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TIIVISTELMÄ 
  
  
Tasala, Kirsi. Perehdytysopas Montessoripäiväkoti Mammolinaan, Helsinki 
2012, 78 s., 3 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, kristillisen lapsi- 
ja nuorisotyön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK). 
  
Tämän produktion tavoitteena oli tuottaa perehdytysopas Montessoripäiväkoti 
Mammolinan työntekijöille. Produktio sai alkunsa suorittaessani Työ, työyhteisö 
ja johtaminen-opintokokonaisuutta Montessoripäiväkoti Mammolinassa keväällä 
2012. Perehdytysoppaan tekeminen oli ajankohtaista, sillä päiväkoti on perus-
tettu saman vuoden tammikuussa, joten oppaasta tulee olemaan hyötyä Mam-
molinan uusille sekä nykyisille työntekijöille.  
  
Perehdytysoppaan toteutuksen suunnittelu aloitettiin talvella 2012 käymällä läpi 
muiden päiväkotien perehdytysoppaita. Perehdytysoppaan varsinainen tekemi-
nen alkoi kevättalvella 2012, jolloin Mammolinan työntekijät vastasivat laadit-
tuun kyselyyn. Kyselyssä selvitettiin kuinka heidän perehdyttämisensä on toteu-
tettu ja minkälaista perehdytystä he kaipaisivat jatkossa. Kevätaikaan opasta 
suunniteltiin yhdessä Mammolinan johtajan kanssa. Tällä pyrittiin varmistamaan 
myös esimiehen näkökulman huomioiminen. Opinnäytetyö koostuu perehdytys-
tä käsittelevästä teoriasta, päivähoitoa sekä työyhteisöä sisältävästä teoriasta, 
opinnäytetyön prosessin kuvauksesta, sekä varsinaisesta perehdytysoppaasta.  
 

 

Avainsanat: työyhteisö, perehdyttäminen, päivähoito  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Tasala, Kirsi.  
Orientation guide for the Montessori day care center. 
78 p., 3 appendices. Language: Finnish. Helsinki, Autumn 2012.  
 
Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, 
Option in Christian Youth Work. Degree: Bachelor of Social Services. 
 
The purpose of the thesis project was to produce an orientation guide for 
Montessori Day Care Center Mammolina’s employees in Helsinki. 
The orientation guide was topical because Mammolina is a new Day Care 
Center established in January 2012 and was at that time recruiting new 
employees. Therefore, the orientation guide will be useful for both Mammolina’s 
new and current employees. 
 
The thesis consists of theoretical framework on orientation, material on day care 
and working community as well as description of the thesis process and the 
actual orientation guide. The planning of thesis work was started in Winter 2012 
by studying other theses on orientation at day care centers. The actual 
implementation of the orientation guide started during Spring 2012, 
when Mammolina’s employees received a survey. The purpose of the survey 
was to find out how their orientation has been carried out and what kind of 
orientation the employees would need in the future.  The thesis was planned 
and structured with a close cooperation of the Director of Mammolina 
during Spring 2012, when the necessary topics of the orientation guide were 
also collected based on the interviews. 
  
 
Keywords: Working community, orientation, day care. 



 

 

 

 

SISÄLLYS 
 

1 JOHDANTO ..................................................................................................... 6 

2 MONTESSORIPÄIVÄKOTI MAMMOLINA ....................................................... 8 

3 VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS ........................................................... 9 

3.1 Päivähoidon perustehtävä ....................................................................... 10 

4 MONTESSORIPEDAGOGIIKKA .................................................................... 11 

4.1 Montessoripedagogiikan eri kehityskaudet .............................................. 11 

4.2 Montessoripedagogiikka varhaiskasvatuksen muotona .......................... 11 

5 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHÖN OPASTAMINEN ................................... 13 

5.1 Perehdyttäminen ja sen tavoitteet ........................................................... 13 

5.2 Perehdytyksen kesto ............................................................................... 15 

5.3 Perehdytyksen suunnittelu ...................................................................... 15 

5.4 Työyhteisö perehdyttäjänä ja oppijana .................................................... 16 

5.5 Perehdyttäjä ............................................................................................ 17 

5.6 Perehdyttämisen nykypäivän haasteita päiväkodissa ............................. 19 

5.7 Perehdytyksen pääkohdat seurakunnassa .............................................. 21 

6 PEREHDYTTÄMISEN LAINSÄÄDÄNTÖ ....................................................... 22 

6.1 Työsopimuslaki ........................................................................................ 23 

6.2 Työturvallisuus ........................................................................................ 24 

6.2.1 Työturvallisuuslaki............................................................................. 26 

6.2.2 Laki yhteistoiminnasta ....................................................................... 26 

6.2.3 Työehtosopimus ............................................................................... 27 

6.2.4 Työlainsäädäntö ............................................................................... 28 

7 OPINNÄYTETYÖPROSESSI ......................................................................... 29 

7.1 Produktiomuotoinen opinnäytetyö ........................................................... 29 

7.2 Opinnäytetyön eteneminen...................................................................... 29 

7.2.1 Opinnäytetyöprosessin pääkohdat .................................................... 31 

7.3 Kehittämistehtävä .................................................................................... 32 

7.4 Kyselylomake .......................................................................................... 33 



 

 

 

 

8 KYSELYN ANTI ............................................................................................. 34 

8.1 Kyselyn lopputulokset .............................................................................. 36 

9 POHDINTA .................................................................................................... 37 

LÄHTEET .......................................................................................................... 39 

LIITE 1: Opinnäytetyöt 

LIITE 2: Perehdytysoppaan aihekysely 

LIITE 3: Montessoripäiväkoti Mammolinan Perehdytysopas 

 



 

1 JOHDANTO 

 

 

Produktiokeskeisen opinnäytetyöni tarkoitus oli suunnitella perehdytysopas  

Montessoripäiväkoti Mammolinalle. Mammolina avasi ovensa tammikuussa 

2012 ja kiireisen kevään vuoksi siellä ei ehditty perehdyttää riittävästi päiväko-

din työntekijöitä. Suuntaan perehdytysoppaan Montessoripäiväkoti Mammolinan 

nykyisille sekä uusille työntekijöille. Toive ja tarve perehdytysoppaaseen tuli 

päiväkodin nykyisiltä työntekijöiltä. Suoritin sosionomiopintojeni viimeisen työ-

harjoittelun Mammolinassa keväällä 2012 ja koin perehdytysoppaan hyödylli-

seksi niihin tilanteisiin, joissa uutta työntekijää ei ole mahdollista henkilökohtai-

sesti perehdyttää.  

 

Montessoripäiväkoti Mammolina sijaitsee Helsingin Malminkartanossa. Päivä-

kodissa työskentelee kuusi työntekijää. Toteutin työharjoitteluni aikana päiväko-

din työntekijöille kyselyn, jonka tarkoituksena oli ottaa selvää siitä mitä he toivo-

vat ja kokevat tarpeelliseksi perehdytysoppaaseen. Päiväkodin vajaan lapsi-

määrän vuoksi työntekijöitä ei ollut vielä täyttä määrää, vaan työpaikkoja täyte-

tään tarpeen mukaan.  

 

Opinnäytetyön raportin kolmannessa luvussa kerron varhaiskasvatuksen sisäl-

löstä, kenelle se suunnataan ja mitä lapsi siitä hyötyy. Neljännessä luvussa ker-

ron myös mitä tarkoittaa montessoripedagogiikka ja mistä se on pedagogisena 

suuntautumisena saanut alkunsa. Perehdyn myös montessoripedagogiikkaan 

yhtenä varhaiskasvatuksen muotona.  

 

Viidennessä luvussa perehdyn perehdyttämiseen teoriassa ja käytännössä: 

minkälaiset tavoitteet ovat hyvällä perehdytyksellä ja kuinka kauan sitä tulee 

suunnitella? Tässä luvussa myös tarkastelen perehdyttämistä seurakunnassa, 

koska sosionomi (AMK) tutkinnon lisäksi saan kirkon nuorisotyönohjaajan virka-

kelpoisuuden.  

 

Kuudennessa eli viimeisessä luvussa keskityn perehdyttämisen lainsäädän-

töön, eli siihen kuinka työehtosopimus, työlainsäädäntö, työturvallisuuslaki ja 
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laki yhteistoiminnasta vaikuttavat uuden työntekijän perehdyttämisessä ja kuin-

ka ne tulee ottaa huomioon.  

 

Opinnäytetyön seitsemännessä luvussa keskityn produktiomuotoisen opinnäy-

tetyöni prosessiin ja siihen mitä produktio tarkoittaa ja sisältää. Kahdeksannes-

sa luvussa esittelen Montessoripäiväkoti Mammolinan työntekijöille tekemäni 

kyselyn annin, joka toimi perustana perehdytysoppaalle.  
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2 MONTESSORIPÄIVÄKOTI MAMMOLINA 

 

 

Mammolina Oy tarjoaa Helsingissä montessoripedagogista varhaiskasvatusta 

eri-ikäisille lapsille, ikävälin ollessa yhdeksästä kuukaudesta seitsemään ikä-

vuoteen. Mammolinan tarina alkoi siitä, kun kolme montessoriäitiä halusi luoda 

päiväkodin, jossa yksilöllinen montessoripedagogiikka on kokonaisvaltaisesti 

läsnä, jossa lapsen hoito on laadukasta ja jossa jokainen lapsi saa aikuiselta 

aidosti aikaa.  

 

Mammolinan pienten ryhmässä voi työskennellä 12 lasta ja 3 aikuista. Lapset 

ovat iältään yhdeksästä kuukaudesta kolmeen ikävuoteen. Ryhmä on Suomen 

ainoa pienten lasten montessoriryhmä. Montessoriryhmässä lasten kanssa 

työskentelee alle 3-vuotiaiden montessoriohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja.  

 

Mammolinan isojen ryhmässä voi työskennellä 21 iältään 2,5–6-vuotiasta lasta 

kolmen aikuisen ohjauksessa. Isojen ryhmä sisältää myös esiopetuksen. Mo-

lempien lasten ryhmillä on käytettävissä kattava montessorivälineistö.  

 

Syksyllä 2012 käynnistyi vauvaklubi lapsille, jotka, eivät vielä kävele, ja heidän 

vanhemmilleen. Suunnitteilla on myös lapsi-vanhempikerho, joka on suunnattu 

1–3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.  
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3 VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS 

 

 

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta, joka toteutuu lapsen eri 

elämänpiireissä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lapsen tervettä 

kasvua ja kehitystä sekä oppimista. Lapsen ensisijainen kasvatusoikeus- ja vas-

tuu on vanhemmilla ja lapsen kotikasvatusta on mukana tukemassa yhteiskun-

nan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut. Yhteiskunta tarjoaa monipuolisesti eri 

varhaiskasvatuspalveluita, joista vanhemmat valitsevat itse lapsilleen sopivim-

man palvelun. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakun-

nallisista linjauksista 2002.) 

  

Varhaiskasvatuksen sisältö koostuu kasvatuksen, hoidon sekä opetuksen ko-

konaisuudesta, jonka toteutumista valvoo yhteiskunta. Varhaiskasvatuksen täy-

tyy olla suunnitelmallista sekä tavoitteellista yhteistoimintaa, jonka keskeisim-

mässä asemassa toimii lapsille luonnollinen toimiminen eli leikkiminen. (Valtio-

neuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 

2002.) 

 

Varhaiskasvatuksen piiri koostuu kouluikäisten lasten eri palveluista, kuten esi-

merkiksi päivähoidosta, esiopetuksesta sekä lisäksi koululaisille järjestettävästä 

aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Päivähoidon esiopetus on osa varhaiskasvatusta 

ja se kuuluu kiinteästi varhaiskasvatuksen perusprosessiin. Esiopetusta määrit-

tää Esiopetussuunnitelman perusteet. Helsingissä noudatetaan Helsingin esi-

opetuksen opetussuunnitelmaa ja sen järjestämisessä tehdään yhteistyötä ope-

tusviraston kanssa. (Helsingin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2007, 

13.) 

 

Helsingin määrittämä esiopetus perustuu käsitykselle, että lapsi on aktiivinen 

toimija. Lapsi on samanaikaisesti erilaisten yhteisöjen jäsen ja itsenäinen yksilö, 

joka oppii vuorovaikutteisissa prosesseissa toisten lasten, vanhempien, kasvat-

tajien sekä muiden aikuisten kanssa. Esiopetus tapahtuu usein erilaisissa arki-

elämän tilanteissa ja lapsen leikin yhteydessä. Lapsen oppimisympäristön laa-

tuun täytyy kiinnittää jatkuvasti arvioivaa huomiota erityisesti esiopetuksessa, 
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mutta myös koko varhaiskasvatuksen alueella. Esiopetuksella on tärkeä merki-

tys yhtenä varhaiskasvatuksen tekijänä. Hyvä oppimisympäristö antaa lapselle 

monipuolisen tuen toimintaan ja erityisesti leikkimisen mahdollisuuksiin. (Hel-

singin kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2007, 14.) 

 

 

3.1 Päivähoidon perustehtävä 

 

Päivähoidon perustehtävästä voidaan käyttää kahta eri määritelmää, suppeaa 

tai laajaa. Yksinkertaisemmassa eli suppeassa muodossa päivähoidon perus-

tehtävä sisältää lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen. Näitä kolmea perus-

tehtävää voidaan kutsua päivähoidon ydintehtäväksi. Päivähoidon tärkeitä yh-

teistyökumppaneita ovat lasten vanhemmat sekä laaja verkosto monien amma-

tillisten tahojen kanssa, joita ovat muun muassa puheterapia, toimintaterapia, 

neuvola, sairaala, koulu sekä lastensuojelu. Päivähoidon verkosto on osoittau-

tunut tärkeäksi yhteistyökumppaniksi monien lasten kehityksen aikana ilmen-

neissä pulmatilanteissa. (Koivunen 2009, 11.) 

 

Päivähoitotyössä on vaikeaa vetää rajaa hoidon, kasvatuksen ja opetuksen vä-

lillä. Nämä kaikki osatekijät voivat olla läsnä päivähoidossa yhtä aikaa. Lapsen 

hoitoon sisältyy perushoito ja hoiva. Päivähoidossa tapahtuva lapsen hoito si-

sältää lapsen perustarpeiden hoidon kuten ravinnon, vaatetuksen, siisteyden, 

ulkoilun, riittävän unen sekä läheiset ja turvalliset ihmissuhteet. Lapsen hoidon 

tulisi sisältää perushoidon lisäksi hoivaelementtejä, joissa pyritään lapsen kai-

kenpuoliseen turvallisuuden ja hyvinvoinnin saavuttamiseen. Lapsen hoitoon ja 

kasvatukseen kuuluvat myös pedagogiset elementit, mikä korostuu selkeimmin 

esiopetuksessa. (Koivunen 2009, 12–13.) 
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4 MONTESSORIPEDAGOGIIKKA 

 

 

Montessoripedagogiikka rantautui Suomeen 1980-luvulla, kun sen ensimmäi-

nen peruskoulukokeilu aloitettiin kouluhallituksen luvalla Espoossa. Montessori-

pedagogiikan perustaja on italialainen Maria Montessori, joka tunnetaan pa-

remmin montessorilaisen kasvatusfilosofian perustajana. Hän huomasi, että 

lapsille annettaessa vapautta he alkoivat rakastaa erilaisten harjoitusten toisto-

ja. (Hayes & Höynälänmaa 1985,10.)  

 

 

4.1 Montessoripedagogiikan eri kehityskaudet 

 

Montessoripedagogiikka sisältää lapsen neljä kehityskautta. Kehityskausien 

mukaan lapsi käy lävitse tietynlaisia kehitysasteita sekä jaksoja. Lapsen en-

simmäinen kehityskausi on varhaislapsuus. Varhaislapsuus kestää lapsella 

syntymästä kuuteen ikävuoteen. Tänä aikana lapselle muodostuu persoonalli-

suus jolloin lapsi tarvitsee paljon rakkautta, suojelua, itsenäisyyttä sekä sosiaa-

lista kanssakäymistä. Lapsuudeksi kutsutaan aikaa, jolloin lapsi on 6–12-

vuotias ja jonka aikana hän luo perustan ihmisen persoonallisuudelle. Nuoruu-

dessa 12–18-vuotias lapsi luo itselleen sosiaalisen persoonallisuuden ja kehit-

tää fyysistä kasvuaan. Kypsyyskaudella 18–24-vuotias, joka loi sosiaalista 

yksilöään kolmannella kaudella, kehittyy tässä vaiheessa tasapainoiseksi ihmi-

seksi ja yhteiskunnan jäseneksi. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 21–30.) 

