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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisia toiveita ja odotuksia vanhemmil-

la oli Vaasan kristillisen koulun päivähoidosta. Tavoitteena oli selvittää vanhem-

pien yleisiä mielipiteitä sekä toiveiden ja odotusten täyttymistä. Tutkimuksessa 

kerättiin aineisto Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa sekä 1. ja 2. luokalla 

olevien lasten vanhemmilta, joiden lapsi/lapset olivat olleet ennen koulun aloitusta 

kohdepäiväkodissa. Tutkimuksen kysely suoritettiin samassa päivähoidossa olleil-

le 1. ja 2. luokkalaisten vanhemmille, jotta tutkittava aineisto olisi riittävä. Tutki-

mus toteutettiin kohdepäiväkotiin tilaustyönä.  

 

Aineisto tutkimusta varten kerättiin kyselylomakkeilla lasten vanhemmilta. Tut-

kimukseen osallistui 14 henkilöä. Tutkimus on kvalitatiivinen ja tutkimusaineisto 

analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Opinnäytetyön teoreettinen vii-

tekehys koostuu varhaiskasvatuksesta, kasvatuskumppanuudesta, arvoista ja kris-

tillisyydestä.  

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä tutki-

muskohteena olleen päivähoidon toimintaan ja heidän toiveensa ja odotuksensa 

olivat täyttyneet erittäin hyvin. Vanhemmat kokivat uskontokasvatuksen tärkeänä 

osana varhaiskasvatusta. Kasvatuskumppanuudessa arvot kohtasivat odotukset ja 

toiveet yhdessä vanhempien ja koulun välillä. Tutkimuksessa nousi esiin, että 

merkittävimmät toiveet ja odotukset kohdistuivat kristillisyyteen ja uskontokasva-

tukseen, jotka vanhemmat kokivat toteutuneen hyvin. Tutkimuksessa ilmeni 

myös, että vanhemmat olivat tyytyväisiä henkilökuntaan, mistä voidaan tehdä joh-

topäätös hyvin toteutuneesta kasvatuskumppanuudesta. Vanhemmat mainitsivat 

kehitettäviksi asioiksi kristillisyyden lisäämisen kasvatuksessa ja kiusaamiseen 

puuttumisen. Vanhempien mielestä kiusaamiseen tulisi puuttua entistä herkemmin 

ja kristillisyyttä voitaisiin lisätä vertaistuen muodossa tai koulun järjestämillä ta-

pahtumilla. 
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The purpose of this study was to find out what kind of wishes and expectations 

the parents had for the day care in Vaasa Christian School daycare. The aim was 

to study the parents’ general opinions, and how their hopes and expectations are 

met. The study material was collected among the parents of children in the day 

care and on the 1st and 2nd grade. This bachelor’s thesis was commissioned by the 

kindergarten. 

The data for the study was collected with questionnaires for the parents of the 

children. The study was participated by 14 respondents. The study is qualitative 

and was analyzed by using material-based content analysis method. The theoreti-

cal frame of reference consists of early childhood education, educational partner-

ship, values and Christianity. 

The study revealed that the parents are generally satisfied with the day care and 

their hopes and expectations were well met. The parents felt that religious educa-

tion was an important part of early childhood education. In educational partner-

ship the parents and school had shared values. The study result show that the par-

ents were satisfied with the staff, which shows that the educational partnership 

works well. Things that could be developed included intervening in bullying and 

including more Christian aspects in the education. According to the parents bully-

ing should be intervened more and Christian principles could be promoted with 

peer support or common events. 
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1  JOHDANTO 

Tutkimuksella oli tarkoitus selvittää millaisia toiveita ja odotuksia vanhemmilla 

on kasvatukseen liittyvästä kristillisyydestä. Opinnäytetyön tilaaja on Vaasan kris-

tillinen koulu, ja opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa vanhempien odo-

tuksista ja toiveista kasvatukseen liittyvästä kristillisyydestä Vaasan kristillisessä 

koulussa. Opinnäytetyön tavoitteena on palvella myös työelämän tarkoitusta. Tut-

kimusaineistoa kerättiin kyselylomakkeiden avulla Vaasan kristillisen koulun päi-

vähoidossa olevien lasten vanhemmilta ja 1.-2. luokan oppilaiden vanhemmilta, 

joiden lapsi/lapset olivat olleet Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa. Tutki-

musaineistoa haluttiin kerätä kyselylomakkeiden avulla myös Vaasan kristillisen 

koulun päivähoidossa olleiden 1.-2. luokalla olevien lasten vanhemmilta, sillä 

näin tutkimusaineistosta saatiin suurempi. 

Kristillisyys varhaiskasvatuksessa on aiheena ajankohtainen ja se herättää mielen-

kiintoa sekä keskustelua varhaiskasvatuksen ammattilaisissa, varhaiskasvatuspal-

veluiden käyttäjissä sekä yleisesti ihmisten keskuudessa. Kristillisyys ja uskonto-

kasvatus ovat tärkeä osa kasvatuskumppanuutta, kodin ja päiväkodin välistä yh-

teistyötä. Viime vuosina on keskusteltu paljon päiväkotien ja koulujen uskonnolli-

sista juhlista, kuten joulusta ja pääsiäisestä sekä niihin liittyvistä perinteistä. Päi-

väkotien pääsiäisaskartelut, kevätjuhlissa esitetty Suvivirsi ja jouluun liittyvät pe-

rinteet ovat olleet viime aikoina usein esillä ja niiden merkitystä päiväkodeissa ja 

kouluissa on pohdittu aktiivisesti. Opinnäytetyömme tutkimustuloksissa ilmeni, 

että vanhemmat kokevat uskonnollisten juhlaperinteiden säilymisen tärkeänä. Us-

konnollisten juhlaperinteiden säilyminen koetaan tärkeänä varhaiskasvatuksessa 

siksi, että se tukee kodin kasvatusta ja kodin tapaa kunnioittaa perinteitä yleisellä 

tasolla. Julkisessa keskustelussa on usein puhuttu lapsen oikeudesta uskoon. Us-

kontokasvatus on ollut kiistanalaista ja se on jakanut mielipiteitä molempiin suun-

tiin.  

Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään varhaiskasvatusta, kasvatuskumppanuutta, 

arvoja ja kristillisyyttä varhaiskasvatuksessa. Lisäksi etsimme tietoa aiemmin teh-

dyistä tutkimuksista, jotka ovat käsitelleet varhaiskasvatusta, kristillisyyttä, arvoja 
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sekä kasvatuskumppanuutta. Tutkimusosuudessa esitellään tutkimuksen toteutta-

mismenetelmiä, aineistonkeruumenetelmää, tutkimuksen luotettavuutta ja eetti-

syyttä, sekä tutkimustulokset ja tutkimuksesta tehdyt johtopäätökset.  

On tärkeää saada ajankohtaista tietoa siitä, mitä vanhemmat odottavat ja toivovat 

varhaiskasvatukseen liittyvästä kristillisyydestä ja uskontokasvatuksesta tulevai-

suudessa. Kasvatukseen liittyvä kristillisyys ja uskontokasvatus ovat muuttuneet 

historiamme aikana varhaiskasvatuksessa hyvin paljon, joka myös tekee aiheesta 

mielenkiintoisen. Aiheesta on ollut melko vähän tutkimustietoa, mikä näyttää kui-

tenkin viime aikoina muuttuneen aiheen saaman huomion myötä. Toivomme, että 

opinnäytetyö antaa lisää tietoa Vaasan kristilliselle koululle, varhaiskasvatuksen 

piirissä työskenteleville, päiväkodeille, vanhemmille sekä kaikille, jotka ovat ai-

heesta kiinnostuneita.  

 

 

  

 

 

 

 

  



  10 

 

2 VARHAISKASVATUS 

Varhaiskasvatusta ohjaa laki, ja käsitteenä se tarkoittaa pienten lasten eri elämän-

tilanteissa kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tapahtumista, ja sillä on tarkoitus 

ohjata ja edesauttaa lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista (Kaskela & Välimäki 

2006, 1). Varhaiskasvatus käsitteenä sisältää hoidon, kasvatuksen ja opetuksen, ja 

se tapahtuu pääosin päiväkodissa tai perhepäivähoidossa, joko yksityisen sektorin 

tai kunnan järjestämänä palveluna. Perhepäivähoito kuuluu myös varhaiskasva-

tuksen piiriin. Esiopetus on osa varhaiskasvatusta ja kunnat ovat velvollisia tar-

joamaan jokaiselle lapselle esiopetusta vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamis-

ta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15; Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet 2005, 7-8.) 

Pamela Mayn (2011) mukaan lapsen hyvinvoinnin kannalta tärkeimpiä ovat en-

simmäiset elinvuodet, jolloin lapsi kehittyy paljon psyykkisesti, fyysisesti ja sosi-

aalisesti. Kun lapsi otetaan huomioon kokonaisuutena ja yksilöllisesti kasvatuk-

sessa, on lapsi silloin herkempi oppimaan uutta. May toteaa, että lapsille tulisi 

enemmän opettaa heidän omien mielenkiinnon kohteiden mukaan, sen sijaan että, 

noudatetaan liian tarkasti opetussuunnitelmaa. Oppimisen ei tulisi olla itse tarkoi-

tus, vaan päämäärä, jonka pitäisi tapahtua kasvun ja kehityksen mukaan opetus-

suunnitelmaa myötäillen. May korostaa lapsilähtöisen toiminnan tärkeyttä, ja lap-

silähtöisyyden tulisi olla tärkeä lähtökohta päiväkotien toiminnassa.  

Päiväkotien toimintaa kuvataan lapsilähtöiseksi. Lapsilähtöisyydellä tarkoitetaan 

sitä, että lapsi on keskiössä, ja oppiminen tapahtuu lapsen edun mukaisesti. Lasta 

tulee huomioida yksilöllisesti, häntä tulee kunnioittaa ja hänen tarpeensa tulee 

tunnistaa, jolloin lapsilähtöisyys toteutuu ja spontaani oppiminen on mahdollista. 

Lapsilähtöisyydestä puhuttaessa korostetaan myös leikin tärkeyttä, sillä lapsi oppii 

omaehtoisesti luontevimmin leikkiessään. Lapsesta itsestään kumpuavat kasva-

tukselliseen prosessiin liittyvät tavoitteet, sisällöt ja menetelmät. (Kalliala 2012, 

47-50.) 

Kaikilla alle kouluikäisillä Suomessa asuvilla lapsilla on oikeus varhaiskasvatuk-

seen. Oikeus päivähoitoon on subjektiivinen oikeus, eli jokaisella lapsella on oi-
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keus päivähoitoon, mutta myös vanhemmilla on oikeus saada päivähoitoa lapsel-

leen. Päivähoidon piiriin lukeutuvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, perhepäi-

vähoito ja avoimet päiväkodit. Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään erilaisia peda-

gogisia suuntauksia, jotka lähtökohtana tukevat vanhemmuutta ja vanhempien 

kanssa tehtävää yhteistyötä. Erilaisia pedagogisia kasvatusfilosofioita ovat muun 

muassa Montessorin, Freinetin, Steinerin ja Reggio Emilian pedagogiikkaan pe-

rustuvat suuntaukset. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 10, 41.) 

Maria Montessorin pedagogiikka tunnetaan kasvatusfilosofiana, joka on uskonto-

kunnista riippumaton. Italialaisen lääkäri Maria Montessorin luoma teoria on lasta 

arvostava ja kunnioittava. Montessorin mukaan lasta tulee erityisesti itsenäisenä 

yksilönä kunnioittaa. Montessorin mukaan lapset elävät oppimiselle tärkeää vai-

hetta 0-6 –vuotiaana, jota Montessori nimitti herkkyyskaudeksi. Kehitystä ohjaa-

vana kautena lapset kiinnostuvat tietyistä asioista ja toiminnoista. Tällöin kehitty-

vät liikkeen koordinaatio, järjestys, aistit ja kieli. Lisäksi lapsen sosiaalistuminen 

tapahtuu herkkyyskauden aikana. Sosiaalistumisen myötä myös lapsen persoonal-

lisuus kehittyy toiminnan ja vuorovaikutuksen avulla. Lapsen itseohjautuvan op-

pimisen tueksi olisi oppimisympäristön huomioitava lapsen ikä ja kehitysvaihe. 

Montessori kehitti välineitä oppimisen tueksi, joiden avulla lapsi pystyy toteutta-

maan luovuuttaan ja saa näin itseluottamusta. Montessorin mukaan luonto on tär-

keä osa lapsen spontaania oppimista. (Edigius 2009, 28-33.) 

Célestin Freinetin kehittämä pedagogiikka perustuu ajatukseen positiivisesta yksi-

löstä, eli lapsesta on luontainen into ja uteliaisuus kaiken uuden oppimiseen ja 

tutkimiseen. Freinetpedagogiikka perustuu käytännön toimintaan, jossa lapsi näh-

dään oppilaana ja yhteiskunnan jäsenenä. Freinetpedagogiikasta käytetään myös 

nimitystä todellisuuspedagogiikka, sillä lasten oppimiselle lähtökohtana on lasten 

käsittämä todellisuus. Opetuksen lähtökohtana on lapsen sen hetkinen tieto ja tai-

to, jotka lapsi omaa käsiteltävästä asiasta. Tavoitteena on saada lapsi kiinnostu-

maan omasta elämästään ja työstään. Opettajan tehtävä on kannustaa ja ohjata lap-

sia uusiin asioihin luomalla siihen mahdollisuus. Opettajan tulee huomioida lap-

sen halu oppia, vaikuttaa ja toimia sekä innostaa toiminnassa. Freinetin mukaan 

työ on erityisen merkittävä osa lapsen kasvua, sillä sen avulla lapsi oppii ratkai-
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semaan ongelmia ja lapsen arvomaailma kehittyy. Freinetin mukaan sitoutuminen 

syntyy toiminnallisuuden, itsenäisen työnteon ja omien kokemusten mukana. 

Työnteon tulee olla mielekästä ja luonnollinen osa arkipäivää. Freinet korosti, että 

kaikki oppiminen on tärkeää ja kaikki oppiaineet ovat tasa-arvoisessa asemassa. 

Tasa-arvo on Freinetin mukaan tärkeää myös ihmisten välillä. Luonnon merkitys 

korostuu Freinetin pedagogiikassa. Freinet pedagogiikkaa kuvataan ympäristöön 

ja aikaan mukautuvaksi. (Edigius 2009, 44-46.) 

Rudolf Steinerin pedagogiikka perustuu hänen käsitykseensä ihmisen kasvuun ja 

kehitykseen liittyvistä herkkyyskausista. Steiner kutsui tätä ihmiskuvaksi, joka 

voidaan jakaa kolmeen osaan. Ihmiskuvan kolme osaa koostuvat ruumiillisesta 

osasta, henkisestä osasta, sekä sielullisesta osasta. Sielullinen osa on Steinerin 

mukaan ympäristön vaikutuksille altis, ja siihen voidaan vaikuttaa koulussa. Sie-

lullinen osa koostuu tietoisesta ajattelusta, tiedostamattomasta tahdosta ja puolitie-

toisesta tunne-elämästä. Steinerin mukaan ihminen kehittyy seitsemän vuoden 

kausissa. Ensimmäinen 7 vuoden kehitysjakso koskee tahtoa, toinen tunnetta, ja 

kolmas ajattelun heräämistä. Steinerin mukaan näitä alueita pysytään kehittämään 

tasapainoisesti siten, että lapsen rohkeus ja luovuus kehittyy. Kouluopetuksen tu-

lee vastata lapsen kehitysvaiheen mukaisia tarpeita. Steinerpedagogiikka noudat-

taa taiteellista työskentelytapaa, johon sisältyy muun muassa kuvaopetusta sekä 

itsetehtyjen tietoaineiden vihot, jotka oppilaat saavat itse maalata ja kuvittaa. Lap-

sen temperamentti huomioidaan opetuksessa. Luokkayhteisön rakentamisella ja 

opetuksen keinoilla pyritään tietoisesti tasapainottamaan selkeästi yksipuolista 

temperamenttia. Steinerpedagogiikan tarkoituksena on tukea lapsen kokonaisval-

taista oppimista avaamalla oppilaan tahto- ja tunnetilaan taiteen avulla. (Edigius 

2009, 35-37.) 

