamista, jolloin 

vastausaikaa olisi ollut enemmän ja mahdollisesti siten myös vastauksia. Yhteis-

työmme tutkimusaikana onnistui hyvin, mikä auttoi meitä ratkaisemaan haasteita. 

Meillä oli mielestämme hyvät lähteet, jotka olivat monipuoliset ja luotettavat. 

 

Olemme onnistuneet säilyttämään mielenkiintomme aihetta kohtaan koko prosessin 

ajan. Meidän osaamisemme ja tietopohjamme on lisääntynyt opinnäytetyön proses-

sin aikana. Varhaiskasvatuksen asiakirjat ja eri lakien osaaminen ja tuntemus on sy-

ventynyt. Olemme oppineet paljon luonto- ja ympäristökasvatuksesta ja sen mene-

telmistä. Yrityksen perustamiseen ja liiketoimintasuunnitelman tekemiseen olemme 

saaneet pohjatiedot, joita haluaisimme syventää, ennen mahdollisen päiväkotimme 

perustamista. 

 

 

8.2 Tutkimuksen pohdintaa 

 

Menetelmänä kyselylomake oli helppo ja nopea toteuttaa. Olisimme kuitenkin voi-

neet miettiä sen rakennetta enemmän. Olisimme voineet pohtia kysymysten asiasi-

sältöä, sillä emme saaneet aivan niitä vastauksia, joita olisimme tarvinneet. Lisäksi 

jatkossa emme sekoita keskenään suljettuja ja avoimia kysymyksiä, sillä niiden tul-

kinta ja vastausten kirjaaminen oli haastavaa. Toisaalta suljettujen ja avoimien kysy-

mysten samanaikainen käyttö mahdollisti vastaajien tarkemman mielipiteiden esille-

tulon. Haasteena koimme tulosten koonnin, miten saamme vastauksissa esille tulleet 

asiat ymmärrettävään ja selkeään muotoon. Mielestämme tutkimuksemme luotetta-

vuus oli heikko, koska vastauksia saimme vähän, vain 28 vastausta 160:sta. Oletettua 

vähäisempään vastausmäärään saattoi vaikuttaa mielestämme myös lomakkeiden 

esilläolo osassa neuvoloissa. Osa lomakkeista oli hautautunut papereiden alle neuvo-

loiden aulatiloissa. 
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Näkemyksemme mukaan se, että rajasimme kohderyhmämme alle yksivuotiaiden 

lasten vanhemmiksi, vaikutti vastausten lukumäärään. Toisaalta edesauttoi meille so-

pivimman kohderyhmän tavoittamisessa. Osa kysymyksistämme oli hyvin henkilö-

kohtaisia, joten uskomme sen vaikuttaneet osaltaan vastaamattomuuteen. Vastaus-

aikaa kyselylle olisi voinut olla enemmän, jotta useampi ihminen olisi ehtinyt vastaa-

maan. Ottaen huomioon tutkimuksen teossa ilmenneet haasteet, onnistuimme hyvin 

mielestämme saavuttamaan tutkimukselle asetetut tavoitteet. 

 

Aikaisempia tutkimuksia suoraan luonto- ja ympäristöpainotteisen päiväkodin kan-

nattavuudesta Jyväskylässä emme löytäneet. Löysimme kuitenkin tutkimuksia jotka 

sivusivat aihettamme, kuten luonnon vaikutukset lapsen kasvuun, kehitykseen ja op-

pimiseen. Saimme kartoittavassa tutkimuksessamme selville vanhempien kiinnostuk-

sen luonto- ja ympäristökasvatusta kohtaan. Painotus ei yksistään riitä vanhempien 

valintaan lastensa päiväkodin suhteen, vaan siihen vaikuttivat enemmän lapsiryhmän 

koko ja päiväkodin arvot. 

 

 

8.3 Tulosten johtopäätökset 

 

Ensimmäinen tutkimuskysymyksemme koski Jyväskylän tarvetta uudelle pienelle päi-

väkodille. Tähän kysymykseen emme oikein saaneet vastausta. Olisimme voineet 

muotoilla kysymyksen tarkemmin. Emme tutkimuksemme aikana valitettavasti saa-

neet yhteyttä Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluiden palvelujohtajalle, jolta olisimme 

mahdollisesti saaneet yksilöllisempää tietoa varhaiskasvatuspalveluista Jyväskylässä. 