 

 

4.2 Montessoripedagogiikka varhaiskasvatuksen muotona  

  

Montessoripedagogiikkaan varhaiskasvatuksen muotona kuuluu valmisteltu 

ympäristö. Ympäristö vaihtelee ympäri maailmaa. Montessoripedagogiikassa 

oikeanlaista ympäristöä haetaan suuresta yhtenäisestä tilasta, jonne matalalle 

sijoitetut puitteet mahdollistavat lasten helpon työskentelyn. Montessoripedago-

giikkaympäristössä pyritään siihen, että lapsille olisi tarjolla kaikkea sitä mitä 

aikuisetkin tarvitsevat, esimerkiksi henkilökohtaisen hygienian huolehtimisessa. 
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Tässä asiassa on kiinnitetty huomiota siihen, että ne on suhteutettu lapsen ko-

koon. Montessoripedagogisen ympäristön luomisessa on tärkeää kiinnittää 

huomiota huonekaluihin ja tilan sisustamiseen. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 

46–49.) 

 

Lapsen saapuessa montessoripedagogiikkapäiväkotiin hänelle annetaan vapa-

us valita. Kun aikuinen on näyttänyt lapselle harjoituksia ja erilaisia töitä hän voi 

alkaa harjoittelemaan valinnan vapautta. Montessoripedagogiikka antaa lapsel-

le mahdollisuuden toistaa eri harjoituksia silloin kun lapsi itse haluaa ja kokee 

sen tarpeelliseksi. Kertaamisen avulla lapsi kehittyy ja hioo taitojaan, jotta hallit-

sisi ympäristöään. Lapsella on myös mahdollisuus valita kuinka kauan hän te-

kee valitsemaansa harjoitusta, joka on varmempi tie kehityksessä kuin se, jossa 

aikuinen päättää milloin opetus päättyy tai milloin lapsen olisi hyvä tehdä jotain 

muuta. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 59.) 

 

Lasten montessoripedagogisessa ympäristössä tutkimuskohteet on jaettu tiet-

tyihin ikävuosiin. 3–6-vuotiaat lapset harjoittelevat erilaisia käytännön elämän 

harjoituksia, ihmisen ja ympäristön tarpeita sekä aistien kehittymistä. Lisäksi he 

harjoittelevat ihmisen perusliikkeitä, sosiaalistumista, kieltä ja sanaston kartut-

tamista. Alla olevassa kuvassa keskeisiä tutkimuskohteita montessoripedago-

giikan mukaan: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Montessoripedagogiikan tutkimuskohteita. (Hayes & Höynälänmaa 

1985, 65–70.)  
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5 PEREHDYTTÄMINEN JA TYÖHÖN OPASTAMINEN 

 

 

On harvinaista nykypäivänä, ettei uudelle työntekijälle järjestettäisi minkäänlais-

ta perehdyttämistä työhönsä ja työpaikkaansa. Perehdytystapoja on erilaisia ja 

ehkä yleisin on se, että uudelle työntekijälle esitellään lyhytkestoisesti yritystä, 

sen työntekijöitä ja viimeiseksi tuleva työpiste. Useimmiten isoissa yrityksissä 

perehdyttäminen tapahtuu moniportaisesti tiukasti ohjattuna prosessina. Tämän 

perehdyttämistavan tavoitteena on se, että uusi tulokas omaksuisi yrityksen 

täsmälliset ja yhtenäiset toimintatavat. Tulevaisuuden ja työntekijän sitouttami-

sen kannalta olisi hyödyllistä hyödyntää perehdyttämistilanne kokonaisvaltai-

sesti. Nykyajan organisaatiot ja työtehtävät ovat monimutkaistuneet, joten laa-

jempi perehdyttäminen on yhä tärkeämpää. Ei riitä, että työntekijä perehdyte-

tään omaan työhönsä vaan uuden työntekijän täytyy saada ymmärrystä siihen, 

miksi kyseinen yritys on olemassa ja kuinka sen organisaatio toimii. (Kjelin & 

Kuusisto 2003, 35; Kupias & Peltola 2009,13.)   

 

On erilaisia määreitä, jotka ovat ohjanneet yrityksiä siinä minkä vuoksi on tar-

peellista perehdyttää uusi työntekijä mahdollisimman hyvin. Perusteellisella pe-

rehdytyksellä varmistetaan työntekijän sopeuttaminen ja sitouttaminen työhön ja 

työyhteisöön. Hyvällä perehdytyksellä on mahdollisuus myös taata yrityksen 

tuloksellisuus ja kannattavuus, jos työntekijöiden sitouttamisessa on onnistuttu. 

Kattavalla perehdytyksellä on myös vaikutusta työntekijän työhyvinvointiin. Riit-

tämätön perehdytys voi vaikuttaa siihen, että työntekijä ei tunne itseään tärke-

äksi ja hyödylliseksi uudessa työssään. (Kupias & Peltola 2009, 17.) 

 

 

5.1 Perehdyttäminen ja sen tavoitteet 

 

Käsitteenä perehdyttäminen tuntuu varsin yksiselitteiseltä. Perehdyttämisen 

sisältö on muuttunut vuosien aikana ja sillä on erilainen merkitys eri organisaa-

tioissa. Alkuperäinen tarkoitus perehdyttämisellä on, että se on työpaikalla ta-

pahtuvaa uuden työntekijän vastaanottoa ja alkuohjausta. Yhtenä keskeisenä 

tavoitteena pidetään sitä, että ihminen saadaan tuntemaan itsensä tärkeäksi 
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uudessa työyhteisössä. Työnopastus eroaa perehdytyksestä siinä, että se on 

järjestelmällistä toimintaa, jossa tähtäimenä on työtehtävien omaksuminen ja 

hallinta. (Kupias & Peltola 2009, 19.) 

 

 

 

KUVIO 2. Perehdyttämisen kokonaisuus (Kupias & Peltola 2009, 19) 

 

Työnopastuksessa tähdätään myös työn sisällölliseen hallintaan ja mahdolliste-

taan itsenäinen työskentely (Kupias & Peltola 2009, 18). Yhä useammin pereh-

dyttämistä pidetään yleisterminä johon sisältyy työhön opastaminen.  

 

”Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä, joiden 
avulla perehdytettävä oppii tuntemaan työpaikkansa, sen toiminta-
ajatuksen, liike- tai palveluidean sekä sen tavat työpaikkansa ihmi-
set, työtoverit ja asiakkaat ja omaan työhönsä liittyvät odotukset ja 
työtehtävänsä.” (Kangas & Hämäläinen 2004) 

 

Perehdytys ei kuulu ainoastaan tilanteisiin, jolloin halutaan perehdyttää uusi 

työntekijä organisaatioon. Perehdytystä on suositeltavaa hyödyntää myös sil-

loin, kun työntekijää perehdytetään entisessä työpaikassa uusiin työtehtäviin. 

Perehdyttämisellä tarkoitetaan myös kaikkia niitä tapahtumia ja toimenpiteitä, 
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joilla tuetaan työntekijää uuden työn alussa, olipa kyseessä sitten kokonaan 

uusi organisaatio tai uusi rooli entisessä työpaikassa. Perehdyttäminen tarjoaa 

toimenpiteitä ja tukea, joiden avulla kehitetään uuden työntekijän osaamista, 

työympäristöä sekä työyhteisöä. Näiden avulla mahdollistetaan työntekijän 

mahdollisimman hyvä alku uudessa työssään, työyhteisössään ja organisaa-

tiossaan, sekä edesautetaan häntä selviytymään työssään tarvittavan itsenäi-

sesti. (Kupias & Peltola 2009, 19.) 

 

 

5.2 Perehdytyksen kesto 

 

Työntekijän perehdyttäminen alkaa varhaisessa vaiheessa, kun työntekijällä ja 

organisaatiolla on ensimmäinen kontakti toisiinsa. Perehdyttämisajanjakso on 

yleensä pituudeltaan vähintään työntekijän koeajan verran eli noin neljän kuu-

kauden ajan työpaikasta sekä työsuhteesta riippuen. Uuden työntekijän asettu-

minen organisaatioon ja työn hallinnan saavuttamiseen voi kestää jopa puoli 

vuotta tietotyössä, mutta joissakin työpaikoissa se voi kestää vielä pitempään 

tai paljon vähemmän aikaa. Varsinkin monet johto- ja asiantuntijatehtävissä 

olevat ovat kokeneet oman perehdyttämiskautensa kestäneen jopa vuoden. On 

vaikeaa sanoa, milloin konkreettinen perehdyttäminen työntekijän kohdalla 

päättyy, mutta mahdollisesti esimerkiksi silloin, kun perehdyttämisen tavoitteet 

on saavutettu. (Kjelin & Kuusisto 2003, 205.) 

 

 

5.3 Perehdytyksen suunnittelu 

 

Ennen perehdyttämisen aloittamista täytyy suunnitella kuinka ja miten perehdy-

tetään, sekä kuka perehdyttää. Perehdyttämiseen liittyvät tavoitteetkin täytyy 

miettiä organisaatiossa ennakkoon. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon tavoi-

teltu toimintakonsepti, organisaation nykytilanne sekä käytettävissä olevat re-

surssit. Toiminta- ja perehdyttämiskonseptit vaihtelevat yrityksittäin. Joissakin 

yrityksissä panostetaan perehdyttämisen systematisointiin ja yhtenäistämiseen, 

joissakin taas perehdyttämisen kehittämiseen yhdessä uusien tulokkaiden 

kanssa. (Kupias & Peltola 2009, 87.) 
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Perehdyttämisen suunnitteluvaiheessa voidaan erottaa toisistaan perehdyttämi-

sen yksilöllinen ja systemaattinen suunnittelu. Systemaattinen suunnittelu on 

sitä, että suunnitellaan koko organisaation tasolla erilaisia perehdyttämissuunni-

telmia ja materiaalia sen tueksi. (Kupias & Peltola 2009, 87.) 

 

Isoissa organisaatioissa ei ole mahdollista tehdä henkilökohtaista perehdyttä-

missuunnitelmaa kaikille työntekijöille, koska eri tiimien käytännöt poikkeavat 

toisistaan. Tällöin suunnitelmat täytyy tehdä tiimikohtaisesti. Monissa organisaa-

tioissa ei välttämättä ole olemassa minkäänlaista perehdytyssuunnitelmaa, mikä 

haastaa perehdyttäjän omassa työssään. (Kupias & Peltola 2009, 88.) 

 

Perehdyttämisen suunnittelussa tulee huomioida uuden työntekijän osaamisen 

kehittäminen ja aikaisempi hankitun osaamisen hyödyntäminen, mutta kuitenkin 

sen puitteissa mikä on organisaation toimintatapa tai konsepti (Kupias & Peltola 

2009, 88). 

 

 

5.4 Työyhteisö perehdyttäjänä ja oppijana 

 

Organisaatiolla, työympäristöllä ja työtiimillä on vaikutus uuden työntekijän pe-

rehdyttämisprosessissa. Sen vuoksi on tärkeää, että koko työyhteisö on valmis-

tautunut uuden työntekijän saapumiseen. Työyhteisön kannalta on myös tärke-

ää huomioida selkeä viestintä etukäteen uuden henkilön saapumisesta yhtei-

söön. Työyhteisölle on myös hyvä kertoa, minkälainen henkilö on tulossa sekä 

mitä työtä hän tulee tekemään. Hyvin hoidetulla avoimella ennakkokäsittelyllä 

työyhteisö valmistautuu uuden työntekijän tuloon ja luodaan hyvä pohja hänen 

vastaanotolleen. (Kupias & Peltola 2009, 77.) 

 

Ennen työntekijän saapumista on hyvä valita perehdyttäjä, joka on vastuussa 

uuden henkilön perehdyttämisestä ainakin koeajan verran. Yleensä tähän teh-

tävään valitaan työyhteisön tai tiimin esimies. Perehdyttäjä valmentaa tiiminsä 

uuden henkilön saapumiseen ja keskustelee tiimin kanssa keskeisistä asioista, 

jotka uudelle tulokkaalle on hyvä kertoa, kuten työyhteisön yhteisistä pelisään-
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nöistä ja tavoista. Työyhteisön on myös hyvä pohtia kuinka jokainen omalla pa-

noksellaan voi helpottaa uuden tulokkaan työn alkuvaiheita. Tällainen järjestely 

ei ole kuitenkaan mahdollista jokaisessa työyhteisössä, sillä joissakin paikoissa 

työntekijöiden vaihtuvuus on suurta ja yhteisön kokoonpano muuttuu useita ker-

toja vuodessa. (Kupias & Peltola 2009, 79.) 

 

Uuden tulokkaan saapuessa tarjoutuu työyhteisölle hyvä tilaisuus monien uusi-

en mahdollisuuksien oppimiseen ja kehittymiseen. Jokaisesta työyhteisöstä kui-

tenkin riippuu se, kuinka kova halu ja kyky heillä on asettua alttiiksi palautteelle 

ja oppia sekä kehittyä siitä. Perehdyttäjän yhtenä tehtävänä on ohjeistaa tulo-

kasta siinä, että hän saa kyseenalaistaa ja mahdollisuuden uusien asioiden ky-

symiseen. Uuden työntekijän etu on, jos työyhteisö suhtautuisi häneen herkällä 

korvalla ja kuuntelisi mitä hänellä on sanottavana. (Kupias & Peltola 2009, 79–

80.) 

 

Perehdyttäjän vastuulla on huolehtia siitä, että jokainen työyhteisön jäsen tun-

tee olevansa vastuussa uuden tulokkaan perehdyttämisestä. Tärkeätä on myös, 

että jokainen työntekijä tietää oman osansa perehdyttämisen vaiheissa. Tällä 

tavalla työyhteisö kokonaisuudessaan pääsee ja joutuu tutustumaan uuteen 

henkilöön. (Kupias & Peltola 2009, 81.) 

 

 

5.5 Perehdyttäjä 

 

Valittaessa organisaation tai yrityksen perehdyttäjää täytyy kiinnittää huomiota 

siihen, että perehdyttäjän tehtävässä toimiva henkilö pitää omasta työstään. 

Perehdyttäjän olisi hyvä olla kohtuullisen kokenut työntekijä, mutta ei kuiten-

kaan kovin pitkäaikainen, sillä hänen olisi hyvä muistaa kuinka aloitetaan uu-

dessa ympäristössä, jotta voisi mahdollisimman hyvin asettua perehdytettävän 

asemaan. Suurissa organisaatioissa, eikä muissakaan pienemmissä työyhtei-

söissä kannata välttämättä valita perehdyttäjäksi yhtä ainoata henkilöä vaan 

oletetaan, että koko työyhteisö osallistuu perehdytykseen vuorollaan. Perehdyt-

täjän rooli ja työ jakautuu sitä mukaan tasaisemmin mitä laajempi on perehdyt-

täjärengas. (Kjelin & Kuusisto 2003, 195.) 
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On olemassa työyhteisöitä, joissa on valittu tietyt henkilöt perehdyttäjän tehtä-

viin. Perehdyttäjän ei tarvitse olla aina esimies, vaan riittää jos perehdyttäjä te-

kee yhteistyötä esimiehen kanssa. Vastuu perehdyttämisestä on viime kädessä 

esimiehellä ja hänen tehtävänään on delegoida perehdytys toiselle työntekijälle, 

jos hänellä itsellä ei ole mahdollisuutta sitä hoitaa. (Kupias & Peltola 2009, 82.)  

 

Perehdyttäjän tehtävän sisäistäminen vaatii aikaa sekä motivaatiota. Hänellä 

täytyy olla taitoa organisoida aika oman työn ja perehdyttämisen välillä. Moti-

vaation lisäksi perehdyttäjällä on hyvä olla kiinnostusta toisen ihmisen auttami-

seen ja opastamiseen. Ennen perehdyttämisen aloittamista perehdyttäjän täy-

tyy tuntea perehdytettävä työ hyvin, mutta ei kuitenkaan vaadita huippusuorit-

tamista jottei se vaikeuta työn opastamiseen. (Kjelin & Kuusisto 2003, 196.) 

 

Uuden työntekijän perehdytyksen ensimmäisessä vaiheessa käydään usein läpi 

tärkeitä käytännön asioita ja sen voi hoitaa esimerkiksi työyksikön sihteeri. Hä-

nen tehtävänään on huolehtia työsuhteen alkuun liittyvistä käytännön asioista, 

jota kutsutaan nimellä minimiperehdyttäminen. Esimiehen tai perehdyttäjän teh-

tävänä on ottaa vastuu käytännön järjestelyiden jälkeen muusta perehdyttämi-

sestä. (Kupias & Peltola 2009, 83.) 

