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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda mittaristo esiopetusikäisten lasten hyvin-

voinnin mittaamiseksi. Mittariston esitestaamisen yhteydessä kerättiin tietoa ikaalislais-

ten esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin tilasta. Tutkimustehtävässä kysytään, mistä 

lapsen hyvinvointi koostuu ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten ja heidän vanhempien-

sa kuvaamana.  

  

Tutkimus oli monimenetelmällinen ja se jakautui kahteen eri vaiheeseen. Ensimmäinen 

vaihe oli kvalitatiivinen, jonka tavoitteena oli hyvinvoinnin määritteleminen ja sen poh-

jalta hyvinvointimittaristojen luominen. Toinen vaihe oli kvantitatiivinen ja sen tarkoi-

tuksena oli mittaristojen esitestaaminen.  

  

Tutkimuksen kohdejoukkona olivat ikaalislaiset esiopetusikäiset lapset ja heidän van-

hempansa. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa kohdejoukko oli rajattu kun taas toi-

sessa vaiheessa kohdejoukkona olivat kaikki esiopetusikäiset lapset ja heidän vanhem-

pansa.    

  

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa lähdettiin liikkeelle hyvinvoinnin teoreettisen 

viitekehyksen määrittelemisestä yleisellä tasolla, jota syvennettiin tutustumalla lasten 

hyvinvointiin liittyviin teorioihin ja malleihin. Tutkimusaineisto kerättiin teemahaastat-

telemalla lapsia ja lähettämällä heidän vanhemmilleen lomakekysely. Tutkimusaineiston 

analysointi tehtiin käyttäen teorialähtöistä sisällönanalyysia. Hyvinvointimittaristoja 

luotiin kaksi, erilliset kyselylomakkeet lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tutkimuksen 

toisessa vaiheessa mittaristo esitestattiin ja mittariston avulla kerättiin aineisto ikaalis-

laisten lasten subjektiivisen hyvinvoinnin tilasta. 

  

Tutkimuksen lopputuloksena on luotu kaksi mittaristoa esiopetusikäisten lasten hyvin-

voinnin mittaamiseksi. Lomakkeessa on sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. 

Mittariston esitestaaminen nosti esille ikaalislaisten lasten hyvinvoinnissa olevia puut-

teita, joita ovat mm. vanhempien liian vähäinen ajankäyttö lasten kanssa olemiseen, 

kiusaaminen, väsymys aamuisin ja kaupungin kiinteistöjen huono kunto. 

  

Lasten hyvinvoinnin nykytilan kartoittaminen on kunnille asetettu lakisääteinen tehtävä, 

jonka mittaamiseksi ei ole valmiita mittareita. Tämä mittari vastaa tähän tarpeeseen. 

Jatkotutkimusehdotuksina on mm. vastaavan mittariston kehittäminen kouluikäisille 

lapsille, mittaristoilla tehtävä lasten hyvinvoinnin nykytilan systemaattinen kartoittami-

nen ja leikin merkityksen tutkiminen osana lasten hyvinvointia.  
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The purpose was to create an instrument for measuring the well-being of children in 

pre-primary age (6-7 years). This was a two-phase, multi-methodological study which 

included defining the concept of well-being and creating the instrument (the qualitative 

phase), and pretesting (the quantitative phase). The target group comprised children of 

Ikaalinen in pre-primary age and their parents. 

 

Two separate questionnaires were created. Research data on the current state of the 

subjective well-being of the children of Ikaalinen in pre-primary age was gathered 

through thematic interviews with the children and by sending a questionnaire to the 

parents. The data was analysed by using a theory-driven approach to content analysis. 

 

Pretesting brought up deficiencies related to the well-being of the children of Ikaalinen, 

such as insufficient time spent with children by parents, bullying, feeling tired in the 

morning, and the poor condition of city-owned properties. 

 

Further research measures could include developing a similar instrument for school-

aged children, conducting systematic surveys on the well-being of children, and 

studying the significance of play as a component of children’s well-being. 

Key words: well-being, instrument for measuring well-being, measurement 
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1 JOHDANTO 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi ja sen tila on ollut useilla eri foorumeilla näkyvästi esillä 

viime vuosina. Todennäköisesti tähän on vaikuttanut erilaisin tavoin ilmennyt lasten- ja 

nuorten pahoinvointi, joka on purkautunut mm. kouluammuskeluina. 

Lainsäädännöllisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen on puututtu 

päivittämällä lastensuojelulakia (2007) siten, että jokainen Suomen kunta on velvoitettu 

laatimaan suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Laki määrittelee 

sen mitä tietoja suunnitelmassa tulee olla ja yhtenä osana kunnat on velvoitettu 

keräämään tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilasta. Ikaalisten kaupunki on 

laatinut suunnitelman moniammatillisena yhteistyönä ja kaupunginvaltuusto on 

hyväksynyt sen vuonna 2010. Suunnitelman nimi on Ikaalislaisten lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelma 2010 - 2013.  

 

Tämän hetkinen suomalainen hyvinvointitutkimus nojaa pääpiirteiltään erilaiseen 

tilastotietoon. Hyvinvointi on kuitenkin ilmiönä moniulotteinen ja sitä tulisi tarkastella 

mahdollisimman useasta näkökulmasta. Tärkeäksi asiaksi muodostuu se, vertaillaanko 

objektiivista vai subjektiivista hyvinvointia. (Saari 2011, 15, 34 – 35.) Tilastotieto 

tuottaa hyvinvoinnista objektiivista tietoa ja sitä onkin hyvin saatavilla. Ikaalisissa 

osana hyvinvointisuunnitelman laadintaa koettiin tärkeänä myös subjektiivisen 

hyvinvoinnin nykytilan kartoittaminen. Hyvinvointi subjektiivisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna tarkoittaa ihmisten omien kokemusten vertailua (Saari 2011, 35).  

 

Hyvinvoinnin tutkimisessa painottuu tiedon keräämisessä käytettävä mittari (Saari 

2011, 16). Mittareita, joilla voidaan kerätä nimenomaan subjektiivista tietoa hyvinvoin-

nin nykytilasta, ei ole yleisesti saatavilla. Ikaalisten kaupungin sosiaalityön päällikkö 

tilasi vuonna 2010 opinnäytetyön, jonka tarkoituksena olisi luoda mittari, jolla tämän 

subjektiivisen tiedon kerääminen on vuosittain mahdollista. Lisäksi toivottiin, että mit-

taristolla kootaan tietoa osaksi Ikaalislaisten Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 

2013 - 2013. Tutkimuksellisesti tämä olisi tullut liian laajaksi. Sen vuoksi päädyttiin 

siihen, että luodaan mittaristo ja esitestataan se. Samalla saadaan tuotettua aineistoa 

myös lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta.  

 

Hyvän elämän määrittely on hyvinvointitutkimuksen peruskysymys. Sen määrittely on 

kuitenkin hyvin haastavaa ja osa tutkijoista kokee sen olevan mahdoton tehtävä. (Saari 
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2011, 11) Ensimmäiseksi opinnäytetyössä lähdettiin kartoittamaan hyvinvoinnin 

teoreettisia lähtökohtia. Etsinnän kohteena olivat erilaiset hyvinvointiteoriat, valmiiksi 

luodut mallit ja mahdolliset hyvinvoinnin taustalla olevat asiakirjat. Hyvinvoinnin 

määrittelyssä edettiin yleisesti yksityiseen määrittelemällä hyvinvointia ensin yleisellä 

tasolla ja sen jälkeen keskittymällä lapsen hyvinvoinnin teoreettisiin lähtökohtiin.  

 

Teoreettisen viitekehyksen määrittelyn jälkeen tutkimus eteni siten, että ikaalislaisilta 

esiopetusikäisistä lapsilta ja heidän vanhemmiltaan kysyttiin, mitä on hyvinvointi. 

Lapsille pidettiin ryhmähaastattelu, jossa teemahaastattelun avulla pyrittiin löytämään 

lasten määritelmiä hyvinvoinnille. Heidän vanhemmilleen tehtiin lomakekysely, jossa 

tarkoitus oli taas löytää aikuisten määritelmiä lasten hyvinvoinnista. Tutkimusaineisto 

analysoitiin käyttämällä analysointimenetelmänä teorialähtöistä sisällönanalyysia. 

Teorian pohjalta luotiin analyysirunko, johon aineisto sijoitettiin. Täältä nousseiden 

hyvinvoinnin osa-alueiden pohjalta luotiin kaksi mittaristoa esiopetusikäisten lasten 

hyvinvoinnin mittaamiseksi: yksi kyselomake lapsille ja toinen kyselylomake 

vanhemmille. Kahteen eri kyselylomakkeeseen päädyttiin sen vuoksi, että tietoa ei 

haluttu kerätä vain yhdeltä kohderyhmältä vaan laajentamalla sitä lasten lisäksi heidän 

vanhempiinsa saatiin laajempi kartoitus. Lisäksi vanhemmilta ja lapsilta erikseen 

kerätty tieto mahdollistaa lasten ja vanhempien vastausten yhteneväisyyksien sekä 

eroavaisuuksien vertailun.  

 

Viimeisessä vaiheessa mittaristolla toteutettiin kysely kaikissa Ikaalisten kaupungin 

esiopetusryhmissä. Näiden tulosten pohjalta lopullista mittaristoa vielä muokattiin 

käytettävämpään muotoon lisäämällä aikuisten lomakkeeseen kolme kysymystä ja 

lasten lomakkeeseen yksi kysymys sekä tarkentamalla kahta kysymystä aikuisten 

lomakkeessa. Samalla saatiin kerättyä ensimmäisen aineisto esiopetusikäisten lasten 

hyvinvoinnin nykytilasta.  

 

Mittaristoa tulee käyttämään Ikaalisten kaupunginhallituksen nimeämä 

lapsiasiainneuvosto päivittäessään lakisääteistä ikaalislaisten lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaa 2013 - 2013. Mittariston avulla kerätään vuosittain tietoa 

esiopetusikäisten lasten subjektiivisen eli koetun hyvinvoinnin tilasta.   
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2 HYVINVOINTI 

 

Tässä luvussa on tarkoituksena tuoda esille tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

tarkastelemalla hyvinvoinnin eri määritelmiä, hyvinvoinnin taustalla olevia asiakirjoja 

sekä syventää hyvinvoinnin tarkastelu koskemaan lapsen hyvinvointia. 

 

 

2.1 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin taustalla olevia asiakirjoja 

 

Lasten ja nuorten hyvinvointi pohjaa maailmanlaajuisesti lapsen oikeuksien julistukseen 

ja sen pohjalta laadittuun YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen.  Kymmenen periaatetta 

käsittävä lapsen oikeuksien julistus hyväksyttiin 20.11.1959. (Lapsen oikeuksien julistus 

2010.) Sen pohjalta on laadittu YK:n lapsen oikeuksien sopimus, jossa maailman kaikki 

valtiot, Somaliaa ja Yhdysvaltoja lukuun ottamatta, ovat juridisesti sitoutuneet 

noudattamaan sen sisältöä (Mikä on lapsen oikeuksien sopimus? 2013).   

 

Lapsen oikeuksien julistuksessa pääpaino on kymmenessä eri periaatteessa (Liite 1). 

Niissä pyritään määrittelemään perusperiaatteet sosiaalisesta, turvallisesta ja 

ihmisarvonmukaisesta kasvusta, kehityksestä ja koulutuksesta. Lisäksi jokaisella 

lapsella on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.  (Honkanen & Syrjälä 2000, 31.) Lapsen 

oikeuksien julistuksen mukaan (Lapsen oikeuksien julistus 2010.) ensisijainen vastuu 

lapsen kasvatuksesta ja kehityksestä on vanhemmilla. Mikäli vanhemmat eivät ole 

kykeneviä tarjoamaan lapselleen riittävää turvaa on yhteiskunnan ja viranomaisten 

tehtävänä erityisen huolenpidon järjestäminen. Julistus ei ole juridisesti valtioita 

velvoittava, joten se onkin jäänyt hyvin yleiseksi ja filosofiseksi asiakirjaksi. (Honkanen 

& Syrjälä 2000, 31.) 

 

Vuonna 1979 julistuksen rinnalle ryhdyttiin laatimaan lapsen oikeuksien sopimusta 

(Liite 2), jonka tarkoituksena oli luoda valtioita sitova asiakirja lasten hyvinvoinnin 

edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Sopimus allekirjoitettiin lopulta päivälleen 30 vuotta 

lapsen oikeuksien julistuksen allekirjoittamisen jälkeen 20.11.1989. (Honkanen & 

Syrjälä 2000, 31.) YK:n lasten oikeuksien sopimus jaetaan neljään eri 

yleisperiaatteeseen, joita ovat syrjinnän kielto (artikla 2), lapsen etu on otettava 

ensisijaisesti huomioon kaikissa päätöksissä (artikla 3), oikeus elämään sekä 

henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (artikla 6) sekä lapsen näkemysten kunnioittaminen 
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kaikissa häntä koskevissa asioissa (artikla 12). Sopimuksena se on hyvin erityinen siitä 

syystä, että se velvoittaa valtioita muuttamaan omaa lainsäädäntöään siten, että siinä on 

huomioitu tämän sopimuksen sisältö.  (Mikä on lapsen oikeuksien sopimus? 2013.)   

 

Suomessa on luotu YK:n yleiskokouksen lasten erityisistunnon edellyttämänä Suomen 

kansallinen toimintasuunnitelma nimeltä Lapsille sopiva Suomi. 

Toimintasuunnitelmassa on nostettu esille lapsiin liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä 

Suomessa. Toimintasuunnitelmassa luotu visio korostaa sitä, että lapsille sopivassa 

Suomessa jokaisen lapsen arjessa toteutuu lapsen etu. Suunnitelmassa on tuotu esille 

viisi näkökulmaa, joiden pohjalta on luotu tavoitteet sekä toimenpiteet niiden 

saavuttamiseksi. Ensimmäinen näkökulma korostaa vanhemmuutta ja yhteiskunnan 

tukea, toinen näkökulma lapsilähtöisyyttä lasten kasvatusympäristöissä ja kolmas 

näkökulma tuo esiin lapsen edun turvaamisen toimeentulo- ja palvelujärjestelmissä. 

Neljännen näkökulman mukaan lasten tulisi olla osallisina päätöksenteossa ja viidennen 

näkökulman tarkoituksena on laajentaa tietämystä lapsen oikeuksien sopimuksesta. (The 

National Finnish Plan of Action called for by Special Session on Children of the UN 

General Assembly 2005, 19.)    

 

Kuntaliitto on myös laatinut oman lapsipoliittisen ohjelmansa ”Eläköön lapset”, jonka 

tarkoituksena on toimia suunnannäyttäjänä vuoteen 2015 saakka. Tämä ohjelma on 

pohjana kuntien omissa lapsipoliittisissa ohjelmissa. Eläköön Lapset -ohjelmassa on 

kolme perusperiaatetta, joiden tarkoituksena on varmistaa turvallinen lapsuus, huolehtia 

lapsuuden voimavaroista sekä edistää lapsen mahdollisuutta toimia aktiivisena 

osallistuvana kuntalaisena.  (Lapsipoliittista ohjelmaa valmistellut työryhmä 2000.) 

 

Niin lapsen oikeuksien sopimuksessa kuin myös Suomen lainsäädännössä lapseksi 

määritellään henkilö, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta (Honkanen & Syrjälä 

2000, 39, 47). Lainsäädännöllisesti lasten hyvinvointia rajaa lastensuojelulaki (2007), 

joka asettaa tiukat reunaehdot sille, miten määritellään hyvä ja turvallinen lapsuus 

(Törrönen 2001, 20). Lastensuojelulain (2007) tarkoituksena on sen ensimmäinen 

pykälän mukaisesti ”turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, 

tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun”. Lisäksi laki 

nostaa esille läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, ruumiillisen ja henkisen 

koskemattomuuden, mahdollisuuden koulutukseen, mahdollisuuden osallistua ja 
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vaikuttaa itseä koskevissa asioissa sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan 

huomioimisen.  

 

Kansainvälisten vertailujen mukaan Suomen luoma malli lapsiperheiden hyvinvoinnin 

tukemiseksi on aivan kärkisijoilla, vaikkakin lapsiperheiden hyvinvoinnin haasteet ovat 

lisääntymässä (Kantola & Kautto 2002, 124). Lastensuojelulaki (2007) velvoittaa 

Suomen kuntia laatimaan lapsille hyvinvointisuunnitelman. Ikaalisten kaupungissa 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 – 2013 on laadittu moniammatillisen 

työryhmän yhteistyönä. Siinä on lähdetty alustavasti selvittämään lasten ja nuorten 

hyvinvoinnin tilaa, kirjattu ylös lapsille ja nuorille tarjottavia palveluita sekä asetettu 

tavoitteet vision toteuttamiseksi. Ikaalisissa on tarkoitus mahdollistaa lapsille 

turvallinen, pitkä ja hyvä lapsuus. Suunnitelman mukaan jokaisella lapsella tulisi olla 

yhtäläiset mahdollisuudet saada tarvitsemiaan palveluita, aikuisten tulisi tiedostaa 

roolinsa aikuisina ja osallistua lasten arkeen. Hyvinvointisuunnitelmassa on lisäksi 

huomioitu Ikaalisten kaupungin hyvinvointiohjelmassa esiin nostetut arvot, joita ovat 

elämän kunnioittaminen, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, kauneus ja turvallisuus. 

(Ikaalislaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 – 2013.) 

 

 

2.2 Hyvinvointi käsitteenä 

 

Saari on tarkastellut kirjassaan (2011, 272 - 275) hyvinvoinnin eri näkemyksiä ja 

päätynyt jakamaan ne viiteen eri luokkaan. Samalla hän on kriittisesti arvioinut 

jokaiseen luokkaan kohdistuvia haasteita. Hyvinvointi on jaettu seuraavasti: 

 

1. Hedonismin mukaan hyvinvointi perustuu henkilön mielentilojen ja kokemusten 

varaan. Tällöin mitataan asioita, jota tuottavat henkilölle mielihyvää. 

Hyvinvoinnin mittaaminen mielihyvän kautta on haastavaa, koska mielihyvän 

kokeminen on hyvin subjektiivinen kokemus. 

2. Haluteorioiden mukaan hyvinvoinnin lähtökohtana voidaan pitää erilaisten 

halujen täyttymistä. Ongelmallista on kuitenkin määritellä onko ihmisen kaikki 

halut hyvinvointia edistäviä. 

3. Idealisoitujen halujen teoriat perustuvat nimensä mukaisesti rationaalisiin ja 

idealisoituihin teorioihin. Tämän näkökulman haasteeksi muotoutuu se, että 
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tarvittavan tiedon puuttuessa henkilön on mahdoton määritellä mikä edistää 

hänen hyvinvointiaan, jolloin hän on uskomuksien varassa. 

4. Objektiivisiin listoihin perustuva hyvinvointi ei ota huomioon yksilön haluja, 

asenteita eikä mielipiteitä. 

5. Yhdistelmäteoriat ovat neljän edellisen teorian erilaisia kombinaatioita. 

 

Käsitteenä hyvinvointia voidaan tarkastella ja tutkia useasta eri näkökulmasta. Tutkijat 

ovat hyvin eri mieltä siitä mistä hyvinvointi muodostuu. Osa tutkijoista on sitä mieltä, 

että hyvinvointia tutkittaessa ja sen eroja hakiessa, tutkija itse jo lähtökohtaisesti 

määrittelee itse miten ihmisen tulisi elää ja olla voidakseen hyvin. Toiset tutkijat taas 

ajattelevat hyvinvointierojen vertailun teoreettisista lähtökohdista olevan välttämätön ja 

tarpeellinen tehtävä. (Saari 2011, 35.) Hyvinvointia tutkittaessa voidaan tehdä listaus 

siihen liittyvistä avainsanoista. Nämä käsitteet ovat kuitenkin sisällöltään hyvin 

eritasoisia, joten niiden niputtaminen ei ole järkevää. (Lasten hyvinvoinnin kansalliset 

indikaattorit 2011, 26.) 

 

Klassinen hyvinvoinnin jako perustuu subjektiiviseen ja objektiiviseen hyvinvointiin. 

Subjektiivinen näkökulma korostaa ihmisen omia kokemuksia ja objektiivinen ulkoisia 

reunaehtoja. (Törrönen 2001, 20 – 21, 26.)  Objektiiviset reunaehdot ovat yleensä hyvin 

määrällisiä asioita kuten raha tai muu mitattavissa oleva asia (Saari 2011, 35). 

 

Erik Allardtin mukaan (1976, 32) hyvinvoinnista tulee erottaa onnellisuus. Hyvinvointi 

määritellään ihmisen perustarpeiden ja niiden tyydyttymisen asteen mukaan, jolloin 

näkökulma on objektiivinen. Onni ja onnellisuus ovat taas hyvin kokemusperäisiä ja 

näin ollen näkökulma on subjektiivinen. Lisäksi hyvinvoinnin ja onnellisuuden 

käsitteitä vertailtaessa tulee huomioida se, että onni on hetkellistä ja voi välillä olla 

kadoksissa kun taas hyvinvointi on olomuotona pysyvämpi (Allardt 1976, 32 – 33). 

Psykologisesta näkökulmasta tarkasteltuna hyvinvointi onkin käsitteenä laajempi kuin 

onnellisuuden käsite, sillä hyvinvoinnin katsotaan kattavan kaiken sen mikä on 

ihmiselle hyvää elämää (Mattila 2009.) 

 

Suomalaisessa hyvinvointitutkimuksessa käytetyimmän määritelmän hyvinvoinnista on 

luonut juuri Erik Allardt. Hän jakaa hyvinvoinnin kolmeen eri ulottuvuuteen: elintasoon 

(Having), yhteisyyssuhteisiin (Loving) ja itsensä toteuttamiseen (Being). Nämä kaikki 

näkökulmat korostavat ihmisen perustarpeita, joiden tyydyttäminen on ehtona ihmisen 
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hyvinvoinnin toteutumiselle. Nämä tarpeet nousevatkin jatkuvasti esille, kun ihmisten 

ikää katsomatta pyritään määrittelemään heidän hyvinvointiaan. (Forss & Vatula-Pimiä 

2007, 24 - 25.) Huomiotta ei kuitenkaan voida jättää yksilökeskeisyyden korostumista, 

koska hyvinvointi lähtökohtaisesti määritellään sen mukaan miten ihmisen perustarpeet 

tulevat tyydytetyiksi näiden kolmen eri ulottuvuuden kautta (Allardt 1976, 38). 

 

 

2.2.1 Hyvinvoinnin osatekijät 

 

Hyvinvoinnilla käsitteenä on hyvin monenlaisia merkityksiä ja se voidaan jaotella 

hyvinkin eri tavalla riippuen tutkijasta. Kuitenkin kaikissa määrittelyistä esiin nousee 

elinolojen merkitys hyvinvoinnille. (Lammi - Taskula ym. 2009, 20.) Elinolot koetaan 

usein kuuluvaksi objektiiviseen hyvinvointiin, jossa tarkastelun kohteena ovat 

hyvinvoinnin ulkoiset tekijät (Törrönen 2001, 21). 

 

Vaaraman, Moision ja Karvosen mukaan (2010) hyvinvoinnin osatekijät voidaan 

perinteisesti jakaa terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin ja koettuun hyvinvointiin. 

Terveyttä tarkastellessa kiinnitetään huomiota sairastavuuteen, kuolleisuuteen ja siihen 

miten ihminen kokee terveytensä. Materiaalista hyvinvointia tarkastellessa esiin nousee 

toimeentulon lisäksi myös elinolot. Tuloilla toki on keskeinen asema materiaalisessa 

hyvinvoinnissa, mutta tarkastelun kohteena tulee myös olla niiden avulla katettavat 

menot. Näin voidaan määritellä sitä, miten elämiseen liittyvät välttämättömät menot 

voidaan kattaa. (Vaarama ym. 2010, 12.)   