Saimme tutkimuksemme avulla tietää, että Jyväskylässä olisi tarvetta uudelle päivä-

kodille esimerkiksi Palokassa tai Kangaslammella vanhempien mukaan. Vastausmäärä 

oli kuitenkin niin alhainen, että tulos ei ollut täysin luotettava. Toinen kysymyk-

semme käsitteli luontopainotuksen merkitystä päiväkodin valinnassa. Luontopaino-

tuksella olisi kysyntää Jyväskylän alueella. Lisäksi halusimme selvittää olisiko Jyväsky-

lään kannattavaa perustaa pieni luontopainotteinen päiväkoti. 
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Tutkimuksemme mukaan luontopainotus ei ollut tärkeää, sillä se sai tärkeysjärjestyk-

sessä vain vähän pisteitä (68/176). Emme saaneet kannattavuuteen tutkimuksen 

avulla selkeää vastausta, mutta laskimme sitä itse (ks. 7.4). Jyväskylässä luontopai-

notteiselle päiväkodille olisi asiakkaiden kiinnostusta, jos sen sijainti olisi sopiva. 

 

Tutkimuksen reliaabelius eli tutkimuksen toistattavuus tarkoittaa sitä, saako eri tutki-

mus kerroilla saman tuloksen. Tutkimuksen validius tarkoittaa sitä, että mittaako tut-

kimus juuri sitä, mitä on tarkoitus tutkia eli onko selitys luotettava (Hirsjärvi ym. 

2009, 231–232.) Tutkimuksemme tarkoitus oli saada ihmisten mielipide esille luonto-

painotteiseen päiväkotiin liittyen. Saimme ihmisten mielipiteet esille ja näin ollen tut-

kimuksemme tavoite toteutui, mutta reliaabelius ei. Meidän tutkimuksemme on va-

lidi, sillä saimme sen avulla selville asiakkaiden toiveita ja vahvistusta visiolle omasta 

päiväkodista. Tutkimuksemme luotettavuuteen vaikutti vastausten vähäinen määrä 

heikentävästi. Emme osanneet muotoilla tutkimuslomakkeeseen kysymyksiä siten, 

että ne olisivat selkeästi vastanneet meidän tutkimuskysymyksiin. Tutkimusloma-

ketta testasimme eri ihmisillä ja pyysimme heiltä arvioita lomakkeen toimivuudesta 

ja selkeydestä. Olisimme voineet avata lomakkeen info-osuudessa tarkemmin mitä 

luonto- ja ympäristökasvatus tarkoittaa ja kuinka se näkyy lasten päiväkodin arjessa. 

Tämä olisi mielestämme lisännyt lomakkeen ymmärtämistä, jolloin vastausmäärätkin 

olisivat sen seurauksena kasvaneet. Tämän johdosta koko tutkimuksen luotettavuus 

olisi lisääntynyt. 

 

 

8.4 Tulosten hyödynnettävyys ja jatkokehittäminen 

 

Teimme työmme koskien Jyväskylää, sillä se on kasvava ja vetovoimainen kaupunki. 

Tuleva mahdollinen päiväkotimme tulisi sijaitsemaan Jyväskylässä, joten mieles-

tämme on tärkeää kartoittaa ja selvittää Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluraken-

netta ja sitä, millaisia päiväkoteja täällä jo on. Jyväskylässä on päiväkoteja yhteensä 

82, joista kunnallisia on 54 ja yksityisiä 28. (Jyväskylän kaupunki 2015, Päivähoito ja 

esiopetus: päiväkodit.) Suoraan luonto- ja ympäristökasvatuspäiväkoteja emme löy-

täneet, mutta Tenavat myötätuulessa -päiväkodilla on Vihreä Lippu sertifikaatti. 
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Tämä tukee käsitystämme sille, että luonto- ja ympäristökasvatuksellisella päiväko-

dilla olisi mahdollisesti tarvetta Jyväskylässä. 

 

Päiväkotiamme perustaessa otamme huomioon Jyväskylän kaupungin alueen kaavoi-

tus- ja asuinaluesuunnittelmat, jotka määrittävät osaltaan päiväkodin fyysistä sijain-

tia. Niistä saamme tietoa suunnitteilla olevaista asuinkeskuksista ja -alueista. Näin 

voimme tavoittaa parhaiten asiakkaamme. Teemme ennen päiväkodin perustamista 

uuden kartoittavan kyselyn, jolla voimme tarkemmin suunnitella meille sopivinta alu-

etta päiväkodin perustamiseen. Selvitämme tuoreimmat tiedot koskien Jyväskylän 

kaavoitus- ja asuinaluesuunnittelmia. Näitä tietoja tarvitsemme, kun mietimme missä 

päin Jyväskylää olisi sopivin sijainti päiväkodille. Oman kokemuksemme mukaan ihan-

teellisin asuinalue voisi olla uusi omakotialue, sillä siellä asukkaat koostuvat pääsään-

töisesti lapsiperheistä. Esimerkiksi päiväkoti Amiraali sijaitsee asuinalueella, jossa 

suurimmaksi osaksi on omakotitaloja ja siellä on paljon lapsiperheitä. 

