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1 Johdanto 

 

 

Opinnäytetyöni kuuluu varhaiskasvatuksen alueeseen ja käsittelee perhepäivä-

hoitajien kokemuksia ammatillisuutta tukevasta vertaisryhmästä. Rajaan työni 

käsittelemään hoitajan kotona tapahtuvaa perhepäivähoitoa. Perhepäivähoitajat 

työskentelevät yksin kotonaan ja heiltä puuttuu työyhteisön antama päivittäinen 

tuki. Opinnäytetyössäni tutkin, miten perhepäivähoitajat kokivat useita kertoja 

kokoontuneen vertaisryhmän ja sen, lisäsikö ryhmä heidän ammatillisuuttaan. 

Vertaisryhmän avulla pyrittiin tukemaan perhepäivähoitajien ammatillisuuden 

kehittymistä, oman työn arvostamista ja työssä jaksamista. 

 

Tällä hetkellä perhepäivähoidon - kuten yleensä päivähoidon - kehittäminen on 

ajankohtaista. Parhaillaan valmistellaan uutta varhaiskasvatuslakia, jonka odo-

tetaan valmistuvan keväällä 2014. Viime vuosien aikana perhepäivähoidossa on 

kehitetty hoitajien työoloja mm. uuden työaikalain avulla. Joensuun kaupungin 

varhaiskasvatuksessa alkoi vuonna 2010 perhepäivähoidon ohjaajien eli perhe-

päivähoitajien esimiesten perhepäivähoidon kehittämishanke, jonka tarkoituk-

sena on mm. nostaa perhepäivähoidon profiilia osana kaupungin päivähoitopal-

veluja. Kehittämisen myötä perhepäivähoitajat ovat saaneet paljon erilaista lisä-

koulutusta ja heidän kanssaan on tehty monia projekteja. Perhepäivähoidon 

ohjaajat kokoontuvat kahdesti vuodessa arvioimaan menneillään olevia tai jo 

päättyneitä kehittämishankkeita ja suunnittelemaan perhepäivähoidon tulevaa 

kehittämistä. 

 

Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) ja lapsen varhaiskasva-

tus-suunnitelma ovat ilmestyneet uusina, päivitettyinä versioina syksyllä 2012. Eri-

tyisesti lapsen vasussa tuodaan esille kaupungin uusi ajattelutapa. Siinä koroste-

taan, että lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa ei enää aseteta tavoitteita lapsel-

le vaan kasvattajien toiminnalle, sille miten lasta tuetaan arjessa. (Joensuun kau-

pungin lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 1.) Parhaillaan päivitetään myös 

perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmaa. Siihen tulee osioita, joihin perhe-

päivähoitajat saavat kirjata näkyväksi omia arvojaan ja toimintaansa. Näin hoitajia 

osallistamalla he kehittävät ja arvioivat toimintaansa sekä vastaavat samalla lapsen 

vasun tavoitteisiin. 
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Lähtökohta opinnäytetyöni valinnalle on pitkälti ammatillinen. Perhepäivähoitaji-

en ammatillisuuden ja työssä jaksamisen kehittäminen ovat jo perhepäivähoi-

don ohjaajan työni kautta olleet minulle tärkeitä. Sosionomiopintojeni (AMK) 

myötä saan uutta näkökulmaa tutkimukseen ja myös omaan työhöni ohjaajana. 

Lisäksi saan arvokasta kokemusta tällaisen kehittämistyön tekemisestä. On tär-

keää, että perhepäivähoitajille on saatavilla ammatillista ohjausta ja sosionomi-

na voin sitä heille antaa. 

 

Vertaisryhmässä hoitajat ovat itse alansa ammattilaisia ja näin myös ns. hiljai-

nen tieto saadaan siirtymään vanhemmilta hoitajilta nuoremmille sekä uusille 

työntekijöille. Opinnäytetyössäni pidetyssä vertaisryhmässä tavoitteena oli ke-

hittää perhepäivähoitajien ammatillisuutta ja tukea heidän kasvuaan ohjauksen 

ja oppimisen myötä. Oppiminen oli sosiaalista, sillä asioita käsiteltiin ryhmässä 

ja hoitajat reflektoivat kokemuksiaan vertaisryhmän, kyselylomakkeiden ja ryh-

mähaastattelun avulla. 

 

Tämä on laadullinen opinnäytetyö. Esittelen aikaisempia tutkimuksia aiheesta 

sekä työn teoreettisen viitekehyksen ja avaan keskeisimpiä käsitteitä. Selvitän 

opinnäytetyön tarkoituksen ja toteutuksen, käsittelen myös kvalitatiivisen tutki-

muksen teoriatietoa. Aineistonkeruumenetelmänä työssäni ovat kyselylomak-

keet perhepäivähoitajille ennen ja jälkeen vertaisryhmän sekä lopussa hoitajille 

pitämäni ryhmähaastattelu. Analysoin tutkimusaineiston sekä esitän opinnäyte-

työn tulokset ja johtopäätökset. Lopuksi tarkastelen työn toteutusta ja menetel-

miä, käsittelen työn luotettavuutta ja eettisyyttä, omaa oppimisprosessiani sekä 

pohdin opinnäytetyön hyödynnettävyyttä ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2 Aikaisemmat tutkimukset ja varhaiskasvatuksen nykyisyyt-

tä 

 

 

2.1 Aikaisemmat tutkimukset 

 

Suomalaista perhepäivähoitoa on tutkittu melko vähän, vaikka se on ollut osa 

julkista päivähoitoa päivähoitolain (1973/36) asettamisesta saakka. Varhaiskas-

vatus- ja kehittämistoiminnan tutkimus päivähoidosta on pääosin suunnattu päi-

väkotityöhön. Perhepäivähoidon tarkastelun vähäisyyteen vaikuttavina tekijöinä 

voidaan nähdä yhtäältä se, että hoito tapahtuu työntekijän kotona, sen kuitenkin 

kuuluessa osaksi julkista sektoria. Toisaalta yliopistollisessa varhaiskasvatuk-

sen koulutus- ja tutkimustoiminnassa sisällöt painottuvat päiväkotilähtöisiin ulot-

tuvuuksiin. Perhepäivähoito on nähty irrallisena osana päivähoitosektoria. Ai-

emmin päivähoitoa tutkittaessa on ensisijaisena tutkimuskohteena ollut, mitä se 

merkitsee lasten kehitykselle. Vasta varsinaisesti 2000-luvulle siirryttäessä on 

alettu kiinnostua tutkimuksista, jotka tuovat esille päivähoidon eri työntekijöiden 

subjektiivisia käsityksiä ja kokemuksia päivähoidosta ja sen laadusta. (Parrila 

2002a, 20–46.) 

 

Hallitusohjelmassa (17.4.2003), sosiaalialan kehittämisohjelmassa sekä sosiaa-

li- ja terveydenhuollon tavoite- ja toimintaohjelmassa vuosille 2004–2007, otet-

tiin esille tarve perhepäivähoidon kehittämisestä. Tämä oli perhepäivähoidolle 

hoitomuotona merkittävä asia, sillä nykyisin se on päässyt voimakkaasti esille 

varhaiskasvatuksen kehittämistä suuntaavissa valtakunnallisissa asiakirjoissa ja 

kehittämistoiminnoissa. Niissä painotetaan perhepäivähoitajien työolosuhteiden 

ja työn ohjauksen kehittämistä, jotta perhepäivähoidon asema yhtenä varhais-

kasvatuksen hoitomuotona säilyisi. (Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeen-

panosuunnitelma 2003, 21.) 

 

Perhepäivähoidon tilaa ja tulevaisuutta on pohdittu valtakunnallisesti perhepäi-

vähoidon kehittämisjaostossa, joka asetettiin sosiaali- ja terveysministeriön toi-

mintakaudelle 24.11.2005–31.12.2006. Tämä kehittämisjaosto on osa varhais-

kasvatuksen neuvottelukuntaa, jonka valtioneuvosto asetti 17.2.2005 ja tavoit-
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teena on tukea varhaiskasvatuksen laaja-alaista kehittämistä. Siinä perhepäi-

vähoidon kehittämisjaoston tavoitteiksi kirjattiin perhepäivähoidon toimintaedel-

lytysten ja laadun kehittäminen sekä sellaisten struktuureiden vahvistaminen, 

joilla pitkäkestoisesti kyetään tukemaan perhepäivähoitoa tärkeänä hoitomuoto-

na varhaiskasvatuksessa. 2000-luvulla perhepäivähoidon tutkimus- ja kehittä-

mistoiminta aktivoitui huomattavasti. (Parrila 2006, 13–14.) 

 

Perhepäivähoitajien ammatillisuutta tutkittaessa on tultu siihen tulokseen, että 

kotona työskentelyä ei aina mielletä ”oikeaksi” työksi. Eräiden arvioiden mukaan 

ammatin asema perhepäivähoitajilla on ollut epämääräinen ammatillisesti, sosi-

aalipoliittisesti ja kulttuurisesti. Alkujaan perhepäivähoitajan ammatti on syntynyt 

ikään kuin käytännön ratkaisuna, kun hyvinvointivaltio on laajentunut ja sen 

ohella on tarvittu lisää hoiva-ammattilaisia. Nykyisin perhepäivähoito on enem-

män osa kasvatuksen ja opetuksen järjestelmää kuin sosiaalipoliittinen tukitoi-

mi. Tämän vuoksi pedagogiset näkökohdat korostuvat perhepäivähoitajan toi-

menkuvassa. (Tikka 2007, 11–15.) 

 

Parrilan (2002a, 133–137) tutkimuksen mukaan perhepäivähoitajat kokivat tar-

vitsevansa eri alueilta lisäkoulutusta nimenomaan perhepäivähoidon kontekstis-

ta käsin. Heidän mielestään kouluttajan tulisi olla tietoinen perhepäivähoidosta 

hoitomuotona, jotta he saisivat parhaan mahdollisen tiedon itselleen. Hoitajat 

kokivat koulutukset sinällään tärkeäksi itselleen, mutta esille nousi suurena tar-

peena myös halu kohdata muita hoitajia ja samalla saada heiltä vertaistukea. 

Perhepäivähoitajalta puuttuu lähityöyhteisö ja erityisen vaikeaa se on hoitajalle 

silloin, kun hän kohtaa työssään ongelmia. Hoitajan olisi tärkeää saada keskus-

tella työhönsä liittyvistä asioista toisen samassa asemassa olevan työntekijän 

kanssa. 

 

Kaikilla varhaiskasvatuksen toimijoilla pitäisi olla mahdollisuus sellaiseen dialo-

giseen vuorovaikutukseen, jonka avulla he pystyvät kasvamaan ammatillisesti, 

ja joka auttaa heitä rakentamaan uudelleen omaa ymmärrystään. Tällaisen tie-

toisuuden lisääminen edellyttää, että vuoropuhelut kytketään arjen kasvatusti-

lanteisiin ja samalla ne tehdään näkyviksi. Vuorovaikutustilanteessa, jossa kaksi 

tai useampi ihminen kohtaa ja keskustelee, syntyy uutta tietoa ja uusia näkö-



9 
 

kulmia. Esimiehen tehtävänä on järjestää työntekijöille mahdollisuuksia tällaisille 

kohtaamisille sekä niissä esiin tulevan tiedon ja näkökulmien yhteen vetämiselle 

sekä antaa mahdollisuus reflektoinnille. (Parrila & Vähänen 2006, 30–32.) 

 

 

2.2 Varhaiskasvatus sosiaalityön kontekstissa 

 

Varhaiskasvatusta määrittelee päivähoitolaki, joka on vuodelta 1973. Valtakun-

nallisten linjausten mukaisesti varhaiskasvatusta tarjotaan kunnallisissa tai yksi-

tyisissä päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa sekä erilaisissa kerhoissa (virike-, 

aamu- ja iltapäiväkerhot). Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä 

tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää las-

ten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Tähän tarvitaan perheiden ja 

kasvattajien yhteistä kasvatuskumppanuutta (Stakes 2005, 11.) Jokaiselle lap-

selle myönnettiin 1990-luvun alussa subjektiivinen oikeus päivähoitoon. Laki 

asettaa päivähoidolle kaksi tehtävää: lapsen kehityksen kokonaisvaltaisen tu-

kemisen sekä perheiden kotikasvatuksen tukemisen. Ensisijainen kasvatusvas-

tuu on kuitenkin vanhemmilla. Päivähoidon tehtävä on tukea vanhempien kas-

vatustehtävää. (Poikonen & Lehtipää 2009, 70.) 

 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan perheiden ja varhaiskasvatuksen am-

mattilaisten kiinteää yhteistyötä, jolla luodaan pohjaa sille, että yhteinen kasva-

tustehtävä muodostaa lapsen kannalta mielekkään kokonaisuuden. Onnistuak-

seen kasvatuskumppanuus vaatii vanhemmilta ja varhaiskasvatuksen työnteki-

jöiltä luottamusta, hyvää vuorovaikutustaitoa sekä molemminpuolista arvosta-

mista ja kuuntelemista. Vanhemmat ovat asiantuntijoita lapsensa kasvattajina. 

Henkilöstön tulee kunnioittaa ja tukea sitä toimiessaan yhteistyössä perheiden 

kanssa. Kasvatuskumppanuudessa on dialogisuudella tärkeä rooli, sillä sen 

avulla ymmärretään toisten kasvatustavat ja -näkemykset. Edellytyksinä kasva-

tuskumppanuudelle on perheiden erilaisuuden ja erilaisten arvovalintojen tie-

dostaminen. Kasvatuskumppanuuden käynnistämisessä ja ylläpitämisessä on 

päivähoidon työntekijöillä ammatillinen vastuu. (Joensuun kaupungin varhais-

kasvatussuunnitelma 2012, 17.) Yhteisten keskustelujen perusteella laaditaan 

lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu), joka toimii henkilöstön työvälineenä. 
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Siinä on yhteiset tavoitteet ja sopimukset, kuinka edistetään lapsen yksilöllistä 

kasvua, oppimista ja hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Lapsen vasussa ase-

tetaan tavoitteita kasvattajien toiminnalle. (Joensuun kaupungin lapsen varhais-

kasvatussuunnitelma 2012, 1.) 

 

Jotta kasvatuskumppanuus päivähoidossa onnistuu, edellyttää se tiettyjen rajo-

jen ylitystä sekä uudenlaisen vuorovaikutustyylin luomista kodin ja päivähoidon 

välille. Taustalla pitäisi olla koko ajan asiakaslähtöinen toiminta ja siinä tulisi 

mennä kohti tehtävien ja roolien kohtaamista. Perustehtävään päivähoidossa 

vaikuttaa kaksi erilaista näkökulmaa. Ensinnäkin lasta painottava tulkinta, jossa 

kotikasvatuksen tukeminen on lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemis-

ta päivähoidossa. Tässä tulkinnassa ollaan sitä mieltä, että varhaiskasvatustyön 

ensisijainen ja ainoa kohde on lapsi. Toinen näkökulma on perhettä painottava 

tulkinta, jossa lapsi nähdään kiinteänä osana perhettään. Siinä varhaiskasva-

tustyö kohdentuu koko perheeseen. (Puroila 2011.) 

 

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan yhä enenevässä määrin erilaista erityisosaa-

mista ja päivähoidossa yhteiskunnalliset haasteet vaativat toisenlaisen osaami-

sen hyödyntämistä. Sosionomin koulutukseen kuuluva sosiaalipedagogiikka voi 

olla varhaiskasvatuksen yksi taustaorientaatio. Päivähoidossa sosiaalipedago-

gista osaamista tulee käyttää hyväksi, sillä se vastaa yhteiskunnan muuttuviin 

tarpeisiin. (Kurki 2001, 130–133.) 

 

Laki ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005) määrittelee, 

että sosionomi (AMK), joka on suorittanut opinnoissaan 60 op varhaiskasvatuk-

sen ja sosiaalipedagogiikan opintoja (asetus 608/2005), on pätevä lastentar-

hanopettajan toimeen. Nykyisin ns. jaettu asiantuntijuus on tärkeässä asemas-

sa työyhteisöissä. Varhaiskasvatuksen koulutuksessa painotetaan pedagogisia 

opintoja ja sosionomiopinnoissa korostetaan sosiaalipedagogista osaamista. 

Varhaiskasvatusta voitaisiin kehittää jaetun asiantuntijuuden mallin mukaisesti, 

kun siellä työskentelisi eri koulutuksien omaavia työntekijöitä ja heidän asian-

tuntijuutensa otettaisiin tasapuolisesti käyttöön. (Sosiaaliportti 2009.) 
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Sosionomikoulutus antaa myös erityisosaamista johtamiseen sekä kehittämi-

seen, mitä käsitellään hallinnon ja esimiestyön opinnoissa. Johtajuus käsitetään 

pedagogisena johtamisena ja oppivan organisaation viitekehyksessä ihmisten 

johtamisena. Merkittävänä sosionomin erityisosaamisen alueena nähdään laa-

tutyön johtaminen, yhteistyön kehittäminen sekä osaamisen kehittäminen var-

haiskasvatuksen eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa yhteisöissä. 

(Tast 2005,118.) 

 

Varhaiskasvatuksen alueella voi sosionomi (AMK) toimia mm. perhepäivähoi-

don ohjaajana eli perhepäivähoitajien esimiehenä ja pedagogisena johtajana. 

Alilan (2012) mukaan perhepäivähoidon ohjaajat ovat tavallaan varhaiskasva-

tuksen laadun vartijoita, pedagogisia toimijoita (aktiivisia toimijoita ja osallistujia, 

he ovat esimiehen roolissa), pedagogisia kehittäjiä (puitteiden mahdollistajia, 

ohjaajia ja edellytysten luojia) ja pedagogisia arvioijia (toiminnan tason edellyttä-

jiä, valvojia, seuraajia, arvioijia). Heidän tehtävänään on selkeyttää hoitajille, 

mikä on päivähoitopalvelun ydintarkoitus ja päämäärät. Lähtökohtana ovat päi-

vähoitoa määrittelevät yhteiskunnalliset ja kuntatason asiakirjat, jotka luovat 

ammatilliset velvoitteet laadunhallintaan ja jatkuvaan arviointiin. Yhteinen ym-

märrys luo pohjan sitoutumiselle ja yhteisen toimintaperiaatteiden konkretisoin-

nille. 

 

Kaikkeen työhön, jossa kohdataan ihmisiä, joilla on sosiaalisia ongelmia ja näi-

den kriisien mukanaan tuomia paineita elämässään, voidaan käyttää sosiaali-

pedagogista työotetta. Varhaiskasvatus tarvitsee sekä pedagogista että sosiaa-

lista osaamista. (Tast 2007, 28–36.) Varhaiskasvatuspalvelujen toteuttajien en-

sisijainen tavoite on lapsen edun toteutumisesta huolehtiminen. Ennen kou-

luikää lasta ja hänen perhettään tuetaan tärkeinä kasvun vuosina lisäämällä 

varhaiskasvatushenkilöstön ammatillista tietoisuutta, vanhempien osallisuutta 

varhaiskasvatuspalveluissa sekä moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden 

välillä. Entistä tärkeämpänä lapsen kasvua tukevina tekijänä nähdään varhaisen 

puuttumisen merkitys. (Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 

3.) 
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Lähtökohtana lapsen tuen tarpeen arvioinnille varhaiskasvatuksessa on van-

hempien ja kasvatushenkilöstön havaintojen yhteinen tarkastelu tai lapsen ai-

emmin todettu erityisen tuen tarve. Lapsi voi tarvita tukea kehityksensä eri osa-

alueilla tai tilanteessa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat eivätkä ne turvaa 

hänen terveyttään tai kehitystään. Kun arvioidaan lapsen tuen tarvetta, on olen-

naista kartoittaa lapsen yksilölliset toimintamahdollisuudet eri ympäristöissä ja 

erilaisissa kasvatuksellisissa tilanteissa sekä niihin liittyvät tuen ja ohjauksen 

tarpeet. Tuen suunnittelun pohjaksi on myös tärkeää luoda kokonaiskuvaa lap-

sesta ja hänen vahvuuksistaan. (Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunni-

telma 2012, 18.) 

 

 

2.3 Varhaiskasvatus ja perhepäivähoito 

 

Yhteiskunta järjestää, valvoo ja tukee varhaiskasvatusta, mikä koostuu hoidon, 

kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Tavoitteena on edistää lapsen ko-

konaisvaltaista hyvinvointia huolehtimalla lapsen terveydestä, toimintakyvystä ja 

perustarpeista. Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtu-

vaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Ammattitaitoinen henkilöstö ja verkostoi-

tuminen muiden ammatillisten tahojen kanssa ovat tärkeä osa varhaiskasvatus-

ta. (Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2012, 3–5.) Lapsesta 

kasvaa aktiivinen omaan elämäänsä osallistuja leikkimällä, toimimalla vertais-

ryhmässä toisten lasten kanssa ja aikuisten tavoitteellisen ohjauksen myötä 

(Hujala, Puroina, Parrila & Nivala 2007, 11). 

 

Valtioneuvosto teki 28.2.2002 periaatepäätöksen varhaiskasvatussuunnitelman 

valtakunnallisista linjauksista ja 30.9.2003 laadittiin Stakesin varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet. Näihin pohjautuvat kuntakohtaiset varhaiskasvatus-

suunnitelmat, joista edelleen tehdään eri päivähoitoyksiköiden omat varhais-

kasvatussuunnitelmat ja lopuksi jokaiselle lapselle oma vasu. Kun halutaan ke-

hittää perhepäivähoidon ohjausta ja -ammattikäytänteitä, voidaan vasun kautta 

osoittaa, mitkä ovat perhepäivähoidon vahvuudet laadukkaan varhaiskasvatuk-

sen tuottajana. (Parrila 2005, 55–56.) 
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Stakesin varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 4) sanotaan, että 

muuttuvassa maailmassa hyvän varhaiskasvatuksen toteutuminen edellyttää 

tutkimus- ja koulutustahojen, sidosryhmien, kuntien edustajien, henkilöstön se-

kä lasten vanhempien osallistumista ja sitoutumista varhaiskasvatuksen perus-

teiden ja sen pohjalta laadittavien suunnitelmien toteuttamiseen, arviointiin ja 

jatkuvaan kehittämiseen. 

