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Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvailla erään oululaisen varhaiskasvatusyksikön 
lastentarhanopettajien kokemuksia varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta 
yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteena on kuvailla miten tutkittavassa 
varhaiskasvatusyksikössä toteutetaan tiivistä yhteistyötä vanhempien kanssa sekä saada 
kokemustietoa siitä, mitä on rinnalla kulkeva ja tasavertainen yhteistyö vanhempien kanssa 
kasvatuskumppanuudessa. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää soveltamalla tietoa tämän 
varhaiskasvatusyksikön toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. 
 
Opinnäytetyömme tietoperusta muodostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat lapsuuden 
ainutlaatuisuus, kasvatuskumppanuus, varhainen mukaantulo varhaiskasvatuksessa sekä 
vuorovaikutus ja dialogisia toimintamalleja varhaiskasvatuksessa. Käsitteellä varhainen 
mukaantulo halusimme tuoda esille uudenlaisen ajattelutavan perheiden hyvinvointia tukevasta ja 
vahvistavasta toiminnasta sekä rinnalla kulkemisesta. Tietoperustan tarkoituksena on tuoda esille 
vanhempien kanssa yhteistyössä tehtävää varhaista mukaantuloa osana kasvatuskumppanuutta, 
johon liittyy ensisijaisen tärkeinä osina ennaltaehkäisevä-, vuorovaikutuksellinen- ja dialoginen 
työote. 
 
Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus. Aineistonkeruumenetelmänä käytimme 
teemahaastattelua, joka toteutettiin ryhmähaastatteluina. Teimme kaksi haastattelua 
tammikuussa 2016, joista kumpaankin osallistui kaksi lastentarhanopettajaa. Analysoimme 
aineiston sisällönanalyysin avulla. 
 
Tutkimustuloksissa oli paljon yhteneväisiä tekijöitä tietoperustan kanssa. Tuloksissa korostui 
vanhempien kohtaaminen, kunnioitus ja niiden pohjalta luottamuksen syntyminen sekä perheiden 
hyvinvoinnin tukeminen. Tasa-arvoinen ja vanhemmuutta vahvistava kasvatusyhteistyö tukee 
myös lapsen hyvinvointia. Alati muuttuva yhteiskunta luo uudenlaisia tarpeita, joihin 
ammattikasvattajien on kyettävä vastaamaan; tämä pitää sisällään myös varhaiskasvatuksessa 
tapahtuvan yhteistyön vanhempien kanssa. 
 
Varhaisessa mukaantulossa osana kasvatuskumppanuutta on tärkeää kohdata perheet juuri 
sellaisina kuin he ovat ja huomioida heidän voimavaransa ja tarpeensa yksilöllisesti. Ajatuksena 
on, että vanhemman ei tarvitse olla täydellinen kasvattajaa varten.  
 

Asiasanat: varhainen mukaantulo, kasvatuskumppanuus, yhteistyö, vuorovaikutus ja dialogiset 
toimintamallit
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The purpose of this thesis was to describe kindergarten teachers’ experiences of early 
participation as a part of educational partnership. The aim was to describe how they accomplish 
intense cooperation with parents as well as describe equal opportunity of educational partnership. 
The day care center can use the results for developing and estimating their activity. 
 
This thesis was a qualitative study. Information was collected by theme interview method. We 
interviewed four kindergarten teachers from city of Oulu, whom we got the experiential 
knowledge. Theoretical framework of this thesis consists of four fields, which are uniqueness 
childhood, educational partnership, early participation and dialogical procedures in a day care 
center. Our theme interviews were based on these fields. The purpose of the theoretical 
framework was to bring out the preventive and interaction effects to the cooperation.  
 
The results highlighted respect, intensive interaction, trust and families’ welfare. Giving strength 
to a parenthood and equal cooperation will uphold children welfare. Society will change all the 
time and it will bring new variations to the cooperation with parents. It is important to meet every 
family uniquely and pay attention to their resources and needs. The main idea is that parents 
don’t have to be perfect in front of educator. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keywords: early participation, educational partnership, cooperation, interaction, dialogical 
procedures 
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1 JOHDANTO 

Lapset ovat ne, jotka uudistavat yhteiskuntaamme ja säilyttävät kulttuurin ja ovat ihmislajin 

pysyvyyden ehto. Lasten elämänlaatu vaikuttaa yhteiskunnan tasoon. Yhteiskunnan tehtävänä on 

mahdollistaa lapsuus sosiaalisessa järjestelmässä, joka vaikuttaa monin tavoin lapsen 

kasvuedellytyksiin ja elinoloihin. Suomessa on ollut koko 2000-luvun ajan keskustelua lasten 

hyvinvoinnista ja lapsiperheiden asemasta. (Salmi, Sauli & Lammi-Taskula 2012, 22-23.) 

 

Opinnäytetyössämme tutkimme erään oululaisen päiväkodin lastentarhaopettajien kokemuksia 

varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Varhainen mukaantulo käsite tuli esille tutustuessamme kirjallisuuteen. Arnkil ja Seikkulan (2014, 

194) kirjoittamassa julkaisussa oli ehdotettu termille varhainen puuttuminen muita ilmaisuja, kuten 

varhaista tukemista ja varhainen mukaantulo. Ajattelemme varhaisen mukaantulon käsitteen eri 

näkökulmasta ja osaksi kasvatuskumppanuutta, jonka vuoksi rajaamme puuttumisen 

perspektiivin pois. Varhaisella mukaantulolla tarkoitamme kasvattajien ja vanhempien yhteistyötä, 

jossa kasvattajat tukevat vanhemmuutta kasvatustyössä ja perheen hyvinvointia. Kasvattaja 

käsitteellä viittaamme varhaiskasvatusyksikön hoitohenkilöstöön. Mielestämme mukaantulo 

kuvastaa syvempää yhteistyötä perheen kanssa ja sen osallisuutta kasvatuskumppanuudessa eli 

varhaisen mukaantulon tarkoitus on ennaltaehkäisevä ja tukea antava toiminta. Se on tiivistä 

yhteistyötä ja vanhempien rinnalla työskentelyä lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Oulun 

varhaiskasvatuksessa toteutetaan arjessa jatkuvaa vuorovaikutuksellista kasvatuskumppanuutta 

sekä huomioidaan vanhempien osallistaminen, joka on prosessi, asenne ja olemisen tila (Oulun 

varhaiskasvatussuunnitelma 2013-2015, 17). 

 

Tutkimuksena varhainen mukaantulo on ajankohtainen, koska tämän hetkisen hallituksen 

tavoitteita sosiaali- ja terveyshuollossa ovat muun muassa lasten ja perheiden hyvinvointi sekä 

heidän omien voimavarojensa vahvistaminen. Painotuksia on asetettu ennaltaehkäisyyn, 

varhaiseen tukeen ja ihmisten osallistumisen vahvistamiseen. (Valtioneuvosto 2015, 18.)  

Uudessa varhaiskasvatuslaissa korostetaan myös yhdessä toimimista ja vanhemmuuden 

tukemista kasvatustyössä (36/1973, §2). Varhaiskasvatuksen yhtenä ulottuvuutena on 

kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa. Varhaiskasvatusta voidaan uudistaa monitahoisen 

aikuisyhteistyön ja yhteisöllisen toiminnan avulla lasta hyödyttäväksi kokonaisuudeksi. 

(Kaukoluoto 2010, 239, 243.)  
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Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus. Opinnäytetyössä haastatellaan erään oululaisen 

päiväkodin lastentarhanopettajia. Tarkoituksena on kuvailla lastentarhanopettajien kokemuksia 

varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta. Koska varhainen mukaantulo on 

käsitteenä laaja, rajaamme pois lasten kanssa tehtävän yhteistyön, erityistuen tarpeen sekä 

varhaisen puuttumisen. Keskitymme tutkimuksessamme yhteistyöhön vanhempien kanssa, johon 

liittyy tärkeinä osina kasvatuskumppanuus, ennaltaehkäisevä-, vuorovaikutuksellinen- ja 

dialoginen työote. Lastentarhanopettajien kokemustietoa voidaan käyttää varhaisen mukaantulon 

kehittämisessä tässä kyseisessä varhaiskasvatusyksikössä. Toivomme, että tutkimuksemme jää 

elämään varhaiskasvatusyksikköön ja kasvattajat alkavat myös pohtia varhaisen mukaantulon 

merkityksiä lapsen ja perheen hyvinvointiin, koska lapsuus on ainutlaatuista, elämä on tässä ja 

nyt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskeisiä käsitteitämme ovat varhainen mukaantulo, kasvatuskumppanuus, yhteistyö, 

vuorovaikutus ja dialogiset toimintamallit 
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2 VARHAINEN MUKAANTULO OSANA KASVATUSKUMPANUUTTA 

Tässä kappaleessa tarkastelemme lapsuuden ainutlaatuisuutta, kasvatuskumppanuutta, 

varhaista mukaantuloa osana kasvatuskumppanuutta sekä dialogisia toimintamalleja 

varhaiskasvatuksessa. Vuorovaikutusosaaminen ja ennaltaehkäisevä työote ovat keskeisiä osia 

varhaiskasvattajien työssä, joiden ymmärtäminen ja soveltaminen työssä vaikuttavat oleellisesti 

laadukkaaseen varhaiseen mukaantuloon. Onnistunut kasvatuskumppanuus on ensiarvoisen 

tärkeää luottamuksen luomisessa sekä varhaisessa mukaantulossa. Perheissä esiin nousevat 

mahdolliset haasteet ja tuen tarpeet kuuluvat myös varhaiseen mukaantuloon, jolloin myös 

huolen puheeksi ottamisen taito on merkityksellistä. Tässä opinnäytetyössä keskitymme kuitenkin 

ennaltaehkäisevään ja vuorovaikutukselliseen työotteeseen, josta erityisentuentarve ja varhainen 

puuttuminen on rajattu pois tarkoituksenmukaisesti. Päivähoito vahvistaa lapsen yhteisöllisyyttä ja 

kehitystä yhteistyössä perheen kanssa, se on rinnalle tulemista ja lähellä tukemista eli varhaista 

mukaantuloa.   

2.1 Lapsuuden ainutlaatuisuus  

Kaikilla on halu tulla kohdatuksi, kuulluksi ja nähdyksi kokonaisvaltaisesti omana ainutlaatuisena 

itsenään. Hyvien hoito- ja kasvatussuunnitelmien perustana on lasten perustarpeiden 

kohtaaminen ja tunnistaminen, joita kasvattajan on hyvä aika-ajoin pohtia. Lasten perustarpeet 

pitävät sisällään turvallisuuden ja selviytymisen, ennustettavuuden, yhteenkuuluvuuden ja 

välittämisen, itsenäisyyden ja autonomian, arvostuksen ja kannustuksen, realistiset rajat, tarpeen 

oikeudenmukaisuuteen ja hauskanpidon. Jokaisella lapsella on kaipuu siihen, että joku oikeuttaa 

heidän tunteensa ja tarpeensa juuri sellaisena kuin he ne kokevat. Varhaiskasvatuksessa 

kasvattajat tarkastelevat ja ymmärtävät lasta hänen eri vuorovaikutussuhteidensa kautta, mitkä 

vaikuttavat merkittävästi lapsen hyvinvointiin. (Kanninen & Sigfrids 2012, 20, 22-23.) Lapsen 

oikeudet voivat toteutua, mikäli huoltajat ja muut lasten kanssa työskentelevät tuntevat lapsen 

oikeuksien sopimuksen sisällön ja ymmärtävät, miten se vaikuttaa heidän toimintaansa. (MLL 

2015, viitattu 1.1.2016.)  

 

Lasten näkökulmasta varhaisella mukaantulolla tarkoitetaan lapsen-, ihmis- ja 

kansalaisoikeuksien täysimääräistä toteuttamista. Yhteiskunnan velvoite on huolehtia ja tukea 
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kaikkia lapsia, vanhempia ja perheitä. Varhaiskasvatuspolitiikan katsotaan olevan 

yhteiskuntapolitiikan ytimessä, jossa päivähoito sitoutuu aidosti työssään lasten näkökulmaan 

sekä oleellisena seikkana huomioi myös vanhempien ja työelämänpaineet omina erillisinä 

asioina. (Kaukoluoto 2010, 242-243.) 

 

Yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksien yleissopimus syntyi 20.11.1989. Komitean 

yleiskommenteissa tulee esille, että varhaiskasvatusyksiköissä huomioidaan lapsen kehityksen 

eri vaiheet, jotka perustuvat lapsen sosiaalisiin, kulttuurisiin ja taloudellisiin lähtökohtiin. Näin 

lapsen kehitystä edistetään yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti päivähoidossa. Lapsen persoonan, 

kykyjen ja taitojen paras mahdollinen kehittyminen muodostuu, kun kasvattaja tukee ja kannustaa 

vanhemmuutta lapsen kasvatustehtävässä. Oleellista lapsen hyvän kasvun ja kehityksen 

kannalta on kasvattajan ja vanhempien yhdessä tekemät suunnitelmat, jossa kunnioitetaan 

lapsen ihmisarvoa ja valmiuksia selviytyä elämässä. (Heinonen & Kuikka 2013, 197, 207-208.) 

 

Lapsen oikeuksien yleissopimus on tehnyt lapsista kansalaisryhmänä näkyviä sekä on oivallettu 

lapsuuden olevan arvokas elämänvaihe. Lapsella on oikeus tukeen ja suojeluun matkalla 

aikuisuuteen ja nämä seikat toteutuvat parhaiten turvallisessa kasvuympäristössä. Hyvässä ja 

toimivassa yhteisössä on tasa-arvoiset ja yhteiset tavoitteet ja oikeudet, jossa lapsi myös itse on 

tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan. Lapsen kasvun ja kehityksen tukena on 

vanhempien ja kasvattajien tietoisuus lapsen omista oikeuksista, joka on perusta yhteisöllisyyden 

vahvistumiselle. Lapsi, joka saa arvostusta ja kunnioitusta, osaa välittää sitä myös itse eteenpäin 

omassa yhteisössään. Aikuinen huolehtii, että lapsen oikeudet toteutuvat. (Heinonen & Kuikka 

2013, 197-199.) 

 

Lapsen oikeuksien sopimuksessa tulee esille, että yleisen tason päätöksenteossa katsotaan niin 

yksilö- ja perhekohtaisesti oikeita ratkaisuja, mutta aina lapsen edun mukaisesti. Lapsen 

itsemääräämisoikeudessa lapsen oma etu vaatii tietynlaista auktoriteettia. Aikuisen tulee 

tarvittaessa tehdä pienen lapsen puolesta päätöksiä lapsen edun mukaisesti, jopa joskus lapsen 

tahtoa vastaan. Lapselle tulee antaa vapautta, mutta ei liikaa, tämä on niin vanhempien kuin 

kasvattajienkin vastuulla. (Gottberg 2012, 50-51.) 

 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisten on hyvä tiedostaa, että tiettyihin perheisiin kasaantuu 

pahoinvointia. Vanhempien varhaiset kokemukset saattavat estää oman lapsen haasteisiin 

tarttumista. Pahoinvointi voi siirtyä sukupolvelta toiselle ja vanhemman voi olla vaikea ymmärtää 
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ongelmaa, jos se on kotona hyväksyttyä ja osana perheen arkea. (Huhtanen 2011, 48.) Myös 

vanhempien koulutus, sosioekonominen asema ja taloudellinen tilanne voivat vaikuttaa vahvasti 

lasten hyvinvointiin (Halme & Perälä 2014, 225).  Kasvattajan yhteiskunnallinen tietämys ja 

ymmärrys helpottavat havainnoimaan ja tukemaan lasta, jos esimerkiksi perheen sosiaalinen 

asema on heikko. Varhaisessa mukaantulossa kasvattajat antavat mahdollisimman hyvin 

toimivan ja tarpeellisen tuen lapselle sekä huomioivat tässä perheen toiveet. Vanhemmat voivat 

tarvita tukea myös omaan jaksamiseensa. Kasvattaja voi olla sekä tukena, että kuuntelijana ja 

erityisen huomion antajana lapselle, kunnes vanhempien voimavarat paranevat. Hän voi myös 

ohjata perhettä erilaisten palvelujen piiriin kuten perheneuvola tai mielenterveystoimisto. 

Vanhempien jaksamisen tukeminen voi vaikuttaa koko perheen hyvinvoinnin lisääntymiseen jo 

ennen kuin huolta syntyy. 

2.2 Kasvatuskumppanuus 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan lapsen kasvun ja kehityksen- sekä oppimisen tukemista 

yhteisillä tavoitteilla ja sitoutumisella vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten kesken. Nykyään 

kasvatuskumppanuudessa vanhempien osallistumista ja osallisuutta korostetaan enemmän. 

Kasvatuskumppanuus edustaa ensisijaisesti molemminpuolista luottamusta, sitoutumista ja 

keskinäistä kunnioitusta sekä neuvottelu- että sopimussuhdetta, jossa ammattilainen pyrkii 

arvostamaan vanhempien arvoja ja asenteita ja rakentamaan yhteisymmärrystä. 

Kasvatuskumppanuus koostuu vuorovaikutuksesta, jossa painottuu kuunteleminen, 

kunnioittaminen ja dialogisuus. Erityisen tärkeää vuorovaikutuksessa on, että ammattilainen ottaa 

aidosti vastaan vanhemman tiedon ja tuntemuksen lasta koskevista asioista. Yhteistyöhön 

ammattilainen tuo oman osaamisen ja asiantuntemuksen sekä vanhemmat oman, laadultaan 

erilaisen asiantuntijuuden. (Lämsä 2013, 51-52.) 

 

Kirjallisuudessa ja tutkimuksissa on yleisesti pohdittu paljon kasvatuskumppanuutta 

varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Yleisesti kasvatuskeskusteluissa painotetaan sitä, että 

kasvatusvastuu on vanhemmilla. Lisäksi tehdään selvä työnjako eri lasten kehitysyhteisöjen 

palvelujen kesken. Kasvatuskumppanuuden tärkeyttä painottaa ekologinen näkökulma ja sen 

yksinkertaistetut rinnakkaiset kehitysyhteisöt, joita ovat makro-, meso- ja mikrotasot. Ekologisen 

teorian mukaan lapsen ja ympäristön vuorovaikutusta voidaan tarkastella neljällä tasolla. 

Makrotaso eli poliittinen taso määrittää sen, miten hyvin tarvittavia palveluita on saatavilla 
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perheelle. Mikrotaso pitää sisällään lapsen perheen ja varhaiskasvatuksen. Mesotaso puolestaan 

pitää sisällään esimerkiksi sukulaiset tai toimintaterapian. Lapselle tärkein kehitysyhteisö on 

perhe, joka ei kuitenkaan voi yksin ohjata lapsen kehitystä. Oleellisesti kehitykseen vaikuttavat 

myös muut kehitysyhteisöt. Muiden kehitysyhteisöjen vastuu korostuu kasvatuskumppanuudessa 

silloin, kun vanhemmilla ei ole voimavaroja tai valmiuksia tukea lasta. (Rimpelä 2013, 31-32 ; 

Salminen & Tynninen 2011, 17.) 

 

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on luoda sujuva ja turvallinen arki lapsille ja nuorille sekä 

kohdata ja ratkaista mahdollisimman monia haasteita lapsen omassa ympäristössä. 