 

Vastakkainen näkökulma hyvinvoinnin määrittelyyn saadaan tarkastelemalla sitä, miten 

hyvinvointi koetaan (Vaarama ym. 2010, 12). Kun kyseessä on ihmisen itsensä kokema 

hyvinvointi, puhutaan subjektiivisesta hyvinvoinnista (Törrönen 2000, 21).  Jokainen 

ihminen, joka määrittelee itse omaa hyvinvointiaan linjaa samalla sitä, missä raja 

hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin välillä kulkee. Tähän vaikuttaa olennaisesti se, 

millaisissa oloissa ihminen elää suhteessa ympärillään eläviin ihmisiin. Hyvinkin 

vaatimattomissa materiaalisissa oloissa elävä ihminen voi kokea korkeaa hyvinvointia 

mikäli naapurustossa muut elävät materiaalisesti samantasoista elämää. Lisäksi jokainen 

ihminen suhteuttaa oman hyvinvointinsa ikätovereihinsa nähden, mikä osaltaan 

vaikeuttaa määrittämästä samaa hyvinvoinnin standarditasoa kaikenikäisille. Toisaalta 

kaikille ihmisille materiaalinen hyvinvointi eikä etenkään tulotaso ei ole määrittävä 
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tekijä arvioitaessa hyvinvointia vaan esille nousevat muut näkökulmat. Koettua 

hyvinvointia päädytään yleisemmin tarkastelemaan silloin, kun tutkimuksen 

tarkoituksena on ihmisen elämänlaadun mittaaminen. Objektiivinen ja subjektiivinen 

hyvinvointi on tällöin hyvin vuorovaikutuksellista. (Vaarama ym. 2010, 12 – 14.)    

 

Leskinen ja Hult (2010) painottavat kirjassaan hyvinvoinnin kokonaisvaltaisuutta. 

Hyvinvointi muodostuu heidän mukaansa viidestä osa-alueesta, jotka muodostavat 

hyvinvoinnin kehän. Kehässä hyvinvoinnin osa-alueita ovat henkinen hyvinvointi, 

fyysinen hyvinvointi, ravitsemus, lepo ja palautuminen sekä työssä onnistuminen. 

Heidän mukaansa hyvinvointi sinänsä ei tarkoita seesteistä olotilaa vaan sitä, että 

ihminen kokee omaavansa riittävästä kykyjä ja taitoja selviytyäkseen elämän eteen 

tuomista haasteista. (Leskinen & Hult 2010, 30, 76.) 

 

Erik Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuudet on määritelty ihmisen perustarpeiden pohjalta 

(Fors & Vatula - Pimiä 2007, 24). Nämä perustarpeet on jaettu jo aiemmin mainittuun 

kolmeen osaan: elintasoon (Having), yhteisyyssuhteisiin (Loving) ja itsensä 

toteuttamisen muotoihin (Being). Elintaso kuvaa niitä tekijöitä, joita kaikki ihmiset 

tarvitsevat (Allardt 1976, 38, 40.) Tämä ensimmäinen ulottuvuus pitää sisällään sen 

miten ihminen asuu, millainen hänen terveydentilansa on, millainen koulutus ihmisellä 

on sekä se millainen varallisuus ja työtilanne hänellä on (Fors & Vatula – Pimiä 2007, 

24).  Kirjoittaessa kirjansa Allardt kuitenkin ajatteli, että näihin tekijöihin tulee jossain 

vaiheessa tehdä muutoksia. Esimerkiksi puhdas ympäristö, vesi ja ilma olivat asioita, 

jotka hän ajatteli aikojen saatossa muuttuvan ja vaikuttavan ihmisten elintasoon. 

(Allardt 1976, 40.) 

 

Toisessa ulottuvuudessa tarkastelun kohteena ovat yhteisyyssuhteet, jossa esiin nousevat 

ihmisen ihmissuhteet sekä tarve kuulua johonkin yhteisöön (Fors & Vatula – Pimiä 

2007, 24). Näissä yhteisöissä ihmisellä on tarve ilmaista välittämistä suhteessa muihin 

yhteisön jäseniin. Yksilö tarvitsee rakkautta ja lämpimiä suhteita. Ilman niitä 

seurauksena voi olla jopa vakavia psyykkisiä ongelmia. Toisaalta liiallinen 

yhteisöllisyys taas voi eristää yksittäisen ryhmän muun yhteiskunnan ulkopuolelle, mikä 

sinänsä on ongelmallista myös. Hyvinvointiarvoja tulisi siis yhteisyyssuhteisen osalta 

muistaa aina tarkastella huomioiden ne suhteessa toisiinsa. Niin yhteisyyteen kuin 

rakkauteen liittyvien ihmissuhteiden edellytyksenä ovat ymmärrys muista yhteisöistä, 

kyky asettua toisen henkilön asemaan sekä yhteinen kieli. (Allardt 1976, 42 – 45.)   
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Kolmannen ulottuvuuden, itsensä toteuttamisen, Allardt määrittelee siten, että hän 

korostaa ihmisen mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa asioihin eri foorumeilla niin 

kotona kuin työpaikalla ja muualla yhteisössään. Edellä mainitun lisäksi Allardt tuo 

esille ihmisen tarpeen kokea olevansa arvokas ja arvostettu sekä turvallisuuden tunteen 

tärkeyden jokaisen ihmisen elämässä. (Fors & Vatula – Pimiä 2007, 24). Itsensä 

toteuttaminen on hyvin laaja-alainen arvo ja sen vuoksi sen mittaaminen on haastavaa. 

Allardt tuo itsensä toteuttamisen vastakohtana esille vieraantumisen, jossa ihminen 

rinnastetaan koneeseen tai tavaraan. Vieraantumista tapahtuu silloin kun ihminen on 

korvattavissa. Kun korvaaminen on vaikeaa, on henkilö enemmän yksilö ja persoona. 

Itsensä toteuttamisen täsmentäminen on helpompaa tarkastellessa asiaa vieraantumisen 

kautta. (Allardt 1976, 46.) 

 

Hyvinvointiteorioista tunnetuin ja käytetyin on edelleen Erik Allardtin 1970-luvulla 

luoma teoria hyvinvoinnin ulottuvuuksista. Sen rinnalle on toki tullut useita erilaisia 

muita malleja, mutta kattavuudeltaan ne eivät ole samaa tasoa Allardtin luoman teorian 

kanssa. Muut mallit ovat vertailtavissa keskenään vain osittain, toisin kuin jokainen 

tässä tutkimuksessa esitelty hyvinvoinnin malli voidaan kokonaisuudessaan upottaa 

Erik Allardtin luomaan teoriaan. Sen vuoksi tämän tutkimuksen analysoinnin teoreetti-

nen viitekehys nojaa Erik Allardtiin teoriassa määriteltyihin kolmen eri hyvinvoinnin 

osa-alueeseen, joihin on upotettu lasten hyvinvointiin liittyviä teoreettisia näkökulmia.    

 

 

2.2.2 Lapsen hyvinvointi 

 

Nykytutkimuksessa lapsen hyvinvointi määritellään seitsemän eri perustarpeen kautta, 

joita toteutetaan lapsen ja aikuisen välisessä vuorovaikutuksessa. Aikuisella ei tarkoiteta 

vain vanhempia vaan nämä samat asiat korostuvat lapsen toimiessa kenen tahansa 

aikuisen kanssa. Seuraavaksi luetellut perustarpeet ovat lapsen perusoikeuksia, jotka 

luovat perustan lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle. (Pekki & Tamminen 

2002, 14 – 15.) 

 

Lapsen perustarpeiksi on määritelty kiintymys, turva, hoiva, tunteiden jakaminen, 

oppiminen, leikki ja kontrolli. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, sitä enemmän 

näiden tekijöiden merkitys korostuu. (Pekki & Tamminen 2002, 14.)   
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Tarpeista ensisijaiseksi ja oleellisemmaksi nousee kiintymyksen tarve, jota tulisi 

suojella ja näin pitää huoli, että lapsella on mahdollisuus kiinnittyä turvalliseen 

aikuiseen. Kiintymyssuhde tulee olla mahdollista solmia aina siihen aikuiseen, jonka 

seurassa lapsi viettää aikaansa. Kiintymyssuhde luodaan vanhempien lisäksi 

päivähoidon henkilökuntaan, isovanhempiin ja muihin perheen kanssa läheisesti 

toimiviin aikuisiin. (Pekki & Tamminen 2002, 14). Ymmärrys kiintymyssuhteen 

synnystä lapsen kaikissa ikävaiheissa nojaa John Bowlbyn kiintymyssuhdeteoriaan 

(Tahkokallio 2005, 35). Sille on ominaista, että lapsen hyvä kehitys on mahdollista vain, 

jos lapsella on pysyvät ja läsnä olevat ihmissuhteet hänen kanssaan päivittäin 

tekemisissä oleviin aikuisiin. Tällainen aikuinen on lapsesta huolta pitävä henkilö, johon 

syntyy tunneside. Alle kolmivuotiaalle lapselle läheisin aikuinen on yleensä äiti. Kolme 

vuotta täytettyään lapsi hyväksyy paremmin muita henkilöitä hoitajikseen. Margaret 

Mahler korosti sitä, että lapselle läheinen aikuinen ei saa erottaa lasta toisen aikuisen 

hoivattavaksi ennen kuin lapsi on siihen itse valmis. Bowlbyn tavoin myös Mahler 

näkee kolmen ikävuoden saavuttamista tärkeänä rajapyykkinä. (Rusanen 2011, 25, 27 – 

28.) Hyvä kiintymyssuhde aikuiseen on edellytys aidon itseluottamuksen syntymiselle. 

Kiinnittyminen on aidosti turvan hakemista sekä hoidon takaamista lapselle. Jokaisella 

lapsella on oma kiintymysmallinsa, joka kehittyy lapsen kasvaessa ja siirtyessä 

kehitystasosta toiselle. (Kanninen & Sigfrids 2012, 30.)   

 

Keskeinen ajatus kiintymyssuhdeteoriassa on sen kehittyminen joko turvalliseksi tai 

turvattomaksi. Kiintymyssuhteen laatu vaikuttaa lapsen sosiaaliseen, emotionaaliseen 

sekä kognitiiviseen kehitykseen. Turvallisen kiintymyssuhteen luoneelle lapselle on 

helppo ottaa kontakti aikuiseen sekä tukeutua häneen stressiä aiheuttavissa tilanteissa. 

Vuorovaikutus aikuisen kanssa tuottaa iloa molemmille osapuolille aikuisen ollessa 

lapsen turvallisuuden peruskallio. (Rusanen 2011, 57, 63.) Lapset, joille on kehittynyt 

turvallinen kiintymys aikuiseen, osaavat tunnistaa ja ilmaista tunteitaan. Näin ollen 

myös itsesäätelykyky on hyvä. Lisäksi turvallisen kiintymyssuhteen kehittäneillä 

lapsilla on hyvät sosiaaliset taidot, vähän häiriökäyttäytymistä ja hyvä kyky toipua 

stressitekijöistä. (Kanninen & Sigfrids 2012, 35.) 

 

Turvaton kiintymysmalli on seurausta siitä, ettei aikuinen vastaa lapsen avun 

tarpeeseen, jolloin lapsi jää vaille tarvitsemaansa hoivaa. Turvattomia kiinnitysmalleja  

on useita, joiden avulla on kuvattu lasten käyttäytymistä seuraavasti: 



15 

 

 Välttelevä turvaton lapsi on suhteessa vanhempiinsa etäinen. Lapset ovat 

passiivisia ja kätkevät kaikki tunteensa sisäänsä 

 Välttelevästi kiintyneet lapset pyrkivät kääntämään huomion muualle, jos he 

joutuvat stressaavaan tilanteeseen. Lisäksi lapselle on kehittynyt kohtuuttoman 

suuri luottamus itseään kohtaan. 

 Ristiriitaisesti turvattoman lapsen käyttäytyminen vanhempiaan kohtaan voi olla 

joko vastarinnan ilmaisemista tai erittäin passiivista. Näille lapsille on tyypillistä 

se, että he ovat haavoittuvaisia ja hyvin riippuvaisia aikuisista. Heille 

itsenäistyminen on suuri haaste. 

 Ristiriitaisesti kiintyneille lapsille ominaista on vihan esiintuominen 

korostetusti. Heillä ei ole keinoja ratkaista tilanteita rakentavalla tavalla. 

 Jäsentymättömästi turvaton lapsi ei ole kyennyt luomaan johdonmukaisia 

käyttäytymismalleja. Jäsentymättömien lasten vanhemmat ovat itse pelon 

aiheuttajia, jolloin lapsi ei voi saada tarvitsemaansa hoivaa ja turvaa. Tähän 

ryhmään kuuluvilla lapsilla on hyvin suuri riski käyttäytymishäiriöihin. 

 Kontrolloivasti turvaton lapsi on taas ottanut vanhemman roolin toimien 

rankaisevasti ja vihamielisesti. Myös huomionhakuisuus on tyypillistä 

kontrolloivasti turvattomalle lapselle. 

 Muulla tavoin turvaton lapsen käyttäytymisestä ei löydy puhtaasti minkään 

aiemmin kuvaillut mallin mukaisia piirteitä. (Rusanen 2011, 65 – 69.)  

 

Toisena perustarpeena esiin nostetaan turva. Jokaisen lapsen hyvinvoinnin ja hyvän 

kasvun edellytyksenä on fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen ympäristön 

luominen. Turvallisen kasvuympäristön luomisessa tulisi huomioida lapsen ikä ja se 

missä kehitysvaiheessa ollaan menossa. Turvan tarve on erilainen eri-ikäisillä lapsilla. 

Yhteiskunnallisesti pyrimme luomaan fyysisesti turvallisen ympäristön. Enemmän tulisi 

kuitenkin nostaa esille myös psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen liittyviä 

tekijöitä. (Pekki & Tamminen 2002, 14.) Tunteiden säätelyä pidetään turvallisuuden 

perustana. Pieni lapsi, joka ei vielä osaa tunnistaa kaikkia tunteitaan, tarvitsee aikuisen 

apua tunteidensa lukemiseen ja säätelyyn. Hoivasuhteen laadulla on suuri merkitys 

lapsen perusturvallisuuden luomiselle. (Kanninen & Sigfrids 2012, 80.) 

Kolmas perustarve on lapselle tarjottava hoiva. Konkreettisella tasolla puhuttaessa 

perushoivalla tarkoitetaan hyvin arkipäiväisiä asioita kuten ruokaa, lepoa ja puhtautta. 

(Pekki & Tamminen 2002, 14.) Hoivaajan tehtävään kuuluu myös saatavilla olo ja 

lapsen kuuleminen. Lapsen ja aikuisen hoivasuhteen kautta tulisi lapselle välittyä, että 
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hänet kuullaan, hänen tarpeisiinsa vastataan ja tarvittaessa häntä autetaan sekä 

lohdutetaan. (Kanninen & Sigfrids 2012, 80.) Hoivasuhteella on hyvin tärkeä merkitys 

niin turvan kuin hoivan näkökulmasta. Äidin tai muun lapselle läheisen henkilön pelkkä 

fyysinen läsnäolo ei kuitenkaan ole riittävä vaan tämän henkilön tulee olla valmis ja 

halukas reagoimaan lapsen tarpeisiin. Mikäli aikuinen ei ole lapsen saatavilla, voi sillä 

olla hyvinkin haitallinen vaikutus lapsen persoonallisuuden kehittymiselle. Erityisen 

tärkeitä elementtejä lapsen ja aikuisen välisessä hoivasuhteessa ovat aikuisen 

sensitiivisyys ja responsiivisuus kasvattajana. Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet 

sillä olevan suuri merkitys lapsen sosiaalisiin taitoihin, tunteisiin ja aggressioon. Näiden 

tutkimusten mukaan sensitiivisyys vauva-ikäisenä vähentää eroahdistusta nimenomaan 

esiopetusiässä. Useat tutkimukset ovat osoittaneet lasten tuottavan negatiivisia tunteita 

vähemmän, mikäli lapsen saamassa hoivassa toteutuu vanhemman ystävällinen ote 

asettaa rajoja, riittävä kontrolli sekä responsiivisuus vauvaikäisestä lähtien. Lapsen tulee 

kasvaa sellaisessa ilmapiirissä, jossa hän uskaltaa kääntyä aikuisen puoleen riippumatta 

asiasta tai ajankohdasta. (Rusanen 2011, 93 – 94, 99 – 104, 116.)   

 

Neljäs ja erittäin tärkeä perustarve liittyy lapsen tunteisiin ja niiden säätelyyn (Pekki & 

Tamminen 2002, 14). Tunteet ja ajattelu ohjaavat ihmisen toimintaa. Hyvät tunnetaidot 

omaavat lapset osaavat tunnistaa ja nimetä eri tunteita sekä asettua toisen rooliin. Nämä 

lapset ovat yleensä kaveripiireissä suosittuja, menestyvät koulussa hyvin ja sairastavat 

vähemmän. (Kanninen & Sigfrids 2012, 75.)   

 

Lapsella on syntymästään saakka luontainen tarve olla vuorovaikutuksessa aikuisen 

kanssa, jossa hän voi tuoda esiin erilaisia tunteitaan. Aikuiselta taas vaaditaan tunteiden 

säätelyn taitoa ja lapsen ohjaamista. Lapsella tuleekin olla oikeus tunteidensa ilmaisuun 

ollessaan vuorovaikutuksessa kenen tahansa läheisen aikuisen kanssa. (Pekki & 

Tamminen 2002, 14.) Kaikki ihmiset tuntevat erilaisia tunteita. On luonnollista, että ne 

tulevat ja menevät ja ne koetaan hyvin yksiköllisesti. Yksi osa ihmisessä ovat 

nimenomaan tunteet. Toiset meistä osaavat hallita tunteitaan helpommin kuin taas 

toisille tunteiden hallinta on haastavampaa. Lapselle on hyvin tärkeää oppia 

tunnistamaan eri tunteet. Ilman sitä tunteiden säätely on mahdotonta. Toinen tärkeä asia 

tunteiden säätelyn opettelussa on aikuisen rooli kanssakulkijana. Aikuisen läsnäolo ja 

saatavilla olo luo turvaa tunteiden viidakossa. Toinen tärkeä tehtävä aikuisella on 

opettaa lapselle oman mallin kautta tunteiden ilmaisua ja säätelyä. Tunteita on ja ne 

tulee ilmaista, mutta rakentavalla ja toista kunnioittavalla tavalla. Tunteiden säätelyn 
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opettelu luo perustan hyvälle itsetunnolle ja ehkäisee väkivaltaa.  (Cacciatore 2008, 8, 

17 – 78, 46.) Lapsen iällä on merkitystä tunnesäätelyssä sekä siihen liittyvässä 

virittäytymisessä. Mitä pienempi lapsi on kyseessä, sen enemmän lapsi tarvitsee 

rinnalleen aikuista peilaamaan itseään ja kokemuksiaan. Rinnalla kulkiessa aikuisen 

suhtautuminen lapsen tunnetiloihin on hyvin tärkeä. Jokainen ihminen pyrkii 

miellyttävään ja tasapainoiseen tunnetilaan. Säädellessämme tunteitamme vaikutamme 

siihen miten voimakkaasti ja kuinka pitkään milloinkin tunnemme. Pitkään vaikuttava 

voimakkaasti negatiivinen tunnetila vaikuttaa epäedullisesti hyvinvointiin. Paremman 

hyvinvoinnin, itsetunnon ja tasapainoisen tunne-elämän edellytyksenä ovat hyvät 

tunnesäätelykyvyt. (Kanninen & Sigfrids 2012, 81 – 82.) 

 

Viidentenä perustarpeena on oppiminen. Lapsi oppii koko ajan ja kaikkialla. 

Edellytyksenä tehokkaalle oppimiselle on läsnä oleva aikuinen. (Pekki & Tamminen 

2002, 15.) Oppimisessa vastuu tulee jakaa aikuisen ja lapsen kesken (Aaltonen ym. 

2000, 229). Aikuisen kanssa yhdessä oppimisen lisäksi lapsi oppii asioita myös oman 

spontaanin toimintansa kautta (Hujala ym. 1998, 52). Aikuisen tehtävä 

oppimisprosessissa on toimia ohjaavana tahona ja auttaa lasta jäsentämään 

oppimiskokemuksiaan tehden lapsi tietoiseksi siitä. Lapsen esittämien kysymysten 

avulla pohditaan vastauksia niihin yhdessä. Tätä kautta myös aikuinen voi olla oppijan 

roolissa. (Aaltonen ym. 2000, 229.) Lapsi ei opi ainoastaan tiedollisia asioita vaan 

oppimista tapahtuu koko ajan vuorovaikutuksessa muiden kanssa hyvinkin erilaisissa 

sosiaalisissa tilanteissa. Oppiminen on kokonaisvaltainen prosessi. (Pekki & Tamminen 

2002, 15.)   

 

Suunnitelmallisten oppimistuokioiden lisäksi lapsi oppii asioita myös spontaanisti 

arkipäivän tilanteissa. Nämä tilanteet ovat lyhyitä tilanteita, joissa lapselle syntyy 

luontainen motivaatio oppia. Oppimiselle on hyvin tärkeää aikuisen läsnäolo, jolla on 

lapsen oppimiskyvyn lisäksi suuri merkitys mm. tunne-elämän ja persoonallisuuden 

kehitykselle. (Aaltonen ym. 2000, 231 – 232.) Oppimista voidaan kuvata syklinä, joka 

toteutuu lapsen kaikissa ikävaiheissa. Ensimmäisessä vaiheessa lapsen tietoisuus herää. 

Tätä varten lapselle täytyy tarjota mahdollisuus monipuolisiin kokemuksiin. Toisessa 

vaiheessa tapahtuu tutkiminen. Tuolloin lapsen mielenkiinto uutta, opittavaa asiaa tai 

ilmiötä kohtaan on syntynyt ja hän jäsentää sitä aikaisempien kokemustensa kautta. 

Kolmannessa vaiheessa keskiössä on vertailu, jossa lapsi vertailee edellisessä vaiheessa 

jäsentämäänsä asiaa tai ilmiötä muiden lasten tai aikuisen näkemykseen. Näin hän osaa 
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yhdistää uutta oppimaansa suurempaan kokonaisuuteen. Viimeisenä vaiheena on 

soveltaminen. Hän käyttää oppimaansa käytännön tasolla. Tämä taas mahdollisesti tuo 

esiin uutta tietoa, jolloin lapsi aloittaa sen tiedon käsittelyn ensimmäisestä vaiheesta. 

Oppiminen on siis jatkuva, sykleittäin etenevä prosessi. (Hujala ym. 1998, 53 – 56.) 

Tärkeä tekijä oppimisessa on lapsen oma mielenkiinto, mikä motivoi oppimaan uusia 

asioita. Lapselle omaehtoisin tapa oppia ja omaksua asioita on leikki. (Aaltonen ym. 

2000, 246.)   

 

Tästä päästään kuudenteen perustarpeeseen, joka on leikki. Lapselle tulee taata 

riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia vapaaseen leikkiin, jossa hän voi omaehtoisen 

toiminnan kautta harjoitella erilaisia taitoja. Leikin kautta lapsi pystyy myös 

jäsentämään myös vaikeita kokemuksia. (Pekki & Tamminen 2002, 15.) Leikillä on 

suuri merkitys useille eri lapsen kehitysalueille. Kognitiivisen kehityksen näkökulmasta 

tarkasteltuna leikin katsotaan olevan lapsen ajattelutoimintaa. Leikin kautta lapsi 

jäsentää syy- ja seuraussuhteita, opettelee suunnitelmallisuutta ja järjestelmällisyyttä. 

