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Vanhemmuutta ja päivähoitoa käsitellään julkisessa keskustelussa hyvin usein. Keskustelussa 
puhutaan kasvatuskumppanuudesta ja sen merkityksestä laadukkaassa päivähoidossa.  

Tutkimukseni pohjautuu Vanhemmuuden roolikartta-teoriaan, jonka avulla tutkin toteutuuko 
vanhemmuuden eri roolit Punkalaitumen kunnan päivähoidossa ja ovatko päivähoidon 
asiakasperheet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Vanhemmuuden roolikartan eri rooleja ovat: 
elämänopettaja, ihmissuhdeosaaja, rajojen asettaja, huoltaja ja rakkaudenantaja. Näihin 
rooleihin myös päivähoidon tulisi pystyä vastaamaan.  

Opinnäytetyö on kvantitatiivinen ja tutkimus toteutettiin strukturoituna lomakekyselynä. 
Lomaketta jaettiin 44 kappaletta. Lomakkeessa oli 25 väittämää, jotka oli laadittu 
Vanhemmuuden roolikartan avulla. Kysymyksiin vastattiin 5-portaisella Likertin asteikolla. 
Lomakkeita palautui takaisin 21 kappaletta, jolloin vastausprosentti oli 47%.  

Opinnäytetyön tulosten mukaan vanhemmat ovat tyytyväisiä tuotettuun päivähoitopalveluun. 
Vanhemmuuden roolikartan osa-alueet toteutuvat kiitettävästi. Tyytyväisyys tarkoittaa 
tutkimuksessani sitä, että jokaisen kysymysosa-alueen laskettu keskiarvo ylittää 4:n. 
Kehitysehdotuksena nousi vanhempien mukaan ottaminen lapsen asioihin päivähoidossa. Tällä 
hetkellä osa vastaajista koki, ettei pysty kovin paljon vaikuttamaan lapsen asioihin 
päivähoidossa.  
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USING THE ROLEMATRIX OF PARENTHOOD IN 
MEASUREMENT OF EARLY CHILDHOOD 
EDUCATION 

Parenthood and daycare are often been discuss in public conversation. In conversations are 
often been spoken about educational partnership and its meaning in a qualified daycare.  

This project’s  main theory is The Rolematrix of Parenthood which I use to search if the roles of 
parenthood meet in Punkalaidun children daycare and if the daycare customerfamilies are 
pleased to the daycareservices. In The Rolematrix of Parenthood there are five different 
categories: culture, human relationships, yes/no, care and love. Early childhood education 
should be able to fill these categories too.  

This project is quantitative study and structured questionnaire is used to collect the material. 
The questionnaire was given to 44 families. The questionnaire contained 25 statements, which 
were constructed on the basis of the Rolematrix of Parenthood. The Likert scales model was 
applied to multiple choices replies. 21 questionnaires were returned and therefore the response 
percentage was 47%. 

The results of this study show that the parents are pleased to the daycareservices and all 
categories of the Rolematrix of parenthood are being filled. Parents being pleased means in this 
study that every categorys combined total average of the answers was higher than four. 
Althought part of the families felt that they can’t be part of their childrens life in daycare as much 
as they would like.  
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1 JOHDANTO 

Päivähoito on kehittynyt kuluneen vuosisadan aikana paljon ja myös päivähoi-

don laadukkuus on noussut esiin keskusteluissa. Vanhemmat ovat entistä kiin-

nostuneempia lastensa asioista päivähoidossa ja nykyisin vanhempia otetaan 

entistä enemmän mukaan päivähoidon suunnittelutyöhön. Yleisimmin vanhem-

mat osallistuvat lapsensa hoito- ja kasvatuskeskusteluun tai asiakastyytyväi-

syystutkimukseen. Asiakastyytyväisyystutkimukset ovat yksi osa päivähoidon 

laadunarviointia. 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää Punkalaitumen kunnan päivähoidon 

asiakasperheiden tyytyväisyyttä tuotettuun palveluun, sekä vastaako päivähoito 

omalta osaltaan Vanhemmuuden roolikartta-teorian rooleihin. Menetelmänä on 

käytetty kvantitatiivista lomakekyselyä, johon vastattiin nimettömänä. Vanhem-

muuden roolikartta – teorian avulla laadittujen kysymysten avulla vanhemmat 

arvioivat päivähoidon työntekijöiden kykyä vastata roolikarttateorian rooleihin. 

Opinnäytetyötäni varten olen saanut tutkimusluvan Punkalaitumen kunnan sivis-

tyslautakunnalta.  

Tutkimusten mukaan vanhemmaksi tulemisen keski-ikä nousee, joka heijaste-

lee sitä, että vanhemmuutta koskevia päätöksiä tehdään tietoisesti ja ymmärre-

tään vanhemmuuteen kuuluva vastuu. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 111). Sa-

maan aikaan käydään yleisesti keskustelua päivähoidon roolista lastenkasva-

tustyössä. Päävastuu kasvatuksesta on kuitenkin vanhemmilla, mutta myös 

päivähoidon rooli lapsen kasvussa on merkittävä. Kasvatusyhteistyö on tärkeää 

vanhempien ja päivähoidon välillä, jotta lapsen tasapainoinen kehitys voidaan 

huomioida parhaalla mahdollisella tavalla.  

Tässä tutkimuksessa käytetty Vanhemmuuden roolikartta avaa niitä rooleja, 

joita vanhemmuus vaatii. Roolikartassa olevat roolit ovat myös ne, joihin mieles-

täni laadukkaan päivähoidon tulee osaltaan pystyä vastaamaan ja tällöin voi-

daan puhua myös tässä tutkimuksessa kasvatusyhteistyöstä. 
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2 PÄIVÄHOITO 

Viimeisen kuluneen vuosisadan aikana lapsen asema ja oikeudet ovat kohentu-

neet. Käyttöön on tullut mm. Laki lasten päivähoidosta, lapsilisät sekä subjektii-

vinen päivähoito-oikeus. Yleisesti vanhempien kiinnostus lastensa hyvinvointia 

kohtaan on lisääntynyt, mutta toisaalta erot perheiden hyvinvoinnin välillä on 

kasvanut. (Mikkola & Nivalainen 2009, 9-10.)  

Alasuutarin (2004, 70-72, 77) tutkimuksen mukaan vanhemmat perustelevat ja 

oikeuttavat päivähoidon käyttöä lapsen sosiaalisuuden kehittymisellä, sääntöjen 

oppimisella ja lapsen virikkeistäjänä. Kallialan (2012,30) mukaan taas vanhem-

mat pitävät sosiaalisten taitojen oppimista tärkeänä, mutta eivät odota päiväko-

dilta muuta monipuolista toimintaa. Näin ollen vanhemmat tuovat lapsensa päi-

vähoitoon syömään, nukkumaan ja ulkoilemaan. Kalliala (2012,30) peräänkuu-

luttaa päiväkodin perustehtävän huomioimista, jonka mukaan päiväkodin toi-

minnan tulee olla sellaista, että se tuo hyväänkin kotikasvatukseen jotakin uutta.  

Tänä päivänä päiväkodit joutuvat elämään yhteiskunnan muutoksessa vah-

vemmin ja ottamaan vastaan palautetta. (Kokljuschkin 2001, 24). Tämä näkyy 

erityisesti kasvatuksessa ja opetuksessa: esimerkiksi nykyisin lapsille asetetaan 

yksilölliset tavoitteet, koko ryhmän tavoitteiden sijaan. Ennen toiminnan suunnit-

telun teki päiväkodin henkilökunta, nyt mukaan otetaan myös lapset ja van-

hemmat. (Kokljuschkin 2001, 25). On siis siirrytty teorian tasolla lapsilähtöisem-

pään päivähoitokulttuuriin. Monet asiatuntijat kuitenkin peräänkuuluttavat toimii-

ko päiväkodit kuitenkaan käytännössä lapsilähtöisemmin, kuin aiemmin.  

2.1 Varhaiskasvatus 

”Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksel-

lista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lasten tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja oppimista. Tarvitaan vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten 

kiinteää yhteistyötä, kasvatuskumppanuutta, jotta perheiden ja kasvattajien yh-
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teinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. 

(Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos 2005, 11.) 

Varhaiskasvatus on hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus. Se on 

suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa lapsen leikki on keskei-

sessä asemassa. Keskeisimpiä varhaiskasvatuspalveluita ovat päiväkotitoimin-

ta, perhepäivähoito ja erilainen avoin toiminta. Varhaiskasvatuspalveluita tuot-

tavat ensisijaisesti kunnat, mutta myös järjestöt, yksityiset palveluntuottajat ja 

seurakunnat. (Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos 2005, 11.) 

Laki lasten päivähoidosta (1973, § 2a) määrittelee päivähoidon tehtäväksi päi-

vähoidossa olevien lasten kotien tukemisen kasvatustehtävässä ja yhdessä ko-

tien kanssa lapsen persoonallisuuden tasapainoisen kehityksen. Päivähoidon 

tarkoituksen on myös lapsen fyysisen, sosiaalisen ja tunne-elämän edistämi-

nen, sekä lapsen esteettinen, älyllinen, eettinen ja uskonnollinen kasvatus.  

Varhaiskasvatuksen arvot pohjautuvat kansainvälisiin lapsen oikeuksia määrit-

televiin sopimuksiin ja asiakirjoihin, sekä Suomen perusoikeussäännöksistä 

johdettuihin varhaiskasvatuksen keskeisiin periaatteisiin. (Kuvio 1). (Terveyden- 

ja hyvinvoinninlaitos 2005, 12).  