Tavoitteeseen päästään, kun lapsilla, nuorilla ja aikuisilla on hyvä vuorovaikutus arjessa ja he 

toimivat yhdessä. On tärkeää, että lapsen ja nuoren vanhemmatkin säilyttävät yhteyden lapseen 

vuorovaikutuksen kautta. Kenenkään ei tulisi jäädä yksin ja kaikilla olisi hyvä olla joku tukena 

arjessa, niin lapsella kuin aikuisella. Lähtökohtana kasvatuskumppanuudessa on kasvattajien 

verkoston luoma turvallinen ympäristö lapselle sekä vanhempien tukeminen kasvattajina. Tämä ei 

ole itsestäänselvyys vaan päiväkodin tulee tehdä aloite, jotta kasvatuskumppanuus saadaan 

toimimaan. Kasvatuskumppanuutta voidaan luoda vanhempien ja ammattilaisten keskusteluilla, 

vanhempainilloilla sekä muilla tapahtumilla, jossa vanhemmilla on mahdollisuus vertaistukeen 

muiden vanhempien kanssa. (Lämsä 2013, 52-53.) 

 

Varhaiskasvattajilla on velvollisuus muodostaa perusta kasvatuskumppanuuteen ja toteuttaa 

kumppanuutta yhteistyössä vanhempien kanssa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

mukaisesti. Kumppanuudessa molemmat osapuolet jakavat tietoa ja havaintoja lapsesta, niin 

päiväkodin, kuin kodinkin tapahtumista. Tiedonjaossa molemmat osapuolet saavat kattavan 

kuvan lapsen tavoista, leikeistä ja toiminnasta sekä muodostavat molemminpuolisen 

ymmärryksen lapsi-aikuissuhteen tunne-elämän laadun tärkeydestä oppimiseen ja hyvinvointiin. 

Samalla kokemuksista puhuttaessa tulee esille aikuisten sitoutuneisuus ja paneutuneisuus 

lapseen. (Kekkonen 2012, 42-43.) Lapsi ja hänen kokemusmaailmansa ovat lähtökohtana 

kasvatuskumppanuudessa, johon vanhemmat ohjaavat kasvattajia. Kasvatuskumppanuus tukee 

rakentaa yhdessä vanhempien kanssa pienistä palasista tukea antavaksi kokonaisuudeksi, koska 

kasvatuskumppanuus ei ole itsestään selvyys. (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma 2013-2015, 

17.) 

 

Kasvattajan ja perheen yhdessä toimimisen lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on yhdistää 

perheen kasvatusnäkemys, lapsen yksilölliset tarpeet sekä teoreettinen näkökulma lapsen 
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kasvusta ja kasvatuksesta. Perheiden erilaiset lähtökohdat otetaan huomioon yksilöllisesti sekä 

yhteistyötä toteutetaan jokaisen perheen tarpeet ja voimavarat huomioiden. Lapsi- ja 

perhekohtaista yhteistyötä tehden saadaan jokaiselle lapselle yksilöllinen, tarkoituksenmukainen, 

kehityksellisesti sopiva ja erityistarpeet huomioiva päivähoito. Yhdessä toimimisen edellytyksenä 

on vanhempainneuvonta ja tukeminen, vanhempien osallisuus sekä kasvatuskumppanuus. 

Perheiden halukkuus olla mukana lapsen hyvän päivähoidon rakentamisessa ja vastuun 

jakamisessa on yksi yhteistyön kulmakivistä. (Kaukoluoto 2010, 60-61.) Myös Oulun 

varhaiskasvatussuunnitelma (2013-2015, 17-18) tukee kasvatuskumppanuutta ja huoltajien 

osallisuutta yllämainituin tavoin.  

 

Vanhemmat kokevat kasvatuskumppanuuden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa 

käymänsä keskustelut vaikuttavana, uutta tietoa ja ymmärrystä luovina. Kasvatuskumppanuus 

mahdollistaa syvemmän vuorovaikutuksen ja tulevaisuuteen tähtäävän yhteistyön. Keskustelujen 

päämääränä on rikastuttaa, monipuolistaa ja yksilöllistää kasvattajien lasta koskevia tietoja, jotka 

lisäävät ymmärrystä lapsesta. Kasvattajat saavat keskusteluista myös tietoa lapsen 

kasvuympäristöä koskevista asioista, eivätkä asiat jää arvailujen varaan. Yhteistyön kehittämisen 

kannalta lapsi- ja perhekohtaisen tiedon jatkuvuuden ja kattavuuden rakentuminen 

prosessinomaiseksi on tärkeää. Kasvatusyhteistyö nähdään jatkuvaksi prosessiksi. (Kaukoluoto 

2010, 64-66.) Vanhemmilla on itse oikeus päättää millaista tietoa he antavat kasvattajalle 

perheestään ja lapsestaan. Kaikki tieto on luottamuksellista ja kuuluu vaitiolovelvollisuuden piiriin, 

jolloin tieto jää tiimin sisälle eikä asioista puhuta kahvihuoneessa tai käytävällä. (Koivunen 2009, 

173.) 

 

Monet tämän päivän vanhemmista luottavat omaan vanhemmuuteensa kasvattajina ja 

yhteistyökumppaneina, joiden kanssa myös yhteistyö on sujuvaa. On silti vanhempia, jotka 

tarvitsevat muita enemmän aikaa toimia tasavertaisina yhteistyökumppaneina, joille kasvattajien 

rohkaiseminen yhteistyöhön on tärkeää. Kasvattajien on hyvä ottaa huomioon, että osalla 

vanhemmista voi olla arkaileva tai pelokas suhtautuminen ammatti-ihmisiin. On osattava rajata 

tarpeen mukaan yhteistyöhön kuuluvat asiat ja kunnioittaa kodin yksityisyyttä sekä pohtia 

rehellisesti omaa suhtautumistaan yhteistyöhön. Kun vanhemmilla ja kasvattajilla on 

samankaltainen näkemys kasvuympäristöstä, on kasvattajan helpompaa tukea perhettä. (Ojanen, 

Ritmala, Sivén, Vihunen & Vilén 2013, 296.) Kun kasvattaja reflektoi omaa näkemystään hyvästä 

kasvuympäristöstä ja yhteistyöstä erilaisten perheiden kanssa, on se osa hyvää varhaista 
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mukaantuloa kasvatuskumppanuudessa. Kaikkia perheitä tuetaan ja muodostetaan tasavertainen 

yhteistyö erilaisista kasvatusnäkemyksistä huolimatta.  

 

Vanhempia kannustamalla ja osallistamalla perheen toiveet saadaan paremmin esille, joka 

puolestaan auttaa perhelähtöisessä ja lapsen yksilöllisyyttä huomioivassa varhaiskasvatuksen 

toiminnan suunnittelussa. Kaikilta vanhemmilta ei pidä vaatia läsnäoloa esimerkiksi 

vanhempainiltoihin, vaan oleellisempaa on hyvä yhteistyö ja sen sisältö. Vanhemmilla voi olla 

kuormittava työ ja työajat, joista kasvattajalla olisi hyvä olla tietoa (Koivunen 2009, 174.) Osa 

vanhemmista keskustelee mieluummin kasvattajan kanssa kahden kesken lapseen liittyvistä 

asioista. Kasvattaja voi lujittaa aikuisten välistä yhteistyötä kertomalla päivittäin vanhemmille 

positiivisia huomioita lapsesta, joita vanhemmat haluavat myös mielellään kuulla.  (Ojanen ym. 

2013, 296-298.) Yhteisen kasvatuslinjan luomisessa oleellista on perheiden kuuleminen. 

Varhainen mukaantulo osana kasvatuskumppanuutta on perheen arvojen ja tapojen 

kunnioittamista lapsen hyvinvoinnin tukemisessa. 

2.3 Varhainen mukaantulo varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuslaissa korostetaan lapsen ja vanhemman, tai muun huoltajan, yhdessä 

toimimista lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi, 

sekä vanhempien tukemista heidän kasvatustyössään. Lapsen vanhemmille on annettava myös 

mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsen varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 

arviointiin. (36/1973, §2, §7.) Varhaiskasvatuksen yhtenä tehtävänä on vanhemmuuden 

kohtaaminen ja perheiden tukeminen. Kasvattajan osaamisen haasteena voi olla kohdata 

yhteistyökumppaneina erilaiset perheet erilaisine tarpeineen. 1980-luvulta lähtien 

varhaiskasvatusta ohjaavat keskeiset teoriat ovat olleet Bronfenbrennerin ekologinen- ja 

kontekstuaalinen kasvun teoria, jossa korostuu kodin ja varhaiskasvatuksen keskeinen yhteistyö 

sekä kasvattajan kyky huomioida yksittäisen lapsen ja perheen tarpeet ja suunnitella 

kasvatuskäytännöt arkeen niiden pohjalta. Kulttuurin katsotaan olevan osana perheen arkea ja 

lähiympäristöä, joten perheen elämäntavat limittyvät voimakkaasti varhaiskasvatukseen sekä 

yhteiskuntaan. (Rantala 2004, 97-98.) 

 

Rehellinen ja avoin perheen kohtaaminen luo perustan yhteistyölle ja luottamukselle, jossa 

kasvattajat ymmärtävät erilaisia ihmisiä ja heidän taustojaan. Yhteistyön edellytyksenä on aito 
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kiinnostus työskennellä yhteistyössä vanhempien kanssa lasten hyvinvoinnin puolesta. 

Yhteistyökumppanina kasvattaja vaikuttaa toisiin ihmisiin tiedostamatta tai tiedostaen. Kasvattajat 

voivat toimia vuorovaikutussuhteessa niin, että perheet hyötyvät ammatillisesta tiedosta ja 

taidoista antamatta valmiita ratkaisumalleja vanhemmille. Kasvattajan voi joskus olla vaikeaa 

erottaa mitkä vanhempien yksityisistä asioista vaikuttavat lapseen ja millä asioilla taas puolestaan 

ei ole vaikutusta. Perheiden toiveiden ja tarpeiden yksityiskohtainen kuunteleminen on 

riippuvainen varhaiskasvatusyksikön tavoitteesta ja luonteesta. Perhelähtöisyydessä olennaista 

on perheen tarpeista lähtevä työsuunnittelu, ja kasvattajan on hyvä olla tietoinen perheeseen 

kuuluvista jäsenistä, sekä muista lapsen kehitykseen olennaisesti vaikuttavista ihmisistä. 

Kuuntelemalla ja tukemalla aidosti vanhempia, voidaan ennaltaehkäistä mahdollisia kriisejä ja 

myös muiden asiantuntijoiden tarvetta. (Ojanen ym. 2013, 301-302.)  

 

Varhainen mukaantulo on asiakaslähtöinen ja avoin tapa toimia, jossa voidaan olla esimerkiksi 

perheen mukana ja tukena lapsen niin sanotussa normaalissa kasvussa ja kehityksessä, sekä 

huomioida lapsen mahdolliset erityistuen tarpeet. Mukaantulo ei ole asiantuntijalähtöinen ja -

korosteinen ihmisten elämään puuttuva toimintamuoto, vaan positiivinen ennaltaehkäisevä 

työote. Toimintatapa sisältää matalan kynnyksen, mahdollistamisen ja välittämisen eli työtä 

ihmisten kanssa inhimillisesti. Inhimillisessä työssä korostuu voimakkaasti eettisyys, ihmisen 

ymmärtäminen, halu auttaa ja tukea mahdollisissa tilanteissa asiakkaan subjektiutta kunnioittaen 

ja arvostaen. Ihmiseltä ihmiselle työmuoto on vuorovaikutuksellista, tasa-arvoista, 

voimaannuttavaa sekä ottaa huomioon asiakkaan elämänolosuhteet niin yksilötasolla kuin myös 

elämään vaikuttavat taloudellis-sosiaaliset tekijät. Tärkeä ominaisuus ammattilaiselle on herkkä ja 

monikorvainen kuunteluote. (Kaukoluoto 2010, 217-219.) 

 

Koti ja varhaiskasvatus ovat pienen lapsen keskeiset toimintaympäristöt, joissa lapsen kasvun ja 

oppimisen tukeminen tapahtuu. Jo syntymästään alkaen lapsi oppii sekä hyvinvointia, että 

pahoinvointia, ja näiden tärkeimmät vaiheet sijoittuvat varhaislapsuuteen. Hyvinvointioppiminen 

jatkuu koko elämän. Kasvattajan tehtävänä on edistää lapsen ja perheen hyvinvointia, 

virikkeellistää kasvu- ja kehitysympäristöä, sekä tukea lapsen sosiaalista ja emotionaalista 

kehitystä. Kasvattaja mahdollistaa tällä tavoin hyvän ja turvallisen lapsuuden suunnitelmallisesti 

ja tavoitteellisesti yhteistyössä perheen kanssa. Varhainen mukaantulo tukee lasten ja perheiden 

arkea lapsen kasvuympäristöissä, kuten päiväkodissa. (Oulun varhaiskasvatussuunnitelma 2013-

2015, 6, 8, 15-16, 36.)  
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Lapsen ja perheen suojaavat tekijät ovat hyvinvoinnin perusta. Suojaavien tekijöiden puute voi 

olla vahingollista tai mutkistaa tilannetta ja ovat riski lapsen kasvulle tai kehitykselle, sekä koko 

perheen hyvinvoinnille ja terveydelle. Esimerkiksi hyvinvointiin voi vaikuttaa perheen vaikea 

taloudellinen toimeentulo ja köyhyys. Vanhempien sosiaalisen aseman on todettu myös 

vaikuttavan lasten hyvinvointiin, kuten elämäntyyliin tai terveystottumuksiin. Lapsiperheissä voi 

tapahtua suuria tai yllättäviä elämänmuutoksia, myös positiiviset muutokset voivat viedä 

voimavaroja perheeltä. Muutoksia voivat olla esimerkiksi muutto uuteen asuntoon, avio-/avoero 

tai vauvan syntymä perheeseen. Suuret muutokset voivat aiheuttaa muita enemmän haasteita 

perheessä ja äkilliset elämänmuutokset ovat vain pieni osa huolta aiheuttavista tekijöistä. 

Vanhempien hyvällä ja toimivalla parisuhteella on suora yhteys perheen hyvinvointiin, jolloin 

myös mahdollisia huolia syntyy vähemmän kuin tyytymättömässä parisuhteessa olevilla. (Halme 

& Perälä 2014, 221, 223.)  

 

Yhteistyön merkitystä vanhempien kanssa ei voi riittävästi korostaa (Koivunen 2009, 156). 

Toimimalla varhain, avoimesti, ja yhdessä vanhempien kanssa, voidaan päästä kestäviin 

ratkaisuihin kohtaamalla perheet kokonaisuuksina, joiden jäsenet ovat ainutkertaisia, fyysisiä, ja 

suhteissaan eläviä ihmisiä (Arnkil & Seikkula 2014, 193). Kasvattajan tieto perheiden 

elämänmuutoksista helpottaa tukemaan perhettä ja lasta lapsen mahdollisessa erilaisessa 

käyttäytymisessä, jolloin kasvattaja pystyy vastaamaan lapsen tarpeisiin paremmin eikä huolta 

synny. Vanhemmuutta tukemalla ja riittävän aikaisella mukaantulolla autetaan vanhempia 

löytämään positiivisia ratkaisuja leimaamatta perhettä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa 

vanhemmuutta tuetaan ja vahvistetaan positiivisia asioita, voidaan ehkäistä haasteiden 

kasaantumisen tuoma suurempi ongelma. Se mitä vahvistetaan, se vahvistuu.    

2.4 Vuorovaikutus ja dialogisia toimintamalleja varhaiskasvatuksessa  

Vuorovaikutus ja dialogisuus ovat tärkeitä välineitä kasvattajalle varhaisessa mukaantulossa 

osana kasvatuskumppanuutta. Aluksi avaamme käsitettä dialogisuus, joka on perusedellytys 

vanhempien kohtaamisessa ja varhaiskasvatuksen dialogisissa toimintamalleissa sekä 

vuorovaikutuksessa. Laadukkaassa varhaiskasvatuksessa käytetään erilaisia dialogisia 

toimintamalleja vanhempien kohtaamisessa. Eri menetelmiä on erilaisiin tilanteisiin, kuten 

ennaltaehkäisevään toimintaan tai jo huolen heräämisen jälkeiseen toimintaan. Tutkimukseemme 
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olemme valinneet tarkasteltavaksi Lapset puheeksi-menetelmän, vuorovaikutuksen sekä huolen 

puheeksi ottamisen.   

 

Dialogi on toisia osallistava ja tehokas kommunikointimuoto, jonka avulla voi sekä oppia että 

kehittyä, ja oppia itsestään uutta muiden avulla. Dialogisuudessa huomio kiinnittyy ihmisten 

väliseen kohtaamiseen, jossa tuodaan keskusteluun omat ainutlaatuiset käsitykset, uskomukset, 

arvot ja olettamukset. Dialogissa tarvitaan merkityksiä, tunteita ja toimintaa. Tärkeää 

keskustelussa on ottaa toinen osapuoli huomioon ja avaintaitoina pidetään tietoista läsnäoloa, 

kuuntelemista, itsensä ilmaisemista sekä kokemusten arvostamista. Erilaisten näkemysten sekä 

niiden hyväksyminen on lähtökohtana dialogiin. Dialogin tarkoituksena on saavuttaa yhteinen 

tapa erilaisten näkemysten käsittelemiseen, eikä suinkaan niiden osoittamiseen joko oikeiksi tai 

vääriksi. Tavoitteena on uuden luominen ja oivaltaminen. (Nummenmaa & Karila 2011, 47-48.) 

 

Vuorovaikutus on parhaassa tapauksessa vastavuoroista dialogia, joka on kahden ihmisen 

keskinäistä tasa-arvoa ja yksilöllisyyttä kunnioittavaa. Vuorovaikutuksellisessa dialogissa 

hakeudutaan keskinäiseen ymmärrykseen ja todellisuuden hahmottamiseen sekä huomioidaan 

molempien ehdotukset. Luottamuksellisessa vuorovaikutussuhteessa vanhempi kokee olonsa 

turvalliseksi. Tavoitteena on saavuttaa yhteinen todellisuus molempien osapuolten välille, vaikka 

yhteisymmärrystä ei aina syntyisikään. (Raatikainen 2015, 108-109.) Kasvatus- ja opetustyön 

näkökulmasta katsottuna dialogisuuteen ei kuulu harhaanjohtaminen, eikä toisen näkökulman, tai 

persoonan, halventaminen. Luottamuksellisessa ilmapiirissä vanhemmat ovat kykeneväisiä 

ottamaan vastaan annetun tiedon, sekä vaikuttamaan omalta osaltaan asiaan joutumatta 

kaunistelemaan niitä todellisuutta paremmaksi. (Mönkkönen 2007, 92-93.) 

2.4.1 Lapset puheeksi 

Varhaiskasvatuksessa tehdään paljon kehittämistyötä, kuten esimerkiksi kehitetään varhaisen 

tuen käytäntöjä (Kaukoluoto 2010, 216-217). Melko uudella Lapset puheeksi-menetelmällä 

pyritään päivähoidossa tukemaan lasten hyvinvointia yhteistyössä perheen kanssa. Menetelmän 

tarkoituksena on tunnistaa kehitystä tukevia tekijöitä, ja ennaltaehkäistä varsinaisten ongelmien 

ilmenemistä. Kasvattaja voi menetelmän avulla ottaa rakentavasti ja vanhempia kunnioittaen 

lapset puheeksi, jakaen ymmärrystä kyseisen perheen tilanteisiin ja esiin tuleviin näkökulmiin. 

