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Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkailta ja työnteki-
jöiltä palautetta ja kokemuksia Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen käytöstä ja löytää 
ratkaisuja verkkosivujen kehittämiseen. Työ käynnistyi Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen 
halusta ja tarpeesta kartoittaa näkemyksiä Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen käyttä-
jäystävällisyydestä. Tutkimus toteutettiin määrällisesti kahtena verkkokyselynä, joista yksi 
suunnattiin Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaille ja toinen Vantaan varhaiskasvatuksen 
työntekijöille keväällä 2016. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta keskittyy palvelumuotoiluun ja verkkosivujen merkitykseen erityi-
sesti kunnalliselle organisaatiolle. Palvelumuotoilun olennaisia piirteitä ovat sekä käyttäjä- ja 
ihmiskeskeisyys suunnittelun lähtökohtana että eri osapuolien osallistaminen ja hyödyntämi-
nen yhteissuunnittelussa ja palvelujen kehittämisessä. Verkkopalvelut ovat puolestaan osa 
organisaation viestintä- ja asiointipalveluja, jotka hyvin toteutettuna tarjoavat hyötyjä sekä 
palvelun tarjoavalle organisaatiolle että palvelun käyttäjille. 

 
Aineisto koostui yhteensä 150 kyselyvastauksesta. Tutkimustulosten perusteella voidaan tode-
ta, että Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuissa on parantamisen varaa. Tärkeimmäksi ke-
hittämiskohteeksi tutkimuksessa nousi tiedon löytämisen helpottaminen verkkosivujen käyttä-
jäystävällisyyden parantamiseksi. Lisäksi asiakkaat toivoivat verkkosivuille selkeyttä ja tieto-
jen ajantasaisuutta. Työntekijät kokivat verkkosivujen hyödyllisiksi ja ulkoasun raikkaaksi, 
toivoen kuitenkin loogisuutta siihen, mistä tiedot voi verkkosivuilta löytää. 
 
Tutkimuksen onnistumista kuvaa korkea vastausmäärä sekä vastaajien kiinnostus aihetta koh-
taan. Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen kehit-
tämisessä. Tutkimus toimi itsessään eräänlaisena jatkotutkimuksena. Vantaan verkkosivut uu-
distettiin kokonaisuudessaan vuonna 2015, jonka jälkeen toteutettiin koko sivustoa koskeva 
tutkimus sivuston käyttäystävällisyydestä. Vantaan varhaiskasvatus koki tarpeelliseksi kerätä 
tarkentavaa tietoa heidän omasta verkkosivuosuudestaan, joka johti tämän tutkimuksen to-
teuttamiseen. Aihetta voi jatkotutkia esimerkiksi toteuttamalla kysely uudestaan tehtyjen 
päivitysten ja muokkausten jälkeen. Tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia voisi myös vertailla 
koko Vantaan verkkosivuista tehdyn tutkimuksen tuloksiin ja tarkastella, ovatko kehittämis-
kohteet yhteisiä ja yleisiä. 
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The aim of this thesis was to assess the user-friendliness of the City of Vantaa’s Early Child-
hood Education website. This study was initiated after the renewal of the City of Vantaa’s 
website in 2015, when research into the user-friendliness of the entire site was implemented. 
The City of Vantaa’s Early Childhood Education Unit found it necessary to examine the user-
friendliness of its own site, which resulted in this thesis topic. By analyzing the feedback and 
experiences of the website by clients and employees of the City of Vantaa’s Early Childhood 
Education Unit, this study explores ways to develop the website. This quantitative study was 
conducted in the spring of 2016 using two online surveys of clients and employees as data. 
 
Service design and the significance of network services for municipal organizations are the 
primary theoretical perspectives used in this study. The essential features of service design 
include a user and human orientation as the basis for designing services as well as including 
and utilizing different parties in co-designing and developing services. Network services are a 
significant part of an organization’s communications and transactional services, which offer 
benefits to both the organization offering the service as well as the service user when well 
executed.  
 
The research material consisted of a total of 150 survey responses. The results indicate that 
both the City of Vantaa’s Early Childhood Education Unit’s clients and employees found the 
Unit’s website to be fairly good. Making information easier to find would achieve the most 
significant goal of enhancing the site’s user-friendliness. Clients also sought greater clarity 
and updated information. Employees found the website to be useful and its appearance fresh, 
but wanted a more intuitive logic for locating information on the website.  
 