 

Kuvio 1. Varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet.Terveyden- ja hyvinvoinnin-
laitos. 2005. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 



9 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Hanna Kolu 

Varhaiskasvatusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon kolme ihmisenä kas-

vamisen päämäärää: henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen, toiset huomi-

oonottavien käyttäytymismuotojen ja toimintatapojen vahvistaminen ja itsenäi-

syyden asteittainen lisääminen. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2005, 14). 

2.2 Päivähoidon suunnittelun toteuttaminen ja ohjaus 

Päivähoidon suunnittelua ohjaavat valtakunnallisesti Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, joka sisältää valtioneuvoston hyväksymät varhaiskasvatuksen 

linjaukset. Suunnitelman tavoitteena on edistää varhaiskasvatuksen yhdenver-

taista toteuttamista, ohjata sisällöllistä kehittämistä ja luoda edellytyksiä var-

haiskasvatuksen laadun kehittämiselle. Lisäksi tavoitteena on lisätä varhaiskas-

vatushenkilökunnan tietoisuutta, vanhempien osallisuutta varhaiskasvatuspalve-

luissa, sekä moniammatillista yhteistyötä sellaisten palveluiden kanssa, jotka 

tukevat lasta ja perhettä ennen oppivelvollisuuden alkamista. (Terveyden- ja 

hyvinvoinninlaitos 2005,  7.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman tehtävänä on kuvata niitä periaatteita, toimintata-

poja ja menetelmiä, joilla varhaiskasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan kunnis-

sa ja yksiköissä. Kuntatasolla sen tulee kuvata kunnan koko varhaiskasvatuk-

sen yhteistä arvopohjaa. (Mikkola & Nivalainen 2009. 14.) 

Jokainen kunta tarkentaa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta 

kuntakohtaiset varhaiskasvatuksen strategiset linjaukset, jossa huomioidaan 

kuntakohtaiset perheiden tarpeet. Kunnat arvioivat varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteiden pohjalta kuntansa varhaiskasvatuspalveluiden toteutumista ja 

konkretisoivat omassa suunnitelmassaan varhaiskasvatuksen sisällöt ja toimin-

tatavat eri muodoissa. Kunnan sisällä päivähoitoyksiköt laativat oman ykskkön-

sä varhaiskasvatussuunnitelman, sekä lapsikohtaiset varhaiskasvatusuunnitel-

mat. (Kuvio 2) (Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos 2005, 8 .)Yksikkötasoilla var-

haiskasvatussuunnitelmasta tulee käydä ilmi olemassa oleva arki ja käytännöt 

(Mikkola & Nivalainen 2009, 14). 
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Kuvio 2. Varhaiskasvatuksen ohjaus valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla. 
Terveyden – ja hyvinvoinninlaitos. 2005. Varhaiskasvatussuunnitelman perus-
teet.  

Päivähoitoyksikön kasvatusnäkemys pohjautuu työyhteisön arvoihin ja käsityk-

siin hyvästä varhaiskasvatuksesta. Kasvatusnäkemyksen tulee olla niin selkeä, 

että jokainen työntekijä pystyy kuvaamaan ja kertomaan sen. Tärkeimpiä määri-

teltyjä arvoja ovat turvallisuus, kiireettömyys, lapsen hyvinvointi ja avoimuus. 

(Mikkola & Nivalainen 2009, 27.) 
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2.3 Päivähoito Punkalaitumella 

Punkalaitumen kunta on 3200 asukkaan maatalouspitäjä Pirkanmaalla. Kunta-

laisista alle 15-vuotiaita on 13%, joka vähemmän kuin verrattuna koko maahan 

vastaavaan määrään. Perheitä Punkalaitumella on 841 kappaletta. (Punkalai-

tumen kunta 2012). 

Punkalaitumen kunta tarjoaa päivähoitoa päiväkodissa, sekä perhepäivähoi-

dossa. Lisäksi esiopetus sekä aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluvat osaksi var-

haiskasvatuspalveluita. Kunnan alueella ei ole yksityisiä päivähoidon palvelun-

tuottajia. Päivähoidon asiakasperheitä kunnassa on n. 60. (Henttinen Pirkko-

Liisa, 14.2.2012). Tilastollisesti kunnan kustantaman päivähoidon piirissä vuon-

na 2010 on ollut noin 59% kaikista kunnan alueella asuvista 1-6vuotiaista lap-

sista. Vuoteen 2009 verrattuna hoidossa olevien lasten määrä on noussut 4,5 

prosenttiyksikköä. Hoitopäiviä päivähoidossa on ollut vuonna 2011 1843 kappa-

letta, jotka ovat myös nousussa verrattuna vuoteen 2009. (Tilasto- ja indikaatto-

ripankki SOTKAnet 2012.) 

Punkalaitumen päiväkoti on 21-paikkainen yli 3- vuotiaille lapsille tarkoitettu päi-

vähoitoyksikkö. Yksikössä työskentelee lastentarhanopettaja, kaksi lastenhoita-

jaa, ryhmäavustaja sekä laitosapulainen. Perhepäivähoidossa työskentelee 10 

perhepäivähoitajaa. (Punkalaitumen kunta 2010 b, 14-15.) 

Punkalaitumen kunta määrittelee päivähoidon arvoiksi turvallisuuden, leikin, 

välittämisen ja läheisyyden, oikeudenmukaisuuden, tasapuolisuuden sekä oma-

toimisuuden tukemisen (Punkalaitumen kunta 2010 a, 5). 

Punkalaitumella on käytössä päivähoidon laatukäsikirja. Laatutyön keskeinen 

periaate on asiakkaan tarpeiden toiveiden tunnistaminen. Asiakkaina pidetään 

lapsia ja perheitä. Päivähoidon kannalta laatu tarkoittaa tarkoituksen mukaisia 

toimintatapoja, yhteisiä arvoja ja kasvatuskumppanuutta, joiden pohjalta toimin-

nalle määritellään tavoitteita. (Punkalaitumen kunta 2010 b, 6.) 

Laatu mitataan ja arvioidaan, joka on välttämätöntä toiminnan kehittämisen 

kannalta. Punkalaitumella laadunarviointi tarkoittaa asiakkaiden mahdollisuutta 
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kertoa mielipiteensä asiakaskyselyiden kautta, sekä osallistumalla lapsensa 

varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluun.  Henkilöstön kannalta laadukkuus 

tarkoittaa jatkuvaa kouluttautumista, jonka avulla saadaan kykyä kehittää työtä 

eteenpäin. (Punkalaitumen kunta 2010 b, 6.) 

Päivähoidon laatutavoitteet lapselle ovat: Kotikasvatuksen tukeminen, turvalli-

nen kasvuympäristö, hyväksyvä ilmapiiri, ymmärtävä kasvattaja, kaverit, lapsen 

tarpeiden kuuleminen ja huomioiminen (Punkalaitumen kunta 2010 b, 15-16). 

Laatutavoitteet perheille ovat: joustavat päivähoitopalvelut, valinnan mahdolli-

suus, viihtyvä lapsi, luottamuksellisuus, toimiva yhteistyö, perheen tarpeiden 

kuuleminen ja huomioiminen ja säännölliset asiakaspalautteet, tyytyväisyystut-

kimus joka kolmas vuosi (Punkalaitumen kunta 2010 b, 15-16). 

Päivähoidon laatutavoitteet työyhteisölle: sujuva yhteistyö, suunnitelmallinen 

työ, työtä tukeva täydennyskoulutus, kannustava ilmapiiri, työkyvyn ylläpitämi-

nen, toimintaa tukeva arviointijärjestelmä, selkeät toimintaohjeet, henkilöstö-

kyselyt joka kolmas vuosi sekä mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön (Punkalai-

tumen kunta 2010 b, 15-16).  

Päivähoidosta saatua palautetta käytetään käsittelemällä esiin nousseet asiat 

henkilöstön yhteisissä palavereissa, viemällä tiedoksi lautakunnalle mahdollisia 

jatkotoimenpiteitä varten sekä ohjaamaan päätöksentekoa resurssien ja toimin-

nan suunnitelussa (Punkalaitumen kunta 2010 b, 18). 

2.4 Kasvatusyhteistyö 

Kasvatusyhteistyöstä puhutaan myös nimellä kasvatuskumppanuus. Tässä tut-

kimuksessa käytetään kumpaakin termiä rinnakkain.  

Kasvatuskumppanuus on keskustelua lapsen asioista lapsen parhaaksi, niin 

että lapsesta muodostuu kokonaiskuva. Kasvatuskumppanuus alkaa, kun van-

hempi ottaa yhteyttä päivähoitopaikkaan ja päättyy, kun lapsi päättää päivähoi-

don. Kasvatuskeskustelut eli ns. Vasu-keskustelut ovat osa kasvatuskump-

panuutta, mutta yhtä tärkeä osa sitä, ovat myös jokapäiväiset kohtaamiset van-
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hempien kanssa. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 60.) Kasvatuskumppanuus vie 

aikaa ja vaatii useita keskusteluja sekä vastavuoroisuutta. (Karikoski & Tiilikka 

2011, 85).  

Kasvatuskumppanuuden tehtävänä on tukea vanhempien kotikasvatusta. Voi-

daan puhua niin sanotusta jaetusta kasvatusvastuusta, jonka tavoitteena on 

yhteisen näkemyksen syntyminen lapsesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita välttä-

mättä samanmielisyyttä lapsen vanhemman ja työntekijän välillä. Kummankaan 

osapuolen ei tarvitse ”olla oikeassa”, vaan tarkoituksena on jakaa tietoa lapsen 

parhaaksi. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 64.) 

Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on tunnistaa herkästi ja tarpeeksi varhain 

lapsen kasvun, kehityksen tai oppimisen tuen tarve, jolloin yhteistyössä van-

hempien kanssa voidaan laatia suunnitelman lapsen tukemiseksi. (Terveyden- 

ja hyvinvoinninlaitos 2005, 31-32. ) Päivähoidon tulee toimia yhteistyössä myös 

sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa, sekä ohjata perheitä palveluiden piiriin 

(Keskinen & Virjonen (toim.) 2004, 80). 

Päivähoidon henkilökunta on velvoitettu tekemään yhteistyötä vanhempien 

kanssa. Tapoja yhteistyön tekemiseen on useita. Yhteistyötä tehdään virallisten 

ja epävirallisten tapaamisten yhteydessä, tiedotuslehtisillä, reissuvihoilla ja il-

moitustaulujen avulla. Kuitenkaan aitoa ja kunnioittavaa kohtaamista syntyy 

harvoin. (Mac Naughty & Hughes 2011, 8.) Vanhempien on tärkeää saada tun-

ne kuulluksi tulemisesta ja vastavuoroisesta kunnioituksesta, jolloin voidaan 

siirtyä yhteistyöstä kumppanuuteen. (Ministry of social affairs and health 2004, 

11). 

Myös Kalliala (2012; 95, 110-111) kritisoi kasvatuskumppanuuden suomalaista 

tulkintaa, jonka pääpaino on pois lasten kanssa tehtävästä työstä. Hänen mu-

kaansa esimerkiksi lapsikohtaisia varhaiskasvatussuunnitelmia tehdään keskit-

tymällä enemmän perheen kokonaisvaltaisen tilanteen hoitamiseen, kuin peda-

gogisen toiminnan suunnitteluun.  Kuitenkin kumppanuuden päivähoidossa tulisi 

olla vaihtelevaa perheiden elämäntilanteiden mukaan. Heikossa elämäntilan-

teessa olevat perheet tarvitsevat neuvontaa ja tukea, kun taas paremmassa 
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elämäntilanteessa olevat perheille kumppanuus on osallisuutta lasten hyväksi. 

(Hujala, Puroila, Parrila-Haapakoski & Nivala 1998, 131.) 
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3 PÄIVÄHOIDON LAATU 

Varhaiskasvatuksen laatututkimus alkoi Yhdysvalloissa 1970-luvulla ja rantautui 

Suomeen 1990-luvulla. Varhaiskasvatuksen laatututkimus jakaantui useisiin eri 

koulukuntiin. Joidenkin mielestä laatua pitäisi arvioida päivähoidon asettamien 

tavoitteiden pohjalta, toisten mielestä taas laatu on aina subjektiivinen asia ja 

siksi hankalasti mitattavissa. (Hujala & Fonsén 2011, 313.) 

Varhaiskasvatuksen laatu voidaan määritellä kahdella tavalla: 1) mitä kohti pyri-

tään? Miten lapsen kasvua ja kehitystä tuetaan parhaalla mahdollisella tavalla 

ja 2) Minkälaista laadun tulee minimissään olla? Miten lait ja asetukset määritte-

levät päivähoitojärjestelmän vaatimukset. (Hujala, Parrila, & Lindberg yms.. 

1999, 56.)  

Tällä hetkellä valitseva suuntaus on inklusiivinen, osallistava laadunarviointi. Se 

edustaa subjektiivista ja arvosidonnaista näkökulmaa. Tällöin mielenkiinnon 

kohteena ovat ihmisten henkilökohtaiset käsitykset ja kokemukset laadusta. 

Osallistavassa laadunarvioinnissa korostetaan myös lasten näkökulmaa. (Huja-

la & Fonsén 2011, 315.) Vanhemmille ja päivähoidon henkilöstölle tehtävät ky-

selyt ovat tärkeitä, mutta eivät tuota riittävää tietoa päivähoidon laadusta. Tarvi-

taan menetelmiä myös kasvatusprosessin arviointiin. (Hujala, Parrila & Lindberg 

yms. 1999, 67.) 

Laadunarvioinnissa tulisi pyrkiä aktivoimaan lapset, vanhemmat ja päivähoidon 

henkilöstö yhteiseen laatukeskusteluun, jossa nousee keskiöön pedagogiset 

kysymykset (Hujala, Parrila & Lindber yms. 1999, 67). Päivähoidon laadun arvi-

ointi tuottaa tietoa tuotetusta palvelusta. Arviointi tekee päivähoidon tavoitteet ja 

toteutumisen näkyväksi, sekä kertoo mitä päivähoidossa pidetään tärkeänä, 

miten lapsiin suhtaudutaan ja minkälaisia pedagogisia käytäntöjä toteutetaan. 

(Hujala & Fonsén 2011, 312.)  

Laadunarviointi antaa mahdollisuuden vanhempien osallistumiseen kasvatusta 

koskevaan päätöksentekoon ja keskusteluun. Tällöin vanhemmilla on mahdolli-

suus vaikuttaa ja osallistua lapsen elämään päivähoidossa. Vanhempien osal-
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listumisen myötä kaikille päivähoidon toimijoille pitäisi syntyä yhteinen perusta 

ja käsitys päivähoitokasvatuksesta. (Hujala & Fonsén 2011, 312.) 

Suomalaisessa varhaiskasvatuksen laatututkimuksessa on käytetty laadunarvi-

ointimallia. (Kuvio 3 ). Malli perustuu keskeisesti Bronfenbrennenin ekologiseen 

psykologiaan. Mittarin avulla arvioidaan päivähoitoa neljän eri tietolähteen kaut-

ta: päivähoitopaikan kirjalliset dokumentit, henkilöstön ja lasten välisen vuoro-

vaikutuksen havainnointi, lapselta saatu tieto ja keskustelut henkilöstön kanssa. 

(Hujala &Fonsén 2011, 317-318.) 

 

Kuvio 3. Varhaiskasvatuksen laadunarviontimalli. Hujala-Huttunen, E. 1995. 
Varhaiskasvatuksen laadunarviointi. Teoksessa. Hujala-Huttunen, E & Estola, 
E. (toim.) Näkökulmia varhaiskasvatukseen. Oulun lastentarhanopettajaopiston 
julkaisuja. Oulu.  

 

Kasvatusyhteisöllä ja jokaisella kasvattajalla tulee olla vahva ammatillinen 

osaaminen ja tietoisuus, joka on laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta erit-

täin oleellista. (Terveyden – ja hyvinvoinnin laitos 2005, 11). Kansainvälisen 

OECD-tutkimuksen mukaan suomalaiselle päivähoidolle tyypillisimmät laaduk-

kuuden tekijät ovat hyvin koulutettu henkilökunta, vahva ammatillinen kehitys ja 

erilaiset lisäkoulutukset sekä työolosuhteet, johon kuuluu muun muassa lapsi-

ryhmän koon huomioiminen sekä lapsien suhdeluku aikuisiin nähden. (Taguma, 

Litjens, Makowiecki 2012, 9-11.)   

Palvelutaso Puitetekijät Välilliset tekijät Prosessitekijät Vaikuttavuustekijät

Ihmissuhteiden Henkilöstön ja Aikuinen-lapsi Lapsen myönteiset

pysyvyys vanhempien vuorovaikutus kokemukset

Pyysinen ja psyyk- kasvatusyhteistyö Lasten keskinäinen Lapsen kehitys ja

kinen turvallisuus Vasutyöskentely vuorovaikutus oppiminen

Henkilöstön osaa- Lapsilähtöisyys Asiakastyytyväisyys

Tilojen toimivuus minen Lasten osallisuus

Johtajuus

Työyhteisö ja tie-

don kulku

Saatavuus

Riittävyys

Sisällölliset orientaatiot ja 
oppimisen pedagogiikka
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Suurin laaduttomuuden tekijä on Kallialan (2010, 263) mukaan päivähoidon ai-

kuisten passiivisuus. Puhutaan aikuisen sensitiivisyydestä, eli taidosta mennä 

lapsen lähelle. Aikuisen mennessä lapsen lähelle, hän oppii esimerkiksi tunnis-

tamaan milloin lapsen on saatava leikkiä yksin ja milloin muiden kanssa. Lähelle 

meneminen vahvistaa Kallialan (2010, 263) mukaan myös aikuisen kokemusta 

työn mielekkyydestä. Myös Kokljuschkin (2001, 25) peräänkuuluttaa intohimoa 

tehdä sitä mitä lapset ja vanhemmat tarvitsevat, jolloin hyvän ja laadukkaan 

päivähoidon kriteerit täyttyvät paremmin, kuin arvioidessa päivähoitoa ulkoisia 

mittareita hyödyntämällä (esimerkiksi täyttö- ja käyttöasteet tai asiakastyytyväi-

syys.  

Kokljuschkin (2001, 52) mukaan arvojen ja tekojen tulisi kulkea käsi kädessä 

jokaisessa päiväaskareessa. Tulisi miettiä mitä pidämme tärkeänä (arvot) ja 

mitä todellisuudessa teemme (teot). Lasten, vanhempien ja päivähoidon henki-

lökunnan aktivoiminen pedagogiseen laatukeskusteluun, jossa arvojen lisäksi 

keskustellaan esimerkiksi toiminnan suunnittelusta ja vuorovaikutukseen liitty-

vistä  kysymyksistä  olisi erittäin tärkeää (Hujala ym. 1999, 67). 