Hyvä yhteistyö muodostuu keskinäisestä tuesta, yhteisistä pohdinnoista ja ongelmanratkaisuista 
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toimintamalleineen sekä lapsen hyvinvoinnin iloitsemisesta yhdessä vanhempien kanssa 

(Solantaus 2013, 2, 4-5.) 

 

Lapsen kehitysympäristöt vaikuttavat toimivalla yhteistyöllä merkittävästi lapsen hyvinvointiin ja 

kehitykseen arkisessa toiminnassa ja vuorovaikutuksessa. Lapsen kehitykselle on 

merkityksellistä olla itse osallisena psyykkiseen ja fyysiseen kehitysympäristöönsä. 

Jokapäiväinen toiminta ja vuorovaikutus ovat yhteydessä lapsen kehitykseen, joko tukien tai 

ongelmia tuottaen. Kehitykseen vaikuttavat myös yhteiskunnan tila ja toiminnalle annetut resurssit 

ja puitteet. Lapset puheeksi -menetelmässä keskeiset käsitteet ovat vahvuudet ja 

haavoittuvuudet, joita tunnistetaan lapsesta ja hänen kehitysympäristöistään. Vahvuuksien 

tukeminen ja onnistuneiden kokemusten luominen vievät lapsen suotuisaa kehitystä eteenpäin. 

Kodin ja päivähoidon antama hyvä palaute vahvistavat lapsen iloa ja tyytyväisyyttä, ja omalta 

osaltaan myös vähentävät haavoittuvuuksia, eli ongelmia tai haasteita, sekä niiden riskiä syntyä. 

(Solantaus 2013, 3-4, 7-8.)   

 

Elämässä sattuu ja tapahtuu kaikenlaista, jolloin haasteet ja vaikeudet voivat olla osana 

perheiden elämää. Lapset puheeksi – keskustelun tarkoituksena on olla läsnä tilanteissa 

mahdollisimman varhain, että päästäisiin rakentamaan lapsen arkea siten, että se tukisi häntä. 

Lapset reagoivat omilla persoonallisilla tavoillaan pieniinkin muutoksiin herkemmin kuin aikuiset 

uskovatkaan. Näihin pieniin muutoksiin kiinnitettäessä huomiota, on mahdollista suojata lapsen 

hyvinvointia muodostamalla lasta tukevaa ja ymmärtävää arkipäivää. Tarkoituksena on rakentaa 

lapselle häntä kannattelevaa päivähoitoa kodin lisäksi, jossa lapsen asiantuntijana toimivat sekä 

vanhemmat että kasvattajat omilla asiantuntemuksillaan. (Solantaus 2013, 2, 5.)  

 

Varhaisessa mukaantulossa on tärkeää, juuri lapset puheeksi – menetelmän kaltaiset keskustelut 

vanhempien kanssa. Kyseisellä toimintamallilla saadaan arvokasta tietoa perheestä. Aikuisten 

arjen paineet tuntuvat ja näkyvät myös lapsessa, jolloin kasvattajan on helpompi tukea lasta ja 

perhettä, jo ennen kuin varsinaisia haasteita tai ongelmia pääsee syntymään. Menetelmä 

pohjautuu lapsen voimavarojen etsimiseen ja niiden vahvistamiseen. Positiivisen asenteen ja 

toimintatapojen kautta voimme tukea ja vahvistaa paremmin hyviä toimintamalleja lapsessa, jotka 

tukevat myös perhettä. Varhainen mukaantulo on juuri mukana oloa perheen arjessa.  
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2.4.2 Vuorovaikutus 

Sosiaali- ja terveysalan keskeisimpiin työvälineisiin kuuluvat vuorovaikutustaidot, joita käytetään 

tietoisena niiden merkityksestä. Osa vuorovaikutuksesta on tiedostamatonta, ja osa tiedostettua, 

joka pitää sisällään katsomista, kuuntelemista, puhumista, koskettamista, hiljaa olemista, 

kehonkielen, ilmeet, eleet, sekä läheisyyden ja etäisyyden toisesta ihmisestä. Viestinnässä 

sanojen merkitys on vain noin seitsemän prosenttia. Kuulijan huomiosta 38 prosenttia saa 

oheisviestintä, kuten äänenpainot. Sanattomalla viestinnällä on suurin painoarvo, joka on 55 

prosenttia kokonaisuudesta. Teemme tiedostamatta ja tietoisesti havaintoja toisen ihmisen 

olemuksesta sekä siitä millä tavalla hän käyttää tilaa. Samaa kulttuuria edustavien välisessä 

vuorovaikutuksessa tulkinta on suhteellisen selvää. Monikulttuurisen vanhemman kanssa tulkinta 

saattaa olla moninaisempaa, koska ei voida varmuudella sanoa, tulkitseeko kasvattaja 

vanhemman siten kun tämä tarkoittanut, ja päinvastoin. (Laine, Ruishalme, Salervo, Sivén & 

Välimäki 2014, 230-231.) 

  

Ihmisten väliseen viestintään kuuluu sanallinen ja sanaton kommunikaatio. Sanallista viestintää 

käytämme päivittäin erilaisissa tilanteissa esimerkiksi, kun kerromme jostakin asiasta. Sanaton 

viestintä on yleisesti spontaania ja tiedostamatonta, kuten erilaisten tunteiden näkymistä 

kasvoilla, joita voi olla vaikeaa peitellä. Sanatonta ilmaisua ovat kehon kielen lisäksi 

käyttäytyminen, esineympäristö ja pukeutuminen, joilla on hyvin voimakas merkitys viestinnässä. 

Viestinnän perustekijänä on kuitenkin kieli, jolloin kasvattajan on hyvä tiedostaa kielen merkitys 

vuorovaikutuksessa. Kielen tulee olla selkeää ja ammattitermien ilmaisua tulee välttää 

sopeuttamalla puhetta lähemmäs asiakkaan ilmaisutapaa, joka auttaa yhteisymmärryksen ja 

luottamuksen saavuttamisessa. (Laine ym. 2014, 231, 235-236.) 

 

Vuorovaikutustilanteisiin liittyy oleellisesti katsekontakti, jolloin silmiin katsominen ilmentää 

luottamusta, avoimuutta, rohkeutta ja rehellisyyttä. Katsomalla toisaalle, voi herättää toisessa 

osapuolessa epävarmuutta ja tunnetta siitä, ettei tule kuulluksi ja ymmärretyksi. Silmiä 

kutsutaankin sielun peiliksi. (Laine ym. 2014, 236.) Hyvän vuorovaikutuksen syntymisessä ja 

ylläpitämisessä on tärkeää oikeanlainen katsekontakti, joka voidaan jakaa erilaisiin 

katsetyyppeihin. Katsetyyppejä voivat olla: virkakatse, sosiaalinenkatse ja intiimikatse. 

Virkakatseella kasvattaja saattaa ilmaista vanhemmille virallisuutta, jolloin vanhemmat voivat 

kokea tilanteen ainoastaan työasiaksi. Sosiaalisessa katseessa kasvattajan katse rajautuu 

silmien ja suun väliseen alueeseen tai kohdistaa sen vanhempien koko kasvoihin, kun taas 
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intiimissä katseessa katsotaan laajemmin. Eri tilanteet vaativat erilaisen katsetyypin, esimerkiksi 

virallisen katseen valitustilanteessa. (Raatikainen 2015, 112.)  

 

Hyvä kuunteleminen, samoin kuin dialogi, lähtee itsestä. Se on aktiivista havaintojen, tulkintojen 

ja muistamisen toimintaa koko olemuksella. (Nummenmaa & Karila 2011, 49-50). 

Vuorovaikutuksessa kuuntelemisen haasteena ovat keskittyminen liiaksi omiin ajatuksiinsa, 

toisen puheesta syntyneisiin mielleyhtymiin, ja ammattilaisen jo mahdollisesti olemassa olevat 

ennakkokäsitykset kyseisestä asiasta. Kuuntelemisen onnistuminen vaatii ammattilaiselta kykyä 

kuunnella ja antaa tilaa vanhemmille kertoa asiansa. Tämä vaatii hiljaa olemisen taitoa, jolloin 

asiaan voidaan saada ymmärrystä sekä kykyä huomioida asioita joita ei ehkä yleensä tule 

huomattua. Kuuntelemisessa on myös tärkeää pyrkiä eroon omista ennakkokäsityksistään jotka 

voivat vaikuttaa negatiivisella tavalla vuorovaikutukseen vanhempien kanssa. Yleisesti kasvattaja 

pyrkii löytämään puheesta vahvistusta omiin ennakkokäsityksiinsä, mutta vuorovaikutuksen 

onnistumisen kannalta kasvattajalta edellytetään kykyä huomata seikat, joilla voidaan kumota 

omat ennakkokäsitykset. (Väisänen ym. 2009, 19-20.) 

 

Ammattilaisen vahvat kannanotot ja mielipiteiden liiallinen tarjoaminen saattavat estää 

vanhemman mukaantulon vuorovaikutukseen. Saadaksemme kokonaiskuvan tilanteesta, olisi 

hyvä viivytellä omaa puhetta ja mielipidettä, jolloin pystymme pysähtymään, vaihtamaan suuntaa, 

ottamaan askeleen taaksepäin tai näkemään tilanteen uudessa valossa. Vanhempien 

ajatusmaailman ymmärtäminen ja siihen sisään pääseminen edellyttää kasvattajan odottamisen 

taitoa. Jos keskustelutilanne jumiutuu, sen voi laukaista pienellä tauolla, jonka aikana ajatukset 

ehtivät mahdollisesti selkiytyä – niin kasvattajalla kuin vanhemmallakin. Tauon aikana kasvattaja 

voi hakea hankalaan tilanteeseen tukea myös työparilta. (Väisänen ym. 2009, 21-22.) 

Kysymykset voivat olla keskustelussa ne, jotka auttavat ammatillisen keskustelun tavoitteen 

saavuttamisessa. Kysymyksillä avataan erilaisia teemoja, johdatellaan tarkastelemaan asioita 

syvällisemmin, sekä autetaan löytämään jotakin uutta; tällöin on oleellista valita kysymyksensä 

muoto oikein. (Nummenmaa & Karila 2011, 52-53.) 

 

Kasvattajan ei kannata käydä itselleen läpi etukäteen keskustelua vanhempien kanssa, mutta on 

hyvä, että kasvattaja tiedostaa omat ajatuksensa, ja omaa etukäteistiedon siitä, mitä asia koskee. 

Kasvattaja ei saa jäädä omien tietojensa tai ammattiroolin varjoon, vaan antaa keskustelulle 

avoin katsontakanta sekä muodostaa keskustelussa asian rakennetta. Kasvattaja voi miettiä 

etukäteen avauskysymyksen keskustelun käynnistämiseksi. Tällöin kasvattaja pääsee 



  

20 

tavoittelemaan kysymykseensä vastausta ja aiheessa kyetään pitäytymään. Tämä antaa myös 

vanhemmille tilaisuuden kertoa tärkeästä asiastaan, josta kasvattaja itse pääsee myös jatkamaan 

omaa ajatustaan. (Väisänen ym. 2009, 44-45.) 

 

Dialogissa merkityksellisiä asioita ovat läheisempään käsittelyyn poimitut avainsanat vanhempien 

puheesta, kuullun toistaminen, avoimet kysymykset, tilan antaminen sekä kasvattajan 

empaattinen olemus että kielenkäyttö. (Raatikainen 2015, 109.) Sanat ovat olennainen osa 

vuorovaikutusta. Ne ovat sosiaalisen kanssakäymisen väline, siksi kasvattajan on hyvä tiedostaa 

ensimmäisen puheenvuoron sanojen tärkeys. Vanhemmat tarttuvat kasvattajan puheenvuoron 

sanoihin ja keskustelu jatkuu. Kasvattajan sanat joko kiistetään, hyväksytään tai ne antavat 

vastauksen. Hyvä dialogi syntyy, kun kasvattaja tarttuu vanhempien antamaan sanaan sen 

kontekstin sisällä, joka on merkityksellistä keskustelussa. Hän kykenee sovittamaan sanan osaksi 

omaa vastaustaan, ja jatkamaan vuorovaikutusta sen pohjalta. (Väisänen ym. 2009, 46.) 

 

Suorapuhe on haasteellisin osa vuorovaikutuksellisessa dialogissa. Sillä tarkoitetaan asioiden 

ääneen sanomista, ja siinä tulee ilmi asioiden todellinen luonne ja tilanne. Suoraan puhuminen on 

aidosti puhumista, joka vaatii kuitenkin rohkeutta ja sitoutumista asiaan. Tilanteen suoraan esille 

tuominen vaatii riskinottoa ja itseluottamusta ammattilaiselta, koska tilanteessa on yleensä kyse 

aroista asioista. (Väisänen ym. 2009, 22.) Myös minä- ja sinä-kieli vaikuttavat puhumisessa 

paljon vuorovaikutukseen. Kasvattajan aktiivisesti käyttäessä minä- sanaa, ilmaisee hän asiansa 

vastuullisesti, ja vanhempia syyttämättä. Keskustelu on tällöin yleensä avointa. Sinä-kielessä 

kasvattaja saattaa vaikuttaa syyttävältä, koska sanojen painopiste on vanhempiin kohdistuva eikä 

kasvattajan omiin lähtökohtiin. (Raatikainen 2015, 110-111.) 

 

Nykyisin vuorovaikutuksen ja luottamuksen luomisessa ei kasvattajan tunteiden näyttämisen 

katsota olevan väärin, vaan hän voi olla inhimillinen, vaarantamatta siltikään omaa 

auttamiskykyään. Kasvattaja voi myös liikuttua koskettavasta tilanteesta, jolloin vanhemmat 

voivat kokea tulleensa huomatuksi erityisinä ihmisinä. Jokainen kasvattaja kehittää omaa 

herkkyyttään tunnistaa tilanteita, joissa on sopivaa ja luontevaa käyttäytyä tilanteen vaatimalla 

tavalla. Vuorovaikutussuhteessa tulee kiinnittää huomiota omaan vuorovaikutustapaansa, jotta 

asiakastilanne on mahdollisimman tasavertainen ja vanhemmat tulevat kuulluiksi. (Mönkkönen 

2007, 17.)  

 



  

21 

Vuorovaikutuksen onnistumisen haasteena voivat olla kulttuurierot, yhteisen kielen puuttuminen 

tai sen vähäisyys, jolloin tulkki on vuorovaikutustilanteessa tarpeellinen. Tällöin kasvattaja voi 

rakentaa luottamusta erilaisin vuorovaikutusmenetelmin ja kulttuurisensitiivisesti, jossa huomioi 

eri kulttuurien taustat. Kohtaamisen ja vuorovaikutuksen syntymisen yhtenä haasteena voidaan 

myös pitää sukupuolen merkitystä eri kulttuureissa. (Raatikainen 2015, 111.) Monikulttuurisuus 

on lisääntyvä asia Suomessa, ja kasvattajien tuleekin koko ajan enemmän ja enemmän kohdata 

eri kulttuuritaustaisia ihmisiä. On hyvä ottaa selville ennen kohtaamista kyseisen kulttuurin yleisiä 

tapoja ja tottumuksia, esimerkiksi kuinka tavatessa tervehditään, jotta saadaan alku 

luottamukselle ja yhteisymmärryksessä etenevälle yhteistyölle.  

2.4.3 Huolen puheeksi ottaminen  

Ongelmien sijasta mielekkäämpää olisi puhua omasta huolesta, joka on yksilöllinen näkemys ja 

muodostuu asiakassuhteessa. Kasvattajan huoli kohdistuu lapsen selviämiseen ja omien 

toimintamahdollisuuksien rajoihin, sekä lapsen, kasvattajan ja muiden lapsen kannalta 

merkityksellisten ihmisten suhteisiin. Huoli kehittyy vuorovaikutuksesta, ja sen perusteena on 

jokin haaste perheessä tai lapsessa, jonka kasvattaja havaitsee. Huoli herää kasvattajan 

havainnoista, jotka pohjautuvat tunteisiin, tietoon ja velvoitteisiin. Verkoston ja kasvattajan 

voimavarat, lapsen tilanne sekä kasvattajan intuitiivinen kuva voivat olla huolen taustalla. 

Kasvattajan huolen asteen määrittää tunteen voimakkuus ja laatu, joka muodostuu niin sanotusta 

hiljaisesta tiedosta tai äänettömästä ammattitaidosta. Intuitio on tärkeä työväline 

varhaiskasvattajalle, vaikka yleisesti ottaen tietoa arvostetaan, ja tuntumaa sen sijaan pidetään 

arveluttavana tai peräti petollisena. Ammattietiikka vaikuttaa siihen kuinka kasvattaja toimii 

haastavassa tilanteessa ja kokeeko hän lapsen tilanteen sellaisena, että se vaatii toimenpiteitä. 

(Erikson & Arnkil 2012, 21.) 

 

Kasvattajan huoli on ennakointia omista mahdollisuuksistaan auttaa lapsen kehittymistä tai 

selviytymistä sekä tukea perhettä omalla ammattitaidollaan. Pienen huolen alueella kasvattaja 

etsii keinoja muunnella omaa toimintaansa huolen vähentämiseksi. Jotta huoli vähenisi, on se 

otettava esille perheen kanssa ja käynnistettävä yhteistyö.  Harmaalla vyöhykkeellä kasvattaja 

joutuu pohtimaan, miten tehdä yhteistyötä perheen kanssa, tai millä tavalla ottaa huolta 

herättävät asiat puheeksi, miettimään lisäavun tarvetta ja sitä, miten luoda verkostojen ja 

vanhempien keskinäinen luottamuksellinen ja avoin yhteistyösuhde.  Tilanteen selkiyttäminen, 
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yhteistyön käynnistäminen sekä tukitoimien aloitus ovat tärkeitä, kun huoli on jo tuntuvaa. 

Harmaa vyöhyke on epäselvää aluetta ja siinä on paljon eri tulkinnan mahdollisuuksia, siksi se on 

myös kasvattajalle emotionaalisesti kuormittavin. Suurten huolten kohdalla kasvattajan on 

helpompi toimia, koska huolet ovat niin selkeitä. Tilanteet ja huolet ovat rajumpia, mutta 

kasvattajan ammattietiikka ohjaa häntä ottamaan huolet puheeksi ja toimimaan asian vaatimalla 

tavalla. (Pyhäjoki & Koskimies 2009, 187,190.) Katso kuvio 1. 

 

 

 

 

Ei huolta 

1 

Pieni huoli 

2 

Tuntuva huoli 

3 

Suuri huoli 

4 

Ei huolta 

lainkaan. 
Huoli tai ihmettely 

käynyt mielessä. 

 

Luottamus omiin 

mahdollisuuksiin hyvä. 

 

Ajatuksia lisävoima-

varojen tarpeesta. 

Huoli on tuntuvaa. 

 

Omat voimavarat ovat 

ehtymässä. 

 

Lisävoimavarojen ja 

kontrollin lisäämisen tarve. 

Huoli on erittäin 

suuri. 

 

Omat keinot ovat 

lopussa. 

 

Tilanteeseen on 

saatava muutos 

heti. 