 

Perehdyttämistä aloittaessa on hyvä luoda tulevasta kokonaiskuva ja selvittää 

mitä on suunniteltu perehdytystä varten sekä mitä asioita käydään läpi ja miten 

ne toteutetaan. Perehdyttäjä voi suunnitella perehdyttämisen jaksoittaisesti, 

koska uusi henkilö on työn aloittamistilanteessa jatkuvassa informaatiovirrassa, 

joten siksi tiedon jakamista on hyödyllistä säännöstellä. Perehdyttäjän on myös 

hyvä muistaa se, että ei voi lähteä sellaisesta tilanteesta, jossa uudelle työnteki-

jälle on jokin asia kerran sanottu, niin se on yhdellä kerralla kuultu ja ymmärret-

ty. Perehdytyksen alkuvaiheessa on syytä muistaa asioiden kertaaminen. En-

simmäisinä päivinä ei ole syytä aloittaa perusteellista perehdytystä tulevasta 

työnkuvasta, vaan ihanteellisinta olisi, että uusi työntekijä toivotetaan tervetul-

leeksi ja hän voi rauhassa tutustua työyhteisöön, työkavereihin ja tiloihin. Tär-

keätä on myös muistaa vahvistaa uuden työntekijän motivaatiota uuteen työteh-

tävään. (Kjelin & Kuusisto 2003, 196.) 
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Työntekijät, jotka ovat toimineet vuosikausia perehdyttäjinä, voivat kutsua itse-

ään jo ammattilaisiksi. Heille hyvä perehdyttäminen tarkoittaa sitä, että pereh-

dyttämistä annetaan uudelle työntekijälle vain sen verran kuin hän itse sitä tun-

tee tarvitsevansa. Muutoin voi olla hyväkin, että tulokkaan annetaan toimia itse-

näisesti oman toimintamallin mukaisesti ja kehittää itse itseään. Hyvän pereh-

dyttäjän on kuitenkin syytä luoda suhde tulokkaaseen ja hänellä on oltava oike-

anlainen tuntuma oppimisen tarpeeseen. Opastamisen ohella on tärkeää kuun-

nella uutta työntekijää, sillä hyvässä perehdyttämistilanteessa vaaditaan tilan-

teeseen pysähtymistä ja keskustelua. Rento hetki esimerkiksi kahvikupin ääres-

sä voi tulokkaalle olla hyvinkin laadukas perehdyttämistilanne.  (Kjelin & Kuusis-

to 2003, 197.) 

 

Jotta perehdyttämisen aikana voidaan seurata uuden työntekijän oppimista, niin 

hän asettaa itselleen tavoitteita ja on mukana perehdyttämisen suunnittelussa. 

Perehdyttämisajanjakson aikana on hyvä seurata myös perehtyjän tunne-

elämyksiä sekä keskustella millä oppimistilanteilla on ollut merkitystä ja mitä 

tulisi mahdollisesti kehittää. Varsinainen perehdyttäminen päättyy jossakin vai-

heessa ja hyvällä perehdyttäjällä on taitoa huomata, milloin on aika astua syr-

jään, jos puoli vuotta työpaikalla ollut tulokas näyttää selviävän itsenäisesti. Tu-

lokasta ei missään vaiheessa hylätä, vaan perehdyttäjä viestii hänelle perehdyt-

tämisen loppumisesta sekä tiedostaa itse siirtymisen pois perehdyttäjän roolis-

ta. (Kjelin & Kuusisto 2003, 197.) 

 

 

5.6 Perehdyttämisen nykypäivän haasteita päiväkodissa 

 

Perehdyttäminen kuuluu jokaiseen organisaatioon ja työyhteisöön ja se on jo-

kaisen työntekijän oikeus. Muuttuva yhteiskunta ja työelämä tuovat haasteita 

erityisesti kasvatusalan ja päivähoidon parissa. Perheiden odotukset ja vaati-

mukset ovat kasvaneet päivähoidon laatua kohtaan. Monessa päiväkodissa on 

pulaa työntekijöistä ja ryhmäkoot suurenevat.  
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Yhteiskuntamme on myös aiempaa monikulttuurisempi. Päivähoidon henkilö-

kunnalta edellytetään entistä enemmän uuden ymmärtämistä ja oppimista. 

Maahanmuuttajaperheet tuovat työhön omat haasteensa ja sen lisäksi erityistä 

tukea tarvitsevia lapsia on koko ajan enemmän. On selvää, että päivähoidon 

laatuun ja sisältöön vaikuttavat henkilökunnan ammattitaito ja heidän keskinäi-

nen yhteistyönsä. (Hämäläinen & Pitkänen 2001, 7.) 

 

Yhä enemmän kiinnitetään huomiota useilla ammattialoilla työpaikan sosiaalisiin 

suhteisiin. Tämä korostuu erityisesti päivähoidossa. Niin sanottu selän takana 

puhuminen ja toisten työntekijöiden vähätteleminen on monissa päiväkodeissa 

arkipäivää. Jotta työntekijävaihtuvuus saataisiin pysymään vähäisenä, tulee 

kiinnittää enemmän huomiota työpaikalla vallitsevaan ilmapiiriin. (Hämäläinen & 

Pitkänen 2001, 8.) 

 

Päiväkoti on esimerkki työyhteisöstä, jossa korostuvat moni ammatilliset työ-

ryhmät ja missä on tärkeätä hyödyntää jokaisen jäsenen henkilökohtaista eri-

tyisosaamista. (Hämäläinen & Pitkänen 2001, 8.) 

 

Päiväkodissa työ nähdään oppimisympäristönä, sillä sen työyhteisö on oppiva 

organisaatio. Päivähoitotyössä opitaan omien, muiden työntekijöiden sekä asi-

akkaiden kokemusten kautta. Niin sanottu hiljainen tieto on päiväkotimaailmas-

sa arvokasta, sillä paras tieto leviää työyhteisössä työntekijöiden kokemusten ja 

ammattitaidon myötä muille työntekijöille.  (Antman 2001, 13.) 

 

Päivähoitotyössä työntekijän on hyvä kiinnittää huomiota omaan työtapaansa ja 

työmenetelmiin eri työvaiheissa. Jokainen voi soveltaa ja tuoda esille omia työ-

tapojaan. Jotta työmenetelmää tai työtapoja halutaan muuttaa vähemmän 

kuormittavimmaksi, niin se vaatii keskittymistä ja aikaa. Uusien työliikkeiden eli 

motoristen liikkeiden oppimiseen ihmiseltä kuluu aikaa ainakin pari viikkoa uu-

den tekniikan harjaantumisessa ja toistojen harjoittelemisessa. (Mykkänen 

2001, 60.) 

 

Uuden työntekijän perehdyttämisvaiheessa on hyvä ohjeistaa häntä työn vaihte-

levuuden ja monipuolisuuden tärkeydellä. Monesti hyvä fyysinen kunto ehkäi-
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see lihasten väsymistä ja vaurioitumista. Nostotyötä tehdessä on hyvä kiinnittää 

huomiota esimerkiksi siihen, että lapsi puetaan aikuisen sylissä istuma-

asennossa ja vältetään hoitopöydällä pukemista sekä lattiatason selkäkyyry-

asennossa työskentelyä. Työn tauottamisella ja säännöllisillä taukojumpilla on 

mahdollista purkaa lihasjännitystä ja parantaa kudosten verenkiertoa. Kuormit-

tavan päivähoitotyön keventämisessä voidaan käyttää monia keinoja. Työpai-

kan työsuojelu- ja työterveyshenkilöstöltä voi saada apua pyydettäessä arvioi-

maan erilaisten kuormitustekijöiden terveydellistä merkitystä. Ergonomisesti 

toimivat ja samalla työkykyä ylläpitäviä ratkaisuja saadaan yhteistyössä esimie-

hen ja henkilöstön kanssa. (Mykkänen 2001, 60.) 

 

 

5.7 Perehdytyksen pääkohdat seurakunnassa 

 

Työskentely seurakunnassa on laaja-alaista. Seurakunta on myös moniammatil-

linen työyhteisö. Seurakunnissa tehdään yhteistyötä monen eri työalan sekä 

seurakunnan ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Perehdyttäjän on 

hyvä kertoa uudelle työntekijälle, minkälaisia sopimuksia tehdään ja kuinka työt 

suunnitellaan erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Yksi tärkeä yhteistyö-

kumppani ovat koulut. Uuden työntekijän on hyvä olla selvillä siitä, missä vai-

heessa sovitaan tulevan vuoden kouluvierailuista ja kuinka monta kertaa vuo-

dessa koulut ovat valmiita ottamaan seurakunnan työntekijän vastaan. Pereh-

dyttäjä huolehtii siitä, että kun uusi työntekijä aloittaa, tehdään selvä työnjako 

eri työalojen vastaavien työntekijöiden kanssa, jotta vältytään työn päällekkäi-

syyksiltä ja turhan työn tekemiseltä. Uuden työntekijän on hyvä tietää myös mis-

tä hän ja muut työtoverit seurakunnassa vastaavat, niin hänen on helpompi 

aloittaa oman työnsä suunnittelu ja suorittaminen. (Levo 2005, 44.) 

 

Perehdyttäjä voi aloittaa opastamisen kertomalla ensin taustatietoa seurakun-

nasta, sen rakenteesta ja jäsenmäärästä. Positiivista olisi, jos uudella työnteki-

jällä on halua tutustua seurakunnan historiaan. Opastamisessa on hyvä tuoda 

esille seurakunnan mahdolliset erityispiirteet, kuten alueella toimivat herätysliik-

keet sekä kaksikielisyys. Herätysliikkeiden toiminta voi vaikuttaa joissakin seu-
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rakunnissa hyvinkin paljon siihen kuinka toimintaa sekä eri työmuotoja toteute-

taan ja millä alueella. (Tervetuloa taloon! – henkilöstöopas.) 

 

Uuden työntekijän on myös hyödyllistä tietää mihin työhön ja toimintaan hän 

sitoutuu. Hänen on hyvä tietää, minkälaisessa työyhteisössä hän työskentelee 

ja minkälainen ilmapiiri työpaikalla vallitsee. Jos perehdytettävänä on nuori 

henkilö, niin on hyödyllistä kerrata kirkon ja seurakunnan hallintorakenne sekä 

kuinka ne toimivat. Seurakunnan työntekijän on tarpeellista olla tietoinen siitä 

mitkä hallintoelimet päättävät mistäkin asioista ja keitä siihen kuuluu. Uudelle 

työntekijälle voi myös kertoa kuinka paljon rahaa on käytettävissä työaloittain ja 

kuka rahan käytöstä päättää. Jos uusi työntekijä on muuttanut juuri uudelle 

paikkakunnalle, niin tarpeellista on esitellä hänelle ympäristöä ja mistä löytyvät 

seurakuntatalo, kirkko, koulut ja kunnanvirastotalo. (Tervetuloa taloon! –

henkilöstöopas.) 

 

Perehdyttäjä pitää huolen myös siitä, että uusi työntekijä tietää minkälaiset hen-

kilöstöpalvelut ja - edut ovat käytettävissä. Näitä ovat esimerkiksi työsuojelu, 

työterveyshuolto sekä turvallisuus- ja virkistystoiminnat. Joillakin seurakunnilla 

toimii myös erikseen oma tiedottaja, joten uuden työntekijän on hyvä tietää mi-

ten se vaikuttaa muiden työntekijöiden julkisessa tiedottamisessa. Aloittaessaan 

uutta työtä, hänen täytyy tietää, onko seurakunnalla toiminnassa omaa julkista 

ilmoitustaulua sekä internetsivuja ja kuinka ne toimivat ja kuka niistä vastaa. 

Hyödyllistä on myös tietää kuinka seurakunta hyödyntää paikallislehtiä sekä 

televisiota omassa tiedottamisessaan. (Tervetuloa taloon! –henkilöstöopas.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PEREHDYTTÄMISEN LAINSÄÄDÄNTÖ 
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Perehdytys on jokaisen työntekijän etuoikeus ja sen toteuttamisesta mainitaan 

myös laeissa monin suorin viittauksin ja määräyksin. Laeissa on kiinnitetty eri-

tyisesti huomiota siihen, että työnantaja on vastuussa uuden työntekijän opas-

tamisesta. Perehdyttämistä käsitteleviä lakeja ovat muun muassa työsopimus-

laki, työturvallisuuslaki ja laki yhteistoiminnasta yrityksissä. Työnantajilla on 

omia velvoittavia säädöksiä, joihin sisältyy uuden työntekijän perehdyttäminen 

ja kouluttaminen. (Kupias & Peltola 2009, 20.) 

 

Työlainsäädännössä ajetaan uuden työntekijän asemaa ja tavoitellaan ennen 

kaikkea työntekijää suojaavaa ja sopeuttavaa toimintaa. Monissa organisaati-

oissa on pyrkimyksenä lisätä vuoropuhelua työnantajan ja työntekijän välillä. 

Yhteistoimintalaissa korostetaan työnantajan neuvotteluvelvollisuutta, joka si-

sältää monenlaisia eri aihealueita ja joista on hyötyä työpaikkakokouksien kes-

kusteluissa. Työlainsäädäntöä tulee noudattaa samalla lailla kuin liikennesään-

töjäkin. Kun säännöt tunnetaan, niin niitä myös noudatetaan. Kaikkien yritysten 

ja organisaatioiden vähimmäisvaatimus on lainsäädäntöjen noudattaminen, joi-

ta täydentävät monella alalla työehtosopimukset. Kun säännöksiä ja sopi-

musehtoja noudatetaan tasapuolisesti, se auttaa rakentamaan luottamusta 

työnantajan ja työntekijöiden välillä. Nykyaikana on kova kilpailu työpaikka- ja 

työnantajamarkkinoilla, joten huolella hoidettu perehdyttäminen tukee yrityksen 

strategiaa sekä lisää reilua mainetta. (Kupias & Peltola 2009, 21.) 

 

 

6.1 Työsopimuslaki 

 

Työsopimuslain yleisvelvoite on: 

”Työntekijä voi suoriutua työstään myös yrityksen toimintaa, tehtä-
vää työtä tai työmenetelmiä muutettaessa tai kehitettäessä.” (L 
26.1.2001/55). 

 

Tämä työsopimuslain yleisvelvoite ei koske ainoastaan uusia työntekijöitä, vaan 

tätä noudatetaan myös silloin kun vanhan työntekijän työnkuva muuttuu yrityk-

sessä. Työntekijöiden lisäksi myös työantajalle on asetettu oma vaatimus: 
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”Työnantajan on pyrittävä edistämään työntekijän mahdollisuuksia 
kehittyä kykyjensä mukaan työurallaan etenemiseksi. ” (L 
26.1.2001/55). 
 

 

Monessa yrityksessä se ei kuitenkaan ole yksiselitteinen asia. Pyrkimys hyvään 

perehdyttämiseen voi jäädä kiireen jalkoihin pelkäksi aikomukseksi. Moni työn-

tekijä joutuu tyytymään niin sanottuun pikaperehdytykseen, sillä liian usein pe-

rehdyttäjällä ei ole tarpeeksi aikaa perehdyttämiseen. Uudelle työntekijälle pe-

rehdytystilanne ja oppiminen voi tuntua karvaalta ja työnantajalle on kallista, jos 

se tapahtuu virheitä korjaamalla. Työsopimuslakiin kuuluu myös, että työnantaja 

ei voi vedota työsuhteen päättämisperusteena sellaiseen työntekijän ammatti-

taidon puutteeseen, jonka hän on tiennyt työntekijän haastattelu- tai valintatilan-

teessa tai joka hänen olisi pitänyt tietää. Haastattelutilanteet ovat niitä joissa 

otetaan selvää työntekijän ammattitaidoista. Uudella työntekijällä on neljän kuu-

kauden koeaika, jolloin mitataan, onko perehdyttäminen ollut tarpeeksi riittävää 

ja onko hänelle tarjottu tarpeeksi tietoa ja taitoa. Työsopimuksen purun perus-

teet koeajalle eivät saa olla koeajan tarkoitukseen nähden epäasiallisia. (Kupias 

& Peltola 2009, 21–22.) 