Persoonallisuuden kehityksen näkökulmasta keskeisimmäksi asiaksi nousee minäkuvan 

muodostuminen. Lisäksi korostuu lapsen taito lujittaa itseluottamusta sekä oppia 

käsittelemään tunteita. Sosiaalisen kehityksen näkökulmasta tarkasteltuna lapsen 

kehitys on mahdoton tehtävä ilman sosiaalisia kontakteja. Leikin kautta opitaankin 

toiminaan yhdessä muiden lasten kanssa. (Aaltonen ym. 2000, 237 – 239.) 

 

Leikki on lapselle ominainen tapa toimia. Lapset tuovat leikkiin kaiken näkemänsä, 

kuulemansa ja kokemansa, jonka kautta he jäsentävät saamaansa tietoa. Leikissä myös 

luodaan uutta. Leikin kautta lapsen oppimiskokemus on hyvin kokonaisvaltainen. 

Lapsen näkökulmasta leikin merkitystä tarkastellessa tulee muistaa, että lapsi ei leiki 

sen vuoksi, että hän itse tietoisesti haluaa oppia. Aikuisen tulee muistaa, että lapsi oppii 

leikkiessään. (Varhaiskasvatussuunnitelman Perusteet 2009, 20 – 22.) Tämä tieto toimii 

suurena apuna myös edistäessä lapsen hyvinvointia.    

 

Viimeisenä perustarpeena on kontrolli ja sen tarve. Aikuisen tehtävänä on asettaa 

lapselle rajat ja luoda säännöt, joiden mukaan lapsi toimii. Rajojen luominen, niissä 

pysyminen ja niiden noudattamisen opettelu on pitkä prosessi, joka on mukana arjessa 

jatkuvasti. Näin lapsi oppii itsekontrollia ja on viimein valmis itsenäiseen elämään. 

(Pekki & Tamminen 2002, 15.) Rajojen asettamisella on merkitystä myös sille, miten 

lapsi hyväksyy tulevaisuudessa ympäröivän maailman realiteetit (Rusanen 2011, 161).  



19 

 

Erityisen tärkeää on, että lasta kasvattavat aikuiset sitoutuisivat toteuttamaan yhteisesti 

asetettuja rajoja. Rajojen opettelu ei saa tapahtua nopeasti vaan on ensisijaisen tärkeää, 

että lapsi saa aikaa läpikäydä prosessin riittävän hitaasti. (Pekki & Tamminen 2002, 15.) 

Aikuisen tulee muistaa huomioida rajoja asettaessaan lapsen oma sen hetkiseen ikä- ja 

kehitysvaiheeseen liittyvä kykynsä ajatella ja käsitellä tunteitaan. Kun aikuinen huomioi 

tämän, toimii lapsi aina omien kykyjensä puitteissa. (Tahkokallio 2005, 29 – 30.) Lapsi 

kasvaa nopeasti ja rajojen jatkuva uudelleen määrittely ja muuttaminen ovat aikuiselle 

haastavaa (Rusanen 2011, 162). Lapsen toimiminen sallittujen rajojen sisäpuolella 

tuottaa onnistumisen elämyksiä, mikä taas auttaa häntä näkemään asiat positiivisesti. 

Onnistumisten luomisella on suuri merkitys myös minäkuvan kehittymisen kannalta. 

Lapsen tehdessä asioita ilman aikuisen asettamia rajoja on seurauksena väistämättä 

epäonnistumisia. (Tahkokallio 2005, 29 – 30.) 

 

Rajojen asettaminen on kasvattajalle haastava tehtävä. Rusasen mukaan (2011, 161) 

”ongelma on siinä, että rajojen asettaminen tehdään valitettavan usein väärin”. Hän 

tarkoittaa tällä sitä, että aikuinen asettaa rajoja vain sen vuoksi, että se on hänen 

tehtävänsä. Tällöin rajat voivat olla lapselle kohtuuttomia ja hyvinkin keinotekoisia, 

jotka eivät huomioi lapsen eri kehitysvaiheita esimerkiksi uhmaikää. Tällöin 

vanhemman ja lapsen välinen suhde muodostuu etäiseksi ja tunnesuhde vääristyy. Se 

miten aikuinen asettaa rajat lapselle, tulisi olla ohjaava ja lempeä. Aikuisella tulisi olla 

näkemys asettaa rajat ennakoiden sekä lapsen epätoivottua käytöstä ennaltaehkäisten. 

Tärkeää on myös selittää lapselle miksi raja asetetaan. (Rusanen 2011, 161 – 162.)     

 

Perustarpeiden rinnalla on syytä mainita lasten hyvinvoinnin kansalliset indikaattorit, 

jotka on määritelty urheilu- ja kulttuuriministeri Stefan Wallinin vuonna 2009 asettaman 

työryhmän toimesta. Lasten hyvinvoinnin kansallisia indikaattoreita on yhteensä 53 ja 

ne on jaettu kuuteen eri ulottuvuuteen. Näitä ovat materiaalinen elintaso, terveys ja 

hyvinvointi, koulu ja oppiminen, turvallinen kasvuympäristö, osallistuminen ja 

sosiaalinen toiminta sekä yhteiskunnan tarjoama tuki ja suojelu. Kaikki indikaattorit 

ovat kvantitatiivisia tunnuslukuja, joiden analyysiyksikkönä on lapsi. Tieto mitataan siis 

hyvin numeerisesti laskemalla mm. pienituloisten perheiden määriä, työssäkäyntiä, 

kuolleisuutta, masentuneiden lasten ja nuorten määrää, kiusaamisen ja väkivallan 

kokemuksia, osallistumismääriä erilaisiin tilaisuuksiin jne. Tiedot tulisi kerätä 

tieteellisin tiedonkeruumenetelmin ja ne tulisi kerätä ikäryhmittäin mieluiten siten, että 

erotellaan varhaislapsuus (0 – 6), lapsuus (7 – 12/15) ja teini-ikä (13/16 - 17). 
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Indikaattoreiden määrittelyn pohjana on käytetty Lapsen oikeuksien sopimusta (Opetus- 

ja kulttuuriministeriö 2011, 40 - 42).   

 

Törrönen on kirjassaan (2001, 27) määritellyt Allardtin typologian pohjalta kriteerit 

lasten hyvinvoinnille lasten subjektiivisen hyvinvoinnin kolmion avulla (kuvio 1). 

Kolmion kärkinä ovat onnellisuus, turvallisuus ja tyytyväisyys. Lisäksi kuviossa on 

huomioitu lapsen oikeuksien yleissopimuksen esiin tuomat oikeudet hoitoon ja 

suojeluun, osallistumiseen ja osallisuuteen sekä yhteiskunnallisiin voimavaroihin. 

Törrönen selittää kuviotaan siten, että lapsi kokee turvallisuutta, kun hän saa hoitoa ja 

huolenpitoa sekä silloin, kun tarvittaessa osuus yhteiskunnallisista voimavaroista on 

kohdennettu lapseen. Onnelliseksi lapsi kokee itsensä silloin, kun hän saa tarvittavaa 

hoitoa ja huolenpitoa sekä oikeuden osallistumiseen ja osallisuuteen. Tyytyväisyyttä 

taas lisää osuus yhteiskunnallisiin voimavaroihin ja oikeus osallistumiseen sekä 

osallisuuteen. (Törrönen 2001, 27.) 

 

KUVIO 1. Lasten subjektiivisen hyvinvoinnin kolmio (Törrönen 2001, 27). 

 

      

ONNELLISUUS 

  

Hoito ja suojelu                                          Oikeus osallistumiseen ja  

Voimavarojen käyttöönotto    osallisuuteen 

 

 

TURVALLISUUS                                                              TYYTYVÄISYYS 

  Osuus yhteiskunnallisista  

voimavaroista 

  

 

Puhuttaessa lasten hyvinvoinnista ei voida olla sivuuttamatta perheen merkitystä. 

Tällöin perheen voimavarat ovat suorassa yhteydessä lasten hyvinvointiin. Perheiden 

hyvinvoinnissa ulkoisina tekijöinä pidetään mm. toimeentuloa ja asumista kun taas 

sisäisinä tekijöinä perheen sisäistä vuorovaikutusta ja vanhemmuutta. (Broberg 2010, 

44.) Ikaalisten kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa korostetaan 

vanhemmuuden ja aikuisen roolin merkitystä (Ikaalislaisten lasten ja nuorten 
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hyvinvointisuunnitelma 2010 - 2013). Perheen hyvinvoinnin kulmakivinä voidaan pitää 

sosiaalisen verkoston lisäksi myös virallista tuki- ja palvelujärjestelmää (Broberg 2010, 

44.) Ikaalisten kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa yhtenä 

keskeisenä osana on myös palveluiden kartoittaminen.     

 

Ikaalisissa lasten hyvinvointi on tähän saakka määritelty pääsääntöisesti objektiivisten 

mittareiden avulla. Hyvinvointisuunnitelmassa on koottu yhteen sekä Ikaalisten 

kaupungin että muiden toimijoiden tarjoaman palvelut ja tukimuodot lasten 

hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi on kerätty kvantitatiivista tietoa 

eri tilastoista. (Ikaalislaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2010 – 2013.) 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa määritellään tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävä sekä kuvaillaan, 

miten se on toteutettu. Lisäksi esille nostetaan monimenetelmällinen lähestymistapa, 

määritellään tutkimuksen kohderyhmä sekä kuvataan tutkimusaineiston keruussa ja ana-

lysoinnissa käytetyt menetelmät.    

 

 

3.1 Tutkimuksen tarkoitus, tutkimustehtävä ja tavoite 

 

Tutkimuksen lähtökohtana on ikaalislaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 

2010 – 2013 päivittämiseen tarvittavien tietojen keräämisen mahdollistaminen. 

Hyvinvointisuunnitelmassa tulee lastensuojelulain (2007) mukaan olla tietoa lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin nykytilasta. Subjektiivisen tiedon keräämistä varten ei ole 

olemassa olevia mittareita. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on luoda mittaristo, jolla voidaan kartoittaa ikaalislaisten 

esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin nykytilaa. Tutkimuksesta voidaan erottaa kaksi 

selkeää vaihetta. Ensimmäinen vaihe on kvalitatiivinen, jossa on lähdetty liikkeelle 

määrittelemällä hyvinvoinnin teoreettisia lähtökohtia. Tämän jälkeen on kerätty 

tutkimusaineisto tekemällä kaksi ryhmähaastattelua esiopetusikäisille lapsille sekä 

lomakekysely heidän vanhemmilleen. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää mitä 

hyvinvoinnilla ymmärretään ja mistä se koostuu. Lopuksi tutkimusaineisto analysoitiin 

ja siitä saatujen tutkimustulosten avulla luotiin kaksi mittaristoa ikaalislaisten 

esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin mittaamiseksi.  

 

Tutkimuksen toinen vaihe on kvantitatiivinen, jolloin mittaristot on esitestattu tekemällä 

kysely esioppilaille ja heidän vanhemmilleen. Nämä vastaukset on koottu yhteen ja 

niistä on tehty lyhyt yhteenveto osaksi tutkimusta. Itse tutkimuksen tarkoitus on 

esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin tilaa kuvaavan mittariston luominen.    

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen peruspiirteisiin kuuluu se, että ongelma voi muuttua tai 

tarkentua tutkimusprosessin eri vaiheissa. Sen vuoksi on mielekästä asettaa 

tutkimustehtävät tutkimusongelmien sijaan. Tällöin tehtävän asettelu on mahdollista 

yleisellä tasolla. (Hirsjärvi ym. 2009, 126.)  
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Tässä tutkimuksessa on asetettu yksi tutkimustehtävä, joka kattaa tutkimuksen 

molemmat vaiheet: 

 

Tutkimustehtävä:  Mistä lapsen hyvinvointi koostuu ikaalislaisten 

esiopetusikäisten lasten ja heidän vanhempiensa kuvaamana? 

 

Tutkimuksen tavoitteet jakautuvat tutkimuksen kahden eri vaiheen mukaan.  

Ensimmäisen vaiheen tavoitteena on hyvinvoinnin määritteleminen ja sen pohjalta 

hyvinvointimittaristojen luominen. Toisen vaiheen tavoitteena on mittaristojen 

testaaminen ja parantaminen sekä tiedon kerääminen ikaalislaisten esiopetusikäisten 

lasten hyvinvoinnin nykytilasta.  

  

 

3.2 Monimenetelmällinen lähestymistapa 

 

Kvalitatiivista eli laadullista ja kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta kuvaillaan 

usein vertailemalla niitä. Useissa eri lähteissä kuitenkin mainitaan, että tällaista 

vastakkainasettelua ei ole tarkoituksenmukaista eikä järkevää tehdä. Joissakin 

tutkimuksissa molempia lähestymistapoja voidaankin käyttää täydentämään toisiaan. 

(Hirsjärvi ym. 2009. 136 – 137; Tuomi & Sarajärvi 2009, 65; Kananen 2008, 28; 

Saaranen – Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tämä tutkimus jakaantuu kahteen eri 

vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa on luotu kaksi hyvinvointimittaristoa 

kvalitatiivisin eli laadullisin menetelmin. Toisessa vaiheessa mittaristot on esitestattu 

käyttäen kvantitatiivista eli määrällistä lähestymistapaa. Kysymyksessä on siis 

monimenetelmällinen tutkimus, jossa edetään kvalitatiivisesta tutkimuksesta 

kvantitatiiviseen tutkimukseen.   

 

Opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa lähestymistapana käytetty kvalitatiivinen eli 

laadullinen lähestymistapa on ollut prosessi, jossa on pyritty tutkittavan ilmiön eli 

hyvinvoinnin määrittelyn syvälliseen ymmärtämiseen. Hyvinvointi ei ole numeerisesti 

mitattavissa, joten analysointia ja tulkintaa on tehty koko prosessin ajan. Tällaiselle 

tutkimukselle ei näin ollen voida asettaa tarkkaa teoreettista viitekehystä, vaan 

tutkimuksen tarkoituksena on etsiä merkityksiä ilmiöille ja pyrkiä selittämään niitä. 

(Kananen 2008, 24 – 25.) Tarkoituksena ei ole kuitenkaan nostaa esille jo olemassa 

olevia totuuksia vaan löytää uusia näkökulmia tutkittavaan ilmiöön (Hirsjärvi ym. 2009, 
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161). Teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena on tässä tutkimuksessa ollut antaa 

tutkimusaineiston analysoinnille reunaehdot, joiden avulla on pyritty varmistamaan 

asetetussa tutkimustehtävässä pysyminen.  

 

Kvalitatiivinen tutkimus kuvaa todellista elämää, joka on yleensä hyvin monisäikeinen 

tutkimuskohde. Näitä säikeitä ei yleensä voi erottaa toisistaan, joten tutkimus pyritään 

tekemään hyvin kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym. 2009, 161.) Laadullinen tutkimus 

mahdollistaa ilmiöiden syvällisen pohtimisen, jonka tarkoituksena on tuottaa rikkaita ja 

monipuolisia kuvauksia tutkittavasta ilmiöstä (Kananen 2008, 24). Tässä tutkimuksessa 

kokonaisvaltaisuuteen on pyritty ottamalla tutkimukseen mukaan kaksi kohderyhmää: 

esiopetusikäiset lapset ja heidän vanhempansa. Kahdelta kohderyhmältä kerätystä 

aineistosta on pyritty etsimään uusia määritelmiä esiopetusikäisen lapsen hyvinvoinnille 

sekä löytämään mahdollisia ikaalislaisia hyvinvoinnin erityispiirteitä.   

 

Laadullisessa tutkimuksessa painotetaan analyysin tekemistä, jolloin tutkimusaineiston 

keräämiseen liittyvät näkökulmat ovat toissijaisia. Tällöin ajatus laadullisen 

tutkimuksen kokonaisvaltaisuudesta voi hieman kärsiä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 68.) 

Opinnäytetyön ensimmäinen vaihe käynnistyi teoreettisen viitekehyksen määrittelystä, 

vaikka sitä ei kvalitatiivisessa tutkimuksessa voidakaan kovin tiukasti asettaa. 

Tutkimusaineiston keruu ja analysointi sekä mittaristojen kehittäminen kvalitatiivisin 

menetelmin edellyttivät kuitenkin taustalle teoreettisen viitekehyksen luomista. Näin jo 

valmiista teorioista ja malleista esiin nousseiden hyvinvoinnin osa-alueiden rinnalle 

etsittiin uusia hyvinvoinnin määritelmiä. Näiden määritelmien pohjalta sitten luotiin 

hyvinvointimittaristot.          

 

Opinnäytetyön toisessa vaiheessa mittaristojen esitestaaminen suoritettiin 

kvantitatiivisesti. Kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on se, että tutkimuksen 

taustalla on johtopäätöksiä aiemmista tutkimuksista tai aiempia teorioita (Hirsjärvi ym. 

2009. 140). Tämän opinnäytetyön ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin hyvinvointi 

käsitteenä huomioiden juurikin jo olemassa olevia teorioita ja malleja. Näistä 

esiinnousseet määrittelyt yhdistettiin tutkimusaineistoon ja niiden pohjalta luotiin 

tutkimuksen toisessa vaiheessa kvalitatiivisesti testatut mittaristot.   

Tässä tutkimuksessa luodut hyvinvointimittaristot ovat hyvin tyypillinen 

kvantitatiivisen tutkimuksen tiedonkeruumenetelmä etenkin sen vuoksi, että suurin osa 

kysymyksestä on esitetty strukturoidussa muodossa. Strukturoidut kysymykset antavat 
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mahdollisuuden käsitellä tuloksia numeerisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

tyypillistä se, että perusjoukon ollessa suhteellisen pieni voidaan kysely ulottaa koko 

kohdejoukolla. Tämän vuoksi mittaristojen esitestaamiseksi tehty postikysely päätettiin 

ulottaa koskemaan kaikkia ikaalislaisia esiopetusikäisiä lapsia ja heidän perheitään. 

(Heikkilä 2008, 16 – 18, 33). Mittaristojen esitestaamisen yhteydessä saadut tulokset 

ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin nykytilasta on esitetty määrällisesti 

käyttäen apuna taulukoita. Lähestymistapana kvalitatiivinen tutkimus on hyvä keino 

kartoittaa hyvinvoinnin nykytilaa.  

 

Tutkimusta tehdessä on mietittävä teorian suhdetta tutkimusaineiston analysointiin 

(Saaranen – Kauppinen & Puusniekka 2006). Usein puhutaan joko induktiivisesta tai 

dekuktiivisesta tavasta tehdä päätelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Laadullisesta 

tutkimuksesta puhuttaessa korostetaan induktiivisuutta eli aineistolähtöisyyttä.  

Deduktiivisuus, teorialähtöisyys, taas korostuu useinkin määrällisessä tutkimuksessa. 

Kuten laadullisessa ja määrällisessä tutkimuksessa vastakkainasettelua tulisi välttää, 

koskee se myös induktion ja deduktion määrittelyä. (Saaranen – Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) Hyvä esimerkki tästä on tämä opinnäytetyö, jota on kuvattu 

taulukossa 1. Ensimmäinen vaihe on kvalitatiivinen, jossa aineiston analysointi on tehty 

deduktiivisesti. Toinen vaihe on kvantitatiivinen, jossa tulokset on esitetty 

induktiivisesti.   

 

TAULUKKO 1. Tutkimuksen lähestymistapa ja teorian suhde tutkimusaineistoon sen 

eri vaiheissa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. vaihe 2. vaihe 

Lähestysmistapa Kvalitatiivinen 

eli laadullinen 

Kvantitatiivinen 

eli määrällinen 

Teorian suhde 

aineistoon 

Deduktiivinen Induktiivinen 
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3.3 Tutkimuksen eteneminen 

 

Prosessina opinnäytetyön tekeminen on ajoittunut useamman vuoden ajalle. 

Tutkimus tilattiin keväällä 2010 ja se on toteutettu helmikuun 2011 ja 

toukokuun 2013 välisenä aikana. Tutkimuksesta voidaan erottaa kaksi 

selkeästi toisistaan erottuvaa vaihetta, mutta itse opinnäytetyn 

tutkimuksellinen pääpaino on sen ensimmäisessä vaiheessa. 

Tutkimusprosessi kuvataan taulukossa 2.  

 

TAULUKKO 2. Tutkimusprosessin eteneminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa liikkeelle on lähdetty hyvinvoinnin teoreettisen 

viitekehyksen määrittelystä. Hyvinvointiteorioista ja malleista on lähdetty etenemään 

hyvin yleisellä tasolla. Aluksi määriteltiin hyvinvoinnin taustalla olevat asiakirjat. Sen 

jälkeen paneuduttiin hyvinvoinnin osatekijöiden kartoittamiseen etsimällä olemassa 

olevia hyvinvointiin liittyviä teorioita ja malleja. Teoreettisen viitekehyksen tiukin 

reunaehto löytyy viimeisestä luvusta, jossa hyvinvoinnin määrittelyssä on keskitytty 

TARKOITUS AINEISTO 

Hyvinvointiteorioiden ja -

mallien määritteleminen 

Mittaristojen testaaminen ja 

lopullisten versioiden luomi-

nen 

Teorialähtöisestä sisällönana-

lyysistä esiin nousseet hyvin-

voinnin osa-alueet 

Kyselylomakkeiden (mitta-

ristojen) luominen 

teemahaastattelut lapsille, 

Lomakekysely heidän van-

hemmilleen 

Tutkimusaineiston keruu, 

hyvinvoinnin määrittely 

Kirjallisuus, internetlähteet 

VAIHE 

Kysely Ikaalisten kaupungin 

kaikki esioppilaat ja heidän 

vanhempansa 

1. 

ajalla: 

2 / 2011 – 12 / 

2012 

2.  

ajalla: 

1 – 5 / 2013 

Raportin kirjoittaminen Analysoitu aineisto, mittaris-

ton esitestauksesta saatu ai-

neisto, kirjallisuus ym. läh-

teet 
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lasten hyvinvoinnin määrittelemiseen. Teoriasta nousseiden näkökulmien avulla luotiin 

löysät teemat tutkimusaineiston keruuta varten. Lapsille suunnattujen 

teemahaastattelujen ja heidän vanhemmilleen lähetetyn kyselylomakkeen vastausten 

analysoinnin kautta saatiin pohja hyvinvointimittaristojen muodostamiselle. Tuloksena 

oli kaksi erilaista kyselylomaketta, joista toinen oli suunnattu lapsille ja toinen 

aikuisille.   

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa suoritettiin mittaristojen esitestaus. Mittaristojen avulla 

oli tarkoitus kartoittaa esiopetusikäisten lasten subjektiivisen hyvinvoinnin nykytilaa, 

joten kyselylomakkeet lähetettiin kaikille Ikaalisissa esiopetusta saaville lapsille ja 

heidän vanhemmilleen. Perhettä kohden lähetettiin kaksi erilaista lomaketta siten, että 

yksi lomake lähetettiin esiopetusikäiselle lapselle ja yksi lomake esiopetusikäisen lapsen 

vanhemmille. Tutkimustehtävässä esitettyyn kysymykseen vastaaminen on painottunut 

tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa. Toisessa vaiheessa kysymykseen vastaamista on 

pyritty täydentämään.  

 

 

3.4 Kohderyhmän kuvaus 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tiedon keruu tapahtuu usein ihmisiltä (Hirsjärvi ym. 

2009, 164). Tutkimuksen kohderyhmänä ovat esiopetusikäiset lapset sekä heidän 

vanhempansa. Kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin, myös tässä tutkimuksessa 

edettiin yleisestä yksityiseen. Sen vuoksi tutkimukseen osallistuvien määrä ei ole 

tärkein asia, vaan löytää ne ihmiset, jotka tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman 

paljon. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85 – 86.) Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavan 

aineiston määrä voi olla hyvin suppea, josta kuitenkin saadaan suuri määrä 

analysoitavaa aineistoa (Hirsjärvi ym. 2009, 181). Kohderyhmän rajaamisessa 

vanhempien osalta tehtävä ei ollut haaste, mutta lasten kohdalla päädyttiin 

esiopetusikäisiin lapsiin sen vuoksi, että heidän ajateltiin ikänsä mukanaan tuoman 

kehitystason mukaan olevan kykeneviä vastaamaan kysymyksiin luotettavammin kuin 

heitä iältään nuorempien lasten. Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin siis kahdelta eri 

kohdejoukolta: esiopetusikäisiltä lapsilta sekä heidän vanhemmiltaan. 