The high reliability of the results was based on the large response number and the interest in 
the topic showed by the respondents. The findings can be used to develop the City of Van-
taa’s Early Childhood Education website through continuous evaluation. The study could be 
extended as the website is further updated and edited. The results of this research could also 
be compared with the results of other research conducted on the City of Vantaa’s website to 
compare findings.  
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1 Johdanto 

Tämä opinnäytetyö käynnistyi Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen halusta ja tarpeesta kar-

toittaa yksikön asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä Vantaan varhaiskasvatuksen verkko-

sivujen käyttäjäystävällisyydestä. Tutkimuksen avulla halutaan kerätä verkkosivujen pääasial-

listen käyttäjien, eli Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja työntekijöiden, kokemuksia 

verkkosivujen käytöstä ja löytää ratkaisuja verkkosivujen kehittämiseen. Tutkimus toteutet-

tiin kahtena verkkokyselynä, joista yksi suunnattiin Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaille ja 

toinen Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijöille. Kysely toteutettiin Webropol-

verkkotyökalulla ja vastauksia kerättiin neljän (4) viikon ajan keväällä 2016. 

 

Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen käyttäjäystävällisyyden tutkimiseen oli yksikössä 

tarve, sillä Vantaan kaupungin verkkosivut uudistettiin kokonaisuudessaan vuonna 2015 ja 

Vantaan varhaiskasvatus halusi saada yksityiskohtaista palautetta omista sivuistaan. Vantaan 

kaupungin uudistettuihin verkkosivuihin liittyvä kaupunkitasoinen kysely on jo toteutettu, ja 

Vantaan varhaiskasvatus halusi toteuttaa sen lisäksi oman arviointitutkimuksen kohdennettuna 

omille asiakkailleen ja työntekijöilleen.  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kyselyistä saatua aineistoa, verrataan tuloksia keskenään 

ja pohditaan tuloksiin vaikuttaneita tekijöitä. Opinnäytetyön rakenne on nelijakoinen. Se al-

kaa tutkimuksen teoreettisella viitekehyksellä, jossa käsitellään palvelumuotoilua ja verkkosi-

vujen merkitystä kunnalliselle organisaatiolle. Tätä seuraa tutkimuksen taustan ja toteutuk-

sen kuvaus. Seuraavaksi esitellään tutkimuksen tulokset eritellen asiakkaiden ja työntekijöi-

den vastaukset sekä vertaillen niitä keskenään. Lopuksi käsitellään tutkimustuloksista tehtyjä 

johtopäätöksiä, tutkimuksen eettisyyttä ja luotettavuutta sekä jatkotutkimusaiheita. 

 

Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu palvelumuotoilusta ja verkkosivujen merkityk-

sestä erityisesti kunnalliselle organisaatiolle. Palvelumuotoilun olennaisia piirteitä ovat sekä 

käyttäjä- ja ihmiskeskeisyys suunnittelun lähtökohtana että eri osapuolien osallistaminen ja 

hyödyntäminen yhteissuunnittelussa ja palvelujen kehittämisessä. Palvelumuotoilu on palve-

lun muokkaamista hyväksi ja toimivaksi asiakkaalle, asiakkaan omasta näkökulmasta. Sen tar-

koituksena on vastata asiakkaan tarpeita ja toiveita paremmin sekä helpottaa palvelun käyt-

töä. Tämä toteutetaan pyytämällä asiakas mukaan suunnittelu- ja kehittämisprosessiin sen 

sijaan, että palvelun suunnittelijat arvioisivat asiakkaan tarpeita ja toiveita kuulematta heitä. 

Kun asiakkaiden henkilökohtainen näkökulma otetaan osaksi prosessia, tuloksena on kokonais-

valtaisesti positiivinen palvelukokemus. Koen, että tämä on asiakaslähtöistä toimintaa par-

haimmillaan - sitä, mitä meillekin on sosiaalialan opinnoissa alleviivattu alun alkaen. Verkko-

palvelut ovat puolestaan osa organisaation viestintä- ja asiointipalveluja, jotka hyvin toteu-

tettuna tarjoavat hyötyjä sekä palvelun tarjoavalle organisaatiolle että palvelun käyttäjille. 
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Tässä tutkimuksessa palautteen ja kokemusten keräämisen keskeisenä tarkoituksena on kehit-

tää Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuja palautteen pohjalta asiakkaiden ja työntekijöi-

den tarpeita paremmin vastaaviksi ja antaa näin asiakkaille mahdollisuus vaikuttaa kyseiseen 

kehittämistyöhön. 