 

 

6.2 Työturvallisuus 

 

Työntekijän täytyy saada tuntea olonsa työpaikallaan turvalliseksi. Työturvalli-

suuslaissa sanotaan, että työnantajan on huolehdittava, että työnteko on turval-

lista eikä työntekijöiden terveys saa vaarantua. Perehdyttämistilanteessa uudel-

le työntekijälle täytyy selvittää riittävät tiedot työpaikan eri haitta- ja vaarateki-

jöistä sekä opastettava ne hänelle. Tällaisissa tilanteissa koneiden ja laitteiden 

lisäksi on muistettava myös asiakkaat. Uudessa työpaikassa työergonomia on 

yksi tärkeimmistä ohjeistettavista asioista. Käytännössä se tarkoittaa työpisteen 

rakenteiden räätälöintiä uudelle työntekijälle. Työpiste pitää sisällään työpöydän 

tuoleineen sekä muut tarvittavat työvälineet. Ne täytyy sijoittaa ja mitoittaa niin, 

että työntekijä ei kärsi tarpeettomasta kuormittumisesta. Monet kokeneet työn-

tekijät osaavat itse jo tunnistaa työpaikan tavanomaiset vaara- ja haittatekijät, 
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mutta se täytyy aina varmistaa perehdyttämistilanteessa. (Kupias & Peltola 

2009, 21–22.) 

 

Perehdyttäminen uuteen työhön ja työpaikkaan pitää sisällään monta asiaa. 

Työturvallisuus on yksi näistä tärkeimmistä. Turvallisuus tulee muistaa varsinkin 

sellaisilla työpaikoilla missä ollaan tekemisissä päivittäin erilaisten asiakkaiden 

kanssa. Eritoten palvelutyöpaikoilla törmätään aika ajoin monimuotoisiin turval-

lisuuteen liittyviin tilanteisiin. Monelle asiakkaalle ei ole selvillä, kuinka toimitaan 

asiakastilanteissa, joten osa heistä yrittää hakea oikeuksiaan uhkailemalla työn-

tekijöitä. Monissa palvelualojen työpaikoissa väkivallan uhka voi olla jokapäi-

väistä. Työturvallisuudessa täytyy ottaa huomioon fyysisen turvallisuuden lisäksi 

työntekijöiden henkinen turvallisuus. Monissa työpaikoissa kirjallisilla ohjeistuk-

silla ei ole merkitystä perehdytyksessä, jos niitä ei käydä yhdessä työntekijän 

kanssa läpi. (Kupias & Peltola 2009, 21–22.) 

 

Kaupunkilehti Metro kertoi kaupan alan sijaisten liian vähäistä perehdyttämistä 

tehtäviinsä ja varsinkin työturvallisuusohjeisiin. Artikkelin mukaan työpaikoilla 

lakien vaatimat turvallisuusohjeet on useimmiten laadittu, mutta sijaisille niiden 

sisältöä ei aina ole selitetty tarpeeksi tarkkaan. Suuret kauppaketjut kertovat, 

että jokaiselle yksittäiselle myymälälle on laadittu turvallisuusohjeet, joiden läpi-

käyminen yhdessä sijaisen kanssa on kesätyöläisen perehdytyksen vähimmäis-

vaatimus. (Salmela 2012 , 12.) 

 

Monessa työpaikassa kohdataan usein työpaikkakiusaamista, joka on useimmi-

ten yhteen työyhteisön henkilöön kohdistuvaa fyysistä tai henkistä väkivaltaa. 

Henkilö, johon kohdistuu henkistä väkivaltaa, joutuu usein kärsimään syrjimi-

sestä, nimittelystä ja vähättelystä. Monesti uusi työntekijä on helppoa asettaa 

työpaikkakiusaamisen kohteeksi loukkaamalla ja vaikeuttamalla hänen työtään. 

Jos työntekijään kohdistuu terveydelle haitallista tai vaaraa aiheuttavaa häirin-

tää tai epäasiallista käytöstä, on siitä kerrottava välittömästi esimiehelle. Tällai-

sissa tilanteissa on varmistettava, ettei esimies jää tiedonvälityksen ulkopuolelle 

vaan asiaan täytyy puuttua välittömästi. Monesti työpaikoilla tapahtuva kiusaa-

minen ja häirintä ovat merkki pahoinvoivasta työyhteisöstä. Tällaisissa tilanteis-
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sa täytyy keskittyä kehittämään työyhteisöä yhdessä. (Kupias & Peltola 2009, 

24.) 

 

 

6.2.1 Työturvallisuuslaki 

 

Työturvallisuuslakia täydentävät tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki. Tasa-

arvolaki velvoittaa työnantajaa valvomaan ja edistämään tasa-arvoa naisten ja 

miesten välillä. Yhdenvertaisuuslain tehtävänä on kieltää syrjintä työelämässä 

henkilön iän, kansallisen tai etnisen alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon, va-

kaumuksen, kielen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen 

suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Kupias & Peltola 

2009, 25.) 

 

Työnantajan on huolehdittava perehdyttämisen yhteydessä, että henkilöllä on 

mahdollisuus menestyä työssään sukupuolesta tai taustasta riippumatta. Työ-

paikan eri käytännöt ja riskitekijät tulee kartoittaa vuosittain, ja ne tulee huomi-

oida myös yrityksen perehdytyssuunnitelmassa. Perehdyttämistilanteissa täytyy 

osata priorisoida se mitä perehdytetään. Työsuhteen alussa on tärkeätä opas-

taa ensin konkreettisiin asioihin, kuten turvallisuuteen liittyviin asioihin, esimer-

kiksi varauloskäyntien sijainti ja työvälineiden oikea käyttö. (Kupias & Peltola 

2009, 25.) 

 

 

6.2.2 Laki yhteistoiminnasta 

 

Lainsäädännössä määritellään laajasti työnantajan ja työntekijän yhteistoimin-

taa ja sen muotoja. Työpaikan johdon tehtäviin kuuluu neuvotella yrityksen 

työntekijöiden kanssa työpaikkaan liittyvistä asioista. Laki yhteistoiminnasta yri-

tyksissä eli YT-laki määrää työnantajia neuvottelemaan työntekijöiden kanssa, 

kun on tapahtumassa henkilöstön asemaan vaikuttavia muutoksia, järjestelyjä 

tai hankintoja. Tämän lain tavoitteena on edistää työpaikalla tärkeää viestintää, 

kuten työntekijöiden yleistä vuorovaikutusta sekä vaikutusmahdollisuuksia ja 
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tiedottamista. Yhteistoimintamenettelyn piiriin kuuluu eritoten valtion virastoissa 

ja laitoksissa perehdyttämiseen liittyvät järjestelyt. (Kupias & Peltola 2009, 25.) 

 

Perehdyttäminen on myös osa työsuojeluyhteistoiminnan piiriä. Työnantajan on 

käytävä yhdessä työntekijän kanssa läpi opetus, ohjaus sekä perehdyttäminen 

ja sen tarpeet järjestelyineen. Työpaikalla on olennaista tehdä perehdyttämi-

seen liittyvät järjestelyt näkyviksi. Työntekijöiden täytyy tietää, kuinka perehdy-

tys hoidetaan uusien työntekijöiden kanssa tai silloin, kun vaihdetaan työtehtä-

viä talon sisäisesti. Työpaikalla tapahtuva avoin tiedottaminen ja keskustelu vä-

hentävät epävarmuutta henkilöiden kesken ja vahvistaa samalla koko työyhtei-

söä. Neuvottelut työntekijöiden kesken ennaltaehkäisevät ongelmia ja lisäävät 

luottamusta, mikä vaikuttaa pitkällä tähtäimellä yksittäiseen työntekijään ja koko 

työyhteisöön. (Kupias & Peltola 2009, 26.) 

 

 

6.2.3 Työehtosopimus 

 

Työehtosopimuksessa käsitellään perehdyttämistä erityisesti palkkaukseen liit-

tyvissä pykälissä. Työpaikalla toimiva perehdyttäjä voi mahdollisesti saada lisä-

tehtävästään ansaittua palkkiota tai vastuu ja toimenkuvan vaativuus voivat vai-

kuttaa kuukausittaiseen palkan määrään. Monesti uusiin tehtäviin siirtyvä työn-

tekijä saa tehtävänsä arvoista palkkaa, jossa ei ole otettu huomioon perehdyt-

tämiskautta.  

 

Sopeuttavassa perehdyttämisessä työnantajan vastuu korostuu ja tämänhetki-

sestä työlainsäädännöstä heijastuu tällainen ajattelutapa. Dialogisessa pereh-

dyttämisessä haetaan enemmän työntekijän omaa vastuuta ja aktiivisuutta. Ny-

kyaikana työntekijältä vaaditaan omaa vastuuta kehittymisessä, mikä näkyy 

myös työehtosopimusmaailmassa. Palkkaukseen vaikuttaa myös se, miten 

työntekijä kehittää omaa työtään ja työtapojaan. On kuitenkin harvinaista mitata 

tai palkita työntekijöiden omaa panostusta siihen, kuinka he lisäävät tietoa ja 

taitoa tai jakavat niitä työyhteisön kesken. Työntekijän oma-aloitteinen kehittä-

misen palkitseminen on kuitenkin lisääntymässä monissa yrityksissä ja organi-

saatioissa. (Kupias & Peltola 2009, 26.) 
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6.2.4 Työlainsäädäntö 

 

Suomessa työn tekeminen on lailla suojattua ja valvottua toimintaa. Työlain-

säädännössä annetaan perehdyttämiselle paljon painoa. Kun työn tekeminen 

on luotettavaa ja lainmukaista toimintaa, antaa se positiivisen vaikutuksen kil-

pailukykyyn, menestymiseen sekä työhyvinvointiin. Laitonta työtä seurataan 

tarkasti, koska siitä voi seurata erilaisia vahinkoja ja haittoja kuten tulkintaeri-

mielisyyksiä, työtaisteluja tai kärhämää työpaikoilla. (Kupias & Peltola 2009, 

27.)  

 

Työlainsäädännön valvominen työpaikoilla on johdon vastuulla, mutta heidän 

lisäkseen sitä valvovat henkilöstöammattilaiset. Työpaikalla esimies on viime 

kädessä vastuussa omista työntekijöistään ja siitä kuinka heitä kohdellaan. Va-

kinaisten työntekijöiden joukkoon kuuluvat lisäksi etätyöntekijät, määräaikaiset 

työntekijät sekä vuokratyöntekijät. Työsuojeluviranomaiset valvovat työpaikoilla 

toteutuvaa työlainsäädäntöä. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut valvovat 

tilannetta työntekijäpuolelta. (Kupias & Peltola 2009, 27.) 

 

Jos yrityksen työlainsäädännön noudattamisessa ilmenee puutteita ja epäonnis-

tumisia, menetykset voivat olla hyvinkin suuria, muun muassa työntekijöiden 

omalähtöinen työsuhteen irtisanominen. Suurimpia yhteenlaskettuja menetyksiä 

yritykselle ovat saamatta jääneet työpanokset. Jo heti työsuhteen alussa hyvin 

toteutettu perehdyttäminen ehkäisee niitä tilanteita, joissa työntekijän mahdolli-

suudet työssä ja tavoitteissa onnistumisessa heikentyvät. (Kupias & Peltola 

2009, 27.) 
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7 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 

 

 

7.1 Produktiomuotoinen opinnäytetyö 

 

Kehittämispainotteinen eli produktiomuotoinen opinnäytetyö on mahdollista to-

teuttaa tuotekehittelynä tai kehittämishankkeena. Kehittämispainotteisesta 

opinnäytetyöstä voidaan käyttää myös nimeä toiminnallinen opinnäytetyö, jonka 

tavoitteena on muun muassa uusien tuotteiden ja palvelujen suunnittelu sekä 

mallintaminen ja toteutus. Kehittämispainotteisen opinnäytetyöt jaetaan kahteen 

osa-alueeseen: 

- tuotekehittely eli produktio jossa työn lopputuloksen tavoitteena on luoda 
uusi konkreettinen tuote tai palvelu 

- kehittämishanke jossa tavoitteena on kehittää ja kokeilla uutta toimintaa, 
menetelmää tai työtapaa (Diakonia-ammattikorkeakoulu 2010, 33). 

 

Produktioon painottuvan opinnäytetyön täytyy muodostua itse tuotoksesta sekä 

kirjallisesta raportista, ja työssä suositellaan toteutettavan jatkuvaa dokumen-

tointia. Sen tavoitteena on suunnitella ja kehittää työyhteisön käytäntöjä, palve-

luita ja tuotteita. Produktion toteutus tapahtuu yhteistyössä työyhteisön kanssa 

jolloin on hyvä sitoutua pitkäjänteisiinkin työskentelyyn. (Kuokkanen ym. 2007, 

34–35.)  

 

 

7.2 Opinnäytetyön eteneminen 

 

Opinnäytetyön aihe sai alkunsa viime syksynä kun sain tietää seuraavan ke-

vään työharjoittelupaikan. Kysyin Montessoripäiväkoti Mammolinasta, että olisi-

ko minulla mahdollisuus tehdä heidän työyhteisöönsä myös opinnäytetyö. 

Opinnäytetyöni varsinainen aihe muotoutui kevään 2012 aikana. Mammolina on 

uusi, vasta avattu päiväkoti, joten ehdotin, voinko tehdä vanhoille ja uusille 

työntekijöille perehdytysoppaan eli arkisessa kielessä perehdytyskansion. Kos-

ka päiväkoti oli minulle uusi, oli minulla hyvä tilaisuus nähdä minkälaista pereh-

dytystä Mammolinan työntekijät kokevat tarvitsevansa. Jotta pääsin selville siitä 

kuinka perehdytys Mammolinassa oli toiminut, niin tiedustelin työn ohessa työn-
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tekijöiltä kuinka heitä oli perehdytetty ja missä asioissa. Oltuani Mammolinassa 

työharjoittelussa muutaman viikon koin, että perehdyttämisen tarvetta oli. Huo-

mioni tukivat ideaa siitä, että perehdytysopas oli tärkeä. Työharjoittelun aikana 

tutustuin muihin Diakin perehdytysoppaita käsitteleviin opinnäytetöihin. Näistä 

poimin erilaisia rakenteellisia ideoita tekemääni perehdytysoppaaseen. Pereh-

dytykseen liittyviä opinnäytetöitä etsin internetin hakukoneen Googlen sekä 

Ammattikorkeakoulujen julkaisuarkiston Theseuksen avulla. Hakusanoina käytin 

perehdytys ja perehdyttäminen päiväkodissa, joilla löytyi monia erilaisia opin-

näytetöitä. Opinnäytetyön tueksi kirjoitin opinnäytetyön prosessin päiväkirjaa. 

Päiväkirjan aloitin kun opinnäytetyön aiheesta oli sovittu Mammolinan kanssa.  
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7.2.1 Opinnäytetyöprosessin pääkohdat 

 

 

KUVIO 3, Opinnäytetyön aikajana 

 

Kuvio selventää opinnäytetyöni kulkua. Aloittaessani Työ, työyhteisöt ja johta-

minen-opintokokonaisuuden työharjoittelua Montessoripäiväkoti Mammolinassa, 

Perehdytysoppaan vieminen työkentälle

Marraskuu 2012 

Opinnäyteyö-seminaari

Marraskuu 2012

Valmis opinnäytetyö

Marraskuu 2012

Kirjallinen raportti

Lokakuu 2012

Perehdytysopas

Lokakuu 2012

Perehdytysoppaan väliarviointi Päiväkoti Mammolinan kanssa

Elokuu 2012

Opinnäyteyön kirjoittamisen aloitus

Toukokuu 2012

Työntekijäkysely

Huhtikuu 2012

Työntekijäpalaveri

Maaliskuu 2012

Kehittämistehtävän suunnittelua

Maaliskuu 2012

Työn suunnittelua Montessoripäiväkoti Mammolinan kanssa

Helmi-maaliskuu 2012

Opinnäyteyön aihe

Helmikuu 2012

Työharjoittelu Montessoripäiväkoti Mammolinassa

Kevät 2012

Työ, työyhteisöt ja johtaminen – opintokokonaisuus

Kevät 2012
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lähdin myös hakemaan aihetta opinnäytetyölleni. Oltuani työharjoittelussa muu-

taman viikon, koin oman ja muiden työntekijöiden kokemusten kautta, että pe-

rehdytysoppaalle on tarvetta. Opintokokonaisuuden yhtenä tehtävänä oli kehit-

tämistehtävä, jota aloin suunnittella tiiviisti opinnäytetyön lisäksi. Minulle tarjou-

tui mahdollisuus tehdä kehittämistehtävänä perehdyttämisopas uusille työnteki-

jöille, josta tuli myös opinnäytetyö. Työharjoittelun aikana toteutin työntekijä-

haastattelut. Jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus vastata kyselyyn, jossa 

tiedustelin Mammolinassa toteutunutta perehdytystä sekä minkälaista perehdy-

tystä työntekijät toivovat uusille työntekijöille.  