 

 



28 

 

3.5 Tutkimusaineiston keruu 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 71) mukaan käytetyimmät menetelmät kerätä 

tutkimusaineistoa ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja erilaisiin dokumentteihin 

perustuva tieto. Näistä menetelmistä haastattelu on nostettu Suomessa käytetyimmäksi 

(Eskola & Suoranta 1998, 86). Tässä tutkimuksessa on käytetty kahta eri menetelmää. 

Lapsille tehtiin teemahaastattelu, joka nauhoitettiin. Heidän vanhemmilleen tehtiin 

lomakekysely, jonka kysymykset mukailivat samoja teemoja, joita käytettiin lasten 

haastatteluissa. Tähän päädyttiin sen vuoksi, että saataisiin mahdollisimman kattava 

aineisto molemmilta kohderyhmiltä. Tutkimuksissa voidaankin käyttää useita eri 

menetelmiä rinta rinnan (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71). Sekä haastattelun että kyselyn 

lähtökohtana on saada tietoa ihmisiltä heidän ajattelustaan ja tavastaan toimia tietyllä 

tavalla. Vaikka haastattelua ja kyselyä tutkimusaineiston keruumenetelmänä ei ole syytä 

vertailla laajasti, täytyy kuitenkin pitää mielessä, että ne ovat kaksi erilaista 

menetelmää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71 - 72). 

 

  

3.5.1 Teemahaastattelut lapsille 

 

Haastattelu on haastateltavan ja haastattelijan välinen vuorovaikutustilanne, jonka 

etenemisestä vastaa haastattelija (Eskola & Suoranta 1998, 86). Suhteessa muihin 

tiedonkeruumenetelmiin haastattelu on ainutlaatuinen juuri sen vuoksi, että tutkija on 

suorassa kontaktissa tutkittaviin. Tämä tuo aineiston keruuseen joustavuutta. (Hirsjärvi 

ym. 2009, 204.) Tarvittaessa tutkija voi toistaa ja tarkentaa kysymyksiä, keskustella ja 

pyytää tutkittavaa vastaamaan tyhjentävämmin. Lisäksi kysymysten esittämisjärjestystä 

voidaan muuttaa, mikäli se on järkevää. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) Näin 

kysymyksiin saadaan syvällisiä vastauksia (Hirsjärvi ym. 2009, 205). 

 

Haastattelu voidaan jakaa neljään eri tyyppiin: strukturoituun eli lomakehaastatteluun, 

puolistrukturoituun haastatteluun, teemahaastatteluun ja avoimeen eli syvähaastatteluun 

(Hirsjärvi ym. 2009, 208 – 209; Eskola & Suoranta 1998, 87; Tuomi & Sarajärvi 2009, 

74 - 75). Tässä tutkimuksessa aineisto kerättiin lapsilta teemahaastattelun avulla. 

Haastattelukysymyksiä ei laadittu ennalta valmiiksi vaan haastattelija muotoili tarkat 

kysymykset ja niiden esittämisjärjestyksen haastattelutilanteessa. (Eskola & Suoranta 

1998, 87.) Yhdessä haastatteluryhmässä esittämisjärjestystä muutettiin haastattelun 
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edetessä. Lapset olivat hyvin puheliaita ja nostivat itse esiin pahoinvointiin liittyviä 

asioita hyvin aikaisessa vaiheessa haastattelua. Näin oli siis luontevaa käsitellä tämä 

teema jo aiemmin. 

 

Teemoja oli ennalta määritelty yhteensä viisi ja ne oli tarkoituksella jätetty hyvin 

laajoiksi (Liite 4). Teemahaastattelun teemat nostettiin tutkimuksen teoreettisesta 

viitekehyksestä, mutta niiden kautta ei kuitenkaan haluttu korostaa liikaa hyvinvoinnin 

teoreettisia osa-alueita. Tärkeää oli saada esille lapsilta itseltään uusia näkökulmia 

siihen, mistä he kokevat hyvinvointinsa muodostuvan. Lisäksi toivottiin esiin nousevan 

mahdollisia Ikaalislaisia hyvinvointiin vaikuttavia erityispiirteitä. Teemojen 

päätehtävänä oli saada vastauksia tutkimustehtävässä esitettyyn kysymykseen 

aktivoimalla lapsia ajattelemaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän hyvinvointiinsa. 

Kysymykset eivät siis olleet mitä tahansa, vaan niille löytyi teoreettisen viitekehyksen 

lisäksi perusta tutkimuksen tarkoituksesta ja tutkimustehtävästä. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 75.) Teemoja olivat hyvinvoinnin määrittely, mitä lapsi tarvitsee voidakseen 

hyvin, mitä muut ihmiset voivat tehdä, että lapsella on hyvä olla, mitä on paha olo, 

mistä paha olo voi aiheutua sekä lopuksi jätettiin vapaa sana aiheeseen liittyen.   

 

Haastattelutilanteessa teemat toimivat hyvänä runkona, jonka avulla pyrittiin 

varmistamaan tutkimustehtävässä asetetuissa reunaehdoissa pysyminen. Haastatteluja 

tehdessä teemoissa pysyminen vaati haastattelijalta tiukkaa keskittymistä. Eräässä 

haastatteluryhmässä lapset innostuivat kertomaan muistojaan tekemistään 

kesälomamatkoista vanhempiensa kanssa. Innostus tästä oli niin valtava, että aiheessa 

pysyminen alkoi hämärtyä. Haastattelijan täytyikin kauniisti ohjata keskustelu takaisin 

hyvinvoinnin määrittelyn teemaan.    

 

Teemahaastattelu voidaan toteuttaa joko yksilöhaastatteluna, parihaastatteluna tai 

ryhmähaastatteluna. Tutkimuksessa näitä voidaan käyttää myös täydentämään toisiaan. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 210.) Tässä tutkimuksessa lapsille suunnattu teemahaastattelu 

toteutettiin ryhmähaastatteluna. Nimensä mukaisesti ryhmähaastattelussa paikalla on 

yhtä aikaa useita haastateltavia (Eskola & Suoranta 1998, 95). Toukokuussa 2011 

esiopetusikäisiä lapsia haastateltiin kolmessa eri esiopetusryhmässä siten, että lapset 

jaettiin yhteensä neljään eri haastatteluryhmään. Lapsia oli haastatteluryhmissä yhteensä 

18 ja heidät jaettiin pienempiin ryhmiin siten, että yhdessä ryhmässä oli yhtäaikaisesti 
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läsnä 4 – 6 lasta. Toimivassa haastatteluryhmässä voi yhtä aikaa olla paikalla 4 – 8 

henkilöä (Eskola & Suoranta 1998, 97).  

 

Tiedonkeruun menetelmänä ryhmähaastattelu on tehokas, koska tutkija saa yhtä aikaa 

kerättyä tietoja useammalta henkilöltä. Lisäksi ryhmässä haastateltavat ovat yleensä 

vapautuneempia vastaamaan kysymyksiin. (Hirsjärvi ym. 2009, 210.) Ryhmien 

muodostamisessa pyrittiin huomioimaan se, että samassa ryhmässä oli aina toisilleen 

tutut lapset. Tämän toivottiin ennaltaehkäisevän lasten arastelua haastattelutilanteessa ja 

sen vaikuttamista kysymyksiin vastaamiseen. Ryhmähaastattelutilanteessa lapset voivat 

arastella, jos haastattelijana toimii heille täysin tuntematon henkilö. Sen vuoksi oli 

ensiarvoisen tärkeää huomioida se, että ryhmien lapset olivat toisilleen ennestään 

tuttuja. (Hirsjärvi ym. 2009, 210 – 211.) Lisäksi huomiota kiinnitettiin haastattelupaikan 

valintaan. Ryhmähaastattelua tehdessä paikan valinta on muita haastattelumuotoja 

rajatumpi, koska tarkoituksena on löytää rauhallinen, mutta kaikille haastatteluun 

osallistuville neutraali tila (Eskola & Suoranta 1998, 93). Tässä tutkimuksessa 

haastattelija meni lasten luokse heidän esiopetusryhmäänsä. Näin ympäristö, jossa 

haastattelut toteutettiin, oli lapsille mahdollisimman tuttu. Myös tämän toivottiin 

ennaltaehkäisevän lasten mahdollista arastelua haastattelutilanteessa.  

 

Teemahaastattelua voidaan käyttää sekä kvalitatiivisen että kvantitatiivisen tutkimuksen 

tiedonkeruumenetelmänä (Hirsjärvi ym. 2009, 208). Tämän tutkimuksen osalta 

teemahaastattelua käytettiin aineiston keruumenetelmänä tutkimuksen ensimmäisessä 

vaiheessa, jossa tutkimuksen lähestymistapa on kvalitatiivinen.  

 

 

3.5.2 Lomakekysely lasten vanhemmille 

 

Yksi menetelmä tutkimusaineiston keräämiseksi on tehdä kysely (Hirsjärvi ym. 2009, 

193). Lomakehaastattelusta lomakekysely eroaa sillä perusteella, kuka tiedon merkitsee 

muistiin. Lomakehaastattelussa tutkija kirjaa haastateltavan vastaukset strukturoituun 

lomakkeeseen. Lomakekysely on taas ns. postikysely, jossa kyselylomake voidaan 

täyttää joko valvotussa tilassa tai vastaajan kotona. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72 – 73.) 

Tässä tutkimuksessa vanhemmille päädyttiin tekemään lomakekysely (Liite 5). Kyselyt 

toteutettiin postikyselynä, jossa lomake lähetettiin vanhemmille lasten esiopetusryhmien 

kautta. Vanhemmat vastasivat kysymyksiin kotona ja palauttivat lomakkeen postitse 
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valmiiksi maksetussa palautuskuoressa. (Hirsjärvi ym. 2009, 196 – 197.) Lomakkeen 

liitteenä oli saatekirje, jossa kerrottiin tutkimuksen taustasta ja vastausten 

käsittelemisestä. Yhteensä lomakkeita lähetettiin 23 kpl ja niitä palautui takaisin 14 kpl, 

jolloin palautusprosentiksi muodostui 61 %. 

 

Kyselylomakkeissa kysymykset voidaan asetella kolmella eri tavalla. Avoimissa 

kysymyksissä jätetään tyhjä tila vastauksia vasten. Monivalintakysymyksissä tutkija on 

antaa jokaiselle kysymykselle useamman vastausvaihtoehdon, josta kyselyyn vastaaja 

valitsee sopivimman vaihtoehdon. Kolmantena muotona ovat asteikkoihin perustuvat 

kysymykset, joissa tutkija esittää väittämiä ja vastaaja valitsee sen, miten voimakkaasti 

hän on samaa tai eri mieltä väittämän kanssa. (Hirsjärvi ym. 2009 198 – 200.) Tässä 

tutkimuksessa lomakkeissa oli ainoastaan avoimia kysymyksiä. Perusteena tälle oli se, 

että avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista asioita omin sanoin 

mahdollisimman laajasti (Hirsjärvi ym. 2009, 201).  

 

Pääsääntöisesti kysymykset laadittiin vastaamaan niitä teemoja, joita käytettiin lasten 

teemahaastattelun runkona. Teemahaastattelun tapaan kyselylomakkeen kysymykset 

jätettiin laaja-alaisiksi, koska myöskään vanhempien kohdalla kysymysten asettelulla ei 

vastauksia haluttu liikaa johdatella jo teoriasta esiin nousseisiin näkökulmiin. 

Vanhemmilta kysyttiin mistä lasten hyvinvointi koostuu kotona sekä esiopetuksessa, 

miten vanhemmat tai muut aikuiset voivat sitä edistää, mistä vanhemmat ajattelevan 

lapsien itse määrittelevän hyvinvoinnin muodostuvan, onko vanhemmilla Ikaalisissa 

erityisiä huolia liittyen lasten hyvinvointiin sekä lopuksi mahdollisuus kommentoida 

mitä tahansa lasten hyvinvointiin liittyviä asioita, joita ei mahdollisesti lomakkeessa 

kysytty.  Viimeisenä pyydettiin vielä kehittämisehdotuksia itse lomakkeeseen liittyen.  

 

 

3.6 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysi tehtiin käyttämällä analysointimenetelmänä sisällönanalyysia. 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on useita analysointimenetelmiä, joista 

yhtenä käytetään sisällönanalyysia (Hirsjärvi ym. 2009, 162). Analysointimenetelmänä 

se on hyvin perinteinen ja paljon käytetty menetelmä. Sitä voidaankin käyttää 

analysoimaan hyvin erilaisia tutkimuksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) 
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3.6.1 Sisällönanalyysi tutkimusaineiston analysointimenetelmänä 

 

Sisällönanalyysi voidaan karkeasti ajatella jaettavan toteuttamistavan mukaan sisällön 

analyysin erittelyyn ja analyysiin. Analyysin avulla aineisto kuvataan yleisellä tasolla 

mahdollisimman tiiviissä muodossa. Näin lopputuloksena on tuotos, joka kuvaa 

tutkittavaa ilmiötä mahdollisimman selkeästi. Sisällönanalyysi on kvalitatiivinen 

prosessi, kun taas sisällön erittelyssä aineiston kuvaaminen on kvantitatiivinen prosessi. 

(Kananen 2008, 93 – 94.) Sisällön erittelylle tyypillistä on sanojen ja sanontojen 

esiintymistiheyksien laskeminen ja niiden välisten yhteyksien etsiminen (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 105.) 

 

Sisällönanalyysia tehtäessä aineistoa tarkastellaan sitä eritellen, etsien eroja ja 

yhteneväisyyksiä sekä tiivistäen saatua informaatiota. Kyseessä on siis tekstianalyysi, 

jossa aineistot ovat tekstin muodossa. Tällaisia aineistoja ovat haastattelut, kirjat, 

puheet, keskustelut jne. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Tässä 

tutkimuksessa oli kaksi tekstimuotoista ainiestoa, joista toinen saatiin lapsille tehdyistä 

teemahaastatteluista ja toinen heidän vanhemmilleen suunnatusta lomakekyselystä.   

 

Metsämuuronen (2008) kuvaa kirjassaan sisällönanalyysin vaiheet Syrjäläisen mukaan. 

Ensimmäisessä vaiheessa tutkijan tehtävänä on aineistoon liittyvän käsitteistön ja 

teorian syvällinen tutustuminen. Tämän pohjalta hän ajattelun tasolla sisäistää ja teorioi 

tutkittavaa ilmiötä. Tätä kautta myös tutkimustehtäviä ja niihin liittyviä käsitteitä 

voidaan vielä täsmentää. Sen jälkeen paneudutaan ilmiöiden yhtäläisyyksien ja 

eroavaisuuksien toteamiseen sekä uudelleen luokitteluun.  Seuraavassa vaiheessa sitten 

suoritetaan ristiinvalidiointi ja lopuksi tehdään johtopäätökset sekä tulkinta. Analyysin 

tekemisessä apuna voi käyttää käsitekarttoja. (Metsämuuronen 2008, 50 – 51.)   

 

Sisällönanalyysi tiivistää kerätyn tutkimustiedon, joka yhdistettynä teoriatietoon tuottaa 

kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. Analysointi tehdään pilkkomalla aineistot, etsimällä 

yhteisiä teemoja ja tätä kautta tuomalla esiin uusia näkökulmia. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa kolmeen eri osaan sen toteuttamistavan mukaan. Tätä on 

kuvattu taulukossa 3. Analyysi voidaan tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjautuvasti tai 
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teorialähtöisesti. Tutkijan tehtäväksi jää tällöin päättää, mistä näkökulmasta aineistoa 

ryhdytään analysoimaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

TAULUKKO 3. Sisällönanalyysin jakaminen sen toteuttamistavan mukaan 

 

 aineistolähtöinen teorialähtöinen teoriaohjautuva 

Analyysin 

eteneminen 

Induktiivisesti Deduktiivisesti Induktio ja 

deduktio 

sekoittuvat 

Analyysissa 

pääpaino 

Tutkimusaineistossa Olemassa olevissa 

teorioissa ja 

malleissa 

Tutkimusaineisto ja 

teoria vuorottelevat 

Analyysiyksikkö / -

runko 

Ei ole määritelty 

ennalta 

Määritellään 

analyysirunko 

ennalta 

Ei ole määritelty 

ennalta 

 

Tutkimusaineistoa analysoitaessa aineistolähtöisesti eteneminen tapahtuu induktiivisesti 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Analysoinnin alkuvaiheessa ei ole etukäteen 

nostettu esiin mitään aiempia määritelmiä tai teorioita (Eskola & Suoranta 1998, 19). 

Päätavoitteena on teoreettisen kokonaisuuden luominen, johon aikaisemmat tutkimukset 

ja teoriat eivät saa merkittävästi vaikuttaa. Induktiivinen päättely on hyvin haasteellista, 

koska tutkija on lähtökohtaisesti jo aineistoa kerätessään käyttänyt pohjana olemassa 

olevia käsitteitä ja menetelmiä (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95 - 96.)  

 

Toinen tapa toteuttaa sisällönanalyysi on tehdä se teorialähtöisesti, jolloin analyysi 

perustuu olemassa olevaan teoriaan tai malliin, jota testataan uudessa ympäristössä 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Analyysin taustalla voi olla teoriasta tai 

käsitejärjestelmästä johdettu viitekehys, josta nousevat teemat tai käsitekartta ohjaavat 

itse analyysia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 113). 

 

Prosessina tässäkin tutkimuksessa käytetty teorialähtöinen sisällönanalyysi etenee siten, 

että aluksi tutkija muodostaa analyysirungon. Se voi olla hyvin väljä tai strukturoitu. 

Tämän jälkeen analyysirunkoon poimitaan aineistosta esiin nousevia asioita. Lisäksi 

kerätään analyysirungon ulkopuolelle jäävät asiat, joista voidaan luoda uusia luokkia. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009. 113 – 114.) Teorialähtöinen analyysi etenee yleisestä 
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yksityiseen, jolloin valmiin teorian tai käsitteistön pohjalta luodaan analyysissä 

käytettävät käsitteet (Kananen 2008, 91). Tästä prosessista käytetään myös nimitystä 

deduktiivinen analyysi (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

 

Mikäli sisällönanalyysi ei ole puhtaasti aineisto- tai teorialähtöinen puhutaan 

teoriasidonnaisesta sisällön analyysista. Aineistosta esiin nouseville asioille pyritään 

etsimään tulkintoja jo olemassa olevista teorioista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) Analyysissa teorian tarkoituksena on kulkea mukana koko analysointivaiheen, 

mutta se ei nouse analysoinnin kulmakiveksi tai perustaksi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96 

– 97).  

 

Tässä tutkimuksessa teoriasidonnainen sisällönanalyysi olisi jättänyt aineiston 

analysoinnin liian löysäksi, jolloin vaarana olisi ollut tutkimustehtävästä 

harhautuminen. Samasta syystää myöskään ainiestolähtöinen analyysi ei tullut 

kysymykseen.  Analyysin tekeminen ja eteneminen varmistaen asetetussa 

tutkimustehtävässä pysymisen edellytti ainieston analysoinnin pohjaksi teoriasta 

nousevan viitekehyksen. Näin ollen aineiston analysointimenetelmämä päädyttiin 

käyttämään teorialähtöistä sisällönanalyysiä.  

 

 

3.6.2 Sisällönanalyysin toteuttaminen ja eteneminen tässä tutkimuksessa 

 

Tässä tutkimuksessa sisällönanalyysi on tehty teorialähtöisesti. Tähän päädyttiin sen 

vuoksi, että tutkimusaineiston analysoinnille täytyi löytää punainen lanka. 

Tutkimusaineistoa kerätessä tutkittavat olivat saaneet ilmaista ajatuksiaan melko 

vapaasti, joten analysoitavaa aineistoa oli melko paljon ja sisällöltään se oli hyvin 

hajanaista. Tämä oli kuitenkin jo ennalta-arvattavissa, sillä hyvinvoinnin määrittely 

käsitteenä osoittautui jo tutkimussuunnitelman laadintavaiheessa hyvin haasteelliseksi. 

Erilaisia olemassa olevia hyvinvoinnin malleja löytyi kuitenkin useita, mutta ne olivat 

hyvin erilaisia suhteessa toisiinsa. Lisäksi tutkijalla itsellään oli paljon 

ennakkokäsityksiä liittyen hyvinvoinnin eri osa-alueisiin. Näiden syiden vuoksi 

tutkimusaineiston keräämisen ja analysoinnin pohjaksi oli erityisen tärkeää löytää 

mahdollisimman vahva teoreettinen pohja, joka toteutuu tehdessä sisällönanalyysi 

teorialähtöisesti. 

 



35 

 

Sekä metodioppaissa että laadullisissa tutkimuksissa on kuvattu usein eri tavoin sitä, 

miten analyysi voidaan tehdä. Tuomi & Sarajärvi (2009) ovat kirjassaan kuvanneet 

analyysin etenemisen seuraavasti: 

1. Päätä, mikä aineistossa kiinnostaa ja tee vahva päätös 

2. a) käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiinnostukseesi 

b) kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta 

3. Luokittele, teemoittele tai tyypittele aineisto 

4. Kirjoita yhteenveto 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91 - 92)   

 

Sisällönanalyysi alkoi tekemällä vahva päätös siitä mikä aineistossa kiinnosti. 

Tutkimustehtävässä pysymisen varmistamiseksi tutkimusaineistosta päädyttiin 

luonnollisesti rajaamaan kiinnostuksen kohteeksi vain niitä asioita ja näkökulmia, joita 

lapset ja vanhemmat olivat selkeästi nimenneet vaikuttavan lasten hyvinvointiin. Myös 

mahdolliset viitteet siitä, miten hyvinvointia voidaan mitata, päätettiin huomioida. 

Päähuomio kuitenkin keskitettiin hyvinvointiin ja sen vastakohtaan, pahoinvointiin, 

liittyviin asioihin. Analyysin edetessä oli tärkeää muistaa tiukasti pysyä tässä 

rajauksessa siitäkin huolimatta, että eteen tuli uusia, kiinnostavia asioita, joita ei oltu 

päätetty huomioida. Mahdolliset rajauksen ulkopuolelle jäävät asiat on tuotu esiin 

raportin pohdintaosiossa, kun on määritelty ja arvioitu jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 92.)  

 

Toisessa vaiheessa suoritettiin aineiston litterointi (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92). 

Litteroinnin tarkoituksena oli auttaa tutkijaa ymmärtämään sitä mitä tutkimukseen 

osallistuneet henkilöt olivat halunneet ilmaista. Litterointi tarkoittaa haastattelujen ja 

muistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamista joko kokonaan tai osittain. Litterointi tehdään 

tutkimustehtävän mukaan, joten jokainen materiaali on aina omanlaisensa. Yhtä oikeaa 

litterointitapaa ei siis voida määritellä. (Metsämuuronen 2006, 88, 122, 262.) 

Koodaamisen avulla voidaan aineistoa myös jäsentää analysointia varten. Koodit 

toimivat kuvailun apuvälineinä ja niiden avulla voi tekstiin palata myöhemmin. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 92 – 93.) Tämän tutkimuksen kohderyhmä oli verraten pieni ja se 

jakautui kahteen osaan siten, että lapsia osallistui haastatteluun yhteensä 18 ja heidän 

vanhemmilleen jaettiin lomakekyselyitä yhteensä 23. Vaikka kohderyhmä olikin 

määrällisesti melkoisen pieni eivätkä kaikki palauttaneet kyselylomaketta, tuli aineistoa 

kuitenkin melkoisen paljon. Vanhempien vastauksista tehtiin koonti siten, että kaikki 



36 

 

vastaukset koottiin kysymyksittäin yhteen, kun taas lasten haastattelunauhat litteroitiin 

osittain. Kaikkia lasten kuvauksia ei lähdetty litteroimaan sanasta sanaan sen vuoksi, 

että haastattelutilanteissa lapset olivat innostuneet kuvailemaan yksittäisiä tapahtumia 

hyvinkin tarkasti. Esimerkiksi yhteisistä lomamatkoista lapselle läheisten aikuisten 

kanssa esiin nostettiin yläteemana yhteinen aika vanhempien kanssa. 