Reggio Emilian pedagogiikka on lähtöisin italialaisen Reggio Emilian kaupungis-

ta, jota on käytetty pedagogisena suuntauksena paikallisissa päiväkodeissa. Reg-

gio Emilia pedagogiikka suuntauksen kehittäjä on Loris Malaguzzi, joka näki lap-

sella olevan sata kieltä, joilla ilmaista itseään. Malaguzzi tarkoitti näillä sadalla 

kielellä lapsen mahdollisia piileviä rikkauksia ja voimavaroja, jotka ovat jatkuvas-

ti vuorovaikutuksessa opitun kanssa. Nämä lapsen sata kieltä on löydettävä, ja nii-
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tä on Malaguzzin mukaan hyödynnettävä. Malaguzzi korosti, että lapsella on oi-

keus ilmaista itseään kaikin mahdollisin tavoin. Hänen näkemyksensä perustuu 

siihen, että lapsi on ainutlaatuinen yksilö, jota tulee kunnioittaa. Lapsella on oi-

keus lapsuutensa kokemiseen omalla tavallaan, ja lapsi on oman elämänsä pääroo-

lissa. Malaguzzin näkemys syntyi hänen omassa työssään ja vuorovaikutuksessa 

lasten kanssa. Reggio Emilia kasvatusfilosofia on monipuolisesti kulttuurin mu-

kaan muovautuva kasvatusfilosofia, jota voidaan soveltaa laajasti kasvatustyössä. 

Lapset ja aikuiset yhdessä ympäristön kanssa muovaavat sen sopivaksi. Reggio 

Emilia pedagogiikka on enemmän ajattelu- ja toimintatapa, jonka keskiössä on 

lapsen ja aikuisen välinen vuorovaikutussuhde, sekä vuorovaikutus ympäristön 

kanssa. Vuorovaikutuksen tärkeänä osana toimivat ilmaisu ja sen eri muodot, jotta 

kokemukset ja oppiminen olisi mahdollisimman syvää ja monipuolista. Reggio 

Emilia pedagogiikassa lapsilähtöisyys on tärkeässä osassa, lapset ilmaisevat kiin-

nostuksen kohteitaan, joiden mukaan oppiminen tapahtuu. Lasten ei tarvitse vas-

tentahtoisesti noudattaa ennalta määriteltyä oppimiskaavaa, vaan mielenkiinnon 

hiipuessa siirrytään uuteen mielenkiinnon kohteen pariin. Oppimisen lisäksi iloa, 

leikkiä ja tunteita korostetaan Reggio Emilia kasvatusfilosofiassa. (Mörk-

Huttunen 2008, 7-10.) 

Varhaiskasvatuksessa usein hyödynnetään useiden eri suuntausten ja pedagogiik-

kojen hyviä puolia yhden tietyn suuntauksen sijaan. Varhaiskasvatussuunnitel-

massa puhutaan eri oppimisalueiden orientaatioista, kuten esimerkiksi luonnontie-

teellinen-, matemaattinen- ja eettinen orientaatio. Orientaatioiden muodostaman 

viitekehyksen avulla pyritään mahdollistamaan lapsen oppimisen ja maailmanku-

van eheys, monipuolisuus ja kokonaisvaltaisuus. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 26.) 

Lasten päivähoitoa koskevan (L36/1973) 1 § mukaan:  

”Päivähoito tarkoittaa lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, per-

hepäivähoitona, leikkitoimintana tai muuna päivähoitotoimintana. Päivä-

kotihoitoa järjestetään tarkoituksen mukaisessa tilassa, joka soveltuu päi-

väkodiksi. Perhepäivähoito järjestetään hoitajan omassa kodissa tai 
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muussa kodinomaisessa hoitopaikassa, joka sopii perhepäiväkodiksi. Leik-

kitoiminta ja muu päivähoitotoiminta järjestetään tätä tarkoitusta varten 

varatussa paikassa.” (L19.1.1973/36.) 

YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen määritelmän mukaan lapsen hyvinvointia 

edistetään, sekä varmistetaan luomalla lapselle sellainen ympäristö, jossa hänellä 

on mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämälle. Lapsen hyvinvointi korostuu 

varhaiskasvatussuunnitelmassa. YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989 hyväksyttiin 

Lapsen oikeuksien sopimus (LOS), jonka 2. artiklan mukaan pitäisi kaikilla lapsil-

la olla oikeus ”ihonväriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittisiin mielipitei-

siin, kansallisuuteen, etniseen tai sosiaaliseen alkuperään, varallisuuteen, vam-

maisuuteen tai syntyperään” katsomatta hyvään ja tasa-arvoiseen hoitoon (Kaske-

la & Kronqvist 2007, 10). Lapsen oikeuksien komitea on yleiskommentissaan 

määritellyt, että varhaislapsuus käsittää ajanjaksona lapsen syntymästä kahdek-

saan ikävuoteen saakka (Marjanen & Marttila & Varsa 2013, 205). 

Laki lasten päivähoidosta (36/1973) 2 § mukaan:  

”Lasten päivähoitoa voivat saada lapset, jotka vielä eivät ole oppivelvolli-

suusikäisiä sekä milloin erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa ole 

muulla tavoin järjestetty, myös sitä vanhemmat lapset.” (L 19.1.1973/36.) 

Varhaiskasvatuksen perusteissa määritellään, että lapsella on oikeus täysipainoi-

seen kehittymiseen ja elämään, oikeus tasa-arvoon, ja siihen, että lapsen mielipide 

otetaan huomioon, lapsen etua ajetaan, lapsi saa huolenpitoa ja turvallisen ja tasa-

arvoisen ympäristön kasvaa ja kehittyä. Laadukas ammattitaito on tärkeä osa var-

haiskasvatusta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2002, 15; Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2005, 11.)  

2.1 Varhaiskasvatuksen historia ja nykyhetki 

Tässä kappaleessa käsitellään Suomessa toteutuneen varhaiskasvatuksen historiaa 

ja nykyhetkeä. Suomessa varhaiskasvatuksen historia ulottuu 1800-luvulle saakka, 

ja varhaiskasvatuksen kehityskaareen ovat vaikuttaneet muun muassa politiikka, 

työllisyys, muuttoliike, naisten asema työelämässä ja globalisoituminen. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1973/19730036#a36-1973
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Varhaiskasvatuksen historia. Pyysiäisen (1988, 121-124) mukaan Suomessa las-

tentarhakasvatuksen perustana oli kristillinen etiikka, joka tarkoitti 1800-luvulla 

kristillisen uskonsisällön opettamista suullisesti. Kristillinen etiikka oli alkeisope-

tusta kastetuille lapsille ja nuorille, ja siitä käytettiin myös nimitystä kasteopetus. 

Kasteopetuksen tavoitteena oli uskonnon kautta tukea hyveitä ja suojata pahan 

hyökkäyksiä vastaan. Hyveillä tarkoitettiin hyvää käyttäytymistä ja elämistä har-

taasti Raamatun oppien mukaisesti. Pahan hyökkäyksillä tarkoitettiin hairahduksia 

hurskaaseen elämäntyyliin. (Pyysiäinen 1988, 121-124.) 

Kristillisen etiikan lisäksi Suomessa oli perustana lastentarhakasvatuksessa saksa-

laisen Friedrich Fröbelin näkemyksiin perustuva kasvatusfilosofia. Fröbelin teori-

an mukaan lapsen kunnioitus ja rakastaminen toimivat lähtökohtana kasvatustyös-

sä. Lasta tuli kasvattaa yksilönä sekä osana luontoa, ihmistä ja Jumalan yhteyttä. 

Naisten tehtävänä lastentarhoissa oli toimia henkisenä äitinä lapsille. (Opettaja 

2008.) 

Lamminmäki-Vartia (2010, 9-10) toteaa tutkimuksessaan, että lastentarhatyön 

juuret ovat lähtöisin Saksasta 1800-luvun loppupuolelta kasvatusfilosofi Friedrich 

Fröbeliltä. Uno Cygnaeus, Hanna Rothman ja Elisabeth Alander ovat välittäneet 

Suomeen Fröbelin kasvatusperiaatteita, joiden ytimeksi muodostuivat eettiset ja 

uskonnolliset arvot. Fröbelin mukaan lasta tuli hänen ikä- ja kehitystasonsa mu-

kaan ohjata, kasvattaa sekä opettaa niin, että lapsi oppii arvostamaan työtä, tunte-

maan vastuuta luonnosta, kunnioittamaan toisia ihmisiä sekä tuntemaan kiitolli-

suutta Jumalaa kohtaan. Kodin kasvatustoiminnan tukeminen kristillisessä hen-

gessä oli Fröbelin perustamien lastentarhojen tarkoitus. (Lamminmäki-Vartia 

2010, 9-10.) 

Suomen ensimmäisen kansanlastentarhan perusti Hanna Rothman noin 120 vuotta 

sitten Helsinkiin. Rothman toimi yksityisopettajana, ja uskonnollisena halusi toi-

mia lapsien hyväksi (Opettaja 2010). Lamminmäki-Vartian (2010, 9-10) mukaan 

Suomessa päiväkotitoiminnan historia alkoi varsinaisesti vuonna 1888, jolloin 

Rothman perusti Helsingin Fröbel-laitoksen. Suomalaisen lastentarhaperinteen 

tärkeimpänä tavoitteena oli kotien tukeminen kristillisessä kasvatuksessa, pereh-
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dyttämällä lapset kristillisiin tapoihin sekä juhlaperinteisiin. Institutionaalinen 

varhaiskasvatus oli Suomessa alkujaan uskontoon pohjautuvaa lastenkasvatusta. 

Kasvatuksen tavoitteena oli kasvattaa lapsista ”kelpo luterilaisia”. Suomessa 

1950-luvulle asti varhaiskasvatus pohjautui kristilliselle ja uskonnolliselle perus-

talle, jota pidettiin itsestään selvyytenä. (Lamminmäki-Vartia 2010, 9-10.) 

Suomalaisessa yhteiskunnassa alkoi toisen maailmansodan jälkeen siirtyminen 

teollisuusvaltaista hyvinvointiyhteiskuntaa kohti, jolloin maallistumisen paine nä-

kyi kasvavina kirkostaeroamislukuina, etenkin nuoriso kyseenalaisti vallitsevat 

arvot. Nuoriso kritisoi erityisesti aikaisempien sukupolvien tärkeitä arvoja edusta-

via instituutioita, kuten kirkkoa, perhettä ja maanpuolustuslaitosta. Samaan aikaan 

ideologinen ajattelu vapautui, sekä poliittinen toiminta lisääntyi. Lastentarhatoi-

minta siirtyi vuonna 1936 kouluhallituksen valvonnasta sosiaalitoimen alaisuu-

teen, jolloin opetuksen ja kasvatuksen sisältöjä alettiin pohtia uudelleen. Lasten-

tarhojen toiminnassa alettiin korostamaan lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista 

kehitystä. Lastentarhoissa alkoi myös esiintyä esikoulukokeiluja. (Lamminmäki-

Vartia 2010, 7-8.)  

Varhaiskasvatuksen nykyhetki. Tärkeä osa nykyistä varhaiskasvatuksen pedago-

giikkaa on työn laatu. Vasta 1950-luvun jälkeen laatua on alettu kehittää, ja siitä 

on tullut tärkeä osa työtä, ja siihen on alettu kiinnittää huomiota enemmän. Var-

haiskasvatuksessa ei nykyisin välttämättä työskennellä yhtä ainoaa pedagogista 

suuntausta käyttäen, vaan hyödyntäen useiden eri suuntausten hyväksi havaittuja 

käytänteitä. Työntekijöiden tulee jatkuvasti reflektoida omaa työskentelytapaansa, 

ja muovata sitä tarpeita vastaavaksi. (Edigius 2009, 279.) 

Lamminmäki-Vartian (2010,9-10) mukaan sotien jälkeen 1950-luvulla Suomen 

jälleenrakentuminen alkoi, ja teollistumisen myötä Suomesta alettiin rakentaa hy-

vinvointivaltiota. Työpaikat keskittyivät entistä enemmän kaupunkeihin, ja maata-

lous suurimpana työllistäjänä alkoi menettää asemaansa. Naiset alkoivat myös te-

kemään kodin ulkopuolella töitä, josta syntyi tarve lasten päivähoidolle. Samoihin 

aikoihin syntyi kansakoulujärjestelmä. Suurin tarve päivähoidolle näkyi etenkin 

maan eteläosasan suurimmissa kaupungeissa. Työvoima- ja sosiaalipolitiikka ovat 
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vahvasti edesauttaneet päivähoitojärjestelmän syntymistä, joka osaltaan vaikutti 

positiivisesti maan talouskasvuun. (Lamminmäki-Vartia 2010, 9-10) 

Nykyisin tunnetun päivähoitojärjestelmän on alkanut vasta vuonna 1973, jolloin 

päivähoidosta annettiin laki (36/1973). Vuonna 1980 komitean mainitsi, ettei päi-

vähoidon toteutuminen saisi olla riippuvainen työvoimapoliittisista muutoksista 

ihmisten elämässä. Vasta viimeisen noin 15 vuoden kuluessa palvelujärjestelmään 

on syntynyt myös yksityisten päiväkotien sekä perhepäivähoitojen palvelut (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014, 8-11). 

2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma 

Varhaiskasvatuksen kenttään kuuluvat kristilliset koulut, päiväkodit, avoimet päi-

väkodit, perhepäivähoito sekä yksityiset päiväkodit. Varhaiskasvatuksen palvelui-

ta tuottavat kunnat, yksityiset palveluntuottajat, järjestöt, sekä seurakunnat. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 7-11.)  

Varhaiskasvatussuunnitelma on valtakunnallinen varhaiskasvatusta ohjaava väli-

ne, jonka tavoitteena on ohjata sisällöllistä kehittämistä, edistää varhaiskasvatuk-

sen yhdenvertaista toteuttamista ja luoda edellytyksiä laadun kehittämiselle. Li-

säksi varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteena on varhaiskasvatushenkilöstön 

ammattitietoisuuden lisääminen sekä lapsen ja perheen tukeminen moniammatilli-

sella yhteistyöllä ennen oppivelvollisuuden alkamista. Vasun tarkoitus on myös 

lisätä lapsen vanhempien osallisuutta. Varhaiskasvatussuunnitelma toimii pohjana 

kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Varhaiskasvatussuunnitelma 

on valtakunnallinen, johon kunnat lisäävät omat linjaukset ja strategiat, jonka jäl-

keen varhaiskasvatusyksikkö lisää vielä omat yksityiskohtaiset suunnitelmat. 

Kunnat päättävät varhaiskasvatuksen palveluiden toimintamuodot ja niiden omi-

naispiirteet, sekä tuottamistavat. Kuntien tehtävänä on myös tukipalveluiden jär-

jestäminen. Kunnat voivat lisäksi määritellä omia päämääriään ja tavoitteitaan, 

varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksia ja arvoja, sekä kasvatuskumppanuuden to-

teuttamista. Kuntien tulee lisäksi tarjota erityistä tukea tarvitsevalle lapselle. 

Kaikki lisäykset noudattavat valtakunnallisia linjauksia. Kunnissa toteutetaan 

myös laadunhallintaa, säännöllisesti. Laadunarviointiin osallistuvat vanhempien ja 
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lasten lisäksi eri yhteistyötahot, sekä henkilöstö ja hallinto. Laadunhallintaan liit-

tyvällä arvioinnilla pyritään selvittämään miten tavoitteet ovat toteutuneet, sekä 

tunnistamaan toiminnan vahvuudet ja kehittämistarpeet. Laadunhallinnan työka-

luna on säännöllinen dokumentointi, jolloin arviointia pystytään toteuttamaan ja 

seuraamaan pitkäjänteisesti. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 44.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmaan voidaan tehdä lisäyksiä yksikkökohtaisesti. Li-

säysten tulee noudattaa kunnan omia strategisia linjauksia. Yksikkökohtaisessa 

suunnitelmassa kuvataan yksikön tai alueen erityispiirteitä ja painotuksia. (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9.) 