 

Päivähoidossa on laadunhallinta hyvin ajankohtainen asia ja siihen liittyy arvi-

ointia nykytilasta sekä uuden kehittämistä. Laadukkaalle varhaiskasvatukselle 

on tunnusomaista lasten omien laatukäsitysten ja -arviointien kuuleminen. Tä-

mä lisää lasten osallisuutta heitä itseään koskevissa asioissa. Varhaiskasvatuk-

sessa lapsi koetaan omaan elämäänsä ja ympäristöönsä vaikuttavana subjekti-

na. Kasvattajille tämä tuo omat haasteensa, sillä lasten ja aikuisten päästessä 

samalle aaltopituudelle, täytyy päivähoidon työntekijöiden olla valmiita ymmär-

tämään omaa elämäänsä ja toimintaansa uudella tavalla. Näin kasvattajaa voi-

daan auttaa tulemaan tietoiseksi omasta ajattelustaan osallistumalla laaduk-

kaan toiminnan määrittelyyn ja arviointiin. Lasta tietoisesti kuuntelemalla kasvat-

taja pääsee sisälle lasten maailmaan ja saa uusia näkökulmia työskentelyyn. 

(Turja 2004, 9–11.) 

 

Hoitomuotona perhepäivähoidon vahvuuksia ovat pieni lapsiryhmä, pysyvä hoi-

tosuhde ja päivittäinen läheinen yhteistyö vanhempien kanssa. Niitä ovat myös 

yksilöllinen hoiva ja huomio, lapsen tarpeista lähtevä hyvä perushoito sekä rau-

hallinen ja kodinomainen ympäristö. (Parrila 2002a, 112–121.) Perhepäivähoito 

mahdollistaa luontevan ja turvallisen jatkumon lapsen oman kodin sekä perhe-

päivähoitopaikan välille. Siellä lapsella on mahdollisuus luoda turvallinen kiinty-

myssuhde omaan perhepäivähoitajaansa sekä päästä tiiviiseen vuorovaikutus-

suhteeseen hoitajan ja toisten lasten kanssa. Perheen ja hoitajan kesken tarvi-

taan luottamukselliset välit, jotta hoitosuhde onnistuu. Perhepäivähoidossa on 

ensisijaisena tavoitteena lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. 

Siellä toiminta on lapsilähtöistä eli otetaan huomioon lapsen omat kiinnostuksen 

kohteet. Lapset osallistuvat ikä- ja kehitystasonsa mukaan toiminnan suunnitte-

luun, toteutukseen ja arviointiin. (Joensuun kaupungin Perhepäivähoidon var-

haiskasvatussuunnitelma 2008, 2.) 
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3 Perhepäivähoitajan työ ja ammatillisuus 

 

 

3.1 Perhepäivähoitajan ammatillisuus 

 

Lasten oikeuksien ja hoidon laadun turvaamiseksi on laadittu tiettyjä yhteiskun-

nallisesti asetettuja säädöksiä, tavoitteita ja linjauksia, joiden mukaan perhepäi-

vähoitajan tulee toteuttaa työtään. Tämä edellyttää hoitajalta ammatillista tieto-

utta näiden säädösten, tavoitteiden ja linjausten sisällöistä sekä kykyä toimia 

niiden mukaisesti. Perhepäivähoitajan ammatin osaamiseksi ei riitä pelkkä oma 

äitiys vaan nykyiset yhteiskunnalliset asiakirjat ja ammatilliset vaatimukset edel-

lyttävät tiettyjä standardeja perhepäivähoitotyöltä. (Alila & Parrila 2007, 109.) 

 

Laissa ei ennen säädetty perhepäivähoitajien kelpoisuusehtoja ja työssä toimi-

vien koulutustausta on vielä nykyisin moninainen. Vuoteen 2000 saakka oli per-

hepäivähoitajakurssi ainut väylä kouluttautua perhepäivähoitajaksi. Näitä kurs-

seja järjestivät mm. sosiaalialan oppilaitokset ja kansalaisopistot. Opetushalli-

tukselta valmistui v. 2000 yhdenmukaiset vaatimukset perhepäivähoitajien am-

mattitutkinnolle ja näin ollen heidän koulutuksensa kytkettiin yhteen muun var-

haiskasvatuksellisen koulutuksen kanssa. Tällä oli myös suuri vaikutus perhe-

päivähoidon sisällölliseen kehittämiseen. (Parrila 2002a, 30.) Perhepäivähoita-

jan ammatin pätevyys määräytyy nykyisin kelpoisuuslain 11 §:n mukaan eli sii-

hen vaaditaan perhepäivähoitajan ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus, 

joka voi olla esim. lähihoitajakoulutus, kunnan järjestämä perhepäivähoitajakou-

lutus tai soveltuva täydennyskoulutus. Päiväkodissa toimivan lähihoitajan / las-

tenhoitajan kelpoisuutta ei saa perhepäivähoitajan ammattitutkinnolla. (SoTe 

julkaisuja 2007:18, 29.) 

 

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto, jonka opetushallitus on laatinut, koostuu 

näyttötutkintoon valmistavasta koulutuksesta ja näyttötutkinnosta. Siihen kuulu-

vat pakolliset tutkinnon osat ovat: 1. Kasvatustietoisuus, kasvatuskumppanuus 

ja yhteistyötaidot, 2. Varhaiskasvatus ja 3. Terveys, turvallisuus ja ruokahuolto. 

Valinnaisia tutkinnon osia on neljä, joista valitaan kaksi: 4. Erityistä tukea tarvit-

seva lapsi, 5. Allergisen ja erityisruokavaliota noudattavan lapsen hoito, 6. Mo-
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nikulttuurisuus ja 7. Yrittäjyys. Ammattitutkinnon suorittaneen perhepäivähoita-

jan työ on osa julkista tai yksityistä varhaiskasvatuksen sektorin toimintaa. Se 

on lasten varhaiskasvatuksen vastuullista työtä, jossa toimitaan yhdessä lasten 

ja perheiden kanssa, kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. Työs-

kentelyssä on tärkeää yhteistyö lapsen ja hoitajan sekä muiden yhteistyötaho-

jen kanssa. Työ tehdään lapsilähtöisesti, perustuen sisäistettyihin, eettisesti 

kestäviin arvioihin ja periaatteisiin. (Opetushallitus 2006, 46.) 

 

Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan, että hoitaja huomioi jokaisen lapsen yksilölliset 

tarpeet, taustan ja kiinnostuksen kohteet. Lapsen vasun täyttäminen yhdessä 

vanhempien kanssa on yksi lapsilähtöisyyden konkreettinen dokumentti. Lap-

sen kanssa keskustellaan, häntä kuunnellaan ja havainnoidaan hoitopäivän ai-

kana. Hoitaja suunnittelee toimintaa lapsen yksilöllisen kehityksen, oppimisen ja 

kiinnostuksen kohteiden mukaan. (Kuopion kaupunki 2011, 5.) 

 

Tietopohjana perhepäivähoitajalla on varhaiskasvatuksen mukanaan tuomaa 

tietämystä lapsen kehityksen tukemisesta, lapsen hoidon ja huolenpidon tietoa, 

kulttuurien tuntemusta sekä kasvatukseen ja hoitoon liittyvän palvelujärjestel-

män ja tukitoimien tuntemusta. Hoitopäivän eri tilanteissa hän toimii yksilöllisesti 

lapsen kasvattajana. Lisäksi esiopetuksessa on määritelty tavoitteita, joita hän 

omalla työllään tukee. (Opetushallitus 2006, 46.) 

 

Työtehtävät, jotka kuuluvat perhepäivähoitajan ammattiin, ovat karkeasti jaettu-

na hoito- ja huolenpitotehtävät, kasvatustehtävät ja yhteistyötehtävät. Hoito- ja 

huolenpitotehtäviin kuuluu vastata hoitolasten päivittäisestä perushoidosta ja 

säännöllisestä päivärytmistä jokaisen lapsen tarpeiden mukaan. Useita kertoja 

päivässä perhepäivähoitaja huolehtii lapsen ravitsemuksesta suunnitteluineen 

ja toteutuksineen, ulkoilun ja liikunnan tarpeesta, levon mahdollisuudesta, vaa-

tetuksesta ja hygieniasta. Nämä muodostavat työtehtävien perustan, mitä ei 

voida hienolla kasvatustoiminnalla tai sujuvalla yhteistyöllä korvata. Lapsen 

elämässä näillä toimilla on suuri merkitys perusturvallisuuden kannalta ja ne 

hoitaja tekee joustavasti sekä lasta kunnioittaen. (Heinämäki 2002, 45–46.) 
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Valtakunnalliset kasvatustavoitteet velvoittavat perhepäivähoitajaa toimimaan 

kasvatustehtävissä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Hän tukee kodin kas-

vatusta ja lisäksi toteuttaa yksilöllisesti jokaisen lapsen varhaiskasvatusta. Työn 

kokonaisvaltaisuus antaa hoitajalle mahdollisuuden saada lapsen tilanteesta 

tarkan kuvan ja hän kykenee havainnoimaan lapsen kehitysvaiheita, luonnetta 

ja persoonallisuutta. Yhteistyötehtävien myötä hoitaja toimii yhteistyössä van-

hempien kanssa, jolloin päivittäinen yhteistyö ja tiedottaminen tukevat lapsen 

kasvua. Yhteistyötehtäviin kuuluu myös esimieheen pidettävä yhteys, konsul-

tointi, ohjauksen tarpeen ilmaiseminen ja vastaanottaminen. Tärkeää on yhteis-

työ toisiin perhepäivähoitajiin, vanhempiin ja yhteistyökumppaneihin, sekä osal-

listuminen eri ammatillisiin kokouksiin ja koulutuksiin. Vaitiolovelvollisuuden 

tuoma luottamus ylläpitää osaltaan yhteistyötä. (Heinämäki 2002, 45–46.) 

 

Koska perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan, on työ suurimmak-

si osaksi yksin tehtävää. Lähimpinä tukihenkilöinä heillä on perhepäivähoidon 

ohjaaja tai toiset hoitajat. Perhepäivähoidossa tärkeä merkitys on myös yhteis-

työkumppaneilla. Onkin todettu, että lisäämällä yhteistyötä eri tahojen kanssa, 

perhepäivähoitajille voitaisiin turvata riittävä palaute omasta työstään. Tämä 

auttaisi heitä uskomaan paremmin omaan ammattitaitoonsa. (Alho-Kivi 2002, 

74–76.) 

 

 

3.2 Perhepäivähoitajan ammatti-identiteetti 

 

Ammatillisella identiteetillä tarkoitetaan sitä, miten ihminen käsittää itsensä 

ammatillisena toimijana oman elämänhistoriansa kautta. Millaiseksi hän ymmär-

tää itsensä suhteessa työhön ja ammatillisuuteen kuin myös minkälaiseksi hän 

haluaa tulla työssään ja ammatissaan, liittyvät ammatilliseen identiteettiin. Li-

säksi siihen liittyvät käsitykset siitä, mihin ihminen kokee kuuluvansa ja samais-

tuvansa, mikä on hänelle tärkeää sekä mihin hän sitoutuu työssään ja ammatis-

saan. Työhön kuuluvat niin arvot ja eettiset ulottuvuudet kuin myös tavoitteet ja 

uskomuksetkin. Nykyään työntekijältä edellytetään vielä oman osaamisensa 

esittämistä ja arvioimista. Haasteena on jatkuva ammatillisen identiteetin raken-
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taminen ja oman osaamisensa uudelleenmäärittely. (Eteläpelto & Vähäsanta-

nen 2006, 26–27.) 

 

Perhepäivähoidossa ammatillisuus koostuu työn vaatimista monista eri tekijöis-

tä. Työn perimmäinen arvo on siinä, että kukaan ei tule koskaan valmiiksi kas-

vatustyössä. Hoitajan on hyvä tuntea itsensä sekä omat vahvuutensa ja heik-

koutensa. Työ haastaa tekijänsä jatkuvaan arviointiin omassa toiminnassaan ja 

työnsä arvioinnissa. Perhepäivähoitajan tulee olla selvillä lapsen kehityksen 

pääpiirteistä ja vaiheista, joten ammatillisuus korostuu siinä, että hoitaja ymmär-

tää lasta yksilönä ja suhteessa lapsen käymään kehitysvaiheeseen. Jotta voi 

kokea työnsä mielekkääksi, tulee hoitajan tunnistaa työnsä perustehtävä. Tässä 

auttaa tieto, että työllä on suuri merkitys lapsille ja heidän perheilleen. Kasva-

tustyön yksi ydintaito on kyky toimia arjen jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa. 

(Nivalainen 2007, 42.) 

 

Hoitajalla tulee olla monia ominaisuuksia, joista on apua työskennellessä lasten 

parissa. Neuvottelu- ja keskustelutaitoja hoitaja tarvitsee ollessaan vuorovaiku-

tuksessa lasten, vanhempien ja muiden päivähoidon työntekijöiden ja yhteistyö-

kumppaneiden kanssa. Hoitajalta vaaditaan kykyä olla aidosti läsnä työnsä eri 

tilanteissa ja siinä kohtaamiensa ihmisten kanssa. Työhönsä sitoutunut ja vas-

tuuntuntoinen hoitaja on luotettava ja turvallinen kasvattaja. Lasten parissa 

työskentely vaatii hoitajalta myös kykyä joustaa sekä sopeutua muutoksiin, sillä 

esim. perheissä saattaa tapahtua erilaisia asioita, jotka vaikuttavat hoitajan työ-

hön. Hänen pitää kyetä ottamaan rehellisesti ja rohkeasti esille vaikeitakin asioi-

ta kuin myös antaa ja ottaa vastaan rakentavaa palautetta. Hoitajat ovat tietoisia 

yhteistyöverkostoista ja tarvittaessa he käyttävät niitä työnsä tukena. Hoitaja 

tiedostaa lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheet sekä tunnistaa tämän kulloi-

setkin tarpeet. (Joensuun kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunni-

telma 2008, 3–4.) 

 

Perhepäivähoitaja on moniosaaja. Yksin tehtävää työtä auttaa luovuus, huumo-

rintaju ja leikkimielisyys. Persoonana hoitaja on luotettava, asettaa lapsille rajat 

sekä työskentelee heidän kanssaan kehuen, kannustaen, ohjaten ja auttaen. 

Perhepäivähoitaja kunnioittaa kodin kasvatusarvoja ja tukee vanhemmuutta 
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ymmärtäen niiden monimuotoisuuden ja erilaisuuden. Perhepäivähoitajat ovat 

motivoituneita ja innostuneita työstään ja osaamista päivitetään erilaisiin koulu-

tuksiin osallistumalla. Edellytyksenä jatkuvalle ammatilliselle kehittymiselle ja 

työssä jaksamiselle mainitaan oman työn tavoitteellisuus ja arvostaminen. (Jo-

ensuun kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2008, 3–4.) 

 

Perhepäivähoitajan tulee kyetä olemaan vuorovaikutussuhteissaan läsnä. Sil-

loin aikuinen on lapsen saatavilla ja asettuu lähelle lasta henkisesti sekä fyysi-

sesti. Ammattinsa osaava hoitaja tietää, että yhteistyön sujumisesta hän on itse 

vastuussa. Hän kykenee tekemään yhteistyötä kaikkien kanssa. Työssään per-

hepäivähoitaja pystyy toteuttamaan itseään ja omia syviä arvojaan. Kun hoitaja 

ymmärtää oman työnsä merkityksellisyyden, lisää se työmotivaatiota ja syven-

tää hoitajan omaa kasvatustietämystä. (Nivalainen 2007, 42.) 

 

Hänninen (2006, 191–192) on sitä mieltä, että ammatti-identiteetti pitää luoda 

itse. Siinä työntekijää auttaa, että hänen persoonallista identiteettiä tuetaan. 

Sitä voidaan vahvistaa oman tarinan näkyväksi tekemisellä ja uudelleen luomi-

sella. Erilaisissa ryhmissä on hyvä mahdollisuus antaa työntekijälle tukea sekä 

olla peileinä, tällainen auttaa häntä voimaantumaan. Toiminnallisilla menetelmil-

lä voidaan ilmentää asioita uudella tavalla, jolloin ne tukevat persoonallisen 

identiteetin vahvistumista ja luomista. Voimaantuminen on sisäistä kokemusta, 

lisääntyvää itseluottamusta ja sosiaalisten taitojen hallintaa. 

 

Ammatillisissa ryhmissä voidaan ohjaukselle nimetä useita tavoitteita. Kun työn-

tekijä pystyy työskentelemään kehityshakuisesti, luovasti ja omaa toimintaansa 

arvioiden, hän on löytänyt työssään syvemmän ymmärryksen tason. Reflektiivi-

nen, tutkiva työote on ensiarvoinen päämäärä ammatillisessa ohjauksessa. Sillä 

kuvataan sellaisia asioita kuin ihmettely, pysähtyminen, kohtaaminen ja uudel-

leen orientoituminen. Ajattelun muuttuminen on toinen keskeinen ohjauksen 

tavoite, jolloin työntekijä kasvaa henkisesti ja sen myötä muuttaa toimintata-

paansa. Intuitiivinen ja tietoinen ajattelu yhdistyvät muutoksessa. Ohjattavasta 

ja hänen tarpeistaan nousevat ohjauksen tavoitteet johtavat siihen, että tämä 

pystyy jäsentämään ammatillista toimintaansa ja näin ohjattavan ammatillisuu-

den kehittämiselle luodaan pohja. (Ojanen 2000, 25–30.) 
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Perhepäivähoidon ohjaajalla on tärkeä rooli perhepäivähoitajan ammatti-

identiteetin tukemisessa. Esimiehenä hän voi arvioida hoitajan työtä ja kannus-

taa tätä työssään. Myönteisellä palautteella on suuri vaikutus hoitajalle. Yhteiset 

työkokousillat ja koulutukset antavat hoitajille tunteen työyhteisöön kuulumises-

ta. Perhepäivähoidon ohjaajan kotikäynnit hoitajan luona ja kehityskeskustelut 

antavat vahvistusta hoitajan ammatti-identiteetille. Myös toisten hoitajien ta-

paaminen leikkikentillä ja erilaisissa kerhoissa tukee sitä. (Koski 2002, 140–

142.) 

 

Ammatillisuus on oman alan asiantuntijuutta, joka lisääntyy koulutuksen ja ko-

kemuksen mukana. Motivaatio kehittää itseään ja kyky oppia kokemuksista, 

liittyvät asiantuntijuuteen. Se, että työntekijä haluaa kasvattaa asiantuntijuut-

taan, vaatii kykyä peilata kokemuksiinsa liittyviä tunteita ja ajatuksia. Ammatilli-

nen kasvu on henkilön kykyjen ja erilaisten ammatillisten taipumusten sekä pyr-

kimysten kehittymistä ja muuntumista. Omien voimavarojen ja tarpeiden tunnis-

taminen liitetään myös ammatillisuuteen. (Vilén, Leppämäki & Ekström 2008, 

76–77.) Ammattikasvattajan tuntee siitä, että hänen kasvatustietoisuutensa li-

sääntyy, kasvattaja kykenee hallitsemaan oman työnsä sekä tiedostaa työnsä 

motiivit ja tavoitteet (Parrila & Vähänen 2006, 32). 

 

 

3.3 Perhepäivähoitajan työssä jaksaminen 

 

Perhepäivähoitajan työ on fyysisesti ja psyykkisesti raskasta ja koostuu monista 

eri taidoista. Hoitajalta vaaditaan taitoa selviytyä työn aiheuttamista kuormituk-

sista, taitoa hallita rasittavuutta, jota yksin työskentely tuo ja kykyä viihtyä lasten 

kanssa. Perhepäivähoitajien kokemuksia työstressistä ei ole paljoakaan tutkittu. 

(Keskinen 2002, 146.) 

 

Perhepäivähoitajien työssä jaksamista auttaa se, että heidän työnsä koetaan 

nykyisin ammatiksi. Ennen oli vallalla käsitys, että työ oli keino saada hoidettua 

omat lapset kotona, kun sinne otettiin hoitoon pari vierasta lasta. Samoin hoita-

jien luottamus omaan ammattitaitoonsa on kasvanut, jonka myötä myös heidän 

ammatti-identiteettinsä on vahvistunut. Tämä ilmenee mm. siten, että nykyisin 
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he luottavat kasvattajan taitoihinsa. He ovat varmoja kyvystään tarjota lapsille 

hyvä oppimisympäristö, he saavat työstään onnistumisen kokemuksia ja heidän 

ei tarvitse huolehtia omista kasvattajan kyvyistään. Hoitajat kokevat työnsä an-

toisaksi ja se pitää heidät vireänä. Koska heidän ammatillisuutensa on lisäänty-

nyt, auttaa se heitä myös jaksamaan henkisesti paremmin työssä. Työtä voi-

daan jäsentää kauempaa, ikään kuin työminän kautta. (Keskinen 2002, 147–

148.) Perhepäivähoitajille on ylpeyden aihe, kun he selviytyvät itsenäisesti lapsi-

joukon kanssa ja osaavat organisoida työpäivänsä toimiviksi (Tikka 2007, 155). 

 

Perhepäivähoitajien työn ammatillisuuden lisääntymisen myötä myös työn vaa-

timustaso on noussut. Tämä saattaa aiheuttaa joillekin hoitajille työhön stressiä. 

Ammatillisuuden myötä hoitajilta vaaditaan laajempaa tietoisuutta työn laatu-

vaatimuksista, mahdollisuuksista täyttää niitä ja jäsentää työtavat paremmin. 

Yksin tehtävässä työssä pitäisi olla mahdollisuus saada usein koulutusta sekä 

tavata työyhteisöön kuuluvia muita hoitajia ja esimiestä säännöllisesti. Näillä 

keinoilla voidaan ylläpitää hoitajien työssä viihtymistä ja jaksamista sekä säilyt-

tää perhepäivähoitajan ammatillisuus. Perhepäivähoidon ohjaaja voi auttaa hoi-

tajia tukemalla heitä huomaamaan vaikutusmahdollisuutensa työssään. Näitä 

säätelemällä he voivat vähentää työstressiään ja lisätä työssä viihtymistään. 

(Keskinen 2002, 149–155.) 

 

Työaikalakia alettiin soveltaa 1.8.2011 lähtien työsuhteessa oleville perhepäivä-

hoitajille. Lainmuutoksen myötä heidän työaikansa lyheni 43.25 tunnista tasoit-

tumaan 40 tuntiin viikossa. Tavoitteena on tukea perhepäivähoitajien työssä 

jaksamista ja edistää perhepäivähoitajan ammattiin hakeutumista. Muutoksen 

myötä parantuu hoitajien työaikasuojelu ja se edistää heidän yhdenvertaista 

kohtelua oman ammattiryhmän sisällä sekä yleisesti työmarkkinoilla. (Yläkulma 

2011.) 