 

2 Palvelumuotoilu 

Termi palvelumuotoilu on suomennos englanninkielisestä termistä service design. Palvelumuo-

toilun olennaisia piirteitä ovat Mattelmäen (2014, 27) mukaan sekä käyttäjä- ja ihmiskeskei-

syys suunnittelun lähtökohtana että eri osapuolien osallistaminen ja hyödyntäminen yhteis-

suunnittelussa ja palvelujen kehittämisessä. Yhteissuunnittelua voidaan toteuttaa esimerkiksi 

erilaisia työpajoja toteuttamalla, joissa pyritään löytämään yhdessä hyviä ratkaisuja. (Mat-

telmäki 2014, 27.) Palvelumuotoilussa on siis käyttäjän näkökulma palvelujen kehittämisen 

keskiössä. Palvelumuotoilulla tavoitellaan tyypillisesti uusien palveluinnovaatioiden tuotta-

mista. Palvelumuotoilun myötä asiakkaan rooli palvelun vastaanottajasta on muuttunut aktii-

visemmaksi käyttäjän rooliksi, jonka näkemyksiä ja kokemuksia halutaan hyödyntää palveluja 

kehittäessä. (Miettinen, Raulo & Ruuska 2011, 12–14.) Toisin sanoen palvelumuotoilu pyrkii 

käyttäjälähtöisiin palveluihin parantamalla palvelujen käyttäjäystävällisyyttä käyttäjiä itse-

ään kehittämistyössä hyödyntäen. 

 

Juha Tuulaniemi (2011, 61–72) kirjoittaa palvelumuotoilun olevan vahvasti muotoiluperusteis-

ta. Siinä muotoilijoiden ydinosaamista, kuten kulttuurisen toimintakontekstin ymmärrystä 

sekä luovan ja analyyttisen lähestymistavan yhdistämistä, on otettu käyttöön palvelujen ke-

hittämisessä. Myös muotoilijoiden työstä tuttua kehittämisprosessia on alettu hyödyntämään 

palvelumuotoilussa. Ero palvelumuotoilun ja tuotemuotoilun välillä on kuitenkin suurempi 

kuin vain se, että ensisijaisena suunnittelukohteena on palvelumuotoilussa palvelut ja tuote-

muotoilussa tuotteet. Palvelumuotoilun lähtökohtana on se, että palvelulla täytyy olla käyttä-

jä tai asiakas läsnä sen äärellä kuluttamassa sitä jotta se olisi edes olemassa. Kaikkien palve-

lujen keskiössä on siis aina palvelun käyttäjä, eli ihminen omine tarpeineen. Kun palvelumuo-

toilun toiminnan keskiöön asetetaan ihminen, voidaan palvelut suunnitella nimenomaan nii-

den ihmisten tarpeiden pohjalta, jotka palveluita tulevat oikeasti käyttämään. Näin saadaan 

minimoitua myös epäonnistumisen riski. (Tuulaniemi 2011, 61–72.) 

 

2.1 Palvelumuotoilu kaupunkiorganisaatiossa 

Annukka Jyrämän ja Tuuli Mattelmäen (2014, 16) mukaan julkinen taho, kuten kaupunkiorga-

nisaatiot, on omaksumassa palvelumuotoilun käsitettä ja toimintatapoja sekä ottamaan ver-

kostomalleja omakseen. Vantaan varhaiskasvatuksen yhtenä tavoitteena on ollut saada van-
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hemmat mukaan alueen varhaiskasvatuspalvelujen kehittämiseen yhdessä henkilökunnan 

kanssa. Varhaiskasvatus on muun muassa järjestänyt tammikuussa 2016 vanhemmille suunnat-

tuja alueellisia palvelumuotoilutilaisuuksia eri puolilla Vantaata. (Vanhemmat mukaan suun-

nitteluun 2016.) Vantaan varhaiskasvatus on pyrkinyt lisäämään palvelumuotoilun roolia toi-

minnassaan järjestämällä erilaisia palvelumuotoilutilaisuuksia ja työpajoja Vantaan varhais-

kasvatuksen eri alueilla sekä yksittäisissä toimipisteissä (Palvelumuotoilulla parempia palvelu-

ja 2016). Vantaan varhaiskasvatuksen sivuilla lukeekin Toiminnan ja palvelujen kehittäminen 

(2016) -sivulla seuraavasti: 

 

“Lähtökohtana kehittämistyölle ovat kullekin valtuustokaudelle tehdyt linjauk-

set. Palvelumuotoilussa muokataan ja kehitetään palveluita yhdessä käyttäjien 

kanssa hyödyntäen yhteistoiminnallisia työskentelytapoja.” 