Varhaiskasvatussuunnitelma nähdään kasvattajan työvälineenä, joka ohjaa peda-

gogiikkaa. Varhaiskasvatussuunnitelman yhtenä tavoitteena on lapsen vanhem-

pien ja henkilöstön toimiva, vastavuoroinen, sekä kasvatuskumppanuuteen poh-

jautuva yhteistyö. Varhaiskasvatussuunnitelmassa tavoitteena on ottaa huomioon 

lapsen elämänkaari ja siihen liittyvät merkittävimmät muutokset (Kaskela & 

Kronqvist 2007, 5). 

Varhaiskasvatussuunnitelman asiakirjaan on kirjattu seuraava suositus:  

”Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle päivähoidossa 

olevalle lapselle yhteistyössä vanhempien kanssa ja suunnitelman toteu-

tumista arvioidaan säännöllisesti” (Kaskela & Kronqvist 2007, 6). 

Varhaiskasvatus perustuu aina kehityspsykologiaan, vaikkei sitä varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa ole tarkemmin avattukaan. Laadukkaan varhaiskasva-

tuksen edellytyksenä on näkemys siitä, miten ja miksi varhaiskasvatusta toteute-

taan. (Hujala & Turja, 2011, 13.)  
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2.3 Kasvatuskumppanuus 

Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön välistä kasva-

tusyhteistyötä, joka on määritelty valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa (2005, 31). Kasvatuskumppanuus on vanhempien ja henkilöstön väli-

nen vuorovaikutussuhde, jonka tarkoituksena on tietoisesti sitoutua ja toimia tu-

kemalla lapsen oppimista, kasvua ja kehitystä. Yhteistyö perheiden kanssa tulee 

olla tiivistä, toimivaa ja tasavertaista, ja varhaiskasvatuksen tulee pohjautua 

kumppanuuslähtöisyyteen. (Kaskela & Kekkonen 2006, 11.)  

Kasvatuskumppanuudessa yhdistetään vanhempien spesifi tieto omasta lapsestaan 

ja kasvattajan asiantuntemus lapsen kehityksestä ja sen eri vaiheista. Yhteistyön 

edellytyksiä ovat osapuolten tieto rooleistaan ja luottamus toisiinsa. Kasvattajan 

tulee aina välittää lasta koskeva tieto vanhemmille luottamuksen säilyttämiseksi. 

Kasvattajan tulee lisäksi kertoa lasta koskevat päätökset vanhemmille. Kasvatus-

kumppanuuden ja yhteistyön edellytyksien luominen on kasvattajan vastuulla. 

Kasvattajan tulee olla sensitiivinen vanhempien yhteistyöhalukkuudelle ja kunni-

oittaa heidän toiveitaan. Osa vanhemmista toivoo yhteistyön näkyvän esimerkiksi 

palautteena kuluneesta päivästä päiväkodissa, jota kasvattajan on kunnioitettava. 

Kasvatuskumppanuuden toteutumisen vuoksi on tärkeää että, vanhemmat välittä-

vät kaiken oleellisen tiedon lapsestaan kasvattajalle, kasvatustyön onnistumiseksi. 

Vanhemmat määrittelevät kasvatuskumppanuuteen liittyvät rajat ja tason, ja työn-

tekijän on näitä rajoja kunnioitettava. (Koivunen 2009, 152.) 

Kaskelan ym. (2006) mukaan jaetun kasvatustehtävän kannalta olennaista on, että 

koti ja päivähoito toteuttavat yhteisesti ja vastuuta jaetusti kasvatustehtävää. Ensi-

sijaisesti vanhemmilla on vastuu lapsensa kasvatuksesta ja kasvatusoikeudesta. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 31) sanotaan, että jokaisella van-

hemmalla tulee olla mahdollisuus osallistua oman lapsensa varhaiskasvatussuun-

nitelman laatimiseen sekä kasvatuskeskusteluihin (Kaskela & Kekkonen 2006, 

17). 

Vanhempien keskinäiset yhteistyömuodot ja tapojen vahvistus määritellään kasva-

tuskumppanuuden tavoitteeksi Varhaiskasvatussuunnitelmassa. Kasvatuskumppa-
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nuuden tavoitteena on tunnistaa herkästi ja varhain kasvuun, oppimiseen tai kehi-

tykseen liittyvä mahdollinen tuen tarve. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 31-32.) Marjatta Kalliala (2012) korostaa kasvatuskumppanuudessa tapah-

tuvan vanhempien ja henkilökunnan välistä kunnioittavaa suhtautumista, luotta-

musta ja keskinäistä arvonantoa tasavertaisuuden sijaan.  

Kasvatuskumppanuuden oleellinen osa on vanhempien toiveiden kunnioittaminen 

kasvatuksessa. Kasvatuskumppanuudella halutaan korostaa sitä, ettei varhaiskas-

vatus ole työntekijälähtöistä. Vanhempia pyritään osallistamaan yhteistyöhön 

luomalla edellytykset yhteistyön toteutumiselle. Vuorovaikutuksen merkitys ko-

rostuu kasvatuskumppanuudessa (Koivunen 2009, 151-152). 

Koivunen (2009) korostaa vuorovaikutuksen merkitystä kasvatuskumppanuuden 

toteutumisessa. Vuorovaikutus kuvataan tapahtuvan lapsen, vanhempien ja työn-

tekijöiden välillä, ja kahden näiden välinen vuorovaikutus heijastuu aina kolman-

teen osapuoleen, vanhempien ja kasvattajien vuorovaikutus vaikuttaa lapseen, lap-

sen ja kasvattajan vuorovaikutus heijastuu vanhempiin. Lisäksi lapsen ja van-

hemman välinen vuorovaikutus heijastuu kasvattajaan.  

Kasvatuskumppanuudessa on otettava huomioon myös ikävistä asioista kertomi-

nen vanhemmille. Kun lapsesta nousee huoli kehitykseen tai oppimiseen liittyen, 

on kasvattajan pohdittava tarkoin, kuinka hän tuo asian esille. Vanhempien kanssa 

tehtävän yhteistyön ei tulisi kärsiä, vaan sen tulisi olla avointa ja luottamusta yllä-

pitävää. Kohtaaminen on tärkeää, ja luottamus syntyy siinä. Kohtaamisen tulisi 

olla sellainen tilanne, jossa osapuolet ovat aidosti läsnä ja kuuntelevat mitä toisel-

la osapuolella on sanottavanaan. Kohtaaminen vaatii erilaisuuden hyväksymistä, 

vaikka tarpeet ja odotukset olisivatkin erilaisia, tulee kaikkiin vanhempiin suhtau-

tua samalla tavalla (Koivunen 2009, 151-157). 

Vuorovaikutusta vanhempien ja kasvattajien välillä voivat heikentää, virheelliset 

tulkinnat ja viestinnän epäselvyys. Kasvatuskumppanuuteen ja hyvään vuorovai-

kutukseen vaikuttaa oleellisesti kasvattajan oma persoona. Työntekijän on löydet-

tävä vanhempien kanssa yhteinen kieli, ja pyrittävä kohtaamaan inhimillisesti 

vanhemmat. Työntekijän empaattisuus korostuu työtä tehdessä. Vanhemmille tuli-
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si välittää viesti siitä, kuinka korvaamaton apu kasvattajalle heidän asiantuntijuus 

omasta lapsestaan on. Kasvattajan tulisi keskustella vanhempien kanssa ovatko 

heidän näkemyksensä lapsesta samankaltaiset, ja ovatko sekä vanhemmat, että 

kasvattajat huomanneet lapsessa samankaltaisia asioita. Kasvatuskumppanuudessa 

tapahtuvan vuorovaikutuksen tulisi olla ystävällistä ja joustavaa, jolloin se on 

myös huomaavaista, kohteliasta ja kunnioittavaa. (Koivunen 2009, 157-166.) 
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2.4 Arvot varhaiskasvatuksessa 

Vastuullisuus ammatillisesta toiminnasta perustuu sosiaalialan ja pedagogiikan 

erityistietoon ja ammattitaitoon sekä työhön liittyvään arvo- ja normipohjaan (Ta-

lentia 2005).  Etiikka näkyy selkeästi myös siinä että, yleisesti ottaen hyväksyy 

asiakkaan, eli lapsen ja hänen perheensä, vaikkei hyväksyisikään tai tukisi heidän 

kulttuuriin sidonnaisia tapoja, uskontoa tai arvoja. (Juujärvi, Myyry & Pesso 

2007, 35-36.). Kuviossa 1 kuvataan Restin eettistä toimintamallia ja sen osateki-

jöitä.  

 

Kuvio 1. Restin ammattieettisen toiminnan osatekijät.  
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James Rest on kehittänyt työtovereidensa kanssa neljän komponentin mallin, jon-

ka tarkoituksena on kuvata moraalia. Moraalisesti oikeanlaisen toiminnan tapah-

tumiseksi, ihminen käy Restin mukaan läpi useita psykologisia prosesseja, jotka 

vaikuttavat lopputulokseen. Restin mukaan tilanne tulee ensiksi havaita ja tulkita 

moraaliseksi ongelmaksi. Työntekijän tulee olla eettisesti herkkä voidakseen ha-

vaita moraalisen ongelman. Moraalisen ongelman havaittuaan työntekijän on ky-

ettävä päättämään millainen toimintatapa on ratkaisun aikaansaamiseksi, jonka 

jälkeen työntekijän on motivoiduttava toimimaan moraalisesti oikein ja ammat-

tieettiset arvot on pystyttävä laittamaan muiden arvojen edelle. Lopuksi työnteki-

jän on kyettävä toimimaan periaatteidensa mukaisesti, vaikka tilanne olisikin han-

kala. Restin mukaan kaikki eettisen toiminnan periaatteiden osa-alueet eivät vält-

tämättä toteudu tietyssä järjestyksessä, mutta jokaista osa-aluetta tarvitaan. Jokai-

sen osa-alueen onnistuminen on tärkeää ja oleellista koko toiminnan onnistumisen 

kannalta.  (Juujärvi ym. 2007, 20-21.) 

Eettinen herkkyys. Eettisellä herkkyydellä tarkoitetaan sensitiivisyyttä tunnistaa 

ongelmia tai jännitteitä arkielämän epäselvissä tilanteissa, jotka voivat olla moni-

mutkaisiakin. Eettiseen herkkyyteen liittyy myös taito tunnistaa tilanteeseen liit-

tyvien henkilöiden erityispiirteitä, tarpeita, velvollisuuksia ja oikeuksia. Edelly-

tyksenä eettiselle herkkyydelle on empatiakyky ja roolinottotaito. Työntekijän tu-

lee reflektoida oman toiminnan vaikutuksia toisten ihmisten hyvinvointiin, pohti-

malla ennen toimintaa erilaisten toimintatapojen ja niiden seurauksien vaikutusta 

tilanteen osapuolille. Eettinen herkkyys ei ole vain persoonallisuuden piirre, vaan 

aiempi kokemus ja tieto voivat myös vaikuttaa siihen, pystyykö työntekijä ole-

maan tilanteessa eettisesti herkkä. Jos ongelman kohtaaminen tuntuu liian haasta-

valta ja vaikealta, voi työntekijä myös tietoisesti vältellä moraalista ongelman ha-

vaitsemista. Ongelman välttely ei tarkoita sitä, että työntekijä ei olisi eettisesti 

herkkä. Eettinen herkkyys on keskeisessä asemassa ammatillisessa toiminnassa, 

sillä ilman sitä eettistä toimintaa ei ole olemassa. Globaalien prosessien ja kulttuu-

rierojen ymmärtäminen on osa eettistä herkkyyttä. (Juujärvi ym. 2007, 21-23.) 

Moraalis-eettinen ongelmanratkaisu. Moraalisen ongelman tunnistaneen henkilön 

tulee päättää, mikä toimintavaihtoehto on eettisesti oikea ratkaisun saavuttamisek-
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si. Moraalis-eettinen ongelmanratkaisu edellyttää eri vaihtoehtojen pohdintaa, jo-

ka on päätöstä edeltävä ajatteluprosessi. Mooralis-eettisestä ongelmanratkaisusta 

voidaan käyttää myös nimityksiä moraaliarviointi sekä moraalinen päätöksenteko. 

Asiantuntijuuteen liittyvää päätöksenteon luonnetta kuvaa parhaiten moraalis-

eettinen ongelmanratkaisu, jolla tarkoitetaan eri vaihtoehtojen analyysiä ja vertai-

lua, sekä eri vaihtoehtojen vaikutuksia tilanteen henkilöihin. Eettisiin ongelmiin ei 

ole selvää oikeaa vastausta, ratkaistaan ongelmia toisinaan oman intuitiivisen ajat-

telun pohjalta, tai ongelmia ja ratkaisumalleja pohditaan perinpohjaisesti. Työnte-

kijä joutuu pohtimaan argumentteja puolesta ja vastaan eri vaihtoehdoille. Työn-

tekijän tulee perustella miksi jokin toimintavaihtoehto on eettisesti oikeampi kuin 

toinen. Ammattieettisessä ongelmanratkaisussa henkilökohtaiset moraalikäsityk-

set ja arvot yhdistyvät ammattieettisiin periaatteisiin ja arvoihin, jolloin voidaan 

puhua ammatillisen toiminnan yhteydessä moraalis-eettisestä ongelmanratkaisus-

ta. (Juujärvi ym. 2007, 23-26.) 

Eettinen motivaatio. Jokainen ammattilainen sitoutuu noudattamaan alansa eettisiä 

arvoja, joka ilmenee motivaationa moraalisesti oikein toimimiselle. Työntekijä 

herkistyy havainnoimaan omaan työhönsä liittyviä eettisiä ristiriitoja ja jännitteitä. 

Työntekijän tulisi toimia ratkaisunsa mukaan eettisessä ongelmatilanteessa. Moti-

voituminen toimimaan eettisesti oikein edellyttää työntekijältä sitä, että hän sitou-

tuu eettiseen päämäärään ja kokee tilanteessa henkilökohtaisesti olevansa vastuus-

sa eettisistä seurauksista. Eettinen motivaatio on syy olla moraalinen. Eri amma-

teilla on oma arvoperusta, joihin ammattien eettiset ohjeet pohjautuvat. Arvot voi-

daan määritellä elämää ohjaaviksi yleisiksi periaatteiksi, jotka voidaan laittaa 

omaan henkilökohtaiseen tärkeysjärjestykseen. Arvot ohjaavat valintoja, tilantei-

den arviointia sekä toimintaa. Arvot ovat päämääriä, joita tavoitellaan, ja siksi ne 

motivoivat ihmisten toimintaa. Tutkimusten mukaan arvot vaikuttavat myös am-

matinvalintaan liittyvissä tekijöissä, humanistit arvostavat valtaa enemmän mui-

den hyvinvointia. Arvot ovat lisäksi yhteydessä asenteisiin. Ammattieettisessä 

toiminnassa oleellista on arvojen linkittyminen ammatti-identiteettiin. Ammatti-

identiteetti ja käsitys omasta ammatillisesta roolista muokkautuvat ja vaikuttavat 

työntekijän käsitykseen siitä, millaisia velvollisuuksia ammattitoimintaan liittyy ja 
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millaisia odotuksia ammattilaisen käyttäytymistä kohtaan on. (Juujärvi ym. 2007, 

27-28.) 

Eettinen toimeenpanotaito. Toimeenpanotaito on tärkeä osa-alue eettisen toimin-

nan kannalta, sillä ilman sitä muiden osa-alueiden toteutuminen ei johda ennakoi-

tuun lopputulokseen. Restin mukaan toimeenpanotaito on kykyä ja rohkeutta vaa-

tiva taito toimia jopa paineiden alla moraalisten periaatteiden mukaisesti. Lisäksi 

toimeenpanotaito edellyttää tahdon lujuutta ja päättäväisyyttä. Moraalinen toi-

meenpanotaito tarvitsee kaikkia edeltäviä osa-alueita toteutuakseen, herkkyyttä 

muiden oikeuksille ja tarpeille, päätöksenteon pohjaksi moraalisia periaatteita se-

kä motivaatiota toimia moraalisesti. Ammatillisessa toiminnassa työntekijän on 

huomioitava myös kykynsä perustella omia valintojaan, rakentavasti toimiminen 

riitatilanteissa ja oikeana pitämänsä asian ajaminen. (Juujärvi ym. 2007, 29-30.) 