 

Uusimman KymppiR2015-ohjelman mukaan Jyväskylään aikavälillä 2020–2025 raken-

netaan uusia omakotitaloalueita. Näitä alueita ovat Ylämäyrämäen, Kauramäen, 

Sääksvuoren, Tuohimutkarinteen, Kinkovuoren, Ruokkeen, Tikkalan, Matinmäen ja 

Hupelin alueet. Ohjelman mukaan Jyväskylän uusilla omakotialueilla on kysyntää uu-

delle päiväkodille. Suurin tarve uudelle päiväkodille on vuosina 2020–2025 Keljon-

kankaalla ja Läntisen Palokan asuinalueilla. (Jyväskylän kaupunki 2015: Kymp-

piR2015-ohjelma, 14–15.) Me haluaisimme perustaa päiväkotimme Ylämäyrämäen, 

Tuohimutkarinteen tai Kauramäen alueelle, sillä ne ovat sijainniltaan meille sopivim-

pia. KymppiR2015-ohjelma tukee meidän visiota oman päiväkodin perustamisesta, 

sillä sen mukaan Jyväskylään tarvitaan uusia päiväkoteja. Ohjelman mukaan päiväko-

dille on tarvetta varsinkin Keljonkankaalla, joka voisi alueena sopia meidän päiväko-

dille. 

 

Mielestämme Jyväskylässä vallitsee lähi- ja luomuruokaa arvostava ilmapiiri. Jyväsky-

län alueella on paljon lähiruokapiirejä, kaupoista löytyy paljon erilaisia vaihtoehtoja 

lähi- ja luomuruoalle ja erilaisia pientiloja, jotka toimittavat tuotteita suoraan kulutta-

jalle. Tämän perusteella uskomme, että sillä on merkitystä myös lasten vanhemmille. 
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Tämä vahvistaa meidän uskoa päiväkotimme ideologiaan, mikä korostaa lähi- ja luo-

muruoan merkitystä. 

 

Meidän päiväkodin perustamisen ollessa mahdollista ja ajankohtaista, toimimme 

seuraavalla tavalla. Uskoisimme perustamisen tulevan ajonkohtaiseksi noin viiden 

vuoden kuluessa. Ensimmäisenä otamme yhteyttä Jyväskylän varhaiskasvatuspalvelu-

yksikön palvelujohtajaan, jonka kanssa keskustellemme minne alueelle Jyväskylässä 

olisi tarvetta päiväkodille sekä tutustumme väestökeskuksen ja tilastokeskuksen uu-

siin lukuihin väestöstä. Mietimme meille sopivimman yritysmuodon. Meille sopivien 

tilojen löydyttyä otamme yhteyttä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen (ELY-

keskus), Jyväskylän rakennusvalvontaan, Keski-Suomen pelastuslaitokseen ja Aluehal-

lintovirastoon (AVI) sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) 

tilojen tarkastamista ja lupien saamista varten. Osa näistä toimijoista valvoo ja ohjaa 

yksityisten päiväkotien toimintaa ja laatua. Otamme yhteyttä myös pankkiin lainaan 

liittyvissä asioissa ja Jyväskylän Uusyrityksenkeskuksen yrityksen perustamistoimiin 

liittyvissä saadaksemme apua, tukea ja ohjausta. Yrityksen vakuutusasioissa otamme 

yhteyttä vakuutusyhtiöön ja Keski-Suomen verotoimistoon päiväkodin verotukseen 

liittyvissä asioissa. Palkkaamme meille kirjanpitäjän talousasioihin. Palkkaamme 

meille sopivat työntekijät, otamme huomioon markkinointi ja mainostaminen sekä 

kiinteistönhuollon. Etsimme arvoihimme sopivan ateriapalvelun. 