 

Toimiessani vs. perhepäivähoidon ohjaajana, olen seurannut perhepäivähoitaji-

en työssä jaksamista. Työaikalain tuoma työajan rajaus ja sen mukanaan tuo-

mat tasauspäivät ovat osaltaan helpottaneet hoitajia työpaineessa. Perhepäivä-

hoitajan työssä on hoitolapsiryhmän ikäjakauma yksi kuormittava tekijä. Ryh-

mässä voi olla monta pientä, alle 3-vuotiasta lasta tai sitten lasten ikäerot ovat 
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suuret. Hoitajalla saattaa myös olla ryhmässä yksi tai useampi ns. haasteellinen 

lapsi, jotka tarvitsevat erityistä huomiota ja tukea. Näin työntekijälle voi tulla 

monenlaisia vaatimuksia hoitopäivän kokonaisuuden suunnitteluun ja toiminnan 

toteuttamiseen. Monikulttuurisuus on nykyaikaa ja perhepäivähoidossakin voi 

hoitajalla olla eri kansalaisuuden omaavia lapsia ja perheitä. Kielivaikeudet ja 

kulttuurierot hankaloittavat alussa yhteistyön tekemistä ja lisäävät hoitajan työ-

tehtäviä. Hoitajan tulee osata pitää huolta omasta psyykkisestä ja fyysisestä 

jaksamisestaan. Tehdäkseen työtään täysipainoisesti, pitäisi perhepäivähoitajan 

henkilökohtaisetkin asiat olla kunnossa. 

 

Työn mielekkyyden, merkityksen ja tarkoituksen hahmottaminen on päivähoidon 

työntekijälle tärkeä ja välttämätön oppimisen motiivi. Voimavarana merkittävä 

on työyhteisön jaettu sekä yhteinen käsitys oman työn tärkeydestä ja tulokselli-

suudesta. Näin ollen esim. työn kehittämisprojekti, mikä saattaa sisältää koulu-

tusta ja siten vaatia työntekijöiltä enemmän, antaakin heille lisää jaksamista 

työssään. (Keskinen 2000, 156–164.) 

 

 

4 Vertaisryhmän toiminta 

 

 

4.1 Vertaisryhmän tarkoitus 

 

Vertaisryhmissä samanlaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset saavat toisil-

taan sosiaalista tukea ja pystyvät jakamaan keskenään kokemuksia. Ryhmissä 

olennaisinta on vertaisuus, jolloin henkilö voi käydä tasapuolista dialogia toisen 

samanlaisen kokemusmaailman omaavan kanssa. Vastavuoroisuus ja vuoro-

vaikutteisuus ovat tärkeitä tekijöitä: mahdollisuus keskustelussa peilata ajatuk-

siaan, jakaa kokemuksia, saada palautetta ja tuottaa uutta yhdessä. Omia vah-

vuuksia ja kehittämiskohteita ei ole helppo huomata, jos yksittäinen työntekijä 

tai työyhteisö suhtautuu omaan toimintaansa negatiivisesti rutinoituen ja sokeu-

tuen. Jokaisen on tärkeää peilata omaa toimintaansa muiden kanssa. Ajatuksia, 

tunteita ja kokemuksia voidaan jakaa ja palautetta voidaan antaa kommunikoin-

nin avulla. Aivan arkipäiväisetkin kokemukset nousevat uudelle tasolle, kun ne 
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lausutaan ääneen. Ja kun yksityinen kokemus jaetaan, siitä tulee pätevä kuuli-

joille ja henkilölle itselleen. (Seppänen-Järvelä 2005, 12–13.) 

 

Vertaistyöskentelyssä yhteisö kykenee vahvistamaan yksilöiden kuulumisen 

ryhmään ja luomaan yhteisöllistä vahvistumista. Vertaisryhmässä saadaan so-

siaalista tukea ja siellä voi oppia, puhutaan reflektiivisestä työotteesta tai uuden-

laisesta ammatillisuudesta. Reflektointi on toimintaa, jossa ihminen käsittelee ja 

arvioi omaa ajatteluaan ulkopuolelta tuleviin yllykkeisiin. Peilaaminen on yksilön 

tiedollista toimintaa sekä ryhmässä jaettuja käsityksiä. (Seppänen-Järvelä 2005, 

12–13.) Reflektoidessaan työntekijän näkökulmat laajenevat, hänen itsetunte-

muksensa ja ammattitaitonsa kasvaa. Hän oppii ymmärtämään asiakkaidensa 

tarpeita ja laajemmassa suhteessa se johtaa yhteisöllisyyteen. (Rönkkö & Ryt-

könen 2010, 283–285.) 

 

Sosiaalipedagogisessa ajattelussa nähdään yksilöt oman elämänsä asiantunti-

joina ja heidän elämänhistoriansa sekä sosiaaliset ympäristönsä ovat muokan-

neet heidän ominaispiirteensä ja ne vaikuttavat myös ihmisten arvoihin ja toi-

mintoihin. Yksilöt tarvitsevat myös yhteisöä, jossa voivat tuntea olevansa hy-

väksyttyjä omina itsenään sekä kokevat olevansa sen täysivaltaisia ja vaikutta-

via jäseniä. Erilaisia toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä voidaan käyttää 

hyväksi, kun osallisuuden käytäntöjä opetellaan. Näiden toimintojen avulla saa-

daan usein alkutilanteita kevennettyä, jännittyneisyyttä hälvennettyä ja tunnel-

ma vapautuu. (Tast 2007, 40–42.) 

 

 

4.2 Ammatillisuutta tukeva vertaisryhmä 

 

Räsänen (2002, 66) on sitä mieltä, että voimaantumisessa pyritään syvenevään 

ammatilliseen itseymmärrykseen, henkiseen vahvistumiseen ja toimintakyvyn 

lisääntymiseen. Voimaannuttaminen saattaa olla työyhteisön ominaisuus ja joh-

tamisen avulla työntekijä ikään kuin autetaan voimaantumaan. Silloin on kyse 

työntekijän reflektoinnin ja osallistumisen kautta tapahtuneesta muutoksesta 

suhteessa ympäristöön. 
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Voimaantuminen on yksilöllinen tai yhteisöllinen prosessi, jonka avulla ihminen 

saa lisävoimaa toimintaansa. Siinä yksilö tai työyhteisö kasvaa, kehittyy ja on 

hyvinvoiva. Työyhteisössä voimaantuminen saavutetaan vuorovaikutusproses-

sissa ja esimies on sopiva vetäjä siihen. Työntekijä, joka on voimaantunut ja 

tiedostaa asian, uskoo itseensä ja tuntee työskentelevänsä hyvin. Hän arvostaa 

työtään ja näkee sen osana kokonaisuutta. Työntekijä toimii itsenäisesti ja ko-

kee olevansa vastuussa teoistaan ja valinnoistaan. Hän on sitoutunut tehtä-

väänsä ja työyhteisön tavoitteisiin sekä on mukana kehittämässä yhteisön hy-

vinvointia. Voimaantunut työyhteisö on tehokas, tuottava ja henkilöstö kokee 

olonsa tyytyväiseksi. (Miettinen & Pelkonen 2000, 39–40.) 

 

Työyhteisön voiman synnyttämiseksi on tiedostettava ja vahvistettava yhteiset 

voimavarat. Lisäksi yhteiset visiot ja arvot sekä tietoiset valinnat auttavat luo-

maan hyviä ja vastuullisia tuloksia. Voimaantuessaan työntekijä kokee sisäisen 

motivaationsa vahvistuvan ja samalla hän ottaa käyttöönsä piilevät voimavaran-

sa. Tämä tapahtuu siten, että hän löytää oman työnsä ja elämänsä merkityksen. 

Työyhteisön voimaantumisessa on kyse tahdosta kulkea kohti vahvuutta ja 

eheyttä. On tilaa työn ilolle, innostukselle ja luovuudelle. Voimaantuva työyhtei-

sö perustuu työkulttuurille, joka mahdollistaa voimaantumista. Siellä on taito 

kohdata ja avautua uusille mahdollisuuksille. Uuden oivallus ja vapautuminen 

vanhasta auttaa työyhteisöä luopumaan sellaisista toimintatavoista, jotka ovat 

ennen vieneet sieltä energiaa. (Takanen 2005, 59–63.) 

 

Perhepäivähoitajille on tärkeää olla yhteistyössä muiden hoito- ja kasvatusalan 

ammattilaisten kanssa. Hoitajien tulisi saada tavata säännöllisesti kollegoitaan 

perhepäivähoidon ohjaajan lisäksi. Omalle työlle luo pohjaa keskustelut samaa 

työtä tekevien kanssa. Perhepäivähoidon oppimisympäristöä voidaan kehittää 

monipuolisemmaksi hoitajien välisen yhteistyön avulla. (Koski 2002, 140–142.) 
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4.3 Vertaisuus ja yhteisöllisyys 

 

Sosiokulttuurisen innostamisen perusajatus on, että sen avulla saadaan ihmiset 

havahtumaan sisäisistä voimistaan ja ryhtymään itse toimimaan asioiden edis-

tämiseksi. Näin saadaan ihmiset liikkeelle, järjestämään toimintaansa ja heidän 

itsetietoisuutensa herää. Innostamisen kautta ihmisten välinen vuorovaikutus 

lisääntyy ja elämänlaatu paranee. Tarkoitus on myös saada ihmiset tietoiseksi 

tehtävästään ja toimiensa vaikutuksesta laajemmassa mittakaavassa. Innosta-

minen on sellaisia toimenpiteitä, joiden avulla ihmiset kasvavat yhteisönsä oma-

aloitteisiksi jäseniksi. (Kurki 2000, 19–20.) Innostajan työ on tehdä itsensä pik-

kuhiljaa tarpeettomaksi, koska toiminnan ydin on ihmisten oma osallistuminen ja 

toiminta (Kurki 2000, 136). 

 

Innostamisen tietoperusta pohjautuu sosiaalipedagogiikkaan. Se on kasvatuk-

sellista toimintaa, joka antaa teoreettis-käytännöllisiä aineksia älyllisyyden ja 

akateemisuuden rinnalle. Yksilöiden ja ryhmien välinen yhteenkuuluvuus vah-

vistuu ja ihmistä itseään kannustetaan ottamaan osaa yhteisöjensä kehittämi-

seen. Autetaan ihmisiä huomaamaan omat voimavaransa itsensä toteuttami-

sessa sekä elämään täysipainoisesti kaikilla olemassaolon tasoilla. Tekeminen, 

oppiminen ja suunnittelu ovat tekijöitä, joiden myötä ihminen elää elämäänsä, 

sillä päivittäin hän rakentaa oman elämänsä ja yhteisönsä tarkoituksen. Se tu-

lee tehdä sosiaaliseen, kulttuuriseen ja luonnon ympäristöön nähden vuorovai-

kutussuhteessa. (Kurki 2000, 41–44.) 

 

Voimaantumisen kokemuksessa työntekijän sisäinen voimantunne kasvaa hä-

nen omien oivallusten ja kokemusten kautta. On tärkeää kohdata muita ihmisiä, 

koska suuri voimaantumiseen vaikuttava tekijä on vuorovaikutus toisten kanssa. 

(Vilén ym. 2008, 12–24.) Kukaan ei voi elää vain itselleen, sillä se ei tee ihmistä 

onnelliseksi. Yksityisyyttä ja yhteisöllisyyttä on hoidettava yhtä aikaa, sillä ne 

ovat sisäkkäisiä, toisiaan täydentäviä tarpeita. (Ijäs 2012, 108.) Ihmiselle on 

hyväksi olla kiinnittynyt itselleen mieluisaan yhteisöön. Omaan yhteisöön kiinnit-

tyminen ja sitoutuminen saavat ponnistelemaan toisten eteen ja toimimaan niin, 

ettei tietoisesti pyri loukkaamaan ja mitätöimään läheisiään. Ihminen on sosiaa-

linen olento ja voi huonosti, jos on irrallaan muista ihmisistä ja palkitsevuudesta, 
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joita sosiaaliset suhteet tuovat. Kiinnittymistä vahvistavat myönteiset tunteet ja 

ne tuovat käsityksen johonkin kuulumisesta ja siitä, että on jollekin tärkeä. (Tör-

rönen 2012, 179.) 

 

Kun ihminen on voimaantunut, kokee hän sisäistä voimantunnetta, hän käyttää 

omaa energiaansa aktiivisesti ja vaivattomasti. Hän halua tehdä parhaansa ja 

tekeminen onkin tavallaan vapautunutta. Ihminen on rentoutunut ja hän kokee 

miellyttäviä tunteita. Se, millaisena näkee itsensä, liittyy itsetuntoon ja sisäinen 

voima vaikuttaa tähänkin. Jotta voi olla omana itsenään, tarvitaan toisen tai tois-

ten ihmisten hyväksyntää. Voimaannuttamisen tunne edellyttää sitä, että ihmi-

sellä on tunnesiteitä toisiin, tunne myös yhteisöön kuulumisesta. Sisäistä voi-

maantumista lisää palaute, joka on positiivista sekä onnistumisen kokemukset 

ja toimiminen omien arvojen mukaan. (Kokonaho 2008, 12–13.) 

 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus 

 

 

Opinnäytetyössäni selvitin, voiko tällaisen ammatillisuutta tukevan vertaisryh-

män avulla kehittää perhepäivähoitoa ja lisätä hoitajien ammatillisuutta. Pidin 

tärkeänä saada esille ryhmään osallistuvien perhepäivähoitajien mielipiteitä asi-

asta heidän omien kokemustensa kautta. Menetelmänä oli laadullinen tutkimus, 

jossa käytin puolistrukturoituja alku- ja loppukyselylomakkeita sekä ryhmähaas-

tattelua. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat: 

1. Miten perhepäivähoitajat kokivat vertaisryhmän? 

2. Millainen merkitys ryhmällä on ollut perhepäivähoitajien ammatillisuudel-

le? 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

 

 

6.1 Tutkimusprosessin taustaa 

 

Perhepäivähoitoa tarjotaan Joensuussa kunnallisena ja yksityisenä hoitomuoto-

na. Kunnallisen perhepäivähoidon n. 150 hoitajan esimiehinä toimivat alueelliset 

perhepäivähoidon ohjaajat ja yksityisenpäivähoidon valvojat vastaavat kaupun-

gin yksityisestä perhepäivähoidosta. Hoito tapahtuu hoitajan tai lapsen kotona, 

sekä ryhmäperhepäivähoidossa. (Joensuun kaupungin varhaiskasvatussuunni-

telma 2012, 5.) Hoitajalla voi olla ryhmässään samanaikaisesti hoidossa neljä 

kokopäivähoidossa olevaa alle kouluikäistä ja yksi osapäivähoidossa oleva esi-

opetusikäinen lapsi. Perhepäivähoito on kodinomainen hoitomuoto, jossa lapsi 

saa tarpeittensa mukaista hoitoa ja kasvatusta. Siellä huomioidaan lapsen yksi-

lölliset toiveet ja mielenkiinnon kohteet sekä tarjotaan lapsen ikää ja kehitystä 

vastaavaa monipuolista ja virikkeellistä toimintaa. Toiminnassa korostuvat pe-

rushoito ja leikki. Perhepäivähoidossa on hyvät mahdollisuudet harjoitella ryh-

mässä toimimista ja sosiaalisten taitojen oppimista. Toiminta on suunnitelmallis-

ta ja perhepäivähoidossa leikillä on keskeinen merkitys, sillä se on tärkeä kehi-

tyksen ja oppimisen väline. (Joensuun kaupungin perhepäivähoidon esite 

2009.) 

 

Opinnäytetyön aiheen ideoiminen alkoi maaliskuussa 2012. Työn toimeksianta-

jana ja tutkimusluvan myöntäjänä oli Joensuun kaupungin varhaiskasvatus ja 

koulutustoimesta päivähoito, josta edelleen vs. päivähoidon johtaja. Toimek-

siantosopimuksen kirjoitimme 4.6.2012 ja tutkimusluvan sain 24.10.2012 opin-

näytetyösuunnitelman valmistuttua. 

 

Opinnäytetyöprosessini alussa pidin yhdessä Joensuun kaupungin päivähoidon 

perhetyön lastentarhanopettajan kanssa kuudelle omassa kodissaan työskente-

levälle perhepäivähoitajalle vertaisryhmää selvittääkseni voiko tällaisella toimin-

nalla tukea ja kehittää heidän ammatillisuuttaan. Idean ryhmän pitämiseen sain 

keväällä 2012 ollessani sosionomikoulutukseeni (AMK) kuuluvassa asiakastyön 

harjoittelussa päivähoidon perhetyössä. Olin mukana Pohjois-karjalan Terttu-
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hankkeen pienten lasten vanhemmille suunnatussa Mie ite -ryhmässä ja asiaa 

käsittelevissä palavereissa. Ryhmä oli tarkoitettu alle 3 -vuotiaiden lasten van-

hempien kasvatukselliseen tukemiseen. 

 

Kiinnostuin aiheesta ja koin sen olevan yksi tapa kehittää perhepäivähoidon 

toimintaa Joensuun varhaiskasvatus- ja koulutustoimen kontekstissa. Sisältöä 

hieman muuttamalla sitä pystyi viemään eteenpäin työyhteisööni perhepäivähoi-

tajille ja perhepäivähoidon ohjaajille. Lastentarhanopettaja päivähoidon perhe-

työstä tuli pitämään kanssani ryhmää. Samalla toteutui tavoitteemme lähentää 

yhteistyötä päivähoidon perhetyön ja perhepäivähoidon välillä sekä madaltaa 

hoitajien kynnystä toimia yhteistyössä tällaisen uuden, sosiaalipedagogiseen 

asiakastyöhön perustuvan toimintamuodon kanssa. Terttu-hankkeen Mie ite -

ryhmässä oli mukana havainnoijia, jotka olivat opettelemassa ryhmänohjaustai-

toja ja apuna arvioimassa illan kulkua. Sain omaan ryhmääni mukaan havain-

noijiksi kaksi perhepäivähoidon ohjaajaa, joiden on tarkoitus lähteä kehittämään 

tällaista toimintaa oman alueensa perhepäivähoitajille. 

 

Ryhmä vaikutti minusta tärkeältä seuraavista syistä: Olen kiinnostunut perhe-

päivähoitajien ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Olen huolissani hoitajien 

työssä jaksamisesta ja siitä, että jotkut heistä tekevät työtään vailla lähiverkos-

toja eli toisten hoitajien säännöllisiä tapaamisia. Hoitaja voi asua kaukana kolle-

goistaan ja näkee heitä vain kerran kuussa työkokousilloissa. Ei voi vaatia, että 

perhepäivähoitajat kuljettaisivat kävellen hoitolapsia pitkiä matkoja tapaamaan 

leikkipuistoihin toisia lapsia ja hoitajia. On tärkeää, että esimies pystyy tuomaan 

heille vuorovaikutuskokemuksia ja mielekkäitä keinoja, joita he kykenevät am-

matissaan ja toiminnoissaan hyödyntämään. Ohjaajan on myös annettava hoi-

tajille tunne työyhteisöön kuulumisesta ja heidän itsensä siihen tuomasta tärke-

ästä työpanoksesta. Kyse on työntekijän kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja 

itsensä arvokkaaksi kokemisesta. Ryhmä voi auttaa toteuttamaan näitä. 

 

Mie ite -ryhmästä mukautettu malli perhepäivähoitajien ammatillisuuden tukemi-

seen oli mielestäni erittäin sopiva hoitajille. Siinä heidät osallistettiin vertaisryh-

män avulla itse kehittämään omaa työtään ja samalla yhteisen dialogin avulla 

pystyimme arvioimaan sen tuloksia. Hoitajille annettiin mahdollisuus tuoda oma 
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äänensä esille kaikkina ryhmäkertoina sekä kyselyihin vastaamisilla ja ryhmä-

haastattelussa. 

 

Parrila (2002b, 198–224) kirjoittaa, että Suomessa on siirretty kunnille ja päivä-

hoitoyksiköille vapaus itsenäisesti suunnitella ja toteuttaa varhaiskasvatuksen 

toimintaa. Tämän seurauksena on paikalliselle tasolle tullut myös vastuu päivä-

hoidon laadusta, sen arvioinnista ja kehittämisestä. Jotta kaikkien lasten oikeus 

laadultaan parhaaseen mahdolliseen päivähoitoon toteutuu, on jokainen kunta 

ja työntekijä omalta osaltaan velvollinen arvioimaan ja kehittämään varhaiskas-

vatustyötä. Näin ollen jokainen perhepäivähoitaja on varhaiskasvatuksen am-

mattilainen ja hänen on pystyttävä tarjoamaan turvallinen sekä pedagogisesti 

laadukas ympäristö kaikille lapsiryhmänsä lapsille. Perhepäivähoidossa tämän 

tekee haastavaksi se, että hoitajalla on hoidossa monen ikäisiä lapsia ja jokai-

sella on erityistarpeensa niin oppimisen kuin myös kasvun suhteen. Perhepäi-

vähoitajan tulee kyetä kohtaamaan jokainen lapsi ja perhe yksilöinä sekä muok-

kaamaan varhaiskasvatusprosessi heidän tarpeitaan ajatellen. Itsearvioinnin 

avulla perhepäivähoitajien tietous päivähoidon laadusta ja oman työn perusteis-

ta lisääntyy. Laadun arvioinnilla on todettu olevan vaikutusta perhepäivähoitaji-

en ammatillisuuteen ja työhön sitoutumiseen. 

 

Ammattiroolinsa kautta perhepäivähoidon ohjaaja on se avainhenkilö, joka vas-

taa perhepäivähoidon laadun kehittämisestä ja toteutumisesta. Ohjaajan velvol-

lisuuksiin kuuluu tarjota toimintaedellytykset perhepäivähoitajille toteuttaa sel-

laista varhaiskasvatusta, mitä varhaiskasvatussuunnitelman periaatteissa vaadi-

taan sekä ohjata ja valvoa, että näin toimitaan. Tavoitteellinen ja selkeä perusta 

pedagogisen ohjauksen sisällöille ja ohjausmenetelmien kehittämiselle nousee 

vasu-asiakirjasta. (Parrila 2005, 58–59.) 

 

Kehittämistoiminta on sosiaalinen prosessi, johon osallistumisen ja vuorovaiku-

tuksen on oltava aktiivista. Osallisuudella on kehittämistoiminnassa suuri merki-

tys ja oasllistamalla ihmisiä heille tarjotaan mahdollisuuksia vaikuttaa. Työnteki-

jöiden mukanaolo kehittämisessä on tärkeää, koska asia koskee heitä ja sen 

vuoksi heidän on perusteltua osallistua toimintaan. (Toikko & Rantanen 2009, 

89–91.) 
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Ammatillisuutta tukevan vertaisryhmän menetelmänä käytettiin yhdessä toimi-

mista. Tämän tarkoituksena oli saada perhepäivähoitajat työskentelemään vuo-

rovaikutuksen kautta kohti yhteistä päämäärää. Muutoksia ja kehitystä saadaan 

aikaan osallistumisen myötä. (Kurki 2000, 89.) Työskentelyn lähtökohta-

ajatuksena on, että tällainen kehittäminen ja siihen osallistuminen tuo perhepäi-

vähoitajille voimaantumisen tunteen, jonka avulla he sitoutuvat työskentelyyn. 