Juujärven ym. (2007) mukaan Restin eettistä toimintamallia on hyödynnetty laa-

jalti ammattietiikan opetuksessa. Toimintamalli on ammatteihin mukautuva siksi, 

että ohjaa huomioimaan kaikkiin osatekijöihin eettisessä toiminnassa. Huonoa 

ammattitaitoa ei pysty korvaamaan hyvillä eettisillä periaatteilla, eikä taas hyvillä 

eettisillä periaatteilla pysty puolestaan korvaamaan hyvää ammattitaitoa, molem-

pia tarvitaan. (Koivunen 2009, 122, 129.) 

Ammattietiikkaan vaikuttaa kulttuuri sekä työpaikan toimintakulttuuri, yhteiskun-

nan ja ympäristön eettiset vaatimukset ja omat henkilökohtaiset arvot. Eettiset ar-

vopohjat määräytyvät yksilön vastuun, velvollisuuksien ja moraalin mukaan. (Juu-

järvi ym. 2007.)  

Sisällöllisesti on määritelty eettinen kasvatus varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teissa (2005). Varhaiskasvatuksessa työntekijän tulee tarkastella arvo- ja normiky-

symyksiä, ja sitä kuinka ne ilmenevät. Etiikka toimii päivähoidon eettisen kasva-

tuksen perustana. Hyvänä pidettyä tapaa käyttäytyä ja keskinäistä vuorovaikutusta 

ohjataan yhteisön arvoilla ja normeilla, jotka ilmoistaan sääntöinä. Ojennukset ja 

rangaistukset on säädetty arvojen ja normien rikkojia varten. Päivähoidon oppi-

misympäristössä tulee huomioida eri-ikäisten lasten kyky omaksua eettisiä peri-

aatteita. (Hujala & Turja 2011, 162-163.) 
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Koivusen (2009) mukaan perheiden ja päivähoidon kulttuuristen arvojen tunnis-

taminen ovat osa ammatillista toimintaa. Kasvattajan tulee toimia huomioiden 

ammatillinen suhtautumistapa ja pätevyys varhaiskasvatuksessa. Ammattietiikan 

toteutumiseksi työntekijän ammatillisuus ei yksistään riitä vanhempien kohtaami-

sessa, lisäksi tarvitaan työntekijän omaa persoonaa työkaluna, jota työssä on käy-

tettävä. 

2.5 Päivähoidon aloitus 

Päivähoidon aloittaminen on lapselle ja koko perheelle suuri muutos elämässä. 

Päivähoidon aloittamisen myötä lapsen suureen osaan arjesta kuuluu uusia ihmi-

siä, sekä päiväkodin työntekijöitä että lapsia. Päivähoidon aloitukseen voi liittyä 

innostusta uudesta, iloa ja luottamusta, sekä lisäksi vaikeampia tunteita. Van-

hemmat voivat olla huolestuneita lapsen sopeutumisesta päivähoitoon, hoitajien ja 

hoitopaikan turvallisuus, lapsen ja hoitajien väliset suhteet, huomioidaanko lasta 

riittävästi myös yksilötasolla, mahdollinen kiusaaminen, arjen uuteen rytmiin tot-

tuminen, lapsen ja vanhempien erossa oleminen, sekä ruokailuun liittyvät asiat, 

kuten kuinka lapsi sopeutuu päiväkodin ruokaan ja ruokailutapoihin. Vanhemmat 

joutuvat pohtimaan mitä he päivähoidossa arvostavat, ja mikä on välttämätöntä, 

mahdollista tai järkevää työhön paluun tai opintojen aloittamisen kannalta. Päivä-

hoidon aloitukseen vaikuttaa myös se onko kyseessä esikoinen vai kuopus. Van-

hempien kannalta lapsen päivähoidon aloitus saattaa vaatia uudenlaisia käytännön 

järjestelyjä, kuten lyhennetty työaika tai että toinen vanhemmista vie lapsen hoi-

toon ja toinen hakee hoidosta, jolloin lapsen hoitopäivä ei ole niin pitkä. Rauhalli-

suus ja luottavainen olo vanhempien päätöksenteossa rauhoittavat lastakin. Päivä-

hoito hyvin järjestettynä tukee lapsen kasvua ja kehitystä. (Mannerheimin lasten-

suojeluliitto 2014.) 

Lapsi voi reagoida päivähoidon aloitukseen positiivisesti tai negatiivisesti. On 

normaalia, että päivähoidon alussa lapsen reaktio voi olla periaatteessa millainen 

vain innostuneesta vastahakoiseen. Lapsen sopeutumisen kesto on yksilöllistä. 

Päivähoidon aloittaminen voi olla vanhemmalle haastavaa aikaa työhön paluun, 

omien ristiriitaisten tunteiden, lapsen käytöksen ja lapsen mahdollisen lisäänty-
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neen sairastelun kannalta. Alkuvaiheen haasteita tasapainottaa arjen säännöllisty-

minen, lapsen sosiaalisten verkostojen laajeneminen, uuden oppiminen ja innos-

tuminen päivähoidosta ja uusista kavereista. Uuteen tilanteeseen sopeutuminen 

voi viedä aikaa kuukausiakin. Lapsen temperamentti, aiemmat kokemukset ja ikä 

vaikuttavat uuteen päivähoitopaikkaan sopeutumiseen. Lapsen ja hoitajien välinen 

vuorovaikutussuhde on avainasemassa päivähoitoon sopeutumisen kannalta. Lap-

sen pitäisi tulla huomioiduksi yksilönä, ja kuulluksi ja ymmärretyksi itsenään, jot-

ka luovat toteutuessaan lapselle hyvän ja turvallisen olon. (Mannerheimin lasten-

suojeluliitto 2014.) 

Useissa päiväkodeissa on käytäntönä tutustumiskäynti lapsen kotiin, ennen varsi-

naista päivähoidon aloitusta. Näin lapsi tutustuu yhteen päiväkodin hoitajista tu-

tussa ympäristössä. Kun lapsi aloittaa päivähoidon, on ainakin yksi hoitajista tut-

tu, joka luo lapselle turvallisuuden tunnetta. Vanhempia myös neuvotaan käymään 

läpi hoitopäivän kulkua lapsen kanssa, ennen päivähoidon aloitusta. Kun lapsi tie-

tää etukäteen tapahtumien kulusta, on hänen helpompi hahmottaa päivän tapahtu-

mia, joka osaltaan helpottaa eroahdistusta. Lapselle voi lisäksi kertoa, mitä van-

hemmat tekevät ja missä he ovat sen ajan kun lapsi on hoidossa. Vanhemmat ja 

lapsi voivat myös tehdä tutustumiskäynnin päiväkotiin ja viettää siellä ensin yh-

dessä aikaa, ennen kuin lapsi jää hoitoon yksin. Asteittain vanhemmista irtautu-

minen ja päivähoitoon yksin jääminen helpottuvat kun lapsi totutellaan päivähoi-

toon ja uusiin ihmisiin vähitellen ja alkuun yhdessä vanhempien kanssa. Tutustu-

miskäynnit luovat turvallisuutta ja luottamusta kaikkien osapuolten välillä (Man-

nerheimin lastensuojeluliitto 2014.) 
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3 KRISTILLISYYS VARHAISKASVATUKSESSA 

Kristillisyys ja sen merkitys varhaiskasvatuksessa on muuttunut 80 vuoden saa-

tossa. Alkujaan kristillisyyden opetus pohjautui sen aikaisiin elämäntilanteisiin ja 

yhteiskunnallisiin huolenaiheisiin. Yhteiskunnan muutokset 80 vuoden aikana 

ovat muokanneet paitsi opetussuunnitelmaa, myös kristillisyyden merkitystä ja 

uskontokasvatuksen toteuttamista kouluissamme. Suomessa uskonto ja uskonnol-

lisuus on aiemmin yksityiseksi koettu asia, joka nykyisin on muuttunut enemmän 

läsnäolevaksi asiaksi muun muassa median vuoksi. Uskonto uskalletaan käsitellä 

aiempaa avoimemmin erilaisissa asiayhteyksissä, ja se herättää keskustelua useilla 

eri tahoilla. Uskonto ja etiikka kulkevat käsikädessä, ja ne näkyvät arjen toimin-

noissa, vuorovaikutuksessa ja valinnoissa. Uskonnossa ihmettelyllä, intuitiolla 

sekä aavistelulla on yhtä suuri merkitys kuin opitulla ja tutkitulla tiedolla. Omat 

tunteet ja kokemukset ovat tärkeitä, eikä uudet mediat ole tehneet etiikkaa tarpeet-

tomaksi.  (Kokkonen 2012.) 

Hujala ja Turja (2011, 152-153.) toteavat, että uskontokasvatusta voidaan ajatella 

myös kulttuurikasvatuksena, joka luo lapselle mahdollisuuden hiljentyä, pohtia, 

kysellä ja ihmetellä. Pyysiäisen (1988) mukaan uskontokasvatus pohjautuu vah-

vasti myös kulttuuriin ja uskontokasvatus ilmenee eri tavoin eri maissa. Suomessa 

uskontokasvatuksen juhliin liittyvät kristilliset perinteet näkyvät erityisesti joulu-

na ja pääsiäisenä. Jouluna ja pääsiäisenä lauletaan virsiä, luetaan Raamattuun poh-

jautuvia kertomuksia, askarrellaan ja näytellään perinteiden mukaisesti. Varhais-

kasvatuksessa ja perusopetuksessa kevätlukukauden päättymiseen liitetään perin-

teen mukaan vahvasti Suvivirsi, joka on myös uskontokasvatukseen liittyvä perin-

ne. (Yle Uutiset 2014.)  

Uskontokasvatus tapahtuu erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden, elämisen ja henkisen 

kasvun pohjalta, ja ne ovat kuin sisällytettyinä uskontokasvatukseen kristillisyy-

den näkökulmasta. Tavoitteena uskontokasvatuksessa ei ole lapsen uskomisen 

saavuttaminen, tavoite on uskonnon kautta kasvaminen. Yhteiskuntamme ylläpi-

tämissä päiväkodeissa ei harjoiteta uskontoa, vaan uskontokasvatukseen sisältyvä 

opetus on pystyttävä perustelemaan pedagogisesti. Päiväkodissa uskontokasvatus 
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on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti yleissivistävää, kun taas kirkon puolesta 

tapahtuva kasvatus on uskoon auttamista ja seurakuntaan kasvattamista. Jokaisen 

lapsen vanhemmat päättävät itse, millaisen uskontokasvatuksen lapselleen halua-

vat ja miten sitä toteuttavat. (Hujala & Turja 2011, 152.) 

Uskontokasvatukselle on luonnollinen lähtökohta se, että lapsi oppii uskontoaan 

oman uskonnollisen, kulttuurisen ja historiallisen ympäristön keskellä. Lapsen 

kasvaessa edetään oppimisessa vieraisiin kulttuureihin ja uskontoihin. Pedagogii-

kan kannalta lapsi otetaan näin huomioon ja oppimisprosessissa edetään tutusta 

vähemmän tuttuun. Tärkeä osa uskontokasvatusta on myös teoreettisen oppimisen 

lisäksi kokemuksellisuus, jolloin lapsi kokee elämyksiä uskontoa oppien. Uskon-

non oppimisesta ei ole lapsen kannalta varsinaista hyötyä, jos oppimisprosessi ei 

sisällä kokemus-elämyksellistä ulottuvuutta. (Hujala & Turja 2011, 153-154.) 

Uskontokasvatuksella pyritään tukemaan lapsen persoonallisuuden kehittymistä 

positiivisessa ympäristössä tunneilmapiiriltään. Uskontokasvatuksessa huomioi-

daan lapsen sisäinen oivaltaminen ja oma intuitio, jolloin elämyksellinen oppimi-

nen on mahdollista ilman että, kaikkea opetettavaa tarvitsee selittää tai analysoida. 

(Hujala & Turja 2011, 155.) 

Halmeen (2014) mukaan uskontokasvatuksella ja kristillisyydellä on tärkeä tehtä-

vä varhaiskasvatuksessa, sen tarkoitus on tukea lapsen kehitystä. Lapsen turvalli-

suuden tunnetta lisäävät toistuvat rutiinit ja tavat, joita myös uskontokasvatukses-

sa tavataan, kuten ruokarukous tai aamupiirin rukoushetki. Yhteenkuuluvuuden 

tunnetta ja yhteisöllisyyttä tukevat läheisyys, turvallisuus ja yhteiset rituaalit sekä 

rutiineihin kuuluvat tavat. Erityisiä tapahtumia lapsille ovat juhlapyhät ja niihin 

valmistautuminen. Juhlapyhät erottuvat tavanomaisesta arjesta ja auttavat lasta 

ymmärtämään sekä hahmottamaan paremmin vuoden kulkua pidempien ajanjak-

sojen välillä. 

3.1 Kristillisyys varhaiskasvatuksen historiassa 

Hanna Rothmanin ja Elisabet Alanderin pedagogiikka pohjautuu kristilliseen 

etiikkaan ja kristillisyyteen aina 1960-luvulle saakka, jonka jälkeen koulujen us-
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konnonopetus ja päiväkotien uskontokasvatus on joutunut kritiikin kohteeksi. 

Vuonna 1979 uskontokasvatus päiväkodeissa on kuitenkin kritiikistä huolimatta 

saanut lakisääteisen aseman parlamentaarisen Päivähoidon kasvatustavoitekomi-

tean toimesta. Erityisesti kristillisen perinteen ja siihen liittyvien tapakulttuurien 

merkitystä komitea korosti. Uskontokasvatus on yhä edelleen ajankohtainen aihe, 

ja se etsii jatkuvasti muotojaan. Varhaiskasvatuksessa toimivien työntekijöiden ja 

alaa opiskelevien keskuudessa ollaan epävarmoja uskontokasvatuksen toteutta-

mistavoista ja tavoitteista. Suomalaisessa uskontokasvatuksessa on vuosikymmen-

ten ajan nähty kristinuskon sisältö muuttumattomana. (Hujala & Turja 2011, 151.) 

Kasvattajan oma persoonallisuus on tärkeä työväline myös uskonnollisessa kasva-

tuksessa. Lapsen kannalta tärkeää on voida tutustua uskontoon ilmiönä tutun ja 

turvallisen aikuisen parissa, joka osoittaa inhimillistä kiinnostusta ja hyväksyntää 

lapsen kysymyksiä kohtaan. Aikuisen tehtävä on avata lapselle uskontojen, kat-

somusten, arvojen ja kulttuuriperinnön maailmaa. Uskontokasvatuksen tarkoitus 

on antaa valmiuksia tarkastella elämän henkisiä kysymyksiä. (Hujala & Turja 

2011, 153.) 

3.2 Vaasan kristillinen koulu 

Vaasan kristillisen koulun toiminta on alkanut syksyllä 2008, ja koulu on kasvanut 

ja laajentunut voimakkaasti. Perusopetusta järjestetään vuosiluokilla 1-9, ja oppi-

laita on noin 90. Koulu sijaitsee Rantakadulla, Vaasassa. Koulun taustalla toimii 

Confido - Pohjanmaan Kristillinen Kasvatus ry., joka järjestää lisäksi esiopetusta 

sekä 2-5-vuotiaiden päivähoitoa ryhmäperhepäivähoito Lyhdyssä, koulun yhtey-

dessä. Kristillinen ryhmäperhepäivähoito Lyhty aloitti toimintansa koulun yhtey-

dessä vuonna 2012 ja aikaisemmin se toimi Mustasaaressa. Perhepäivähoito Lyhty 

on pieni ryhmä, jossa on enimmillään 8 lasta iältään 2-5 vuotta ja hoidosta vastaa 

pätevä perhepäivähoitaja. Lapset ovat hoidossa pääasiassa kokopäiväisesti, mutta 

myös puolipäivähoitoon on mahdollisuus. Opetus toteutetaan opetushallituksen 

hyväksymien esiopetus- ja perusopetussuunnitelmien mukaisesti ja oppiaineet si-

sältöineen ja tuntimäärineen ovat samat kuin kunnallisessa peruskoulussa. Vaasan 

kristillisen koulun opettajat ovat päteviä ja työhönsä sitoutuneita, ja koulussa op-
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pilaiden kokonaisvaltaisesta huolehtivat myös kouluterveydenhuolto, kuraattori 

sekä erityisopettaja. (Vaasan kristillinen koulu 2014.) 