 

Voimme hyödyntää saamiamme tuloksia oman mahdollisen tulevan päiväkotimme 

vision kehittämisessä, toimintatapojen luomisessa sekä yrityksen liiketoimintasuunni-

telman teossa. Jyväskylän kaupunki haluaa koosteen kartoituksen tuloksista ja niitä 

se voi käyttää varhaiskasvatuspalveluidensa kehittämiseen. Mielenkiintoinen tutki-

musaihe voisi olla ihmisten näkemysten tutkiminen luonto- ja ympäristökasvatuk-

sesta, eli mitä he ajattelevat sen sisältävän. Lisäksi voisi olla kiinnostavaa tutkia, mi-

ten Jyväskylässä eri päiväkodeissa luontokasvatus toteutuu. Lisätutkimusaiheena 

voisi olla myös miten lapsilähtöisyys näkyy luonto- ja ympäristökasvatuksessa. Näihin 

kysymyksiin toivomme saavamme vastauksia ennen mahdollista päiväkotimme pe-

rustamista. Jatkotutkimusehdotuksena voisi tutkia miten vanhempien koulutustaso 

vaikuttaa vanhempien arvostukseen luonto- ja ympäristökasvatusta sekä lähi-ja luo-

miruokaa kohtaan. 
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Liitteet 

Liite 1. Luontopainotteisen yksityisen päiväkodin asiakastoiveiden kartoittaminen 
 

Hyvät vanhemmat, 

Opiskelemme sosionomeiksi (LTO) Jyväskylän ammattikorkeakoulussa sosiaali-, terveys- ja 

liikunta-alan Hyvinvointiyksikössä.  Teemme opinnäytetyönä luontopainotteisen yksityisen 

päiväkodin perustamiseen liittyvää kartoitusta Jyväskylässä. Kartoitamme alle vuoden ikäis-

ten lasten vanhempien tarpeita ja toiveita luontopainotteiselle päiväkodille. Kyselyn tuloksia 

hyödynnämme päiväkoti-ideamme kehittämiseen. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja käsit-

telemme vastaukset luottamuksellisesti. Kyselyyn on aikaa vastata lokakuun 2015 ajan. An-

namme mielellämme lisätietoa opinnäytetyöhömme liittyen. 

 

Haluamme perustaa pienen kodinomaisen päiväkodin 1–6- vuotiaille lapsille. Päiväkoti sijait-

sisi luonnonläheisellä paikalla noin kymmenen kilometrin säteellä Jyväskylän keskustasta. 

Meidän päiväkotimme arvoja ovat lapsilähtöisyys, turvallisuus, kiireettömyys, rauhallisuus 

sekä yhteisöllisyys. Haluamme tarjota lapsille luomu- ja lähiruokaa. Painotamme päiväkodin 

toiminnassa luonto- ja ympäristökasvatusta sekä pienryhmätoimintaa.  Päiväkodissamme 

luonto- ja ympäristökasvatus näkyy luonnon arvostamisena, tutustumisena lähiympäristöön 

ja osana päivittäistä arkea. 

 

Ystävällisin terveisin, 

Hannele Laitinen H3129@student.jamk.fi ja Niina Mäntylä H8665@student.jamk.fi 

1. Pidätkö tärkeänä, että päiväkodin lapsiryhmät ovat pienet? 

a. Kyllä 

b. Ei 

2. Kuinka monta lasta haluaisit olevan koko päiväkodissa yhteensä? 

a. 10 – 15 lasta 

b. 15 – 35 lasta 

c. 35 – 50 lasta 

d. 50 – 70 lasta 

e. muu, mikä?______________ 

3. Kuinka suuri merkitys luontopainotuksella on päiväkodin valinnassanne? 

a. Ei yhtään merkitystä 

b. Vähän merkitystä 

c. Paljon merkitystä 
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4. Kuinka paljon korkeintaan olet valmis maksamaan kuukaudessa lapsesi päivähoidosta 

esittelemässämme päiväkodissa? Jyväskylän kaupungin korkein päivähoitomaksu lapselle on 

283 €/kk. 

a. 283 € 

b. 300 € 

c. 320 € 

d. 340 € 

e. Muu, mikä? ____________________ 

5. Mitkä ovat mielestäsi kolme tärkeintä arvoa päiväkodin toiminnassa? 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

6. Millä alueella asutte Jyväskylässä?_____________________ 

7. Onko mielestäsi asuinalueellanne tarvetta uudelle päiväkodille? 

a. Kyllä 

b. Ei 

8. Kuinka pitkän matkan olet valmis kuljettamaan lastasi luontopainotteiseen päiväkotiin? 

a. 0,5-1 km 

b. 1-2 km 

c. 2-5 km 

d. 5-10 km 

e. Muu, mikä?________________________ 

9. Laita seuraavat päiväkodin valintaan liittyvät asiat tärkeysjärjestykseen asteikolla 1-6, 

jossa 1=tärkein ja 6= vähiten tärkein. 