Yhteistoiminta tuottaa työntekijöille synergiaprosessin, joka sisältää oppimista, 

uusia työsuorituksia ja olosuhteiden muuttamista. Koska työntekijät huomaavat 

kehittämisen vaatimat ristiriidat ja kykenevät opitun uuden tiedon kautta uudis-

tamaan olosuhteita, pitää uutta oppiva yhteisö yllä jatkuvaa kehitystä. Kriittisen 

ja reflektoivan ajattelutavan avulla työntekijät kykenevät suhtautumaan ennak-

koluulottomasti ja kriittisesti asioihin. Yhteistyössä toimiessa ollaan vuorovaiku-

tuksessa, jossa opitaan toisten ajatuksia peilaamalla itselle uusia ajattelutapoja. 

Näin työntekijöiden ymmärrys, tietoisuus ja uuden luomisen mahdollisuudet li-

sääntyvät. (Kiikkala 2007, 64–65.) 

 

Kehittämistyö on aina muutosta ja siihen tarvitaan muutoksen tekijät ja asiat, 

joita muutetaan. Muutos, joka toteutetaan ns. kriittisenä kehittämistyönä, teh-

dään työyhteisössä yhteistyönä, jonka tarkoitus on luopua vanhoista toimintata-

voista ja itsestäänselvyyksistä sekä luoda uusia käytäntöjä ja toimintamalleja. 

Kehittämistyötä voidaan kutsua emansipatoriseksi toiminnaksi, koska siinä työn-

tekijät muuttavat omaa työtään ja toimintatapojaan. Siinä kuvitellaan asioiden 

tapahtumista etukäteen ja sen jälkeen se toteutetaan. Perusajatus kehittämi-

sessä on se, että siinä käytetään tietoa muutokseen ja että työntekijät ovat ky-

keneväisiä toimimaan uutta luovalla tavalla, oppimaan ja ottamaan käyttöön 

piilossa olleita inhimillisiä voimavaroja. Nykyaikana työpaikoilla yleisesti tapah-

tuva uudistamisen ja muutoksen tekemisen onnistuminen perustuu työntekijöi-

den luovuuteen ja voimaantumiseen. (Kiikkala 2007, 66–71.) 

 

Kehittämisellä pyritään muutokseen ja kohtaamaan selkeästi määritelty tavoite. 

Työyhteisössä kehittämistä voidaan kuvata käytännöllisten asioiden korjaami-

sena, parantamisena ja edistämisenä. Menneestä tulevaan suuntautuvalla muu-

toksella voidaan muuttaa asioita määrällisesti, laadullisesti tai rakenteellisesti. 

Kehittämistoimintaa voi suunnata eri kohteisiin esim. työntekijöihin, rakenteisiin 
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ja prosesseihin sekä tuotekehitykseen. Nykyisin kehittämistoiminta nähdään 

laajemmin, erilaisissa verkostoissa ja sen lähtökohta on käytännöllinen. Kehit-

tämistoiminnassa käytetään hyväksi tutkimuksen tietoa, josta saadaan välineitä 

käytännön sovellutukseen. (Toikko & Rantanen 2009, 14–19.) 

 

 

6.2. Tutkimusprosessi 

 

Olin informoinut perhepäivähoitajien ammatillisuutta tukevasta vertaisryhmästä 

Joensuun kaupungin yhden päivähoitoalueen perhepäivähoitajia ja pyytänyt 

sieltä mukaan osallistujia. Yhdeksästä vapaaehtoisesta valitsin perhepäivähoi-

tajien vertaisryhmään kuusi jäsentä. Se oli mielestäni sopiva määrä hoitajia, 

sillä liian suuressa ryhmässä voi olla hankaluutena osallistaa kaikki jäsenet mu-

kaan. Valinnassa pyrin ottamaan huomioon, että hoitajat olivat mahdollisimman 

laajalta alueelta, näin mukana eivät olleet aivan lähekkäin asuvat ja hyvin toisil-

leen tutut työntekijät. Eskolan & Suorannan (2005, 61–63) mukaan laadullisen 

aineiston koon määrittelemiseksi ei ole tiettyä sääntöä eikä aineiston koolla ole 

suoraa yhteyttä ja merkitystä siihen, miten tutkimus onnistuu. Aineisto on tutki-

jalle apuväline, kun hän muokkaa tutkittavasta ilmiöstä ymmärrettävää. Laadul-

lisessa tutkimuksessa aineistoa on kuitenkin oltava riittävästi, jotta saadaan sel-

ville, ettei siitä tule enää uutta tietoa. Tämän aineiston kyllääntymisen eli satu-

raation tutkija saavuttaa, kun hän on tietoinen siitä, mitä aineistostaan etsii. 

 

Mielestäni opinnäytetyössäni saturaatiopiste saavutettiin hyvin kuuden perhe-

päivähoitajan alku- ja loppukyselyvastauksilla sekä ryhmähaastattelulla. Oli tär-

keää käyttää erilaisia tutkimusmenetelmiä materiaalia kerätessä, sillä tämä 

mahdollisti minulle asioihin perehtymisen eri perspektiiveistä. Keskeistä oli 

myös se, että hoitajien kokemuksista löytyi vastakkaisiakin mielipiteitä. Olin itse 

selvillä, minkälaista tietoa hain aineistosta. Tässä auttoivat työn rajaaminen ja 

tutkimuksen selkeät tavoitteet. 

 

Perhepäivähoitajien ammatillisuutta tukeva vertaisryhmä kokoontui ajalla 

31.10.–10.12.2012 kuusi kertaa Joensuun kaupungin päivähoitotoimistolla ja 

kullekin tapaamiselle oli varattu aikaa1,5 tuntia. Perhepäivähoidon puolesta 
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meillä oli mahdollisuus saada iltoihin kahvia, teetä ja pientä syötävää. Tarvitta-

vat monisteet pystyin ottamaan päivähoitotoimistossa. Jokaisen kokoontumis-

kerran jälkeen me kaksi ryhmän ohjaajaa ja mukana olleet havainnoijat pidimme 

yhteenvedon illan tapahtumista ja arvioimme sitä. 

 

Alkuperäinen Mie ite -ryhmämateriaali käsitteli lapsen kehitystä sekä tarjosi dia-

logista ja kunnioittavaa kanssakäymistä sellaisille vanhemmille, joita kiinnostaa 

keskustella lapsensa ohjaamisesta muiden vanhempien ja työntekijöiden kans-

sa (Mie ite -ryhmä 2012, 4). Sen sisältö muokattiin käsittelemään 1–6-

vuotiaiden lasten kasvatuksellista tukemista perhepäivähoidossa ja ryhmän 

avulla pyrittiin kehittämään hoitajien ammatillisuutta. Vertaisryhmässä jokaiselle 

illalle oli oma teemansa, asia-aihe, mitä siellä käsiteltiin. Koska tein ryhmään 

osallistuville hoitajille ns. alkukartoituskyselyn, tarkensin vielä niiden vastausten 

pohjalta ryhmäkertojen sisältöjä. Muokkasin niitä hieman, vaikka suoranaisia 

ehdotuksia hoitajat eivät iltojen aiheisiin osanneet antaa. Kun on kyse laadulli-

sesta tutkimuksesta, elää tutkimussuunnitelma tutkimushankkeen mukana (Es-

kola & Suoranta 2005, 15). 

 

Ryhmäkertojen teemoja olivat mm.: 

 Perhepäivähoitajan voimavarat. 

 1–6-vuotiaan lapsen kehitys. Leikin merkitys kehitykselle. 

 Lapsen käyttäytymisen ja tunteiden ymmärtäminen sekä myönteinen pa-

laute. Perhepäivähoitajan johdonmukainen toiminta ja yhteiset pelisään-

nöt. 

 Myönteinen vuorovaikutus lapsen kanssa, lapsen käyttäytymisen ohjaa-

minen ja hoitajan omat tunteet. 

 Ammatillisuus ja perhepäivähoitajan minäkuva. 

 Ryhmästä nousevia ajankohtaisia teemoja, ryhmän toiminnan päättämi-

nen. 

 

Toimintaan osallistamisella pyritään lisäämään ihmisten omia vaikutusmahdolli-

suuksiaan asioihinsa. Osallistamisen edistämisellä he saavat lisää voimavaroja 

ja keinoja sekä uskoa itseensä, että he voivat vaikuttaa elämäntilanteeseensa. 

Näissä tilanteissa annetaan henkilöille itselleen mahdollisuus toimia ja ohjaaja 
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on vain käynnistämässä osallistamisprosessia. (Innostaja 2012.) Osallistavien- 

esim. luovien menetelmien avulla pyritään helpottamaan ihmisten osallistumista 

tilanteeseen ja saattaa asia ymmärrettävästi esille (Laitinen 2002, 2). 

 

Perhepäivähoitajia osallistettiin mukaan ryhmätoimintaan luovilla menetelmillä, 

joita sisällytettiin jokaiseen kokoontumiseen. Mielestäni näiden harjoitteiden 

avulla oli mahdollisuus saada herätettyä ryhmässä olevien perhepäivähoitajien 

tietoisuus omasta ammattiosaamisesta sekä oman itsensä hyväksymisestä. 

Sitä kautta he pystyivät ikään kuin vapautumaan dialogiseen vuorovaikutussuh-

teeseen keskenään. Ammatillisen vertaisryhmän tavoite oli osallistaa ja voi-

maannuttaa hoitajia. Ryhmäkertojen sisällöt pyrittiin kokoamaan mielekkäiksi, 

jotta he saisivat ryhmästä välineitä työssään jaksamiseen, yhteisöllisyyden tun-

teen itselleen sekä vertais- ja ammatillista tukea. Vuorovaikutuksellisen tukemi-

sen avulla pystyttiin auttamaan hoitajia löytämään omia voimavarojaan. 

 

Seuraavassa tuon esille vain joitakin harjoitteita, mitä ryhmäiltoina teimme ja 

perhepäivähoitajien suhtautumista toimintoihin. Ensimmäisen illan aikana tutus-

tuimme toisiimme, kävimme läpi ryhmän sääntöjä esim. kaikkien vaitiolovelvolli-

suuden. Kerroin perhepäivähoitajille havainnoijien tehtävän ryhmässä. He olivat 

toiminnassa taustalla ja ryhmäläisten lähdettyä ohjaajat sekä havainnoijat ar-

vioivat yhdessä illan kulkua. Kahvittelun ja esittelykierroksen jälkeen lattialle 

laitettiin tunnetilakortteja, joihin oli piirretty eläimiä ja kirjoitettu joku tunne. Jo-

kainen sai valita 2 korttia ja kertoa toisille mikä tunne veti puoleensa ja mikä 

kuva kertoo itsestä. Näin pääsimme tutustumaan ja lähestymään toisiamme. 

 

Pöydällä oli paljon lehdistä leikattuja kuvia, joista hoitajat saivat tehdä yhteisen 

perhepäivähoitajien voimavarataulun päivähoitotoimiston kokoushuoneen sei-

nälle. Lopuksi he saivat jokainen kertoa tarinansa liimaamistaan kuvista. Perhe-

päivähoitajat saivat täyttää myös ns. voimavaralomakkeen, jossa oli aloitettu 

lauseita esim. ”Toivoisin elämältä…”, ”Parasta tällä hetkellä elämässäni on…”, 

”Sain kiitosta, kun…”, ”Elämä on ihanaa, kun…”, ”Haluaisin mieluiten…”. Toisel-

la ryhmäkerralla näiden kirjoitusten purkaminen oli liikuttava tilanne. Hoitajat 

antoivat luvan liittää ne seinälle heidän yhteiseen voimavaratauluunsa. 
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Perhepäivähoitajat suhtautuivat hyvin siihen, että harjoitteita otettiin mukaan. 

Tullessaan ryhmäiltaan he alkoivat jo innolla odottaa ja kyselivät, mitä heille on 

keksitty tälle kerralle. Jossain vaiheessa he alkoivat kutsua harjoitteita ”korttipe-

leiksi” ja kertoivat mitä merkitystä niillä oli ollut heille ja minkälaisia tunteita ne 

olivat tuoneet pintaan. Kolmannella ryhmäkerralla he pystyivät jo antamaan pa-

lautetta toisistaan ja siihen mahdollisti jokaisen oma pahvilautanen, johon toiset 

kirjoittivat jotain positiivista lautasen omistajasta. Tällä kerralla teimme myös 

yhteisen sadutuksen jokaisen valitsemasta kahdesta kuvasta. 

 

Neljännellä kerralla käsittelimme paljon tunteita. Perhepäivähoitajat saivat eri 

tavoin osallistua illan kulkuun. Hauskinta ja loppujen lopuksi eniten rohkeutta 

vaativinta oli esittää toisten edessä pantomiimina tunteita ja tekemistä. Toisten 

piti arvata, mistä tunteesta on kyse. Viides kerta aloitettiin Positiivareitten voimia 

antavalla runolla. Suosittuja olivat Gordonin myönteiset kortit, joiden avulla sai 

antaa kehuja toisille ja hoitajien oma A4 kokoinen voimavarataulu. Siihen hoita-

jat leikkasivat ja liimasivat innoistuneina kuvien lisäksi lauseita, runoja, aforismia 

ja halutessaan he saivat piirtää siihen. Lopuksi jokainen sai kertoa omasta tuo-

toksestaan, itselleen voimia tuottavista asioista. Verantakorttien avulla oli hyvä 

kääntää katsetta tulevaan ja kertoa, mikä on oma elämäntilanne 6 kk:n kuluttua. 

 

Kuudennelle ja viimeiselle kerralle jokainen ryhmäläinen sai tuoda omia valoku-

viaan ja kertoa niistä elämäntarinaansa. Koimme yllätyksen, kun kaksi hoitajaa 

oli innostunut kertomaan sen kirjoittamansa tarinan välityksellä. Toinen heistä 

oli yöllä miettinyt ja aamulla kirjoittanut runomuotoisen kertomuksen valokuvista. 

Hän sanoi, ettei olisi ikinä kirjoittanut tällaista, jos hän ei olisi saanut olla muka-

na tässä vertaisryhmässä, runo on kuulema ryhmän ansioita. Molemmat kerto-

mukset olivat koskettavia ja saivat niin lukijat kuin kuuntelijat liikutuksen valtaan. 

Kaikki ryhmäläiset osallistuivat omalla tavallaan elämäntarinansa kerrontaan. 
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6.3. Laadullinen tutkimusmenetelmä 

 

Ymmärtääkseni tutkittua ja monimutkaista ilmiökokonaisuutta, oli perusteltua 

lähestyä sitä laadullisen tutkimuksen keinoin. Laadullisessa eli kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on lähtökohtana kuvata todellista elämää ja kohdetta kokonais-

valtaisesti. Tutkimuksessa pyritään jo olemassa olevan todentamisen sijaan 

löytämään tai paljastamaan vähän tunnettuja näkökohtia. Laadullinen tutkimus 

on kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja siinä aineistoa kootaan aidoissa tilan-

teissa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161–163.) 

 

Tutkija yrittää paljastaa yllättäviä asioita ja siksi lähtökohta ei voi olla teoria vaan 

aineiston monisäikeinen ja perinpohjainen tarkastelu. Menetelmässä käytetään 

mielellään keinoja, joiden avulla saadaan esille tutkittavien näkökulmat ja hei-

dän ”äänensä”. Kohderyhmä, jolle tutkimus tehdään, valitaan laadullisessa tut-

kimuksessa tarkkaan, ei satunnaisesti. Tutkimus on joustava ja suunnitelmia 

voidaan muuttaa sen aikana. Tutkimustulokset ovat ainutlaatuisia ja aineistoa 

tulisi tulkita sen mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 164.) 

 

Laadullista tutkimusta voi kuvata prosessiksi. Siinä tutkija itse on aineistonke-

ruun väline ja siksi voidaan nähdä, että aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkin-

nat kehittyvät tutkijan omassa tietoisuudessa pikkuhiljaa tutkimusprosessin ede-

tessä. Tutkimustoiminnan ymmärtäminen on myös jonkinlainen oppimistapah-

tuma. Prosessiksi laadullista tutkimusta voidaan luonnehtia senkin vuoksi, että 

tutkimuksen etenemisen eri vaiheet eivät ole välttämättä selkeitä vaan tutki-

muksen edetessä ratkaisut voivat muotoutua uudelleen tai muuntua. (Kiviniemi 

2010, 70.) 

 

Erityispiirteenä tutkimusmenetelmälle voidaan pitää, että näin tehdyllä tutkimuk-

sella tavoite ei ole löytää luonnontieteellisessä mielessä totuutta tutkittavasta 

asiasta vaan tehdä perusteltuja tulkintoja ilmiökokonaisuudesta. Tutkimusai-

neiston kokoa ei määrittele laadullisessa tutkimuksessa määrä vaan sen laatu. 

Tutkimusaineiston avulla pyritään ymmärtämään asiaa tai ilmiötä. Siinä pyritään 

usein - erityisesti kriittisesti suhtautuvassa tutkimuksessa - kyseenalaistamaan 
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vanhoja ajatusmalleja ja selittämään kyseessä oleva ilmiö siten, että asiasta on 

mahdollisuus ajatella toisin, saada uusia näkökulmia. (Vilkka 2005, 98–126.) 

 

Tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle on osallistuvuus. Tutkija osallistuu tutkit-

tavien elämään yrittämättä muuttaa sitä ja toisaalta osallistujien mielipiteet tule-

vat paremmin esiin heidän osallistuessaan tutkimuksen kulkuun. Tutkija joutuu 

pohtimaan suhtautumistaan tapahtumiin, sitä ottaako hän niihin kantaa vai ei? 

Laadullisen tutkimuksen piirteitä on myös se, että siinä tutkimusotanta on mää-

rällisesti varsin pieni ja sen analysointi on mahdollisimman perusteellista. Sa-

moin se, että tutkittavalla ei ole ennakkoon oletuksia kohteesta tai tuloksista. 

Tutkijalla on tietenkin aikaisempia elämän mukanaan tuomia kokemuksia, mutta 

ne eivät rajaa tutkimuksen toimia. Laadullisen tutkimuksen analyysissa tutkijalla 

on mahdollisuus yllättyä ja oppia uutta. Aineisto ikään kuin antaa tutkijalle voi-

maa löytää uusia katsantokantoja asioihin. Se koostuu ihmisten arkiajattelusta 

ja kokemuksista, vaikka sitä kutsutaan tieteelliseksi aineistoksi. (Eskola & Suo-

ranta 2005, 15–21.) 

 

Opinnäytetyössä käyttämäni vertaisryhmä on hyvä esimerkki laadullisesta tut-

kimuksesta. Siinä perhepäivähoitajat saivat tuoda esille mielipiteitään, koke-

muksiaan ja asiantuntijuuttaan toisten peilattavaksi sekä mahdollisesti uusien 

näkökulmien avaamiseksi. 

 

 

6.4 Aineiston hankinta 

 

Lähetin infokirjeet tulevasta perhepäivähoitajien ammatillisuutta tukevasta ver-

taisryhmästä hoitajille, havainnoijille, päivähoidon johtajalle ja -aluevastaaville 

(liite 1). Sen mukana perhepäivähoitajat saivat alkukartoitukseen tarkoitetun 

kyselylomakkeen (liite 2), jonka he täyttivät ja palauttivat ensimmäisellä kokoon-

tumiskerralla. Lisäksi ensimmäisellä tapaamisella jaoin heille allekirjoitettavaksi 

lupalapun, jossa he hyväksyvät valokuvaamisen, kyselyvastaustensa ja ryhmä-

haastattelumateriaalin käytön nimettömänä opinnäytetyössäni (liite 3). Ryhmäil-

tojen loppuessa annoin hoitajille ryhmän toiminnasta loppukartoitukseen käytet-
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tävät kyselylomakkeet (liite 4), jotka he palauttivat postitse. Sen jälkeen pidin 

heille vielä yhteisen ryhmähaastattelun (liite 5). 

 

Jokaisesta tapaamiskerrasta pidin omaa ryhmäpäiväkirjaa, jota kirjoitin aina 

kokoontumisten jälkeen. Päiväkirja oli tärkeä väline omaan oppimiseeni ryhmän 

ohjaamisesta. Jokaisella kerralla kirjasin siihen mm. asioita ryhmään valmistau-

tumisesta, kuvasin ryhmäkerralla käsiteltävät asiat ja illan tapahtumat. Tein 

muistiinpanoja onnistumisen kokemuksista, tavoitteiden saavuttamisesta ja 

ryhmän toiminnasta. Kirjasin mitä tekisin toisin ja mieleeni nousseita erityis-

huomioita. Ryhmäpäiväkirjaan arvioin myös omaa työskentelyäni ryhmänohjaa-

jana ja parityöskentelyämme sekä mitä eväitä tuli seuraaville ryhmäilloille. Päi-

väkirjaa pidin pääasiassa oman kehittymiseni ja työskentelyn arvioinnin seu-

raamiseksi, mutta tarvittaessa pystyin käyttämään sitä myös aineistoa ana-

lysoidessa. En liittänyt päiväkirja-aineistoa mukaan analyysipolkuun ja teemoit-

teluun, vaan käytin sitä perhepäivähoitajien ammatillisuutta tukevan vertaisryh-

män kokemuksellisena lähteenä opinnäytetyössäni. 

 

Olin kiinnostunut hoitajien näkökannoista. Tämän vuoksi en käytä havainnoijina 

toimineitten perhepäivähoidon ohjaajien arvioita ryhmäkerroista ja havainnointe-

ja materiaalina tässä opinnäytetyössä. Ryhmäkerroilla ottamiani valokuvia en 

myöskään hyödynnä tutkimusaineistona. Tarvitsin kuvausluvan osallistujilta, 

koska halusin opintojeni vuoksi valokuvata ryhmässä käyttämiämme erilaisia 

sosiaalipedagogisia luovia menetelmiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen avulla saadaan tietoa mm. siitä, millaiset käsitykset 

ihmisten toiminnan taustalla on. Lomakkeen avulla kysytään kaikilta tutkittavilta 

puolistrukturoidut kysymykset, jotka ovat samassa järjestyksessä ja muodossa. 

Olennaista ei ole kysymysten määrä vaan laatu, aineiston monipuolisuus, sekä 

vastaavuus laadullisen opinnäytetyön sisällöllisiin tavoitteisiin ja kohderyhmän 

tarpeisiin. (Vilkka & Airaksinen 2003, 63–64.) 