3.3 Kristillisyys Vaasan kristillisen koulun arjessa 

Kristillinen arvopohja ohjaa toimintaa ja kasvatus perustuu kristilliseen ihmiskäsi-

tykseen. Lapsi opetetaan tuntemaan Jumala rakastavana Taivaan Isänä, välitetään 

kristillisiä arvoja arjessa luontevasti. Päivähoidossa kristillisyys näkyy aamu- ja 

ruokarukouksina, hengellisinä lauluina sekä Raamatun kertomuksina ja yhteisissä 

hetkissä, joissa painottuu kristinuskon keskeisimmät asiat, mm. Jumalan rakkaus, 

lähimmäisenrakkaus ja anteeksianto. Toiminnassa pyritään luomaan vapaa ja 

lämmin ilmapiiri. (Vaasan kristillinen koulu 2014.) Kinnusen (2011) mukaan us-

koa ei voi siirtää lapsiin vaan se kasvaa vapauden ilmapiirissä. Antamalla valin-

nanvapaus arvostetaan ja kunnioitetaan ihmisiä. (Kinnunen 2011, 162-163.) 

3.4 Vaasan kristillisen koulun toiminta-ajatus ja arvot 

Perusopetusta annetaan kristilliseltä arvopohjalta, turvallisessa ja avoimessa ilma-

piirissä. Koulussa huomioidaan lapset yksilöllisesti niin, että vanhempia tuetaan 

lasten kasvatuksessa. Lapsille pyritään opettamaan vastuuntuntoa, sekä oman ja 

toisen arvon ymmärtämystä. Koulu määrittelee arvoiksi vastuullisuuden, avoi-

muuden, kunnioituksen, rehellisyyden ja ihmisarvon. Arvot näkyvät koulun arjen 

toimintakulttuurissa, vuorovaikutussuhteissa, ja eettisyyden painottamisessa kai-

kessa toiminnassa. Yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta lisää yhteiset 

arvot. Koulussa korostuu kristillisyyden tärkeä osa, valinnanvapaus. Kouluyhtei-

sössä pyritään vapaaseen ja avoimeen keskusteluun. Koulu pyrkii luomaan edelly-

tykset terveelle Jumala- ja minäkuvan kehittymiselle. Kristillisessä koulussa halu-

taan pitää ryhmäkoot riittävän pieninä, jolloin jokainen oppilas tulee omana itse-

nään nähdyksi ja kuulluksi. (Vaasan kristillinen koulu 2014.) 

3.5 Uskontokasvatus 

Kasvatuksessa tavoitteena on ohjata lasta havaitsemaan elämään liittyvän pyhyy-

den tunnon, pyhän alue. Uskontokasvatuksen jäädessä ainoastaan uskonnon yh-

teiskunnallisten sekä kulttuurivaikutusten tarkasteluksi ei uskonto-ilmiön todelli-
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nen luonne avaudu. Uskontokasvatuksella tavoitellaan lapsen persoonallisuuden 

kokonaisvaltaista kehittymistä, jossa voidaan käyttää monenlaisia pedagogisia 

ratkaisuja. Uskontokasvatuksessa ei ole omaa pedagogiikkaa, vaan toiminta poh-

jautuu yleiseen kasvatuspsykologiseen sekä pedagogiseen tietoon. (Hujala & Tur-

ja 2011, 154.) 

Halme kirjoittaa Pikkuväki (2014) pääkirjoituksessa lapsen oikeudesta uskoon. 

Halmeen mielestä lapsi ei elä tyhjiössä, vaan syntyy tiettyyn ympäristöön ja tietyn 

perheen jäsenenä, ja oppii oman äidinkielensä. Vanhemmilta välittyy lapsille 

myös maailmankatsomus ja arvot, joita ilman lapsi eläisi tyhjiössä ilman perustaa 

elämälleen. Halme mainitsee kansainvälisen tutkimuksen, jonka mukaan lapsella 

on luontaisesti taipumus uskoa johonkin suurempaan maailman luoneeseen, Juma-

laan. Usko antaa elämälle perustan, joka toimii pohjana identiteetin kehittymisel-

le. Usko auttaa lasta myös ymmärtämään ja sisäistämään elämän rajallisuuden ja 

pohtimaan äärettömyyttä ja pyhyyttä. Usko auttaa lapsia myös oppimaan tasa-

arvoa, sillä Jumalan luomana jokainen on arvokas. Myös Lapsen oikeuksien julis-

tus sisältää lapsen oikeuden uskontoon ja vakaumukseen. Eettisyyden, arvojen ja 

uskonnon alueella lasten kasvattaminen on vanhempien velvollisuus ja oikeus. 

(Pikkuväki 2014, 5.) 

 

Lasten päivähoitoa koskevan lain (L36/1973) 2 a § mukaan: 

”… Lapsen iän ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti päivähoidon tulee 

yleinen kulttuuriperinne huomioon ottaen edistää lapsen fyysistä, sosiaa-

lista ja tunne-elämän kehitystä sekä tukea lapsen esteettistä, älyllistä, eet-

tistä ja uskonnollista kasvatusta. Uskonnollisen kasvatuksen tukemisessa 

on kunnioitettava lapsen vanhempien tai holhoojan vakaumusta. ”  

 (L25.3.1983/304.) 

 

Majakangas (2006) toteaa progradu -tutkielmassaan, että päivähoidon uskonto-

kasvatuksen tavoitteena on ohjata lasta kohtaamaan uskonnollisia ilmiöitä ympä-

ristössään, tarjota lapsen eettiselle ja uskonnolliselle kehitykselle virikkeitä. Ma-
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jakankaan mukaan vanhempien odotukset uskontokasvatuksesta kohdistuvat usein 

päivähoitoon, josta he toivovat saavansa siihen tukea. Uskontokasvatus päivähoi-

dossa on kasvatuskumppanuutta, ja vanhempien kanssa on keskusteltava ja yhdes-

sä sovittava siitä, millaista uskontokasvatusta he lapselleen toivovat. Uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio tulee kirjata lapsikohtaisesti varhaiskasvatussuunni-

telmaan. Varhaiskasvatuksessa huomioidaan uskontodialogi kaikissa vuorovaiku-

tussuhteissa. Uskontodialogilla tarkoitetaan toisen uskonnon edustajan tasavertais-

ta kohtaamista. Varhaiskasvatuksessa pyritään tasavertaisuuteen uskontoon liitty-

vien asioiden äärellä, kuten uskonnon näkökulmat ja kokeminen eri henkilöiden 

välillä. Uskontodialogi tapahtuu arjen erilaisissa tilanteissa ihmisten kohdatessa 

toisensa ja toimiessaan keskenään.  

Kallioniemen (2014) mukaan viime vuosien yhteiskunnallisten muutosten vuoksi 

uskontokasvatus on tullut erittäin tärkeäksi. Keskustelu uskontokasvatuksesta eri 

puolilla Eurooppaa on historiassamme aktiivisinta. Uskontokasvatusta on pidetty 

tärkeänä osana varhaiskasvatuksen arvokasvatuksena, ihmisoikeuskasvatuksena, 

kansalaiskasvatuksena, globaalina kasvatuksena sekä eri kulttuurien välisenä kas-

vatuksena. Uskontokasvatus on tärkeää, koska lapsi elää niiden arvojen ja elämä-

tapojen keskellä, jota uskontokasvatus edustaa. Uskontokasvatus kulttuurisesta 

näkökulmasta auttaa lasta kulttuuri-identiteetin luomisessa ja lapsi ymmärtää pa-

remmin juuriaan. Lapsen tasapainoisen kulttuuri-identiteetin rakentuminen vaatii 

päiväkodin työntekijältä tasa-arvoista suhtautumista, mahdollistamalla lapsen tu-

tustumisen omaan uskontoon ja kulttuuriin ja niihin liittyviin tapoihin, perinteisiin 

ja käytäntöihin. Lapsen tulee voida kokea olonsa turvalliseksi pohtiessaan ja hil-

jentyessään suurten kysymysten äärelle. Uskontokasvatus antaa lapsille heidän 

tarvitsemiaan valmiuksia, jotka auttavat lasta kasvamaan tasapainoisiksi ihmisiksi. 

Uskontokasvatusta tarvitaan koko yhteiskunnassamme eettisten arvojen ja moraa-

lin ylläpitämiseen.  

 

Kallioniemen (2014) mukaan uskontokasvatusta tarvitaan, jotta voidaan opettaa 

sietokykyä uskonnollista ja katsomuksellista erilaisuutta kohtaan. Varhaiskasva-

tuksessa uskontokasvatus muodostuu uskonnollisista, hengellisistä ja henkisistä 

asioista ja ilmiöistä. Varhaiskasvatuksessa tutustutaan lapsen omaan uskontoon tai 
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katsomukseen ja sen perinteisiin, tapoihin sekä käytäntöihin. Lapselle annetaan 

mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen sekä pohdintaan. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sana-

tonta sekä symbolista herkkyyttä korostetaan sekä sen kunnioittamista ja vahvis-

tamista. Lapsen identiteetin muodostumiseen on uskontokasvatuksella tärkeä roo-

li, koska uskonto koskettaa ihmisen minuutta syvällisesti. Yksilön arvo- ja katso-

musjärjestelmän rakentumisessa uskonnolla on tärkeä rooli.  

 

Majakangas (2006, 24-28) toteaa että, päiväkodeissa uskontokasvatusta voidaan 

toteuttaa esimerkiksi juhlissa, retkillä, kerronnalla, vierailuilla ja jokapäiväisessä 

toiminnassa. Uskontokasvatuksen tulisi olla kokemiseen pohjautuvaa, verbaalisen 

opettamisen sijaan. Lapsen uskontokasvatusta tulee rakentaa hänen kokemuksien 

varaan, sillä kokemusten kautta lapsen on helpompi ymmärtää opetukseen liitty-

vää uskonnollista sanomaa. Useiden kulttuurien ja uskontojen esiintyminen päi-

väkodeissa merkitsee usein uskontokasvatuksen muuttumista enemmän eettisyy-

den opettamiseksi tai katsomuskasvatukseksi. Kasvattaja joutuu erityisesti pohti-

maan omaa tapaansa puhua lapsille uskonnollisista asioista. Kasvattaja ei saa siir-

tää omia uskonnollisia käsityksiään lapsille, jonka tarkoituksena on estää lapsen 

joutumista käännytyksen kohteeksi. Kasvattajalla kuitenkin on oikeus ilmaista 

kantansa uskontokysymyksiin mielipiteenään. Uskontokasvatukselle ei varsinai-

sesti ole olemassa selkeitä yhteisiä suuntaviivoja ja normeja. Uskontokasvattajalta 

vaaditaan avoimuutta lapsen muutoksille ja kasvulle, arvojen ja kokemusten välit-

tämistä lapsille, sekä tulevaisuuteen kasvattamista. (Majakangas 2006, 24-28.) 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia toiveita ja odotuksia vanhemmilla 

on Vaasan kristillisen koulun päivähoidosta ja niiden toteutumista. Lisäksi halut-

tiin selvittää, mitkä tekijät vaikuttivat vanhempien valitessa lapselleen Vaasan 

kristillisen koulun päivähoidon. Tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää mah-

dollisia huolenaiheita päivähoidon alkaessa, sekä miten kristillistä päivähoitoa tu-

lisi vanhempien mielestä mahdollisesti kehittää. Lisäksi pyrittiin selvittämään, 

miten päivähoito on näkynyt lapsen arjessa; arvoissa, taidoissa ja vanhempien 

odotuksissa.  

 

4.1 Aineistonkeruu 

Aineisto kerättiin kyselylomakkeiden avulla Vaasan kristillisen koulun päivähoi-

dossa olevien sekä 1.-2. luokalla olevien lasten vanhemmilta kyselylomakkeen 

(LIITE 1) ja (LIITE 2) avulla. Koululaisten vanhempien vastauksista huomioitiin 

tutkimuksessa ne, joiden lapsi/lapset olivat olleet Vaasan kristillisen koulun päi-

vähoidossa ennen koulun aloitusta. Päivähoidossa olevien lisäksi kysely tehtiin 

myös 1. ja 2. luokalla olevien vanhemmille, jotta saataisiin riittävä aineisto tutki-

mukseen. Kyselylomake sisälsi avoimia sekä monivalintakysymyksiä. Lisäksi 

vanhemmilla oli kyselyssä mahdollisuus antaa risuja/ruusuja. Anonymiteetin säi-

lyttämiseksi saadut vastaukset molemmilta tutkimuksen kohderyhmiltä yhdistet-

tiin, jolloin tutkimuksessa saaduista vastauksista ei selviä oliko vastaajan lapsi 

koulussa vai päivähoidossa. 

 

Kyselylomakkeita (LIITE 1 ja LIITE 2) jaettiin tutkimuksen kohderyhmille tam-

mikuussa 2014, ja vastausaikaa oli yksi viikko. Kyselylomakkeita jaettiin 19 kap-

paletta Vaasan kristillisen koulun henkilökunnalle, joka toimitti kyselylomakkeet 

vastaajille. Luotettavuuden, eettisyyden sekä anonymiteetin säilyttämiseksi vas-

taajille annettiin suljettava palautuskuori. Suljetut kirjekuoret vanhemmat palaut-

tivat Vaasan kristilliseen kouluun, josta ne myöhemmin haettiin.  
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4.2 Kyselylomakkeen suunnittelu ja rajaus 

Tutkimus ja aiheen valinta toteutettiin yhteistyössä Vaasan kristillisen koulun 

kanssa. Kysymykset pyrittiin laatimaan siten, että niistä saadut vastaukset palveli-

sivat mahdollisimman hyvin päiväkodin tarpeita. Osa kysymyksistä on suunniteltu 

siten, että vastaukset arvioivat laatua, ja näin Vaasan kristillinen koulu saa tietoa 

siitä, missä on onnistuttu ja mitä mahdollisesti tulisi kehittää. Vanhemmilla oli 

kyselylomakkeen myötä mahdollisuus anonyymisti ilmaista mielipiteitään. Tut-

kimuksen kohderyhmänä olivat päivähoidossa olevien lasten vanhemmat, sekä 1. 

ja 2. luokan lasten vanhemmat. Tutkimus toteutettiin kyselomakkeiden avulla ja 

kohderyhmiltä kysyttiin toiveita, odotuksia, sekä kokemuksia päivähoidosta Vaa-

san kristillisessä koulussa. Lisäksi kyselylomakkeen lopussa vanhemmat saivat 

halutessaan omin sanoin antaa palautetta yleisellä tasolla, jonka ansiosta kyselyssä 

vanhemmilta saatiin myös sellaista tietoa ja mielipiteitä, joita lomakkeessa ei 

mahdollisesti kysytty. Kyselylomake sisälsi sekä avoimia, että puolistrukturoituja 

kysymyksiä. Pääsääasiallisesti kysymykset olivat kuitenkin avoimia kysymyksiä.  

Kyselylomakkeet suunniteltiin siten, että vastaaminen olisi mahdollisimman help-

poa, joka huomioitiin pituudessa ja ulkoasun selkeydessä. Kysymykset muotoiltiin 

yksinkertaisiksi ja helposti ymmärrettäviksi. Kyselylomakkeeseen vastaaminen, 

sekä palauttaminen toteutettiin siten, että anonymiteetti säilyi. (Hiitola 2014.) Tä-

män uskottiin lisäävän vastausten määrää.  

 

4.3 Aineiston analyysi 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen, jonka pyrkimyksenä on löytää ja tuo-

da esiin tosiasioita (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 157, 160). Kvalitatiivi-

nen tutkimus käsittää kokonaisen joukon erilaisia tutkimuskäytäntöjä (Metsä-

muuronen 2006, 83). Saatu aineisto käytiin huolellisesti läpi. Avoimet kysymyk-

set, joihin vanhemmat saivat vastata omin sanoin, käsiteltiin aineistolähtöisen si-

sällönanalyysin keinoin. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä aineisto proses-

soidaan, siten että se pelkistetään, ryhmitellään ja tutkittaville asioille luodaan teo-

reettiset käsitteet, tärkeää on ymmärtää vastaajan näkökanta. Sisällönanalyysia 

voidaan jatkaa kvantifioimalla aineisto luokittelun jälkeen, laskemalla kuinka mo-
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nesti sama asia tutkimusaineistossa esiintyy. Analyysi pohjautuu tulkintaan ja 

päättelyyn. Käsitteitä yhdistellään ja sen avulla saadaan vastaus tutkimustehtä-

vään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108, 112.)  