Suomessa päivähoidon laadunarviointia on pääsääntöisesti mitattu tekemällä 

henkilöstölle, lapsille ja lasten vanhemmille asiakastyytyväisyyskyselyjä. Mit-

taaminen on ollut yleisesti myös määrällistä, esimerkiksi henkilöstömitoituksiin 

liittyviä. Laatututkimukset ovat olleet yhden päiväkotiyksikön tai kunnan järjes-

tämiä. (Hujala ym. 1999, 66.) 

Hujalan ym. (1999, 66-67) mukaan toteutuneiden asiakastyytyväisyyskyselyiden 

tulosten perusteella yleensä vanhemmat ja päivähoidon henkilöstö ovat tyyty-

väisiä päivähoidon toteutumiseen. Lasten yksilöllinen huomioiminen, sekä las-

ten ja vanhempien vaikutusmahdollisuudet nousevat useimmiten kehitysehdo-

tuksiksi. Lapsikokojen pienentäminen, henkilökunnan pysyvyys ja määrä ovat 

myös asiakastyytyväisyystutkimuksista yleisimmin nousseita kehitysehdotuksia.  

Kun päivähoito vastaa perheen elämäntilanteen kannalta oleellisiin tarpeisiin, 

ovat vanhemmat yleisesti tyytyväisiä. Vanhempien tyytyväisyys päivähoitoa 

kohtaan on yhteydessä myös päivähoidon käytännön asioihin, esimerkiksi päi-
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väkodin aukioloajat ja sijainti. Tyytyväisyyteen vaikuttaa myös lapsen fyysisiin 

tarpeisiin vastaaminen, kuten monipuolinen ruoka ja riittävä levon saanti. Van-

hemmilta ei voida kuitenkaan odottaa päivähoidon kriittistä tarkastelua, mikäli 

heille ei anneta ensin riittävästi tietoa siitä, mitä laadukas päivähoito on. (Hujala 

ym. 1999, 162-166.)  
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4 VANHEMMUUDEN ROOLIKARTTA 

4.1 Roolikartan sisältö 

Vanhemmuuden roolikartta syntyi vuonna 1999 Varsinais-Suomen lastensuoje-

lukuntayhtymässä tehdyn kehitystyön tuloksena (Ylitalo 2011, 8). Vanhemmuu-

den roolikartan syntyminen on lähtenyt kysymyksestä: Miten vanhemmuutta 

voitaisiin arkiajattelussa hahmottaa mahdollisimman selkeästi ja luontevasti? 

Syntynyt roolikartta on väline, jonka avulla vanhemman on helpompi havaita 

oman toiminnan muutostarpeita lapsen kehityksestä käsin. (Ylitalo 2011, 9.) 

Roolikartta on käytännönläheinen työväline, joka ei vaadi laajojen teoreettisten 

taustatietojen tietämystä. Täten roolikarttaa voidaan käyttää monipuolisesti ja 

luovasti. (Ylitalo 2011, 9.) 

Vanhemmuuden roolikartta pohjautuu Jacob Levy Morenon rooliteoriaan. More-

non mukaan rooli on luonteeltaan sosiaalinen, koska se liittyy ihmisen sosiaali-

seen asemaan ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Rooli on kuitenkin myös 

yksityinen, sillä se on aina osa ihmisen persoonallisuuden kehitystä. Rooleilla 

on yhteys ihmiseen kohdistettuihin odotuksiin. Rooliodotukset ovat vastavuoroi-

sia. Roolit ovat myös aina sidoksissa tilanteeseen ja toisiin ihmisiin. (Ylitalo, 

2011, 9.) 

Vanhemmuuden roolit kypsyvät vanhemmuuden myötä. Kypsymisen edellytyk-

senä on, että vanhempi on lapselleen läsnä, jotta saadaan aikaan vastavuoroi-

nen yhteys. Roolien luonnollisen kypsymisen lisäksi vanhempi voi myös tietoi-

sesti kehittää roolejaan. (Ylitalo 2011, 10.) 

Vanhemmuuden roolit jakaantuvat kolmeen eri tasoon. Motivaatioroolit ovat roo-

likartan viisi pääroolia (Kuvio 4), jotka kuvaavat vanhemman toiminnan perus-

motiiveja. Motivaatiorooleja ovat Huoltaja, Rakkauden antaja, Rajojen asettaja, 

Elämänopettaja ja Ihmissuhdeosaaja. Motivaatioroolien lähtökohtana ovat lap-

sen tarpeet. Tavoiteroolit ovat vanhemman valitsemia rooleja pääroolin alueelta, 

joita vanhempi toiminnallaan tavoittelee. Tekoroolit ovat rooleja, jotka kuvaa 
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vanhemman käytännön tekoja, jotka vaikuttavat lapsen tarpeen toteutumiseen. 

(Ylitalo 2011, 10.) 

 

Kuvio 4. Vanhemmuuden roolikartta. Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayh-
tymä. [Viitattu 23.8.2012] Saatavissa: www.vslk.fi > roolikartat > vanhemmuu-
den roolikartta. 

Rooleja puretaan lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin mukaan erilaisiin tarpeisiin 

ja tekoihin, joiden avulla vanhempi vastaa niihin.  Lapsen tarpeet ovat yksilölli-

siä ja vaihtelevat lapsen iän, kehitystilanteen, sukupuolen ja temperamentin 

mukaan. (Ylitalo 2011, 11.) 

Vanhemmuuden roolikarttaa voidaan käyttää vanhempien kanssa tehtävässä 

työssä, sekä ammattihenkilöiden työnsuunnittelussa ja kehittämisessä. Esimer-

kiksi päivähoidon ammattihenkilöt voivat arvioida roolikartan avulla omia roole-

jaan hoidettavana olevien lasten kasvatuksessa ja hoidossa. (Ylitalo 2011, 22.) 

Vanhemmuuden roolikarttaa varhaiskasvatuksen arvioinnin välineenä ovat käyt-

täneet aiemmin mm. Tuominen ym. (2007).  Tässä tutkimuksessa vanhemmat 
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arvioivat päivähoitoa vanhemmuuden roolikartan rooleista johdettujen väittämiä 

avulla.  

4.2 Vanhemmuuden roolit varhaislapsuuden ja leikki-iän aikana 

Vanhemmuuden roolit vaihtelevat lapsen kehityksen ja iän mukaan. Tässä tut-

kimuksessa mukanaolevien vanhempien lapset ovat pääsääntöisesti iältään 3-

6-vuotiaita. Tarkastelen seuraavaksi vanhemmuuden rooleja tarkemmin 3-6-

vuotiaan lapsen kehityksen kannalta.  

Vanhemmuuden roolikartan pohjalta on laadittu myös Kasvattajan roolikartta, 

joka on tarkoitettu varhaiskasvatuksen henkilöstölle (Mikkola & Nivalainen 2009, 

52). 

4.2.1 Huoltajan rooli 

Huoltajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: ruoan antaja, vaatettaja, virik-

keiden antaja, levon turvaaja, rahan käyttäjä, puhtaudesta huolehtija, ympäris-

töstä huolehtija, sairaudenhoitaja ja ulkoiluttaja. Huoltajan rooli on kaikkein tär-

kein rooli 3-6-vuotiaan lapsen kehityksessä, koska lapsi on vielä riippuvainen 

vanhemmistaan. (Rautiainen 2001, 55.) 

Kasvattajan roolikartassa käytetään nimitystä Hoitajan ja huoltajan rooli. Hoita-

jan ja huoltajan rooliin vastaa perushoidosta: ruoka, lepo puhtaus, siisteys, hoi-

va ja ”pesän lämmöstä” huolehtiminen. (Mikkola & Nivalainen 2009, 52.) 

4.2.2 Rakkaudenantajan rooli 

Rakkauden antajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: itsensä hyväksyjä, 

hellyyden antaja, lohduttaja, myötäeläjä, suojelija, hyväksyjä ja hyvän huomaa-

ja. Rakkauden antajan roolissa tärkeintä on ihmissuhteiden turvallisuus, joka luo 

pohjan perusluottamuksen tunteelle. Rakkauden antajan rooli näkyy usein konk-
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reettisen kosketuksen kautta, esimerkiksi miten lasta puetaan tai syötetään. 

(Rautiainen 2001, 56.)  

Kasvattajan roolikartassa roolista käytetään nimitystä Rakkauden opettaja. 

Rakkauden opettajan rooliin kuuluu samat tavoiteroolit, kuin Rakkauden antajan 

rooliin. (Mikkola & Nivalainen 2009, 52.) 

4.2.3 Rajojen asettajan rooli 

Rajojen asettajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: fyysisen koskematto-

muuden takaaja, turvallisuuden luoja, sääntöjen ja sopimusten noudattaja ja 

valvoja, ein sanoja, vuorokausirytmistä huolehtija, omien rajojensa asettaja. Ra-

jojen asettajan rooli on lapsen leikki-iässä vanhemmuuden keskeisin rooli. Ai-

kuisella on vastuu rajojen määrittelystä ja valvomisesta. (Rautiainen 2001, 57.) 

Kasvattajan roolikartan Rajojen asettajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: 

turvallisuudesta huolehtija, sääntöjen valvoja, sääntöjen opettaja, Ei:n sanoja ja 

rutiineista huolehtija (Mikkola & Nivalainen 2009, 52). 