___Arvot: lapsilähtöisyys, turvallisuus, kiireettömyys, rauhallisuus, yhteisöllisyys 

___Painotus esim. luonto, musiikki, liikunta, seikkailu, taide, kädentaito 

___Päiväkodin koko 

___Päiväkodin sijainti 

___Lapsiryhmän koko 

___Muu, mikä?__________________ 

10. Tähän voitte kirjoittaa vapaasti muita tärkeitä asioita päiväkotiimme liittyen. 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Suuret kiitokset vastauksistanne, terveisin Hannele ja Niina  
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Liite 2. Tutkimustulokset 
 

Kysymykset/ 

 vastaukset yht. 

28 

 A  B  C  D  E Epä-

selvä 

Huomioita 

1. Pienten  

lapsiryhmien  

tärkeys 

28 — — — — — riippuu lasten iästä 

2. Päiväkodin  

lapsimäärä 

4 12 6 1 1 4 

(ab, abc, 

ac, bc) 

pienet ryhmäkoot, 

ryhmäkoko vs. työn-

tekijöiden määrä 

3. Luontopaino-

tuksen merkitys 

2 15 11 — — —  

4. Hinta 9 13 1 1 2 

(200, 150) 

2 

(ab, 

tyhjä) 

 

5. Tärkeimmät 

 arvot 

Turvallisuus 14 

Lapsilähtöisyys 7 

Aikaa lapselle 2 

Sisarusryhmät 

Oppiminen 

Monipuoliset akti-

viteetit 2 

Ryhmähenki 

Arvostus 

Kiireettömyys 9 

Lapsen yks.huo-

mioiminen 8 

Rakkaus 

Sijainti 

Ulkoilu 3 

Lapsen kehitys 

Kasvatuskeino 

Terveellisyys 

Pienet ryhmät 3 

Kohtaaminen 

Kuuntelu 

Joustavuus 

Terve sisäilma 

Kasvatuskumppanuus 

3 

Rehellisyys 

Ystävällisyys 

Samanarvoisuus 

Yhteisöllisyys 3 

Arki 

Ryhmäkoot 

Luottamus 2 

Läsnäolo 

Pysyvä hlö.kunta 5 

Avoimuus 

Luonnollisuus 

6. Asuinalue + 

7. Tarve (x) 

Keltinmäki 

Palokka 

Vesanka 

Lohikoski 

Kangaslampi 

Sarvivuori 

Kortemäki 

Haukkala 

Myllyjärvi 

Ristonmaa 

Vaajakoski 

Kortepohja 

Sääksvuori 

1 

5 

1 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

xx 

 

x 

xx 

x 

x 

x 

x 

 

x 

x 

x 

    

Yhteensä tarve  

uudelle päiväkodille 

16 kpl. 
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Puuppola 

Heinälampi 

Halssila 

tyhjä 

1 

1 

1 

2 

x 

x 

x 

x 

8. Etäisyys 2 7 10 6 1  

(5-6 

km) 

2 

(tyhjä, 

ab) 

 

9. Tärkeys- 

järjestys 

Lapsiryhmän koko 

Arvot  

Sijainti  

Painotus 

Päiväkodin koko 

 

Muut:  

176 p. 

121 p. 

72 p. 

68 p. 

63 p.  

 

muiden suositukset 4p. 

Annoimme tärkeysjärjestykselle 

pisteet, niin että tärkein saa 5 pis-

tettä ja siitä alaspäin siten, että vä-

hiten tärkein saa 1. pisteen. 

 

 

10. Vapaa sana Avoin keskustelu 

Kouluttaminen on hyvä 

Työhyvinvointiin kannattaa panostaa 

Terve rakennus 

Koulun läheisyys (kaverit) 

Koulun kanssa tehtävä yhteistyö 

Lapsille mielekästä tekemistä 

Lapsen kannustus ja tukeminen 

Selkeät rajat 

Turvallisuuteen huomiota 

Ei aina ohjattua toimintaa 

Mahtava idea tämä päiväkoti 

Lapsen tahti touhuissa 

Painotus hyvä 

Ei isoja lapsiryhmiä 

Pysyvät hyvät hoitajat 

Lapsen ymmärtäminen yksilönä  

Lapsen kunnioitus 

 