KUVIO 1. Huolen vyöhykkeet (THL 2014, viitattu 17.11.2015) 

 

Kasvattajien tulee tunnistaa, niin lapsien kuin heidän vanhempienkin mahdolliset huolenaiheet. 

Kasvattaja voi vaistota tai huomata perheessä asioiden olevan huonommin kuin yleensä, jolloin 

huoli herää. Vanhemmat voivat myös tuoda esille omaa huoltaan jolloin kasvattajan on hyvä ottaa 

lieväkin huoli tosissaan, jottei tilanne pahene. 

 

Mahdolliset huolet tulee ottaa esille vanhemman kanssa varhain ja avoimesti. Oleellista on toimia 

niin, että lapsen kehitys ja kasvu turvataan ja päästään jatkamaan yhdessä työskentelyä, joka on 

oleellinen osa huolen puheeksi ottoa. Kasvattajan nostaessa esille huolensa, hän pyytää 

perheeltä apua oman huolensa vähentämiseksi. Pyrkimyksenä on sopia yhdessä perheen kanssa 

niistä keinoista, joilla huolta voitaisiin vähentää, esimerkiksi tukitoimien avulla. (Pyhäjoki & 

Koskimies 2009, 190.) 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Sankalahden mukaan vaikeiden asioiden 

esille ottamista ei tarvitse pelätä, vaan olisi hyvä heittäytyä avoimeen keskusteluun. Huolta saa 

tuntea, mutta se ei kerro koko totuutta. Huoli on subjektiivinen tunne, jonka perusteella lähdetään 

selvittämään asioita yhteistyössä vanhempien kanssa. Asioista täytyy saada kattavampi kuva ja 

pätevä arvio tilanteesta, joka ei aina tarvitse ammatillista toimenpidettä. Asioiden puheeksi 

ottamisen tavalla on suuri merkitys. Yhteistyön jatkuvuuden vuoksi ammattilaisen tulee harkita 

tarkoin miten ja milloin puhua perheelle. Olisi hyvä miettiä etukäteen miltä oma puhe voi toisesta 

kuulostaa ja asettua itse vanhempien asemaan, olla ihminen ihmiselle. (Peltonen 2009, viitattu 

11.8.2015.) 

 

Huolesta heränneiden havaintojen kirjaaminen on apuna puheeksi otossa. Konkreettisten 

havaintojen kertomisen jälkeen vanhemman on luontevampi ymmärtää kasvattajan huoli, sillä 

yleisellä tasolla kerrottu huoli voi jäädä ymmärtämättä ja yhteistyö vaikeutuu. Kasvattajalle voi olla 

hankalaa puhua konkreettisesti ja avoimesti vanhemmuuteen liittyvistä haasteista. Lapsen tai 

vanhemman piirteistä ja edellytyksistä ei tulisi puhua vaan ainoastaan itse toiminnasta, tällöin 

keskustelu pysyy arvostavana. Huolen ylös kirjaaminen ja havainnollistaminen helpottavat myös 

kasvattajaa pohtimaan tukimuotoja ja selventämään omia huolenaiheitaan. (Erikson & Arnkil 

2012, 22-23.) 
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tehtävän sekä kuvailemme 

laadullisen tutkimuksemme metodologisia lähtökohtia. Tarkastelemme myös aineistomme 

analyysimenetelmää sekä kohderyhmää. Lopuksi käsittelemme tutkimuksemme luotettavuutta ja 

eettisyyttä. 

3.1 Tutkimustehtävä, tarkoitus ja tavoitteet 

Tutkimustamme ohjaa kiinnostus lasten ja perheiden hyvinvointiin ja se, miten varhainen 

mukaantulo osana kasvatuskumppanuutta eli vanhempien rinnalla kulkeminen ja positiivinen 

työote näyttäytyvät käytännössä tutkittavassa varhaiskasvatusyksikössä. Tutkimuksemme 

tarkoituksena on kuvailla lastentarhanopettajien kokemuksia vanhempien kanssa yhteistyössä 

tehtävästä varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta.  Kuvailemme 

lastentarhanopettajien kokemuksia myöhemmin kappaleessa tutkimuksen tulokset. 

Tavoitteenamme on saada ainutlaatuista ja yksilöllistä kokemustietoa siitä, miten tutkittavassa 

päiväkodissa toteutetaan varhaista mukaantuloa vanhempien kanssa. Tutkimustamme voidaan 

soveltaa tämän varhaiskasvatusyksikön toiminnan arviointiin ja kehittämiseen.   

 

Tässä tutkimuksessa vastaamme kysymykseen: Millaisia kokemuksia lastentarhanopettajilla on 

varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta yhteistyössä vanhempien kanssa? 

 

Tutkimuksemme on rajattu vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön varhaisessa 

mukaantulossa osana kasvatuskumppanuutta. Perheiden hyvinvointi on meille merkityksellistä, 

johon tulevina ammattilaisina voimme vaikuttaa työskentelemällä rinnakkain yhdessä vanhempien 

kanssa kasvatustyössä lapsen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi. 

Varhainen mukaantulo käsitteenä on laaja, joten rajasimme pois erityistuentarpeen sekä 

varhaisen puuttumisen. Keskitymme tutkimuksessa kasvattajien yhteistyöhön vanhempien 

kanssa, johon liittyy ensisijaisen tärkeänä osana kasvatuskumppanuus sekä ennaltaehkäisevä-, 

vuorovaikutuksellinen- ja dialoginen työote.  
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Eettinen- ja asiakastyön osaaminen nähdään tärkeänä osana laadukasta varhaiskasvatusta. 

Nämä ammatilliset tavoitteet nousevat myös sosionomin (AMK) tutkinnon ydinosaamisen kautta 

(Mäkinen ym. 2009, 18). Yhtenä keskeisenä oppimistavoitteenamme on kehittyä sosiaalialan 

eettisellä osaamisalueella. Eettinen osaaminen on merkittävä osa-alue sosionomin työssä, sillä 

siinä sitoudutaan arvoihin ja etiikkaan sekä ymmärretään yksilön ainutkertaisuus ja edistetään 

tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta (Mäkinen ym. 2009, 166). Otamme eettisyyden huomioon 

tutkimusta tehdessämme kohtaamalla lastentarhanopettajat tasavertaisina ja ainutlaatuisina 

yksilöinä, sekä käsittelemällä luottamuksellisesti keräämäämme ja saamaamme tietoa. 

Lastentarhanopettajien kokemustiedon pohjalta kasvatamme ammattiosaamistamme arvojen ja 

etiikan merkityksestä varhaisessa mukaantulossa osana kasvatuskumppanuutta, jossa painottuu 

erityisesti perheiden tarpeista lähtevä työskentely. Tutkimus antaa meille mahdollisuuden saada 

uusia näkemyksiä työhömme tulevaisuudessa ja valmiuksia toimia varhaiskasvatuksen kentällä 

eettisesti kestävällä tavalla, huomioiden voimavaralähtöisen ja vanhempien osallisuuden 

toteutumisen. 

 

Toisena oppimistavoitteenamme on kehittää omaa ammattiosaamistamme asiakastyön 

osaamisalueella. Osaamisalueeseen kuuluu muun muassa sosionomin ammatillisen ja asiakasta 

osallistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen luominen sekä asiakkaan voimavarat ja tarpeet 

huomioon ottaminen. Sosiaalialantyön luonne voi olla esimerkiksi ohjaavaa, asiakasta tukevaa tai 

vierellä kulkemista. (Mäkinen ym. 2009, 100.) Lastentarhanopettajilta saamme kokemustietoa 

varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta yhteistyöstä perheiden kanssa. Omat 

vuorovaikutus- ja yhteistyötaitomme kehittyvät sekä kokemustieto antaa uusia lähestymistapoja, 

joilla voimme paremmin huomioida asiakkaan tarpeet ja voimavarat. Oppimistavoitteenamme on 

lisätä tietoa siitä, mitä on hyvä yhteistyö kasvattajien ja vanhempien välillä sekä miten se 

käytännössä ilmenee. Tulevina sosionomeina haluamme myös saada tietoa lapsen tasapainoisen 

kasvun ja kehityksen tukemisen tärkeydestä yhteistyössä vanhempien kanssa. Tavoitteenamme 

on lisätä omia ammatillisia taitojamme, jotta pystymme tukemaan perheiden hyvinvointia riittävän 

varhaisessa vaiheessa rinnalla kulkemalla eli kyseessä on varhainen mukaantulo osana 

kasvatuskumppanuutta. 
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3.2 Metodologiset lähtökohdat 

Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, sillä lähtökohtana on kuvata todellista elämää ja 

ymmärtää elämän monensuuntaisia suhteita mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

Tutkimuksestamme saatava tieto on kokemustietoa, jota määrällisin keinoin ei voi mitata yhtä 

syvällisesti. Laadullisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä paljastaa tosiasioita olemassa olevien 

väittämien sijaan. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 160-161.) Laadullisessa tutkimuksessa 

pyritään kuvaamaan, mitä tai millainen jokin ilmiö on tutkimukseen osallistuneiden ihmisten 

näkökulmasta (Kylmä & Juvakka 2007, 59). Laadullisen tutkimuksen keinoin meidän on 

mahdollista tuoda esille lastentarhanopettajien erilaisia näkökulmia ja kokemuksia varhaisesta 

mukaantulosta, kasvatuskumppanuudesta ja vanhemmuuden tukemisen hyvistä käytännöistä. 

Kokemustieto edistää ennaltaehkäisevää ja perheiden hyvinvointia tukevaa toimintaa, sillä 

varhaiskasvatus koskettaa suurta määrää varhaiskasvatusikäisiä lapsia, jossa 

kasvatuskumppanuus korostuu.  

3.3 Kohderyhmä ja aineistonkeruu 

Tutkimuksemme kohderyhmänä on neljä lastentarhanopettajaa eräästä oululaisesta päiväkodista. 

Lastentarhanopettajat valikoituivat siten, että heiltä löytyy tutkimuksen kannalta mahdollisimman 

paljon kokemustietoa saadaksemme kokonaisvaltaisen ja kattavan kuvan ilmiöstä. Työkokemusta 

lastentarhanopettajilla on vähintään kolme vuotta, jolloin vanhempien kanssa yhteistyöstä 

kokemustietoa on ehtinyt karttua. Haastattelun etuja on, että siihen voi valita tutkittavaan ilmiöön 

liittyen henkilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta aiheesta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74).  

 

Saimme tutkimusluvan (liite 1) tammikuussa 2016 Oulun kaupungilta laadittuamme koulun ja 

ohjaavien opettajien hyväksymän opinnäytetyön suunnitelman. Lähestyimme neljää 

lastentarhanopettajaa tapaamalla heidät henkilökohtaisesti varhaiskasvatusyksikössä. 

Lastentarhanopettajat antoivat suullisen suostumuksensa haastatteluun. Tämän lisäksi 

annoimme lisätietoa opinnäytetyömme aiheesta sekä informaatiota tutkimukseen osallistumisesta 

sähköpostin välityksellä. Sovimme haastatteluiden ajankohdista lastentarhanopettajien kanssa.  

 

Aineiston tiedonkeruussa käytimme teemahaastattelua (liite 2.), jotka toteutimme 

ryhmähaastatteluina. Teemahaastattelulla pyritään saamaan tutkimuskysymykseen liittyviä 
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asioita tutkittavan ilmiön ymmärryksen kasvattamiseksi. Teema tarkoittaa laajaa 

asiakokonaisuutta ja teemakysymykset ovat oikeastaan aihealueita, joihin ei voi vastata lyhyesti. 

Tarkoituksena on keskustella ilmiöön liittyvistä aihealueista, joista voi tulla esille uusia kysymyksiä 

ja asioita. Teemahaastatteluja tehdessämme pyrimme joustamaan ja olemaan 

kommunikointikykyisiä, jotta kaikki tarvittava tieto tulisi esille teemojen sisällöstä. Meiltä vaadittiin 

kykyä huomioida ja osallistaa kaikki haastateltavat tasapuolisesti ja saada kaikki haastateltavat 

osalliseksi tiedon tuottamiseen. (Kananen 2013, 58, 93-94.) Teemahaastattelussa tutkittavien 

ihmisten tulkinnat ja merkitykset asioista ovat keskeisessä osassa ja syntyvät 

vuorovaikutuksessa. Teemahaastattelu on avoin ja sitomaton menetelmä, joka mielestämme on 

kaikkein joustavin ja paljastavin haastattelumuoto. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 48, 53)  

 

Tämän tutkimuksen teemat perustuvat tietoperustaan ja vastaavat tutkimuskysymykseen ja 

tavoitteeseen. Teemoina haastatteluissamme olivat varhainen mukaantulo, kasvatuskumppanuus 

ja dialogisia toimintamalleja. Haastattelun teemat olivat kaikille haastateltaville samat. Eri 

teemojen alle kokosimme itsellemme apukysymyksiä (liite 3), jotta saimme varmasti kaiken 

mahdollisen tiedon tutkimuskysymykseemme. Päädyimme ryhmähaastatteluihin, jotta 

lastentarhanopettajilla syntyisi mahdollisimman kattavasti keskustelua teemojen tiimoilta. Ryhmä 

koostui kahdesta lastentarhanopettajasta, koska isommassa ryhmähaastattelussa voi jäädä 

oleellisia kokemuksia ja tietoa kertomatta eli kaikkien ääni ei tule kuulluksi. Teemahaastattelu 

voidaan tehdä joko yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelun avulla saadaan tiivistettyä 

tietoa, kun taas puolestaan yksilöhaastattelussa saadaan tarkkaa tietoa. Ryhmähaastattelu tuo 

mukanaan koko ryhmän vaikutuksen. (Kananen 2013, 94.)  

 

Haastattelut suoritimme tammikuussa 2016, jotka tehtiin lastentarhanopettajien työaikana. Yhteen 

haastattelukertaan varattiin tunti aikaa. Saimme luvan nauhoittaa haastattelut. Haastattelut 

kestivät 65 minuutista 45 minuuttiin ja nauhoitettua aineistoa kertyi yhteensä yksi tunti ja 50 

minuuttia.  Ennen haastatteluja avasimme varhaisen mukaantulon käsitteen 

lastentarhanopettajille väärinkäsitysten välttämiseksi. Haastateltavat saivat tutustua 

teemarunkoon ja johdantoon etukäteen. Menimme ajoissa haastattelupaikalle laittamaan tilan 

valmiiksi, joka oli varattu etukäteen haastateltavien lastentarhanopettajien 

varhaiskasvatusyksiköstä. Tila valittiin niin, että se oli rauhallinen ja häiriötön. Aloitimme 

haastattelun esittäytymällä ja lisäksi pyysimme lupaa käyttää äänitallenteita. Tallentaminen 

mahdollisti haastatteluiden sujuvuuden ja luontevan keskustelun ilman katkoja (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 92). Toinen tutkijoista havainnoi ja hoiti nauhoittamisen. Toinen haastatteli ja esitti 
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tarkentavia kysymyksiä teemoista. Haastatteluita tehdessämme pyrimme olemaan 

johdattelematta haastateltavia. 

3.4 Aineiston analysointi 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysissä loimme hajanaisen aineiston mielekkääksi, 

selkeäksi ja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, josta teimme selkeitä ja luotettavia johtopäätöksiä 

tutkimukseemme (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108). Tutkimuksen ytimenä on kerätyn aineiston 

analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko, johon tähtäsimme jo tutkimuksen alkuvaiheessa. 

Tutkimuksen analyysivaiheessa meille selvisi, millaisia vastauksia saimme 

tutkimuskysymykseemme. Aloitimme analyysin teon jo haastattelutilanteissa havainnoimalla 

ilmiötä ja aiheiden toistuvuutta. Laadullinen tutkimuksemme säilytti aineiston sanallisen muodon, 

jota analysoimme. Pyrimme todentamaan aineiston avulla teoreettisia lähtökohtia, jotka nousevat 

esille tietoperustastamme. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136.) 

 

Haastattelun äänitteet litteroimme heti haastatteluiden jälkeen sanatarkasti. Litteroitu aineisto on 

kirjoitettu arial narrow fontilla 12 ja rivivälillä 1.5, jota kertyi 34 sivua. Tulostimme litteroinnit, jonka 

jälkeen luimme ne huolellisesti läpi. Lukiessamme teimme muistiinpanoja sekä alleviivasimme 

tekstistä tutkimuksen kannalta oleellisia asioita sekä jätimme aineistosta pois tutkimukselle ja 

tutkimuskysymykselle epäolennaiset asiat. Tämän jälkeen aineiston analysointimme helpottui, 

kun keräsimme haastattelusta nousevat oleelliset sisällöt.  

 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytimme aineistolähtöistä sisällön analyysiä. 

Aineistolähtöinen analyysi jaetaan kolmeen eri vaiheeseen. Nämä kolme vaihetta ovat aineiston 

pelkistäminen, ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Aineiston pelkistämisessä litteroitu 

aineisto pelkistettiin ja etsittiin tutkimuksen kannalta olennaiset asiat, jolloin aineistosta myös 

karsittiin epäolennaiset asiat pois. Aineiston pelkistämisvaiheessa voidaan alleviivata erivärisillä 

kynillä aineisto, jonka jälkeen ne listataan peräkkäin eri konsepteille. Tässä vaiheessa laitoimme 

samankaltaisia ilmauksia ryhmiin eri konsepteille. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-109.) 

 

Aineiston ryhmittelyvaiheessa aineistosta käydään läpi alkuperäiset ilmaukset tarkasti ja etsitään 

samankaltaisuuksia. Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmitellään ja yhdistetään luokiksi, jotka 

nimetään sisältöjä kuvaaviksi. Luokittelun perusteena voi olla tutkittavan ilmiön käsitys, piirre tai 
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ominaisuus. Tässä vaiheessa aineisto tiivistyy. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.) Aineistosta nousi 

esille merkityksellisiä asioita, joista ryhmittelimme pääaihealueet uudelleen. Apuna käytimme 

aineiston analysointikaaviota (liite 4).  

 

Aineiston ryhmittelyn jälkeen aineistosta erotetaan tutkimuksen kannalta olennaiset asiat ja 

tarkkaan harkitun tiedon perusteella siitä muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 

Alkuperäisinformaation käsitteellistämisessä edetään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 

Käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä luokituksia, niin kauan kuin se on mahdollista. 

Aineistolähtöinen analyysi yhdistää käsitteitä, jolloin saadaan vastaus tutkimuskysymykseen. 

Analyysimenetelmä perustuu päättelyyn ja tulkintaan. Alkuperäisaineistoa verrataan teoriaan ja 

johtopäätöksiin. Luokitteluiden pohjalta muodostuneita käsitteitä kuvataan tutkimuksen tuloksissa. 

Johtopäätöksissä pyrimme ymmärtämään mitä asiat merkitsevät tutkittaville heidän omista 

näkökulmistaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111-113.) 