 

Tutkimussuunnitelma on se perusta, jolle kyselylomake suunnitellaan. Tutki-

musprosessissa yhdistyvät tutkimussuunnitelma ja kyselylomake. Puolistruktu-

roiduilla, avoimilla kysymyksillä ei rajata ja ohjata tutkittavien vastaamista. Ky-
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symyksiä suunniteltaessa on hyvä miettiä tarkkaan, minkälaista tietoa tutkimuk-

seen tarvitaan. Tutkimussuunnitelmassa olevaan tutkimustehtävään etsitään 

vastausta kyselylomakkeesta. Vastaajat tulee valita siten, että heillä on tietoa 

vastata esitettyihin kysymyksiin. Tärkeää on myös testata kyselylomake ennen 

sen antamista tutkimukseen osallistuville vastaajille. Näin voidaan arvioida mm. 

kysymysten ja ohjeiden selkeyttä sekä vastausaikaa. Samoin saadaan selville, 

jos kyselystä puuttuu jotain oleellista tai siinä on turhia kysymyksiä. (Vilkka 

2005, 84–89.) 

 

Testasin kyselylomakekysymyksiä perhepäivähoidon ohjaajien kanssa, sillä 

mielestäni he pystyivät hyvin arvioimaan, saisinko kysymyksillä tarvitsemaani 

tietoa. Keskustelin niistä myös ryhmää kanssani ohjanneen päivähoidon perhe-

työn lastentarhanopettajan kanssa. Tutkijana olin itse vastuussa siitä, sainko 

oleellista tietoa tutkimukseeni. Kaikki perhepäivähoitajat vastasivat alku- ja lop-

pukartoituskyselyihin ajallaan, joten sain tarvittavat tiedot heti käyttööni. 

 

Ladullisen aineiston yleisin keruutapa on haastattelu ja sen tavoitteena on sel-

vittää mitä mieltä haastateltavat ovat kyseisestä asiasta. Tilanne kuvastaa kes-

kustelua, jota haastattelija johdattelee ja se tapahtuu hänen aloitteestaan. 

Haastattelun vuorovaikutustilanteessa molemmat osapuolet vaikuttavat toisiin-

sa. (Eskola & Suoranta 2005, 85.) 

 

Ryhmähaastattelulla tarkoitetaan sellaista tilannetta, jossa paikalla on samaan 

aikaan useita haastateltavia. Samoin siinä voi olla myös useampi haastattelija, 

jolloin heidän on sovittava etukäteen roolinsa. Sitä voidaan käyttää yksilöhaas-

tattelun sijasta tai sen lisäksi. Ryhmähaastattelun etuja on, että samalla kertaa 

saadaan monta ihmistä haastateltua, siinä henkilöt saavat toisiltaan tukea ja 

sen avulla voidaan saada asiasta enemmän tietoa. Sopiva määrä haastateltavia 

on 4–8 ja olisi suotavaa, että he olisivat homogeeninen joukko. Tällöin he ym-

märtävät toistensa puhetta ja esitetyt kysymykset. Koska ryhmähaastattelussa 

syntyy yleensä paljon keskustelua ja ilmapiiri on vapaa, haastattelu olisi hyvä 

nauhoittaa ja siihen tarvitaan osallistujilta lupa. Nauhat kannattaa purkaa heti 

haastattelujen jälkeen. Ongelmaksi voi muodostua se, että haastateltavien ää-

niä ei voida erottaa toisistaan kovin hyvin.(Eskola & Suoranta 2005, 94–98.) 
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Kyselyyn verrattuna haastattelun etuna on sen joustavuus. Siinä haastattelija 

voi toistaa kysymyksen, oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä, selventää ilmauk-

sia ja käydä keskustelua haastateltavan kanssa. Kysymykset voidaan esittää 

siinä järjestyksessä, mikä haastateltavasta tuntuu parhaalta. Tarkoitus on saada 

esille mahdollisimman paljon kokemuksia. Tämän vuoksi tutkija voi antaa kysy-

mykset tai haastattelun aiheen etukäteen haastateltaville, jotta he voivat tutus-

tua niihin. Se on suotavaa haastattelun onnistumisen kannalta. Tämä on myös 

eettisesti perusteltua, näin haastateltava tietää etukäteen mihin lupautuu. 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 75.) 

 

Teemahaastattelussa on aihepiirit määrätty etukäteen. Menetelmä on vapaa-

muotoisempi kuin strukturoitu haastattelu, joten kysymykset ovat muodoiltaan 

vapaampia ja niitä ei tarvitse aina esittää tietyssä järjestyksessä. Näin haastat-

telijalla on mahdollisuus käsitellä asioita haluamassaan ja tilanteen vaatimassa 

järjestyksessä sekä tarvittaessa rajata aiheiden laajuuksia. Haastattelijan on 

kuitenkin pidettävä huoli, että etukäteen päätetyt teemat käsitellään haastatte-

lun aikana. (Eskola & Suoranta 2005, 86.) 

 

Ryhmähaastattelun alussa kerroin hoitajille tilanteen kulun ja sen nauhoittami-

sesta olimme keskustelleet jo aiemmin. Tässä yhteydessä kertasin vielä vai-

tiolovelvollisuuden koskevan meitä kaikkia, muistutin heidän allekirjoittaneen 

lupalapun aineiston käytöstä tutkimuksessani ja ettei heidän henkilöllisyytensä 

paljastu opinnäytetyössä. Ryhmähaastattelu kesti tunnin ja alkujännityksen jäl-

keen tunnelma vapautui. Haastateltavina ollessa he eivät puhuneet kovin paljon 

muista asioista ja antoivat toisilleen rauhan kertoa mielipiteensä loppuun ennen 

oman puheenvuoron alkamista. Haastattelijana seurasin, että jokainen sai vas-

tata kyseessä olleeseen kysymykseen, joten kaikkien ääni tuli otettua huomioon 

keskustelussa. Pyysin hoitajia kertomaan nimensä ennen puheenvuoroaan, 

joten tämä helpotti litteroimistyötäni. 

 

Ryhmähaastattelun avulla sain syvennettyä ja tarkennettua perhepäivähoitajien 

kyselylomakevastauksia. Sen aikana pystyin itse kysymään tarkennuksia kuu-

lemastani ja olinko ymmärtänyt asian oikein sekä selkeyttämään hoitajille etukä-

teen antamiani kysymyksiä. Ryhmässä koin saavani heiltä paremmin tietoa kuin 
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yksilöhaastattelun avulla. He kaikki ovat asiantuntijoita alallaan ja yhdessä ol-

lessa heidän oli helpompi kertoa ajatuksiaan. He saivat tukea toisistaan ja pys-

tyivät myös olemaan eri mieltä, koska olivat jo ryhmäkerroilla tutustuneet toisiin-

sa. Kuusi haastateltavaa ryhmässä oli mielestäni sopiva määrä. Nauhurin käyt-

töä testasin monta kertaa ennen varsinaista haastattelua. Olin varautunut myös 

siihen, että mikäli nauhurin lakkaa toimimasta, olisin jatkanut haastattelun nau-

hoittamista kännykälläni. 

 

 

6.5 Analyysi 

 

Kyselylomakkeet ja haastattelut puretaan. Litterointitapa riippuu siitä, minkälais-

ta analyysia tutkija käyttää. Vaikka tehtävä on työläs, kannattaa aineisto purkaa 

kokonaisuudessaan. Litteroidessa aineistoon pääsee jo alustavasti tutustu-

maan, mikä helpottaa seuraavaa työvaihetta eli aineiston analyysia. Tutkijan 

tehtävä on prosessoida itse aineistosta analyysinsa ja tulkintansa. Laadulliselle 

tutkimukselle on ominaista, että vastaajat saavat tuoda omat näkökulmansa 

esille ja tällainen aineisto innostaa tutkijan ajattelua, hän voi löytää siitä uusia 

näkökulmia. (Eskola 2007, 159–162.) 

 

Analyysin tarkoitus laadullisessa aineistossa on jäsentää materiaalia ja sen 

kautta saattaa esille uutta tietoa tutkittavana olleesta asiasta. Analyysin avulla 

tiivistetään aineisto, hävittämättä kuitenkaan sen sisältämää informaatiota ja 

samalla selkeytetään sisältöä. Laadullisten aineistojen käsittelystä on vähän 

tietoa ja niinpä tulkintojen tekeminen voi olla vaikeaa. Myös lähestymistavan 

tieteellisyyttä ja tieteellisen tiedon tuottamista on kyseenalaistettu. (Eskola & 

Suoranta 2005, 137.) Aineiston analyysivaihe ja luotettavuuden arviointi on vai-

kea erottaa toisistaan laadullisessa tutkimuksessa. Tutkija joutuu koko proses-

sin ajan miettimään valintojaan ja sitä myöten pohtimaan analyysin kattavuutta 

sekä työn luotettavuutta. Tavallaan hän on itse tutkimuksen luotettavuuden mit-

tari. (Eskola & Suoranta 2005, 208–210.) 

 

Perhepäivähoitajien ammatillisuutta tukevan vertaisryhmän alkukartoitus-

kyselyyn vastaamalla perhepäivähoitajilla oli mahdollisuus vaikuttaa ryhmäker-
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tojen sisältöihin. Ennen ryhmän alkua tehtävällä kyselyllä saatoin kartoittaa hoi-

tajien tilannetta ennen ammatillisuutta tukevaa vertaisryhmää ja millaisia odo-

tuksia heillä oli siitä. Perhepäivähoitajat eivät tuoneet alkukartoituskyselyn vas-

tauksissaan esille mitään konkreettisia aiheita, mitä asioita he haluaisivat käsi-

teltävän ryhmässä. Opinnäytetyöni kannalta oli oleellista tehdä kyselyt perhe-

päivähoitajille ennen ryhmäkertojen alkua. Niistä sain esim. arvokasta tietoa 

hoitajien ammatillisuudesta. Näitä asioita saatoin myöhemmin verrata loppukar-

toituskyselyyn nähden. Käytin myös alkukartoituskyselyjen tuloksia hyväkseni 

analysoidessani koko opinnäytetyön aineistoa. 

 

Loppukyselyllä kartoitin perhepäivähoitajien kokemuksia ammatillisuutta tuke-

vasta ryhmästä, miten he kokivat vertaisryhmän ja saivatko he sieltä ammatillis-

ta tukea. Lisäksi siinä oli mukana joitakin kysymyksiä, mitä en käyttänyt opin-

näytetyössäni vaan ne auttavat perhepäivähoidon ohjaajia kehittämään tällaista 

toimintaa eteenpäin. Loppukartoituskysymyksiä muokkasin hoitajille tekemäni 

alkukyselyn vastausten pohjalta. Näin sain tarkennettua loppukysymyksiä konk-

reettisemmiksi. Alkuperäiset kyselylomakkeet oli Mie ite -ryhmässä tarkoitettu 

vanhemmille, jonka vuoksi koin oman opinnäytetyöni kannalta alkukartoitus-

kyselyn tärkeänä. Sen avulla aloin kohdentaa loppukyselyitä vielä enemmän 

perhepäivähoitajille sopivammiksi. Loppukartoituskyselyn avulla saatoin paneu-

tua tarkasti jokaisen hoitajan omakohtaisiin kokemuksiin vertaisryhmästä. He 

täyttivät ne yksin ja näin ollen toisten mielipiteet eivät sillä hetkellä vaikuttaneet 

heidän vastauksiinsa. Alku- ja loppukartoituskyselyistä sain hyvin yhdistettyä 

perhepäivähoitajien työhön liittyviä asioita. Loppukartoituskysymykset litteroin 

ennen ryhmähaastattelua, joten sain niistä selville, mitä mahdollisia asioita 

haastattelussa pitää vielä tarkentaa. Loppukartoituskysely oli hyvänä pohjana 

ryhmähaastattelulle. Analyysivaiheessa kyselyistä saamani tiedot yhdistin ryh-

mähaastattelusta saamiini tietoihin. 

 

Ryhmähaastattelun tarkoituksena oli, että hoitajat vielä yhdessä reflektoivat ko-

kemaansa ja tuottavat lisäaineistoa opinnäytetyöhöni. Annoin ryhmähaastatte-

lukysymykset mietittäväksi perhepäivähoitajille ennen varsinaista tilaisuutta, 

joka pidettiin 10.12.2012 päivähoitotoimistolla. Aiheet näihin kysymyksiin sain 

opinnäytetyön tutkimuskysymyksistä ja kiinnittäessäni huomiota löytyneisiin 
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avainsanoihin litteroidessani perhepäivähoitajien loppukartoituslomakkeiden 

vastauksia. 

 

Tavallaan koko tutkimus tähtää siihen, että kerätty aineisto analysoidaan, tulki-

taan ja siitä tehdään johtopäätöksiä. Aineiston keruun jälkeen tiedot tarkaste-

taan, tarvittaessa tietoja täydennetään ja lopuksi aineisto järjestetään. Kvalitatii-

visessa tutkimuksessa analyysia tehdään koko prosessin kuluessa, varsinkin 

silloin, jos tietoa on kerätty eri metodeilla. Toivottavaa on, että analyysi suorite-

taan heti keruuvaiheen jälkeen. Laadullisessa tutkimuksessa analysointi on 

haastavaa, koska aineisto on runsasta ja elämänläheistä. (Hirsjärvi ym. 2009, 

221–225.) 

 

Analyysia voidaan tehdä siten, että sitä lähestytään jonkin teorian tai teoreetti-

sesti perustellun näkökulman myötä. Myös haastattelun teemat voivat toimia 

aineiston jäsentäjinä ja näin ollen tutkija voi hyödyntää niitä analysoidessa ja 

koodatessa materiaalia. (Eskola & Suoranta 2005,151.) Aineistostaan tutkija voi 

nostaa näkyviin teemoja, jotka selventävät tutkimusongelmaa. Tutkimustekstis-

sä lomittuvat keskenään teoria ja tutkimuksen havainnot, joita teemoittelun on-

nistumiseksi tarvitaan. Kun on pyrkimys ratkaista käytännöllistä ongelmaa, on 

teemoittelu siihen hyvä analysointitapa. Siinä painotetaan, mitä teemoista on 

sanottu. (Eskola & Suoranta 2005,174–180.) 

 

Opinnäytetyössä analysoin aineistoja vaiheittain alku- ja loppukartoituskyselyjen 

mukaan sekä ryhmähaastattelun jälkeen. Koska olin tehnyt hoitajille alku- ja 

loppukartoituskyselyt sekä ryhmähaastattelun, oli mielestäni tarkoituksenmu-

kaista alkaa teemoitella aineistoja. Teemat olivat asioita, jotka tulivat esiin mate-

riaalista. Analyysipolussa (liite 6) näkyy kaaviona tutkimuksen aineistonkäsittely. 

Kokosin erikseen alku- ja loppukartoituskyselylomakkeista jokaiseen kysymyk-

seen liittyvät vastaukset yhteen. Etsin niistä samankaltaisuuksia, joiden merkit-

semisessä käytin apuna merkkikoodeja. Näin sain siirrettyä hajallaan olevat 

aineistot tiettyjen koodien alle. Tutustuin tähän aineistoon lukemalla sitä huolel-

lisesti läpi. Omaa ryhmänohjaajan päiväkirjaani en erikseen käsitellyt, koodan-

nut ja järjestellyt teemojen alle. Tuloksissa mainitsen siihen kirjaamani muuta-

man asian. Siinä hoitajat kertovat tunnelmiaan vertaisryhmästä. 
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Ryhmähaastatteluaineiston purin nauhalta litteroimalla sen tietokoneelle. Nau-

hoituksen laatu oli hyvä, joten sain kirjattua kaiken oleellisen talteen. Kirjoitta-

mista auttoi myös se, että hoitajat kertoivat nimensä ennen vastaamista. Perhe-

päivähoitajat olivat yllättävän lyhytsanaisia niin kyselyihin vastatessa kuin ryh-

mähaastattelussakin. Puhtaaksi kirjoittaminen onnistui vaivatta ja jätin pois sel-

laiset puheenosat, jotka eivät varsinaisesti kuuluneet haastatteluaiheeseen. Lit-

teroitua aineistoa kertyi kyselyistä yhteensä seitsemän sivua ja ryhmähaastatte-

lusta yhdeksän, kirjoitettuna fontilla 12 ja rivivälillä 1. Litteroinnin jälkeen luin 

aineistoa monta kertaa läpi, jotta se tuli minulle tutuksi ja pystyin pääsemään 

siihen sisälle. Haastatteluaineistossa vastaukset olivat jo suurin piirtein omien 

kysymystensä alla kirjoittaessani ne tietokoneelle. Etsin niistä samankaltaisuuk-

sia kuten kyselyiden vastauksista ja merkitsin ne koodeilla. Siirsin hajallaan ole-

vat ryhmähaastattelun aineistot yhteen niissä ilmenneiden merkkikoodien mu-

kaan. 

 

Koodattuani tuotoksista yhteneväisillä merkeillä hajallaan olevia samanlaisia 

asioita, alkoivat alateemat muodostua. Näin syntyneiden alateemojen (liite 7) 

alle keräsin alku- ja loppukartoituskyselyistä ja haastattelusta löytämäni yh-

teneväisyydet. Tässä vaiheessa yhdistin kyselylomakkeiden ja ryhmähaastatte-

lun teemat yhteiseksi aineistoksi, jota analysoin opinnäytetyössä. Tiivistin sa-

malla tekstiä, muokkasin joitakin puhetyylejä ja murresanoja, kuitenkaan muut-

tamatta aineiston sisältöä. Koodasin merkeillä alateemoista löytämäni yh-

teneväisyydet, joista yhdistämällä tuli aineiston pääteemat. Alateemoja kertyi 

yhteensä yksitoista ja pääteemoja kolme. 

 

Pääteemojen aiheet muodostuivat aineistosta löytyneiden avainsanojen mu-

kaan eli hoitajien kokemukset vertaisryhmässä toimimisesta, ryhmän merkitys 

ammatillisuudelle ja ryhmän merkitys omalle työlle. Tämän aineiston pohjalta, 

jossa oli alateemoja sisältäviä pääteemoja, kirjoitin tutkimuksen tulokset, pohdin 

niitä teoreettisen viitekehyksen kautta ja kytkin tuloksia aikaisempiin tutkimuk-

siin. 
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7 Tulokset 

 

 

7.1 Perhepäivähoitajien kokemukset vertaisryhmästä 

 

Vertaisryhmään osallistuneista perhepäivähoitajista melkein kaikki olivat sitä 

mieltä, että yksin työskentely ei ole ongelma. Jo työntekoa aloittaessa he tietä-

vät sen kuuluvan toimenkuvaan. Työ tehdään pääosin yksin, mutta työ itses-

sään ei ole ryhmäläisten mielestä yksinäistä. Omaan työhönsä ja hoitopäivien 

ohjelmaan voi hoitaja itse vaikuttaa paljon. Sitäkään he eivät koe hankalana, 

että kaikesta pitää vastata yksin. Esille tuli, että perhepäivähoitajan ei tarvitse 

laatia ihan minuuttiaikataulua ja joustoille on varaa toisella tavalla kuin päiväko-

dissa työskennellessä. Muita hoitajia lapsineen he tapaavat leikkipuistoissa ja 

erilaisissa toiminnoissa, kuten kerhoissa. Mielestään he voivat tarvittaessa pur-

kaa asioita toisten hoitajien kanssa ja perhepäivähoidon ohjaajaan on kuulema 

helppo ottaa yhteyttä. 

 

Perhepäivähoitajien yksintyöskentelyyn liittyen oli myös erilainen mielipide, jos-

sa hoitajasta ei olisi aivan yksin tekemään tätä työtä, hän tarvitsee lähellä asu-

van hoitajan jakamaan toimintaa kanssaan. 

 

Minä en tiedä, olisiko minusta ihan yksin työskentelijäksi. Mie tartten 
ihmisen lähelle, jonka kanssa voi vaihtaa ideoita ja tehdä kaikkea haus-
kaa, jakaa sitä lapsiryhmän toimintaa. Kuuntelen hyvin kateellisena näi-
tä, jotka nauttivat niin yksin olosta. Mulle eivät pelkästään lapset riitä pi-
temmän päälle, mie tarvitsen rinnalle ihmisen, joka myös tykkää tehdä 
ja touhuta lasten kanssa yhdessä. 

 

Odotuksiaan vertaisryhmältä hoitajat kuvasivat, että halusivat saada itselleen 

vertaistukea ja antaa sitä toisille. He halusivat tukea työssä jaksamiseen. Siellä 

toivottiin myös tapahtuvan ammatillisuuden ja itsensä kehittymisen lisääntymis-

tä. Osa kertoi ottaneensa vertaisryhmään tulemisen haasteena itselleen ja joku 

kokeneensa ryhmään tulon pienoisena jännityksenäkin. Ryhmästä haluttiin op-

pia sosiaalisia valmiuksia: mm. vuorovaikutustaitojen paranemista, keskustelu-, 

kuuntelu- ja asioiden puheeksi ottamisen taitojen lisääntymistä sekä yhteistyö-
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kyvyn parantumista toisten hoitajien kanssa. Tärkeänä perhepäivähoitajat koki-

vat myös oman monipuolisuuden ja avarakatseisuuden lisääntymisen. 

 

Siellä ei ollu pelkästään työasioita ja se oli erittäin hyvä. Että tuli muuta-
kin, kun työasioita. Kun yleensä työkokouksissa on vain pelkästään työ-
asiaa ja nekin käydään sitten niin vilkkaasti, yks asia ja sitä seuraava ja 
seuraava niin siinä ei kerkiä mitään muuta. Kyllä tämä ryhmä anto sitä 
kautta paljon, että ei ollu pelkästään työasioita. 

 

Just näillä korttipeleillä ja muilla tekemisillä, että minustahan sieltä kai-
veltiin itseään jokainen. Ei vaan sitä, mitä saatiin toisesta. Piti ihan miet-
tii, että mitä minä tunnen, miten minä voin, mikä minulla on kun oon 
näin. Että löytyi sieltä itestäänkin niitä uusia juttuja. Ehkä sen jokainen 
tiedostaa, mitä siellä on, mutta ei mieti. Että ne niin kuin kaiveltiin taas 
esille. Että tämmöinen ihminen minä oon. 

 

Kaikki perhepäivähoitajat olivat sitä mieltä, että ryhmältä he ovat saaneet itsel-

leen paljon vertaistukea ja positiivista palautetta. Sieltä oli saatu kannustusta, 

tukea, kehuja ja rohkaisua. Vertaistuessa oli tärkeää huomata, että muillakin on 

samanlaisia ongelmia kuin itsellä. Kokemusten vaihto toisten samassa tilan-

teessa olleiden kanssa koettiin tärkeänä ja antoisana. Aineiston mukaan oli 

ryhmässä ollessa myös joidenkin perhepäivähoitajien varmuus työnsä tärkey-

destä vahvistunut. 