Kyselylomakkeiden ja haastattelunauhojen litteroiminen tuottivat kaksi selkeää 

aineistoa, joista oli nostettu esiin tutkimustehtävässä määritellyt olennaiset asiat.    

  

Kolmannessa vaiheessa aineisto voidaan järjestää luokittelun, teemoittelun tai 

tyypittelyn avulla. Näistä vaihtoehdoista yksinkertaisin on luokittelu (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 93). Luokittelu voidaan tehdä valmiiden teorioiden pohjalle tai 

haastatteluteemojen mukaan (Metsämuuronen 2006, 439, 440). Teemoittelu voi olla 

hyvin lähellä luokittelua, joskin teemoittelulle ominaista on se, mitä kustakin teemasta 

on sanottu. Aineistoa pilkotaan ja sieltä etsitään tiettyjä teemaa kuvaavia piirteitä. 

Teemat itsessään jäsentävät aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Tyypittelyn avulla 

aineistosta rakennetaan erilaisia tyyppejä esimerkiksi etsimällä niitä yhteneväisyyksiä 

eri teemojen sisältä. Tyypittelyssä pyritään yleistyksiin. Viimeisessä vaiheessa sitten 

kirjoitetaan tutkimuksesta ja sen tuloksista yhteenveto. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 92 – 

93.) 

 

Aineiston analyysiä varten rakennettiin kolme analyysirunkoa (Liite 6 a – c). Runkojen 

pohjana käytettiin opinnäytetyön teoriaosuudessa esiin nostettua Erik Allardtin klassista 

teoriaa hyvinvoinnista, johon sisällytettiin nykytutkimuksessa määritellyt lapsen 

perustarpeet. Näin saatiin rakennettua kolme yläluokkaa, joita ovat: 

1. Elintaso, materiaaliset asiat 

2. Yhteisyyssuhteet, abstraktit asiat 

3. Itsensä toteuttaminen, tekemiseen liittyvät asiat 

 

 Litteroidut aineistot sijoitettiin kolmeen eri analyysirunkoon, jotka jaoteltiin 

seuraavasti: 

1. Lasten haastattelujen analyysi (Liite 6 a) 

2. Aikuisten lomakekyselystä kootun aineiston analyysi koskien esiopetusaikaa 

(Liite 6 b) 

3. Aikuisten lomakekyselystä kootun aineiston analyysi koskien esiopetuksen 

ulkopuolista aikaa (Liite 6 c) 
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Tämän jälkeen jokaiseen analyysirunkoon sekä niissä määriteltyihin kolmeen 

yläluokkaan lähdettiin etsimään aineistossa eniten käytettyjä ilmauksia esimerkein. 

Näistä esimerkeistä luotiin pelkistetyt ilmaukset. Lopuksi luotiin yksi alaluokka, jossa 

tehtiin yhteenveto kaikkien luokkien pelkistetyistä ilmauksista.  

 

Viimeisessä vaiheessa nämä kolme alaluokkaa yhdistettiin ja saatiin yhteenveto 

hyvinvointia edistävistä tekijöistä (Liite 6 d). Tämän yhteenvedon pohjalta luotiin 

mittaristot, joilla pyritään tulevaisuudessa vuosittain keräämään subjektiivista tietoa 

Ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin tilasta (Liitteet 7 b - c). Viimeisessä 

vaiheessa mittaristolla suoritettiin kysely kaikille Ikaalisissa esiopetusta saaville lapsille 

ja heidän vanhemmilleen. Kyselyn jälkeen lomaketta vielä paranneltiin. Lopulliset 

kyselylomakkeet ovat liitteissä 8 b – c. Kuviossa 2 on esitetty tiivistetyssä muodossa 

sisällönanalyysin eteneminen tässä tutkimuksessa.  

 

KUVIO 2. Sisällönanalyysin eteneminen tässä tutkimuksessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutkimusaineistosta kerätään lasten hyvinvointiin vaikuttavia asioita 

ja näkökulmia 

Lasten lomakkeet litteroitiin 

osittain 

Vanhempien vastaukset koottiin 

kysymyksittäin yhteen 

Luotiin analyysirunko, jonka pohjana Erik Allardtin hyvinvointiteoria 

ja lapsen perustarpeet 

Litteroitu / koottu aineisto luokiteltiin kolmeen eri analyysirunkoon 

niissä olevien yläluokkien mukaan 

Analyysirunkojen alaluokat yhdistettiin tekemällä niistä yhteenveto 

YHTEENVEDON OSA-ALUEIDEN POHJALTA LAADITTIIN 

KAKSI HYVINVOINTIMITTARISTOA: 

 

I Lasten mittaristo / kyselylomake 

 

II Aikuisten mittaristo / kyselylomake 
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4 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tässä luvussa on tarkoituksena esitellä miten lapset ja vanhemmat määrittelevät 

hyvinvoinnin sekä niiden pohjalta luodut mittaristot. Lisäksi kerrotaan mittariston 

testaamisesta ja lopullisiin mittareihin tehdyistä muutoksista.  

 

 

4.1 Hyvinvointi lasten näkökulmasta 

 

Lasten haastattelut analysoitiin yhtä analyysirunkoa käyttäen (Liite 6 a). Lasten 

vastaukset olivat luonnollisesti hyvin arkisia ja käytännönläheisiä. He pohtivat asioita 

siitä näkökulmasta mitä heillä on, mitä materiaaliasia asioita he haluaisivat heillä 

olevan, mitä he ovat tehneet ja ketkä ovat heille tärkeitä ihmisiä. Elintasossa ja 

materiaalisissa asioissa he nostivat esiin terveyteen liittyvinä tekijöinä sairastetut 

vesirokot, liiallisesta makean syönnistä johtuvan vatsataudin sekä tapaturmien 

seurauksina tulleet haavat. Lapset tiesivät oikein hyvin terveellisen ruokavalion olevan 

osa hyvinvointia ja luettelivat ”oikean ruuan” koostuvan mm. vihreästä salaatista, 

paprikasta, omenasta ja vihanneksista. Myös lelut ja lahjat koettiin osaksi hyvinvointia. 

 

Yhteisyyssuhteiden yläluokassa esiin nousivat ihmissuhteet kavereiden, vanhempien ja 

muiden aikuisten kanssa. Tärkeänä koettiin lohduttaminen, riitojen selvittäminen, hyvä 

ilmapiiri sekä se, että ketään ei kiusata. Riitatilanteissa tärkeänä pidettiin 

anteeksipyytämistä. Viimeisessä yläluokassa, itsensä toteuttamisen luokassa, esille nousi 

hyvin vahvasti kiusaaminen ja siihen liittyvät asiat. Lapset kuvailivat tilanteita, joissa 

heitä oli tönitty ja potkittu tai muuten huudeltu. Tärkeänä lapset pitivät anteeksi 

pyytämistä, mahdollisuutta kertoa asiasta aikuiselle ja heidän apuaan riitojen 

selvittämisessä. Muina asioina esille nousivat retket, erilaiset yhdessä tekemisen muodot 

sekä aktiviteetit kuten kaverin luona yökyläilyt, Särkänniemen reissut ja käsillä tehtävät 

asiat kuten askartelu ja piirtäminen. Myös harrastukset koettiin tärkeinä. 

 

Kuviossa 3 on esitetty lasten esille nostama määritelmä hyvinvoinnin osatekijöistä.  

Lapset toivoivat heillä olevan riittävästi leikkivälineitä, lepoa ja sosiaalisia suhteita. 

Myös aika oman perheen kanssa koettiin tärkeäksi. Lapset toivoivat aikaa leikille, 

riittävästi aktiviteettejä ja sitä ettei heitä kiusata. Riitatilanteissa aikuisen aika ja 
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läsnäolo mainittiin erikseen ja heiltä toivottiin riitojen selvittämiseen apua. Lopuksi 

lapset vielä nostivat esille terveellisen ruuan merkityksen osana hyvinvointia.    

 

KUVIO 3. Lasten määritelmä hyvinvoinnista tiivistettynä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Hyvinvointi vanhempien näkökulmasta 

 

Aikuisille tehdyn kyselyn perusteella analyysi tehtiin kahta eri analyysirunkoa käyttäen 

(Liitteet 6 b - c). Aineistossa oli selkeästi erotettavissa lasten hyvinvointiin liittyvät asiat 

Yhteisyyssuhteisiin 

ja tunteisiin liittyvät 

abstraktit asiat: 

Kaverit, ystävät ja 

perhe, lohduttaminen, 

auttaminen, helposti 

lähestyttävä aikuinen, 

riitely ja kiusaaminen, 

anteeksipyytäminen 

ja riitojen selvittä-

minen 

Itsensä toteuttamiseen 

ja tekemiseen liittyvät 

asiat: 

anteeksipyytäminen ja 

riitojen selvittäminen, 

aikuisen puuttuminen 

riitoihin, retket, leikki-

minen ja liikuntahar-

rastukset, yhdessä te-

keminen perheen kans-

sa 

 

Elintasoon ja mate-

riaalisiin asioihin 

liittyvät asiat: 

Lelut, ruoka, terve-

ys, nukkuminen, 

turvallinen ympäris-

tö 

 

 

 

 

 

Yhteenveto hyvinvoinnin osa-alueista: 

 Riittävästi leikkivälineitä ja aikaa leikille 

 Riittävästi lepoa 

 Riittävästi aktiviteetteja 

 Aikaa perheen kanssa 

 Aikuisen rooli auttajana ja riitojen selvittäjänä 

 Terveellinen ruokavalio 

HYVINVOINTI LASTEN MÄÄRITTELEMÄNÄ 
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kahdesta eri näkökulmasta: ajatukset koskien esiopetusaikaa ja ajatukset koskien 

esiopetuksen ulkopuolista aikaa. Sen vuoksi päädyttiin kahteen erilliseen 

analyysirunkoon.  

 

Esiopetusaikaa koskevassa analyysissä (Liite 6 b) korostui aikuisen rooli niin 

yhteisyyssuhteita kuin itsensä toteuttamista koskevissa yläluokissa. Yhteisyyssuhteiden 

kohdalla esiin nousivat opettajalta vaadittavien ammatillisten taitojen lisäksi myös 

hänen henkilökohtaiset ominaisuutensa kuten, kuinka kannustava opettaja on, millaisen 

ilmapiirin hän luo, miten lapsi kohdataan arjessa, miten aikuisen oman jaksamisen tila 

vaikuttaa lapseen, miten lasta kuunnellaan ja hänelle annetaan palautetta sekä miten 

opettaja huomioi lapsen yksilönä. Mielenkiintoista oli, että myös itsensä toteuttamisen 

kohdalla esiin nousivat opettajan vuorovaikutustaidot, säännöt, ryhmän rauhallisuus ja 

opettajan oma esimerkki lapsille. Lisäksi kantaa otettiin kiusaamiseen ja sen ehkäisyyn 

sekä kodin ja esiopetuksen väliseen yhteistyöhön. Opettajalta vaadittavien 

ominaisuuksien lisäksi vanhemmat toivoivat esiopetuksessa olevan turvallinen ja 

monipuolinen oppimisympäristö. Kuviossa 4 on kuvattu tiivistettynä vanhempien 

määritelmä hyvinvoinnista koskien esiopetusaikaa. 

 

KUVIO 4.  Vanhempien määritelmä hyvinvoinnista koskien esiopetusaikaa tiivistettynä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisyyssuhteisiin ja 

tunteisiin liittyvät 

abstraktit asiat: 

opettajan ammatilli-

set taidot ja henkilö-

kohtaiset ominaisuu-

det,kaverit 

 

Itsensä toteuttami-

seen ja tekemiseen 

liittyvät asiat: 

kiusaaminen, kodin ja 

esiopetuksen yhteistyö, 

opettajan vuorovaiku-

tustaidot ja  esimerkki, 

säännöt, rauhallinen 

ryhmä 

 

 

Elintasoon ja materiaa-

lisiin asioihin liittyvät 

asiat: 

opetusvälineet, turvalli-

nen  

ympäristö, oppimista 

edistävä 

ympäristö 

 

 

 

 

 

 
Yhteenveto hyvinvoinnin osa-alueista koskien 

esiopetusaikaa: 

 Turvallinen ja monipuolinen oppimisympäristö 

 Opettajan ammatilliset ja vuorovaikutustaidot 

 Kodin ja opetuksen yhteistyö 

 Kiusaamisen ehkäisy 

HYVINVOINTI VANHEMPIEN MÄÄRITTELEMÄNÄ 

koskien esiopetusaikaa 
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Toisessa analyysirungossa (Liite 6 c) analysoitiin vanhempien vastauksia koskien 

esiopetuksen ulkopuolista aikaa. Tällöin aikuisen rooli ei noussut niin vahvasti esiin 

kuin esiopetusaikaa koskevien vastausten analysoinnissa. Elintasoon liittyvissä asioissa 

tärkeänä pidettiin hyvin perinteisiä asioita kuten terveellistä ruokavaliota, riittävää 

lepoa, puhtautta, terveyttä ja turvallista ympäristöä. Yhteisyyssuhteiden ja itsensä 

toteuttamisen yläluokkien alla olevia pelkistettyjä ilmauksia tuli melkoisen paljon, 

mutta ne olivat pääsääntöisesti hyvin abstrakteja ja yleismaallisia. Avainsanoja olivat 

rakkaus, välittäminen, hoiva ja huolenpito, aika säännöt ja rajat, erilainen tekeminen, 

kaverit ja virikkeet. Kokonaisuutena esiopetuksen ulkopuolisen ajan osalta erilaisia 

näkökulmia nostettiin esille melko monipuolisesti. Analyysissä esiin nostettuja tekijöitä 

on kuvattu tiivistettynä kuviossa 5.    

 

KUVIO 5: Vanhempien määritelmä hyvinvoinnista koskien esiopetuksen ulkopuolista 

aikaa tiivistettynä  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteisyyssuhteisiin 

ja tunteisiin liittyvät 

abstraktit asiat: 

rakkaus, välittämi-

nen, perhe, koti, 

vanhemmat, aikui-

sen läsnäolon mää-

rä, aika lapselle, 

itsetunto, kunnioi-

tus ja kannustus, 

hoiva, huolenpito 

ja kasvatus, kaverit 

ja ilmapiiri 

 

 

Itsensä toteuttami-

seen ja tekemiseen 

liittyvät asiat: 

säännöt, rajata, lap-

sen arvostus, liikun-

ta, ulkoilu, kuuntelu 

ja osallisuus, har-

rastukset ja virik-

keet, leikki ja oppi-

minen 

 

 

Elintasoon ja mate-

riaalisiin asioihin 

liittyvät asiat: 

terveellinen ruoka-

valio, riittävä lepo, 

turvallinen ympä-

ristö, terveys, puh-

taus 
 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto hyvinvoinnin osa-alueista koskien esiopetuksen 

ulkopuolista aikaa: 

 Terveyteen liittyvät tekijät ja riittävä lepo  

 Turvallinen ympäristö 

 Sosiaalinen verkoston, harrastukset  

 Leikki 

 Perushoito  

 Kasvun kokonaisvaltainen tukeminen 

 Aikuisen läsnäolo ja osallisuus lapsen elämässä 

 

HYVINVOINTI VANHEMPIEN MÄÄRITTELEMÄNÄ  

koskien esiopetuksen ulkopuolista aikaa 
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4.3 vanhempien ja lasten vastausten vertailua   

 

Kaikkien kolmen analyysirungon alaluokat yhdistettiin ja niistä laadittiin lopuksi 

yhteenveto (Liite 6 d). Oli hyvin mielenkiintoista todeta kuinka samansuuntaisia lasten 

ja aikuisten ajatukset eri hyvinvoinnin osa-alueista olivat. Sekä lapset että vanhemmat 

nostivat esiin riittävän levon, terveellisen ruuan, leikin ja leikkivälineiden, kiusaamiseen 

liittyvien asioiden sekä aikuisen ajan lapselle hyvinvointia määrittävinä tekijöinä. 

Vahvimpana yhdistävänä tekijänä oli jokaisessa analyysirungossa aikuisen merkitys 

lapsen elämässä. Lapset kokivat tarvitsevansa yhteistä aikaa perheen kanssa sekä 

aikuisen apua erilaisissa tilanteissa kuten muiden lasten kanssa eteen tulleiden 

riitatilanteiden selvittämisessä. Mielenkiintoisen eroavaisuuden kuitenkin toi se, että 

vanhempien vastauksissa aikuisen rooli nostettiin korostuneesti esille vain koskien 

esiopetusaikaa. Lisäksi vanhemmat korostivat esiopettajan ammatillisia taitoja sekä 

henkilökohtaisia vuorovaikutustaitoja. Esiopetuksen ulkopuolisen ajan osalta aikuisen 

rooli nousi esille huomattavasti lievemmin. Lapset sen sijaan eivät eritelleet aikuisten 

merkitystä näin tarkasti vaan heille aikuisen rooli auttajana oli yhtä tärkeää niin kotona 

kuin esiopetusryhmässäkin. 

 

Vanhempien ja lasten vastauksissa eroavaisuutta tuli myös siinä, että vanhemmat 

nostivat voimakkaammin esille ympäristön merkityksen lapsen hyvinvoinnille. 

Vanhemmat myös korostivat lasten perushoidon sekä yhteistyön lapsen 

esiopetusryhmän ammattikasvattajien kanssa. Seuraavalla sivulla olevassa kuviossa 6 

on kuvattu tiivistettynä lasten ja vanhempien määrittelemät hyvinvoinnin osatekijät.  

 

 

4.4 Hyvinvointimittaristot ja niiden rakentaminen 

 

Edellä olevissa kappaleissa on kuvattu tutkimusaineistosta esiin nousseita näkökulmia 

koskien esiopetusikäisten lasten hyvinvointia. Analyysirunkojen alaluokista on tehty 

yhteenveto (Liite 6 d), jonka pohjalta on sitten luotu kaksi mittaria, joiden avulla 

voidaan kerätä tietoa ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten subjektiivisen hyvinvoinnin 

tilasta.   

 

Mittareita päädyttiin luomaan kaksi (Liitteet 7 b – c) sen vuoksi, että näin tietoa voidaan 

kerätä lapsien lisäksi myös heidän vanhemmiltaan. Mittariston mukana perheille 
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lähetettiin saatekirje (Liite 7 a), jossa kerrottiin kyselyn taustasta sekä annettiin ohjeita 

lomakkeiden täyttämiseen. Saatekirjettä tulee mittariston käyttäjän tulevaisuudessa 

muuttaa, koska ensimmäinen mittaristolla tehty kysely tehtiin osana tätä opinnäytetyötä, 

ja siitä kerrottiin myös saatekirjeessä.   

 

KUVIO 6. Lasten ja vanhempien määritelmä hyvinvoinnin osatekijöistä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin osatekijät lasten ja vanhempien määrittelemänä 

 

Lasten haastatte-

lut 
- Riittävästi leikkivä-

lineitä ja aikaa leikil-

le 

- Riittävästi lepoa 

- Riittävästi aktivi-

teetteja 

- Aikaa perheen 

kanssa 

- Aikuisen rooli aut-

tajana ja riitojen 

selvittäjänä 
- Terveellinen ruoka-

valio 

 

 

 

 

 

 

 

Aikuisten kysely 

(esiopetusaika) 
- Turvallinen ja 

monipuolinen 

oppimisympäristö 

- Opettajan 

ammatilliset ja 

vuorovaikutustaidot 

- Kodin ja opetuksen 

yhteistyö 

- Kiusaamisen ehkäisy 

 

 

 

Aikuisten kysely 

(esiopetuksen ul-

kopuolinen aika-

na) 
- Riittävä lepo            

- Turvallinen ympä-

ristö 

- Terveyteen liittyvät 

tekijät 

- Sosiaalinen verkos-

to 

- Aikuisen läsnäolo 

ja osallisuus lapsen 

elämässä 

- Perushoito 

- Kasvun kokonais-

valtainen tukeminen 

- Harrastukset 

- Leikki 

 

 

Hyvinvoinnin osa-alueet lasten ja vanhempien 

määrittelemänä 

 Leikki ja leikkivälineet 

 Riittävä lepo 

 Terveys ja ruoka 

 Turvallinen ympäristö 

 Vanhemman läsnäolo 

 Aikuisen roolit: auttaja, kasvun tukija 

 Riittävästi sosiaalisia suhteista 

 Kiusaaminen 

 Harrastukset 

 Kodin ja esiopetuksen yhteistyö 
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Mittariston teknisessä toteutuksessa on käytetty TAKpäivähoito-arviointijärjestelmää, 

jonka Ikaalisten kaupungin varhaiskasvatus on hankkinut käyttöönsä. Samaisella 

ohjelmalla toteutetaan myös vuosittainen asiakastyytyväisyyskysely, joten työkalun 

käyttäminen myös tässä yhteydessä on mittarin tilaajan kannalta luontevaa. TAK-

arviointijärjestelmän etuna voi myös mainita vastausten yhteenvedon tekemisen. 

Ohjelma mahdollistaa erilaisten taulukoiden sekä diagrammien vaivattoman luonnin 

vastausten yhteenvedoista. Lisäksi ohjelma laskee suoraan lomakkeen vastausprosentit 

ja palautusprosentit. Nämä ominaisuudet helpottavat merkittävästi eri vuosina tehtyjen 

kyselyiden vastauksista saatujen tulosten vertailua.  

 

Lasten kyselylomake koostui 24 kysymyksestä. Vanhempi luki lapselle kysymyksen ja 

auttoi tarvittaessa ymmärtämään kysymyksen sanoja. Itse vastauksen määrittelyssä lasta 

ei saa aikuisen toimesta ohjata. Kaksikymmentä ensimmäistä kysymystä arvioidaan 

asteikolla 1 – 5 siten, että lapsi valitsee lomakkeessa vastaustaan parhaiten kuvaavan 

hymynaaman. Neljä viimeistä kysymystä ovat avoimia kysymyksiä, jotka aikuinen 

lukee lapselle sekä lapsen antaman vastauksen mahdollisimman tarkasti.  

 

Aikuisten kyselylomake koostui 22 monivalintakysymyksestä sekä 4 avoimesta 

kysymyksestä. Monivalintakysymyksissä aikuinen antaa vastauksen asteikolla 1 – 5. 

Avoimiin kysymyksiin vastattiin vapaasti kirjoittaen. Lomakkeessa on viimeisessä 

kohdassa esitetty seuraava kysymys: ”Mikä kysymys lomakkeesta puuttuu tai millaisen 

kysymyksen lisäisit tähän lomakkeeseen, jolla voimme kerätä tietoa lasten hyvinvoinnin 

kehittämisestä Ikaalisissa?” Pitkällisen harkinnan jälkeen tämä kysymys on jätetty myös 

lopulliseen versioon. Kysymys auttaa tulevaisuudessa kehittämään lomaketta 

vastaamatta mahdollisesti muuttuneisiin hyvinvoinnin vaatimuksiin.  