3.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadulliseen tutkimukseen kuuluu neljä luotettavuuskriteeriä, jotka ovat uskottavuus, 

vahvistettavuus, siirrettävyys ja refleksiivisyys.  Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden 

käsitykset vastaavat tutkimustuloksiamme, jolloin voimme puhua uskottavuudesta. Tutkimuksen 

uskottavuutta vahvistimme antamalla tutkimukseen osallistuneille tutkimustulokset ja pyysimme 

heitä tarkastamaan paikkansapitävyyden. Laadullisessa tutkimuksessa vahvistettavuus liittyy 

koko tutkimusprosessiin, jossa hyödynsimme muistiinpanoja tutkimusprosessin eri vaiheissa 

raporttia kirjoittaessamme. Tutkimus pohjautuu usein avoimeen suunnitelmaan, jonka päämäärä 

kohdistui meille vasta tutkimuksen edetessä. Laadullisessa tutkimuksessa hyväksytään 

moninainen todellisuus, jolloin toinen tutkija ei välttämättä päädy samoihin johtopäätöksiin kuin 

mihin itse päädyimme. Siirrettävyys on tutkimuksen kannalta sitä, että tuloksia voi siirtää muihin 

vastaaviin tehtäviin. Refleksiivisyydessä arvioimme omaa vaikutustamme aineistoon ja 

tutkimusprosessiin. (Kylmä & Juvakka 2012, 127-129.)  

 

Luotettavuutta ilmiön tunnistamiseksi avasimme tutkimuksen käsitteen varhainen mukaantulo, 

jotta lukija ymmärtää terminsisällön. Tutkimuksen aikana prosessoimme koko ajan asiasisältöä, 

joka muokkautui ja vahvistui ilmiön kannalta oleelliseksi. Haastattelujen jälkeen varmistimme 

lastentarhanopettajilta, että tutkimustulokset vastasivat haastateltavien käsityksiä ja kokemuksia 
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varhaisesta mukaantulosta. Tutkimus on mahdollista toteuttaa myöhemmin samoilla 

menetelmillä, mutta tulokset saattavat poiketa, koska ihmiset voivat kokea saman asian eri 

tavalla. Tutkijoina arvioimme omaa vaikutustamme tutkittavaan ilmiöön. 

 

Laadullisen tutkimuksen arvioinnissa ei ole yhtä oikeaa ohjetta. Luotettavuutta lisää 

tutkimuksessa yleisesti se, että tutkimus arvioidaan kokonaisuutena. Luotettavuutta lisäsi myös 

oma sitoutuneisuutemme tutkimukseen sekä aineiston keruumenetelmät ja tekniikat. 

Tutkimuksen haastateltavat valittiin tutkimukseen tarkoituksenmukaisesti. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 140-141.)  

 

Käytimme aineiston keruumenetelmänä teemahaastattelua, jossa tekniikkana käytimme 

nauhoitusta. Haastattelu suoritettiin ryhmähaastatteluina, joista aineistot litteroitiin, analysoitiin ja 

dokumentoitiin mahdollisimman tarkasti ja objektiivisesti. Haastattelunauhat säilytettiin lukitussa 

paikassa ja nauhat hävitettiin litteroinnin jälkeen. Tutkimustulokset kirjattiin niin, ettei tekstistä 

selviä haastateltavien henkilöllisyys. Haastatteluun valittiin neljä lastentarhanopettajaa. 

Lastentarhanopettajilla on työkokemusta vähintään kolme vuotta, jotta ilmiön kannalta saatiin 

mahdollisimman paljon kokemustietoa. Tutkimusta varten loimme tietoperustan tuoreilla ja 

luotettavilla lähteillä. 

 

Tutkimuksissa tulee noudattaa eettisiä periaatteita. Eettiset periaatteet, joita käytetään 

ihmistieteisiin koskevissa tutkimuksissa, jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Näitä osa-alueita ovat 

tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, yksityisyys ja tietosuoja sekä 

vahingoittamisen välttäminen. Tutkimuksen luotettavuutta lisäsi se, että osallistuminen 

tutkimukseen oli vapaaehtoista. Haastateltavat antoivat suostumuksensa suullisesti. Tämän 

lisäksi tutkittavilla oli mahdollisuus keskeyttää tutkimukseen osallistuminen milloin vain. 

Lastentarhanopettajille kuvattiin tutkimuksen aihe sekä kerrottiin tutkimukseen osallistumisen 

konkreettinen tarkoitus ja paljonko aikaa käytetään. Tutkittavilla oli oikeus pyytää lisätietoa 

tutkimuksesta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012-2014.) 

 

Tutkittavien arvostava kohtaaminen ja kunnioittava kirjoitustapa julkaisussa kuuluvat henkisten 

haittojen välttämiseen. Tutkimuksessa noudatimme vaitiolovelvollisuutta. Tietojen käsittelyssä ja 

säilyttämisessä noudatimme suunnitelmallista huolellisuutta. Tutkimuksen eettisten periaatteiden 

perustana on pyrkimys sovittaa yhteen luottamuksellisuus ja tutkimuksen avoimuus, huolehtien 
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samalla yksityisyyssuojasta aineiston anonymisointitoimenpiteillä. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2012-2014.)  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa käsittelemme tutkimuksemme tuloksia. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat 

tutkimustehtäväämme: Millaisia kokemuksia lastentarhanopettajilla on varhaisesta mukaantulosta 

osana kasvatuskumppanuutta yhteistyössä vanhempien kanssa? Tuomme esille erään Oulun 

varhaiskasvatusyksikön neljän lastentarhanopettajan kokemuksia vanhempien kanssa 

yhteistyössä tehtävästä kasvatuskumppanuudesta, varhaisesta mukaantulosta ja dialogisista 

toimintamalleista. Tutkimuksen tulokset syntyivät teemahaastattelun pohjalta. Tulokset ovat 

jaoteltu aihealueittain ja niihin on päästy käyttämällä sisällönanalyysiä. Aineistosta nousi esille 

muutamia aihealueita, joiden pohjalta aloimme analysoida tuloksia. Keskeiset aihealueemme ovat 

yhteistyön rakentaminen vanhempien kanssa, rinnalla kulkeva yhteistyö, vanhempien 

kohtaaminen, perheiden hyvinvointi ja yhteiskunnan muutokset, perheiden ainutlaatuisuus ja 

huoli.  

4.1 Yhteistyön rakentaminen vanhempien kanssa 

Aineistosta nousi vahvasti esille kaikkien vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön tärkeys. 

Yhteinen tieto ja ymmärrys lapsen kasvusta ja yhteisöllinen sekä kokonaisvaltainen kasvattajan 

rooli ja lapsi näiden keskiössä ovat edellytyksiä yhteistyölle varhaiskasvatuksessa. (Salminen & 

Tynninen 2011, 19-20.) Tutkittavan päiväkodin yhdeksi yhteistyömuodoksi on vakiintunut 

omahoitajuus. Jokaiselle lapselle on nimetty omahoitaja, joka mahdollistaa turvallisen 

ihmissuhteen hoitopäivien ajaksi sekä on vastuussa luotettavan kasvatuskumppanuuden 

rakentamisesta (Salminen & Tynninen 2011, 8). 

 

Yhtenä tärkeimpänä yhteistyön rakentamisen muotona aineistosta nousi perheeseen 

tutustuminen. Tutkimuksen varhaiskasvatusyksikössä omahoitaja soittaa vanhemmille ja sopii 

ensimmäisen tapaamisen aloituskeskustelulle, joka on jo ”kädenojennus” perheelle. 

Aloituskeskustelu koettiin perheen tutustumiseen pohjatyönä, jossa vanhemmat voivat kertoa 

ajankohtaisia asioita perheestä sekä tuoda esille toiveita miten juuri heidän lastaan hoidetaan. 

Yksi haastateltavista toi esille, että keskustelussa kasvattaja on pääsääntöisesti hiljaa ja 

kuuntelee vanhempia, jolloin vanhemmilla on mahdollisuus kertoa omia toiveitaan ja mitä otetaan 
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huomioon lapsen hoidossa. Erityisesti haastatteluissa korostettiin sitä, että vanhemmat ovat 

oman lapsensa asiantuntijoita. 

 

” - - mekin ollaa ihan tavallisia ihmisiä eikä me sitten niinku, vaikka me ollaa ammattikasvattajia, 

mutta ei mekkää nyt kaikkea tiietä ja se on kuitenkin he on sen lapsen vanhempia ja he tietää 

mikä sille lapselle on tärkeää ja parasta. - - mut että ne on niitä jotka tietää mikä tälle lapselle on 

parasta.” 

 

Osa haastateltavista toi esille, että yhteistyötä pyritään syventämään heti, kun lapsi aloittaa 

päivähoidon. Kyseisessä tapauksessa omahoitaja ottaa mahdollisuuksien mukaan vastaan 

päivittäin sekä lapsen, että vanhemmat, jolloin kasvatuskumppanuutta syvennetään vanhempien 

kanssa. Yhteistyö koettiin rakentuvan suurimmaksi osaksi päivittäisten kohtaamisten kautta. 

Saamissamme vastauksissa toistui, että lapsen päivästä keskustellaan vanhempien kanssa 

kiireettömästi ja mahdollisimman avoimesti vienti ja hakutilanteissa, sillä luottamus jättää lapsi 

päiväkodille syntyy, kun lapsi otetaan hyvin vastaan. Yksi haastateltava toi esille käyttävänsä 

huumoria yhteistyön luomisessa.  

 

” Eli meillä on omahoitajuus tässä päiväkodissa, niin meille on annettu semmossena mottona - - 

joka päivästä pitäs jokaisesta lapsesta ottaa yks hetki, jonka sie voit kertoa vanhemmille. Se ei 

tarvii olla pitkä se hetki, minkä sie oot ollu vaikka lapsi sylissä tai pelannu sen kanssa tai jotaki ja 

siitä hetkestä sie kerrrot sille vanhemmalle ja sillon siitä vanhemmasta tuntuu siltä, että sun lapsia 

on huomioitu tänäpäivänä - - mut se on aina arvokkaampaa kertoa se yks pieni juttu - - 

vanhemmat on pitäny sitä hirveän tärkeänä - - ” 

 

” - - ja sitten mää huomaan kuinka niistä on ihana kertoo siittä omasta lapsesta ja et me 

ruukataan tehä tällein ja sit se saattaa tehä tällai, et miten kiva sitä asiaa on kuitenki käydä läpi 

ilman mittään turhia ongelmia, mitä ei oikeestaan ole olemassa - - ” 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma keskustelut nähtiin olevan myös tärkeä osa yhteistyön 

muodostamisessa ja ylläpitämisessä. Varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan yhteistyössä 

vanhempien kanssa vähintään vuosittain, jossa korostetaan lapsen yksilöllistä kasvupolkua ja sen 

tavoitteena on hyvinvoiva lapsi. Suunnitelman keskiössä on tavoitteena auttaa kasvattajia 

tukemaan vanhempia heidän kasvatustyössään, sekä edistää lapsen hyvää kasvua ja kehitystä 

tavoitteellisesti, lapsen tarpeet huomioiden. (Kyrölampi-Kylmänen 2010, 55-57.) 
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” Se mikä ajatus monesti liittyy tuohon vasu –keskusteluihin niin monesti vanhemmat saattaa 

aatella tai kysässä, et tarviiko sitä pittää, ku ei ole mitään erityistä, ei mittään ongelmaa tai, mutta 

eihän se sitä varten oikeastaan ookkaan vaan, että saa keskustella rauhassa ja syventää sitä 

yhteistyötä. ” 

 

Yksi haastateltavista kertoi käyttävänsä VASU -keskustelujen lopussa Varhaisen 

vuorovaikutuksen -toimintamallin (VAVU) kysymysten kaltaisia kysymyksiä. Hänellä on tapana 

kysyä vanhemmilta toistensa vahvuuksia arjessa, joita ei kuitenkaan tarvitse kertoa hänelle. 

Tarkoituksena hänellä on, että vanhemmat alkavat pohtimaan toistensa vahvuuksia ja kertomaan 

niitä toisilleen. Kasvattaja kokee tämän lujittavan yhteistyötä sekä uskoo tulevaisuudessa 

käytettävän Lapset puheeksi -menetelmän vaikuttavuuteen suorien kysymysten vuoksi. Osa 

haastateltavista tiesi jonkin verran melko uudesta Lapset puheeksi –menetelmästä, johon 

päiväkodin kasvattajat tullaan kouluttamaan. 

   

” - - niin mä kysyn äidiltä, että saat hetken aikaa miettiä, että missä tuo sinun mies on niinku isänä 

hyvä. - - mä heitän sille isälle sen saman kysymyksen, et hei miettikää oikeesti ja kertokaa 

jossakin vaiheessa toinen toisellenne - -  teän ei tarvi sanoa mulle sitä - - mitä se siihen tekkee tai 

mitä se tekkee mun yhteistyöhön heitä kohtaan, ku he seuraavan kerran mua tuolla ryhmässä 

näkevät ja siihen tulee joku semmonen siihen luottamukseen, että me ollaan jaettu jotaki 

semmosta ihan hirveän henkilökohtasta, jotaki semmosta, semmosta tärkeetä. Et lapset puheeksi 

tervetuloa, sielä on hyvin suoria kysymyksiä ainaki perheen kertoman mukkaan  - - ” 

 

Alkuvaiheen keskustelut ovat tärkeitä ja niille kannattaa antaa aikaa ja suunnitella ne hyvin. 

Kommunikointi on yksi olennainen tekijä vanhempien sitoutumisessa kasvatusyhteistyössä, jolloin 

kasvattajan on tärkeää valita sanansa oikein, kun lapsen asioista puhutaan. (Rouvinen 2007, 

184.) Eräs vastaaja painotti, että tutustuminen ja yhteistyön luominen joidenkin vanhempien 

kanssa voi viedä pidemmän ajan kuin toisten, johon voi vaikuttaa esimerkiksi vanhempien 

varauksellisuus. Osan vanhemmista kerrottiin olevan avoimempia ja osan etäisempiä sekä 

jokainen perhe tarvitsee oman aikansa luodakseen luottamuksen. On myös perheitä, joiden 

kanssa kasvatusyhteistyö ei syvenny yrityksistä huolimatta. Kasvattajat kertoivat olevansa 

vastuussa kasvatusyhteistyön rakentamisesta, mutta perhe itse määrittää sen syvyyden.  

 



  

35 

” - - niin sitten ei voi muutako hoitaa se lapsi vaan niin hyvin kun me täällä pystytään. sillä tiedolla 

mitä me saadaan sieltä perheeltä, mutta ei siinä niinku voi alkaa tavallaan pakottaankaan toista. 

ne on sinänsä surullisia, mää ajattelen ite että siinä on aina se lapsi joka häviää - - ” 

 

Yhteistyö vanhempien kanssa on kaiken perusta ja se koettiin erityisen tärkeäksi. Aineiston 

perusteella vastaajien toiminnassa otetaan kattavasti huomioon vanhempien kanssa sovitut ja 

heille luvatut asiat, luovat vanhemmille luottamusta sekä pohjaa työskentelyyn perheen kanssa. 

Esille tuli myös, että aina ei voi toimia vanhempien toiveiden mukaisesti, jolloin keskustellaan ja 

neuvotellaan erilaisista näkökulmista ja yhteisistä linjoista vanhempien kanssa. Hyvän yhteistyön 

luomisen tarkoituksena nähtiin olevan, että vanhemmat voivat tulla kertomaan kasvattajalle niin 

pienistä kuin isoistakin asioista sekä kasvattaja voi kertoa kaikenlaisia havaintojaan lapsesta 

vanhemmille. 

4.2 Rinnalla kulkeva yhteistyö 

Yksi haastateltava nosti esille vanhemmuuden rinnalla kulkemisen merkityksen ihan arkisissa 

asioissa. Ajatuksena siinä on yhdessä pohtiminen mikä on lapselle parasta ja miten aikuiset 

voivat edesauttaa lapsen kasvussa ja kehityksessä. Aineiston perusteella kasvatusyhteistyö on 

kasvattajan arjen työtä, jossa kasvattaja huomioi lasta sekä tekee tiivistä yhteistyötä vanhempien 

kanssa. 

 

” - - et tavallaan mä niinku mietin, et me ei voida laittaa tavoitteita lapselle kauheesti, et sen täytyy 

muuttua jonkunlaiseksi, vaan meidän täytyy laittaa tavoitteita aikuiselle, et miten me toimitaan - - 

se lapsihan saa elää semmosena ku se on ja me aikuiset häärätään ja mietitään siinä ympärillä, 

että tälle asiallehan me ehkä voitais tehä jotaki, mutta mitä. Mutta kukkaan ei oikeen tiiä mitä se 

vois olla, mutta yhessä mietitään ja haetaan se semmonen - - ” 

 

Useat kasvattajat kokevat olevansa päiväkodissa lapsia ja vanhempia varten. Yhden vastaajan 

mielestä hyvä kasvattaja sitoutuu täysin työhönsä ja perheiden kohtaaminen on itsestä kiinni.  

Omahoitajuus osana kasvatusyhteistyötä on käytössä vahvasti tutkimuksen 

varhaiskasvatusyksikössä, jolloin kasvattajan tieto lapsen päivästä on yksityiskohtaisempaa ja 

omahoitaja voi keskittyä ja havainnoida paremmin lapsia. Kaikki vastaajat pyrkivät joka päivä 
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kertomaan vanhemmille positiivisia havaintoja heidän lapsestaan, kuten mitä lapsi on tehnyt ja 

miten leikkinyt. Yleisellä tasolla olevia kuulumisia vältetään yhden vastaajan mukaan. 

 

Kasvattajat toivat haastattelussa esille, että kasvatusyhteistyö on merkittävä voimavara myös 

omalle työlle. Yksi vastaajista totesi, että avoin kasvatusyhteistyö helpottaa myös kasvattajan 

työtä, kun perheen kanssa konkreettisesti voidaan sopia kasvatuskäytännöistä. Aineistossa 

korostui perheiden kuuntelemisen, rehellisyyden, kärsivällisyyden ja avoimen vuoropuhelun 

olevan kasvatusyhteistyön tukijalkoja, jossa vanhemmille annetaan lupa olla välillä väsynyt, 

vihainen, ärtynyt tai mitä tahansa. 

 

” Esimerkiksi jos ei halua, että lapsi ei nuku niitä päiväunia niin ja vaikka se olis kolme vuotias. Nii 

tietenki siitä voi keskustella, että oisko hyvä että se nukkus ne päiväunet, mutta jos vanhemmat 

on sitä mieltä, että ei nuku niin ei me voia sitä väkisin sitä lasta nukuttaa, että se on kuitenki 

heijän päätös.” 

 

”  - - et sun ei enää tarvitse miettiä, et miten mää päätän tän asian lapsen kohala, ku vanhemmat 

sen tietää, et mikä sillä ja sä voit siinä arjessa tavallaan käyttää nittä vanhempia sun tukena, ko 

sä sanot et hei, me puhuttiin tästä sun äitin kanssa tai isän kanssa ja isä sano, et tämä on hyvä, 

et sun isä teki tosi hyvän päätöksen, et näin me mennään - - ” 

 

Erään vastaajan mukaan kasvattajat kannustavat vanhempia muuttuneissa elämäntilanteissa 

tarjoamalla empatiaa ja kuuntelemalla vanhempia, sallimalla vanhempien tunteenpurkaukset. 