 

Hoitajat olivat tyytyväisiä vertaisryhmän ilmapiiriin. He kokivat, että se oli ollut 

luottamuksellinen, rehellinen ja avoin. Siellä oli ollut helppo puhua itsestä ja 

omasta työstä, avautua asioista. Heidän mielestään tunnelma oli ollut rento ja 

luonteva, huumoriakin siellä oli ollut koko ajan mukana. Kokemustensa mukaan 

he olivat saaneet olla ryhmässä omana itsenään ja tunteneet kuuluvansa siihen. 

Yleinen mielipide oli, että ryhmässä olisi ollut vaikeampaa aloittaa ja olla muka-

na, jos ryhmään valitut hoitajat olisivat olleet kaupungin eri päivähoitoalueilta. 

Nyt osallistuneet työntekijät kuuluivat samaan alueeseen, mutta asuivat kuiten-

kin välimatkan päässä toisistaan. 

 

Tämä ryhmä ei toimisi näin hyvin, jos olisi kaupungin eri alueilta ja eri 
ohjaajilta hoitajia. Myö tunnettiin jo jollain tavalla entuudestaan kaikki, 
mutta jos olisi ihan tuntemattomia, ei toimisi näin hyvin. Tultiin tutum-
miksi ja läheisemmiksi toistemme kanssa. 
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Perhepäivähoitajat tunsivat, että oli ollut antoisaa ja opettavaista jakaa koke-

muksia toisten kanssa, ryhmä oli ollut uusi tapa lähestyä asioita. Heidän mieles-

tään siellä käsiteltiin vakavia asioita leppoisalla tavalla, taitavasti. Ryhmäiltoina 

he kertoivat kuulleensa toistensa mielipiteitä ja olivat alkaneet miettiä, ajattele-

vatko itse asioista samalla tavalla. Yhdessä pohtiminen oli ollut mielenkiintoista. 

 

Jotenkin vaan on yrittänyt olla silleen rehellinen itseäänkin ja työtovereita 
kohtaan. Reilusti tunnustaa, jos on niin kun tehnyt hölmösti. Mutta myös 
sen tunnustaa, että on tehnyt hyvin. Sellaista tilanteen tarkastelua suh-
teessa itseensä, muihin ja lapsiin. Tämä on ollut jollain lailla pysäytys 
tämä kurssi. 

 

 

7.2 Ryhmän merkitys perhepäivähoitajien ammatillisuudelle 

 

Vertaisryhmään osallistuvat perhepäivähoitajat toivat esiin asioita, jotka auttavat 

heitä jaksamaan työssään. Kaikkien mielestä tärkeimpiä tähän liittyviä seikkoja 

olivat kunnossa olevat perhe- ja ystävyyssuhteet, yleensäkin henkilökohtaiset 

asiat. Hoitajien työssä jaksamista auttaa myös oma positiivinen asenne ja sisäi-

nen mielenrauha. Moni perhepäivähoitaja oli kokenut, että on alkanut miettiä 

syvällisemmin itseään ihmisenä ja suhteessa työhönsä. Yleinen mielipide oli 

myös se, että elämässä pitää olla muutakin kuin työ, esim. mieluisia harrastuk-

sia. 

 

Perhepäivähoitajan ammatillisuuden kannalta tärkeinä asioina työssä jaksami-

selle tuli esille mm. hyvät suhteet hoitolapsiin, heidän vanhempiinsa, toisiin kol-

legoihin sekä perhepäivähoidon ohjaajan tuki. Hoitajien mielestä oli hyvin tärke-

ää, että pitää omasta työstään. Tulosten mukaan hoitajia voimaannuttaa lasten 

iloisuus, aitous, tyytyväisyys, heiltä saadut kehut ja kiitokset. Löytyi myös erilai-

nen vastaus, jossa perhepäivähoitaja ymmärsi hyvin jaksamistaan. 

 

Tykkään työstäni ja on mukava touhuta lasten kanssa, mutta tämä syk-
sy on ollut rankimpia työurani aikana. Lapsiryhmä on ollut niin haasteel-
linen. Lisäksi syksy on ollut rankkaa aikaa myös yksityiselämässäni, lä-
heisille sattuneiden asioiden vuoksi. 
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Ammatillisuutta tukeva vertaisryhmä oli perhepäivähoitajien mielestä antanut 

paljon voimia heidän työskentelyynsä lasten parissa. Vertaistuki ja positiivinen 

palaute ryhmäläisiltä oli nostanut hoitajien itsetuntoa ja vahvistanut entisestään 

tunnetta, että heidän työnsä on arvokasta ja he osaavat tehdä sen hyvin. 

 

Työni on haastavaa, antoisaa, monipuolista, vastuullista, tärkeää työtä. 
Työpäivät ja työ ovat hyvin vaihtelevia ja erilaisia esim. vuodenajasta ja 
lapsiryhmästä riippuen. Työstä saa palautetta lapsilta, vanhemmilta, 
työkavereilta ja ohjaajalta. 

 

Vertaisryhmässä olon aikana hoitajien työmotivaatio oli noussut ja mielestään 

he olivat saaneet sieltä voimaa sekä jaksamista työntekoon. Suuri ansio tälle oli 

ollut kokemusten vaihto toisten hoitajien kanssa ja ryhmässä yhdessä toimimi-

nen. Työhönsä voimaa antavana he näkivät myös sen, että olivat ryhmässä tu-

tustuneet paremmin alueensa hoitajiin ja näin perhepäivähoitajat olivat saaneet 

tuntea kuuluvansa paremmin työyhteisöön. Omassa päiväkirjassani oli merkintä 

kolmannen ryhmätapaamisen alussa kuulemastani hoitajan kommentista: ”Iha-

naa, taas meidän keskiviikkokerho on täällä” ja neljännen kerran merkinnöissä 

luki hoitajan sanomana: ”Miten enää osataan olla ilman tätä ryhmää?” 

 

Semmoinen kipinä on tullut työhön. Tietysti sitäkään ei oo puuttunut, 
mutta se on vahvistunut tai paremminkin roihahtanut. 

 

Kaikki perhepäivähoitajat olivat sitä mieltä, että heidän ammatillisuudelleen tällä 

vertaisryhmällä oli positiivinen merkitys. Mielestään he saivat sieltä itsevarmuut-

ta, rentoutta kohdata asioita, luottamusta omaan osaamiseensa ja tunteen, että 

ovat omalla alalla. He kokivat, että ryhmä oli heille ikään kuin pysäytys, jossa he 

joutuivat todella miettimään asioita syvemmin ja laajemmin, itsensä ja työnsä 

kautta. Ryhmässä käytettiin paljon luovia menetelmiä ns. asiatiedon välissä. 

Aineistosta tuli esille hoitajan ajatus peräti ammatin vaihdosta syksyn haasteel-

lisuuden vuoksi, vaikka hoitaja pitääkin perhepäivähoitajan ammatista. 

 

Useamman hoitajan kommenteissa tuli esille asia, että he olivat alkaneet tehdä 

työtä tietoisemmin, tarkastella tilanteita suhteessa itseensä, muihin ja lapsiin. 

Nyt asioita huomaa eri tavalla kuin ennen. 
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Enemmän miettii ja pohtii asioita. Ihan pysähtyy miettimään päivälläkin 
siinä välillä, kun lapset nukkuu. Miettii, mitä voin tehdä paremmin. Ihan 
sama kuin muillakin, että olevinaan on osannut tehdä, kun on 40 vuotta 
tehnyt. Kyllä se vaan hyvän potkun antoi tämä pieni ravistus. 

 

Hoitajien mielestä vertaisryhmässä ollessa heidän ammatti-identiteettinsä oli 

kohonnut ja työn tärkeys saanut uuden merkityksen. Tuloksista kävi ilmi, että 

ryhmästä perhepäivähoitajat olivat saaneet kykyä reflektoida ja tuoda esille työ-

tapojaan ja muuttaa niitä paremmin kuin aiemmin. Mukaan on tullut ikään kuin 

rehellisyyttä itseään ja muita kohtaan. Perhepäivähoitajien mielestä ryhmäiltojen 

jälkeisinä aamuina oli töiden aloittaminen tuntunut paljon mielenkiintoisemmalta. 

 

Vaikka kuvittelin jo tekeväni työni hyvin, niin on ehdottomasti ollut hyvin 
arvokasta pysähtyä ja miettiä asioita eri kantilta ja syvemmälti tämän 
ryhmän kautta. On todella tullut taas huomattua, että aina voi parantaa 
työtään. Että kiitos teille! Ehkä se on ammatissa kun ammatissa, että 
kun tekee pitkään, siinä tavallaan tullee semmoinen tietty muotti. Et sen 
takia tämmöiset ihanat ryhmät on, ne on aarteita. Ja ne pittää olla täm-
möisiä pieniä. Ei työkokousilloissakaan saa ikinä tämmöistä aikaan. Tää 
on ollu kuin aarreryhmä, ihan oikeesti. 

 

Kaikki ammatillisuutta tukevaan vertaisryhmään osallistuneet perhepäivähoitajat 

olivat sitä mieltä, että ryhmäkoko - kuusi hoitajaa - oli sopiva määrä tällaiselle 

toiminnalle. Mielestään he saivat jokainen äänensä esille ja tunsivat kuuluvansa 

ryhmään, kukaan ei tuntenut jääneensä ulkopuoliseksi. Samoin he olivat sitä 

mieltä, että ryhmässä oli hyvä yhteishenki ja kaikki olivat siinä täysillä mukana. 

Pienessä ryhmässä perhepäivähoitajilla oli ollut myös mahdollisuus tutustua 

toisiinsa paremmin, syvemmin. Luovat menetelmät - leikit ja korttipelit - kuten 

hoitajat niitä kutsuivat, olivat heidän mielestään yksi parhaita asioita ryhmässä. 

Kokemuksensa mukaan he saivat niiden avulla pohtia yllättävänkin syviä asioi-

ta, joita miettivät vielä iltojen jälkeen. 
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7.3 Ryhmän merkitys perhepäivähoitajan omalle työlle 

 

Perhepäivähoitajat, jotka osallistuivat ammatillisuutta tukevaan vertaisryhmään, 

olivat sitä mieltä, että heidän työnsä on fyysisesti raskasta. Kuitenkin se antaa 

heille paljon ja lisäksi työ on mielekästä, haastavaa, luovaa sekä innostavaa. 

Perhepäivähoitajien mielestä työ ei ole yksitoikkoista vaan lapset tuovat päiviin 

eloa, heidän kanssaan aina sattuu ja tapahtuu. Sen vuoksi he kokivat, että työ 

jopa nuorentaa, sillä lasten mukana pysyy väkisin nuorekkaana. Vastauksista 

selvisi, että hoitajilta vaaditaan taitoa viihtyä lasten kanssa ja monien asioiden 

hallintaa. Myös se että perhepäivähoitajat voivat itse vaikuttaa työhönsä ja työ-

päivien kulkuun, ilmeni vastauksista. 

 

Kokemuksensa mukaan perhepäivähoitajat olivat saaneet vertaisryhmältä pal-

jon tukea ja tietoa, jolla kehittää käytännössä ammatillisuuttaan. Käsiteltävinä 

olleet asiat antoivat heille sisältöä sekä uutta perspektiiviä työhön. Vertaisryh-

mässä ollessaan he kokivat, että niihin tuli paneuduttua syvemmin ja tarkemmin 

kuin yksin pohtiessa. Kaikkien perhepäivähoitajien mielestä aiheissa oli keskityt-

ty heidän työnsä tärkeimpiin seikkoihin. He olivat alkaneet tarkkailla ja miettiä 

omia työtapojaan: Voisiko niistä joitakin tehdä toisin ja mitkä asiat kukin jo tekee 

mielestään hyvin eli työtään voi aina parantaa ja kehittää. Perhepäivähoitajien 

kokemuksen mukaan tuttuja asioita käsiteltiin eri näkökulmasta kuin aikaisem-

min, mukana oli teoriaa, keskustelua, luovia menetelmiä, osallistamista ym. 

Ryhmässä käsiteltiin hoitajien työn kannalta tärkeitä asioita, kuten havainnoi-

mista, keskustelua, toisten kuuntelemista ja työtapojen pohtimista. Joku toi esil-

le, että on alkanut toimimaan ammatillisemmin ja toiset hoitajat olivat samaa 

mieltä. 

 

Toimintaansa lasten kanssa he olivat saaneet ryhmästä uusia näkökulmia ja 

vinkkejä, ideoita päivien puuhiin. Joku oli alkanut käydä kerhossa hoitolasten 

kanssa. Hänen ryhmässään oli yksi isompi lapsi ja näin hänkin saisi ikäistään 

seuraa ja tekemistä. Toinen oli ryhtynyt lukemaan jakamiamme lasten ikäkausi-

lehtisiä palauttaakseen mieleensä, mitä tietyn ikäisen lapsen pitäisi osata tehdä. 

Perhepäivähoitajat olivat alkaneet kerrata aivan konkreettisia työhönsä liittyviä 

asioita. He olivat sitä mieltä, että vertaisryhmän aikana suhde hoitolapsiin oli 
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kaikilla syventynyt. Lasten kanssa tulee leikittyä enemmän ja seurattua heidän 

tekemisiään. 

 

Ainakin oon huomannut, että leikin lasten kanssa ja havainnoin enem-
män, seuraan lasten leikkiä, mitenkä ne leikkivät. Ja sitten sitä positii-
vista palautetta annetaan, etsitään. Jos sitä joku päivä ei hirveästi sat-
tuisi tulemaankaan, niin silloin se etsitään jostain. Yleensä sitä tullee, 
mutta joskus sitä ei meinaa löytyy, silloin se kaivetaan jostain. 

 

Kaikki perhepäivähoitajat olivat sitä mieltä, että ryhmän ansioista he olivat alka-

neet havainnoida lapsiryhmäänsä ja yksittäisiä lapsia tarkemmin. He olivat 

muistaneet havainnoinnin tärkeyden työmenetelmänä ja ammattinsa kehittämi-

sen välineenä. Kaikki hoitajat kokivat, että he ovat alkaneet antaa hoitolapsille 

enemmän myönteistä palautetta ja ruvenneet kiinnittää paremmin huomiota 

lapsessa olevan hyvään. Lapsia oli alettu tukea ja kannustaa enemmän ja lap-

sen tuoma ilo oli tullut esille. 

 

Enemmän miettii sitä positiivista palautetta ja iloa. Tänä aamuna oli iloa, 
että tämä nuorimmainen söi ensimmäistä kertaa koko syksynä lautasel-
lisen puuroa. Siinä oli iloa kerrakseen, oikea työvoitto. 

 

Perhepäivähoitajien mielestä ammatillisuuden kehittymistä oli sekin, että tämän 

vertaisryhmän ansiosta he olivat tutustuneet paremmin toisiinsa. He olivat saa-

neet työkavereita, joiden kanssa voivat vaihtaa kokemuksia työstään. Ryhmäs-

sä syntyi yksi perhepäivähoitajien tiimi eli kolme hoitajaa sopi tapaamisia sellai-

sille leikkikentille, jonne kaikilla olisi yhtä pitkä matka. He olivat todella onnellisia 

tapahtumasta, sillä heillä ei ole lähellä asuvaa hoitajaa työkaverina. Tällä tavalla 

he voivat kehittää ammattitaitoaan työskentelemällä yhdessä ja peilaamalla ko-

kemuksiaan. Hoitajien mielestä tämä oli myös hoitolapsille tärkeää, sillä noissa 

tapaamisissa lapset saavat kavereita itselleen ja oppivat toisilta lapsilta uusia 

taitoja. 
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8 Pohdinta 

 

 

8.1 Johtopäätökset 

 

Selvitin työssäni perhepäivähoitajien kokemusten kautta ammatillisuutta tuke-

van vertaisryhmän merkityksiä heidän ammatillisuudelleen ja heidän ammatilli-

suutensa kehittymiselle. Samalla minulla oli mahdollisuus kokeilla ja arvioida 

tällaista vertaisryhmätoimintaa perhepäivähoidon kehittämismenetelmänä. Seu-

raavissa johtopäätöksissä tarkastelen, kuinka saamani tulokset ovat suhteessa 

edellä mainittuihin seikkoihin. 

 

Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että perhepäivähoitajat eivät kokeneet työtään 

yksinäiseksi. Heidän mielestään työ tehdään pääsääntöisesti yksin, mutta se ei 

ole yksinäistä. Tuloksista löytyi vastaus, että hoitaja tarvitsee rinnalleen työpa-

rin, jonka kanssa voi useamman kerran viikossa jakaa lapsiryhmän toimintaa ja 

peilata kokemuksia. Alho-Kivi (2002, 74–76) tuo esiin hoitajien yksin työskente-

lyn. Samalla hän mainitsee lähimpien tukihenkilöiden tärkeyden perhepäivähoi-

tajille. Näitä voivat olla mm. perhepäivähoidon ohjaaja, toiset hoitajat sekä yh-

teistyöverkostot. Heidän palautteensa kautta hoitaja voi peilata osaamistaan 

työssään. Parrilan (2002a, 133–137) mielestä perhepäivähoitajien lähityöyhtei-

sö on tärkeä apu hoitajille. Varsinkin silloin, kun he kohtaavat ongelmia työs-

sään. 

 

Perhepäivähoitajien vastauksista paljastui, että heidän saamansa kokemukset 

ammatillisuutta tukevasta vertaisryhmästä ylittivät heidän odotuksensa. Tulok-

sista selvisi myös vertaistuen ja positiivisen palautteen tärkeys hoitajille sekä 

kokemusten vaihdon merkitys toisten hoitajien kanssa. Näiden asioiden kautta 

he olivat saaneet varmuutta mm. työnsä tärkeydestä. Seppänen-Järveläkin 

(2005, 12–13) kirjoittaa kirjassaan, että vastavuoroisuuden ja vuorovaikuttei-

suuden kautta ihmisten on mahdollisuus ymmärtää asioitaan ja kokemuksiaan 

yksinoloa paremmin. Hän puhuu reflektiivisestä työotteesta tai uudenlaisesta 

ammatillisuudesta, jota vertaisryhmän sosiaalinen tuki ja siellä oppiminen tuot-

tavat. 



51 
 

Ammatillisuutta tukevasta vertaisryhmästä perhepäivähoitajat kokivat saaneen-

sa paljon apua työssä jaksamiseen. Sieltä he olivat saaneet paljon tietoa itsel-

leen ja luovien menetelmien kautta he kokivat saaneensa uutta voimaa itseen-

sä. Joensuun kaupungin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelmassa 

(2008, 3–4) tuodaan esille, että perhepäivähoitajan yksin tehtävää työtä auttaa 

hoitajan luovuus, huumorintaju ja leikkimielisyys. Työssä jaksamisen ja ammatil-

lisen kehittymisen edellytyksinä pidetään hoitajan oman työn tavoitteellisuutta ja 

arvostamista. Keskisen (2002, 147–148) mielestä hoitajien työssä jaksamista 

on lisännyt se, että perhepäivähoitajan työ mielletään nykyisin ammatiksi. Hoita-

jien luottamus omaan ammattitaitoonsa on kasvanut, minkä myötä myös heidän 

ammatti-identiteettinsä on vahvistunut. Hännisen (2006, 191–192) mukaan jo-

kaisen on itse luotava ammatti-identiteettinsä. Tässä auttaa, että tuetaan työn-

tekijän persoonallista identiteettiä. Erilaisissa ryhmissä ja toiminnallisilla mene-

telmillä voidaan ilmentää asioita uudella tavalla, jolloin ne tukevat persoonalli-

sen identiteetin vahvistumista ja luomista. Voimaantuminen on sisäistä koke-

musta, lisääntyvää itseluottamusta ja sosiaalisten taitojen hallintaa. 

 

Opinnäytetyön tulosten mukaan vertaisryhmällä ei olisi ollut niin suuri vaikutus 

perhepäivähoitajiin, jos työntekijät olisivat olleet täysin vieraita toisilleen ja eri 

päivähoitoalueilta. Seppänen-Järvelä (2005, 12–13) korostaa, että olennaisinta 

ryhmissä on vertaisuus, jolloin henkilö voi käydä tasapuolista dialogia toisen 

samanlaisen kokemusmaailman omaavan kanssa. Vertaisryhmässä samanlai-

sissa elämäntilanteissa olevat ihmiset saavat toisiltaan sosiaalista tukea ja pys-

tyvät jakamaan keskenään kokemuksia. 

 

Tuloksista ilmeni, että perhepäivähoitajien mielestä vertaisryhmässä lähestyttiin 

asioita uudenlaisella tavalla. Luovien toimintojen kautta hoitajat olivat alkaneet 

miettiä syvällisemmin itseään ihmisenä ja suhteessa työhönsä. Tast (2007, 40–

42) on sitä mieltä, että kun opetellaan osallisuuden käytäntöjä, ovat siinä erilai-

set toiminnalliset ja osallistavat menetelmät hyviä välineitä. Kurki (2000, 19–20) 

tuo esille, että sosiokulttuurisen innostamisen tarkoitus on saada ihmiset huo-

maamaan sisäiset voimansa, toimimaan itse asioidensa eteenpäinviemiseksi ja 

tulemaan tietoiseksi tehtävästään sekä toimiensa vaikutuksesta laajemmassa 

mittakaavassa. 
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Kaikkien perhepäivähoitajien kohdalla ilmeni, että vertaisryhmällä oli ollut hei-

dän ammatillisuutensa tukemiselle suuri merkitys. Nyt he tekevät työtään tietoi-

semmin ja työmotivaatio sekä ammatti-identiteetti olivat kasvaneet ryhmässä 

olon seurauksena. Esille tuli asia, että he ovat tutustuneet toisiinsa ja tuntevat 

nyt kuuluvansa paremmin työyhteisöön. Vertaisryhmän tuloksena syntyi yksi 

kolmen perhepäivähoitajan tiimi, joka alkoi työskennellä yhdessä. Nivalainen 

(2007, 42) kirjoittaa, että hoitajan on hyvä tuntea itsensä sekä omat vahvuuten-

sa ja heikkoutensa. Omaa toimintaansa ja työtään tulee jatkuvasti arvioida. 