 

 

4.4.1 Mittaristojen testaaminen 

 

Tammikuussa 2013 mittaristot saatekirjeineen (Liitteet 7 a - c) lähetettiin kaikkien 

ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten koteihin. Jakelu toteutettiin esiopetusryhmien 

kautta esiopettajien toimesta. Sekä lasten että aikuisten lomakkeita lähettiin 77 

perheelle. Lasten kyselyn palautti 41 lasta, jolloin lomakkeen palautusprosentiksi 

muodostui 53,25 %. Muutamaan kysymykseen oli jätetty vastaamatta, joten 

kysymyksien vastausprosentiksi muodostui täyden sadan prosentin sijasta 99,76 %.  
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Aikuisten kyselyitä palautettiin yhteensä 40. Yhdessä kirjekuoressa oli ollut kaksi 

lapsen lomaketta, joten yhden perheen osalta aikuisten lomakkeeseen ei ollut 

mahdollisuutta vastata. Näin ollen palautusprosentiksi muodostui 51,95%.  Myös 

aikuisten lomakkeissa oli muutama kysymys, joihin ei oltu vastattu, jolloin 

kyselylomakkeen kysymyksien vastausprosentiksi muotoutui 98,78%. Taulukossa 4 on 

kuvattu yhteenvetona jaettujen ja palautettujen kyselylomakkeiden määrät sekä vastaus- 

ja palautusprosentit.  

 

TAULUKKO 4. Yhteenveto lapsille ja vanhemmille lähetettyjen kyselylomakkeiden 

palautus- ja vastausmääristä  

 

 LASTEN KYSELY AIKUISTEN KYSELY 

Jaettuja kyselylomakkeita 77 77 

Palautettuja 

kyselomakkeita: 

lukumäärä 

41 40 

Lomakkeiden 

palautusprosentti  

53,25 % 51,95 % 

Kysymyksiin 

vastausprosentti 

99,76 % 98,78 % 

 

 

Lasten lomakkeessa kaikkien vastausten keskiarvo oli yhteensä 4,12. Asteikolla yhdestä 

viiteen mitattuna tulos on erinomainen. Kysymyskohtaisesti vastausten keskiarvoja 

tarkastellessa hajontaa kuitenkin syntyi jonkin verran olevan, jota on havainnollistettu 

kuviossa 7. 

 

Parhaan tuloksen 4,73 keskiarvolla sai kysymys 15: ”Syötkö joka päivä kotona 

lämpimän ruuan”. Toiseksi korkeimman keskiarvon 4,63 sai kyselylomakkeen 

ensimmäinen kysymys: ”Saatko leikkiä tarpeeksi kotona”. Hyvin lähellä oli myös 

kysymys 14: ”Syötkö joka aamu aamupalan”, keskiarvolla 4,61. Lasten lomakkeen 

kahdestakymmenestä (20) kysymyksestä kolmessatoista (13) vastausten keskiarvo ylitti 

arvon 4 (erittäin hyvä). Selkeästi huonoin vastausten keskiarvo 2,83 oli kysymyksessä 

6: ”Miten paljon aikuinen leikkii sinun kanssasi”. Toiseksi pienimmän keskiarvon, 3,34, 

tuotti kysymys 13: ”Miten helppo sinun on herätä aamuisin”.   
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KUVIO 7. Lasten lomakkeiden kysymyskohtaiset vastausten keskiarvot 

 

 

 

 

Aikuisten lomakkeen kahdestakymmenestäkahdesta (22) kysymyksestä 

kahdenkymmenen (20) kysymyksen vastaukset saivat keskiarvon 3,18 tai enemmän. 

Kokonaisuutena kaikkien kysymysten keskiarvo oli 3,97, mikä on tuloksena 

erinomainen. Kuvio 8 havainnollistaa vastausten keskiarvoja kysymyskohtaisesti.  

  

KUVIO 8. Vanhempien lomakkeiden kysymyskohtaiset vastausten keskiarvot 

 

 

 

Kysymyksien vastauksista peräti kolmetoista (13) ylitti keskiarvollaan neljän 

rajapyykin. Parhaan tuloksen sai kysymys 12: ”Keskusteletteko lapsenne kanssa 

päivittäin hänen kuulumisistaan”, jossa vastausten keskiarvo oli 4,85. Toinen sija 

jakautui keskiarvon ollessa 4,68 kahden kysymyksen kesken: ”Miten paljon arvioita 
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lapsellasi olevan mahdollisuuksia leikkiin kotona” sekä ”Leikittekö, pelaatteko tai 

vietättekö muuten aikaa lapsenne kanssa vähintään kerran viikossa”. Lasten 

kysymyksissä alhaisimman pisteen oli saanut kysymys, jossa lapselta kysyttiin Miten 

paljon aikuinen leikkii sinun kanssasi. On mielenkiintoista huomata, että kerran viikossa 

ei ole lapselle riittävä määrä leikkiaikaa yhdessä aikuisen kanssa.     

 

Alhaisin vastausten keskiarvo 1,58 on kysymyksellä 14: ”Viettääkö lapsenne viikoittain 

aikaa yksin ilman aikuisen läsnäoloa”. Tässä kysymyksessä alhainen vastauksen 

keskiarvo ei tarkoita pahoinvointia, mikä selittänee alhaisimman keskiarvon. Toinen 

alhaisen keskiarvon arvolla 1,83 on saanut kysymys 18: ”Miten arvioitte lapsenne 

kokeman kiusaamisen määrää”. Myös tämän kysymyksen alhainen tulos ei tarkoita 

pahoinvointia vaan päinvastoin hyvinvointia. 

 

 

4.4.2 Esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin nykytila Ikaalisissa 

 

Sekä aikuisten että lasten kyselylomakkeiden kysymykset voidaan ryhmitellä, jolloin 

vastauksia voidaan tarkastella ryhmäkohtaisesti. Taulukossa 5 esitetyn ryhmittelyn 

avulla lasten ja vanhempien kysymyksiin annettujen vastausten tarkistelua ja vertailua 

on pyritty helpottamaan.  

 

TAULUKKO 5: Lasten ja vanhempien kysymysten ryhmittely 

 

LASTEN LOMAKE VANHEMPIEN LOMAKE 

1. Leikkiin ja kavereihin liittyvät 

kysymykset 

2. Aikuisen roolia lapsen elämässä 

kuvaavat kysymykset 

3. Perushoitoon liittyvät kysymykset 

4. Vapaa-aikaa koskevat kysymykset 

 

1. Leikkiin liittyvät kysymykset 

2. Perushoitoon liittyvät kysymykset 

3. Kasvuympäristöön liittyvät 

kysymykset 

4. Lasten vapaa-aikaan liittyvät 

kysymykset 

5. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät 

kysymykset 

6. Esiopetukseen liittyvät kysymykset 

7. Yleisarvio tämän hetkisestä lasten 

hyvinvoinnin tilasta 

 

 

Kuviossa 9 on kuvattu lasten lomakkeen leikkiin ja kavereihin liittyvien kysymysten 

vastausten keskiarvoja. Kokonaisuutena leikki on saanut hyvät tulokset. Lapset kokevat 
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leikkiin olevan riittävästi mahdollisuuksia ja leikkivälineitä on saatavilla riittävästi. 

Lapset myös kokevat heillä olevan riittävästi leikkikavereita. Hieman hajontaa tuli 

lasten vastatessa kysymykseen siitä, miten leikit kavereiden kanssa sujuvat. Sen 

perusteella esiopetuksessa vielä harjoitellaan sosiaalisia taitoja leikkien kautta.  

 

KUVIO 9. Leikki ja kaverit (Lapsen kyselylomake) 

 

  

 

 

Aikuisten roolia lapsen elämässa kuvaavista kysymyksistä lapsen arvioidessa aikuisen 

osallistumista leikkiin, hajonta vastauksissa oli suurin (kuvio 10).  

 

KUVIO 10. Aikuisen rooli lapsen elämässä (Lapsen kyselylomake) 
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Vastausten perusteella lapset kokevat aikuisten osallistuvan leikkiin vähän tai 

keskinkertaisesti. Muuten aikuisen koettiin kyllä olevan läsnä, kuuntelevan ja hänelle 

kerrottiin kiusaamisesta. Säännöt lapset kokivat pääsäntöisesti sopiviksi ja eskariin 

suurin osa vastaajista tuli mielellään.   

 

Seuraavassa kuviossa (Kuvio 11) kuvataan perushoitoon liittyviä asioita. Viidestä (5) 

kysymyksestä kolmen (3) osalta vastaukset ovat erinomaisia. Lapset pääsääntöisesti 

nauttivat aamiaisen sekä lämpimän ruuan kotona yhdessä perheensä kanssa. Aamuisin 

herääminen sekä kasvisten nauttiminen joka aterialla kuitenkin tuottaa lasten 

vastauksissa hajontaa. Yhdeksäntoista (19) lasta arvioi aamuisin heräämisen olevan 

vaikeaa, kun taas kaksikymmentäkaksi (22) lasta koki heräämisen helpoksi. Aterioilla 

nautittiin kasviksia, mutta hajonta vastauksessa oli muita vastauksia suurempi.   

   

KUVIO 11. Perushoitoon liittyvät kysymykset (Lapsen kyselylomake) 

 

 

 

 

Vapaa-aikaa koskevissa kysymyksissä vastaukset olivat erinomaisia (kuvio 12). 

Neljästäkymmenestäyhdestä (41) lapsesta kolmekymmentä (30) arvioi ulkoilun määrän 

olevan erinomainen. Harrastusten osalta hajontaa tuli hieman, mutta kokonaisuutena 

vastaukset olivat hyviä. Kaksikymmentäkuusi (26) lasta arvioi harrastuksia olevan 

riittävästi ja harrastukset mieluisaksi koki kolmekymmentäkolme (33) lasta.    
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KUVIO 12. Vapaa-aikaa koskevat kysymykset (Lapsen kyselylomake) 

 

 

 

 

Aikuisten vastauksissa leikkiin liittyvissä kysymyksissä vastaukset olivat 

pääsääntöisesti erinomaisia tai hyviä (Kuvio 13). Eniten huolta aiheutti leikkivälineiden 

määrä ja laatu eskarissa, jossa hajontaa oli selkeästi enemmän kuin muissa 

kysymyksissä. Kokonaisuutena tämäkin vastaus sai hyvät arviot, sillä yhtään vastausta 

ei ollut vastauslomakkeen arviointiasteikon heikoimmissa luokissa (1 – 2).  

 

 

KUVIO 13. Leikkiin liittyvät kysymykset (Vanhemman kyselylomake) 

 

 



51 

 

Perushoitoon liittyvissä kysymyksissä (kuvio 14) vanhemmilla oli selkeästi useita 

huolenaiheita. Kysymyksissä koskien lasten nukkumaanmenoaikaa iltaisin sekä lapsen 

vireystilaa aamulla herätessä vastauksissa syntyi hajontaa. Selkeästi heikoiten kuvattiin 

kasvisten osuutta aterioilla. Kuviossa 1i on kuvattu lasten vastauksia samantyyppisiin 

kysymyksiin ja on mielenkiintoista huomata, että myös lasten vastauksissa hajontaa 

tuottivat kysymykset liittyen kasvisten määrään aterioilla sekä siihen miten helppo 

heidän on aamuisin herätä. Sekä vanhemmat ja lapset olivat nostaneet esiin haasteet 

liittyen näihin asioihin.   

 

 

KUVIO 14. Perushoitoon liittyvät kysymykset (Vanhemman kyselylomake) 

 

 

 

 

Kuviot 15 - 17 kuvaavat lasten kasvuympäristöön, vapaa-aikaan ja sosiaalisiin suhteisiin 

liittyviä asioita esiopetusikäisten lasten arvioimana. Kasvuympäristö koetaan 

pääsääntöisesti hyvin turvalliseksi niin kotioloissa kuin esiopetuksessakin. Lapset eivät 

vietä aikaa yksin viikoittain tai se on hyvin vähäistä. Suurimmat epäkohdat kyselyn 

perusteella liittyvät harrastuksiin ja lasten sosiaalisiin suhteisiin. Se kuinka riittäväksi 

vanhemmat arvioivat lastensa harrastusten määrän tuotti vastauksissa hajontaa. Suurin 

hajonta liittyen harrastusten määrään liittyi kysymykseen ”Miten paljon Ikaalisissa on 

tarjolla harrastusmahdollisuuksia”. Suurin osa vastauksista oli arvioitu asteikolla 1 – 3.       
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KUVIO 15. Kasvuympäristöön liittyvät kysymykset (Vanhemman kyselylomake) 

 

 

 

 

KUVIO 16. Lasten vapaa-aikaan liittyvät kysymykset (Vanhemman kyselylomake) 
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KUVIO 17. Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kysymykset (Vanhemman kyselylomake) 

 

 

 

 

Tyytyväisyys esiopetukseen sekä yleisarvio lasten hyvinvoinnin tilasta tuottivat 

erinomaiset tulokset. Näitä kysymyksiä havainnollistavista kuvioista (kuviot 18 – 19) 

voidaan nähdä, että yhtään vastausta ei ole annettu arviointiasteikon heikoimmassa 

päässä vaan kaikki vastaukset viittä (5) vastausta lukuun ottamatta ovat asteikolle 

erinomainen (5) tai erittäin hyvä (4).  

 

KUVIO 18. Esiopetukseen liittyvät kysymykset (Vanhemman kyselylomake) 
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Kuvio 19. Yleisarvio tämän hetkisestä lasten hyvinvoinnin tilasta (Vanhemman 

kyselylomake) 

 

 

 

Kyselylomakkeissa oli lisäksi avoimia kysymyksiä, joiden havainnollistaminen 

taulukkomuodossa ei ollut mahdollista. Avointen kysymysten vastaukset käytiin läpi 

tekemällä niistä yhteenveto kirjaamalla samat asiat ryhmittäin. Aikuisten vastauksissa 

nousi selkeästi esille viisi erilaista asiakokonaisuutta. Eniten puhututtivat lasten 

harrastusmahdollisuudet. Perheet kokivat Ikaalisissa olevan liian vähän 

harrastusmahdollisuuksia riippumatta kotien maantieteellisestä sijainnista. Keskustan 

ulkopuolella asuvat vanhemmat olivat sitä mieltä, että harrastukset on keskitetty 

keskustan alueelle, kun taas Keskustassa asuvat vanhemmat olivat tyytymättömiä oman 

alueensa harrastusten tarjontaan. Myös tiedottamista toivottiin lisää niiden 

harrastusmahdollisuuksien osalta, joita on tarjolla. Lähes yhtä paljon oli otettu kantaa 

kiusaamiseen sekä siihen puuttumiseen. Puuttumista toivottiin lisää. Muita esille 

nousseita huolta aiheuttavia asioita olivat esiopetusryhmien koko sekä opettajien laatu, 

vanhemmille tarjottavan tuen riittävyys sekä koulurakennusten huono kunto. Etenkin 

Keskustan alueella sijaitsevan alakoulun home- ja sisäilmaongelmat aiheuttivat suurta 

huolta.   

 

Lasten avoimissa kysymyksissä ehdottomasti eniten oli otettu kantaa siihen, että 

hyvinvointia ovat leikkiminen, kaverit ja lelut. Seuraavaksi tärkeimpänä nähtiin äiti 

sekä muu perhe. Myös hyvä ruoka nousi joissakin vastauksissa esille. Kyselyyn 

vastanneista neljästäkymmenestäyhdestä (41) lapsesta kaksikymmentäseitsemän (27) 
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kertoi kokeneensa kiusaamista. Suurin osa vastasi aikuisen puuttuneen tilanteisiin, 

mutta neljä (4) lasta vastasi, ettei aikuinen ollut puuttunut kiusaamiseen tai lapsi ei 

muistanut oliko kiusaamiseen puututtu. Lasten hyvinvoinnin nykytilan kartoittamisen 

näkökulmasta tämä on selkeästi pinnalla oleva asia. Kiusaaminen nousi molemmissa 

kyselylomakkeissa vahvasti esille, joten tähän tulisi puuttua tarkemmin.    

 

Vertailtaessa lasten ja vanhempien vastauksia ei voida ohittaa hyvinvoinnin osatekijää, 

joka koskee aikuisen aikaa ja osallistumista leikkeihin. Vanhempien vastaus 

kysymyksessä 13 ”Leikittekö, pelaatteko ja tai vietättekö muuten aikaa lapsenne kanssa 

vähintään kerran viikossa” sai erinomaisen tuloksen. Neljästäkymmenestäyhdestä (41) 

vastauksesta kolmekymmentä (30) sijoittui arviointiasteikon parhaimpaan arvoon ja 

yhdeksän (9) vastausta siitä seuraavaan luokkaan neljä (4). Yhtään vastausta ei ollut 

heikoimmissa luokissa yksi (1) tai kaksi (2). Keskimmäiseen luokkaankin sijoittui vain 

kaksi (2) vastausta. Lasten vastatessa lomakkeensa kysymykseen 6 ”Miten paljon 

aikuinen leikkii sinun kanssasi” hajontaa taas oli reilusti ja tulos ei ollut kokonaisuutena 

vanhempien tapaan erinomainen. Neljästäkymmenestä yhdestä (41) lapsesta vain 

kymmenen (10) oli vastannut aikuisen osallistuvan leikkeihin erinomaisesti tai erittäin 

hyvin. Lapsista peräti viisitoista (15) arvioi aikuisen osallistumisen leikkeihin olevan 

huonoa tai kohtalaista. Keskimmäisen arvon oli valinnut yhteensä kuusitoista (16) lasta.  

 

Yhteenvetona ikaalislaisten lasten hyvinvoinnin tilasta voidaan todeta seuraavat asiat: 

 Lapset toivovat vanhemmilla olevan enemmän aikaa osallistua heidän leikkeihin 

 Kiusaamista oli koettu melko paljon ja aina siihen ei oltu aikuisen taholta 

puututtu 

 Lasten nukkumaanmenoa iltaisin tulisi aikaistaa, jolloin herääminen aamulla 

olisi helpompaa 

 Harrastusmahdollisuuksia ja niistä tiedottamista toivottiin lisää 

 Kasvisten määrää aterioilla tulisi lisätä 

 Kaupungin kiinteistöjen kuntoon tulisi kiinnittää huomiota ja mahdolliset 

puutteet korjata ensi tilassa. 
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4.4.3 Hyvinvointimittaristojen lopulliset versiot 

 

Mittareiden testaaminen tuotti paljon hyödyllistä tietoa mittarien käytettävyydestä sekä 

niiden puutteista. Lukiessani vanhempien vastauksia sekä arvioidessani kysymyksiin 

vastaamista totesin, että kysymys 14 vaatii tarkentavat ohjeet. Kysymyksessä kysytään 

”Viettääkö lapsenne viikoittain aikaa yksin ilman aikuisen läsnäoloa”. Tähän päädyttiin 

sen vuoksi, että osassa vastauksia vanhemmat eivät olleet selvästi osanneet arvioida 

kumpi arvoista yksi (1) vai viisi (5), tarkoittaa lapsen viettävän aikaa yksin. 

Lisäohjeistuksen tarkoituksena on ohjata vanhempia vastauksessa arvioimaan lapsen 

viettämän yksinolon määrää tarkemmin. Tämä mahdollistuu tarkentamalla vastausten 1 

– 5 arvoja muista vastauksista poiketen. Ohjeistus lisättiin alkuperäisen kysymyksen 

jatkoksi.  

 

Aikuisten kyselylomakkeen kysymyksen 13 ” Leikittekö, pelaatteko tai vietättekö 

muuten aikaa lapsenne kanssa vähintään kerran viikossa” saatujen vastausten 

vertaaminen lasten kyselylomakkeen kysymykseen 6 ”Miten paljon aikuinen leikkii 

sinun kanssasi” antamien vastausten perusteella, tulee aikuisten kysymystä muuttaa. 

Vanhemmat viettivät arvionsa mukaan kerran viikossa aikaa lasten kanssa, mutta lasten 

mielestä se ei ollut riittävää. Jotta kysymykset olisivat paremmin vertailtaessa 

keskenään, tulee aikuisten kysymystä korjata siten, että ”kerran viikossa” korvataan 

sanoilla ”kolme kertaa viikossa”.  

 

Aikuisten lomakkeessa kysyttiin kehittämisehdotuksia lomakkeisiin liittyen ja niitä tuli 

jonkin verran. Kysymyksiin toivottiin lisättävän seuraavat aiheet:  

 Päihteiden käyttö sekä henkisen ja fyysisen väkivallan ilmeneminen perheessä 

 Onko lapselle kotona asetettu rajat  

 Miten vanhemmat itse voivatja millainen on vanhempien parisuhde  

 Onko koti turvallinen 

 

Kyselystä saadun palautteen perusteella sekä omien arvioiden pohjalta päätin muuttaa 

lopullisia mittaristoja. Taulukossa 6 on kuvattu mittareiden sisältö pelkistetysti. 

Aikuisten kyselylomakkeeseen lisättiin kysymykset tai jo olemassa oleviin kysymyksiin 

tehtiin seuraavat lisäykset tai korjaukset: 

 Lisäkysymys: Miten arvoitte perheenne muiden jäsenten tämänhetkistä 

hyvinvoinnin tilaa? 
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 Lisäkysymys: Miten arvioitte perheessänne käytettävien päihteiden määrää 

kuukausitasolla (1= vähintään kerran viikossa 5= kerran kuukaudessa tai 

harvemmin) 

 Lisäkysymys: Miten arvioitte lapsenne kasvuympäristön turvallisuutta 

kokonaisuutena? (fyysiset tilat ja ilmapiiri) 

 Kysymys 14 tarkennus: Viettääkö lapsenne aikaa yksin ilman aikuisen läsnäoloa 

lisätään (1 = Päivittäin, 2 = viikoittain,  3 = enintään kolme kertaa kuukaudessa, 

4 = kerran kuukaudessa tai harvemmin, 5 =  ei koskaan) 

 Kysymys 13 tarkennus: Leikittekö, pelaatteko tai vietättekö muuten aikaa 

lapsenne kanssa vähintään kolme kertaa viikossa?  

 

Lasten kyselylomakkeeseen lisättiin ainoastaan yksi kysymys: 

 Kuinka turvallinen sinulla on olla kotona? 

 

TAULUKKO 6. Yhteenveto lopullisten mittaristojen sisällöstä 

 

 

 

 

LASTEN 

KYSELYLOMAKE 

AIKUISTEN 

KYSELYLOMAKE 

Strukturoitujen kysymysten 

lukumäärä 

21 25 

Avoin kysymys 1 Onko sinua kiusattu? Jos 

sinua on kiusattu, niin miten? 

Onko aikuinen puuttunut 

kiusaamiseen? 

 

Mikä sinua huolestuttaa tällä 

hetkellä lasten hyvinvoinnissa 

Ikaalisissa? 

Avoin kysymys 2 Mitä sinä tarvitset, että 

sinulla on hyvä olla?  

 

Miten lasten hyvinvointia 

tuetaan parhaiten ja miten 

sitä voisi parantaa? 

 

Avoin kysymys 3 Millä leluilla ja tarvikkeilla 

leikit sujuvat parhaiten? 

 

Mitä muuta haluaisit tuoda 

esille liittyen lasten 

hyvinvointiin Ikaalisissa?  

 

Avoin kysymys 4 Haluaisitko vielä sanoa jotain 

liittyen näihin kysymyksiin, 

joita sinulle on esitetty? 

(Vapaa sana)  

 

Mikä kysymys lomakkeesta 

puuttuu tai millaisen 

kysymyksen lisäisit tähän tai 

lapsen lomakkeeseen, jolla 

voidaan kerätä tietoa lasten 

hyvinvoinnin kehittämisestä 

Ikaalisissa? 
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Molemmissa kyselylomakkeissa oli kirjoitusvirheitä sekä puutteita lauserakenteissa tai 

kysymyksen asettelussa. Myös mittaristojen esitestaamisen yhteydessä käytettyä 

saatekirjettä ei voi sellaisenaan käyttää. Nämä virheet ja puutteet on huomioitu 

saatekirjeluonnoksessa sekä lopullisissa kyselylomakkeissa. (Liitteet 8 a – c)  
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5 POHDINTA 

 

Tässä luvussa on tarkoituksena pohtia tutkimuksen tulosten merkitystä, tehdä niistä joh-

topäätöksiä ja kuvata mittaristolla tehdyn kyselyn tuloksia. Tarkoitus on myös avata 

tutkimuksen eettisiä lähtökohtia, luotettavuutta sekä antaa mahdollisia jatkotutkimuseh-

dotuksia.  