Haastateltavan mukaan vanhemmat kokevat empatian lapsiperheen arkea kohtaan tärkeäksi, 

jolloin voivat pyytää tukea ja neuvoja arkisiin pulmiinsa. Useat haastateltavat kertoivat antavansa 

varovaisia neuvoja ja kyselevät arkisista haasteista sekä kertovat havaintojaan lapsesta, jotta 

perheen arki olisi sujuvampaa. Tilanteiden sanoittamisella ja lapsen iän mukaisesta kehityksestä 

kertominen voi hälventää vanhemman aiheetonta huolta lapsesta. Vanhempien todettiin usein 

keskustelevan ja pohtivan keskenään esille tulleita asioita, jotka saattavat herättää heissä 

lisäkysymyksiä, tai he toivoivat lisää samankaltaisia tilannetietoja. 

 

” - - suurimmassa osassa tapauksissa vastaus on jo valmiina vanhemmalla itellään, mut se on 

vaan sitä semmosta, et tietyllälailla mä haen sinusta sen tuen, että oonhan minä tekemässä 

oikein ja hyvin.” 
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Kasvattajan taito auttaa vanhempaa löytämään uusia näkökulmia ja oivalluksia on olennaista. 

Läsnä oleminen, kuunteleminen ja asioiden yhdessä pohtiminen on tärkeämpää kuin ratkaista 

vanhempien pulmia heidän puolestaan. (Korhonen & Holopainen 2015, 12.) Kaksi 

haastateltavista toi esille, että yhteistyötä voivat haastaa vanhempien omassa elämänjanassa 

tapahtuneet asiat. Nämä kyseiset asiat voivat mahdollisesti kuormittaa sekä perhettä että 

vanhemmuutta, ja saattavat näyttäytyä perheen arjessa rasittavuutena vanhemmille itselleen. 

Kahden vastaajan mukaan rinnalla kulkevaa yhteistyötä vahvistetaan, kun perhettä ei lähdetä 

arvostelemaan.  

 

” - - me ei koskaan tiedetä sitä vanhemman, perheitten elämänjanaa, mitä siel on takana. Mistä 

ne tullee sinne tilanteeseen, kun niitten lapset alottaa päivähoidon, siellä voi olla ihan mitä vaan, 

joka ei puoleen vuoteen näy millään lailla, eikä vuoteen ei näy, eikä periaatteessa koko 

päivähoidon aikana. Silti meän täytyy toimia siinä, niin ei se anna oikeutta siihen, et me aletaan 

jotenki arvostelemaan tai jotenki niinku tavallaan viisastelemaan sen perheen asioissa, perheen 

eessä millään lailla - - ” 

  

Vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä kasvattaja pyrkii pysyttelemään ”ei tietämisen” 

asemassa, jolloin kasvattaja vahvistaa vanhemmuutta ja pystyvyyden tunnetta. Lasten 

kasvatuksessa on harvoin yhtä oikeaa kasvatustapaa, joten kasvattajan tulee välttää asettumista 

vanhemman yläpuolelle antamalla niin sanottuja oikeita ohjeita. (Korhonen & Holopainen 2015, 

10.) Monet vastaajista toivat esille haastavia tilanteita perheen arjessa, jotka olivat muun muassa, 

ruokailu, uniongelmat, vaatetus, ajankäyttö tai sosiaaliset suhteet. Yhdeksi vanhemmuuden tuen 

tarpeeksi eräs lastentarhanopettaja oli huomannut olevan rajojen ja rakkauden asettamisen. 

Kasvattajat kertoivat antavansa neuvoja erilaisiin tilanteisiin, kun vanhemmat niitä kaipaavat, 

mutta muistuttavat, että heidän neuvonsa eivät aina toimi jokaisen lapsen kohdalla.  

 

Haastavissa tilanteissa kasvattaja toi esille voivansa hienovaraisesti pyrkiä kääntämään ajatukset 

positiiviseen suuntaan ja usein erilaisista haasteista huolimatta vanhemmat selviytyvät 

päivittäisistä kohtaamisista hyvin. Kasvattajan liiallinen ymmärtäminen ja samaistuminen voi 

kuitenkin harmittaa vanhempia, koska kukaan ei voi päästä täysin toisen tunnemaailman sisälle. 

Esimerkkinä yksi haastateltava toi esille erityistuentarpeisen lapsen vanhemman mahdollisen 

kuormittavan arjen, jota kukaan muu ei voi täysin ymmärtää. Usea haastateltava nosti esille 

merkityksellisenä asiana yhteistyön lujittamiseen sen, että kasvattajat kertoivat vanhemmille 

heidän lapsensa olevan tärkeä juuri sellaisena kuin on. 
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” - - arjessa elämistä sen perheen kanssa yhessä niinku rinnalla. Jotenki tukea niinä päivinä, ko 

on kauhee kiire ja kaikki on ollu hukassa ja kaikki on tapellu ja kaikilla on ihan hirviää ja auto ei 

lähteny käyntiin ja ja sellasta niin jo siinä se, et on joku joka ymmärtää et hei, sä oot selvinny 

tänne asti. Nyt töihin vaan ja heippa - - ” 

 

” - -  hitsi vieköön mä (vanhempi) oon tosi hyvä, et mä joka ikinen aamu saan tän porukan 

roudattua tänne ja niillä on suurin piirtein vaatteetki päälä. Sehän on jo niinku suoritus sinänsä - - 

” 

 

Lapsen kehujen ja onnistumisten kertominen vanhemmille on haastateltavien mukaan tärkeää, 

varsinkin erityistuentarpeisten lasten vanhemmille kehut voivat luoda uskoa tulevaisuuteen. Kun 

vanhemmat tietävät haasteiden olevan jokapäiväisiä, kasvattaja kertoi käyttävänsä omaa 

harkintaansa, mitkä asiat ovat tärkeitä kertoa päivänkulusta vanhemmille. Usea kasvattaja on 

tarjonnut tukeaan perhettä haastaviin tilanteisiin kertomalla erilaisista palveluista, kuten 

perheneuvola, sekä yksi on tarjonnut apuaan soittamalla perheen puolesta tai vanhempien 

kanssa yhdessä hakeakseen tukea palveluista. 

 

Vanhemmuuden vahvistamiseen ei ole yhtä ainoaa tapaa. Ratkaisukeskeistä näkökulmaa voi 

hyödyntää vanhemmuuden tukemisessa, jossa kannustetaan vanhempaa huomaamaan ne 

hetket, jolloin asiat sujuvat hyvin. (Korhonen & Holopainen 2015, 11.) Vanhempien erilaiset 

ongelmat kuten päihde- tai mielenterveysongelmat, voivat tuoda haasteita yhteistyöhön 

kasvattajan kanssa. Perheelle annettava tuki koetaan mahdolliseksi, kun perhe on siihen valmis, 

jolloin kasvattaja voi auttaa viemään asioita eteenpäin tai antaa vain tukensa siinä 

nimenomaisessa hetkessä. Yksi kasvattajista toikin esille voimaannuttavana tekijänä hyvien 

hetkien ääneen sanomisen vanhemmille, jolloin vanhempi muistaa kaikki toimivat asiat, jotka on 

jo voinut kiireen tai muun rasitteen keskellä unohtaa. Sanoittaminen koetaan yksinkertaiseksi ja 

hyväksi keinoksi rinnalla kulkevassa kasvatustyössä. Sillä on tarkoitus rauhoittaa vanhempien 

tunteita. Varhaiskasvatus koetaan monitasoiseksi, ei pelkästään arjen pyörittämiseksi. 

 

” - - et sitä semmosta tunne maailman ja tunne myllyn sanoiksi pukemista toisen puolesta - - ettei 

tarvii ajatella, et mää oon niin surkee äiti, et mää vaan tässä märisen ja kaikki muut on fiksuja ja 

kattoo vaan kalenterista, et seuraava homma ja mää vaan itken. Et semmonen tavallaan myös 



  

39 

jakaminenki siinä, et semmosen ihmisyyden ja niitten tunteitten semmonen hyväksyminen 

avoimesti  - - ” 

 

Päiväkodissa on käytössä kasvatuskumppanuus, jonka yksi haastateltava kertoi perustuvan 

VAVUUN. Oman ammattitaidon ylläpitämisessä ja yhteistyön sujumisessa koettiin erilaiset 

toimintamallit ja niihin kouluttautumiset erittäin merkityksellisiksi. Koulutuksissa oppimaa tulee 

myös hyödyntää työssä. Kasvatuskumppanuuskoulutus on koettu kasvattajan näkökantoja 

avartavana, ja merkittävänä osana rinnalla kulkevassa yhteistyössä vanhempien kanssa. 

Koulutuksen kerrottiin olevan pitkäkestoinen, joka auttaa kasvattajia sisäistämään 

kasvatuskumppanuuden periaatteita eri menetelmillä, kuten rooliharjoituksilla. Yksi haastateltava 

nosti esille rooliharjoitusten huomattavan vaikutuksen kasvatusyhteistyöhön, kun ovat päässeet 

kokeilemaan vanhempien tuntemuksia eri tilanteissa ja ymmärtää, miltä vanhemmasta on 

saattanut tuntua. Harjoitukset ovat tällöin edistäneet omaa ymmärrystä rinnalla kulkevaan 

työotteeseen. 

4.3 Vanhempien kohtaaminen 

Kasvattajalta vaaditaan kykyä tunnistaa ja säädellä omia tunteitaan vanhemmuuden 

kohtaamisessa, jossa on siedettävä muun muassa epävarmuutta, ahdistuneisuutta, surua, hätää 

ja vihaa. (Korhonen & Holopainen 2015, 12.) Tutkimustuloksista ilmeni, että kasvattajan ja 

perheen kemiat eivät aina toimi. Aito kohtaaminen ja avoimuus perhettä kohtaan nähtiin avaavan 

ristiriitaisia tilanteita. Tilanteen selvittämiseksi kasvattaja toi esille voivansa myös haastaa omia 

tunteitaan. Omat tunteet hän koki tärkeäksi osaksi työtä. Omien arvojen ja tunteiden tietoisuus 

nousi esille aineistosta. Näiden seikkojen ymmärtäminen auttaa viemään haastavia tilanteita 

rauhallisesti eteenpäin, sekä tukemaan, lohduttamaan ja kannustamaan vanhempia. Kasvattajille 

on tullut joskus vaikeita ja yllättäviä tilanteita eteen, jolloin valmius tilanteessa voi kääntää 

uhkaavan tai yllättävän tilanteen positiiviseksi. Erilaisia kohtaamisen tilanteita tuotiin esimerkein 

esille, joissa on voitu selvittää asiat, kun kasvattaja ei lähde liikaa omien tunteidensa ohjaamana 

tilanteeseen, vaan esittää tarvittaessa kysymyksiä vanhemmille. 

 

” - - jos sä sanot perheelle, että auta mua ymmärtämään teidän perhettä - - nii mä väitän, että 

yheksän kymmenestä takuulla lähtee siihen mukkaan ja miettii et hei, meitä ärsyttää tämmönen 

ku täällä tehhään näin tai meijän lasta kohellaan, jolloin me aina voiaan muuttaa toimintaa ja 
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kiittää siittä palautteesta et hyväkö sä sanoit et mä en ois voinu tehä tätä muuten, mut nyt mää 

tiedän et tää on hankalaa teile - - ” 

 

Vuorovaikutuksessa on kyse keskustelun avulla avautuvasta toinen toisensa ymmärtämisestä, 

jossa vanhemmat ja kasvattajat säilyttävät oman persoonansa ja minuutensa. Rinnalla kulkevan 

kasvatusyhteistyön kannalta vuorovaikutustaidot vanhempien kanssa ovat erittäin merkittäviä. 

(Rouvinen 2007, 182.) Hyvässä ja toimivassa vuorovaikutuksessa kaikki haastateltavat kohtaavat 

vanhemmat aidosti, eikä mahdollista omaa huonoa päivää näytetä vanhemmille. Kasvokkain 

tapahtuvan avoimen dialogin koettiin mahdollistavan molemminpuolisen luottamuksen ja 

kunnioituksen. Yksi haastateltavista painotti, että se, miten puhutaan ja sanoitetaan asioita, on 

merkityksellistä kommunikaatiotilanteessa vanhempien kanssa. Aineistosta korostui kasvattajan 

tietoisuus olla myös hiljaa ja kuunnella, jolloin annetaan vanhemmille tilaa ja mahdollisuus kertoa 

asioista. Tilannetajun nähtiin olevan oleellinen osa vuorovaikutusta. Eräs kasvattajista toi esille 

haastattelussa, että luottamuksen synnyttyä on vanhempien helpompi kertoa heitä harmittavista 

asioista suoraan. 

 

Mielestämme yksi haastateltava toi kauniisti esille miten ihminen kohdataan tasavertaisena 

ihmisenä. Hän kertoi niin sanotusta sydämen sivistyksestä; ” - - mun mielestä se ei ole sitä 

ammattikieltä, mut se on ehkä sitä, joka kertoo sen, että ku sä sydämen sivistyksellä kohtaat 

toisen ihmisen, niin se riittää ja tavallaan enempää ei tarvi, tarvi olla - - ” 

4.4 Perheiden hyvinvointi ja yhteiskunnan muutoksia 

Vanhemman hyvinvointi koetaan aineiston perusteella vanhemman jaksamisen kannalta 

tärkeäksi. Puolet vastaajista toi esille, että vanhemmat voivat olla joskus jopa jaksamisen 

äärirajoilla, jolloin he voivat antaa tukea vanhemmuuteen. Vanhemmat eivät aina itse välttämättä 

huomaa kiireen tai väsymyksen keskellä ajatella ratkaisuja, jolloin vanhemmilla nähtiin olevan 

tarve jakaa huolta herättäviä asioita kasvattajille. Yksi kasvattajista puhui näköalattomuudesta, 

jolloin vanhempi ei huomaa omasta tai perheen toiminnasta pieniä haasteita, jotka ovat vielä 

korjattavissa helpommin ennen kuin ne muuttuvat suuremmiksi. Kasvatusyhteistyö koetaan 

vanhempien kanssa yhdessä tehtäväksi pohtimiseksi, siitä miten vanhempi jaksaa paremmin 

arjessa ja vahvistuu. 
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” - - kun sä paat puntariin ne asiat, että nyt me ei olla käyty sitä, et onko sillä vasemmassa 

kädessä vai oikeessa kädessä se kynä, mut me ollaan käyty sitä, et perheessä on äärettömän 

haastava tilanne niin kyl mää valitten sen, että tiiän, et perheessä on se haastava tilanne, koska 

silloin mää pystyn ymmärtään sitä lasta siellä ryhmässä - -  ja mä pystyn alkaan tekemään töitä 

siihen, et se perhe vahvistuu - - ” 

 

” - - niin ihana nähä, ko semmonen voimaantuminen siinä vanhemmassa tapahtuu, ku se alkaa 

huomaamaan, että tässä on hirveesti hyviä palikoita - - ” 

 

Yhteiskunnalliset muutokset ovat muovanneet viime vuosina varhaiskasvatusta niin työntekijän 

kuin lapsenkin näkökulmasta (Salminen & Tynninen 2011, 8). Tämän päivän perheet ovat 

monimuotoisia ja niihin kuuluu suhteita moniin ihmisiin sekä perheisiin liittyy myös kulttuuri ja 

niiden tavat (Ensi- ja turvakotien liitto 2016, viitattu 28.4.2016). Yhteiskunnan muutoksista 

haastattelussa tuli ilmi neljä seikkaa. Yksi vastaaja koki, että ennen varhaiskasvatus oli 

ammattilaislähtöistä, jolloin ajateltiin, että ammattilainen pitää lapsesta paremman huolen kuin 

vanhempi. Kasvattaja kokee, että nykyään ollaan menossa terveempään suuntaan, jossa 

vanhemman roolia pidetään tärkeimpänä asiana lapsen elämässä. Kasvattaja kertoi myös, että 

vanhempien toiveet ovat muuttuneet vuosien varrella realistisemmiksi.  Perheillä koetaan 

nykyään olevan yhteiskunnasta nousevia paineita, kuten lapsella pitäisi olla hienoja vaatteita ja 

harrastuksia. Lisäksi koetaan, että nykyperheet voivat olla hyvin yksinäisiä ja tukiverkosto on 

kaukana. Esimerkkinä tästä kasvattaja kertoi isovanhempien asuvan kaukana 

 

” - - että olis kielikylvyssä ja ne olis sielä ja täälä ja tuola - - niin sitten mietitään, et tällä ei oo 

kahta ehyttä sukkaa ja siitä tulee se tunne, et mä oon tosi huono äiti. Et jotenki se semmonen 

yhteiskunnan ehkä painekki näkkyy näissä joissaki sitten, että ja sitten täytyis olla jotaki 

enemmän - - ” 

 

” - - meän vanhemmat on tällä hetkellä äärettömän yksinäisiä. Isovanhemmat assuu rovaniemellä 

tai helsingissä tai missä nevö asuvatkaan ja tavallaan se semmonen turvaverkon, semmonen ne 

silmukat on liian isoja tällä hetkellä, ennen ne oli pienempiä ja siitä ei päässy putoomaan, mut nyt 

pääsee - - ” 

 

Kasvattajat ovat varmistaneet lapsen hyvinvoinnin siten, että lapsella on hyvä olla päiväkodissa, 

jossa on hyvä ja avoin ilmapiiri sekä kavereita. Yksi vastaajista pitää tärkeänä, että perheiden 
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hyvinvointia edistetään niin vanhempien kuin lastenkin itsetunnon vahvistamisella. Aineiston 

mukaan lapsen onnistumisista iloitaan yhdessä vanhempien kanssa ja kun on suruja niin 

kasvattajat antavat tukea. Aineistosta nousi esille yhdeksi vanhempien hyvinvoinnin tuen 

muodoksi vanhempainkerho. Eräs lastentarhanopettajista on käynyt vanhempainkerhon vetäjän –

koulutuksen, jota on käytetty varhaiskasvatusyksikössä haastavana vuonna. Kasvattaja kertoi 

sen toimivan niin sanottuna vertaiskerhoja, jossa vanhemmat saivat jakaa haasteellisia 

kokemuksia.  

 

” - - ja hyvinvointi vielä, et sehän on niin laaja-alanen käsite, et jos me ajatellaan sen lapsen 

hyvinvointia, niin sehän lähtee ihan niistä perustarpeistaki täällä. Ja sen lisäksi syyään ja 

nukutaan ja leikitään ja ulkoillaan, mut sitten kaikki muu siihen pääle ja kaikki henkinen juttu ja 

oppiminen - - se turvaa tai se jo vahvistaa sitä perhettä, ku ne tietää että lapsesta pidetään hyvä 

huoli. Aika yksinkertasta oikeestaan - - ” 

4.5 Perheiden ainutlaatuisuus 

Vanhempien toiveiden ja odotusten huomioon ottaminen on tärkeää varhaiskasvatusyksikön 

toiminnan puitteissa, koska ne tukevat sekä kasvatusyhteistyötä että kotikasvatusta. Perheiden 

ainutlaatuisuus tulee esille monipuolisesti, koska niihin sisältyy ryhmästä ja yksilöistä riippuvia 

erilaisia arvoja, arvostuksia, aatteita, uskomuksia ja tarpeita sekä kulttuuri. (Rouvinen 2007, 163.) 

Jokaisella perheellä tiedostettiin olevan omat taustansa, jolloin kasvattajan ymmärrys ja nöyryys 

on tärkeää. Kunnioitus koettiin olevan kaiken pohja huolimatta erilaisista arvoista, joihin liittyy 

kohtaaminen ja kosketus. Yksi vastaajista toi esille, että monikulttuurisilla perheillä voi olla 

erilaisia arvoja sekä kielimuuri, joka haastaa kasvattajaa huomioimaan heidän taustansa. 