4.2.4 Ihmissuhdeosaajan rooli 

Ihmissuhdeosaajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: keskustelija, kuunteli-

ja, ristiriidoissa auttaja, kannustaja, tunteiden hyväksyjä, anteeksipyytäjä / -

antaja, itsenäisyyden tukija, tasapuolisuuden toteuttaja, perheen ja lapsen ih-

missuhteiden vaalija. Ihmissuhdeosaajan roolissa aikuisen on tärkeää olla läs-

nä, sillä lapsi oppii hallitsemaan omia kokemuksiaan ja ympäristöään, kun hän 

seuraa aikuisen reaktioita. (Rautiainen 2001, 58.) Tunteiden hyväksyjänä aikui-

nen hyväksyy lapsen kaikkine tunteineen, esimerkiksi pitämällä lasta sylissä 

kiukkukohtauksen aikana (Rautiainen 2001, 24).  

Kasvattajan roolikartan vastaava rooli on nimeltään Ihmissuhteiden opettaja. 

Ihmissuhteiden opettajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: keskustelija, 
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kuuntelija, kannustaja, tunteiden hyväksyjä ja ristiriidoissa auttaja. (Mikkola & 

Nivalainen 2009, 52.) 

4.2.5 Elämänopettajan rooli 

Elämänopettajan rooliin kuuluu seuraavat tavoiteroolit: arkielämän taitojen opet-

taja, oikean ja väärän opettaja, mallin antaja, arvojen välittäjä, tapojen opettaja, 

perinteiden vaalija, sosiaalisten taitojen opettaja ja kauneuden arvostaja. Lapsi 

muuttuu vähitellen omatoimisemmaksi. Omatoimisuus syntyy kokemuksista, 

jotka ovat syntyneet aikuisen neuvonnan ja tuen avulla. Lapselle ominaista on 

oppia arkisten puuhien kautta. (Rautiainen 2001, 59.) 

Kasvattajan roolikartan vastaava rooli on nimeltään Elämäntaidon opettaja. 

Elämäntaidon opettajan tavoiterooleihin kuuluu: oikean ja vääränopettaja, mallin 

antaja, tapojen ja perinteiden välittäjä sekä arkielämäntaitojen opettaja. (Mikkola 

& Nivalainen 2009, 52.) 
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5 TUTKIMUKSEN TEKEMINEN 

5.1 Lähtökohta tutkimuksen tekemiselle 

Päivähoidon asiakastyytyväisyyttä on mitattu Punkalaitumen kunnassa vuosina 

2006 ja 2008. Aiempina vuosina asiakastyytyväisyyttä on mitattu lomakekyselyl-

lä, joka on laadittu TAK-arviointijärjestelmällä. Vuoden 2012 päivähoidon toimin-

tasuunnitelmaan on kirjattu asiakastyytyväisyystutkimuksen toteuttaminen, jota 

kautta sain toimeksiannon opinnäytetyölleni. Opinnäytetyöni toimeksiantaja toi-

voi, että tutkimuksessani näkyisi myös tekijän oma kiinnostuksen aihe tai näkö-

kulma. (Henttinen Pirkko-Liisa 14.2.2012.) Vanhemmuuden roolikartta-

työskentely kiinnosti minua lastensuojelutyökokemuksen vuoksi ja siksi päätin 

hyödyntää sitä tutkimukseni pohjana.  

Tutkimukseni on kuvaileva, jolloin sillä haetaan vastausta kysymyksiin mikä, 

kuka ja millainen. Tässä tutkimuksessa haetaan vastausta Punkalaitumen kun-

nan päivähoidon asiakastyytyväisyyteen vuonna 2012, sekä vastaako päivähoi-

to Vanhemmuuden roolikartan eri osa-alueisiin. (Heikkilä 2008, 14.) 

5.2 Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus kuvailee tutkittavia asioita numeerisesti. 

Sen avulla vastataan kysymyksiin kuinka moni, kuinka paljon yms. Määrällises-

sä tutkimuksessa tutkija esittää tulokset tunnuslukuina, sekä tulkitsee ja selittää 

olennaisen numerotiedon sanallisesti. (Vilkka 2007, 14.)  

Tutkimuksen tarkoituksena on yleisesti tuottaa luotettavia vastauksia tutkitta-

vaan ongelmaan. Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys tarkoittaa yksinkertai-

semmillaan sitä, että tutkimuksen tulee vastata siihen, mihin sen oli tarkoituskin 

vastata. Tutkimusta ei voida pitää validina, ellei mitattavia muuttujia ja käsitteitä 

ole määritelty tarkasti. Validius on suunniteltava tarkoin ennen tutkimuksen to-
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teuttamista.  Perusjoukon tarkka määrittely ja korkea vastausprosentti edesaut-

tavat validia tutkimusta. (Heikkilä 2008, 29-30.) 

Tutkimuksen reliabiliteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan tulosten tarkkuutta. 

Tutkijan tulee olla kriittinen sekä yleistyksiä on vältettävä. (Heikkilä 2008, 10.) 

Tutkimuksen luotettavuus on myös johdonmukaisuutta, jolloin tutkijan tulee 

käyttää esimerkiksi samaa logiikkaa havaintojensa luokittelussa (Ronkainen 

yms. 2011, 132). 

5.3 Tutkimusaineiston hankinta 

Tutkimuslomakkeen kysymysten tulee mitata yksiselitteisesti oikeita asioita ja 

niiden tulee kattaa koko tutkimusongelma (Heikkilä 2008, 30). Tällöin on tärke-

ää käsitteiden operationalisointi, jolloin tutkimuksen muuttujat puretaan ennen 

mittaamista esimerkiksi kysymyksiksi. Käsitteet tulee määritellä sellaisiksi, että 

niitä voidaan mitata ja kaikkien vastaajien pitää pystyä ymmärtämään ne samal-

la tavalla. (Vilkka 2007, 36-37.) 

Tutkimusaineiston keruumenetelmänä käytettiin strukturoitua tutkimuslomaketta 

(liite 1). Lomakkeen kysymysten muoto tulee olla vakio, jolloin kaikilta kyselyyn 

vastaajilta kysytään samat asiat samalla tavalla (Vilkka 2007, 27). Kyselylomak-

keen käyttö on järkevää silloin, kun havaintoyksikkönä on henkilö ja häntä kos-

kevat mielipiteet ja asenteet. Lomaketta käytetään yleensä silloin, kun tutkittavia 

on paljon. Tutkimuslomakkeen ongelmana on kuitenkin hidas palautuminen ja 

ajoitus vastauksien saamiseksi on erittäin tärkeää. (Vilkka 2007, 28.) 

Lomakkeen vastausmuotona käytettiin 5-portaista Likertin asteikkoa (asenneas-

teikko) sekä laatueroasteikkoa. Likertin asteikkoa käytetään yleisesti mielipide-

väittämissä. Likertin asteikossa keskikohdasta lähtien toiseen suunta saman-

mielisyys kasvaa ja toiseen suuntaan vähenee. Asteikon ääripäät ovat vastaa-

jalle ns. helppoja vastauksia. (Vilkka 2007, 46.)  5-portaiseen asteikkoon halut-

tiin sisällyttää vaihtoehto ”ei osaa sanoa”, jolloin vastaajaa ei haluttu pakottaa 

vastaamaan. ”Ei osaa sanoa” sijoittui asteikon keskivaiheille, jolloin sitä voidaan 

myös pitää ns. helppona vastauksena, vaikka vastaajalla olisikin asiasta mieli-
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pide (Kananen 2011, 64). Tutkimuslomakkeen alkupään kysymyksissä käytettiin 

laatueroasteikkoa, jolla mitataan havaintoyksikön laadullisia ominaisuuksia. 

Tässä tutkimuslomakkeessa niitä olivat vastaaja, päivähoitoyksikkö ja lapsen 

päivähoitoaika. (Vilkka 2007, 48.)  

Vilkan (2007, 78-79) mukaan lomakkeen testaus on yksi onnistuneen tutkimuk-

sen tärkeimpiä vaiheita. Koekysely toteutettiin neljälle äidille, eli perusjoukkoon 

kuuluvalle tai muuten ammattinsa puolesta asiantuntijarooliin kuuluvalle henki-

lölle. Koekysely tuotti paljon hyvää palautetta, jonka pohjalta tarkensin ja täy-

densin kyselylomaketta, sekä saatekirjettä (liite 2). Esimerkiksi Vanhemmuuden 

roolikartan käsite oli koekyselyyn vastaajille uusi ja outo.  

Lopullinen lomake koostui taustatietokysymyksen lisäksi 25:destä väittämäky-

symyksestä. Kysymykset olivat ryhmitelty viiden Vanhemmuuden roolikartan 

osa-alueen mukaan ja jokaisen osa-alueen jälkeen oli vastaustilaa kommenteil-

le ja tarkennuksille. Lomakkeen kysymykset oli valmiiksi numerokoodattu, joka 

helpottaa niiden syöttämistä havaintomatriisiin analyysivaiheessa.  

Tutkimuslomake jaettiin opinnäytetyön toimeksiantajan puolesta 44:lle asiakas-

perheelle. Tutkimuslomakkeeseen vastattiin nimettömänä ja se palautettiin sul-

jetussa kirjekuoressa postitse tai henkilökohtaisesti päiväkodille. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli toteuttaa kokonaisotanta, mutta toimeksiantajan harkinnan 

mukaan, hän jätti lopulta pois tutkittavien joukosta maahanmuuttaja-

asiakasperheet kielitaidon ja erilaisten kasvatusnäkemyksien vuoksi.  