 

 

5.1 Tulosten merkitys ja johtopäätökset 

 

Hyvinvoinnin teoreettisen lähtökohdan määrittely osoittautui aluksi hyvin haastavaksi 

tehtäväksi. Hyvinvoinnin edelleen käytetyimmän ja tunnetuimman teorian on luonut 

Erik Allardt 1970–luvulla. Itse hyvinvoinnin teoreettisen määrittelyn ongelmallisuus 

kieli myös siitä, mihin ikaalislaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa koonnut 

työryhmä oli myös törmännyt. Mittareita subjektiivisen tiedon keräämiseen koskien 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilaa ei ole saatavilla. Tutkimuksen teoriaosuuden 

edetessä totesin erilaisia hyvinvoinnin indikaattoreita olevan toki luotu, mutta niillä 

kerätään hyvin numeerista tietoa.  

 

Lähdin etsimään teoreettisia näkökulmia sekä määritelmiä lasten hyvinvoinnista 

tutkimusaineiston, joita löytyikin viimein useita. Ne olivat kuitenkin hyvin erilaisia 

toisiinsa nähden ja niiden vertailu oli hyvin työlästä. Tutkijana päädyin valitsemaan ne 

hyvinvoinnin määritelmät, jotka koin mahdollisimman kattaviksi lapsen hyvinvointia 

määritellessä. Perustarpeet lapsen hyvinvoinnissa eivät useinkaan ole toisensa 

poissulkevia, joten määritelmiä yhdistäessä pyrin katselemaan hyvinvoinnin eri osa-

alueita lapsen perustarpeiden kautta. Hyvinvointimittariston tarkoituksenahan oli mitata 

juurikin lasten hyvinvointia. 

 

Tutkimuksen aikana pohdittiin kriittisesti yhdessä esiopettajien kanssa sitä miten kysely 

toteutetaan. Mietittiin onko sillä vaikutusta, että lapset vastaavat lomakkeeseen kotona 

vanhempiensa avustuksella. Voiko tämä vaikuttaa vastauksiin, vaikka tästä oliko 

ohjeistus saatekirjeessä. Entä miten vaikuttaa vastaaminen kyselyyn niiden perheiden 

osalta, joissa epäillään esimerkiksi lasten kaltoin kohtelua. Lasten osalta 

palautusprosentti voisi ehdottomasti olla vielä korkeampi ja vastauksissa olisi taattu 

lasten oman äänen ehdoton kuuluminen, jos tutkijalla olisi mahdollisuus mennä lapsen 
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esiopetusryhmään ja tehdä kysely jokaisen lapsen kanssa erikseen. Tämä ei kuitenkaan 

ole tällä hetkellä mahdollista kahdesta eri syystä: tehtävään ei ole määrärahoja palkata 

erillistä työntekijää eikä esiopettajien tai lapsiasianneuvoston jäsenten ole valitettavasti 

mahdollisuutta irrottaa tähän työaikaa. Vanhempien osalta lomakkeeseen vastaaminen 

voitaisiin järjestää osaksi vanhempainiltaa, mutta tässä haasteena on se, että kaikki 

vanhemmat eivät osallistu vanhempainiltaan. Näistä syistä kysely tullaan toistaiseksi 

toteuttamaan ns. postikyselynä, jossa lomakkeet jaetaan jokaiseen kotiin ja ne 

palautetaan valmiiksi maksetussa kirjekuoressa.   

 

Mittariston esitestaaminen tuotti paljon hyödyllistä materiaalia kahdesta eri 

näkökulmasta. Puhtaasti tämän tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen näkökulmasta 

testaamisen kautta mittaristoja käytettävyyttä parannettiin merkittävästi lisäämällä ja 

muokkaamalla kysymyksiä. Tämän avulla saadaan informaatioarvoltaan rikkaampia ja 

kuvaavampia vastauksia. Toisaalta esitestaaminen tuotti jo nyt paljon tietoa 

ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin nykytilasta. Tulokset ovat hyvin 

käytettäviä, kun arvioidaan miten hyvinvoinnin tilaa voidaan konkreettisin toimenpitein 

parantaa.  

 

Lopulliset versiot hyvinvointimittareista ovat hyvin käytettäviä niin Ikaalisissa kuin 

muissakin Suomen kunnissa. Tällaisia mittareita ei ole yleisesti saatavilla, mutta 

lastensuojelulain muutos kuitenkin velvoittaa jokaisen Suomen kunnan tätä tietoa 

vuosittain keräämään ja arvioimaan sen pohjalta konkreettisia toimia lasten 

hyvinvoinnin parantamiseksi ja kehittämiseksi.      

 

 

5.2 Tutkimuksen eettiset lähtökohdat 

 

Tutkimuksen eettisiä lähtökohtia pohtiessa puhutaan siitä, mikä on oikein ja mikä 

väärin. Tutkimusprosessin edetessä tulee eteen useita eettisiä kysymyksiä, joihin 

tutkijan on otettava kantaa. Pääsääntöisesti ne liittyvät tiedonhankintaan ja tutkimuksen 

julkisuuteen. (Hirsjärvi ym. 2009, 23.) 

 

Jokainen tutkimus vaatii yleensä tutkimusluvan (Eskola & Suoranta 1998, 52). Tässä 

tutkimuksessa tutkimuslupa tarvittiin kahdessa eri vaiheessa, koska se kohdistui 

asiakkaisiin. Ikaalisten kaupungin sivistystoimessa tutkimusluvan myöntää tutkimuksen 
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kohteena olevan yksikön esimies. Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdyt lasten 

haastattelut sekä vanhemmille lähetetty lomakekysely koskien hyvinvoinnin määrittelyä 

kohdistuivat kahteen yksikköön. Molempien yksikköjen esimiehet myönsivät 

tutkimusluvan tekemällä aiheesta myönteisen viranhaltijanpäätöksen. Tutkimuksen 

toisessa vaiheessa, jossa mittaristoja esitestattiin, valmiit mittarit lähetettiin laajemmalle 

joukolle tarkoituksena tavoittaa kaupungin jokainen esiopetusikäinen lapsi ja heidän 

vanhempansa. Koska esiopetus toimii useiden eri esimiesten alaisuudessa, antoi luvan 

kyselyn tekemiseen sivistystoimenjohtaja, jonka toimivalta sivistystoimen korkeimpana 

virkamiehenä ulottuu jokaiseen esiopetusta järjestävään yksikköön. Mittariston 

testaaminen itsessään ei enää ollut opinnäyteyön aiheena, mutta tutkimuksen tilaaja 

toivoi tämän tiedon keräämistä ja raportointia. Tästä osuudesta kerrotaan kappaleessa 

”4.4.2 Esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin nykytila Ikaalisissa”. 

 

Lisäksi jokaisen teemahaastatteluun osallistuvan lapsen vanhemmalta pyydettiin 

erikseen kirjallinen lupa osallistua tutkimukseen. Vanhemmille tehdyssä 

lupalomakkeessa (Liite 9) kerrottiin, että tutkimus suoritetaan anonyymisti. Lisäksi 

ennalta kerrottiin, että lasten teemahaastattelut nauhoitetaan ja nauhat tuhotaan.  

Eettinen ongelma tutkimusaineiston keruussa voi olla esimerkiksi salaa nauhoittaminen 

(Eskola & Suoranta, 1998, 53). Ennen haastattelun aloittamista lapsille vielä erikseen 

kerrottiin, että haastattelu nauhoitetaan ja nauhuri asetettiin lasten eteen siten, että 

jokainen lapsi näki sen itse.  

 

Tutkimuksen raportointivaiheessa kaksi keskeistä eettistä periaatetta ovat 

luottamuksellisuus ja anonymiteetti (Eskola & Suoranta 1998, 57). Sekä haastattelut että 

kyselyt tehtiin nimettöminä ja kerätty aineisto tuhotaan tämän tutkimuksen valmistuttua. 

Opinnäytetyön missään kohdassa ei myöskään selviä se, miten yksittäinen lapsi tai 

vanhempi on joko teemahaastattelussa tai kyselylomakkeessa vastannut.  

 

Tutkimuksen tärkeä eettinen periaate on myös se, että toisten tutkijoiden tekstiä ei saa 

plagioida. Myöskään omia aiemmin tehtyjä tutkimuksia ei saa plagioida. (Hirsjärvi ym. 

2009, 26). Tässä tutkimuksessa kaikki lähteet ja lähdeviittaukset on tehty 

asianmukaisesti. Lisäksi lähdekirjallisuudesta on pyritty välttämään suorien lainauksien 

tekemistä. Mikäli suora lainaus on ollut tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen kannalta 

tärkeää, on siitä tekstissä asianmukainen viittaus.  

 



62 

 

Eettisesti tärkeä näkökulma on myös se, että tutkimustuloksia ei yleistetä kritiikittömästi 

tai tuloksia ei pyritä itse muuttamaan haluttuun suuntaan. Myöskään raportointi ei saa 

missään vaiheessa olla puutteellista tai johtaa väärään suuntaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 

26.) Tässä tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja tutkimuksen kulku on pyritty 

selostamaan mahdollisesti tarkasti sekä teoreettisten lähtökohtien esille tuonnissa on 

pyritty olemaan mahdollisimman perinpohjaisia. Lisäksi edellisessä luvussa on pyritty 

tuomaan esille mahdollisia tutkimuksen epäkohtia.  

 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus   

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnista varten ei ole laadittu erillistä 

kriteeristöä. Jokainen tutkimus tulisi kuitenkin arvioida mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. ( Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) Lähtökohtaisesti tutkimuksessa 

tulee aina pyrkiä välttämään virheitä. Tästä huolimatta kaikki tutkimukset ovat erilaisia 

ja niiden luotettavuus ja pätevyys eivät ole samalla tasolla. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 140 - 141) ovat kirjassaan pyrkineet laatimaan suuntaa 

antavan listan, jonka avulla luotettavuutta voidaan arvioida. He nostavat listassaan esille 

seuraavat asiat: 

 Tutkimuksen kohteen ja tarkoituksen perustelu 

 Tutkijan oman sitoutumisen asteen suhteessa tutkimukseen 

 Aineiston keruumenetelmän sekä siihen liittyvät ongelmat 

 Tutkimuksen kohderyhmän perustelun 

 Arvion siitä, miten tutkijan ja kohderyhmän välinen tiedonantosuhde toteutui 

 Tutkimuksen keston ja aikataulun 

 Miten aineisto on analysoitu ja on tultu johtopäätöksiin 

 Tutkimuksen luotettavuuden ja eettisyyden taso 

 Miten tutkimus on raportoitu 

 

Luotettavuus ylipäätään paranee, kun lukijoilla on tietoa siitä, kuinka tutkimus eteni ja 

kuinka se toteutettiin. Näin myös tulokset selkiytyvät ja niitä on helpompi ymmärtää. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 140 – 141.) Tässä tutkimuksessa on pyritty kirjaamaan 

tutkimuksen eteneminen mahdollisimman tarkasti sekä peilaamaan sitä tutkimuksen 

taustalla vaikuttaviin teorioihin niin hyvinvoinnista kuin myös tutkimusmenetelmistä.  
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Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään Ikaalislaisten esiopetusikäisten lasten ja 

heidän vanhempiensa ajatuksia hyvinvoinnista. Tämä tieto on yhdistetty teoreettiseen 

tietoon hyvinvoinnista ja sen pohjalta on luotu kaksi mittaria, kyselylomaketta, 

subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamiseksi. Mittarit ovat kvalitatiivisia, jossa vertaillaan 

lasten ja aikuisten antamien vastausten määriä erilaisissa hyvinvointiin liittyvissä 

tekijöissä. Mittarin viimeisenä kysymyksenä kysytään mittaristoon liittyviä 

parannusehdotuksia.  

 

Kaiken kaikkiaan tutkimus on merkittävä työväline Ikaalisten kaupungin 

lapsiasiainneuvostolle, jonka tehtävänä on ikaalislaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnin 

edistäminen sekä nykytilan raportoiminen. Ilman tätä mittaristoa Ikaalislaisten alle 

kouluikäisten lasten subjektiivisesta hyvinvoinnista ei ole saatavilla tietoa.  

 

 

5.4 Jatkotutkimusehdotukset 

 

Tutkimusta tehdessä sekä tutkimustuloksien analysoinnin jälkeen esille on noussut usei-

ta eri jatkotutkimusehdotuksia. Tutkimusta voisi laajentaa siten, että laaditaan kysely-

lomakkeet myös muun ikäisille lapsille ja nuorille. Ikaalislaisten lasten ja nuorten hy-

vinvointisuunnitelma kattaa kaupungin 0 – 29–vuotiaat lapset ja nuoret. Jatkohankkeena 

voitaisiin luoda omat lomakkeensa myös kouluikäisille lapsille sekä peruskoulun jo lo-

pettaneille nuorille. Näin voitaisiin luoda kysymyslomakkeiden sarja, joka kattaa ikaa-

lislaisten lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa määritellyn kohderyhmän koko-

naisuudessaan. Nykyistä lomaketta taas voitaisiin jatkossa hyödyntää siten, että sitä 

apuna käyttäen tehdään opinnäytetyö, jonka tarkoituksena on kartoittaa ikaalislaisten 

esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnin nykytila ja laatia sen pohjalta ehdotuksia hyvin-

voinnin parantamiseksi. Tämän tutkimuksen tarkoituksenahan oli mittariston luominen 

eikä nykytilan kartoittaminen. Keskittymällä hyvinvoinnin tutkimiseen tällä mittaristol-

la saadaan tarkempia tietoja lasten hyvinvoinnin nykytilasta. Toisaalta esimerkiksi 

kymmenen vuoden kuluttua voidaan tehdä vertaileva tutkimus siitä, miten lasten ja 

nuorten hyvinvoinnin tila on muuttunut. Tämä tietenkin edellyttää sitä, että nykytila 

kartoitetaan tämän mittariston avulla vuosittain.   

 

Mittariston testaamisvaiheessa esiin nousi kaksi hyvin mielenkiintoista jatkotutkimus-

kohdetta. Leikki on hyvin tärkeässä roolissa varhaiskasvatuksessa. Olisi hyvin hyödyl-
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listä tutkia leikin merkitystä lapselle hyvinvoinnin näkökulmasta sekä vertailla lasten ja 

aikuisten näkemyksiä leikin merkityksestä. Tämän tutkimuksen sivutuotteena leikin 

merkitys korostui sekä lasten että vanhempien vastauksissa. Lapset kuitenkin kokivat, 

etteivät aikuiset osallistu tarpeeksi heidän leikkeihinsä. Toisena ajankohtaisena aiheena 

nimenomaan Ikaalisissa olisi tutkia kiusaamista. Mikä koetaan kiusaamiseksi, miten 

siihen puututaan, miten paljon ja kuinka pitkäkestoisesti se aiheuttaa pahoinvointia. 

Tutkimuksesta voisi myös tehdä toiminnallisen kehittämällä kiusaamisen ennaltaehkäi-

semiseksi konkreettisen jonkin työkalun tai menetelmän. Tämäkin aihe nousi esiin mit-

taristolla tehdyn kyselyn sivutuotteena.   
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LIITTEET 

 

Liite 1. Lapsen oikeuksien julistus / periaatteet   1 (2) 

Periaate 1 Lapsen tulee saada nauttia kaikkia tässä julistuksessa määriteltyjä oikeuksia. 

Nämä oikeudet kuuluvat poikkeuksetta jokaiselle lapselle yhtäläisesti ja erottamatta 

katsomatta hänen tai hänen perheensä rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskon-

toon, poliittiseen vakaumukseen, kansalliseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen 

tai syntyperästä taikka muusta johtuvaan asemaan. 

Periaate 2 Lapsen tulee saada nauttia erityistä suojelua ja hänelle tulee lainsäädännöllä 

tai muulla tavoin suoda edellytykset ruumiillisesti, henkisesti, moraalisesti, sielullisesti 

ja sosiaalisesti terveeseen ja normaaliin kehitykseen vapaissa ja ihmisarvon mukaisissa 

oloissa. Säädettäessä tätä tarkoittavia lakeja lapsen etujen tulee olla tärkeimpänä näkö-

kohtana. 

Periaate 3 Lapsella tulee syntymästään lähtien olla oikeus nimeen ja kansalaisuuteen.  

Periaate 4 Lapsen tulee saada nauttia sosiaalista turvaa. Hänen tulee saada kasvaa ja 

kehittyä terveenä. Lapsen ja hänen äitinsä on sen vuoksi saatava erityistä hoitoa ja huo-

lenpitoa siihen luettuna asianmukainen hoito ennen ja jälkeen synnytyksen. Lapsella 

tulee olla oikeus asianmukaiseen ravintoon, asumiseen, virkistykseen ja lääkintähuol-

toon.  

Periaate 5 Lapsen, joka on ruumiillisesti, henkisesti tai sosiaalisesti vajaakykyinen, 

tulee saada erityistä tilansa edellyttämää erikoishoitoa, -kasvatusta ja -huolenpitoa. 

Periaate 6 Lapsi tarvitsee kehittyäkseen tasapainoiseksi yksilöksi rakkautta ja ymmär-

tämystä. Hänen tulee saada kasvaa, mikäli mahdollista, vanhempiensa huolenpidon ja 

vastuun alaisena, ja joka tapauksessa ilmapiirissä, jossa hän saa tuntea hellyyttä sekä 

moraalista ja siveellistä turvallisuutta; varhaisiässä olevaa lasta ei saa erottaa äidistään 

kuin poikkeustapauksessa. Yhteiskunnan ja viranomaisten velvollisuutena on osoittaa 

erityistä huolenpitoa niille lapsille, jotka ovat vailla perheensä turvaa ja riittäviä toi-

meentulomahdollisuuksia. On suotava, että suurten perheiden lasten ylläpitoa helpote-

taan valtion avustuksin ja muulla avustustoiminnalla. 
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      2(2) 

Periaate 7 Lapsella on oikeus saada koulutusta, jonka ainakin alkeisasteella tulee olla 

maksuton ja pakollinen. Hänen tulee saada koulutusta, joka edistää hänen yleissivistys-

tään ja suo jokaiselle yhtäläisen mahdollisuuden kehittää kykyjään, yksilöllistä arvoste-

lukykyään sekä moraalista ja sosiaalista vastuuntuntoaan tullakseen hyödylliseksi yh-

teiskunnan jäseneksi. Lapsen koulutuksesta ja ohjauksesta vastuussa olevien on johta-

vana periaatteena pidettävä lapsen parasta; ensisijaisesti tämä vastuu kuuluu lapsen van-

hemmille. Lapsella tulee olla riittävät mahdollisuudet leikkiin ja virkistykseen, jotka 

olisi ohjattava palvelemaan samoja päämääriä kuin koulutuskin. Yhteiskunnan ja viran-

omaisten tulee pyrkiä edistämään mahdollisuuksia tämän oikeuden nauttimiseen. 

Periaate 8 Lapsen tulee aina ja kaikissa olosuhteissa olla ensisijalla suojelua ja apua 

annettaessa. 

Periaate 9 Lasta on suojeltava kaikelta laiminlyönneiltä, julmuudelta ja väärinkäytöltä. 

Häntä ei saa missään muodossa saattaa kaupankäynnin kohteeksi. Lasta ei saa ottaa työ-

hön ennen asianmukaista minimi-ikää, missään tapauksessa häntä ei saa panna työhön 

eikä sallia hänen ryhtyä työhön, joka saattaisi olla hänen terveydelleen tai koulutuksel-

leen vaaraksi taikka haitata hänen ruumiillista, henkistä tai moraalista kehitystään. 

Periaate 10 Lasta tulee suojella sellaisilta toiminnoilta, jotka saattavat kasvattaa hänes-

sä taipumuksia rodulliseen, uskonnolliseen tai muunlaiseen syrjintään. Häntä on kasva-

tettava ymmärtämykseen, suvaitsevaisuuteen, kansojen välisen ystävyyden, rauhan ja 

yleismaailmallisen veljeyden hengessä sekä täysin tietäen, että hänen tarmonsa ja ky-

kynsä olisi saatettava palvelemaan hänen lähimmäisiään. 

 

Hyväksytty Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1959 

 

Lähdeviite: 

Unicef. 3.9.2010. Lapsen oikeuksien julistus. Luettu 5.3.2011. 

http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus  
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Liite 2. Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä   1(4) 

 

1. Jokainen alle 18-vuotias on lapsi.  

  

2. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle. Lasta ei saa syrjiä hänen tai 

hänen vanhempiensa ulkonäön, alkuperän, mielipiteiden tai muiden 

ominaisuuksien vuoksi.  

 

 

3. Lasta koskevia päätöksiä tehtäessä on aina ensimmäiseksi otettava huomioon 

lapsen etu.  

 

4. Valtion on toteutettava Lapsen oikeuksien sopimuksen määräämät oikeudet.  

 

 

5. Valtion on kunnioitettava vanhempien tai muiden lapsen huoltajien vastuuta, 

oikeuksia ja velvollisuuksia lapsen kasvatuksessa.  

 

6. Jokaisella lapsella on oikeus elämään. Valtion on taattava mahdollisimman 

hyvät edellytykset lapsen henkiinjäämiselle ja kehitykselle.  

 

7.  Jokainen lapsi on rekisteröitävä heti syntymän jälkeen. Syntyneellä lapsella 

on oikeus nimeen ja kansalaisuuteen sekä, mikäli mahdollista, oikeus tuntea 

vanhempansa ja olla heidän hoidettavanaan. 

 

 

8. Lapsella on oikeus säilyttää henkilöllisyytensä, kansalaisuutensa, nimensä ja 

sukulaissuhteensa. 

 

 

9. Lapsella on lähtökohtaisesti oikeus elää vanhempiensa kanssa, jos hänellä on 

hyvä ja turvallista olla heidän kanssaan. Vanhemmistaan erossa asuvalla 

lapsella on oikeus tavata ja pitää säännöllisesti yhteyttä kumpaankin 

vanhempaansa. Tapaaminen voidaan estää, jos se on lapsen edun vastaista.  

 

 

10. Jos lapsi ja hänen vanhempansa joutuvat eri valtioihin, on valtion 

velvollisuus käsitellä hakemus perheen jälleenyhdistämiseksi myönteisesti ja 

viivyttelemättä.  

 

 

11. Valtioiden on estettävä lasten laittomat kuljetukset maasta.  

 

12. Lapsella on oikeus ilmaista omat mielipiteensä kaikissa itseään koskevissa 

asioissa ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.  

 

 

13. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan ne eivät loukkaa muiden 

oikeuksia. Lapsella on oikeus saada tietoa.  
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14. Lapsella on oikeus ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapauteen. Valtion 

tulee kunnioittaa vanhempien lapselle antamaa ohjausta tämän oikeuden 

käyttämisessä.  

 

15. Lapsilla on oikeus järjestäytyä ja toimia yhdistyksissä.  

 

16.  Lapsella on oikeus yksityisyyteen, kotirauhaan ja kirjesalaisuuteen. Hänen 

kunniaansa tai mainettaan ei saa halventaa.  

 

17. Lapsella on oikeus saada tietoa esim. television, radion ja lehtien 

välityksellä. Valtiolla on velvollisuus rohkaista tiedotusvälineitä tuottamaan 

lapsen hyvinvointia ja kehitystä tukevaa aineistoa. Lasta tulee suojella hänen 

hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta. 

 

18. Vanhemmilla on ensisijainen ja yhteinen vastuu lapsen kasvatuksesta ja 

kehityksestä lapsen edun mukaisesti. Valtion on tuettava vanhempia lasten 

kasvatuksessa.  

 

19. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitämättömältä kohtelulta ja 

hyväksikäytöltä.  

 

20. Lapsella, joka ei voi elää perheensä kanssa, on oikeus saada valtiolta 

erityistä suojelua ja tukea. Tällöin on kiinnitettävä huomiota lapsen 

kasvatuksen jatkuvuuteen sekä lapsen etniseen, uskonnolliseen ja 

kielelliseen taustaan.  