 

Työntekijäkyselyiden ohella etsin opinnäytetyöhön kirjallista lähdeaineistoa. 

Opinnäytetyön raportin kirjoittamisen aloitin kesällä 2012 ja opinnäytetyö val-

mistui syksyn 2012 aikana.  

 

 

7.3 Kehittämistehtävä 

 

Kevään 2012 opintokokonaisuus sisälsi työyhteisöä kehittävän tehtävän, jonka 

jokainen opiskelija toteutti omaan työharjoittelupaikkaansa. Työn tarkoituksena 

oli, että opiskelija liittyy mukaan työyhteisön keskusteluun työn ja työyhteisön 

kehittämishaasteista. Opiskelijan oli myös oltava mukana etsimässä ratkaisuja 

työhön sekä työyhteisön toimintaan ja johtamiseen liittyviin kysymyksiin.  

 

Suorittaessani työharjoittelua Montessoripäiväkoti Mammolinassa minulle an-

nettiin mahdollisuus hyödyntää tekemääni kehittämistehtävää opinnäytetyössä. 

Tällä tavalla minulla oli mahdollista keskittyä ja panostaa yhteen laajaan kaikkia 

osapuolia hyödyntävään tehtävään. Kehittämistehtävänä oli perehdytyskansio, 

joka jatko jalostui syksyn aikana opinnäytetyöksi raportteineen. 
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7.4 Kyselylomake 

 

Perehdytyskansion sisältö pohjautui työntekijöille tehtyyn kyselyyn. Kyselyn tar-

koituksena oli selvittää kuinka heidät on perehdytetty työhönsä ja minkälaista 

perehdytystä he kokevat tarvitsevansa. Lisäksi halusin selvittää millaista pereh-

dytystä he toivoisivat uusien työntekijöiden saavan. 

 

Kyselyrungon suunnittelun tueksi perehdyin muihin aiheesta kertoviin opinnäy-

tetöihin. Aiheita runkoon kerääntyi paljon. Tämä helpotti omaa työskentelyäni ja 

se antoi myös mahdollisuuden aiheiden rajaamiseen. Työskentelyn aikana kä-

vin jatkuvaa keskustelua Mammolinan esimiehen kanssa perehdytysoppaaseen 

tulevasta materiaalista. Kuuntelin hänen toiveitaan ja tarpeitaan uudelle pereh-

dytysoppaalle ja karsimme niitä aiheita pois, joita hän ei kokenut tarpeelliseksi. 

 

Mammolinassa on kaksi puolta, pienille ja isoille lapsille, joten perehdytysopas 

täytyi toteuttaa niin, että molempien puolien työntekijät voivat käyttää sitä hyö-

dykseen. Kyselyn ja esimiehen kanssa tehtyjen keskustelujen avulla ei ollut 

mahdollista saada tietää jokaista päiväkodin pientä hyödyllistä asiaa. Työhar-

joitteluni Mammolinassa mahdollisti sen, että arjen työn keskellä pystyin kiinnit-

tämään huomiota sellaisiin asioihin, joita en olisi muuten saanut tietää. Muut 

työntekijät olivat myös tärkeässä roolissa, sillä he kertoivat ja tarkensivat monia 

pieniä perehdyttämisen kannalta tärkeitä asioita kerta toisensa jälkeen. 
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8 KYSELYN ANTI 

 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, minkälaista perehdyttämistä uudet työnteki-

jät ovat saaneet ja kuinka se on käytännössä toteutettu. Itse koin kyselyn pa-

rempana vaihtoehtona kuin kokouksen. Henkilökohtaisen kyselyn avulla jokai-

sella työntekijällä oli mahdollisuus vastata mahdollisimman rehellisesti jokai-

seen kysymykseen. Päiväkodin aloitusvaiheessa työntekijöitä oli Mammolinassa 

ainoastaan viisi, joten kyselyä ei ollut mahdollista järjestää suuremmalle henki-

lömäärälle.  

 

Kyselylomakkeen ensimmäinen kysymys on: ”Minkälaista perehdyttämistä 

Mammolinassa on ollut?” Kyselyssä selvisi, että varsinaista perehdyttämistä 

uuteen työhön ei ole ollut vaan muut työntekijät ovat tarvittaessa neuvoneet 

kuinka eri tilanteissa toimitaan.  

 

Kyselylomakkeen toinen kysymys on: ”Kuinka perehdytys on hoidet-

tu/toteutettu?” Joidenkin työntekijöiden kohdalla oli perehdytyksessä käsitelty 

työehtosopimusta. Työntekijän perehtymiseen uuteen työhön vaikuttaa myös 

oma-aloitteisuus ja kiinnostus työtä kohtaan, mikä tuli myös kyselyssä esille. 

Päiväkodin ollessa niin uusi, ei käytännön perehdyttämistä ole ollut mahdollista 

toteuttaa, joten työympäristö on määrittänyt perehdyttämismahdollisuuksien 

toteutumisen. Työntekijän aiemmalla työkokemuksella ja ammattitaidolla on täy-

tynyt pärjätä. 

 

Kyselylomakkeen kolmas kysymys on: ”Oletko saanut mielestäsi riittävän pe-

rehdytyksen työhösi?” Yksi vastaaja kokee, että työsuhteen alussa olisi ollut 

hyvä tuntea talon tavat paremmin, mutta on selvinnyt kyselemällä neuvoa toisil-

ta työntekijöiltä. Yhden vastaajan mielestä perehdytystä ei ole tarvittu, eikä sitä 

ole kaivattu, sillä hän on omien taitojensa mukaan tarttunut työhön kuin työhön. 

Yksi vastaaja kokee, ettei ole saanut riittävästi perehdytystä.  

 

Kyselylomakkeen neljäs kysymys on: ” Minkälaista perehdytystä koet tarvitse-

vasi tällä hetkellä?” Yhdessä vastauksessa sanotaan, ettei tarvitse perehdytystä 
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päiväkotityöhön, mutta kaipaa perehdytystä pienten lasten puolen montessori-

välineistöön, tietääkseen niiden nimiä sekä käyttötapoja. Toinen työntekijä kai-

paa perehdytystä yleisesti oman työnsä sisältöön. 

 

Viidennessä kysymyksessä kysytään seuraavaa: ”Kuinka voisit sitä saada?”. 

Tällä kysymyksellä haetaan vastausta siihen kuinka perehdytystä voisi saada. 

Yksi työntekijä vastasi, että perehdytystä on mahdollista saada keskustelemalla 

työntekijöiden kanssa ja sopimalla jokaisen omat työn vastuualueet. Yhdessä 

vastauslomakkeessa ilmaistaan, että päiväkodin montessoriohjaajat voisivat 

näyttää eri töitä, mutta siihen ei ole ollut aikaa.  

 

Kysymyslomakkeen kuudes kysymys on: ”Minkä tiedon koet tärkeäksi omaa 

työtäsi ajatellen?” Yhdessä lomakkeessa koetaan tärkeäksi tietää perustiedot 

hoidettavista lapsista, muun muassa allergiat. Tärkeäksi koettiin myös päiväko-

din tavat sekä työturvallisuuteen liittyvät asiat. On hyvä tietää päiväkodin päivä-

rutiinit, säännöt sekä eri tavaroiden säilytyspaikat. Toisessa lomakkeessa koe-

taan tärkeäksi tietää päiväkodin organisaatio, tavat sekä toiminta-ajatus. On 

myös hyödyllistä tietää työympäristöstä, tiloista sekä montessoripedagogiikasta.  

 

Seitsemännessä kohdassa kysytään: ”Kuinka tärkeäksi koet perehdytyksen 

omassa työpaikassasi?” Kahdessa lomakkeessa perehdyttämistä pidetään erit-

täin tärkeänä, koska se nopeuttaa uuden työntekijän pääsemistä talon omille 

tavoille, sekä oppimista työskentelemään itsenäisesti. Yhdessä lomakkeessa 

perehdytystä montessorivälineisiin pidetään hyvin tärkeänä. Vastauksessa sa-

notaan myös, että ilman perehdytystä pärjää jos on aikaisempaa työkokemusta 

päiväkodissa.  

 

Kyselylomakkeen kahdeksannes kysymys on: ”Mitä toivoisit Mammolinan pe-

rehdytyskansioon?” Kaikissa vastauksissa toivotaan perehdytyskansioon tietoa 

montessoripedagogiikasta sekä päivärytmeistä ja rutiineista. Perehdytyskansi-

oon halutaan myös tietoa henkilökunnasta, mahdollisista yhteistyökumppaneis-

ta sekä hoidettavista lapsista.  
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Yhdeksännessä ja viimeisessä kohdassa toivotaan hyviä vinkkejä ja ideoita 

Mammolinan perehdytyskansiota varten. Ideoita perehdytyskansioon tuli run-

saasti. Yhdessä lomakkeessa toivottiin tietoa työhön opastuksesta, toimintaoh-

jeista muun muassa sairastapauksissa sekä tietoa työajasta, poissaoloista, käy-

tännöistä ja päiväkodin tiloista. Toisessa lomakkeessa halutaan perehdytyskan-

sioon päiväkodin työtehtävistä tietynlainen päivärytmi, jonka avulla voi saada 

varmuutta omiin tehtäviin sekä helpottamaan sijaisen työpäivää.  

 

 

8.1 Kyselyn lopputulokset 

 

Työntekijöille tekemäni kyselyn avulla oli tarkoituksena saada selville, minkä-

laista perehdytystä he ovat jo Mammolinassa saaneet sekä minkälaista pereh-

dytystä he toivovat uusille työntekijöille. Kyselyssä selvisi, että nykyisten työnte-

kijöiden perehdyttäminen työn aloitus vaiheessa on ollut vähäistä, mutta halu-

tessaan sitä on voinut saada muilta työntekijöiltä. Työntekijät ovat kokeneet, 

että aikaisemmalla työkokemuksella on ollut suuri vaikutus ja sen avulla on ollut 

mahdollisuus pärjätä. Kaikki työntekijät eivät olleet edes kaivanneet perehdytys-

tä, vaan ovat tarttuneet työhön kuin työhön aiemman kokemuksen perusteella. 

Perehdyttämistä toivottiin yleisesti omaan työhön sekä talon tapoihin ja montes-

sorivälineistöön tutustumisessa, johon ei ole kuitenkaan löytynyt aikaa.  

 

Tärkeänä tietona oppaassa työntekijät pitävät tietoja hoidettavista lapsista, päi-

väkodin tavoista sekä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Perehdyttämistä pide-

tään tärkeänä, koska se nopeuttaa uuden työntekijän asettumista uuteen työ-

ympäristöön ja työskentelemään itsenäisesti. Perehdytyskansioon toivotaan 

muun muassa informaatiota päiväkodin päivärytmistä, tiloista, työajasta, toimin-

taohjeista sairastapauksissa sekä työhön opastamisesta. Päiväkodin uusi pe-

rehdytysopas tuo esille näitä asioita, mikä helpottaa sekä nykyisiä että uusia 

työntekijöitä heidän paneutuessaan uuteen työtehtävään.  
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9 POHDINTA 

 

 

Aloittaessani ideoida opinnäytetyötä olin varma siitä, että haluan tehdä työn, 

jolla on merkitystä ja jota voi hyödyntää käytännössä. Sain tilaisuuden suorittaa 

viimeisen opintokokonaisuuteni samassa paikassa, jossa olin toteuttamassa 

opinnäytetyötäni. Montessoripäiväkoti Mammolinan perehdytysoppaan tekemi-

seen minulle annettiin vapaat kädet. Työharjoitteluni Mammolinassa mahdollisti 

hyvän paneutumisen työhön ja sain mahdollisuuden kokea kuinka suuri pereh-

dytyksen tarve oli. Mielestäni perehdytysopas palvelee Mammolinan nykyisiä ja 

uusia työntekijöitä. Olen tyytyväinen opinnäytetyöhöni ja sen sisältöön. Toivon, 

että uudet työntekijät kokevat perehdytyskansion tarpeellisena aloituskump-

panina uudessa työpaikassaan. Kerätessäni runsaasti taustateoriaa työlleni 

sain siitä toimivan kokonaisuuden.  

 

Opinnäytetyön suunnittelu ja toteutus tapahtui vuoden 2012 aikana. Kevään 

aikana tein opinnäytetyölleni suunnitelman, kokosin kirjallisuutta sekä toteutin 

kyselyn Mammolinan työntekijöille. Kesällä kävin kyselyt läpi ja aloitin kirjallisen 

raportin tekemisen. Kesän ja syksyn aikana produktio ja raportti valmistuivat. 

 

Tiedonkeruu opinnäytetyötä varten kävi helpommin kuin kuvittelin. Perehdyttä-

misestä ja työhön opastamisesta löytyi paljon erilaista materiaalia, mikä helpotti 

omaa työtäni yrittäessäni valita parhaimmat teoriatiedot. Perehdyttämistä käsit-

televiä opinnäytetöitä oli myös saatavilla useita. Muut opinnäytetyöt helpottivat 

työn aloittamista ja jäsentelyä.  

 

Aiheena perehdyttäminen on ajankohtainen ja tärkeä. Riittävää perehdytystä ei 

voi olla koskaan liikaa ja siihen täytyy panostaa. Perehdytysoppaan tekeminen 

Mammolinaan oli mielenkiintoinen projekti, sillä sen avulla voin vaikuttaa työn-

tekijöiden perehdyttämiseen tulevaisuudessa. Tunnen hyötyneeni tästä projek-

tista ammatillisesti, koska sitä tehdessäni tutustuin syvemmin perehdyttämisen 

maailmaan. Työni kautta pääsen vaikuttamaan itseni sekä muiden perehdyttä-

miseen tulevissa työpaikoissa. Tämän projektin jälkeen minulla on taitoa kehit-

tää toimintaa ja sosiaalialan käytäntöjä.  
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Uuden työn aloittaminen vaatii aina perehdyttämistä ja ensisijaisesti perehdyt-

tämisestä on vastuussa työpaikan esimies. Ilman perehdyttämistä työhön so-

peutuminen saattaa hidastua ja se vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon. Ny-

kyaikana monet työpaikat taistelevat hyvistä työntekijöistä. Toimiva perehdytys 

ja mahdollisuus jatkokouluttautumiseen houkuttelevat uusia työntekijöitä ja saa-

vat heidät tuntemaan tärkeäksi omassa työssään.  

 

Jälkikäteen katsoessani valmista opinnäytetyötäni huomasin, että olisin voinut 

paneutua paremmin kattavan lähdeaineiston etsimiseen. Löysin työhöni hyviä 

lähteitä ja apuna käytin samankaltaisten opinnäytetöiden lähdeluetteloita.  Teo-

reettinen osuus perehdyttämisestä on kattava, mutta aihetta olisi voinut käsitellä 

vielä tiiviimmin. Aiheesta löytyi paljon monipuolista tietoa ja mielestäni asiat jot-

ka toin esille, ovat ajankohtaisia ja tärkeitä niin alan opiskelijoille kuin eri työyh-

teisöillekin.  

 

Palautetta perehdytysoppaalle olen saanut opinnäytetyöni loppuseminaarissa 

työtäni ohjaavalta opettajalta, opponentilta sekä seminaarin yleisöltä. Heidän 

mielestään perehdytystä työyhteisössä ei voi koskaan olla liikaa. He pitivät te-

kemääni perehdytysopasta kattavana ja monipuolisena. Heidän mielestään 

esimerkiksi tekemäni työvuorojen kuvaukset ja vastuualueet on hyödyllinen osa 

perehdytysopasta. Olisin toivonut enemmän palautetta perehdytysoppaasta 

Montessoripäiväkoti Mammolinalta.    
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Arttu Liikala 2002. 

 

Perehdytystä päivähoitoon – Perehdytyskansio ryhmäperhepäiväkoti Suvituu-
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42 

 

 

 

LIITE 2: Perehdytysoppaan aihekysely 

 

”Perehdyttämisen avulla pyritään – asioihin ja ihmisiin tutustumisen lisäksi – luomaan myönteistä asennoi-

tumista työyhteisöä ja työtä kohtaan sekä sitouttamaan perehdytettävä työyhteisöön. Perehdyttäminen luo 

perustan työn tekemiselle ja yhteistyölle.” (Perehdyttäminen palvelualoilla, 2003. 5.) 