Vastaajat korostivat, että vanhempien toiveiden toteuttaminen varhaiskasvatusyksikön toiminnan 

rajoissa on osa kunnioitusta. Haastattelussa tuli esille, että tämän päivän vanhempien toiveet 

ovat arjesta nousevia, kuten leikkikaverin löytäminen ja lapsen viihtyminen päiväkodissa. 

 

” - - et sun täytyy sillä tavalla aatella, et ku ihminen kohtaa ihmisen niin tässä niinku molemmat, 

molemmat kohtaa niine asioineen mitä sulla siellä seläntakana on tekkee päätöksen sen 

mukkaan, et kahta ei voi laittaa rinnakkain ja päättää, et nämä perheet tekkee kaiken samala 

tavala, koska taustat on jo niin erit.” 
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Jokainen perhe on omanlaisensa, jokainen lapsi on yksilö ja jokainen kokemus vanhemmuudesta 

on ainutlaatuinen, jolloin perheet elävät omien tärkeiltä tuntuvien ehtojensa mukaan (Ensi- ja 

turvakotien liitto 2016, viitattu 27.4.2016). Vastaaja kertoi, että vanhemmuutta voidaan vahvistaa 

positiivisella palautteella sekä huomioimalla vanhempien vahvuudet. Vastaajan mielestä 

vahvuuksien löytäminen ihan pienistäkin asioista voivat olla merkityksellisiä asioita vanhemmille. 

Vanhempien ei tarvitse yrittää olla täydellisiä, vaan hänen mukaansa kasvattajan edessä saa olla 

juuri sellaisena kuin on. Haastateltava korosti, ettei kenenkään tarvitse tuntea olevansa huono 

vanhempi, vaan aito ihmisyyden hyväksyminen voi jo vahvistaa vanhemmuutta. 

 

” - - yks työkavereista joka sitten sano, että nyt tämä tilanne kyllä näyttää siltä, että tässä tarvitaan 

kyllä isän voimia, että me ei taijeta kukkaan muu täsä pärjätä - - seuraavana päivänä tää 

omahoitaja sano sille isälle, et tiäkkö sää toimit eilen ihan hirveen hienosti, vaikka se oli varmasti 

tosi hankala tilanne, että meitä aikuisia naisia vieressä kattomassa, kun sää toimit niin, mutta 

tiiäkkö, et aattele kuinka turvallinen isä teän lapsella on. Ja se mitä siinä isässä tapahtu, niin en 

unoha sitä ikinä, kun se kasvo niinku fyysisesti pituutta meän eessä ja sen jälkeen sen pojan 

kanssa ei tullu niitä tilanteita - - ” 

4.6 Huoli 

Huoli on usein jotain epämiellyttävää, jota ei haluta myöntää, mutta se myös tuo jotain hyvää, 

johon tähdätään. Puheeksi otossa voidaan tarvita suoraa puhetta, jossa kuvataan vanhemmille 

havaintoja toiminnasta sekä kerrotaan huolestumisesta. Vanhemmilta kysytään mitä he itse 

ajattelevat asiasta. On tärkeä antaa vanhemmalle riittävästi aikaa ja tilaa kertoa kielteisistä 

asioista ja tunteista, tulla kuulluksi huolensa kanssa. Turvallisen, välittävän ja kunnioittavan 

ilmapiirin luominen on kasvattajan vastuulla. Kasvattajan hyväksyvä ja empaattinen 

suhtautuminen voi kokemuksena jo auttaa vanhempaa suhtautumaan samalla lailla myös omaa 

lastaan kohtaan. Kasvattaja tarjoutuu tulemaan vanhempien rinnalle käsittelemään haastetta. 

(Oksanen 2014, 23 ; Korhonen & Holopainen 2015, 16.) 

 

Puolet vastaajista kokee, että huolta on hyvä miettiä yhdessä ja pohtia miten toimitaan niin 

kotona kuin varhaiskasvatuksessakin. Kasvattajat ottavat huolenaiheet esille hienovaraisesti, 

jolloin voidaan ensin kysyä onko vanhemmilla samanlaisia havaintoja. Aineiston mukaan 

vanhemmille kerrotaan mahdollisimman varhain ja avoimesti huolenaiheista sekä korostettiin 
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rauhallisen ympäristön ja keskusteluun varattavan ajan tarpeellisuutta. Yhdellä kasvattajista on 

valmiiksi mietittynä erilaisia toimintamenetelmiä esitettäväksi vanhemmalle, siitä miten huolta 

voitaisiin vähentää. Yksi vastaajista ilmaisi myös vanhemmilla olevan huolenaiheita, joita voi olla 

vaikea kertoa kasvattajalle. Tällöin kasvattajan herkkyys huomata tilanne ja kysyä vanhemmilta 

asiasta voi vastaajien mukaan edesauttaa huolen kertomista. Tärkeä huomio, joka haastattelussa 

tuli esille on, että kasvatuskumppanuus voi olla toimivaa, vaikka olisi huolenaiheita. 

 

” - - semmonen mikä jotenkin mietityttää monesti et millä sanoilla sää lähet sitä purkamaan, jotta 

se ei vaikuta teennäiseltä ja eikä semmoselta et sä jotenki yli niinku korostat sitä, mut ku sieltä 

niitä pieniä murusia mitä se lapsi puhhuu ja sannoo et isän kanssa sitä ja äiti sano sitä ja sä alat 

niitä kertomaan, että lapsi on sua muistanu täälä kesken päivän ja ihana et se kerto tämmöstä 

asiaa ja muuta niin,  niillä tavallaan sitten haasteitaki pystyy vähän vähentämään - - ” 

 

Tutkimuksen varhaiskasvatusyksikössä on ollut käytössä Huoli puheeksi –menetelmä, joka oli 

kaikille haastateltaville tuttu ja heitä on koulutettu siihen. Haastateltavat nostivat esille asioita, 

jotka herättävät huolta. Huolta on herättänyt muun muassa jokin muutos lapsen kehityksessä tai 

käytöksessä. Lisäksi, jos lapsella ei ole riittävän lämpimiä vaatteita pyynnöistä huolimatta tai lapsi 

on jatkuvasti nälkäinen tai likainen. Kasvattajat kokivat, että vanhempien haastavat 

elämäntilanteet, kuten päihdeongelma tai vanhemman väsyminen, voivat aiheuttaa huolta. 

Joskus huoli on herännyt myös lapsen kertomuksen perusteella. Haastateltava toi esille, että 

etenkin henkilökohtaisia asioita, kuten siisteyskasvatus, on vaikeampi ottaa esille vanhempien 

kanssa. Kasvattajat kokevat saavansa tukea muilta kollegoilta huolen herätessä. Tämän lisäksi 

kasvattaja voi konsultoida asioista varhaiserityisopettajaa. 

 

” - - joku vanhempi saattaa olla aivan aivan tuskissaan, ku pukeminen on niin vaikeeta, ni, mekin 

täällä, et  no se on monella muullakin, ei siinä lapsessa ole mitää vikaa vaikka se on niin vaikeaa, 

että nii se vähän niinku kuuluu ikää. Semmonen huolen poistaminenkin tavallaa, että ehkä ne 

jaksaa sitten - - ” 
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5 TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa peilaamme tutkimuksemme tulosten yhteneväisyyksiä tietoperustaamme sekä 

tuomme esille uusia seikkoja, joita tuli esille haastatteluista. Teoreettinen viitekehyksemme sekä 

tutkimuksemme varhaiskasvatusyksikköön tekemämme haastattelun pohjalta olemme saaneet 

vastaukset tutkimuskysymykseemme. Ne yhdessä tuovat esille sen, että varhaiskasvatuksessa 

toimiva kasvatusyhteistyö on erittäin merkityksellistä perheiden hyvinvoinnille, johon ensisijaisena 

kuuluu tasavertainen vanhempien kohtaaminen, rinnalla kulkeminen, kunnioitus ja niiden pohjalta 

luottamuksen syntyminen. 

 

Tutkimuksemme tulokset sekä teoreettinen viitekehyksemme osoittavat kuinka varhainen 

mukaantulo ja kasvatuskumppanuus kietoutuvat yhteen ja on vaikeaa välillä erottaa niiden väliset 

suhteet. Kasvatuskumppanuus on vakiintunut käsite varhaiskasvatuksessa. Halusimme 

tutkimuksessamme saada vastauksia siihen, kuinka syvällä tasolla kasvatuskumppanuus 

toimintamallia sovelletaan työhön ja kuinka rinnalla kulkevaa ja vanhemmuutta tukevaa yhteistyö 

vanhempien kanssa on. Varhainen mukaantulo on mielestämme syvää ja toimivaa 

kasvatuskumppanuutta, jossa korostuu vanhempien rinnalla kulkeminen perheen arjessa. 

Kasvattaja sitoutuu aidosti yhteistyöhön perheen kanssa. Kaiken lähtökohtana on hyvinvoivan 

lapsen hyvä ja toimiva arki varhaiskasvatuksessa. Väitöskirjassaan kasvatuskumppanuudesta 

Kekkonen (2012, 49-50) tuo esille samansuuntaisia huomioita yhteisymmärrykseen pyrkivän, 

vanhempien arvojen ja asenteiden arvostavasta ammattilaistoiminnasta, jossa koetaan tärkeäksi 

molemminpuolinen luottamus, sitoutuminen ja kunnioitus. Kasvatusyhteistyön tukijaloiksi koetaan 

koko matkan ajan perheiden kuuleminen, empatia ja avoin vuoropuhelu.      

 

Olemme opinnäytetyömme kautta tulleet siihen johtopäätökseen, että varhainen mukaantulo 

osana kasvatuskumppanuutta yhteistyössä vanhempien kanssa on kasvattajista kiinni. 

Kasvatusyhteistyö on kasvattajien velvollisuus toteuttaa, mutta vanhemmat voivat rajata sen 

syvyyden. Tätä tukivat niin teoreettinen viitekehys kuin tutkimustuloksista saatu aineisto. Kun 

varhaiskasvatusyksikön omahoitaja soittaa perheelle, jo ennen kuin lapsi aloittaa päivähoidon, on 

se jo kasvatusyhteistyön rakentamisen ensiaskel. Näin vanhemmat saavat turvallisemman olon 

mennä tutustumaan päiväkodin arkeen. Ilman luottamusta ei ole yhteistyötä. Aloituskeskustelun 

tarkoituksena on antaa pohja keskinäiselle luottamukselle vanhempia kuuntelemalla ja 

keskustelemalla perheen tavoista ja tottumuksista. Tästä alkaa rinnalla kulkevan 
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kasvatusyhteistyön luominen. Kasvatusyhteistyön tarkoitus Kekkosen (2012, 51, 183) mukaan on 

suhteiden luominen, suhteissa työskentely sekä niiden ylläpitäminen. 

 

Tutkimuksemme varhaiskasvatusyksikössä työskenneltiin tutkimustulosten perusteella 

mielestämme perhelähtöisesti ja perheeseen tutustuminen nähtiin ensiarvoisen tärkeänä 

luotaessa toimivaa kasvatusyhteistyötä, jota toimme esille myös tietoperustassamme. Lapsen 

aloitettua päivähoidon kasvattajat ja vanhemmat syventävät lasta koskevaa keskinäistä tietoa 

sekä huomioivat vanhempien kanssa sovitut ja heille luvatut asiat varhaiskasvatusyksikön 

puitteiden rajoissa. Lapsen ja vanhempien tutustumiskäynnillä päiväkotiin tulee vastaan 

ensimmäisenä kohtaamisen merkitys, se on pohja, miten vanhemmat kokevat 

varhaiskasvatuksen niin sanotun lämmön, jonne uskaltaa jättää lapsensa työn ajaksi. Kasvattajat 

nostivat esille omahoitajuuden merkityksen kasvatusyhteistyössä, jolloin yksi kasvattaja on 

mahdollisimman paljon yhteistyössä vanhempien kanssa ihan arjessakin, kuten lapsen haku- ja 

tuontitilanteissa. Kasvatusyhteistyötä saadaan heti alusta asti syvennettyä, jos vanhemmat ovat 

siihen vastaanottavaisia. 

 

Tutkimuksemme teoreettisessa viitekehyksessä sekä tuloksissa korostui avoimen 

vuorovaikutuksen tärkeys kasvatusyhteistyön luomisessa, jolloin kasvattajan ja vanhemman 

välinen luottamus ja kunnioitus vahvistuvat. Myös sanoittaminen ja asioiden ilmaiseminen 

koetaan tarpeelliseksi osaksi avointa vuorovaikutusta ja dialogia.  

 

Jotta kasvatusyhteistyö toimii, on kasvattajan arvostettava aidosti perhettä ja hänellä tulee olla 

halua tehdä yhteistyötä, joka tulee esille teoriassamme sekä aineistosta. Eräs haaste kasvattajilla 

on reflektoida omaa työtään itselleen, sillä välillä tulee vastaa perheitä, jotka herättävät 

negatiivisia tunteita. Hyvä kasvattaja osaa katsoa niin sanotusti peiliin, kun kohtaa haastavia 

tunteita eikä lähde tunteidensa viemänä eteenpäin. Myös yhteistyön rakentamisen haasteena on 

tavata erilaiset perheet erilaisine tarpeineen ja kunnioittaa kaikkia tasavertaisesti, koska olemme 

kaikki erilaisia ihmisiä tottumuksinemme. Olemme työmme teoriassa tuoneet esille, että 

vanhemmat kohdataan ihminen ihmisenä, jota mielestämme ainakin puolet vastaajista näytti 

toteuttavan hyvin. Tutkimuksen tuloksissa tulee esille konkreettisesti kuinka he vastaanottavat 

aidosti ja läsnäolevasti vanhemmat. Opinnäytetyömme tuo esille, että kasvattajan ymmärrys ja 

tietynlainen nöyryys on tärkeää kohtaamisissa, johon kasvattaja voi itse vaikuttaa. 
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Yhtenä vahvuutena yhteistyön toimivuudessa nostimme esille teoriassa, mikä nousi myös yhdeltä 

haastateltavaltakin korostuen, on vanhemmuuden tukeminen, mutta ennen kaikkea 

vanhemmuuden vahvuuksien löytäminen. Rinnalla kulkevaan työotteeseen ja kasvatusyhteistyön 

vahvistamiseen kasvattajan on hyvä huomioida myös vanhemmat lapsen lisäksi. Usein kerrotaan 

lapsen vahvuuksia vanhemmille, mutta olisi myös tärkeää muistaa kertoa vanhemmalle kuinka 

hyvä äiti tai isä hän on. Tasavertainen kohtaaminen ja positiivisen palautteen löytäminen lujittaa 

kasvatusyhteistyötä ja samalla vahvistaa vanhemmuutta. Positiivisella palautteella on voimaa, 

sillä se mitä vahvistetaan, vahvistuu. 

 

Olemme opinnäytetyössämme tuoneet esille, että kaikki huolet tai haasteet eivät aina ole suuria, 

jolloin jo pienillä arjen muutoksilla voidaan saada vanhemmat jaksamaan paremmin. Aineistossa 

sekä teoreettisessa viitekehyksessämme korostui vanhempien hyvinvoinnin vaikuttavan suoraan 

lapseen, jolloin tuetaan vanhempien jaksamista. Kun toimiva kasvatusyhteistyö on saavutettu, 

niin arjen haasteista tai huolistakin on helpompaa keskustella ja viedä asiaa eteenpäin yhdessä 

vanhempien kanssa. Aina kaiken ei tarvitse olla hyvin, hyvässä kasvatusyhteistyössä sallitaan 

vanhempien haastavat ajat niin hetkelliset kuin pidemmät ajanjaksot.  

 

Toimiva kasvatusyhteistyö mahdollistaa hyvän ja turvallisen kasvuympäristön lapselle, mikä on 

tavoite. Päivähoito ja sen kasvattajat kuuluvat oleellisesti lapsen lähiympäristöön, jota olemme 

nostaneet esille tietoperustassamme ja mikä tulee esille myös aineistosta. Ekologista mallia on 

pidetty jo vuosia päivähoidon pohjana työskentelyyn. Rinnalla kulkevassa kasvatusyhteistyössä 

lapsen etu on tärkein, johon kuuluu niin perhe lapsen lähiympäristössään kuin 

varhaiskasvattajatkin. 

 

Aineistossa nousi hyvin esille ekologinen näkökulma, jota olemme myös tuoneet esille 

tietoperustassakin. Ekologisen näkökulman mukaan vanhemman persoonallisuuteen vaikuttaa 

oma perimä, lapsuuden kasvuympäristö ja elämänkokemukset. Muita vanhemmuuteen 

vaikuttavia asioita ovat mm. perheen sosiaaliset verkostot, suhde puolisoon, työ ja terveys. 

Kasvattaja voi pohtia vanhemman kanssa, mihin hän voi itse vaikuttaa ja mikä voi lisätä 

vanhemman omaa armollisuutta ja ymmärrystä itseään kohtaan. Autetaan vanhempaa löytämään 

omia vahvuuksiaan, mikä tukee vanhemman jaksamista arjessa. Kasvattajan tehtävä on olla 

myötätuntoinen vanhempaa kohtaan ja kannustaa pitämään huolta myös omasta hyvinvoinnista. 

(Korhonen & Holopainen 2015, 31-32.). 
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Mielestämme aineisto ja tietoperusta tukevat näkemystä rinnalla kulkevasta kasvatusyhteistyöstä 

ja kun se toimii molemmin puolin lapsen arjesta tiedontuottajana, arveluille ei jätetä varaa. 

Aineistossa yksi lastentarhanopettajista kertoi kauniisti jokaisen ihmisen omasta elämänjanasta 

josta kasvattaja ei välttämättä tiedä. Kasvattajan ei tule tehdä omia tulkintoja, arvailuja tai liian 

nopeita johtopäätöksiä, vaan kasvatusyhteistyössä tulisi olla avoin keskusteluyhteys. Myöskään 

perheen arkea tai vanhemmuutta ei kuulu arvostella, mikä tuli esille myös aineistosta. Niin 

sanotut kahvihuone keskustelut perheen yksityisestä elämästä eivät kuulu rinnalla kulkemiseen, 

sillä jokaista perhettä tulee arvostaa omana itsenään. Aina kaikesta ei tarvitse olla samaa mieltä, 

ei ole yhteä oikeaa tapaa kasvattaa lasta. 

 

Kasvattajat toivat haastatteluissa esille uusia asioita, joita emme olleet omassa 

tietoperustassamme käsitelleet. Osa vanhemmista on haastateltavan mukaan nykyään hyvin 

yksinäisiä vanhemmuudessa ja heillä ei ole niin sanottuja turvaverkkoja lähellä, johtuen 

esimerkiksi suurista välimatkoista isovanhempiin. Nyky-yhteiskunta näyttää luovan aineiston 

perusteella vanhemmuuteen painetta olla täydellinen vanhempi. Nämä olivat hyviä asioita tuoda 

esille ja miettiä mikä vaikutus yhteiskunnalla on tämän päivän varhaiskasvatukseen ja kuinka 

varhaiskasvattajat pystyvät tukemaan sellaisia vanhempia paremmin, joilla ei ole luontaisia 

turvaverkkoja lähellä. 