 

Palvelumuotoilu on viime vuosina vakiinnuttanut asemansa palvelujen ja palveluliiketoimin-

nan kehittämisen menetelmänä. Satu Miettinen (2011, 21–32) kuvailee palvelumuotoilua ilmi-

öksi, jossa tuotekehitysprosessi painottuu perinteisen palvelun kehittämismallin sijaan käyttä-

jän ja muotoilutiimin yhteissuunnitteluun ja palvelun kehittämiseen. Ihmisten tarpeet ja on-

gelmat ovat nykypäivänä jatkuvassa muutoksessa sosiaalisten, taloudellisten ja teknologisten 

elinympäristöjen muutosten vuoksi. Palvelumuotoilu kykenee reagoimaan näihin muutoksiin ja 

niiden tuomiin tarpeisiin tulkitsemalla käyttäjien itse tuottamaa tietoa palveluja suunnitelles-

sa ja kehittäessä. Palvelumuotoilu toimii siis kulttuurisen, sosiaalisen ja inhimillisen vuorovai-

kutuksen alueiden yhdistäjänä. (Miettinen 2011, 21–32.) 

 

3 Verkkopalvelut 

Verkkopalvelu toimii monipuolisena viestintäkanavana. Toimivan verkkopalvelun avulla orga-

nisaatio voi tarjota uusia ja tehokkaita asiointikanavia asiakkaille ja muille käyttäjille. Verk-

kopalvelu liittyy organisaation toimintaprosesseihin, ja sen rooliin vaikuttaa sekä organisaati-

on toimiala että sille asetetut tavoitteet. Palvelun omat tavoitteet tukevat koko organisaation 

toiminnan tavoitteita organisaation johdon hyväksyminä. (Perusteet ja tavoitteet verkkopal-

velun toteuttamiselle 2005.) 

 

Verkkopalvelulla tarkoitetaan verkkosivustoa tai sen osaa, joka tarjoaa palvelua, kuten verk-

kokauppaa, -pankkia tai uutispalvelua. Verkkosivusto tarkoittaa puolestaan verkkosivujen 

joukkoa, jonka on tuottanut tietty taho tai joka käsittelee tiettyä aihetta. (Käyttäjälähtöisyys 

verkkopalveluiden suunnittelussa 2008, 12.) Esimerkiksi Vantaan kaupungin verkkosivut ovat 

yksi yhteinen verkkopalvelu. Verkkopalvelu koostuu eri toimialojen verkkosivustoista, mukaan 

lukien Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivustosta. Verkkosivustot koostuvat puolestaan 
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verkkosivuista, joista jokainen käsittelee jotain tiettyä aihetta, kuten Vantaan varhaiskasva-

tuksen palveluja tai palvelujen kehittämistä. 

 

Verkkopalvelulla tavoitellaan hyötyjä sekä palvelun tarjoavalle organisaatiolle että palvelun 

käyttäjille. Parhaimmillaan palvelun tuoma hyöty näkyy organisaatiossa tehokkuuden lisään-

tymisenä ja palvelutason paranemisena. Hyvä verkkopalvelu hyödyttää myös käyttäjää, sääs-

täen esimerkiksi aikaa, vaivaa tai kustannuksia. (Perusteet ja tavoitteet verkkopalvelun to-

teuttamiselle 2005.) Valtiovarainministeriö on julkaissut ohjeen käyttäjälähtöisyyteen verk-

kopalveluiden suunnittelussa (2008). Ohje on suunnattu ensisijaisesti verkossa olevien julkis-

ten palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Se täydentää Julkishallinnon verkkopalve-

lun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteita (JHS 129) sekä Verkkopalvelujen laatukriteeris-

töä (Valtiovarainministeriön julkaisu 4a/2012). 