 

Kysymykset pyrittiin muotoilemaan mahdollisimman tarkasti ja spesifisti, jotta 

tulkinnanvaraa jäisi mahdollisimman vähän. Kaikki kysymyksiin saadut vastauk-

set muutettiin graafiseen muotoon, lukuun ottamatta viimeistä kysymystä, jossa 

vanhemmat saivat ilmaista yleisesti mielipiteitään. Graafisesti esitetyistä kuvioista 

on helpompi tarkastella tuloksia. Sitaateilla havainnollistettiin vastausten analyy-

sia. Sitaatit ovat vastaajien suoria lainauksia, jotka on poimittu kyselylomakkeista. 

Sitaattien lisäämisessä huomioitiin anonymiteetti, eikä sitaateista pysty tunnista-

maan kyselyyn vastannutta. 

 

4.4 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksessa on tutkittu, sitä mitä on tarkoituskin, eli tutkimus on validi. Vali-

diuteen eli luotettavuuteen pystytään vaikuttamaan kohderyhmän ja sille esitetty-

jen kysymysten asettamisella. Avoimissa kysymyksissä vastaajan henkilöllisyys 

saattaa paljastua, joten siksi anonymiteetin säilyttäminen on tärkeää. Tutkimuksen 

eettisyyden säilyttämiseksi vastaukset on luokiteltava ja niiden lainaaminen täytyy 

tapahtua siten, ettei vastaajaa voida tunnistaa. Tutkimuksessa saadut vastaukset 

tyypiteltiin, jonka pohjalta teemat valikoituivat. Tyypittelyn tarkoituksena on teh-

dä yleistyksiä tietyistä teemoja koskettavista näkemyksistä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2013, 93).  

 

Kyselylomaketta suunniteltaessa kysymykset haluttiin miettiä huolellisesti ennen 

tutkimuksen toteuttamista. Kyselylomake testattiin myös ulkopuolisella, jotta voi-

tiin varmistua siitä, että se on ymmärrettävissä siten kuin oli tarkoituskin. Kysely-

lomakkeita suunniteltaessa otettiin huomioon myös se, etteivät kysymykset olisi 

johdattelevia, joka vaikuttaisi negatiivisesti tulosten luotettavuuteen. Kysymykset 

suunniteltiin siten, että vastaajalla olisi mahdollisuus vastata mahdollisimman to-

tuudenmukaisesti. Tutkijan ei tule kontrolloida vastauksia kysymysten muotoilul-
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la, vaan analyysin pitää tapahtua aineistoon vastanneiden ehdoilla. (Tuomi & Sa-

rajärvi (2013, 97.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvata kahdella termillä, reliabiliteetilla ja 

validiteetilla. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimus on toistettavissa ja 

validiteetti viittaa tutkimuksen tarkoitukseen, tutkitaanko sitä mitä on tarkoitus.   

Tutkimuksen validiteettiin on vaikuttanut aika siten, että kysely on toteutettu päi-

vähoidossa olevien lasten vanhempien lisäksi niille, joiden lapsi/lapset ovat olleet 

Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa aiemmin. Vaasan kristillisen koulun päi-

vähoidossa tällä hetkellä olevien lasten vanhempien vastaukset ovat tarkempia 

kuvauksia, sillä ne ovat tuoreita. Koulussa olevien lasten vanhemmilta kysyttiin 

päivähoidosta menneessä muodossa, eivätkä tuntemukset ja kokemukset ole vält-

tämättä niin hyvin säilyneet muistissa, kun päivähoidosta on kulunut pidempi ai-

ka. Vastauksiin vaikuttaa myös se, että mennyttä ja nykyhetkeä koskevat vastauk-

set hankittiin samalla kertaa ja tulokset esiteltiin yhdessä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2013, 85.) 

 

Tulokset olisivat olleet mahdollisesti luotettavampia, mikäli ne olisi hankittu kai-

kilta päivähoidon alkaessa. Kyselyn vastausprosentti oli 73,7 prosenttia, joka vai-

kuttaa kyselyn luotettavuuteen, sekä tulosten yleistettävyyteen. Opinnäytetyön 

tutkimusta toteutettaessa on huomioitava se, että tärkeintä ei ole aineiston määrä 

ja koko, vaan tulkintojen syvyys ja kestävyys. (Tuomi&Sarajärvi 2013, 85) 

 

Kyselyn suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että tausta-

tiedot olivat oleellisia tutkimuksen kannalta, eivätkä ne siten vaikuta negatiivisesti 

tutkimuksen eettisyyteen. Lasten nimiä sisältäviä tai helposti tunnistettavia suoria 

lainauksia ei käytetty, vaikka tutkimuksessa saadut vastaukset olivat pääosin posi-

tiivisia. 

 

Tutkimuksen eettisyyttä tukee myös Vaasan kristilliseltä koululta saatu tutkimus-

lupa (LIITE 3), sekä kyselyn suunnittelu yhteistyössä Vaasan kristillisen koulun 

kanssa. Kyselylomakkeet hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen valmistuttua. 
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Tutkimuksesta reliaabelin eli luotettavan tekee se, että se on toistettavissa. Jos tut-

kimus toteutettaisiin uudelleen, tulokset olisivat luultavasti samankaltaiset. Tut-

kimuksessa saadut vastaukset eivät ole yleistettävissä kohteena olleen päiväkodin 

ulkopuolelle. 
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5  TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimuksella haluttiin selvittää vanhempien mielipiteitä ja kokemuksia Vaasan 

kristillisen koulun päivähoidosta ja tuottaa tietoa kohdepäiväkodin työntekijöille, 

varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville, sekä kaikille, jotka ovat aiheesta 

kiinnostuneita. 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeiden avulla. Tutkimus on kvalitatii-

vinen, eli laadullinen ja aineisto analysoitiin aineistolähtöistä sisällönanalyysin 

avulla. Kysely toteutettiin Vaasan kristillisen koulun sekä päivähoidossa että 1.-2. 

luokalla olevien lasten vanhemmille, joiden lapsi/lapset olivat olleet kyseisessä 

päivähoidossa. Kysely toteutettiin yhteensä 19 (100 %) henkilölle, joista 14 

(73,7%) henkilöä vastasi kyselyyn.                                                                                                                                                           

Kyselylomakkeet olivat sisällöltään samanlaiset, 1. ja 2. luokan vanhemmille oli 

yksi kysymys enemmän, jonka tarkoituksena oli selvittää koululaisista ne lapset, 

jotka olivat olleet Vaasan kristillisessä koulussa päivähoidossa. Tutkimukses-

samme huomioitiin ne, jotka olivat olleet Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa 

ennen koulun aloitusta. Päivähoidossa olevien lasten vanhemmille tehty kysely-

lomake sisälsi 8 kysymystä (LIITE 1). Koulussa 1. ja 2. luokalla olevien lasten 

vanhemmille tehty kyselylomake sisälsi 9 kysymystä (LIITE 2).  

Kysymykset suunniteltiin siten, että vanhemmat, joiden lapsi/lapset eivät olleet 

Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa ohjattiin siirtymään kysymykseen 8. 

Päivähoidossa olevien lasten vanhempia oli neljä (4) vastaajista, ja vastaajista 

kymmenen (10) oli 1. ja 2. luokkalaisten vanhempia. Kysely toteutettiin tutkimus-

kohteena olleen päiväkodin sekä päivähoidossa että 1.-2. luokalla olevien lasten 

vanhemmille, joiden lapsi/lapset olivat olleet Vaasan kristillisen koulun päivähoi-

dossa.  
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Kuviossa 2 kuvataan vastanneiden määrää yhteensä, sekä vastanneiden jakautu-

mista päiväkodissa olevien ja 1. ja 2. luokalla olevien lasten vanhempien välillä. 

 

Kuvio 2. Kyselyyn vastanneiden jakautuminen. 

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä neljätoista (14) vanhempaa, joista 1.-2. 

luokalla olevien lasten vanhempia oli kymmenen (10), ja päivähoidossa olevien 

lasten vanhempia oli neljä (4). Kaikkien neljäntoista (14) vastanneiden lapset oli-

vat olleet aiemmin, tai olivat kyselyhetkellä päivähoidossa Vaasan kristillisessä 

koulussa.  

14

10

4

Kyselyyn vastanneet yhteensä joista 1.-2. luokalla olevien lasten
vanhempia

joista päivähoidossa olevien lasten
vanhempia

Kyselyyn vastanneiden jakautuminen
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5.1 Vaasan kristillisen koulun päivähoidon valintaan vaikuttaneet tekijät 

Kysymys oli avoin. Kuviosta 3 käy ilmi, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet Vaasan 

kristillisen koulun päivähoidon valintaan. Kysymys koski Vaasan kristillisen kou-

lun päivähoidossa olevien/olleiden lasten vanhempia. Kysymykseen vastasi kol-

metoista (13) vanhempaa.  

 

Kuvio 3. Vaasan kristillisen koulun päivähoidon valintaan vaikuttaneet tekijät il-

maisuina. 

Tutkimuksessa saatiin yhteensä 26 ilmaisua liittyen Vakrin valintaan vaikuttaneis-

ta tekijöistä. Ilmaisuista 9 (34,6 %) mainittiin päiväkodin koko ja turvallisuus.  

9

6 6

2 2

1

Päiväkodin koko
ja turvallisuus

Kristilliset arvot Koulun ilmapiiri Sijainti &
perhesyyt

Juhlaperinteiden
kunnioittaminen

Henkilökunta

Vakrin valintaan vaikuttavat tekijät
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Kristilliset arvot ilmaistiin 6 (23,1 %) kertaa, myös koulun ilmapiiri sai 6 (23,1 %) 

ilmaisua. Sijainti & perhesyyt, sekä juhlaperinteiden kunnioittaminen ilmaistiin 2 

(7,7 %) kertaa. Henkilökunta ilmaistiin 1 (3,8 %) kerran.  

Päiväkodin koko ja turvallisuus (9). Vastaukset, jotka koskivat päiväkodin kokoa 

ja turvallisuutta, saivat tyypillisimmin seuraavia ilmaisuja: 

”Vakri on pieni ja turvallinen” 

”Koulun pieni koko” 

”Turvallinen ympäristö” 

Kristilliset arvot (6). Vastaukset, jotka koskivat kristillisiä arvoja, saatiin tyypilli-

simmin seuraavia ilmaisuja: 

”Kristilliset arvot säilyy” 

”Hengelliset arvot, kristillisyys” 

”Arkisten asioiden lisäksi toivomme, että päivähoidossa korostuisi 

lähimmäisenrakkaus, rukous ja Raamatun opetus” 

Koulun ilmapiiri (6). Vastaukset, jotka koskivat koulun ilmapiiriä, saatiin tyypilli-

simmin seuraavia ilmaisua: 

  ”Lämmin ja turvallinen ilmapiiri” 

  ”Pieni ja turvallinen ilmapiiri” 

Sijainti ja perhesyyt (2). Koulun sijaintia ja perhesyitä koskevat vastaukset, saivat 

seuraavanlaiset ilmaisut: 

  ”Sisar oli Vakrissa, joten kyyditseminen helpottui” 

  ”Hyvät kulkuyhteydet” 
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Juhlaperinteiden kunnioittaminen (2). Vastaukset, jotka koskivat koulun juhlape-

rinteiden kunnioittamista, saatiin seuraavanlaiset ilmaisut: 

”Haluamme lastemme kuulevan ja näkevän perinteisen jouluevan-

keliumin esityksen joulujuhlassa” 

”Haluamme lasten laulavan Suvivirttä kevätjuhlassa” 

Henkilökunta (1). Vastaus, jotka koskivat koulun henkilökuntaa, saatiin seuraa-

vanlainen ilmaisu: 

  ”Henkilökunta oli meille tuttua ja ovat mukavia” 

Vanhempien päivähoitopaikan valinnassa on vaikuttanut saatujen ilmaisujen pe-

rusteella eniten Vaasan kristillisen koulun päiväkodin koko sekä ryhmäkoko ja 

turvallisuus. Vaasan kristillinen koulu on kooltaan suhteellisen pieni koulu, jossa 

oppilaita on noin 90. Uskontokasvatus koetaan tärkeänä osana varhaiskasvatusta 

ja kristillisten perinteiden halutaan säilyvän saatujen vastausten perusteella. Seu-

raavaksi eniten valintaan oli vaikuttanut kristilliset arvot sekä koulun ilmapiiri. 

Kristilliset arvot koettiin tärkeiksi ja niiden kunnioittaminen jokapäiväisessä toi-

minnassa. Koulunilmapiiri oli ilmaisujen perusteella merkittävä osa valintaan vai-

kuttaneista tekijöistä. Kolmanneksi eniten ilmaisuja saatiin koulun sijainnin ja 

perhesyiden sekä juhlaperinteiden kunnioittamiseen liittyvistä tekijöistä. Vaasan 

kristillisen koulun valintaan oli vaikuttanut sijainti ja hyvät kulkuyhteydet, sisa-

russuhteet ja sijainti. Lisäksi mainittiin henkilökunnan merkitys valintaan vaikut-

tavana tekijänä. (Ks. luku 2.5) 

Kaskela ja Kronqvist (2007, 24) toteavat lasten ja heidän perheiden tarvitsevan 

aitoja, empaattisia ja lämminhenkisiä kasvatuskumppaneita. Tutkimuksen tulok-

sissa nousi esiin henkilökunnan tärkeys, joka lisää yhteistyön onnistumista ja kes-

kinäistä luottamusta. Henkilökunnan pysyvyys auttaa luomaan pitkäaikaista kas-

vatuskumppanuussuhdetta, joka osaltaan vaikuttaa positiivisesti luottamuksen 

syntymiseen. Suhteen tulee olla avoin ja luottamuksellinen.  
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Juhlaperinteiden kunnioittaminen on vanhempien mielestä tärkeää koska, ne tar-

joavat lapselle erityisiä tapahtumia tavanomaiseen arkeen. Lisäksi ne edustavat 

jatkuvuutta ja niiden avulla lapsi oppii ymmärtämään ja hahmottamaan vuoden 

kulkua. Juhlapyhät antavat mahdollisuuden sekä tilaisuuden pohtia ja ihmetellä 

yhdessä lapsen kanssa kristillisyyttä ja kristinuskoa sekä niiden merkitystä (Pik-

kuväki, 2014, 2). 

5.2 Vanhempien toiveet ja odotukset Vakrin päivähoidosta 

Kyselylomake sisälsi kysymyksen, miten vanhempien toiveet ja odotukset päivä-

hoidosta olivat toteutuneet. Kuviossa 4 kuvataan vanhempien päivähoitoon liitty-

vien toiveiden ja odotusten täyttymistä. Kysymykseen vastasi yksitoista (11) van-

hempaa.  

 

13

8 8

Kasvun tukeminen Kristillinen ympäristö Lapsen yksilöllisyyden
huomioiminen

Toiveet ja odotukset Vakrin päivähoidosta
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Kuvio 4. Vanhempien ilmaisut toiveista ja odotuksista Vakrin päivähoidossa.  

Tutkimuksessa saatiin yhteensä 29 ilmaisua liittyen vanhempien toiveisiin odo-

tuksiin Vakrin päivähoidosta. Ilmaisuista 13 (44,8 %) koski kasvun tukemista. Il-

maisuista 8 (27,6 %) liittyi kristilliseen ympäristöön, ja 8 (27,6 %) ilmaisua lapsen 

yksilölliseen huomioimiseen.  