 

 

Montessoripäiväkoti Mammolina on avannut ovensa ja nyt on aika tehdä uudelle työyhteisölle 

perehdytysopas. Perehdytysopas on hyvä apuväline uusien työntekijöiden perehdyttämiseen, mut-

ta tämän työvälineen tarkoituksena on toimia myös vakituisten työntekijöiden tukena työn eri 

vaiheissa. 

 

Haluaisin kysyä työyhteisöltä muutaman kysymyksen liittyen Mammolinan perehdytysoppaaseen. 

Toivon, että käytät vastaamiseen hetken aikaasi jotta pääsen kehittämistyössäni eteenpäin! ☺ 

 

• Minkälaista perehdyttämistä Mammolinassa on ollut? 

 

 

 

• Kuinka perehdytys on hoidettu/toteutettu? 

 

 

 

• Oletko saanut mielestäsi riittävän perehdytyksen työhösi? 

 

 

 

• Minkälaista perehdytystä koet tarvitsevasi tällä hetkellä?  

 

 

 

• Kuinka voisit sitä saada? 

• Minkä tiedon koet tärkeäksi omaa työtäsi ajatellen? 



43 

 

 

 

 

 

 

 

• Kuinka tärkeäksi koet perehdytyksen omassa työpaikassasi? 

 

 

 

 

 

• Mitä toivoisit Mammolinan perehdytyskansioon? 

 

 

 

 

 

• Kerro lopuksi hyviä vinkkejä ja ideoita Mammolinan perehdytyskansiota 

varten! ☺  

 

 

 

 

 

 

 

KIITOS! 
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LIITE 3 

 

 

Montessoripäiväkoti Mammolinan  

perehdytysopas 

 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMMOLINA – AIDOSTI YKSILÖLLISTÄ HOITOA!  
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1 LUKIJALLE 

 

 

Tämän perehdytyskansion on laatinut sosionomi (AMK)- kirkon nuoriso-

työnohjaajaopiskelija Kirsi Tasala Diakonia-ammattikorkeakoulusta, 

Diak Etelän Helsingin toimipisteestä.  

 

Kansio on tehty perehdyttämään Montessoripäiväkoti Mammolinan uu-

sia ja vanhoja työntekijöitä sekä tukemaan perehdyttäjää perehdytys-

prosessissaan. Perehdytys on työpaikalla tapahtuvaa uuden työntekijän 

vastaanottoa ja alkuohjausta. Yhtenä keskeisenä perehdyttämisen ta-

voitteena pidetään sitä, että työntekijä tuntee itsensä tärkeänä yksilönä 

uudessa työyhteisössä.  

 

Perehdytyskansio sisältää varhaiskasvatuksen ja montessoripedagogii-

kan perusteita sekä konkreettista tietoa, jota uusi työntekijä tarvitsee 

aloittaessaan työskentelyn Montessoripäiväkoti Mammolinassa. Jokaisen 

uuden työntekijän olisi hyödyllistä lukea läpi perehdytyskansio ennen 

työnsä aloittamista sillä se sisältää myös yleistä tietoa sekä työskentelyn 

perusteita Mammolinassa.  

 

 

Kiitän hyvästä yhteistyöstä päiväkodin johtajaa Tiina Suomista sekä 

muita Montessoripäiväkoti Mammolinan työntekijöitä.  

 

Kirsi Tasala 
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2 MONTESSORIPÄIVÄKOTI MAMMOLINA 

 

2.1 Esittely 

 

Mammolina Oy tarjoaa Helsingissä laadukasta montessorivarhaiskasva-

tusta lapsille yhdeksästä kuukaudesta seitsemään ikävuoteen saakka. 

Mammolinan tarina alkoi siitä, kun kolme montessoriäitiä halusi luoda 

päiväkodin jossa yksilöllinen montessoripedagogiikka on kokonaisvaltai-

sesti läsnä, sekä jossa lapsen hoito on laadukasta ja jossa jokainen lapsi 

saa aikuiselta aidosti aikaa.  

 

 

2.2 Henkilökunta 

 

Päiväkodin johtajana toimii montessorialan ammattilainen Tiina Suomi-

nen jolla on kokemusta montessoripedagogiikasta yli kymmenen vuoden 

ajan ja hän on sosiaalikasvattaja sekä alle ja yli 3-vuotiaiden montesso-

riohjaaja. Henkilökuntaan kuuluu myös yli 3-vuotiaiden montessorioh-

jaajat Tiina Kyötikki, Sari Tammilehto, lto-montessoriohjaaja Hannele 

Aurola sekä päivähoitaja Kirsi Hiltunen. Päiväkodin oman valmistuskeit-

tiön ruokahuollosta vastaa oma emäntä Tuula Hartikka.  

 

 

2.3 Sijainti, tilat ja aukioloajat 

  

Montessoripäiväkoti Mammolina sijaitsee Helsingin Malminkartanossa 

lähellä Espoon ja Vantaan rajaa, hyvien kulkuyhteyksien päässä Mal-

minkartanon juna-asemalta ja lähimmältä bussipysäkiltä.  
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Mammolinan tilat ovat entisessä hoitokodissa josta on saatu mittavan 

remontin ja kunnostuksen jälkeen mainiot tilat päiväkodille. Mammoli-

nassa on kaksi lapsiryhmää, alle 3- vuotiaat ja 3 – 6- vuotiaat. Pienten 

alle 3-vuotiaiden lasten puolella on oma sisäänkäynti, eteistilat, luokka- 

ja ruokailutilat, lepohuone sekä kaksi wc-tilaa. Isojen 3 – 6 – vuotiaiden 

puolelta löytyy oma sisäänkäynti, eteistilat, luokkahuone, ruokailutila, 

lepoparvi sekä taideluokka. Heidän käytössään on kolme wc-tilaa. Ra-

kennuksen lisäpäässä isojen lasten puolella sijaitsee valmistuskeittiö, hen-

kilökunnan wc ja sosiaalitilat. Ryhmätilojen välissä on sali sekä toimisto ja 

vauva-klubin toimitilat 

 

Montessoripäiväkoti Mammolina on auki arkisin kello 7.30–17.00.  
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Montessoripäiväkoti Mammolina 

Toiskantie 2 

00410 Helsinki 

p. 045-320 5585 

 

päiväkodin johtaja: Tiina Suominen 

p. 044-591 2262 

sähköposti: tiina@mammolina.fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kartta: Google Maps) 



51 

 

 

 

3 MONTESSORIPEDAGOGIIKKA 

 

 

Montessoripedagogiikka on rantautunut Suomeen 1980-luvulla kun sen 

ensimmäinen peruskoulukokeilu aloitettiin kouluhallituksen luvalla Es-

poossa. Montessoripedagogiikan perustaja on italialainen Maria Montes-

sori joka tunnetaan paremmin Montessorilaisen kasvatusfilosofian perus-

tajana. Hän huomasi, että lapsille antaessa vapautta he alkoivat rakas-

taa erilaisten harjoitusten toistoja. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 10 - 18.)  

 

Montessoripedagogiikka sisältää lapsen neljä kehityskautta jotka tar-

koittavat, että lapsen kehitys käy lävitse tietynlaisia kehitysasteita sekä 

jaksoja. Lapsen ensimmäinen kehityskausi jota kutsutaan varhaislapsuu-

deksi, on lapsella syntymästä kuuteen ikävuoteen. Tänä aikana lapselle 

muodostuu persoonallisuus jolloin lapsi tarvitsee paljon rakkautta, suoje-

lua, itsenäisyyttä sekä sosiaalista kanssakäymistä. Lapsuudeksi kutsu-

taan aikaa jolloin lapsi on 6 - 12-vuotias ja jonka aikana hän luo perus-

tan ihmisen persoonallisuudelle. Seuraava kehityskausi on nuoruus lapsen 

ollessa 12 – 18 -vuotias jolloin lapsi luo itselleen sosiaalisen persoonallisuu-

den ja kehittää fyysistä kasvuaan. Neljänneksi kaudeksi kutsutaan kyp-

syyttä mikä tapahtuu 18 – 24 -vuosien välillä. Nuori joka loi sosiaalista 

yksilöään kolmannella kaudella, kehittyy tässä vaiheessa tasapainoiseksi 

ihmiseksi ja yhteiskunnan jäseneksi.  (Hayes & Höynälänmaa 1985, 21 - 

30.) 

 

 

3.1 Montessoripedagogiikka varhaiskasvatuksen muotona  

 

Montessoripedagogiikkaan varhaiskasvatuksen muotona kuuluu valmis-

teltu ympäristö mikä vaihtelee ympäri maailmaa. Montessoripedagogii-
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kassa haetaan oikeanlaista ympäristöä suuresta yhtenäisestä tilasta jon-

ne matalalle sijoitetut puitteet mahdollistavat lasten helpon työskente-

lyn. Montessoriympäristössä pyritään siihen, että lapsille olisi tarjolla 

kaikkea sitä mitä aikuisetkin tarvitsevat esimerkiksi henkilökohtaisen 

hygienian huolehtimisessa. Tässä asiassa on kiinnitetty huomiota siihen, 

että ne ovat suhteutettu lapsen kokoon. Montessoriympäristön luomises-

sa on hyvin tärkeää kiinnittää huomiota huonekaluihin ja tilan sisusta-

miseen. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 46 - 49.) 

  

Lapsen saapuessa montessoripäiväkotiin hänelle annetaan vapaus vali-

ta. Kun aikuinen on näyttänyt lapselle harjoituksia ja erilaisia töitä voi 

hän alkaa harjoittelemaan valinnan vapautta. Montessoripedagogiikka 

antaa lapselle mahdollisuuden toistaa eri harjoituksia silloin kun lapsi itse 

haluaa ja kokee sen tarpeelliseksi. Kertaamisen avulla lapsi kehittyy ja 

hioo taitojaan jotta hallitsisi omaa ympäristöään. Lapsi voi valita kuinka 

kauan hän tekee valitsemaansa harjoitusta, mikä on varmempi tie kehi-

tyksessä kuin se missä aikuinen päättää milloin opetus päättyy tai mil-

loin lapsen olisi hyvä tehdä jotain muuta. (Hayes & Höynälänmaa 1985, 

59.)  

 

Lasten montessoripedagogisessa ympäristössä tutkimuskohteet on jaettu 

tiettyihin ikävuosiin. 3–6-vuotiaat lapset harjoittelevat erilaisia käytän-

nön elämän harjoituksia, ihmisen ja ympäristön tarpeita sekä aistien ke-

hittymistä. Lisäksi he harjoittelevat ihmisen perusliikkeitä, sosiaalistumis-

ta, kieltä ja sanaston kartuttamista. Tutkimuskohteita ovat myös: 
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(Hayes & Höynälänmaa 1985, 65–70.) 
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4 TOIMINNAN PERUSTA 

 

4.1 Perustehtävä ja toiminta-ajatus 

 

Montessoripäiväkoti Mammolinan perustehtävänä on tarjota laadukas-

ta Montessorivarhaiskasvatusta ja esiopetusta lapsille 9 kuukaudesta ai-

na kouluikään saakka.  

 

Mammolinan perustehtävää ja toiminta-ajatusta johtaa montessorivar-

haiskasvatus ja esiopetus.  

 

 

4.2 Varhaiskasvatus ja esiopetus 

 

Varhaiskasvatus on kasvatuksellista vuorovaikutusta mikä toteutuu lap-

sen eri elämänpiireissä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää lap-

sen tervettä kasvua ja kehitystä sekä oppimista. Lapsen ensisijainen kas-

vatusoikeus- ja vastuu on vanhemmilla ja lapsen kotikasvatusta on mu-

kana tukemassa yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut. Yh-

teiskunta tarjoaa monipuolisesti eri varhaiskasvatuspalveluita joista 

vanhemmat valitsevat itse lapsilleen sopivimman palvelun.  

(Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valta-

kunnallisista linjauksista).  

 

Varhaiskasvatuksen sisältö koostuu kasvatuksen, hoidon sekä opetuksen 

kokonaisuudesta, jonka toteutumista valvoo yhteiskunta. Varhaiskasva-

tuksen täytyy olla suunnitelmallista sekä tavoitteellista yhteistoimintaa 

jonka keskeisimmässä asemassa toimii lapsille luonnollinen toimiminen eli 
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leikkiminen. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuk-

sen valtakunnallisista linjauksista). 

 

Varhaiskasvatuksen piiri koostuu kouluikäisten lasten eri palveluista ku-

ten esimerkiksi päivähoidosta ja esiopetuksesta.  

 

Päivähoidon esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja sitä määrittää Esi-

opetussuunnitelman perusteet. Helsingissä toimivissa esiopetusyksiköissä 

noudatetaan valtakunnallista, kunnallista ja yksikkökohtaista esiope-

tuksen suunnitelmaa.  

 

Helsingin kaupungin esiopetussuunnitelma määrittää, että lapsi on ak-

tiivinen toimija. Lapsi on samanaikaisesti erilaisten yhteisöjen jäsen sekä 

itsenäinen yksilö joka oppii vuorovaikutteisissa prosesseissa toisten lasten, 

vanhempien, kasvattajien sekä muiden aikuisten kanssa. Esiopetus ta-

pahtuu usein erilaisissa arkielämän tilanteissa ja lapsen leikin yhteydessä. 

Lapsen oppimisympäristön laatuun täytyy kiinnittää jatkuvasti ar-

vioivaa huomiota, erityisesti esiopetuksessa, mutta myös koko varhais-

kasvatuksen alueella. Esiopetuksella on tärkeä merkitys yhtenä varhais-

kasvatuksen tekijänä. Hyvä oppimisympäristö antaa lapselle monipuoli-

sen tuen toimintaan ja erityisesti leikkimisen mahdollisuuksiin. (Helsingin 

varhaiskasvatussuunnitelma 16, 2007.) 
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5 TYÖSKENTELY MAMMOLINASSA 

 

5.1 Hoidettavat lapset 

 

Mammolinan pienten ryhmässä voi työskennellä 12 lasta ja 3 aikuista. 

Lapset ovat iältään 9kk - 2,5/3-vuotiaita. Ryhmä on Suomen ainoa 

pienten lasten montessoriryhmä, jossa lasten kanssa työskentelee alle 3-

vuotiaiden montessoriohjaajakoulutuksen saanut ohjaaja.  

 

Mammolinan isojen ryhmässä voi työskennellä 21 iältään 2,5 - 6-

vuotiasta lasta kolmen aikuisen ohjauksessa. Isojen ryhmä sisältää myös 

esiopetuksen. Molempien lasten ryhmillä on käytettävissä kattava mon-

tessorivälineistö.  

 

Syksyllä 2012 käynnistyy vauvaklubi lapsille jotka eivät vielä kävele ja 

heidän vanhemmilleen. Suunnitteilla on myös lapsivanhempikerho joka 

on suunnattu 1 - 3-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen.  

 

 

5.2 Hoitosuhde 

 

Hoitosuhde aloitetaan tekemällä kirjallinen hoitosopimus lapsen van-

hempien kanssa. Hoitosuhde jatkuu lapsen koulun aloittamiseen saakka 

jos paikkaa ei irtisanota. Lapsen aloittaessa päiväkodissa toivotaan rau-

hallista tutustumista ympäristöön, henkilökuntaan ja toisiin lapsiin lyhyi-

nä aikoina kerrallaan. Hoitopäivät pitenevät lapsen tottumisen tahtiin.  
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5.2.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

 

Lapselle tehtävä varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan kaksisuuntaise-

na prosessina. Ennen päivähoidon aloittamista vanhemmilla on mahdol-

lisuus tutustua hoitopaikkaan ja sen henkilökuntaan. Tutustumiskäynnil-

lä vanhemmat voivat kertoa lapsensa tavoista, tottumuksista ja persoo-

nallisuuden piirteistä jotka voivat auttaa lapsen päivähoidon aloittami-

sessa ja varhaiskasvatuksen toteuttamisessa. Jokaisen lapsen varhaiskas-

vatussuunnitelmaan kirjataan myös omat käsitykset ja toiveet joihin yh-

distetään henkilöstön ammatillinen näkökulma. Erilaisten näkökulmien 

yhdistäminen antaa lapselle käsityksen tarkoituksenmukaisimmasta 

varhaiskasvatuksesta eli lapsen omasta varhaiskasvatussuunnitelmasta. 