 

21. Lapsi voidaan adoptoida, jos se on lapsen kannalta paras vaihtoehto.  

 

 

22. Valtion tulee suojella pakolaislapsia ja huolehtia heidän tässä 

sopimuksessakin lueteltujen oikeuksiensa toteutumisesta.  

 

23. Vammaisen lapsen erityistarpeet tulee huomioida ja hänen tulee saada nauttia 

täysipainoisesta ja hyvästä elämästä.  

 

24. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa 

hoitoa.  

 

25. Kodin ulkopuolelle sijoitetun lapsen hoito ja sijoituksen perusteet tulee 

tarkistaa ajoittain.  

 

26. Lapsella on oikeus sosiaaliturvaan.  

 

 

27. Lapsella on oikeus hänen ruumiillisen, henkisen, hengellisen, moraalisen ja 

sosiaalisen kehityksensä kannalta riittävään elintasoon. 

 

 

28. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi peruskoulua. Valtion on edistettävä 

toisen asteen koulutusta ja opinto-ohjausta sekä ehkäistävä koulunkäynnin 
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 keskeyttämistä.     3 (4) 

 

 

29. Koulutuksen tulee kehittää lapsen kykyjä, ihmisoikeuksien, lapsen 

vanhempien sekä oman ja muiden kulttuurien kunnioittamista sekä 

suvaitsevaisuutta.  

 

 

30. Vähemmistöryhmään tai alkuperäiskansaan kuuluvalla lapsella on oikeus 

ryhmänsä kulttuuriin, uskontoon ja kieleen.  

 

31. Lapsella on oikeus lepoon, leikkiin ja vapaa-aikaan sekä taide- ja 

kulttuurielämään.  

 

 

32. Lapsella ei saa teettää työtä, joka haittaa hänen opintojaan tai vahingoittaa 

hänen terveyttään tai kehitystään.  

 

33. Lasta on suojeltava huumeidenkäytöltä.  

 

 

34.  Lasta on suojeltava kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä.  

 

 

35. Valtioiden on estettävä lapsikauppa.  

Artiklat 34. ja 35.: kts. lisäpöytäkirja koskien lapsikauppaa ja lasten 

hyväksikäyttöä prostituutiossa ja pornografiassa 

 

 

36. Lasta on suojeltava kaikelta hyväksikäytöltä. 

 

37. Lasta ei saa kiduttaa. Lasta ei saa rangaista julmalla tai halventavalla tavalla. 

Lapsen vangitsemista on käytettävä vasta viimeisenä keinona ja tällöin lasta 

on kohdeltava inhimillisesti ja hänen ikänsä huomioiden.  

 

 

38.  Alle 18-vuotiasta ei saa värvätä armeijaan eikä hän saa osallistua 

sodankäyntiin. Aseellisissa selkkauksissa on suojeltava lapsia. (Ikäraja 

nostettu lisäpöytäkirjassa viidestätoista kahdeksaantoista vuoteen.)  

Artikla 38: kts. lisäpöytäkirja lasten osallistumisesta aseellisiin konflikteihin 

 

 

39. Väärinkäytösten uhriksi joutunutta lasta on autettava toipumaan ja hänen 

sopeutumistaan yhteiskuntaan on edistettävä.  

 

40.  Lakia rikkonutta tai siitä epäiltyä lasta on kohdeltava hänen ihmisarvoaan 

kunnioittaen ja hänen ikänsä huomioon ottaen.  

 

41. Jos valtion kansallinen lainsäädäntö turvaa lapselle paremmat oikeudet kuin 

tämä sopimus, sitä on noudatettava.  

 

http://www.unicef.fi/LOS_lisapoytakirjat
http://www.unicef.fi/LOS_lisapoytakirjat
http://www.unicef.fi/LOS_lisapoytakirjat
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42. Valtion tulee huolehtia, että kaikki kansalaiset tuntevat lapsen oikeudet.  

 

43. Tämän sopimuksen noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien komitea.  

 

44. Valtioilla on velvollisuus raportoida säännöllisesti lapsen oikeuksien 

toteutumisesta.  

 

 

45. Erityisjärjestöillä, Unicefilla ja muilla YK:n elimillä on oikeus ja 

velvollisuus arvioida ja edistää sopimuksen täytäntöönpanoa. 

 

46.  – 54. Nämä artiklat koskevat sopimukseen liittymistä, sen voimaantuloa ja 

muutoksia. 

 

Lähde: Unicef. 25.1.2011. Lapsen oikeuksien sopimus lyhennettynä. Luettu 

5.3.2011.http://www.unicef.fi/LOS_lyhyt 
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Liite 3. Tiivistelmä Kuntaliiton Eläköön Lapset- lapsipoliittisen ohjelman      1 (4) 

rakenteesta  

 

Visio 2015 - Lapsuuden uudenlainen arvostus 

I LAPSUUS JA NUORUUS ON TURVALLINEN JA TERVEYTTÄ EDISTÄVÄ  

(Protection) 

Lapsella on oikeus vanhempiinsa ja terveeseen kasvuun 

- Lapsi saa olla lapsi - aikuiset kantavat aikuisille kuuluvan vastuun 

- Lapselle kuuluu vanhemmat 

- Lapsen lähellä on turvallisia aikuisia 

- Lasta kunnioitetaan, häntä rakastetaan ja hän saa tarvitsemaansa ohjausta 

elämäntaipaleelleen 

- Aikuisella on aikaa lapselle ja yhdessäolo on perheelle ilo ja voimavara 

- Lapsi saa perusturvan ja elämisen eväät kodistaan 

- Lapsella on mahdollisuus leikkiin ja kaverisuhteisiin ja hän on tasavertainen 

yhteisön jäsen 

- Vanhemmuus hyödyntää isyyden ja äitiyden voimavarat 

- Terveet elämäntavat ovat kunniassa ja lasten ja nuorten hyvinvoinnista 

huolehditaan 

- Lapsen päivittäinen liikunnan tarve on otettu huomioon päivähoidon ja koulun 

toiminnassa 

- Lapsella ja nuorella on mahdollisuus monipuolisiin harrastuksiin taipumustensa 

ja toiveidensa mukaan 

 

Julkinen valta tukee perheiden tehtävää ja turvallisen lapsuuden toteutumista 

- Yhteiskunnallinen tasa-arvoisuus toteutuu lasten keskuudessa 

Oikeus päihteettömään ja väkivallattomaan lapsuuteen on kaikilla lapsilla 

- Julkinen valta tukee perheiden tehtävää taloudellisesti sekä tuottamalla lapsille 

ja perheille tarkoitettuja palveluja 

- Julkinen valta varmistaa erityisesti pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten, 

maahanmuuttajien ja muusta syystä erityistä huolenpitoa ja suojelua 

tarvitsevien lasten tarpeiden toteutumisen 

- Joukkotiedotus, muu viestintä ja tietojärjestelmät sekä mainonta toimivat 

vastuullisesti tukien lapsen tervettä kasvua 
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Lapsen toimintaympäristö on turvallinen 

- Lapsella on mahdollisuus elämyksiin ja kokemuksiin sosiaalisesti, fyysisesti ja 

henkisesti turvallisessa toimintaympäristössä 

- Lapsiperheillä on mahdollisuus erilaisiin elämänvaiheisiin soveltuviin 

asumisratkaisuihin 

- Lapsen arkiliikunnan toimintaympäristö on virikkeellinen, kannustava ja 

turvallinen 

- Lasten turvallisuudesta on huolehdittu esim. päivähoidossa ja kouluissa 

 

II LAPSUUDEN VOIMAVAROISTA LAPSEN ERI KEHITYSVAIHEISSA JA PER-

HEEN ELÄMÄNTILANTEISSA ON HUOLEHDITTU (Provision) 

Lapsen ja perheen ulottuvilla on monipuoliset palvelut 

- Lähipalveluna omalla äidinkielellä saatavana olevat, hyvin toimivat 

peruspalvelut tukevat lasten ja perheiden arkea ja ennaltaehkäisevät vaikeuksia 

ja niiden kasautumista. Perheillä on todelliset taloudelliset mahdollisuudet 

valita joustavasti kulloistenkin olosuhteittensa mukaan alle kouluikäisten 

lastensa kotona hoitaminen, kunnallinen tai yksityinen päivähoito. 

- Lapsilla ja perheillä on mahdollisuus käyttää joustavasti erityisosaamista 

vaativia korkeatasoisia ja laadukkaita tukitoimia ja erityispalveluja 

- Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet on kunnissa turvattu 

 

Lapsen ja perheen yhteisössä toimii erilaisia voimavarakeskuksia 

- Lapsen ja perheen yhteisössä elää eri ikäistä ja erilaisista olosuhteista ja 

kulttuureista lähtöisin olevaa väestöä 

- Lähiyhteisössä toimii erilaisia voimavarakeskuksia, eri ikäisten 

kohtaamispaikkoja, mm. päivähoitoyksiköt, koulut, liikunta- ja nuorisotoimen 

yksiköt, kirjastot, joiden toiminta on mahdollisimman avointa ja jonne on 

helppo tulla. Tällaiset yksiköt voivat toimia myös koululaisten 

toimintapaikkoina koulupäivän jälkeen. 

- Lapsen luontaisen luovuuden ja oppimisen tuki on keskeinen lähtökohta 

kasvattajien toiminnassa niin päivähoidossa, kouluissa kuin liikunnan ja 

muiden harrasteiden parissa 

 

       



75 

 

 

      3 (4) 

Yhteiskunnalliset päättäjät ja yritysmaailma arvostavat perheiden tehtävää ja 

lapsuutta 

- Perheen yhdessäolo on yleisesti arvostettua 

- Työelämä joustaa lasten ja perheiden elämäntilanteiden ja tarpeiden mukaan 

- Sosiaaliturva mahdollistaa sekä vastuullisen vanhemmuuden että vastuullisen 

työnteon 

- Hyvän lapsuuden edellyttämien voimavarojen kartuttamiseen osallistuvat eri 

tahot yhteisvastuullisesti. Lapsuus on yhteiskunnallinen investointi, josta 

hyötyvät myös yritykset ja työelämä 

 

III LAPSELLA ON MAHDOLLISUUS TOIMIA AKTIIVISENA OSALLISTUVANA 

KUNTALAISENA JA TOTEUTTAA OMAA ERITYISLAATUISUUTTAAN  (Parti-

cipation) 

Lapsen omaa erityislaatuisuutta kunnioitetaan ja lapsen tulevaisuuden 

suunnitelmien toteutumista edistetään 

- Lapsella on oikeus oman kulttuuriperinteen ja äidinkielen pohjalta tapahtuvaan 

kasvuun ja tämän perinteen vaalimiseen ja kehittämiseen 

- Jokainen lapsi ja nuori voi opiskella tasa-arvoisesti tavoitteidensa, 

taipumustensa ja valintojensa mukaisesti 

- Jokainen nuori voi sijoittua työelämään 

 

Aikuiset ovat kiinnostuneita lapsen näkemyksistä 

- Lapsi voi osallistua ja vaikuttaa itseään ja yhteisöään koskeviin asioihin 

- Aikuisella on aikaa olla kiinnostunut lapsen näkemyksistä ja kykyä huomioida 

päätöksissään lapsen tarpeet ja toiveet 

- Lapsen elämän hallintaa tukevat verkostot on luotu ja lapsen on helppo 

tunnistaa ne 

 

Lapsipolitiikkaa harjoitetaan pitkäjänteisesti ja vastuullisesti 

- Kokonaisvaltaista lapsipolitiikkaa harjoitetaan pitkäjänteisesti 

- Lapsipolitiikasta käydään aktiivista, kriittistä ja avointa yhteiskunnallista 

keskustelua, johon myös lapset ja nuoret osallistuvat 

- Yhteiskunnassa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti lasten terveyden- ja 
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hyvinvoinnin kehitystä ja sen pohjalta tehdään tarvittavat päätökset 

 

       

Lähde: Lapsipoliittista ohjelma valmistellut työryhmä. Eläköön lapset. Luettu 5.3.2011. 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/lapset/lapsipolitiikk

a/Documents/Eläköön%20lapset.pdf 

                                                                                 

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/lapset/lapsipolitiikka/Documents/Eläköön%20lapset.pdf
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/lapset/lapsipolitiikka/Documents/Eläköön%20lapset.pdf
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Liite 4. Lasten teemahaastattelun runko 

 

1. Mitä on hyvinvointi? 

Mitä hyvinvointi sana tarkoittaa? 

  

2. Mitä tarvitset, että on hyvä olla? 

Koulussa 

Kotona 

 

3. Miten muut ihmiset voivat tehdä, että on hyvä olla? 

ketkä voivat auttaa?  

Miten voivat auttaa, vanhemmat, ope, kaverit, mummot, papat, onko muita? 

 

4. Milloin on paha olla 

Miksi voi olla paha olla 

Mistä paha olo voi johtua  

  

5. Tuleeko mitään mieleen hyvinvoinnista, hyvästä olosta ja elämästä, jota en 

osannut kysyä ja haluaisit sanoa?  
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Liite 5. Vanhemmille suunnatussa lomakekyselyssä olleet kysymykset sekä saatekirje

  

Hyvä vanhempi, 

 

Suoritan Tampereen ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa 

sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisesta ja kehittämisestä. Opintoihini liittyen teen 

tutkimusta esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnista Ikaalisissa. Tarkoitukseni on luoda 

mittaristo, jolla lasten hyvinvointia voidaan mitata. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että luon lomakkeen, jota voidaan vuosittain hyödyntää Ikaalislaisten lasten hyvinvoin-

nin kartoittamiseksi.  

Ajatus lomakkeen laatimisesta on lähtenyt Ikaalisten kaupungin sosiaalityöstä. Jokainen 

Suomen kunta on velvoitettu laatimaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Myös 

Ikaalisissa se on laadittu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Suunnitelman laadinnasta 

vastaa Ikaalisten kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Opinnäytetyöni auttaa tulevina 

vuosina suunnitelman päivittämisessä.  

Tutkimukseni ensimmäisen vaiheen tarkoituksena on kartoittaa sekä lasten että van-

hempien ajatuksia esiopetusikäisten lasten hyvinvoinnista. Vastauksesi on ensiarvoisen 

tärkeä, koska valmiissa lomakkeessa toivotaan olevan juuri Ikaalislaisten perheiden 

esiin nostamia näkökulmia lasten hyvinvointiin. Näin saamme siis yhdessä luotua par-

haiten juuri Ikaalislaisten lasten hyvinvointia mittaavan lomakkeen.     

Pyydän siis sinua, hyvä vanhempi, vastaamaan ohessa olevaan kyselyyn ja palaut-

tamaan sen ohessa olevassa kirjekuoressa lapsesi esiopetusryhmään 3.6.2011 men-

nessä.  Vastaukset tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja kyselykaavakkeet tuho-

taan opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. Opinnäytetyö valmistuu lukuvuoden 2011 – 

2012 aikana.   

 

Suuri kiitos sinulle kyselyn vastaamisesta  

Leppoisia kesäpäivä toivottaen, 

 

Mari Takkinen 

Mari_takkinen@hotmail.com 

 

 

       

 

mailto:Mari_takkinen@hotmail.com
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Vastaa kysymyksiin vapaamuotoisesti, kaikki ajatuksesi ovat tutkimukseni kannalta 

tärkeitä 

 

1. Mistä lapsen hyvinvointi koostuu? 

 

2. Mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin kotona? 

 

3. Miten vanhempi / vanhemmat voivat edistää lapsen hyvinvointia? 

 

4.  Mitä lapsi tarvitsee voidakseen hyvin esiopetusryhmässään? 

 

5. Miten esiopetusryhmän työntekijät voivat edistää lapsen hyvinvointia? 

 

6. Ketkä muut voivat voivat edistää lapsen hyvinvointia? Miten? 

 

7. Mistä lapsi kokee itse hyvinvoinnin muodostuvan? 

 

8. Onko sinulla huolenaiheita liittyen lapsesi hyvinvointiin Ikaalisissa? Millaisia? 

 

9. Tuleeko mieleesi muita lapsen hyvinvointiin vaikuttavia asioita, joita lomak-

keessa ei kysytty? Millaisia? Voit kirjoittaa ajatuksistasi täysin  vapaasti 

 

 

SUURI KIITOS AJASTASI JA AJATUKSISTASI! 

 



80 

 

Liite 6 a. Lasten haastatteluista kootun aineiston analyysi 
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Liite 6 b. Aikuisten lomakekyselystä kootun aineiston analyysi koskien esiopetusaikaa 
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Liite 6 c. Aikuisten lomakekyselystä kootun aineiston analyysi koskien esiopetuksen 

ulkopuolista aikaa 
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Liite 6 d: Alaluokkien yhteenveto / mittaristossa esiin nostettavat hyvinvoinnin osa-

alueet 

 

Lasten haastattelut       Aikuisten kysely (esiopetusaika) Aikuisten kysely

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteenveto analyysissä esiinnousseista hyvinvointia edistävistä tekijöistä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riittävästi leikkivälineitä 

Riittävä lepo 

riittävästi sosiaalisia suh-

teita 

aika perheen kanssa 

riittävästi aktiviteettejä 

aikuisen apu riitatilan-

teissa ja rooli auttajana  

ei kiusata 

aikaa leikille 

terveellinen ruoka 

turvallinen ja monipuo-

linen oppimisympäristö 

 

opettajan ammatilliset ja 

vuorovaikutustaidot 

 

kodin ja esiopetuksen 

yhteistyö 

 

kiusaaminen ehkäisy 

 

riittävä lepo 

turvallinen ympäristö 

terveyden liittyvät tekijät 

sosiaalinen verkosto 

aikuisen läsnäolo ja osal-

lisuus lapsen elämässä 

perushoito 

kasvun kokonaisvaltai-

nen tukeminen 

harrastukset 

leikki 

 

  leikki ja liekkivälineet 

  riittävä lepo 

  terveys ja ruoka 

 turvallinen ympäristö 

  vanhemman läsnäolo 

  aikuisen roolit: auttaja, kasvun tukija 

  riittävästi sosiaalisia suhteita 

  kiusaaminen 

  harrastukset 

 kodin ja esiopetuksen yhteistyö  
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Liite 7 a. Saatekirje vanhemmille liittyen mittariston testaamiseen tammikuussa 2013 

 

 

 

Hyvä esiopetusikäisen lapsen vanhempi, 

 

 

Lähetän teille ohessa kyselyn, jolla pyrin kartoittamaan ikaalilaisten esiopetusikäisten 

lasten hyvinvoinnin tilaa. Kysely on laadittu osana sosiaali- ja terveydenhuollon kehit-

tämisen ja johtamisen opintojani, joita suoritan Tampereen ammattikorkeakoulussa. 

Olen kerännyt toukokuussa 2011 esiopetusikäisten lasten ja heidän vanhempiensa aja-

tuksia liittyen lasten hyvinvointiin ja yhdistänyt tämän tiedon kirjallisuudesta saamaani 

tietoon. Näistä yhdistämällä on luotu ohessa olevat kysymyslomakkeet. 

 

 

Ikaalisten kaupungin lapsiasiainneuvoston tehtävänä on päivittää Lasten ja nuorten hy-

vinvointisuunnitelmaa. Lapsiasiainneuvoston toimikausi päättyi 31.12.2012. Mikäli 

kaupunginhallitus päättää jatkaa lapsiasiainneuvoston työskentelyä, tullaan tämän kyse-

lyn tulokset liittämään osaksi tätä suunnitelmaa. Jokainen Suomen kunta on velvoitettu 

laatimaan kyseinen suunnitelma.  

 

 

 

Kysely tehdään täysin nimettömänä eikä kenenkään henkilöllisyyttä kysytä. Tuloksista 

tehdään yhteenveto, joka siis mahdollisesti tullaan liittämänä osaksi lasten ja nuorten 

hyvinvointisuunnitelmaa. Yhteenvedon pohjalta laaditaan myös mahdollisia konkreetti-

sia keinoja lasten hyvinvoinnin parantamiseksi Ikaalisissa. Sivistysjohtaja Ilkka Niemi 

on myöntänyt tekemällään viranhaltijapäätöksellä ( 103 / 2013) luvan kyselyn tekemi-

seen.  
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Lähetän siis ohessa kaksi lomaketta: vanhempien kyselyn ja lapsen kyselyn. Pyydän 

ystävällisesti täyttämään kyselyt, auttamaan lasta täyttämään omansa ja palauttamaan ne 

oheisessa kirjekuoressa joko lapsesi esiopetusryhmään tai suoraan minulle. Mikäli lo-

makkeeseen on parannusehdotuksia, voi ne kirjata vanhempien lomakkeeseen. 

Jokainen vastaus on tärkeä, kun mietimme ikaalilaisten lasten hyvinvoinnin kehittämis-

tä. Kiitän Teitä siis suuresti jo näin etukäteen kyselyyn vastaamisesta   

 

Yhteistyöterveisin, 

 

Mari Takkinen 

varhaiskasvatuksen päällikkö 

mari.takkinen@ikaalinen.fi / 044 – 7301 258 

 

 

mailto:mari.takkinen@ikaalinen.fi
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Liite 8 a. Saatekirjeen luonnos 

 

 

 

 

Hyvä esiopetusikäisen lapsen vanhempi, 

 

Lähetän teille ohessa kyselyn, jolla pyritään kartoittamaan ikaalislaisten esiopetusikäis-

ten lasten hyvinvoinnin tilaa. Ikaalisten kaupungin lapsiasiainneuvoston tehtävänä on 

päivittää lakisääteistä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, jonka yhtenä tärkeänä 

osana on kerätä tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnin nykytilasta.  

 

Kysely tehdään täysin nimettömänä eikä kenenkään henkilöllisyyttä kysytä. Tuloksista 

tehdään yhteenveto, joka tullaan liittämään osaksi lasten ja nuorten hyvinvointisuunni-

telmaa. Yhteenvedon pohjalta laaditaan myös mahdollisia konkreettisia keinoja lasten 

hyvinvoinnin parantamiseksi Ikaalisissa.  

 

Lähetän siis ohessa kaksi lomaketta: vanhemmille oman kyselyn ja lapsille oman. Pyy-

dän teitä ystävällisesti täyttämään kyselyt, auttamaan lasta täyttämään omansa ja palaut-

tamaan ne oheisessa kirjekuoressa joko lapsesi esiopetusryhmään tai suoraan minulle. 

Mikäli lomakkeeseen on parannusehdotuksia, voi ne kirjata vanhempien lomakkeeseen. 

Jokainen vastaus on tärkeä, kun mietimme ikaalislaisten lasten hyvinvoinnin kehittämis-

tä. Kiitän Teitä siis suuresti jo näin etukäteen kyselyyn vastaamisesta   

 

 

Lapsiasiainneuvoston puolesta, 

 

 

Nimi 

nimike 

yhteystiedot 
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Liite 9: Lupalomake koskien lapsen osallistumista teemahaastatteluun 

 

LUPA LAPSEN OSALLISTUMISEEN RYHMÄHAASTATTELUUN LIITTYEN 

HYVINVOINTITUTKIMUKSEEN IKAALISTEN KAUPUNGISSA 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa esiopetusikäisten lasten ajatuksia hyvinvoin-

nista Ikaalisten kaupungissa. Kysely toteutetaan ryhmähaastatteluna ja se nauhoitetaan. 

Lasten ajatukset tullaan käsittelemään luottamuksellisesti ja nauha tullaan hävittämään 

tutkimuksen valmistuttua. Tutkimus valmistuu lukuvuoden 2011 – 2012 aikana.  

 

Annan luvan lapseni ____________________________________ osallistumiseen ryh-

mähaastatteluun xxxxxx  esiopetusryhmässä ___.__.2011. 

 

 

Ikaalisissa __ / ___ / 2011 

 

 

 

 

____________________________ 

Huoltajan allekirjoitus 

 