Lomakekysely ajoitettiin syyskuulle, koska päivähoidon toimintakausi alkaa elo-

kuusta ja haluttiin, että vastaajaperheiden lapset olisivat ehtineet aloittamaan 

päivähoidon. Vastausaikaa annettiin kaksi viikkoa, jota myöhemmin jouduttiin 

vielä jatkamaan kahdella viikolla, koska vastauksia ei palautunut määräaikaan 

mennessä tarpeeksi. Vastausajan jatkaminen toi lomakkeita lisää 3 kappaletta, 

jolloin lomakkeita yhteensä palautui 21 kappaletta.  
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5.4 Tutkimusaineiston analyysi 

Jatkettuun määräaikaan mennessä kyselylomakkeita palautui 21 kappaletta. 

Toimeksiantajan mukaan vastausprosentti on riittävä ja hänen arvionsa mukaan 

uusintatutkimus ei tuottaisi montaakaan vastausta lisää.  

Palautuneiden lomakkeiden vastaukset olivat huolellisesti täytetty, eikä puut-

teellisesti täytettyjä lomakkeita ollut.  Lomakkeisiin oli vastattu huolellisesti ja en 

samaa, enkä eri mieltä” vastauksia ei ollut paljon.  

Aineiston käsittely aloitettiin numeroimalla jokainen palautunut kyselylomake. 

Lomakkeiden numerointi on tärkeää, jotta myöhemmin voidaan tarkistaa ha-

vaintomatriisiin syötetyn tiedot oikeiksi. Havaintomatriisi on taulukko, jossa vaa-

karivillä on yhden vastaajan kaikkien muuttujien tiedot. Pystysarakkeessa taas 

ovat kaikki yhtä asiaa koskevat tiedot kaikilta vastaajilta. (Vilkka 2007, 111.) 

Havaintomatriisi tarkoittaa kvantitatiivisen tutkimuksen aineistoa (Nummenmaa 

2004, 41). Aineisto tallennettiin excel-ohjelmaan havaintomatriisi-muodossa.  

Aineiston analyysitapana käytettiin perustason analyysin sijaintilukuja. Sijaintilu-

vuilla tarkoitetaan havaintoarvojen sijaintia kuvaavia tunnuslukuja, joita ovat 

esimerkiksi keskiarvo ja moodi. Tässä tutkimuksessa ei ollut tarkoituksen mu-

kaista analysoida kahden muuttujan välistä riippuvuutta. (Vilkka 2007, 119.)  

Aineistosta laskettiin kysymyskohtaisesti aritmeettinen keskiarvo, jolla kuvataan 

havaintoarvojen keskimääräistä suuruutta. Mikäli laskettu keskiarvo on suurem-

pi kuin 4, voidaan puhua asiakastyytyväisyydestä. Koska keskiarvo on hyvin 

herkkä poikkeaville havainnoille, eikä näin ollen anna kovin tarkkaa ja oikeaa 

kuvaa jakaumasta, määriteltiin jokaisesta kysymyksestä myös vastauksien pro-

sentuaalinen jakauma. (Vilkka 2007, 124.)  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Kyselyn vastauksia saapui määräaikaan mennessä 18 kappaletta. Vastausai-

kaa jatkettiin kahdella viikolla ja päivähoidon henkilökuntaa pyydettiin muistut-

tamaan vanhempien vastaamisesta. Vastausajan jatkaminen keräsi vastauksia 

vielä 3 kappaletta, jolloin kyselyn vastauksien kokonaismäärä on 21 kappaletta. 

Kyselyn vastausprosentti on 47%.  

Kyselyyn vastattiin 5-portaisella Likertin asteikolla, jossa 5= täysin samaa mieltä 

ja 1= täysin eri mieltä. Mikäli vastauksien keskiarvo on 4 tai enemmän, voidaan 

puhua asiakastyytyväisyydestä ja Vanhemmuuden roolikartan rooleihin vas-

taamisesta.  

Kyselyn taustietoina oli vastaajan sukulaisuussuhde hoidossa olevaan lapseen, 

sekä hoitopaikka, sekä päivähoidossa oloaika. Kyselyyn vastaajista 90% oli äi-

tejä, 5% isiä ja 5% sukulaisia (Kuvio 5). 

 

Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden sukulaisuussuhde lapseen. 

81% vastaajien lapsista oli perhepäivähoidossa ja 19% päiväkodissa. Kyselyyn 

vastanneiden lapsista 66% oli ollut päivähoidossa yli vuoden, 20% alle vuoden 

ja 14% alle puolivuotta.  

Alun perin tarkoituksenani oli eritellä perhepäivähoidon ja päiväkodin saamat 

vastaukset erilliseen taulukkoon, mutta päiväkodin vastausprosentin ollessa 

kovin pieni, en näe sitä tarpeelliseksi. Kysymyskohtaisesti tuo esille, mikäli vas-

tauksissa selkeästi korostuu ero perhepäivähoidon ja päiväkodin välillä.  

Äiti 

Isä 

sukulainen 
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Taulukossa (Taulukko 1) on esitetty jokaisen kysymysosa-alueen sisällä olevien 

kysymysten minimi- ja maksimikeskiarvo, sekä koko kysymysosa-alueen kes-

kiarvo. Tuloksista voidaan nähdä, että jokainen kysymysosa-alue ylittää kes-

kiarvon 4, jolloin voidaan puhua asiakastyytyväisyydestä.  

Taulukko 1. Vanhemmuuden roolikartan osa-alueiden keskiarvot. 

  
Minimi Maksimi Keskiarvo 

elämänopettaja 4,4 4,9 4,7 
ihmissuhdeosaaja 4,4 4,6 4,5 
rajojen asettaja 4,7 4,9 4,8 
huoltaja 

 
4,5 4,6 4,56 

rakkauden antaja 4,6 4,8 4,675 

                
     

Taulukko 2. Vastauksien prosenttijakauma. 

 

Taulukosta (Taulukko 2)  nähdään vastauksien prosentuaalinen jakauma. ”Täy-

sin samaa mieltä” vastauksia on eniten muissa kysymyksissä, paitsi kysymyk-

sessä numero 24. Seuraavaksi eniten vastauksia on kerännyt ”jokseenkin sa-
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maa mieltä”. ”Täysin eri mieltä”- vastauksia on kysymyksissä 18 ja 24. Niiden 

osuus kysymyskohtaisesta kokonaisprosentista on kuitenkin vain 5%.   

6.1 Elämänopettaja, kysymykset  3-6 

Taulukko 3. Elämänopettaja-roolin vastaukset.  

 

Elämänopettajan roolin saatujen vastausten kokonaiskeskiarvo on 4,7, eli van-

hemmat ovat tyytyväisiä Punkalaitumen päivähoidon rooliin elämänopettajana. 

Vastauksien perusteella vanhempien mielestä päivähoidossa opetetaan lapselle 

hyviä käytöstapoja, sekä päivähoidon arvot ovat yhdenmukaiset perheen arvo-

jen kanssa. Juhlapyhiin liittyviä perinteitä huomioidaan vanhempien mielestä 

kiitettävästi, mutta tuloksista päätellen vanhemmilla on ollut joko vaikea vastata 

kysymykseen, tai he toivoisivat juhlapyhiin liittyvää huomiointia enemmän. Päi-

vähoidossa aikuisen näyttämä esimerkki nähdään kiitettävänä. Muutama vas-

taajista kertoi, ettei juhlapyhiä ollut osunut vielä lapsen hoitoajalle.  

” Koska päiväkotia käyvien lapsien on hankalaa osallistua seurakunnan kerhoi-
hin, on hienoa, että päiväkodista käydään esim. joulukirkossa, kerrotaan mitä ta-
pahtui pääsiäisenä jne. kehitystason mukaan.” 

6.2 Ihmissuhdeosaaja, kysymykset 7-10 

Ihmissuhdeosaajan roolin saatujen vastausten kokonaiskeskiarvo on 4,5 eli 

vanhemmat ovat tyytyväisiä Punkalaitumen päivähoidon rooliin Ihmissuhde-

osaajana, vaikka osa-alueen kokonaiskeskiarvo on koko tutkimuksen heikoin. 

 

 

keskiarvo

3.Päivähoidossa opetetaan lapselleni hyviä käytöstapoja 4,9

4. Päivähoidon määrittelemät arvot ovat yhdenmukaisten perheemme arvojen kanssa 4,8

5. Päivähoito huomio juhlapyhiin liittyviä perinteitä ja opettaa niitä lapselleni 4,4

6. Päivähoidon aikuinen näyttää lapselleni omalla käytöksellään hyvää esimerkkiä 4,7
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Taulukko 4. Ihmissuhdeosaaja-roolin vastaukset. 

 

Päivähoidon koettiin tukevan perhettä kasvatustyössä, sekä lapsen itsenäisten 

taitojen opettelua. Eräs vastanneista toteaa että, ”Varsinkin pottaharjoittelua on 

harjoiteltu kiitettävästi.”. Lapselle opetetaan vuorovaikutustaitoja kiitettävästi, 

samoin tunteidenkäsittelyä. Tunteidenkäsittely koettiin vastausten perustella 

kuitenkin heikoimmaksi osa-alueeksi. Vastauksissa oli joukossa ”jokseenkin eri 

mieltä” olevia vastauksia, jolloin selkeästi on myös parannettavan varaa.  

6.3 Rajojen asettaja, kysymykset 11-14 

Rajojen asettajan roolin kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4,8, joka on vahvin osa-

alue koko kaikista tutkittavista rooleista ja vanhemmat ovat tyytyväisiä Punkalai-

tumen päivähoidon rooliin rajojenasettajan päivähoidossa.  

Taulukko 5. Rajojen asettaja - roolin vastaukset. 

 

 Vastaajat ovat tyytyväisiä päivähoidossa noudatettuun selkään päivärytmiin. 