 

3.1 Verkkosivujen merkitys kunnalliselle organisaatiolle 

Suurin osa kunnan tehtävistä on lakisääteisiä. Esimerkiksi varhaiskasvatus kuuluu opetus- ja 

kulttuuripalveluihin ja on opetus- ja kulttuuriministeriön alaista toimintaa (Koulutus ja var-

haiskasvatus 2016). Myös kunnan tehtävistä ja toiminnasta tiedottaminen perustuu lainsää-

däntöön. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja Kuntalaki (410/2015) 

edellyttävät viranomaisen tiedottamaan aktiivisesti toiminnastaan. Laissa viranomaisten toi-

minnan julkisuudesta (621/1999) todetaan 20. pykälässä, että “viranomaisen on tiedotettava 

toiminnastaan ja palveluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja velvollisuuksista 

toimialaansa liittyvissä asioissa”. Valtionvarainministeriön asettaman ja vetämän valtionhal-

linnon tietoturvallisuuden johtoryhmän VAHTIn laatiman suosituksen mukaan toiminnasta tu-

lee tiedottaa myös Internet-verkon välityksellä. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johto-

ryhmä laati vuonna 1998 Internetin käyttö- ja tietoturvallisuussuosituksen. Suositus on sit-

temmin päivitetty Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohjeeksi (1/2003) teknisen 

kehityksen, Internetin käytön yleistymisen ja Internetissä tarjottavien palvelujen monipuolis-

tumisesta johtuen. Uusi ohje korvaa valtiovarainministeriön aiemmin antaman Internetin 

käyttöä ja tietoturvallisuutta koskevan suosituksen ja täydentää valtionhallinnon laajaa tieto-

turvallisuusohjeistoa (Valtion tietohallinnon Internet-tietoturvallisuusohje 2003). 

 

Viranomaisen tiedottamisesta ja viestinnästä todetaan myös julkisen hallinnon tietohallinnon 

neuvottelukunta JUHTAn laatimassa suosituksessa JHS 129. Suositus on Julkishallinnon verk-

kopalvelun suunnittelun ja toteuttamisen periaatteet, ja sen tarkoituksena on opastaa viran-

omaisia verkkopalvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa. Se keskittyy verkkopalvelun tuot-

tamisprosessiin, erityisesti loppukäyttäjälle tarkoitetun käyttöliittymän toteutukseen ja hyvän 

palvelun tuottamiseen. Suosituksen pääperiaatteena on, että verkkopalvelut ovat osa organi-

saation viestintä- ja asiointipalveluja, jonka vuoksi verkkopalveluita tulisi kehittää osana or-
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ganisaation tiedottamis- ja palvelustrategiaa sekä palveluprosesseja. Verkkopalveluissa käy-

tettävyyteen, saavutettavuuteen, sisältöön ja tietoturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota. Lisäksi viranomainen on vastuussa palvelun kautta tarjottavien tietojen oikeelli-

suudesta ja ajantasaisuudesta. Näiden vaatimusten huomioon ottaminen ohjaa julkishallinnon 

organisaation verkkopalvelujen suunnittelua ja sisältöä. (JHS 129.) 

 

Tiedottamisen ja viestinnän lisäksi verkkopalvelut mahdollistavat kaksisuuntaisen viestinnän. 

Tällöin verkkopalvelujen käyttäjät, kuten asiakkaat ja muut kohderyhmät, pystyvät toimi-

maan vuorovaikutuksessa ja asioimaan verkon välityksessä palveluntarjoajan kanssa. Monet 

organisaatiot tarjoavat verkkopalveluina muiden muassa informaatiota, hakupalveluja ja säh-

köisiä asiointipalveluja. Tämä on huomioitu myös nykyisessä lainsäädännössä: Laki sähköisestä 

asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) velvoittaa julkishallinnon yksiköitä kuntasektoril-

la ja valtionhallinnossa tarjoamaan resurssiensa rajoissa sähköisiä asiointipalveluja ja -

kanavia. (JHS 129.) 

 

3.2 Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen sisältö ja käyttötarkoitus 

Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen tarkoituksena on paitsi toimia ikkunana varhaiskas-

vatuksen laatuun ja sisältöön, myös tukea ja edistää kodin ja varhaiskasvatuksen välistä yh-

teistyötä. Tämä haluttiin huomioida myös verkkosivujen arviointitutkimuksessa, ja tutkimuk-

sen verkkokyselyitä luodessa näkökulma pyrittiin sisällyttämään myös asiakkaille suunnatun 

kyselyn kysymyksiin. 