Vilén, Leppämäki & Ekström (2008, 76–77) ovat sitä mieltä, että ammatillisuus 

on oman alan asiantuntijuutta, joka lisääntyy koulutuksen ja kokemuksen mu-

kana. Asiantuntijuuteen liittyy itsensä kehittämisen motivaatio ja kyky oppia ko-

kemuksista. Työntekijältä vaaditaan kykyä peilata kokemuksiinsa liittyviä tuntei-

ta ja ajatuksia, jos hän haluaa kasvattaa asiantuntijuuttaan. Törrönen (2012, 

179) tuo esiin, että ihmiselle on hyväksi olla kiinnittynyt itselleen mieluisaan yh-

teisöön. Sosiaalisena olentona ihminen voi huonosti, jos on irrallaan muista ih-

misistä ja palkitsevuudesta. Kiinnittymistä vahvistavat myönteiset tunteet ja ne 

tuovat käsityksen johonkin kuulumisesta ja siitä, että on jollekin tärkeä. 

 

Perhepäivähoitajien ammatillisuutta tukeva ryhmä sai osallistujat reflektoimaan 

itseään oman persoonansa ja työnsä kautta. Ajatuksia oli herännyt siitäkin, että 

jatkaako enää tällä alalla. Hoitaja koki lapsiryhmänsä haastavaksi ja voimava-

ransa vähäisiksi omassa elämässä tapahtuneiden vastoinkäymisten vuoksi. 

Ojasen (2000, 25–30) mukaan työntekijä on löytänyt työssään syvemmän ym-

märryksen tason, kun hän pystyy työskentelemään kehityshakuisesti, luovasti ja 

omaa toimintaansa arvioiden. Ajattelun muuttumisen myötä työntekijä kasvaa 

henkisesti ja muuttaa toimintatapaansa. Vilén, Leppämäki & Ekström (2008, 

76–77) lisäävät vielä, että omien voimavarojen ja tarpeiden tunnistaminen liite-

tään ammatillisuuteen. Ammatillinen kasvu on henkilön kykyjen ja erilaisten 

ammatillisten taipumusten sekä pyrkimysten kehittymistä ja muuntumista. 

 

Tulosten mukaan perhepäivähoitajat olivat saaneet ammatilliselle kehittymisel-

leen vertaisryhmästä paljon apua. Myös omia työtapoja oli alettu miettiä ja ryh-

mästä oli saatu uusia toimintamalleja. Hoitajien mukaan he ovat ottaneet am-

matillisuutensa tietoisemmin käyttöön. Joensuun kaupungin varhaiskasvatus-



53 
 

suunnitelmassa (2012, 3–5) mainitaan, että ammattitaitoinen henkilöstö ja ver-

kostoituminen muiden ammatillisten tahojen kanssa ovat tärkeä osa varhais-

kasvatusta. Turjan (2004, 9–11) mukaan päivähoidon työntekijöiden tulee olla 

valmiita ymmärtämään omaa elämäänsä ja toimintaansa uudella tavalla, sillä 

varhaiskasvatuksessa lapsi koetaan omaan elämäänsä ja ympäristöönsä vai-

kuttavana subjektina. Joensuun kaupungin perhepäivähoidon vasussa (2008, 

3–4) on kirjattu, että perhepäivähoitaja on moniosaaja. Perhepäivähoitajan pitää 

mm. tiedostaa lapsen kasvun ja kehityksen eri vaiheet sekä tunnistaa lapsen 

kulloisetkin tarpeet. Hän kunnioittaa kodin kasvatusarvoja ja tukee vanhem-

muutta ymmärtäen niiden monimuotoisuuden ja erilaisuuden. 

 

Opinnäytetyön tuloksista mielestäni tärkein oli kaikkien hoitajien mielipide siitä, 

että ammatillisuutta tukevan vertaisryhmän myötä heidän jokaisen suhde hoito-

lapsiin oli syventynyt. Lapsille annetaan enemmän positiivista palautetta ja lap-

sessa oleva hyvä huomioidaan. Lapsia havainnoidaan enemmän, minkä avulla 

hoitajat voivat kehittää omaa toimintaansa ja huomioida lapsen varhaisen puut-

tumisen tarpeen. Joensuun kaupungin vasussa (2012, 3) painotetaan, että päi-

vähoitopalvelujen toteuttajien keskeisin tavoite on lapsen edun toteutumisesta 

huolehtiminen. Entistä tärkeämpänä tekijänä lapsen kasvun tukemisessa tuo-

daan esiin varhaisen puuttumisen merkitys. Joensuun kaupungin perhepäivä-

hoidon vasun (2008, 3–4) mukaan hoitaja on persoonana turvallinen, asettaa 

turvalliset rajat sekä työskentelee lasten kanssa kehuen, kannustaen, ohjaten ja 

auttaen. Parrila & Vähänen (2006, 32.) mainitsevat ammattikasvattajan tun-

nusmerkiksi, että hänen kasvatustietoisuutensa lisääntyy koko ajan, kasvattaja 

kykenee hallitsemaan oman työnsä sekä tiedostaa työnsä motiivit ja tavoitteet. 

 

 

8.2 Toteutus ja menetelmä 

 

Mielestäni kaikissa sosiaalisissa interventioissa ja tutkimusmenetelmissä on 

monia puolia: menetelmä itsessään toimintatapana ja teknisenä menetelmänä, 

menetelmän toteutus, kohderyhmän ajattelutapa ja kulttuuri sekä muu tilanne ja 

konteksti, jossa menetelmää sovelletaan. Vastaajien kokemukset kuitenkin välit-

tyvät persoonallisten, kulttuuristen ja tilannetekijöiden kautta. Tämän vuoksi 
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menetelmää tulee arvioida käytännön kokemusten myötä, minkä jälkeen vasta 

voidaan paremmin arvioida menetelmän soveltuvuutta. 

 

Perhepäivähoitajille suunnatun ammatillisuutta tukevan vertaisryhmän yksi ta-

voite oli, että saisimme lähennettyä päivähoidon perhetyön ja perhepäivähoidon 

yhteistyötä. Ryhmästä saamani kokemuksen mukaan olen sitä mieltä, että täs-

sä tavoitteessa onnistuimme hyvin perhetyön lastentarhanopettajan kanssa. 

Toiminta ja yhteistyökuviot siihen suuntaan tulivat ryhmässä hyvin esille. Ver-

taisryhmä perhepäivähoitajien kanssa onnistui hyvin osaksi sen vuoksi, että 

tunsin entuudestaan hoitajat ja perhepäivähoidon yhtenä varhaiskasvatuksen 

hoitomuotona. Parrilan (2002a, 133–137) tutkimuksen mukaan perhepäivähoita-

jat kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta eri alueilta erityisesti perhepäivähoidon 

kontekstista. Kouluttajan tulisi olla tietoinen perhepäivähoidosta hoitomuotona, 

näin hoitajat saisivat itselleen parhaan mahdollisen tiedon. 

 

Koska perhepäivähoitajat työskentelevät yksin kotonaan, jää heidän sosiaaliset 

suhteensa kollegoihin vähäisemmiksi kuin esim. päiväkodeissa työskentelevien 

ihmisten. Tämä oli yksi syy, miksi halusin pitää vertaisryhmää hoitajille. Olles-

sani harjoittelujaksollani päivähoidon perhetyössä tutustuin siellä vanhemmille 

suunnattuun Mie ite -ryhmään. Seuratessani vanhempien kokemuksia ryhmäs-

tä, huomasin kuinka suuri vaikutus heille oli vertaisuudesta. Tästä heräsi halu 

tuoda perhepäivähoitajillekin tällainen kokemus. Samalla mietin sisällön muut-

tamista enemmän ammatillisuutta tukevaksi. Ryhmässä hoitajien huomion kiin-

nittäminen pelkkään lasten kasvatukseen ei olisi tuottanut heille näin monenlai-

sia kokemuksia. Minulle oli tärkeää saada selville hoitajien kokemukset tällai-

sesta toiminnasta. Sain tarvittavaa tietoa, jota voin viedä eteenpäin perhepäivä-

hoidon kehittämiseen. 

 

Opinnäytetyössä keräsin aineistoa alku- ja loppukartoituskyselyjen sekä ryhmä-

haastattelun avulla. Lisäksi kirjoitin omaa ryhmäpäiväkirjaa, jota käytin hyväksi 

enimmäkseen omassa oppimisessani. Perhepäivähoitajien vertaisryhmässä oli 

kanssani toinen ohjaaja ja kaksi havainnoijaa. Heidän kokemuksiaan toiminnas-

ta en ole ottanut mukaan opinnäytetyöhöni. Eskola & Suoranta (2005, 68–69) 

kutsuvat triangulaatioksi tällaista useamman aineiston ja/tai menetelmien käyt-
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töä samassa tutkimuksessa. Heidän mielestään sitä käytetään silloin, kun yksit-

täisellä tutkimusmenetelmällä ei saada kattavaa kuvaa tutkimuskohteesta. Mie-

lestäni työssäni olleet kyselyt ja haastattelu tukivat toisiaan. Koin tämän hyväksi 

menetelmäksi ja sain monipuolista tietoa perhepäivähoitajilta. Aina edelliseen 

aineistoon tutustumalla sain tarkennettua itselleni, mitä tietoa tarvitsen lisää tai 

mitä asiaa pitää tarkentaa opinnäytetyöhön. Aluksi en ollut varma, että missä 

vaiheessa analyysia yhdistän materiaalit yhteen. Työtä tehdessä se selkeni ihan 

luonnostaan. 

 

Olen tutkijoiden kanssa samaa mieltä, että perhepäivähoitajat ovat olleet väliin-

putoajia päivähoitoa kehitettäessä (Parrila 2002a, 20–46). Itse näen tärkeänä, 

että hoitajien ammatillisuutta tuetaan ja kehitetään myös tällaisen vertaisryhmän 

avulla. Kokoontumisissa he kohtaavat pienryhmissä kollegoitaan, joiden kanssa 

he saavat keskustella ja peilata asioita. Ryhmässä pyritään saamaan perhepäi-

vähoitajien oma ääni esille. Vertaisryhmässä hoitajat ovat itse alansa ammatti-

laisia ja näin turvallisessa ympäristössä saadaan hiljainen tieto siirtymään hoita-

jalta toiselle. 

 

Vertaisryhmän tarkoitus oli antaa perhepäivähoitajille yhteisöllisyyden tunnetta, 

käsitys työyhteisöön kuulumisesta ja heidän itsensä siihen tuomasta tärkeästä 

panoksesta. Tässä yhteydessä luovien menetelmien käyttö oli ensisijainen apu. 

Niin sanotulla asiatiedolla oli ryhmässä oma tilansa ja koulutuksellinen tarkoitus, 

mutta luovat menetelmät olivat siellä metodeina tärkeitä. Niiden avulla perhe-

päivähoitajat saatiin osallistettua toimintaan, asioita vietyä eteenpäin ja luotua 

yhteys ryhmässä. Jokaisen perhepäivähoitajan ääni tuli kuulluksi ryhmäkerroilla. 

 

Koin onnistuneeni kokoamaan ryhmäkertojen sisällöt perhepäivähoitajille mie-

lekkäiksi. He saivat sieltä välineitä työssään jaksamiseen, yhteisöllisyyden tun-

netta, vertaistukea ja keinoja ammatillisuuden kehittämiseen. Vuorovaikutuksel-

lisen tukemisen avulla heitä pystyttiin auttamaan löytämään omia voimavaro-

jaan. Kyse oli työntekijöiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja itsensä ar-

vokkaaksi tuntemisen kokemuksesta. 
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Opinnäytetyöni aihe oli mielestäni tärkeä ja ajankohtainen. Tällaisen pilotoinnin 

kautta pystyisimme tuomaan Joensuun kaupungin perhepäivähoitoon uuden 

kehittämismahdollisuuden sekä hoitajien ammatillisuutta ja yhteisöllisyyttä tuke-

van toimintamuodon. Nykyisessä tiukan talouden yhteiskunnassa tällainen ke-

hittäminen olisi melko halpaa ja kuitenkin tehokasta. Työhön palattuani arvioin 

tarkemmin vertaisryhmän toimivuuden vaikutuksia perhepäivähoitajien työhön. 

Ammatillisuutta tukevan vertaisryhmän pitämiseen tarvitaan resursseja ja aikaa, 

mitä on arvioitava myös perhepäivähoidon ohjaajien työkontekstin kannalta. 

Varhaiskasvatuksessa vaaditaan tiettyjen kriteereiden mukaista laatua, joten 

tässäkin mielessä hoitajille pidetty vertaisryhmä oli osaltaan parantamassa sitä. 

Perhepäivähoidon laatua voidaan arvioida perhepäivähoidon varhaiskasvatus-

suunnitelman avulla ja yksittäisen hoitajan työtä hoitajakohtaisen varhaiskasva-

tussuunnitelman avulla. 

 

 

8.3 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa on kyse yhtenevistä koke-

musmaailmoista. Siinä tutkija on kirjoittanut tutkielman oman ja tutkittavien ko-

kemusten mukaan ja yhtä oikeaa totuutta asioista ei ole. Niinpä lukija peilaa 

tutkimusta pitkälti oman sisäisen maailmansa kautta. Tutkija nousee ensisijai-

seksi luotettavuuden kriteeriksi. (Eskola & Suoranta 2005, 210–211.) Kvalitatii-

visessa tutkimuksessa pyritään analysoimaan mahdollisimman perinpohjaisesti 

aineisto, joka on yleensä pieni. Tieteellisyyden kriteerinä aineistolle ei ole sen 

määrä vaan laatu. Empiirisessä tutkimuksessa verrataan aineiston kokoa suh-

teessa edustavuuteen ja yleistettävyyteen, siinä tavoitellaan asiasta yleistä tie-

toa. Aineistoa kerätessään tutkijan pitää sen määrän lisäksi miettiä korpuksen 

merkitystä tutkimusongelmaan nähden. (Eskola & Suoranta 2005, 60.) 

 

Aineiston kyllääntymisen eli saturaation kautta tutkija saa selville, onko hänen 

aineistonsa kattava. Siinä materiaalista ei tule enää selville uusia asioita, mitkä 

vaikuttaisivat tutkimusongelmaan. Tutkijan tulee perehtyä aineistoonsa kunnolla 

lukemalla sitä monia kertoja läpi. Näin hän huomaa, mitä aineistostaan hakee ja 

mitkä asiat siellä esiintyvät useimmin. Laadullisessa tutkimuksessa on myös 
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tärkeää, että tutkija pystyy rajaamaan aineiston. Koska tutkimusmenetelmälle 

on tyypillistä aineiston loppumattomuus, on tutkijan hyvä kyetä rajaamaan se 

teoreettisen kattavuuden kautta. Voidaan sanoa, että yleensä laadulliset tutki-

mukset ovat tapaustutkimuksia. Tästä johtuen yhden tapauksen tutkimisen lop-

puunsaattaminen on empiirisesti kattava tutkimus. (Eskola & Suoranta 2005, 

62–65.) 

 

Hyvien tutkimusetiikan perusteiden mukaisesti, tutkittaville taataan mahdollisuus 

säilyttää anonyymiytensä. Tämä lisää tutkijan vapautta tehdä tutkimustaan, sillä 

hän voi nostaa esille arkojakin asioita kenenkään niistä leimaantumatta. Tutkit-

tavat voivat tuoda rauhallisin mielin esille arkoja asioita, kun niitä ei kohdenneta 

tiettyyn henkilöön. Tutkijan on tärkeä huomioida luottamuksellisuus tutkittavien 

henkilöiden asioiden suhteen ja myös esittäessään niitä tutkimuksessaan. Asi-

anosaisille on kerrottava rehellisesti tutkimuksen kulusta ja miten se tuodaan 

julkisuuteen. Yleensä tutkittavilta pyydetään kirjallinen lupa heidän aineistonsa 

käytöstä tutkimuksessa. (Mäkinen 2006, 114–116.) Hyvän tieteellisen käytän-

nön noudattaminen eli tutkimusetiikka kulkee tutkimuksen teon rinnalla koko 

prosessin ajan. Tutkimusetiikka pitää sisällään yleisesti sovittuja käytäntöjä suh-

teessa kollegoihin, tutkimuskohteeseen, rahoittajiin, toimeksiantajiin ja yleisöön. 

Hyvä tieteellinen käytäntö tarkoittaa, että tutkijan tiedonhankintamenetelmät ja 

tutkimusmenetelmät ovat eettisesti kestäviä. (Vilkka 2005, 29–30.) 

 

Lähdekirjallisuuden kautta tutkija voi arvioida tutkimuksensa tiedon luotettavuut-

ta. Lähdekriittisyyden kautta hän voi selvittää lähteen aitouden ja esim. lähteen 

riippumattomuuden. Tutkimuksissa olisi tärkeää käyttää primaarilähteitä, jotka 

ovat ns. aitoa tietoa. On hyvä selvittää lähteessä esiintyvän tutkijan tausta ja 

asiantuntijuus kyseiseen alaan. Tutkijan tulee viitata asianmukaisesti lähteisiin, 

silloin hän kunnioittaa alan muita tutkijoita. Tieto referoidaan omin sanoin ja niin 

tekstiin kuin lähdeluetteloon merkitään, mistä tieto on peräisin. Toisten julkista-

maa tietoa ei saa plagioida omanaan. (Mäkinen 2006, 128–132.) 

 

Opinnäytetyötä tehdessäni siinä painottui eettisyys ja nimenomaan ammattieet-

tisyys. Tutkimukseni toimeksiantaja on työnantajani, joten koin todella tärkeäksi 

toimia kaikkien eettisten tutkimusarvojen mukaisesti. Toimin työssäni vs. perhe-
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päivähoidon ohjaajana. Opinnäytetyötä tehdessäni ja pitäessäni ammatillisuutta 

tukevaa vertaisryhmää perhepäivähoitajille, koin velvollisuudekseni toimia kaikin 

tavoin rehellisesti ja työtämme ohjaavia lakeja sekä asetuksia noudattaen. Ker-

roin hoitajille tutkimuksestani, mihin se liittyy, miten käytän heidän tuottamaansa 

tietoa hyväkseni ja miten sen julkaisen. Pyysin heiltä kirjallisen luvan tietojen 

käyttöön opinnäytetyössäni. Luvan tarvitsin myös ryhmäkerroilla valokuvaami-

seen, vaikka kuvia en tässä työssäni käyttänyt materiaalina. 

 

Perhepäivähoitajat saivat tietää etukäteen ryhmähaastattelussa esitettävät ky-

symykset, näin he tiesivät mihin lupautuivat. Meitä kaikkia koski vaitiolovelvolli-

suus ja olemme myös sitoumuksen vaitiolosta työssämme allekirjoittaneet. Sa-

lassapitoasian otin esille myös vertaisryhmän kokoontuessa ensimmäistä kertaa 

ja käydessämme siellä läpi ryhmän sääntöjä sekä käytänteitä. Kaste II Terttu-

hankkeelta sain luvan käyttää opinnäytetyössäni hyväksi Mie ite -

kurssimateriaalia. Sen muokkasin perhepäivähoitajille sopivaksi, joten sisältö 

muuttui alkuperäisestä opinnäytetyötä suunnitellessani. 

 

 

8.4 Oppimisprosessi 

 

Tein tietoisesti opinnäytetyön yksin. Tällä tavalla pääsin tarkemmin sisälle koko 

tutkimusprosessiin ja sen jokaiseen vaiheeseen. Oppimiskokemuksena tämä oli 

antoisa ja aiheen mielenkiintoisuuden vuoksi en kokenut prosessia kovin ras-

kaana. Halusin syventää ja jäsentää tietouttani perhepäivähoidosta. Näin onnis-

tui myös paremmin yhteistyö Joensuun kaupungin päivähoidon perhetyön las-

tentarhanopettajien kanssa. Aikataulullisesti yksin työskentely sopi hyvin opis-

kelutahtiini. Pitkä työkokemus varhaiskasvatuksen kontekstissa oli jo avannut 

minulle erilaisia näkökulmia asioista. 

 

En kokenut tilannettani opiskelijana ja työntekijänä ristiriitaisena, sillä olen ollut 

opintojen takia vapaalla työstäni vuoden verran. Tänä aikana työhöni on tullut 

uudistuksia ja toisaalta opintojen kautta on ammatillisuuteni syventynyt. Nykyi-

sin koen katsovani asioita hieman eri näkökulmasta kuin ennen. Olen suuntau-

tunut opinnoissani varhaiskasvatuksen puolelle ja tietenkin se on vaikuttanut 
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kehittymiseeni. Olin paneutunut asiaan perusteellisesti ja näin ollen tiedon kaut-

ta sain uutta ymmärrystä toimia. 

 

Perhepäivähoitajien vertaisryhmän pitämisestä sain itselleni paljon tärkeää ko-

kemusta ja oppimismahdollisuuksia käytännön saralla. Olen joutunut peilaa-

maan toimintatapojani ja miettimään, kuinka tekisin jonkin asian toisin. On ollut 

hienoa reflektoida työkokemusta käyttämiini teoriapohjiin ja huomata, että toi-

mintani on perustunut noihin asioihin koko ajan. Nyt olen saanut niihin syvem-

män ja kypsemmän näkökulman. Sitä on hyvä viedä eteenpäin työhöni ja sa-

malla myös perhepäivähoitajille. Ohjaajana toimimiseni ajan ovat minulle tärkei-

tä asioita olleet perhepäivähoidon kehittäminen ja hoitajien ammatillisuuden 

vahvistaminen. Nyt koen omaavani siihenkin paremmat tiedot ja taidot. 

 

Joensuun kaupungin perhepäivähoidon ohjaajat kehittävät koko ajan perhepäi-

vähoitoa hoitomuotona. Kehittäminen ja sen arviointi olivat minulle jo jollain ta-

valla tuttuja asioita. Kuitenkin opin tästä prosessista uutta, sillä tällaisen pilotoin-

tityön toteuttaminen oli tavallaan syvempää kuin työssäni tekemät. Nyt siihen 

prosessiin mentiin eri tavalla sisään ja siinä oli eri elementtejä, jotka piti huomi-

oida. Myös toiminnan pohjalta kirjoitettava opinnäytetyö toi tähän työskentelyyn 

uudenlaisen kontekstin. Kirjoittaminen oli toisaalta helppoa, mutta toisaalta taas 

vaikeaa. Koska asiat ovat minulle entuudestaan tuttuja, oli vaikeaa asettautua 

tutkijan rooliin ja alkaa kirjoittaa. Vaikeana koin siinä sen, että mitä kaikkea luki-

jalle pitäisi tuoda ennakkoon esille, mitä asioita pitää avata tarkemmin. Työn 

rajaaminen oli tärkeää, sillä kaikkea ei voi tutkia opinnäytetyön puitteissa. 