(Helsingin varhaiskasvatussuunnitelma 16, 2007.) 

 

 

5.2.2 Kasvunkansio 

 

Jokaiselle päiväkodin lapselle rakennetaan kansio, mikä koostuu omasta 

arjesta ja omista töistä. Kansio kulkee lapsen kehityksen mukana ja se 

voi sisältää valokuvia ja dokumentteja, joita lapsella on mahdollisuus 

tutkia. Kasvunkansion tarkoituksena on toimia kasvun ja kehityksen ku-

vauksena lapselle, vanhemmille ja koko perheelle.  
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5.3 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

 

Lasten vanhempien kanssa tehdään päivittäin yhteistyötä. Avoimuus 

päiväkodin ja vanhempien välillä on tärkeää kasvatuskumppanuuden 

hengessä. Mammolina järjestää puolivuosittain vanhempainkeskusteluja 

lasten vanhempien kanssa. Vähintään joka lukukausi pidetään van-

hempainilta johon kokoontuu kaikki vanhemmat mahdollisuuksien mu-

kaan. Mammolinan työntekijät ja vanhemmat yhdessä voivat järjestää 

erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Joka joulu ja kevät kokoonnutaan 

juhlimaan Mammolinan ja perheiden kesken kulunutta lukukautta.  

 

Lapsen päivittäiset hoitoajat suunnitellaan kirjallista hoitosopimusta teh-

täessä. Päiväkodin eteisen seinällä sijaitsee taulukko johon vanhemmat 

merkitsevät päivittäiset lapsen hoitoajat, jonka avulla työntekijät katso-

vat kuka lapsi menee ensimmäisten joukossa ulkoilemaan päivänlopuk-

si. Pienten puolella kirjoitetaan päivittäin jokaisesta lapsesta hoitora-

portti, mikä annetaan vanhemmille mukaan lapsenhakutilanteessa sekä 

kerrotaan sanallisesti kuinka päivä on lapsella mennyt. Isojen puolella 

huolehditaan päivittäisestä suullisesta raportista vanhemmille.  

 

Päiväkodin lasten asioista ei puhuta koskaan ulkopuolisille vanhempien 

tietämättä. Kaikista lapseen liittyvistä asioista puhutaan aina vanhem-

pien kautta. 
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5.4 Päivän kulku 

 

Isojen puoli: 

 

Mammolina aukeaa 7.30 

Aamupala 8.00 

Työskentelyä montessorivälineillä 8.30–11.00 

Lepohetki 12.00–14.00 

Ulkoilua 13.00–15.00 

Välipala 14.30 

Leikkiä 15.30–17.00 

Mammolina suljetaan 17.00 

 

Pienten puoli: 

 

Mammolina aukeaa 7.30 

Aamupala 8.00 

Työskentelyä montessorivälineillä 8.30–10.00 

Ulkoilua 10.00 

Lounas 11.00 

Lepohetki 12.00–14.00 

Leikkiä 13.00–14.30 

Välipala 14.30 

Leikkiä/ulkoilua 15.30–17.00 
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5.5 Työvuorojen kuvaukset ja vastuualueet 

 

Aamuvuorolainen, pienten puoli (7.30–15.00) 

- laittaa valot päälle ja avaa ovet 

- tarkistaa puhelimesta viestit (puhelin toimistossa) 

- tarkistaa ja järjestelee tilat 

- valmistaa tilan aamupalaa varten/vastaa aamupalan hoitumisesta 

- ennen ja jälkeen ruokailun auttaa lapsia suun ja käsien pesussa sekä 

vessassa käymisessä 

- mukana montessorityöskentelyssä 

- valmistaa ruokailutilan lounasta varten 

- mukana ruokailussa 

- valmistaa lepotilan 

- mukana lepohetkessä 

- valmistaa ruokailutilan välipalaa varten 

 

 

Välivuoro, isojen puoli (7.45–15.00) 

- mukana aamupalalla 

- ennen ja jälkeen ruokailun auttaa lapsia suun ja käsien pesussa sekä 

vessassa käymisessä 

- mukana montessorityöskentelyssä 

- mukana ruokailussa 

- tyhjentää/täyttää pyykinpesukoneen 

- avustaa lapset ulkoiluun/sisälle/mukana ulkoilussa 

 

Välivuoro, pienten puoli (8.30–16.30) 

- tarkistaa luokkatilan hyllyt 

- mukana montessorityöskentelyssä 

- auttaa lasten pukemisessa ulkoiluun 



61 

 

 

 

- mukana ulkoiluissa 

- auttaa lapsia käsien pesussa ja vessassa käymisessä ennen ja jälkeen 

ruokailun/ulkoilun 

- mukana lounaalla ja välipalalla 

- avustaa lapsia lepohetkeen/ottaa lapsia vastaan lepohetkestä 

- siivoaa ruokailu- ja yleiset - sekä wc-tilat, tarpeen mukaan imuroi ja 

pyyhkii märällä 

- leikkiä/ulkoilua lasten kanssa 

 

 

Iltavuoro (9.00–17.00) 

- mukana montessorityöskentelyssä 

- valmistaa lepotilan valmiiksi 

- mukana ruokailuissa 

- valmistaa ruokailutilan välipalaa varten 

- ottaa lapsia vastaan ulkoilusta 

- leikkiä lasten kanssa 

- tyhjentää pienten vessan roskiksen, järjestelee paikat, sammuttaa valot 

ja lukitsee ovet 
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5.6 Ruokahuolto 

 

Mammolinan ruokahuollosta vastaa päiväkodin oma emäntä joka 

suunnittelee jokaisen viikon ruokalistan ja niissä käytettävät raaka-

aineet. Emäntä valmistaa aamupalan, lounaan ja välipalan. Emännän 

sairastapauksissa ruokahuollosta vastaa mahdollisuuksien mukaan sijai-

nen tai henkilökunnasta tehtävään nimetty henkilö.  

 

Ruokatarvikkeet tilataan pääosin Heinon tukusta sekä täydennetään 

tarvittaessa S-Market Konalan tuotteilla.  

 

Emäntä vastaa omavalvontasuunnitelman toteutumisesta keittiössä. 

Hänellä on työhönsä asianmukainen koulutus ja hänen tehtäviinsä kuu-

luu huolehtia siitä, että ruoka-aineiden tuoreus tarkistetaan aina ennen 

käyttöä ja niitä säilytetään asianmukaisissa tiloissa. Päiväkodissa on 

useita eri allergioita niin lapsilla kuin aikuisillakin ja ne otetaan huomi-

oon ruokien valmistamisessa.  

 

Ruoan valmistamisessa otetaan huomioon ravitsevuus ja sen hyvä ulko-

näkö, jotta ruoka näyttäisi kutsuvalta. Tärkeää on myös helppo syötä-

vyys jotta lapsella olisi helppoa ottaa ruoka astiasta omaan lautaseen ja 

jota on myös helppo syödä.  

 

Ruokailutilanteesta pyritään tekemään mahdollisimman rauhallinen ja 

montessoripedagogiikan mukainen. Isojen puolen lapset noutavat alus-

tan sekä tarvittavat astiat sivupöydältä. He noutavat myös itse ruoan 

sekä kaatavat juoman kannusta lasiin. Pienten puolella lapset ottavat 

itse kykyjensä mukaan ruoan lautaselle. Aikuinen kaataa kannusta 

juoman lapsen kannuun josta hän itse kaataa juoman lasiin.  
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Aamupala tarjoillaan klo 8-8.30. Aamupalalla syödään joko puuroa, 

muroja tai jogurttia. Lisäksi tarjolla on aina leipää, maitoa ja vettä.  

 

Lounasaika on klo 11 ja tarjolla on vaihtuvasti joko kalaa, lihaa tai kas-

visruokaa ja jokaisella aterialla on tarjolla myös salaattia. Välipala tar-

joillaan aina päiväunien jälkeen noin klo 14.30 jolloin tarjotaan vaihtu-

vasti jogurttia, hedelmiä, marjapuuroa, piirakoita tai kiisseliä. Välipa-

laan kuuluu myös leipä, leikkele tai juusto, maito ja vesi.  

 

Ruoan valmistuksessa otetaan huomioon hyvä hygienia. Kädet pestään 

aina ennen uuden elintarvikkeen käsittelyä. Ruoan valmistukseen käy-

tetään siihen tarkoitettuja välineitä ja ne puhdistetaan asianmukaisella 

tavalla. 

 

 

5.7 Siivous  

 

Päiväkodin viikkosiivous toteutetaan kerran viikossa ulkoistetun siivous-

palvelun voimin sekä päivittäinen siivous henkilökunnan toimesta. Mo-

lempien ryhmien henkilökunta huolehtii luokkatilojen siisteydestä ja 

muun muassa hyllyjen pyyhkimisestä ja materiaalien huoltamisesta ja 

desinfioimisesta. 

 

Potat pestään jokaisen käyttökerran jälkeen ja wc-istuimen alue tar-

peen mukaan. Siivouksesta vastaava henkilö pyrkii puhdistamaan wc-

tilojen pinnat päivittäin. Potat desinfioidaan siihen tarkoitetulla aineella 

2 – 3 kertaa viikossa. Kiinnitetään huomiota myös ovien kahvojen päi-

vittäiseen pyyhkimiseen jotta vältyttäisiin tarttuvilta taudeilta.  
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Eteistilat lakaistaan päivittäin ja imuroidaan sekä pestään tarpeen mu-

kaan. Pölyjä pyyhitään pinnoilta vähintään kerran kuussa. Tilanteissa 

joissa tiloihin on joutunut eritteitä kuten verta tai oksennusta puhdiste-

taan välittömästi tartuntavaara huomioiden. Imurointi tehdään kaikkiin 

tiloihin tarpeen mukaan noin kaksi kertaa viikossa ja lattioiden märkä-

pyyhintä kerran viikossa.  

 

Henkilökuntatilat imuroidaan ja pyyhitään märällä kerran viikossa. 

Työntekijöiden wc-tiloihin vaihdetaan käsipyyhkeet kerran viikossa.  

 

Jokaisella lapsella on omat henkilökohtaiset petivaatteet lepotilassa. Pe-

tivaatteet pestään päiväkodilla noin kerran kuussa. Muut tekstiilit pes-

tään tarpeen mukaan. Kaikki pyykit pestään Mammolinan pyykkihuo-

neessa. Jokainen työntekijä huolehtii osaltaan pyykkihuollosta. 

 

Lasten leluja puhdistetaan noin kerran kuussa, mutta ne lelut mitkä 

käyvät esimerkiksi lapsen suussa puhdistetaan mahdollisimman pian.  

 

Mammolinassa tehdään suursiivous kerran keväällä ja syksyllä. Suursii-

voukseen kuuluu muun muassa kaappien puhdistus, ikkunoiden  

pesu sekä ilmastointilaitteiden puhdistus.  
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Siivoukseen käytettävät pesuaineet: 

 

Pöydät, tuolit, lattiat: 

Yleispuhdistusaine 

Jontec Profi, 1.5ml ainetta 5lvettä 

-WC-istuin, lavuaarit ja potat:   

Desinfiointiaine 

Sanita, 2-4ml ainetta 1l vettä  

 

 

 

5.8 Hygieniaohjeet  

 

Päiväkodissa hyvä hygienia on tärkeää ja paras tapa huolehtia arjen 

hyvästä hygieniasta on yksinkertainen käsien pesu. Alle kouluikäisten 

lasten yleisin terveysongelma on infektiot. On tärkeää huolehtia hyvän 

arkipäivän hygieniasta huolimatta siitä onko lapsia sairaana vai ei sillä 

useammat taudit tarttuvat jo ennen oireiden ilmaantumista. (Alle kou-

luikäisten lasten tarttuvia tauteja ja lasten poissaolosuositukset päivä-

hoidosta löytyy liitteenä.) Kun lasten lisäksi myös henkilökunta muistaa 

oikeat hygieniakäytännöt niin infektiot ja sairastumiset häviävät. Mis-

sään paikassa ei kuitenkaan koskaan ole mahdollista saada täydellistä 

bakteerittomuutta. Osana terveyskasvatusta on opettaa lapsille hyvä 

hygienia ja käsienpesutekniikka. Aikuisen tehtävänä on ohjata ja val-

voa, että lapsi pesee kädet ja kiinnittää huomiota siihen kuinka ne pes-

tään. 
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Lapset pesevät kädet:  

 

• aamulla saapuessaan hoitoon   

 

• ennen ja jälkeen ruokailun   

 

• ulkoilun jälkeen 

 

• joka WC-käynnin jälkeen  

 

• päivähoidosta lähtiessä 

  

Aikuinen pesee kädet/laittaa käsidesiä:  

 

• saapuessaan töihin  

 

• ennen ruoan jakamista/ruokailun jälkeen   

 

• pöytien pyyhkimisen jälkeen   

 

• vaipanvaihdon jälkeen/joka WC käynnin jälkeen   

 

• nenän niistämisen/aivastamisen jälkeen   

 

• eritteiden siivoamisen jälkeen   

 

• ulkoilusta tullessa/lasten riisumisen jälkeen   

 

• töistä lähdettäessä   
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5.9 Mammolinan toiminnan suunnittelu 

 

Mammolinassa ei noudateta joka viikko vaihtuvaa viikko-ohjelmaa 

vaan siellä toteutuu montessoripedagogiikan mukainen muuttumaton 

ohjelma.  

 

 

5.10 Työntekijän hyvä tietää 

 

5.10.1 Sosiaaliset tilat 

 

Mammolinassa on henkilökunnalle omat sosiaaliset tilat jossa on jokaisel-

le työntekijälle oma lukollinen kaappi, johon voi jättää henkilökohtaisia 

tavaroita. Mammolinassa ei ole työntekijöillä samanlaisia työvaatteita. 

Ainoastaan keittiön emännällä on tietynlaiset työn määrittelemät työ-

vaatteet. Työvaatetuksen tulee olla asiallista, liikkumisen ja lasten kans-

sa touhuilun mahdollistavaa sekä ammatillista. Päiväkodissa ulkoillaan 

päivittäin, joten jokaisella työntekijällä tulee olla ulkoiluun soveltuva 

erillinen vaatetus mm. sateenpitävä takki ja housut, kumisaappaat, tal-

vella päähine, hanskat jne. Aikuiset mallintavat omalla esimerkillään 

lapsille oikeanlaista ja säänmukaista pukeutumista ja itsestä huolehti-

mista. 
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5.10.2 Ruokailu 

 

Ruokailu tapahtuu yhdessä lasten kanssa. Ruokailu kuuluu osaksi var-

haiskasvatuksen oppimiskäytäntöihin. Aikuinen näyttää omalla esimer-

killään kuinka käyttäydytään ja toimitaan ruokailutilanteissa ja tätä 

kutsutaan esimerkkiruokailuksi.  

 

Päiväkodissa tapahtuva valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun ar-

vo on 3,36 euroa ateriaa kohden.  

 

 

5.10.3 ATK-asiat 

 

Työntekijöiden käytössä on tietokone, jota voi käyttää eri opetus- ja 

leikkimateriaalien tekemiseen ja etsimiseen. Tulostimen paikka on myös 

toimistossa.  
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6 TYÖNTEKIJÄLLE 

 

 

6.1 Vaitiolo ja ilmoitusvelvollisuus 

 

Mammolinan työntekijöillä ja työharjoittelijoilla on ehdoton vaitiolovel-

vollisuus. He eivät ilman asianomaisen tai edustajan lupaa saa paljastaa 

salassa pidettävää sisältöä tai tietoa. Vaitiolovelvollisuus jatkuu myös 

työsuhteen päättymisen jälkeen. (L2000/812, 15§.) 

 

Päivähoitohenkilöstö on kuitenkin velvollinen luovuttamaan tietoa mit-

kä ovat välttämättömiä lapsen turvaamiseksi jos tarve niin vaatii tai jos 

kyse on lapsen edusta tai etujen turvaamisesta. (L2000/812, 17§.) 

 

 

6.2 Rikosrekisteriote 

 

Päivähoitotyö sisältää ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa kasvatusta 

opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa. Työnantajalla on velvollisuus 

pyytää työntekijältä nähtäväksi rikosrekisterilain mukaisesti ote rikosre-

kisteristä kun henkilöä ollaan ensimmäistä kertaa ottamassa tai nimit-

tämässä työhön. (L770/1993, 2-3§.) Rikosrekisteriotteen voi tilata interne-

tistä osoitteesta: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus 
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6.3 Työterveyshuolto 

 

Työterveyshuoltoa järjestää Mammolinan työntekijöille Vantaan työter-

veyslaitos. Työterveyshuolto järjestää uudelle työntekijälle henkilökohtai-

sen työhöntulotarkastuksen mikä sisältää perusterveyden ja yleiskunnon 

tarkastuksen. Työterveyshuollon tavoitteena on taata työntekijälle tur-

vallinen ja terveellinen työympäristö, toimiva työyhteisö, työhön liittyvien 

sairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitä-

minen ja edistäminen.  