Kasvun tukeminen (13). Vastaukset, jotka koskivat kasvun tukemista, saivat tyy-

pillisimmillään seuraavanlaisia ilmaisuja: 

"Lapsemme saa oppia, kasvaa ja kehittyä rauhassa" 

"Lapsi saa hyvää esiopetusta" 

"Sosiaalisten taitojen harjoittelua turvallisessa ympäristössä" 

Kristillinen ympäristö (8). Vastaukset, jotka koskivat kristillistä ympäristöä, saivat 

tyypillisimmillään seuraavanlaisia ilmaisuja. 

"Kannustava ilmapiiri kristillisten arvojen mukaisesti" 

"Kristillinen ympäristö" 

"...että päivähoidossa korostuisi lähimmäisen rakkaus, rukous ja 

Raamatunopetus" 

Lapsen yksilöllinen huomioiminen (8). Vastaukset, jotka koskivat lapsen yksilölli-

syyden huomioimista, saivat tyypillisimmillään seuraavanlaisia ilmaisuja: 

  ”Toivomme, että lapsi saa kehittyä rauhassa” 

  ”Lapsen yksilöllisyyden huomioiminen” 

  ”Erilaisuuden hyväksyminen” 

Saatujen ilmaisujen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että vanhempien toi-

veina ja odotuksina oli Vaasan kristillisen koulun päivähoidolta kasvun tukemi-

nen, kristillistä ympäristöä, sekä lapsen yksilöllinen huomioiminen (ks. luku 2). 
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Kristillisyys on vanhempien mielestä tärkeä osa varhaiskasvatusta, tätä johtopää-

töstä tukee myös tutkimuksen muiden kysymysten vastaukset. Lapsi elää erilaisis-

sa arkielämän tilanteissa hengellisyyttä, joka kasvaa aikuisten ja lasten välillä tur-

vallisessa vuorovaikutuksessa. Työntekijöiden tehtävänä on luoda kasvuympäris-

tö, jossa huomioidaan lapsen hengellistä herkkyyttä. (Pikkuväki 2014, 5-6.)  

5.3 Vanhempien toiveiden ja odotusten toteutuminen Vaasan kristillisen koulun 

päivähoidossa 

Kyselylomake sisälsi kysymyksen, miten vanhempien toiveet ja odotukset olivat 

toteutuneet päivähoidossa. Kysymykseen vastasi kahdeksan (8) vanhempaa.  Ku-

viossa 5 esitellään vastausten jakautumista.  

 

6

2
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Täysin Jossain määrin Heikosti Eivät lainkaan

Toiveiden ja odotusten toteutuminen
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Kuvio 5. Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa olevien/olleiden lasten van-

hempien toiveiden ja odotusten toteutuminen päivähoidossa. 

Kysymykseen vastanneista 6 (54,5 %) vanhempaa vastasi, että heidän toiveet ja 

odotukset olivat täysin toteutuneet. Kysymykseen vastanneista 2 (18,2 %) vastasi, 

että toiveet ja odotukset olivat jossain määrin toteutuneet.  

Vastausten jakautumisesta voidaan päätellä, että vanhempien toiveet ja odotukset 

täyttyivät hyvin tai melko hyvin. Heikosti tai eivät lainkaan vastausvaihtoehdot 

eivät tulleet valituiksi kertaakaan, josta voidaan päätellä toiveiden ja odotusten 

toteutumisesta. Vanhempien toiveiden ja odotusten täyttyminen hyvin ja melko 

hyvin kertovat vanhempien tyytyväisyydestä lastensa hoitoon. Yksikään vastaajis-

ta ei vastannut toiveiden ja odotusten toteutuneen heikosti tai ei lainkaan. Tästä 

voidaan päätellä, että kaikki vastaajat olivat tyytyväisiä. 
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5.4 Mahdolliset huolenaiheet päivähoidon aloitukseen liittyen 

Kyselyllä haluttiin myös selvittää oliko vanhemmilla mahdollisesti jotain huolen-

aiheita liittyen päivähoidon aloitukseen. Kysymykseen esitettiin jatkokysymys, 

jossa huolenaiheita kokeneita pyydettiin kertomaan esimerkki huolenaiheestaan. 

Kysymykseen vastasi kahdeksan (8) vanhempaa. Kuviossa 6 esitellään vastausten 

jakautuminen. 

 

Kuvio 6.  Mahdolliset huolenaiheet ennen päivähoidon aloitusta. 

Vastaajista 6 (54,5 %) vastasi, ettei heillä ollut huolenaiheita päivähoidon alkaessa 

ja 2 (18,2 %) vastasi, että heillä oli ollut huolenaiheita päivähoidon alkaessa. 

Kysymyksellä haluttiin selvittää olivatko vanhemmat kokeneet mahdollisia huo-

lenaiheita päivähoidon alkaessa ja jos olivat, niin heitä pyydettiin kertomaan huo-

6
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lenaiheista seuraavassa kysymyksessä, joka oli avoin kysymys. Huolenaiheita ko-

keneiden ilmaisut olivat seuraavanlaisia: 

"Miten erittäin aktiivinen lapsemme pärjää päivähoidossa" 

"Lapsemme oli nirso ruuan suhteen, joten syöminen ja uusiin ruo-

kiin tutustuminen jännitti" 

Saatujen vastausten perusteella voidaan päätellä, että vanhemmilla ei pääsääntöi-

sesti ollut huolenaiheita päivähoidon alkaessa. Vastaajista kaksi ilmaisi huolenai-

heita, jotka molemmat liittyivät lasten henkilökohtaisiin tottumuksiin ja tapoihin.  
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5.5 Päivähoidon vaikutus lapsen arjessa 

Kyselylomake sisälsi kysymyksen, jolla haluttiin selvittää millaisia vaikutuksia 

päivähoidolla on ollut lapsen arkeen. Kysymykseen vastasi yksitoista (11) van-

hempaa. Kysymys oli avoin. Kuviosta 7 käy ilmi millaisia vaikutuksia Vaasan 

kristillisen koulun päivähoidolla koettiin olevan lapsen arjessa.  

 

Kuvio 7. Ilmaisut päivähoidon vaikutuksesta lapsen arjessa. 

Tutkimuksessa tuli 27 ilmaisua yhteensä liittyen päivähoidon vaikutukseen lapsen 

arjessa. Ilmaisuista 10 (37,0 %) mainittiin kristillisyyden vahvistuneen, 6 (22,2 %) 

ilmaisussa mainittiin oppiminen. Ilmaisuista 5 (18,5 %) koski vanhempien toivei-
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den toteutumista. Vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö ilmaistiin 4 

(14,8 %) kertaa, ja arvojen vahvistuminen ilmaistiin 2 (7,4 %) kertaa. 

Kristillisyyden vahvistuminen (10). Kristillisyyden vahvistumista koskevat ilmai-

sut olivat seuraavanlaisia: 

”Lapsi kristillinen arvopohja vahvistui hyvällä tavalla…” 

”Päiväkodin ja kodin yhtäläiset arvot vahvistuivat.” 

Oppiminen (6). Oppimista koskevat ilmaisut olivat seuraavanlaisia: 

  ”Lapsi oppi uusia asioita” 

  ”Lapsi on oppimassa lukemaan” 

  ”Lapsi jaksaa keskittyä pidempiä aikoja” 

Vanhempien toiveiden toteutuminen (5). Vanhempien toiveiden toteutumista kos-

kevat ilmaisut olivat tyypillisimmillään seuraavanlaisia: 

  ”Odotuksemme ovat täyttyneet” 

  ”Toiveemme on huomioitu” 

Vanhempien ja henkilökunnan välinen yhteistyö (4). Vanhempien ja henkilökun-

nan välistä yhteistyötä koskeva tyypillisin ilmaisu oli: 

  ”Henkilökunnan kanssa oli hyvä yhteys” 

Arvojen vahvistuminen (2). Arvojen vahvistumista koskevat ilmaisut olivat seu-

raavanlaisia: 

  ”Päiväkotiryhmän arvot olivat samoja kuin kotona” 

Oppiminen on tärkeä osa varhaiskasvatusta. Koivunen (2009) toteaa, että nykyi-

sen oppimiskäsityksen mukaan lapsi oppii kokonaisvaltaisesti kaikessa toiminnas-

sa aktiivisella läsnäololla sekä saamalla omakohtaisia kokemuksia oppimisympä-
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ristöstään olemalla ympäristön kanssa vuorovaikutuksessa. Päivähoidon tarkoitus 

on luoda lapselle turvallinen ympäristö, jossa lapsi huomioidaan yksilönä ja hä-

nestä välitetään. Lapseen tulee suhtautua positiivisesti, häntä tulee kuunnella ja 

olla läsnä. Päivähoidon tehtävä on tukea ja vahvistaa minäkuvaa ja itsetuntoa esi-

merkiksi palkitsemalla ja kehumalla. Turvallisuutta luodaan rutiineilla, johdon-

mukaisuudella ja rajoilla. Lapsen perustarpeista huolehtiminen ja lapsen ymmär-

täminen ja hyväksyminen ovat olennaisia osia varhaiskasvatusta. Koivusen (2009) 

mukaan edellä mainitut asiat ovat sellaisia, joita vanhemmat toivovat lapselleen. 
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5.6 Kristillisyyden kehittäminen koulussa 

Tutkimuksella haluttiin lisäksi selvittää, miten vanhempien mielestä kristillisyyttä 

mahdollisesti tulisi kehittää Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa. Kuviosta 8 

ilmenee, miten ilmaisut jakautuivat. Kysymykseen vastasi viisi (5) vanhempaa. 

 

Kuvio 8. Ilmaisut kristillisyyden kehittämisestä Vaasan kristillisessä koulussa. 

Ilmaisuja kristillisyyden kehittämiseen liittyen tuli yhteensä yksitoista (11). Ilmai-

suista 9 (81,8 %) koski kristillisen opetuksen lisäämistä. Vertaistuki ilmaistiin 1 

(9,1 %) kerran, samoin kunnioittava vuorovaikutus ilmaistiin 1 (9,1 %) kerran.  

Kristillisen opetuksen lisääminen (9). Kristillisen opetuksen lisääminen sai tyypil-

lisimmillään seuraavanlaisia ilmaisuja: 

9

1 1

Kristillisen opetuksen lisääminen Vertaistuki Kunnioittava vuorovaikutus

Kristillisyyden kehittäminen päivähoidossa
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"Voisiko koulussa tukea enemmän lapsen henk. koht. uskoa?(Esim. 

ohjata lasta Raamatun tutkimiseen oma-aloitteisesti.)" 

"Jokin Raamis-kerho koulupäivän jälkeen?" 

"Kristillisyys saa näkyä ihmissuhteissa ja toiminnan sisällöissä il-

man suuria saarnoja" 

Vertaistuki (1). Vertaistuki ilmaistiin seuraavasti: 

"Vanhemmille voisi antaa kuukaudeksi 2 perhettä (nimi), joita voisi 

muistaa muut perheet rukouksin." 

Kunnioittava vuorovaikutus (1). Kunnioittava vuorovaikutus ilmaistiin seuraavas-

ti: 

"Enemmän ottaa kantaa seuraamiseen ettei lapset kiusaa toisiaan 

tunnilla tai välitunnilla" 

5.7 Ruusut ja risut 

Tutkimuksella haluttiin lisäksi kysyä yleisiä mielipiteitä vanhemmilta, ja van-

hemmille annettiin mahdollisuus ilmaista risuja ja ruusuja halutessaan. 

Ruusut. Ruusuissa oli seuraavanlaisia kommentteja: 

- "Ruusuja rakkaudellisesta ja kannustavasta ilmapiiristä" 

- "Arkisesta 'jalat maassa' kristillisyydestä" 

- ”Yksilöllisyyden ja erilaisuuden arvostamisesta" 

- "Ruusut esikouluopettajalle ja avustajille joilla on paljon kärsi-

vällisyyttä ja huumoria" 

- "Ruusut tyytyväinen olen" 
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- "Esikoulun opettaja on ammattitaitoinen ja saa perheeltämme 

paljon ruusuja/kiitosta" 

- "Opettajat ovat ihania" 

- "Jumala on esillä arjessa" 

- "Viihtyisä koulu" 

- "Hienoa että tänä lukuvuonna on pyritty erityisesti puuttumaan 

kiusaamiseen" 

Risut. Risuissa oli seuraavanlainen kommentti: 

- "Joskus tehdään hätäisiä päätöksiä"  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää vanhempien mielipiteitä, toiveita ja odo-

tuksia kasvatukseen liittyvästä kristillisyydestä. Tutkimuksen tarkoitus oli selvit-

tää vanhempien odotusten toteutumista ja tuottaa tietoa Vaasan kristilliselle kou-

lulle, ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää 

esimerkiksi palveluiden kehittämiseen, ja vastaamaan perheiden muuttuvia tarpei-

ta.  

Kaikkiin kysymyksiin saatiin vastauksia, ja vastauksissa vanhemmat ilmaisivat 

pääosin tyytyväisyyttä. Palaute Vaasan kristilliselle koululle oli suurimmaksi 

osaksi positiivista. Vanhemmat ilmaisivat odotusten ja toiveiden toteutuneen hy-

vin, ja vanhemmat ovat kasvatuksen kristillisyyteen tyytyväisiä. Useassa vastauk-

sessa tuli ilmi kristillisyys, ja aihe onkin viime aikoina herättänyt yleisellä tasolla 

paljon keskustelua. Vanhemmat olivat tyytyväisiä siihen, että koulussa on mah-

dollista saada kristillisiin arvoihin pohjautuvaa kasvatusta, joka tukee kodin arvoja 

ja kasvatusta.  

Tutkimuksessa saatujen tulosten perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että van-

hempien valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat eniten koulun koko ja turvallisuus 

heidän valitessaan lapselleen päivähoitopaikaksi Vaasan kristillinen koulu. Lisäksi 

vastaajien valintaan vaikuttivat kristilliset arvot sekä koulun yleinen ilmapiiri, jo-

ka koettiin erittäin hyväksi. Valintaan vaikuttavia tekijöitä olivat myös koulun si-

jainti ja perhesyyt. Juhlaperinteiden kunnioittaminen koettiin tärkeäksi osaksi päi-

vähoitopaikan valintaan vaikuttavana tekijänä sekä henkilökunta, joka koettiin 

ammattitaitoiseksi ja miellyttäväksi.  

Vastaajien toiveet ja odotukset kohdistuivat kasvun tukemiseen, kristilliseen ym-

päristöön ja lapsen yksilöllisyyden huomioimiseen. Valtaosa vanhemmista koki, 

että odotukset ja toiveet toteutuivat täysin. Vanhempien vastausten perusteella, 

voidaan päätellä, että vanhempien odotukset ja toiveet lasten kasvun tukemisesta 

täyttyvät erittäin hyvin Vaasan kristillisessä koulussa. Suurimpien toiveiden ja 

odotusten kohteena oli myös kristillinen ympäristö, jonka vanhemmat ilmaisivat 

vastauksissaan toteutuneen. Vaasan kristilliseltä koululta odotettiin ja toivottiin 
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lapsen yksilöllisyyden huomioimista, johon vanhemmat ilmaisivat vastauksissaan 

olevan tyytyväisiä. Saatujen vastausten perusteella voidaan päätellä vanhempien 

olevan tyytyväisiä odotusten ja toiveiden täyttymiseen ja toteutumiseen, koska 

vastauksissa ei ilmaistu lainkaan tyytymättömyyttä.  