Samoin vastaajat kokevat, että lapsella on turvallista päivähoidossa. Sovituista 

säännöistä kiinnipitäminen ja sääntöjen johdonmukaisuus sai myös ”jokseenkin 

eri mieltä” olevia vastauksia, jolloin selkeästi on myös parantamisen varaa.  

keskiarvo

7. Päivähoidon henkilökunta tukee minua ja perhettäni kasvatustyössä 4,5

8. Päivähoito tukee lapseni itsenäisten taitojen opettelua 4,5

9. Päivähoidossa autetaan lastani käsittelemään tunteita 4,4

10. Päivähoidossa opetetaan lapselleni vuorovaikutustaitoja 4,6

keskiarvo

11. Lapselleni asetetaan päivähoidossa johdonmukaisia sääntöjä ja rajoja 4,7

12. Päivähoidossa noudatetaan selkeää päivärytmiä 4,9

13. Päivähoidossa aikuisten pitävät kiinni sovituista säännöistä 4,7

14. Lapsellani on turvallista päivähoidossa 4,9
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6.4 Huoltaja, kysymykset 15-19 

Huoltajan roolin kokonaiskeskiarvoksi saatiin 4,6. Kokonaiskeskiarvosta voi-

daan päätellä, että vastaajat ovat tyytyväisiä Punkalaitumen päivähoidon rooliin 

huoltajana.  

 

Taulukko 6. Huoltaja-roolin vastaukset. 

 

Päivähoidon huoltajan roolin koettiin pääsääntöisesti toteutuvan hyvin. Kuiten-

kin selkeimmin perhepäivähoidon asiakkaiden joukossa oli myös eroavaisuuk-

sia, kuten erään vanhemman kommentti kertoo:  

” Tällä hetkellä tyytyväinen. Useamman vuoden kokemuksella eroavaisuuksia 
hoitopäivän sisällössä. Toinen askartelee ulkoilee, huolehtivat päiäunista, tekee 
monipuolista ruokaa. Kun taas toisen hoidossa pyynnöistä huolimatta ei päivä-
unia, yksipuolinen ruoka, ei askarteluja -> onko laatutarkkailua? -> Kuitenkin kal-
liit hoitomaksut (vastaajan lapsi perhepäivähoidossa)” 

Levon saanti toteutuu vastaajien mielestä hyvin ja sitä pidetään myös tärkeänä: 

”Hienoa, että lapsilla on mahdollisuus rauhalliseen lepohetkeen. Sitä kaipaa vielä 
isompikin lapsi. Harmi, että esikoulu lopetettiin. Aamu- ja iltapäiväkerhoineen es-
karipäivä ilman lepomahdollisuutta koulun tontilla on raskas monille.” 

6.5  Rakkaudenantaja, kysymykset  20-23 

Rakkaudenantajan roolin kokonaiskeskiarvo on 4,7. Punkalaitumen päivähoito 

vastaa rakkaudenantajan rooliin kyselyyn vastanneiden mielestäni kiitettävästi.  

 

 

keskiarvo

15. Päivähoidossa lapselleni tarjotaan terveellistä ja monipuolista ruokaa 4,5

16. Päivähoidon aikuiset huolehtivat lapseni riittävästi levon saannista 4,6

17. Päivähoito huolehtii osaltaan lapseni siisteyskasvatuksesta 4,5

18. Lapseni saa päivähoitpäivän aikana tarpeeksi virikkeitä 4,6

19. Päivähoidon aikuiset ovat kiinnostuneita lapseni asioista 4,6
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Taulukko 7. Rakkaudenantaja-roolin vastaukset. 

 

Rakkaudenantajan rooli toteutuu Punkalaitumen päivähoidossa erittäin hyvin. 

Lapsi huomioidaan yksilönä ja hänen itsetuntonsa kehitystä tuetaan. Vanhem-

pien mielestä lapset pääsevät tarvittaessa myös syliin ja lapsia kannustetaan 

hyvään käytökseen.  

6.6 Kysymykset 24-25 

Kysymykset 24 ja 25 eivät liittyneet varsinaisesti Vanhemmuuden roolikartan 

rooleihin, vaan niiden tarkoituksena oli tarkastella vanhempien jokapäiväistä 

kohtaamista osana kasvatusyhteistyötä.  

Taulukko 8. Vastaukset kysymyksiin 24 j 25. 

 

Kyselyn viimeiset kysymykset tuottivat ”jokseenkin eri mieltä”- tai ”täysin eri 

mieltä” -vastauksia. Kyselyyn vastanneet vanhemmat eivät siis kokeneet, että 

pystyisivät vaikuttamaan lapsensa asioihin päiväkodissa kovin hyvin.  

 

 

 

keskiarvo

20. Lapseni huomioidaan päivähoidossa yksilönä 4,6

21. Päivähoidossa tuetaan lapseni itsetunnon kehitystä 4,6

22. Lapseni pääsee tarvittaessa päivähoidossa syliin 4,7

23. Päivähoidon aikuiset kannustavat lastani hyvään käytökseen 4,8

keskiarvo

24. Koen pystyväni vaikuttamaan lapseni asioihin päivähoidossa 4,1

25. Koen saavani tarpeeksi tietoa kuluneesta päivähoitopäiväistä päivähoidon aikuisilta 4,6
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7 POHDINTA JA ARVIOINTI 

Opinnäytetyönäni tehdyn kyselyn ajankohta oli syyskuu, jolloin päivähoidon uusi 

toimintakausi on jo alkanut. Kyselyn vastausprosentti jäi melko alhaiseksi, joka 

voi kertoa myös siitä, että ne vanhemmat joiden lapset ovat olleet päivähoidos-

sa alle puoli vuotta, eivät ole vastanneet kyselyyn. 66%:a kyselyyn vastanneista 

vastasi lastensa olleen päivähoidossa yli vuoden.  

 Päiväkodissa olevien lasten vastausprosentti oli todella alhainen. Syy siihen 

saattaa olla päiväkodissa elokuun alussa tapahtuneet muutokset ja päiväkodin 

siirtyminen vuoropäiväkodiksi. Näin ollen vuorohoitoa tarvitsevat lapset siirtyivät 

päiväkotiin. Vastausprosenttiin saattaa kuitenkin vaikuttaa myös se, että van-

hemmat eivät tiedä, mitä ylipäänsä päivähoidossa konkreettisesti tapahtuu. 

Tuomisen ym. (2007, 54). tutkimustulosten mukaan vanhemmat jättivät vas-

taamatta tehtyyn kyselyyn, koska eivät tienneet mitä päiväkodissa tapahtuu. 

Tutkimusten tulosten perusteella kuitenkin päivähoidon asiakasperheet ovat 

tyytyväisiä tuotettuun päivähoitopalveluun, joka osaltaan vastaa myös Van-

hemmuuden roolikartassa määriteltyihin rooleihin. Vastausvaihtoehto ”täysin 

samaa mieltä” oli selkeästi suosituin vastausmuoto. Kyselyn tulosten perusteel-

la osa vanhemmista kuitenkin koki, ettei pysty vaikuttamaan lapsensa asioihin 

päivähoidossa. Punkalaitumen päivähoidon tulisi siis jatkossa huomioida lasten 

vanhempia enemmän ja ottaa heidät mukaan suunnittelu- ja kehitystyöhön.  

Punkalaitumen kunnan päivähoidon laatukäsikirjan mukaan palautetta käsitel-

lään henkilöstön kanssa palavereissa, sekä viemällä tiedoksi lautakunnalle jat-

kotoimenpiteitä varten. Palautetta tulisi ehdottomasti käsitellä myös vanhempien 

kanssa. Arkikäytäntöjen lisäksi tulisi siis käydä keskustelua päivähoidon kasva-

tuskäytännöistä ja arvoista.   

Tutkimuslomake tuotti mielestäni erittäin hyvin vastauksen tutkimusongelmaan. 

Lomakkeissa ei juuri ollut puuttuvia vastauksia tai tarkennuksia avoimissa koh-

dissa, jolloin voidaan päätellä, että kysymykset on pääsääntöisesti ymmärretty. 

Vaikka päivähoito pääsi kiitettävälle tasolle, nousi vastauksista kuitenkin esiin, 
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että osa vanhemmista eivät  koe pystyvänsä vaikuttamaan lapsiensa asioihin 

päivähoidossa. Kehittämisen kannalta olisi ollut tärkeää kuulla ns. ääripäävas-

tauksilta miten he pystyvät vaikuttamaan ja miten he haluaisivat vaikuttaa lap-

sensa asioihin päivähoidossa ja mikä on tällä hetkellä esteenä vaikuttamiselle. 

Tätä en kuitenkaan ymmärtänyt ottaa huomioon lomakkeen tekovaiheessa.  

Tutkimuslomakkeen kanssa jaettiin saatekirje, jonka avulla haluttiin varmistaa, 

että vanhemmat ymmärtävät tutkimuksen tarkoituksen, sekä tietävät ns. kenelle 

vastaavat. Kyselyyn vastaaminen tapahtui nimettömänä, jolloin vastaajien 

anonymiteetti oli turvattu. Kysely palautettiin suljetussa kirjekuoressa päiväkodil-

le postitse tai henkilökohtaisesti tuomalla, kirjeet avasi vain opinnäytetyöntekijä. 

Näin haluttiin varmistaa, ettei missään vaiheessa voida päätellä vastaajan hen-

kilöllisyyttä.  