 

 

6.4 Sairauspoissaolot 

 

Työntekijä on edellytetty sairausajan palkkaan jos hän on sairauden tai 

tapaturman vuoksi estynyt tekemään työtään. Työsopimuslaissa sano-

taan, että työnantaja on velvollinen maksamaan sairausajan palkan 

kymmeneltä päivältä. Yli kuukauden kestäneissä työsuhteissa makse-

taan täysi palkka ja alle kuukauden työsuhteissa puolet normaalipal-

kasta. Tämän jälkeen Kansaneläkelaitos maksaa sairausvakuutuslain-

mukaisia päivärahoja.  

 

Työntekijän on ilmoitettava sairauspoissaolosta välittömästi työnantajal-

le. Työntekijän täytyy toimittaa työnantajalle esimerkiksi lääkärintodis-

tus työkyvyttömyydestä. Sairaanhoitajalla on mahdollisuus antaa 1-3 

kalenteripäivää palkallista sairauslomaa ja tämä koskee myös tilannetta 

jossa työntekijä jää kotiin sairastuneen alle 10-vuotiaan tai vammaisen 

lapsensa hoidon järjestämiseksi tai hoitamiseksi.  
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6.5 Vuosilomat 

 

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaan työntekijä 

ansaitsee vuosilomaa kultakin lomanmääräytymiskuukaudelta kaksi 

arkipäivää. Jos työsuhde on jatkunut maaliskuun loppuun mennessä yh-

täjaksoisesti vähintään vuoden samalla työnantajalla, työntekijä ansait-

see vuosilomaa kaksi ja puoli arkipäivää. Työntekijä saa vuosittain kol-

me ylimääräistä vuosilomapäivää jos hänen työsuhteensa on kestänyt 

maaliskuuhun mennessä samalla työnantajalla vähintään kolme vuotta. 

Työntekijän anoessa vuosilomaa viikoksi merkitään anottavaksi ajaksi 

maanantai-sunnuntai, mutta vuosilomapäiviä kuluu vain kuusi.  

 

 

6.6 Koulutukset 

 

Mammolinan työntekijöillä suositellaan olevan suoritettuna hygieniapassi 

ja ensiapukoulutus. Mammolina järjestää työntekijöilleen tietyin väliajoin 

ensiapukoulutusta ja sen päivittämistä. Keittiöhenkilökunnalta edellyte-

tään hygieniapassia ja muut työntekijät voivat suorittaa sen tarvittaessa.  

 

 

6.7 Työaika 

 

Mammolinan työntekijän säännöllinen työaika on enintään 8 tuntia 

vuorokaudessa ja 38 1/3 tuntia viikossa. Työsopimus laaditaan työsuhteen 

alkaessa kirjallisena. Jos kyseessä on enintään viikon mittainen työsuhde, 

voidaan siitä sopia suullisesti edellyttäen, että työntekijälle ilmoitetaan 

kirjallisesti säännöllinen työaika ja työsuhteen kestoaika. Mammolinan 

työntekijöillä on noin kerran puolessatoista kuukaudessa työilta jossa 

käydään läpi mennyttä ja suunnitellaan tulevaa.  
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6.8 Verokortti ja palkkaus 

 

Työntekijän täytyy toimittaa verokortti palkanlaskentaan mahdollisim-

man pian allekirjoitetun työsopimuksen jälkeen.  

 

Mammolinan työntekijöille maksetaan tehtäväkohtaista peruspalkkaa 

KVTES:sin palkkajärjestelmän mukaisesti. Tehtäväkohtainen palkkaus ja 

palkkaryhmä määrittyvät työntekijän tehtävän ja palkkamääräyksis-

säkin mainittujen edellytysten perusteella. Mammolinassa palkanmak-

supäivä on aina kuukauden viimeinen päivä.  

 

 

6.9 Vakuutukset 

 

Mammolinan työntekijät ja hoidettavat lapset on vakuutettu. Vakuu-

tuksia hoitaa vakuutusyhtiö Tapiola. Vakuutus kattaa työntekijöille 

työaikana tai työmatkalla sattuneet vahingot ja tapaturmat lisäksi se 

kattaa lapsille sattuneet vahingot ja tapaturmat.   

 

 

6.10 Yksityinen päivähoito Helsingissä 

 

Lapsen vanhemmilla on mahdollisuus valita joko kunnallinen tai yksityi-

nen päivähoito. Yksityistä päivähoitoa voidaan järjestää päiväkotitoi-

mintana, perhepäivähoitona tai vanhemmat voivat järjestää hoitajan 

kotiin ja tehdä työsopimuksen hänen kanssaan. Yksityiseen päivähoitoon 

hakeminen tapahtuu ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Lasten 

valinnasta sekä päivähoitomaksuista päättää palveluntuottaja. Helsinki 
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valvoo yksityisesti tapahtuvaa päivähoitoa sekä myöntää yksityisen hoi-

don tukea. (Helsingin kaupunki 2012.) 
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7 YLEISTÄ    

 

 

7.1 Ohjeita vanhemmille 

 

Yhteistyö on tärkeää jokaisen lapsen vanhemman kanssa. Lapsen aloit-

taessa hoitosuhdetta uudessa päiväkodissa on asioita joita täytyy kertoa 

vanhemmille. Vanhemmille annetaan ”uusi lapsi päiväkotiin” - lista josta 

selviää, mitä kaikkea lapsi tulee tarvitsemaan päiväkodissa ollessaan. 

Listassa kerrotaan varavaatteista, sään mukaisista ulkovaatteista, sisä-

tossuista, petivaatteista ja vaipoista sekä muista lapsen henkilökohtaisis-

ta tavaroista.  

 

Jos lapsi on estynyt tulemaan päivähoitoon sairauden tai muun syyn 

vuoksi, täytyy vanhemmilla mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa siitä 

päiväkodille, jottei lasta odoteta aamulla turhaan.  

 

 

7.2 Säännöt sisällä ja ulkona 

 

Mammolinassa noudatetaan sääntöjä myönteisellä ajatuksella. Montes-

soripedagogiikka ei sisällä paljon sääntöjä sillä tarkoituksena on noudat-

taa perussääntöä eli kunnioitetaan omaa sekä toisten töitä ja työn te-

koa antamalla työrauha. Sisällä kävellään ja korostetaan hyviä käytös-

tapoja. Lapsen oma-aloitteisuutta ja itsenäisyyttä tuetaan ja annetaan 

lapsen tehdä asioita itse.  
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Ulkona on hyvä muistaa tiettyjä perussääntöjä. Käyttäydytään nätisti 

eikä heitetä kenenkään päälle esimerkiksi hiekkaa eikä tönitä. Lapsen 

turvallisuuden takaamiseksi aidalle kiipeäminen ei ole sallittua.  

 

Työntekijänä aikuisen on hyvä muistaa se, että omalla käytöksellä luo-

daan mallia lapselle. Lapsille puhutaan ja yritetään toimia korottamatta 

ääntä. Aikuisen tehtävänä on astua silloin syrjään kun lapsi ei tarvitse 

apua.  

 

 

7.3 Yhteistyötahot 

 

7.3.1 Neuvola 

 

Mammolina tekee yhteistyötä Neuvolan kanssa varsinkin 3 - 5-

vuotiaiden kohdalla. Lapsi käy neuvolassa terveydenhoitajan vastaan-

otolla noin neljä kertaa 1 - 3-vuotiaana. Lääkärin tarkastuksia lapsella 

on noin yhden kerran puolitoistavuotiaana, mutta on mahdollista saada 

toinen lääkärikäynti kolmevuotiaana. Lapsen neuvolakäynnit suunnitel-

laan aina yksilöllisesti.  

 

Terveydenhoitaja arvioi 3-vuotiaan neuvolakäynnillä: 

- liikkumista, alaraajojen asentoa sekä ryhtiä 

- pituuden, painon ja päänympäryksen kehittymistä 

- tarvittaessa aisteja 

  

Lapsen kehityksen seuranta: 

- motorisen kehityksen arviointi, lapsi kävelee varpaillaa, hyppää tasa-

jalkaa ja pukee sekä riisuu nukkea. Tällä tavoin arvioidaan lapsen ko-

konais- ja hienomotoriikkaa 
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- kielellisen kehityksen arviointi 

- havaintotoimintojen arviointi 

- sosioemotionaalisen kehityksen arviointi 

 

Terveydenhoitaja arvioi 5-vuotiaan neuvolakäynnillä mikä on laajin 

kaikista neuvolakäynneistä sillä silloin arvioidaan ja ennakoidaan lapsen 

kouluvalmiuksia. Äiti jättää lyhyen tutustumisen jälkeen lapsen kahden 

kesken terveydenhoitajan kanssa. Vanhempi voi odotellessaan täyttää 

terveydenhoitajan antaman kyselylomakkeen.  

 

Terveydenhoitaja tarkastelee lapsen fyysistä terveydentilaa: 

- lapsen paino, pituus, kasvu ja päänympäryksen kehittyminen 

- tarkastetaan ryhti 

- testataan kuulo audiometrillä (kuulon tutkimuslaite) 

- näkö tarkistetaan E-taululla 

- ihon kunto 

 

Lapsen kehityksen seuranta: 

- kokonais- ja hienomotoriikan arviointi (toimintaterapeutin ohjeiden 

mukaan) 

- lapsen kielellinen arviointi (puheterapeutin ohjeiden mukaan) 

 

Lapsen ja perheen hyvinvointi ja vuorovaikutus: 

- mikä on perheen vointi, elämäntilanne ja jaksaminen 

- tukiverkot, perheen yhdessäolo, vanhempien yhteinen aika ja jaksami-

nen 
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7.3.2 Erityislastentarhanopettaja 

 

Erityislastentarhanopettaja työnkuvaan kuuluu olla asiantuntijana ja 

kehittäjänä päiväkodin erityispedagogisessa toiminnassa. Hänen tehtä-

vään on konsultoida ja opastaa päiväkodin työntekijöitä. Hän arvioi ja 

suunnittelee erityistä tukea tarvitsevien lasten ohjausta yhdessä päivä-

kodin ja perheiden kanssa. Helsingin kaupungin erityislastentarhanopet-

tajaa voi konsultoida asioissa joissa huolettaa jonkun lapsen tilanne sekä 

häneltä voi kysyä vinkkejä erilaisiin käytännön tilanteisiin.   

 

 

7.3.3 Lastensuojelu 

 

Lastensuojelu on perhe- ja lapsikohtaista lastensuojelua. Lastensuojelua 

ovat lastensuojelutarpeen selvitys, asiakassuunnitelma ja avohuollon tu-

kitoimet. Lastensuojelua on myös lapsen kiireellinen sijoitus sekä huos-

taanotto, sijaishuolto ja jälkihuolto.  

 

Ehkäisevällä lastensuojelulla turvataan ja edistetään lapsen kasvua, ke-

hitystä ja hyvinvointia. Ehkäisevässä lastensuojelussa tuetaan lapsen li-

säksi myös vanhemmuutta ja sitä tarjotaan muun muassa neuvolassa, 

päivähoidossa, nuorisotyössä sekä sosiaali- ja terveyshuollossa.  

 

Malminkartanon alueen lastensuojelun neuvonta arkipäivisin klo 8.15–16 

puhelinnumerosta 09 3107 2980. 
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7.3.5 Suomen Montessoriliitto 

 

Suomen Montessoriliitto järjestää koulutuspäiviä, keskustelu- ja koulu-

tustilaisuuksia, näyttelyitä ja tapahtumia. Liitto julkaisee vuosittain il-

mestyvää Montessori-lehteä. Jäseneksi liittoon voi liittyä kuka tahansa 

montessorimenetelmästä kiinnostunut. Liiton tarkoituksena on saada 

Suomeen korkeatasoinen montessoriohjaaja- ja opettajakoulutus.  

 

 

7.4 Turvallisuus 

 

Kaikki Päiväkoti Mammolinan turvallisuuteen liittyvät asiat löytyvät 

turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta.  

 

 

7.5 Toiminnan arviointi 

 

Montessoripäiväkoti Mammolinan toimintaa arvioivat lapset, vanhem-

mat ja työntekijät. Vanhemmille toteutetaan vuosittain asiakaskysely 

Mammolinan toiminnasta vanhempainkeskustelun yhteydessä. Kyselyssä 

otetaan selvää siitä kuinka tyytyväisiä vanhemmat ovat lapsen saa-

maan hoitoon ja mitä kaipaisivat siihen lisää sekä kuinka yhteistyö on 

sujunut päiväkodin ja vanhempien välillä. Lasten toiminnan arvioinnissa 

käytetään kasvunkansiota jonka avulla seurataan lapsen kehittymistä.  

 

Työntekijän kehittymiseen vaikuttaa oma arviointi ja pohdinta sekä 

muilta työntekijöiltä saatu palaute. Esimies järjestää kehityskeskusteluita 

vähintään kerran vuodessa. 

 

Lisätietoa montessoripedagogiikasta: 
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Suomen Montessoriliitto: 

www.montessori.fi/main/page_maria_montessori.html 

 

Saija Koskela, opinnäytetyö Montessoripedagogiikkaa päiväkodin arjes-

sa: 

http://kirjastot.diak.fi/files/diak_lib/Jarvenpaa2007/fd2e66_jarvenpaa_ko

skela_7045.pdf 

 

Montessori Mio: 

www.kolumbus.fi/montessorikerava/montessori.php 

 

 

Lisätietoa perehdyttämisestä: 

 

Työhön perehdyttäminen ja opastus – ennakoivaa työsuojelua: 

www.ttk.fi/files/800/Tyohon_perehdyttaminen2009.pdf 

 

Hyvä perehdytys-opas: 

www.lpt.fi/lamk/julkaisu/perehdyttamisopas.pdf 
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kunnallisista linjauksista 

 

Veronmaksajain keskusliitto ry. i.a.  
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ALLE 

KOULUIKÄISTEN 

LASTEN TARTTUVIA 

TAUTEJA JA 

LASTEN POISSA-

OLOSUOSITUKSET 

PÄIVÄHOIDOSTA 

TAUTI  

 

ERISTYS-  

AIKA  

POISSAOLOAIKA  

PÄIVÄHOIDOSTA  

ITÄMIS-  

AIKA  

Hengitysteiden viru-
sin-fektiot eli tavalli-

nen yskä-nuhatauti. 
In-fluenssa.  

0  Kunnes 1 kuumee-
ton päivä ja yleis-

kunnoltaan virkeä. 
Usein ryhmässä 

useita oi-reettomia 
infektoituneita lap-

sia.  

1 -3 vrk  

RSV-hengitystie  

-infektio  

0  Kuten yllä.  3 - 14 vrk  

Korvatulehdus 0  Kuumeeton korvatulehdus, jossa korva 

ei vuoda, ei vaa-di poissaoloa. Jos kor-
va vuo-taa on syytä olla poissa kun-nes 

vuoto lakkaa. Muutoin kunnon ja yleis-
kunnon mu-kaan.  

Silmätulehdus eli 
kon-junktiviitti  

0  Oireiden voimakkuuden mu-kaan.  

Vauvarokko eli exant-

hema subitum  

0  Kunnes kuume ja 

ihottuma poissa.  

5 - 15 vrk  

Suutulehdus  

herpesstomatiitti  

0  Oireiden voimakkuuden mu-kaan.  

Vesirokko  5-10 vrk rak-

kuloiden puh-
keamisesta  

5-10 vrk, kunnes 

uusia rak-kuloista ei 
muodostu  

10 - 21 vrk  

Parvorokko  0  Oireiden voimak-
kuuden mu-kaan.  

4 - 14 vrk (tartut-
taa jo ennen ihot-

tuman al-kua)  

Enterorokko  0  Oireiden voimak-

kuuden mu-kaan.  

3 - 5 vrk  

Streptokokki A-
infektiot  
tulirokko  

tonsilliitti eli an-giina  
 

24 h antibi-
oottihoidon alusta.  

Yksi kuumeeton 
päivä koto-na.  

2 - 5 vrk  