Tutkimuksella haluttiin selvittää myös mahdollisia huolenaiheita päivähoidon 

aloitukseen liittyen. Saatujen vastausten perusteella saatiin kaksi ilmaisua huolen-

aiheisiin liittyen, jotka liittyivät lapsen temperamenttiin sekä ruokailutottumuk-

siin. Saatujen ilmaisujen perusteella voidaan tehdä johtopäätös, että vastaajien 

huolenaiheet eivät kohdistuneet välittömästi Vaasan kristillisen koulun päivähoi-

toon. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Vaasan kristillisen koulun päivähoito 

on näkynyt lapsen arjessa (arvot, taidot, vanhempien odotukset). Saatujen ilmaisu-

jen perusteella vanhemmat kokivat yleisimmin päivähoidon näkyvän lapsen arjes-

sa kristillisyyden vahvistumisena, josta voidaan tehdä johtopäätös, että Vaasan 

kristillisen koulun päivähoidossa kristillisyys vahvistuu. Vanhempien mukaan 

päivähoito näkyi lapsen arjessa myös siten, että lapset oppivat uusia asioita ja tai-

toja. Päivähoidon koettiin näkyvän lapsen arjessa myös siten, että vanhempien 

toiveet ja odotukset päivähoidosta toteutuivat. Vanhempien odotusten toteutumis-

ta tukee se, että lapsi oppi uusia asioita ja taitoja. Saatujen vastausten perusteella 

vanhempien ja Vaasan kristillisen koulun henkilökunnan välinen yhteistyö vaikut-

ti vanhempien mukaan positiivisesti lapsen arkeen. Tästä voidaan päätellä, että 

kasvatuskumppanuuden merkitystä korostetaan Vaasan kristillisessä koulussa ja 

henkilökunnan sekä vanhempien välisellä yhteistyöllä on suotuisia vaikutuksia 

lapseen. Päivähoidon koettiin näkyvän lapsen arjessa siten, että lapsen arvot vah-

vistuivat päivähoidossa ollessaan. Arvojen vahvistuminen koettiin positiivisena 

asiana, joka tukee kodin kasvatusta.  

Tutkimuksella haluttiin selvittää miten kristillisyyttä tulisi mahdollisesti kehittää 

Vaasan kristillisessä koulussa. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä kristillisyyteen 

Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa. Saatujen vastausten perusteella, joissa 

oli ehdotuksia kristillisyyden kehittämiseksi, vanhemmista enemmistö haluaisi 
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kristillisen opetuksen lisäämistä. Yhdessä ilmaisussa mainittiin kehittämisehdo-

tuksena toimintaa, joka kehittäisi perheiden välistä vertaistukea. Lisäksi saatiin 

yksi ilmaisu liittyen kunnioittavan vuorovaikutuksen huomioimiseen kristillisyy-

den kehittämisessä. Kehitysideoiden vähäisestä määrästä voidaan päätellä että, 

vanhemmat ovat tyytyväisiä kristillisyyteen Vaasan kristillisessä koulussa.  
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7 POHDINTA 

Tutkimuksen tekeminen oli haastavaa ja mielekästä, joka vaati ajallisesti paljon. 

Tutkimuksen aiheen ja tutkimustehtävän selkeä rajaaminen helpotti kyselylomak-

keiden suunnittelua ja opinnäytetyön toteuttamista. Aiheen valinta oli mielekäs 

senkin takia, ettei sitä ole niin paljon tutkittu aikaisemmin. Kristillisyys on aihee-

na ajankohtainen, ja se on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua. Opinnäyte-

työ tehtiin melko tiiviillä aikataululla, joka edesauttoi aiheeseen syvällistä ja in-

tensiivistä paneutumista. Taustatyötä aiheen parissa tehtiin runsaasti, ja erityisesti 

aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta luettiin paljon. 

Kyselylomake suunniteltiin siten, ettei se olisi liian pitkä, sillä liian pitkä kysely 

saattaa aiheuttaa vastaajakatoa. Kysymykset suunniteltiin huomioiden vastaajien 

mahdollisuus vastata mahdollisimman totuudenmukaisesti. Kysymyksillä ei halut-

tu johdatella vastaamaan tietyllä tavalla, vaan vastaajalle haluttiin antaa tilaa ker-

toa vapaasti tuntemuksistaan. Opinnäytetyön prosessissa kiinnitimme erityistä 

huomiota kyselylomakkeen suunnitteluun, että se vastaisi opinnäytetyön tutki-

muksen tarkoitusta.  

Suuri osa opinnäytetyön tekemiseen käytetystä ajasta kului kyselylomakkeen 

suunnitteluun. Kyselylomake luetutettiin myös muutamalla ulkopuolisella henki-

löllä saadaksemme mahdollisimman realistisen kuvan sen toimivuudesta. Luetut-

tamisella saimme palautetta liittyen kyselylomakkeen toimivuuteen. Vastauspro-

sentti oli mielestämme hyvä, ja saimme riittävästi aineistoa tutkimuksen toteutta-

miseksi. Kyselylomakkeiden suunnittelussa olimme huomioineet vastausten ana-

lysointia, joten analysoinnin teko oli selkeää. Lisäksi huomioimme suunnittelussa 

tarkasti sen, kuinka pitkä vastausaika oli, vastausajaksi päätettiin yksi viikko. Vas-

tausajalla pyrittiin motivoimaan kyselyyn vastaamista ja lisäksi uskottiin, että vas-

tausprosentti on lyhemmällä vastausajalla suurin mahdollinen. Yllätyimme posi-

tiivisesti siitä, että lyhyessä vastausajassa vanhemmat olivat vastanneet kysymyk-

siin niitä syvällisesti pohtien ja monipuolisesti. Saatujen vastausten perusteella 

meille syntyi ajatus aiheen tärkeydestä, ja siitä että, aiheesta on tarve saada puhua 

ja jakaa kokemuksia. Vastaajat olivat pääosin huolellisesti miettineet vastauksi-
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aan, ja oli ilo huomata positiivinen suhtautuminen kyselyn toteuttamiseen. Mieles-

tämme tutkimus onnistui tarkoituksenmukaisesti ja tuotti lisää tietoa vanhempien 

toiveista ja odotuksista. Toivomme, että tutkimuksesta on hyötyä Vaasan kristilli-

selle koululle tulevaisuudessa. Uskomme opinnäytetyön lisäävän Vaasan kristilli-

sen koulun tunnettavuutta ja tarjoavan tietoa vanhemmille, jotka mahdollisesti va-

litsevat lapselleen varhaiskasvatuspaikaksi Vaasan kristillisen koulun. Saatujen 

tutkimustulosten kanssa olemme samaa mieltä siitä, että yleistä tietoa ja näkyvyyt-

tä Vaasan kristilliseltä koululta olisi mukava saada lisää.  

Anonymiteetin säilyttäminen oli tärkeää, ja siksi avoimet kysymykset suunnitel-

tiin huolella. Tutkimuksen eettisyyden säilyttämiseksi vastaukset luokiteltiin ja 

niiden lainaamisessa otimme huomioon sen, ettei vastaajaa voida tunnistaa. Tee-

mat valikoituivat tyypittelemällä. Tyypittelyä edesauttoi kysymysten tarkka ra-

jaaminen ja etukäteen suunnittelu.  

Tulosten luotettavuutta haluttiin parantaa myös siten, etteivät kysymykset ole joh-

dattelevia, ja että analyysi tapahtui vastanneiden ehdoilla. Tutkimus on mieles-

tämme toistettavissa, jolloin sitä voidaan kuvata reliaabeliksi ja validiksi. Validi-

teettiin saattoi vaikuttaa se, että kaikkien vastanneiden lapset eivät olleet Vaasan 

kristillisen koulun päivähoidossa kyselyhetkellä. Päivähoidossa kyselyhetkellä 

olevien lasten vanhempien vastaukset saattoivat olla tarkempia, sillä ne olivat tuo-

reempia kuin niiden vastaajien, joiden lasten päivähoidosta oli jo kulunut 1-2 

vuotta. Pohdimme myös kaikkien vastanneiden tulosten esittelemistä yhdessä, ja 

sen vaikutusta luotettavuuteen. Luotettavuutta olisi lisännyt se, että tulokset olisi 

hankittu vain kyselyhetkellä päivähoidossa olleiden lasten vanhemmilta, mutta 

toisaalta aineisto siinä tapauksessa olisi ollut tutkimusta varten liian pieni. Mikäli 

aikaa olisi ollut enemmän käytettävissä, olisi kyselyn voinut toteuttaa päivähoi-

dossa olevien lasten vanhemmille kahtena perättäisenä vuotena, jolloin aineistoa 

olisi ollut riittävästi, mutta vastauksiin olisi saattanut vaikuttaa päivähoidon ajan-

kohtaisuus. 

Taustatiedot olivat oleellisia kyselyn suunnittelussa ja toteutuksessa. Halusimme 

selvittää oliko vastaajan lapsi kyselyhetkellä Vaasan kristillisen koulun päivähoi-
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dossa vai koulussa. Tulokset esiteltiin yhdessä, joten validiteettiin ja reliabiliteet-

tiin voivat vaikuttaa se, että suurin osa vastaajista oli koulussa olevien vanhempia. 

Tutkimustulosten esittelyssä lainausten käyttöä pohdimme myös tarkkaan, jotta 

vastaajaa ei voitaisi tunnistaa.  

Vaasan kristillisen koulun antama tutkimuslupa tuki tutkimuksen eettisyyttä. 

Opinnäytetyön aihe suunniteltiin yhdessä Vaasan kristillisen koulun kanssa, ja 

kyselylomakkeet hävitettiin tutkimuksen valmistuttua.  

Olemme tyytyväisiä aineistonkeruumenetelmään, ja sen hankinnan toteuttami-

seen. Oli mukava huomata tutkimusta tehdessä, että sitä pidettiin tärkeänä ja kan-

nustavaa palautetta saatiin useilta vastaajilta.  

Jatkotutkimusideana uskontokasvatuksesta tai kasvatukseen liittyvästä kristilli-

syydestä voisi olla monia, sillä aihe on ajankohtainen, ja siitä on runsaasti viime 

aikoina käyty keskusteluja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja lakialoite aihee-

seen liittyen on vireillä. Mielenkiintoinen aihe voisi olla esimerkiksi lisääntyneen 

monikulttuurisuuden ja uskonnollisen monimuotoisuuden merkitys uskontokasva-

tukseen ja sen toteuttamiseen, miten varhaiskasvattajien tulisi toimia ryhmissä, 

joissa on useita eri uskontokuntien edustajia. Tutkimus voitaisiin toteuttaa lisäksi 

Vaasan kristillisen koulun varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, joka tekisi aihees-

ta laajemman. Olisi mielenkiintoista tutkia kasvatukseen liittyvää kristillisyyttä 

myös muissa päiväkodeissa tai kouluissa, millaisia toiveita ja odotuksia vanhem-

milla on. Lisäksi mietimme yhtenä jatkotutkimusideana toteuttaa vastaavanlainen 

tutkimus siten, että tutkimuksen aineisto kerättäisiin lapsilta. Mielestämme olisi 

tärkeää saada lapsen ääni enemmän esille, kysymällä samoja kysymyksiä heiltä. 

Lapsille suunnattu tutkimus antaisi arvokasta tietoa lasten näkökulmista, ajatuk-

sista ja mielipiteistä päivähoidosta ja siihen liittyvästä kristillisyydestä.  

Mielestämme onnistuimme tutkimuksen toteuttamisessa hyvin, sillä tutkimukses-

sa tutkittiin sitä, mitä oli tarkoituskin ja saimme vastauksen tutkimusongelmien 

kysymyksiin. Työssämme pyrimme kuvaamaan tutkimuksen eri vaiheita mahdol-

lisimman selkeästi, että lukija saisi mahdollisimman tarkan ja totuudenmukaisen 

kuvan tutkimuksesta. Opinnäytetyön tekeminen oli haasteellista ajankäytön kan-
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nalta. Tavoitteena oli saada opinnäytetyö valmiiksi keväällä 2014. Olemme kui-

tenkin tyytyväisiä opinnäytetyöhömme, ja aikataulumuutoksen myötä opinnäyte-

työn tekeminen helpottui. Opinnäytetyötä tehdessä meille on kertynyt paljon ar-

vokasta tietoa varhaiskasvatuksesta, siihen liittyvästä kristillisyydestä ja vanhem-

pien mielipiteistä näihin liittyen.  
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KYSELYLOMAKE PÄIVÄKODISSA OLEVIEN LASTEN VAN-

HEMMILLE 
 
Hei kotiväki! 

Opiskelemme Vaasan Ammattikorkeakoulussa sosionomeiksi. Teemme opinnäy-

tetyötä, jonka tarkoituksena on tutkia vanhempien odotuksia lastensa hoidosta ja 

näiden odotusten toteutumista lapsenne päiväkodissa, Vaasan kristillisessä kou-

lussa. Opinnäytetyötämme ohjaa lehtori, Ahti Nyman. Toivomme, että löydätte 

pienen hetken vastaamiseen. Tutkimuksen tuloksia käydään luottamuksellisesti 

läpi opinnäytetyössä, joka on luettavissa syksyllä 2014 Theseuksessa 

(www.theseus.fi) nimillämme. Täytettyänne lomakkeen, olkaa hyvä ja sulkekaa se 

mukana tulleeseen kirjekuoreen nimettömänä. Palauttakaa täytetty lomake lapsen-

ne ryhmään 24.1.2014 mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka saatte kyselylo-

makkeen mukana. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niin, että yksittäistä vastaajaa 

ei voida tunnistaa. Saadut vastaukset hävitetään käytön jälkeen asianmukaisesti. 

Ystävällisin terveisin Annika Beijar ja Miia Kivimäki 

 

1. Mitkä tekijät saivat Teidät valitsemaan lapsenne päivähoitopaikaksi Vaa-

san kristillisen koulun? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Millaisia toiveita ja odotuksia Teillä on päivähoidosta? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. Miten ne ovat toteutuneet? 

 

a) Täysin  

b) Jossain määrin 

c) Heikosti 

d) Eivät lainkaan 

 

4. Oliko Teillä mahdollisesti huolenaiheita päivähoidon alkaessa? Mikäli 

vastaatte Ei, siirtykää kohtaan 6. 

 

X  Kyllä     X  Ei  

 

 

5. Voitteko kertoa esimerkin huolenaiheesta?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

6. Miten päivähoito on näkynyt lapsenne arjessa (arvot, taidot, vanhempien 

odotukset)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7. Miten kristillisyyttä päiväkodissa tulisi mahdollisesti kehittää? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Risut / ruusut  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

KIITOS VASTAUKSESTANNE!  
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KYSELYLOMAKE 1.-2. LUOKALLA OLEVIEN LASTEN VAN-

HEMMILLE 

 
Hei kotiväki! 

Opiskelemme Vaasan Ammattikorkeakoulussa sosionomeiksi. Teemme opinnäy-

tetyötä, jonka tarkoituksena on tutkia vanhempien odotuksia lastensa hoidosta ja 

näiden odotusten toteutumista lapsenne päiväkodissa, Vaasan kristillisessä kou-

lussa. Opinnäytetyötämme ohjaa lehtori, Ahti Nyman. Toivomme, että löydätte 

pienen hetken vastaamiseen. Tutkimuksen tuloksia käydään luottamuksellisesti 

läpi opinnäytetyössä, joka on luettavissa syksyllä 2014 Theseuksessa 

(www.theseus.fi) nimillämme. Täytettyänne lomakkeen, olkaa hyvä ja sulkekaa se 

mukana tulleeseen kirjekuoreen nimettömänä. Palauttakaa täytetty lomake lapsen-

ne ryhmään 24.1.2014 mennessä suljetussa kirjekuoressa, jonka saatte kyselylo-

makkeen mukana. 

 

Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja niin, että yksittäistä vastaajaa 

ei voida tunnistaa. Saadut vastaukset hävitetään käytön jälkeen asianmukaisesti. 

Ystävällisin terveisin Annika Beijar ja Miia Kivimäki 

 

1. Oliko lapsenne Vaasan kristillisen koulun päivähoidossa? Ympyröikää oi-

kea vaihtoehto. Mikäli vastaatte Ei, siirtykää kohtaan 9. 

 

X   Kyllä              X   Ei 

 

2. Mitkä tekijät saivat Teidät valitsemaan lapsenne päivähoitopaikaksi Vaa-

san kristillisen koulun? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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3. Millaisia toiveita ja odotuksia Teillä oli päivähoidosta? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

4. Miten ne toteutuivat? 

 

a) Täysin  

b) Jossain määrin 

c) Heikosti 

d) Eivät lainkaan 

 

 

5. Oliko Teillä mahdollisesti huolenaiheita päivähoidon alkaessa? Mikäli 

vastaatte Ei, siirtykää kohtaan 7. 

 

X   Kyllä      X   Ei 

 

6. Voitteko kertoa esimerkin huolenaiheesta?  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

7. Miten päivähoito näkyi lapsenne arjessa (arvot, taidot, vanhempien odo-

tukset)? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

8. Miten kristillisyyttä koulussa tulisi mahdollisesti kehittää? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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9. Risut / ruusut 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSESTANNE!  
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