Tutkimustulosten luotettavuuden kannalta maahanmuuttajaperheiden poisjät-

täminen ei ollut tarkoituksen mukaista, koska tutkimuksen otoksen tulisi edustaa 

kaikkia perusjoukon ominaisuuksia ja ilmenemistapoja. Tässä tutkimuksessa 

otosta ei kuitenkaan voida pitää täysin edustavana, koska osa väestöstä on tut-

kijasta riippumattomista syistä jäänyt pois. (Vilkka 2007, 56.) Maahanmuuttaja-

perheille olisi voitu antaa mahdollisuus vastata, vaikka kyselylomake olikin ai-

noastaan suomenkielinen. Vastaaminen olisi voinut onnistua esimerkiksi hyö-

dyntäen Punkalaitumella sijaitsevan SPR:n vastaanottokeskuksen henkilökun-

taa. Oletan kuitenkin, että silti osa maahanmuuttajaperheistä olisi jättänyt vas-

taamatta kielitaidon ja erilaisten kasvatusnäkemysten vuoksi.  

Tutkimukseni tulokset esitetään Punkalaitumen sivistyslautakunnalle. Jatko-

työskentelynä päivähoidon henkilökunta voisi arvioida Vanhemmuuden roolikar-

tan avulla myös itse omaa toimintaansa, sekä miettiä keinoja miten ottaa van-

hemmat paremmin mukaan päivähoidon suunnitteluun.  

Kokonaisuudessaan olen tehnyt tutkimustani huolellisesti ja tarkasti. Käytetyt 

käsitteet on määritelty laajasti ja selkeästi. Kysymyslomakkeen tekoon käytin 

paljon aikaa ja sitä muokattiin vielä koekyselyn jälkeen. Aineisto on tarkistettu 

vielä havaintomatriisiin syöttämisen jälkeen, jolloin mahdolliset virheet olisi ha-
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vaittu. Pidän tutkimukseni tuloksia luotettavana ja tutkijana olen tehnyt työtäni 

eettiset näkökulmat huomioiden.  
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Tutkimuslomake 

PUNKALAITUMEN KUNNAN PÄIVÄHOIDON ASIAKASTYYTYVÄI-
SYYSKYSELY 2012 
 
Ympyröi sopiva vastausvaihtoehto.  Yksi (1) ympyröinti / kysymys. Voit tarkentaa vastaustasi 
kysymysten perässä olevalle tyhjälle viivastolle.  
 
Kysymykset 3-25 ovat väittämiä, joiden avulla arvioidaan päivähoidon asiakastyytyväisyyttä.  

  
           
           Kyselyyn vastaaja on  

         1 äiti 
          2 isä 
          3 sukulainen 
           4 muu  
          

           1.Lapseni on  
         1 päiväkodissa 
         2 perhepäivähoidossa 
         

           2. Lapseni on  ollut päivähoidossa 
         1 alle puoli vuotta 

         2 alle vuoden 
           3 yli vuoden 

 
 

          

           

           ELÄMÄNOPETTAJA 
  

Täysin Jokseenkin 
 

En samaa, Jokseenkin 
 

Täysin 

    
samaa samaa 

 
enkä eri 

 
eri 

    
mieltä mieltä 

 
eri mieltä mieltä 

 
mieltä 

           3. Päivähoidossa opetetaan lapsel-
leni 

 
5 4 

 
3 2 

 
1 

hyviä käytöstapoja 
         

           4. Päivähoidon määrittelemät arvot 
        ovat yhdenmukaiset perheemme 

arvojen kanssa 5 4 
 

3 2 
 

1 

           

           5. Päivähoito huomioi juhlapyhiin 
        liittyviä perinteitä ja opettaa niitä lap- 5 4 

 
3 2 

 
1 

selleni 
          

           6. Päivähoidon aikuinen näyttää 
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lapselleni omalla 

käytöksellään hyvää esimerkkiä 5 4 
 

3 2 
 

1 

           

                                 

                      

                      

 
 
 

          IHMISSUHDEOSAAJA 
  

Täysin Jokseenkin 
 

En samaa, Jokseenkin 
 

Täysin 

    
samaa samaa 

 
enkä eri  

 
eri 

    
mieltä mieltä 

 
eri mieltä mieltä 

 
mieltä 

           7. Päivähoidon henkilökunta tukee 
minua 5 4 

 
3 2 

 
1 

ja perhettäni kasvatustyössä 
        

           8. Päivähoito tukee lapseni itsenäis-
ten 5 4 

 
3 2 

 
1 

taitojen opettelua 
         

           9. Päivähoidossa autetaan lastani 
 

5 4 
 

3 2 
 

1 

käsittelemään tunteita 
         

           10. Päivähoidossa opetetaan lapsel-
leni  5 4 

 
3 2 

 
1 

vuorovaikutustaitoja 
         

                                 

                      

                      

           RAJOJEN ASETTAJA 
  

Täysin Jokseenkin 
 

En samaa,  Jokseenkin 
 

Täysin 

    
samaa samaa 

 
enkä eri eri  

 
eri  

    
mieltä mieltä 

 
mieltä mieltä 

 
mieltä 

           11. Lapselleni asetetaan päivähoidos-
sa  

       johdonmukaisia sääntöjä ja rajoja 
 

5 4 
 

3 2 
 

1 

           12. Päivähoidossa noudatetaan selke-
ää päivärytmiä 5 4 

 
3 2 

 
1 

          

           13. Päivähoidon aikuiset pitävät 
sovituista säännöistä kiinni 5 4 

 
3 2 

 
1 

          

           14. Lapsellani on turvallista päivähoi- 5 4 
 

3 2 
 

1 

dossa 
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           HUOLTAJA 
         

           15. Päivähoidossa lapselleni tarjo-
taan terveellistä 

 
5 4 

 
3 2 

 
1 

ja monipuolista ruokaa 
        

           16. Päivähoidon aikuiset huolehti-
vat 

 
5 4 

 
3 2 

 
1 

lapseni riittävästä levon saannista 
päivähoitopäivän aikana 

       

          

           17. Päivähoito huolehtii osaltaan 
lapseni siisteyskasvatuksesta 5 4 

 
3 2 

 
1 

          

           18. Lapseni saa päivähoitopäivän 
aikana tarpeeksi virikkeitä  5 4 

 
3 2 

 
1 

          

           19. Päivähoidon aikuiset ovat kiinnos- 5 4 
 

3 2 
 

1 

tuneita lapseni asioista 
         

                                 

                      

                      

           RAKKAUDENANTAJA 
  

Täysin Jokseenkin 
 

En samaa Jokseenkin 
 

Täysin 

    
samaa samaa 

 
enkä eri 

 
eri 

    
mieltä mieltä 

 
eri mieltä mieltä 

 
mieltä 

           20. Lapseni huomioidaan päivähoi-
dossa yksilönä 5 4 

 
3 2 

 
1 

           

           21. Päivähoidossa tuetaan lapseni 
itsetunnon kehitystä 5 4 

 
3 2 

 
1 

          

           22. Lapseni pääsee tarvittaessa päi-
vähoidossa syliin 5 4 

 
3 2 

 
1 

           

           23. Päivähoidon aikuiset kannustavat  5 4 
 

3 2 
 

1 

lastani hyvään käytökseen 
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Kiitos vastaamisesta! Vastauksesi ovat tärkeä osa Punkalaitumen kunnan päivähoidon kehit-

tämistä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Koen pystyväni vaikuttamaan 
lapseni 5 4 

 
3 2 

 
1 

asioihin päivähoidossa 
         

           25. Koen saavani tarpeeksi tietoa 
        kuluneesta päivähoitopäivästä 
 

5 4 
 

3 2 
 

1 

päivähoidon aikuisilta 
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Saatekirje 

 

Hyvä kotiväki! 

Teen opinnäytetyönäni asiakaskyselyä koskien Punkalaitumen kunnan päivähoidon 

asiakastyytyväisyyttä. Opiskelen Turun Ammattikorkeakoulussa ja valmistun  Sosio-

nomiksi(AMK) joulukuussa 2012.  

Kyselyni pohjana on Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän kehittämä Van-

hemmuuden roolikartta. Roolikartassa on viisi eri osa-aluetta, joiden avulla voidaan 

tarkastella tasapainoista vanhemmuutta. Osa-alueita ovat elämänopettaja, ihmissuh-

deosaaja, rajojen asettaja, huoltaja, sekä rakkauden antaja.  Päivähoidon tehtävänä on 

tukea vanhempia kasvatustyössä ja siksi Vanhemmuuden roolikartan osa-alueita voi-

daan soveltaen käyttää myös päivähoidon kasvatustyön arvioinnissa. 

Pyydän teitä ystävällisesti vastaamaan ohessa olevaan kyselyyn omien mielipiteidenne 

pohjalta. Jokaisen kysymysosa-alueen jälkeen on tyhjä rivistö, jonne toivon tarkennuk-

sia, esimerkkejä ja kommentteja koskien vastauksianne. Kysymyksiin vastaaminen 

tapahtuu ympyröimällä mielipidettänne vastaava numero. Vastaaminen tapahtuu 

nimettömänä 

Täytetyn lomakkeen voitte palauttaa viimeistään 14.9.2012 mennessä postitse Punka-

laitumen päiväkotiin (os. Kajavanpolku 1, 31900 Punkalaidun) tai viemällä lomakkeen 

päiväkodin postilaatikkoon.  

Jos teillä on useampi lapsi kunnallisen päivähoidon piirissä ja he ovat hoidossa 

samassa päivähoitoyksikössä, vastatkaa vain yhteen kyselylomakkeeseen. 

Ystävällisin terveisin, 

Hanna Kolu 

Sosionomi(AMK)-opiskelija 

hanna.kolu@students.turkuamk.fi 