 

Eettisesti yritin koko vertaisryhmä- ja opinnäytetyöprosessien ajan kohdella 

kaikkia oikeudenmukaisesti ja työskennellä varhaiskasvatuksen intressien mu-

kaisesti. Pyrin toiminnallani saavuttamaan positiivisia tuloksia ja tarjoamaan 

hoitajille myönteisiä kokemuksia osallistamisen kautta. Päivähoidon asiakkaiden 

näkökulman pyrin myös ottamaan huomioon ryhmätyöskentelyssä, jotta laatu 

näkyisi myös heille hoitajien toiminnan myötä. 

 

Oman käsitykseni mukaan ammatillisuutta tukevaan vertaisryhmään osallistuvil-

ta perhepäivähoitajilta kokoamani aineisto on perhepäivähoidosta suuntaa an-
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tava. On otettava huomioon, että ryhmät ovat erilaisia. Sen vuoksi menetelmän 

toteuttaminen, ihmisten persoonallisuudet ja ryhmän kulttuurit saattavat vaihdel-

la. Sama menetelmä toiseen ryhmään ja toisen ohjaajan vetämänä saattaa tuo-

da eri tuloksen. 

 

Toisaalta suhtauduin kriittisesti lähteisiin, sillä halusin asian esille nimenomaan 

perhepäivähoidon kontekstista käsin. Punnitsin omia motiiveja ja lähtökohtia 

tutkijana ja niiden vaikutusta tutkimukseen. Tulin siihen tulokseen, että voin teh-

dä työn siten, että en ole liian puolueellinen työstäessäni sitä. Kuusi henkilöä 

ryhmässä oli sopiva määrä ja kuusi ryhmäkertaa sille sopiva kesto. Tähän ryh-

mäkokoon myös perhepäivähoitajat olivat tyytyväisiä, mutta he olisivat halun-

neet ryhmäkertojen jatkuvan vielä pidempään. Itselläni on suuri halu tuoda per-

hepäivähoitoa esille, nostaa sen profiilia ja mainostaa sitä yhtenä hyvänä Joen-

suun kaupungin päivähoitomuotona. Se on ollut jotenkin pimennossa, sillä 

enemmän on panostettu päiväkotihoitoon. Pyrin kannustamaan perhepäivähoi-

tajia työssään ja kehittämään heidän ammattitaitoa. Perhepäivähoidon hoitolap-

sille haluan olla tarjoamassa hyvää hoitoa pienissä ryhmissä. Näihin asioihin 

minulla oli osaltani mahdollisuus vaikuttaa pitäessäni opinnäytetyöhöni kuulu-

vaa ryhmää perhepäivähoitajille. 

 

 

8.5 Opinnäytetyön hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyöprosessissani on selkeästi tullut esille, että tällaisen toimintamuo-

don vieminen perhepäivähoidon kentälle toisi hoitomuotoon laatua parantavaa 

toimintaa. Perhepäivähoitajien työstressin vähentäminen ja ammatillisuuden 

tukeminen onnistui tällä menetelmällä hyvin. Kun kaikki perhepäivähoitajat olisi-

vat olleet vertaisryhmässä, perhepäivähoidon ohjaajan olisi helpompi pitää yllä 

hoitajien työmotivaatiota. Mielestäni tämä voisi olla yksi ohjaajien kehittämis-

hanke. Sen käytännön toteutusta perhepäivähoidossa pitäisi miettiä tarkkaan. 

Ongelmana on se, että yhdellä ohjaajalla on alueelleen keskimäärin 20 perhe-

päivähoitajaa ja ammatillisuutta tukevaan vertaisryhmään ei voi kerrallaan osal-

listua kuin n. 6–8 hoitajaa. Ohjaajan tulisi pitää päivähoitoalueellaan useampia 

ryhmiä ja ryhmissä olisi hyvä olla kaksi vetäjää. Se kuormittaa joitakin esimiehiä 



61 
 

enemmän kuin toisia. Tällaisten ryhmien pitäminen voisi olla esim. Karelia-

ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoiden harjoittelupaikka. Tässä tullaan 

siihen tosiasiaan, että perhepäivähoidon konteksti ei varmaankaan ole heille 

kovin tuttu. 

 

Toivon, että muutkin tekisivät tutkimusta perhepäivähoidosta. Hoitomuotoa saa-

taisiin esille ja näin voitaisiin houkutella alalle uusia työntekijöitä. Jatkoa ajatel-

len uusia opinnäytetyön ideoita nousee varmaan esille perhepäivähoitajien ko-

kemuksista ryhmässä ja sen merkityksestä heidän ammatillisuudelleen. Olisi 

hyvä seurata, kuinka pitkäkestoiset vaikutukset perhepäivähoitajan toimintaan 

on tällaisella ryhmällä. Olen sitä mieltä, että jos perhepäivähoitoalueen kaikki 

hoitajat osallistuisivat ammatillisuutta tukevaan vertaisryhmään, olisi ohjaajalla 

motivoituneempia työntekijöitä. Samalla hänen olisi helpompi osallistaa ja moti-

voida heitä kuukausittaisissa työkokouksissa kuin ei ryhmässä olleita. 

 

Opinnäytetyössäni tuli selkeästi esille jokaisen vertaisryhmään osallistuneen 

perhepäivähoitajan kokemus, että hoitajan suhde hoitolapsiin oli syventynyt 

ryhmäkertojen aikana. Miten tämä on vaikuttanut hoitolapsiin tai perhepäivähoi-

don laatuun, olisi jatkoa ajatellen eräs tärkeä arvioinnin ja tutkimuksen kohde. 
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Infokirje ryhmän toiminnasta 
HEI! 
 
Tervetuloa mukaan tekeillä olevan opinnäytetyöni (PKAMK) koulutuksellisiin 
iltoihin! Tässä kirjeessä laitan teille tarkennettua tietoa ryhmästä. 
Perhepäivähoitajien ammatillinen vertaisryhmä kokoontuu Päivähoitotoimistolla, 
Niskakatu 1, 4. krs, Joensuu. 
Kokoontumisen ajat:  
ke 31.10.2012 klo  17.30-19.00 
ke 07.11.2012 klo  17.30-19.00  
ke 14.11.2012 klo  17.30-19.00  
ke 21.11.2012 klo  17.30-19.00 
ke 28.11.2012 klo  17.30-19.00 
ma 03.12.2012 klo 17.30-19.00  
Ryhmään on valittu 6 perhepäivähoitajaa. Päivähoidon hallinnon kanssa olen 
sopinut, että ryhmässä oloaika korvataan teille hoitajille rahallisesti tunti / tunti. 
Kyseessä on vertaisryhmän käyttö ammatillisuuden kehittämisvälineenä. Toise-
na ohjaajana ryhmässä on Raili Airaksinen, sosionomi (AMK) Joensuun kau-
pungin päivähoidon perhetyöstä. Pohjana minulla on Lappeenrannassa kehitet-
ty Kaste II ja Joensuussa Terttu-hankkeen Mie ite vanhemmille tarkoitettu ryh-
mänohjauskansio, jonka olen Railin avustuksella muokannut perhepäivähoitajil-
le sopivaksi. 
 
Railia ja minua tulee seuraamaan kaksi ryhmätoiminnan ohjaamisesta kiinnos-
tunutta perhepäivähoidon ohjaajaa. Tavoitteena on, että he ohjaavat jatkossa 
tällaisia ryhmiä omalla alueellaan ja siellä seuraamassa ovat toiset pph:n ohjaa-
jat. Näin saamme kehitettyä perhepäivähoidon toimintaa. Meitä kaikkia työnteki-
jöitä koskee luonnollisesti vaitiolovelvollisuus. 
 
Ryhmäkertojen teemoja ovat mm.: 

 Perhepäivähoitajan voimavarat 

 1–6 –vuotiaan lapsen kehitys. Leikin merkitys kehitykselle 

 Lapsen käyttäytymisen ja tunteiden ymmärtäminen. (perhepäivähoitajan 
johdonmukainen toiminta ja yhteiset pelisäännöt) 

 Myönteinen vuorovaikutus lapsen kanssa, lapsen käyttäytymisen ohjaa-
minen ja hoitajan omat tunteet 

 Lapsen myönteisen käyttäytymisen vahvistaminen 

 Ryhmästä nousevia ajankohtaisia teemoja  
Lähetän teille hoitajille ja havainnoijille tämän kirjeen mukana kyselylomakkeen 
täytettäväksi kotona ennen ryhmän alkua. Lomakkeen kysymysten myötä joh-
dattelemme teitä miettimään jo hieman etukäteen niitä teemoja, joita tulemme 
myös ryhmäkerroilla käsittelemään. 
Otattehan täytetyn kyselylomakkeen ensimmäiselle ryhmäkerralle mu-
kaan. 
 
Jos teillä on jotakin kysyttävää ryhmään liittyen, niin vastaan mielelläni kysy-
myksiinne. Ryhmäkerroilla on tarjolla teetä / kahvia ja jotakin pientä suuhun 
pantavaa. Jos jollakin on ruoka-aineallergioita, niin ilmoitathan niistä minulle 
ennen ryhmän alkua. Terveisin: Leea Kekäle, puh., sp.os.
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Kysely perhepäivähoitajille ennen ryhmää 
 
 

1. Mitkä koet olevan parhaita puoliasi perhepäivähoitajana? 
 
 
 
 

2. Miten kuvailisit hoitolastesi ja sinun välistä suhdetta? 
 
 
 
 

3. Onko sinulla joitakin huolia suhteessa lapsiryhmääsi? Mitä ja millai-
sia? Mihin ajattelet niiden liittyvän? 

 
 
 
 

4. Ovatko jotkut arjen tilanteet lapsen kanssa ryhmässäsi toistuvasti 
hankalia? Mitkä tilanteet? 

 
 
 
 

5. Miten toimit perhepäivähoitajana hankalissa tilanteissa? Mitä keinoja 
käytät? 

 
 
 
 

6. Oletko toisten hoitajien kanssa samaa mieltä siitä, kuinka lasten 
kanssa tulisi toimia? 

 
 
 
 

7. Mitä muutoksia toivoisit tapahtuvan itsessäsi ja toiminnassasi hoitaja-
na ryhmän ansiosta? 

 
 
 
 

8.  Millaista tukea toivoisit saavasi omaan ammatillisuuteesi ryhmästä? 
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Lupalappu 
 
 
LUPA MATERIAALIN KÄYTÖSTÄ 
 

Nimettömänä luovuttamaani kyselylomake- ja ryhmähaastattelumateriaalia sekä 

valokuvia saa käyttää hyödyksi Leea Kekäleen opinnäytetyössä (PKAMK). 

 

_________________________ 

Allekirjoitus 
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Kysely perhepäivähoitajille ryhmän lopussa 
 
 

1. Minkälaisena koet työsi? 
 
 
 
 
 
 
 

2. Millaista on työskennellä yksin? 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mikä sinua auttaa jaksamaan työssäsi? 
 
 
 
 
 
 
 

4. Minkälaisia työkaluja olet saanut ryhmästä? 
 
 
 
 
 
 
 

5. Miten kuvailisit suhdettasi hoitolapsiisi ennen ja jälkeen ryhmän? 
 
 
 
 
 
 
 

6. Minkälaista tukea sait ryhmästä? 
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Kysely perhepäivähoitajille ryhmän lopussa 
 
 

7. Millaisena koit olosi ryhmässä? 
 
 
 
 
 
 

8. Mitä mieltä olet ryhmässä käsitellyistä teemoista? 
 
 
 
 

 
9. Minkälaista oli jakaa ryhmässä käsiteltyjä teemoja toisten perhepäivähoi-

tajien kanssa? 
 
 
 
 
 

 
10. Mikä oli mielestäsi parasta ryhmässä? 

 
 
 
 
 

 
11. Mitä mieltä olet ryhmäkertojen määrästä, tapaamistiheydestä ja ryhmän 

koosta? 
 
 
 
 
 

 
12. Mitä sanoisit ryhmän vetäjille, jotka aloittavat seuraavaa ryhmää? 

 
 
 
 

 
13. Kuinka tyytyväinen olit perhepäivähoitajien vertaisryhmään kokonaisuu-

dessaan? 
 
En lainkaan          1         2         3          4          5          Erittäin 
tyytyväinen    tyytyväinen 
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Perhepäivähoitajien ryhmähaastattelukysymykset 

 

 

1. Millaisia odotuksia sinulla oli perhepäivähoitajien ryhmältä, toteutuivatko 

ne ryhmän aikana, miten? 

 

 

2. Mitä muutoksia olet huomannut työtavoissasi / itsessäsi ryhmän aikana? 

 

 

3. Millaisena olet kokenut ryhmän tuen työsi kannalta? 
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Analyysipolku 

 

   

Kyselyjen ja haastattelujen 

litterointi 

     

 

Alkuperäisen aineiston yhteneväisyyksien 

koodaus merkeillä 

     

 

Alateemojen muodostaminen ja molempien 

aineistojen (kyselyt ja ryhmähaastattelu) siir-

täminen niiden alle 

     

 

Ilmaisujen muuttaminen selkeämpään / 

tiiviimpään muotoon 

     

 

Alateemojen samanlaisuuksien merkitseminen 

koodeilla. 

Alateemoista muodostuu pääteemat 

     

 

Yhteenveto aineistosta / tulokset 

 

     

 

Tulosten kytkeminen teoreettisen viitekehyk-

sen kautta aikaisempiin tuloksiin 
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Teemoittelu 
 

Tiivistetty ilmaisu Alateema 
Työ on fyysisesti raskasta, mutta paljon antavaa. Ei ole yksitoik-
koista toimistotyötä vaan aina sattuu ja tapahtuu, menoa riittää ja 
ulkoilua; siitä pidän. 
Kiehtovaa, mukavaa, mielenkiintoista, luovaa, mukaansa tem-
paavaa, nuorentavaa (pysyy väkisin nuorekkaana lasten muka-
na). 
Antoisaa, innostavaa, mielekästä, monipuolista ja haastavaa. 
Tykkään työstäni. Ei ole niin kiire kuin päiväkodissa, ennättää 
huomioida jokaisen lapsen. 
Työni on monipuolista, vastuullista, tärkeää työtä. Työpäivät ja työ 
on hyvin vaihtelevaa ja erilaista esim. vuodenajasta ja lapsiryh-
mästä riippuen. Voin itse vaikuttaa työhöni ja työpäiviini. 

Kokemuksia perhepäi-
vähoitajan työstä 

Ei valittamista. Työn aloittaessa jo tietää tekevänsä paljon yksin. 
Onneksi työkavereita näkee puistossa ja työkokouksissa, hanka-
lat asiat saa kyllä purettua. Lähimpiin työkavereihin yhteydenpito 
on tärkeää, voidaan toimia yhdessä. 
Tykkään tehdä töitä itsenäisesti. Määrätä päivän tekemiset, ei ole 
ihan minuuttiaikataulua. 
Kaikesta tietenkin täytyy vastata yksin. En koe hankalana. 
Minusta on mukavaa työskennellä yksin. Vaikka tämä on yksin-
työskentelyä, niin se ei kuitenkaan ole yksinäistä. 
En tiedä, olisiko minusta ihan yksin työskentelijäksi, tarvitsen 
ihmisen lähelle, jonka kanssa jakaa toimintaa. Onneksi lähellä on 
ihana työkaveri. 
Voin vaikuttaa paljon omaan työhöni, hoitopäivien ohjelmaan. 
En ole koskaan ajatellut, että tämä työ olisi yksinäistä. 
Tarvittaessa ohjaajaan on helppo ottaa yhteyttä. 

Kokemuksia yksin työs-
kentelystä 

Kun on perheasiat ja muutenkin asiat kunnossa niin silloin jaksaa 
paremmin. Kun on muutakin elämässä kuin työ. 
Perhe, ystävät, lapset, vanhemmat, työkaverit auttavat minua 
jaksamaan. 
Omat mieluisat harrastukset. 
Positiivinen asenne, sisäinen mielenrauha. 
Lapsiryhmä on ollut työurani haasteellisin ja lisäksi syksy on ollut 
rankkaa yksityiselämässä, ne vaikuttavat omaan jaksamiseen 
huonontavasti. 

Kokemukset omassa 
työssä jaksamisesta 

Ammatillista kehittymistä. Otin sen haasteena itselleni. 
Perhepäivähoitajan työssä jaksamiseen keinoja. 
Vuorovaikutustaitoja, keskustelua, kuuntelua ja asioiden puheeksi 
ottamista. 
Antaa ja saada vertaistukea. 
Yhteistyökyvyn parantumista, monipuolisuutta ja avarakatseisuus. 
Vahvistusta ammatti-identiteettiin. 

Odotukset vertaisryh-
mältä 

Mietin enemmän tekemisiäni, teen työtä tietoisemmin. 
Muistutuksen keskustella ja pohtia työasioita. 
Uusia näkökulmia, vinkkejä / ideoita päivän puuhiin. 
Oppinut kuuntelemaan toisen sanomaa. 
Huomannut havainnoinnin tärkeyden. 
Leikin lasten kanssa enemmän. 
Tutustuminen työkavereihin ja kokoontumiset leikkikentillä. 
Huomioin ja annan positiivista palautetta enemmän lapsille, tuen 
ja kannustan lapsia enemmän. Huomaan lapsien tuoman ilon. 
Otan enemmän selvää, mitä tietyn ikäisen lapsen pitäisi osata 
tehdä. Seuraan nyt lapsia eri näkökulmasta, suhde on syventynyt. 
Omien työtapojen tarkkailua, voinko jonkin asian tehdä toisin, 
paremmin? Huomio, että aina voi parantaa työtään. 

Työtaitojen lisääntymi-
nen 
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Teemoittelu 
 

Tiivistetty ilmaisu Alateema 
Vertaistuki. Kokemusten vaihto. Muillakin on samoja ”ongelmia”. 
Sain varmuuden, että työni on tärkeää. 
Minulla on joukko ihmisiä tukemassa ja ”kantamassa”. Kaikki ovat 
lohduttaneet ja halailleet, kun minulla on ollut vaikeaa. 
Ryhmästä on saanut kannustusta, kehuja ja rohkaisua, se on ollut 
hyvä tuki. 
Olen saanut positiivista palautetta itselle. 
Kun jatkan työtäni entiseen tapaan, olen oikeilla jäljillä. 

Ryhmän tuki 

Tuttuja asioita lähestyttiin eri näkökulmasta. 
Käsiteltiin tärkeimmät asiat työssämme. Ryhmän kautta niitä tuli 
mietittyä syvemmin ja tarkemmin. 
Antoivat työhön sisältöä. 
Mielenkiintoisia aiheita ja erittäin hyvää oli, kun käsiteltiin muitakin 
kuin työasioita, yksityiselämään liittyviä asioita. 
Mielenkiintoisia tehtäviä. (Käytössä oli paljon luovia menetelmiä.) 

Mielipiteitä ryhmässä 
käsiteltävistä teemoista 

Luottamus, rehellinen ja avoin ilmapiiri. Oli helppo avautua ja 
puhua itsestä ja työstä. 
Tämä oli uusi tapa lähestyä asioita. 
Oli ihanaa olla ryhmässä, tunnelma oli rento, luonteva. 
Vakavia asioita käsiteltiin leppoisalla tavalla, taitavasti. 
Huumorikin oli koko ajan mukana. 
Tunsin kuuluvani ryhmään. 
Sai olla oma itsensä, olo oli vapautunut, luonteva, helppo olo. 
Ryhmässä oli antoisaa ja opettavaista jakaa asioita toisten kans-
sa. Helpompaa oli, kun olimme jo jollakin tavalla tuttuja. 
Tulimme tutummiksi, läheisemmiksi työkavereitten kanssa. 
Oli antoisaa, opettavaista, positiivista ja mielenkiintoista pohtia 
asioita toisten hoitajien kanssa. 
Kuuli toisten mielipiteitä ja sai pohtia ajattelenko itse samoin. 

Kokemuksia ryhmässä 
toimimisesta 

Olen saanut itsevarmuutta, rentoutta, luottamusta omaan osaa-
miseen. Olen omalla alalla. 
Satakympillä olen saanut. Saanut potkun, että asioita huomaa eri 
tavalla. 
Ryhmäillan jälkeen työ tuntuu paljon mielenkiintoisemmalta. Teen 
tärkeää työtä. 
Tehtävien avulla tuli käsiteltyä omia piirteitä. Miettiä, mitä minä 
tunnen, miten voin, mitä olen. 
Toimin ammattimaisemmin, tietoisemmin. Olen muuttanut toimin-
tatapojani. 
Olen huomannut, että aina voi parantaa työtään. 
Rehellisyys itseä ja muita kohtaan. Tunnustaa reilusti, jos tehnyt 
hölmösti asioita ja myös sen, että on tehnyt hyvin. 
Tilanteen tarkastelua, suhteessa itseensä, muihin ja lapsiin. 
Ryhmä on ollut jollain lailla pysäytys. 
Ryhmässä ollessa olen miettinyt, että vaihtaisinko ammattia. 
(Syksyn lapsiryhmäni on ollut niin haastava.) 

Kokemuksia ryhmän 
vaikutuksista omaan 
ammatti-identiteettiin 

Antoi potkua työhön. Työmotivaatio nousi. 
Työkavereiden näkeminen ja ajatusten vaihto antoi virtaa. 
Se auttaa jaksamaan, että monella muullakin on ne samat hanka-
lat jutut kuin itsellä. Vertaistuki. 
Tunteen, että osaan tehdä työtäni. 
Ryhmä on nostanut itsetuntoa. 
On alkanut pohtia itseään. 

Kokemuksia työssä jak-
samiseen 
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Teemoittelu 
 

Tiivistetty ilmaisu Alateema 
Ryhmän pienuus. 
Ryhmässä oli hyvä yhteishenki, kaikki oli täysillä mukana. 
Sai tutustua itseensä ja muihin hoitajiin paremmin, syvemmin. 
Ryhmästä lähti meidän kolmen hoitajan tapaamiset leikkikentillä. 
Sain uusia, läheisiä työkavereita. 
Itsetunnon vahvistuminen, työmotivaation kohottuminen ja sain 
ihanan kipinän työhön. 
Kaikki tapaamiset ovat olleet erittäin antoisia. 
Asioiden jakaminen toisten kanssa. Ryhmässä oli helppo jakaa 
asioita toisten kanssa. 
Asioita jäi pohtimaan vielä illan jälkeenkin. 
Paljon hauskoja hetkiä, naurua. Lämmin, vapaa, avoin ja luotetta-
va ilmapiiri. 
Erittäin hyvä ryhmä, suosittelen kaikille perhepäivähoitajille. 
Mukavat tehtävät, niiden kautta voi pohtia yllättävänkin syvällisiä 
asioita. Mietti itseäänkin, ei vaan muita. 

Parasta ryhmässä 
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