 

Haastattelut tukivat tietoperustaamme varhaiskasvatuksen ammattilähtöisestä muutoksesta 

perhelähtöisyyteen. Vanhempien asiantuntijuus lapsen asioissa koettiin ensiarvoiseksi sekä 

vanhempien rooli on kasvatusyhteistyössä voimavara kasvattajalle. Vanhempien hyvinvointi on 

suorassa yhteydessä lapsen hyvinvointiin, vanhemmuutta tuetaan.  Varhaiskasvatuksen yhtenä 

keskeisenä ulottuvuutena on kasvatusyhteistyö lasten vanhempien kanssa, jossa tähdätään lasta 

hyödyttävään näkökulmaan ja hyvinvointiin (Kaukoluoto 2010, 239). 

 

Haastattelun tulokset tukivat teoreettista viitekehystämme lapsen hyvinvoinnin perustaa 

vanhempien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Aineistossa nousi vahvasti esille VASUJEN ja 

päivittäisten keskustelun suuri merkitys yhteistyöhön ja lapsen hyvinvointiin nähden. 

Mielestämme haastateltava nosti myös esille kauniisti, että jos kasvatusyhteistyö ei toimi niin 

lapsi on se joka häviää. Tutkimuksessamme tulee esille, että lapsi on keskiössä, jonka ympärille 

luodaan kasvatusyhteistyö, joka tukee lapsen hyvää kasvua ja kehitystä 

varhaiskasvatusyksikössä. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimmät aikuiset ja vanhemmuuden 

tukeminen arjessa turvaa riittävän hyvän lapsuuden. Lapsen elämä on ainutlaatuista, hän toimii, 
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muuttuu, leikkii ja kasvaa. Kaikkien aikuisten, niin kasvattajien kuin vanhempienkin, vastuuna on 

pysähtyä kuuntelemaan lasta ja mahdollistaa hyvä lapsuus. (Kyrölampi-Kylmänen 2010, 30-31.) 
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6 POHDINTA 

Aloitimme opinnäytetyön suunnittelun keväällä 2015 valitsemalla ensimmäisen aiheemme ja 

keräämällä siihen liittyvää lähdekirjallisuutta. Vaihdoimme kesällä 2015 aiheemme. 

Varhaiskasvatus opinnoissamme olemme syventyneet kasvatuskumppanuuteen ja harjoitteluiden 

sekä työkokemuksen myötä olemme huomanneet, että yhteistyö vanhempien ja kasvattajien 

välillä vaihtelee.  Aiheemme lopulliseen valintaan vaikutti kiinnostuksemme lasten ja perheiden 

hyvinvointiin, koska tulevina lastentarhanopettajina haluamme kulkea vanhempien rinnalla 

kasvatustyössä ja vahvistaa hyvää. Keskityimme tutkimuksessa kasvattajien yhteistyöhön 

vanhempien kanssa, jossa halusimme keskittyä positiiviseen ja ennaltaehkäisevään työotteen 

merkitykseen. Oman oppimisen ja hyödyllisen tiedon kartuttamisen vuoksi rajasimme 

tutkimuskohteeksemme lastentarhanopettajien kokemukset.  

 

Tutkimuksen tietoperustan tarkentuessa otimme yhteyttä erääseen Oululaiseen 

varhaiskasvatusyksikköön, jossa otettiin ilomielin tutkimuksemme vastaan. Tutkimussuunnitelma 

hyväksyttiin tammikuussa 2016, jonka jälkeen saimme tutkimusluvan Oulun kaupungilta. 

Nopealla aikataululla laadimme teemahaastattelurungon ja varasimme haastatteluajat tammikuun 

2016 lopulle. Litteroinnin saimme valmiiksi helmikuun 2016 aikana ja analyysivaiheen 

toukokuussa 2016. Lopullisen opinnäytetyön oli tarkoitus valmistua jo tammikuussa 2016, mutta 

opinnäytetyö suunnitelman haasteiden vuoksi se venyi.  

 

Aikaisemman tutkimuskokemuksen puuttuminen loi haasteita opinnäytetyön etenemiseen. 

Alkuvaiheessa tutkimuksen eri vaiheiden sisäistäminen oli haasteellista, jolloin eteneminen oli 

hidasta. Opinnäytetyömme suunnitelman valmistumista jarrutti aiheen vaihtaminen 

koulumaailmasta varhaiskasvatukseen, jonka vuoksi tietoperustaan täytyi tehdä suuria 

muutoksia. Punaisen langan löydyttyä tutkimuksen suunnitelma alkoi rakentua.  

 

Mietimme tarkkaan mitä lähteitä käytimme, jotta tietoperusta olisi luotettava ja ajankohtainen. 

Kasvatuskumppanuudesta ja dialogisista toimintamalleista löysimme kattavasti tietoa. 

Alkuvaiheessa haasteelliseksi osoittautui myös aiheen ja tutkimuksen kannalta oleellisten tietojen 

rajaaminen.  
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Tutkimuksen edetessä saimme selkeämmän kuvan mitä tutkimusprosessi on. Mahdollisten 

tulevien tutkimusten toteuttamisessa tulemme kiinnittämään enemmän huomioita tarkempaan 

suunnitelmallisuuteen, rajaukseen, menetelmien käyttöön ja tutkimuksen etenemiseen. 

Huomasimme myös tutkimuksen myötä, että meille molemmille sopisi paremmin toiminnallinen 

projektityö, koska opimme luontaisesti tekemällä.  

 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli kuvailla erään Oululaisen varhaiskasvatusyksikön neljän 

lastentarhanopettajan kokemuksia varhaisesta mukaantulosta osana kasvatuskumppanuutta 

yhteistyössä vanhempien kanssa, joka muodostui myös tutkimustehtäväksemme. 

Tutkimuskysymys muodostui aihealueen myötä melko vaivattomasti, teimme pieniä muutoksia 

tarkentaaksemme kysymystä. Mielestämme tutkimuskysymys kattoi tutkittavan ilmiön ja saimme 

kysymykseen liittyen riittävästi tietoa ja kokemuksia, jolloin pääsimme tutkimuksen 

tavoitteeseemme. Koemme, että tutkimuksemme lastentarhanopettajien kokemustietoa ja 

tietoperustaa voidaan soveltaen käyttää hyödyksi toiminnan arviointiin ja kehittämiseen 

vanhempien rinnalla tehtävään kasvatusyhteistyöhön. Tutkimuksen tulokset eivät ole 

yleistettävissä, koska kokemukset ovat ainutlaatuista. Mielestämme saimme kiehtovaa ja 

arvokasta kokemustietoa, jolla voidaan lisätä lukijoiden ymmärrystä sekä muistuttaa siitä mitä on 

hyvä kasvatusyhteistyö ja miten se käytännössä ilmenee.  

 

Tutkimuksen aineiston hankimme teemahaastatteluilla, joka oli mielestämme paras vaihtoehto 

saada kattavaa kokemustietoa. Perehdyimme teemahaastattelun prosessiin etukäteen, sillä 

emme ole olleet vastaavassa haastattelutilanteessa aiemmin. Teemahaastattelurungon 

muodostimme tietoperustan pohjalta. Lähetimme teemarungon etukäteen haastateltaville sekä 

johdannon, johon avasimme käsitteen varhainen mukaantulo. Haastatteluun osallistui neljä 

lastentarhanopettajaa, jotka haastattelimme pareittain. Haastattelu oli vapaaehtoinen ja 

lastentarhanopettajat osallistuivat tutkimukseen mielellään. Kävimme varhaiskasvatusyksikössä 

ennen haastattelua kertomassa haastattelutilanteesta, opinnäytetyömme aiheen ja 

tutkimuskysymyksen. Haastattelut toteutimme varhaiskasvatusyksikössä rauhallisessa tilassa, 

jotta lastentarhanopettajilla oli mahdollisuus keskittyä haastatteluun. 

 

Olisimme voineet pyytää haastateltavia syventymään aiheeseemme etukäteen, jotta olisimme 

saaneet kaikilta lastentarhanopettajilta tarkempia vastauksia. Jäimme pohtimaan haastatteluiden 

jälkeen, että ymmärsikö kaikki lastentarhanopettajat varhaisen mukaantulon käsitteen, sillä osalla 

haastateltavista tuli esille enemmän huolen ja haasteiden näkökulma sekä lapsen näkökulma 
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ensisijaisena vastauksissa. Koimme kuitenkin, että saimme kattavasti kokemus tietoa 

tutkimuskysymykseemme. Haastattelun aikana teimme tarkentavia kysymyksiä, joka mahdollisti 

kattavan tiedon saannin. Ensimmäisen haastattelun jälkeen pohdimme seuraavaa haastattelua 

varten uusia tarkentavia kysymyksiä, joita ei tullut riittävästi esille haastattelussa. Pohdimme 

myös etukäteen haastatteluun valmistautuessa johdattelemista, teemahaastattelussa on 

tyypillistä tehdä tarkentavia kysymyksiä, mutta ei johdattele vastauksiin. Tämä oli meistä hieman 

vaikeaa, koska haastattelimme molemmat ensimmäistä kertaa, ettemme johdattele. Pohdimme 

haastatteluja kuunnellessa, että jätimmekö kysymykset liian avoimeksi sekä olisimmeko voineet 

tarkentaa vielä joitakin kysymyksiä, koska osa teemojen tuloksista jäi melko suppeaksi. Muun 

muassa lapset puheeksi -menetelmästä emme juuri saaneet aineistoa, joka selittyy sillä, että 

menetelmä oli vasta tulossa varhaiskasvatusyksikköön. Haastatteluista opimme tulevaa varten 

myös ajankäytön, kun huomasimme miten vaikeaa on etukäteen tietää vastausten määrää. 

 

Valitsimme aineistonkeruu tavaksi ryhmähaastattelut. Pohdimme, että puolet haastateltavista tuki 

toisiaan vastauksissa ja saimme loistavaa materiaalia. Jäimme kuitenkin miettimään, että 

olisimmeko saaneet yksilöhaastatteluilla enemmän aineistoa. Tulimme kuitenkin siihen tulokseen, 

että ainakin toinen ryhmähaastatteluista ja niihin osallistuneet kaksi lastentarhanopettajaa tukivat 

niin hyvin toinen toistaan, että yksilöhaastatteluilla emme välttämättä olisi saaneet yhtä kattavia 

vastauksia tutkimuskysymyksemme kuin ryhmähaastatteluilla. Toinen haastatteluista puolestaan 

olisi voitu ennemmin toteuttaa yksilöhaastatteluina, koska koimme, että toinen 

lastentarhanopettajista tahtomattaan ohjaili keskustelua enemmän. Tästä haastattelusta 

saamamme aineisto oli suppeampi kuin toisen. Toinen haastattelumme antoi kuitenkin niin 

kattavat vastaukset, että saimme hyvän aineiston tutkimustamme varten.  

 

Litteroinnin koimme haasteelliseksi, koska puhe tulee kirjoittaa sanasta sanaan. Analyysivaihe oli 

vaativa litteroinnin tulkinnanvaraisuuden vuoksi. Koimme, että litteroinnin luokittelu ja 

asiakokonaisuuksien yksinkertaistaminen oli erityisen tärkeää, jotta ymmärsimme asiayhteydet 

oikein. Tutkimuksen tulokset analysoimme aluksi teemoittelun avulla, mutta myöhemmin 

totesimme sisällön analyysin olevan parempi tapa analysoida tuloksia. Tutkimuksen tulokset 

olivat sisällönanalyysin jälkeen sujuvaa kirjoittaa. Johtopäätökset olivat aikaa vievin osa 

analyysivaiheessa. Tulosten ja tietoperustan yhteneväisyyksien peilaaminen sekä uusien tulosten 

löytyminen oli yllättävän vaativaa. Johtopäätöksien kokonaisvaltaisen kuvan kirjoittaminen haastoi 

meitä olla kiinnittämättä liikaa huomioita yksityiskohtiin. Mielestämme onnistuimme 
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muodostamaan aineistoa kuvaavat johtopäätökset, joissa on selkeä yhteys tietoperustaan ja 

tutkimuskysymykseemme.  

 

Sosiaalialan arvot ja eettiset periaatteet sekä asiakastyön osaamisemme ovat tutkimuksemme 

myötä syventyneet, sillä varhainen mukaantulo osana kasvatuskumppanuutta liittyy niihin 

oleellisesti. Ennaltaehkäisevä, rinnalla kulkeva ja tasavertainen yhteistyö korostui haastatteluiden 

kautta sekä perheiden ainutkertaisuus ja erilaisuuden suvaitseminen nähtiin merkittävänä osana 

työtä. Kohdataan perheet juuri sellaisina kuin he ovat ja huomioidaan heidän voimavaransa ja 

tarpeensa yksilöllisesti. Tulevina kasvattajina tulemme käyttämään saamaamme arvokasta 

kokemustietoa hyväksi kohdatessamme perheet sekä luomalla avoimen ja toimivan 

kasvatusyhteistyön, jonka lähtökohtana on lapsen ja perheen hyvinvointi. Näemme ominaiseksi 

työskentelytavaksemme perheen rinnalla kulkemisen ja tämä tutkimus vahvisti ajatuksiamme 

siitä.  

 

Tietoperustan kokoamisen ja haastateltavien kokemusten myötä ymmärrämme nyt tutkimuksen 

sisältäviä aihekokonaisuuksia syvällisemmin. Käsitteiden jäsentäminen oli aluksi haastavaa, 

mutta asioita tarkemmin tarkastellessamme asiakokonaisuudet alkoivat kirkastua, jolloin sisältöä 

oli helpompi asetella kappaleisiin. Huomasimme tutkimuksen edetessä, että varhainen 

mukaantulo ja kasvatuskumppanuus muodostavat yhtenäisen syvän kasvatusyhteistyön. 

Käsitteitä on vaikea erotella toisistaan, koska ne kytkeytyvät niin vahvasti toisiinsa ja kumpikin 

tukevat toisiaan. Tämän vuoksi johtopäätöksissä emme enää eritelleet käsitteitä, vaan 

käytimmekin käsitettä kasvatusyhteistyö.  

 

Haastattelujen jälkeen jäimme pohtimaan ihmisten erilaisia vuorovaikutustapoja. Kasvattajien 

vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa hyvän yhteistyön luomisessa. Olemme huomanneet, että 

osalla kasvattajilla on sisäsyntyisesti empaattinen tapa kohdata ihminen ihmisenä, jolloin heidän 

ei tarvitse vuorovaikutustilanteessa tehdä niin paljon työtä niin sanottuun nöyrään ja arvostavaan 

kohtaamiseen. On ihmisiä joilla ajattelutavassa on niin sanotusti kuppi puoliksi täynnä tai kuppi 

puoliksi tyhjä, joka vaikuttaa merkittävästi siihen miten näemme tilanteita. Erilaisia tilanteita 

voidaan katsoa joko huolen ja haasteen näkökulmasta tai löytää eteenpäin vieviä vahvuuksia. 

Ajatukset lähtivät haastatteluista, joita vertailimme omakohtaisiin kokemuksiimme 

vuorovaikutustilanteista sekä aikaisemmista työkokemuksista sosiaali- ja terveysalalla. Koemme, 

että meidän vahvuuksia vuorovaikutuksessa on toisen kunnioittava ja arvostava kohtaaminen, 
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jonka pohjalla on vahvuuksia huomioiva ja myönteinen ajatustapa, sillä se mitä vahvistetaan, 

vahvistuu.  

 

Tutkimuksen eteenpäin viemiseen vaikutti yhteinen parityöskentelymme sekä rakentava ja 

kannustava palaute, jota tulevaisuudessa osaamme pyytää enemmän. Vaikka joskus aikataulujen 

sovittaminen yhteen oli haasteellista, niin pääasiallisesti teimme tutkimusta yhdessä. 

Yhteistyömme on ollut antoisaa ja helppoa. Olemme molemmat pohtivia ja joustavia eikä edes 

huono kirjoitustaitomme estänyt tutkimuksen etenemistä. Parityöskentelyn hyviä puolia on ollut 

asioiden jakaminen ja toisen kannustaminen silloinkin, kun olemme olleet eri mieltä asioista. 

Tutkimuksen tekeminen yhdessä on ollut rikastuttava kokemus haasteista huolimatta. Positiivinen 

ja iloinen asenteemme on ollut vahvuutena tutkimusta tehdessä.  

 

Jatkokehittämisehdotuksena meille nousi ajatus, millaisia merkityksiä kasvattajien rinnalla 

kulkemisella on vanhemmille. Rinnalla kulkemisella tarkoitamme kasvattajien positiivisista, 

kannustavaa ja vahvuuksia löytävää kasvatusyhteistyötä, jossa perhettä ymmärretään ja 

arvostetaan erilaisista arvoista huolimatta. Olisi mielenkiintoista saada kokemustietoa siitä, miten 

vanhemmat kokevat varhaisen mukaantulon osana kasvatuskumppanuutta yhteistyössä 

kasvattajan kanssa. Vahvistuuko vanhemmuus, jos kasvattajalla on rinnalla kulkeva myönteinen 

työote. Toinen ehdotus meille nousi aineistosta, jossa puhuttiin, että tänä päivänä on paljon niin 

sanottuja yksinäisiä vanhempia, joilla tukiverkko on niukka tai kaukana. Kuinka varhaiskasvattajat 

voivat tukea vanhempia paremmin, joilla ei ole luontaisia turvaverkkoja lähellä. 
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LIITE 2 

 

TEEMARUNKO 

 

1. KASVATUSKUMPPANUUS  

2. VARHAINEN MUKAANTULO VANHEMPIEN KANSSA 

3. DIALOGISIA TOIMINTAMALLEJA 
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LIITE 3 

 

KYSYMYSRUNKO HAASTATTELUUN 

 

o Miten rakennatte hyvää suhdetta vanhempiin ja mitä se edellyttää? Jos ei toimi niin mitä 

voisi tehdä? 

 

o Millaista on toimiva ja hyvä vuorovaikutus vanhempien kanssa? Kerro esimerkkejä. 

 

o Mitkä tekijät vaikuttavat hyvän suhteen syntymistä ja mitkä haastavat? Kerro 

esimerkkejä. 

 

o Millä tavalla toteutetaan kasvatuskumppanuutta? 

 

o Mikä on vanhempien kanssa tehdyn yhteistyön merkitys? Kerro esimerkkejä. 

 

o Mitä on mielestänne hyvä varhainen mukaantulo? 

 

o Miten varhainen mukaantulo näkyy työssäsi? Kerro esimerkkejä. 

 

o Onko varhainen mukaantulo mielestänne merkityksellistä perheen hyvinvoinnin kannalta 

ja millä tavoin? 

 

o Millaisia keinoja teillä on tukea lapsen hyvinvointia ja vanhemmuutta? Kerro esimerkkejä. 

 

o Millaisia tuen tarpeita vanhemmuudessa on? 

 

o Millaisia dialogisia toimintamalleja olette käyttäneet työssä? Esimerkiksi lapset puheeksi 

tai huoli puheeksi 

 

o Onko päiväkodilla jokin vakiintunut toimintamalli käytössä? 

 

o Kerro kokemuksia ja toimintamallien merkityksiä vanhempien kanssa työskentelyssä 

 

o Haluaisitko sanoa vielä aiheesta jotain? 
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LIITE 4 

 

AINEISTON ANALYSOINTIKAAVIO 
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