 

 

Kuvio 1: Kuvakaappaus Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuista 29.11.2016 
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Vantaan varhaiskasvatus tarjoaa monenlaisia palveluita sekä varhaiskasvatusyksiköissä että 

kotona järjestettävälle hoidolle. Päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja ryhmäperhepäivähoi-

dosta perhe voi valita joko kunnallisen tai yksityisen vaihtoehdon. Kotona hoidettaville lapsil-

le on puolestaan tarjolla toimintaa varhaiskasvatuksen kerhoissa, avoimissa päiväkodeissa ja 

asukaspuistoissa. Hoitoapupalvelupisteitä on luotu vastaamaan tilapäisen hoidon tarpeeseen. 

(Varhaiskasvatuksen eri palvelut 2016.) Vantaan varhaiskasvatus on yksi Vantaan kaupungin 

sivistystoimen toimialoista. Varhaiskasvatuksen tulosalueella on yksi johtaja, jonka alla toimii 

kuusi varhaiskasvatusaluetta alueellisesti jaoteltuna varhaiskasvatuspäälliköiden johtamina. 

(Varhaiskasvatuksen tulosalue 2016.) Palvelujen ja tiedon monipuolisuuden sekä tiedonsaan-

nin tarpeen vuoksi Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen on tärkeä olla selkeät ja niillä 

vieraileville mahdollisimman helppokäyttöiset. Alla on Kuvio 1, kuvakaappaus Vantaan var-

haiskasvatuksen verkkosivuista. Kuvakaappaus on otettu 29.11.2016. 

 

4 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on arvioida Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen 

vuonna 2015 tehtyjen uudistusten vaikutuksia käyttäjien näkökulmasta arviointitutkimuksen 

muodossa. Tarkoituksena on tuottaa käyttäjälähtöistä tietoa verkkosivujen käyttäjäystävälli-

syydestä, jota voidaan hyödyntää nykyisten verkkosivujen toteutuksessa ja kehittämisessä. 

Kyseessä on Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen verkkosivut, joilta löytyy tietoa esimerkik-

si Vantaan varhaiskasvatuksen eri palveluista, tavoitteista, hankkeista ja julkaisuista. Verkko-

sivut on suunnattu pääasiassa Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaille eli lasten vanhemmille, 

tosin niitä hyödyntävät myös Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijät ja muut yhteistyökump-

panit. 

 

Tutkimus voidaan jakaa yhteensä kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin 

yhdessä Vantaan varhaiskasvatuksen palveluasiantuntijan kanssa tutkimuksen tavoitteet ja 

verkkokyselyjen kysymykset. Toisessa vaiheessa suoritettiin aineistonkeruu julkaisemalla 

verkkokyselyt ja markkinoimalla niitä kohderyhmille. Kolmanneksi analysoitiin verkkokyselyis-

tä saatuja vastauksia. Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena on saada palautetta verkkosi-

vuista sekä löytää uusia kehitysideoita verkkosivuille kyselyistä saatujen tulosten perusteella. 

Kyselyt toimivat väylänä antaa palautetta, jonka myötä kohderyhmät eli Vantaan varhaiskas-

vatuksen asiakkaat ja työntekijät saivat mahdollisuuden vaikuttaa työn kehittämiseen. Tutki-

mustulokset on esitetty luvussa 5 Tulokset. Opinnäytetyön tutkimuskysymys alakysymyksineen 

on: 

 

Miten Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaat ja työntekijät kokevat Vantaan varhaiskasvatuk-

sen verkkosivujen käyttäjäystävällisyyden? 
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 Miten asiakkaat ja työntekijät arvioivat verkkosivujen sisällön, käytettävyyden ja ul-

koasun? 

 Kokevatko asiakkaat verkkosivujen tukevan varhaiskasvatuksen ja kodin välistä yhteis-

työtä? 

 

4.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä opinnäytetyö liittyy Laurea-ammattikorkeakoulun ja Vantaan kaupungin sivistystoimen 

varhaiskasvatuspalvelujen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. Tutkimus on täysin työelämä-

lähtöinen. Koin Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen käyttäjäystävällisyyteen liittyvän 

aiheen ajankohtaiseksi ja kiinnostavaksi ja halusin päästä toteuttamaan tutkimuksen. 

 

Prosessi alkoi yhteisellä suunnittelupalaverilla Vantaan varhaiskasvatuksen palveluasiantunti-

jan kanssa. Palaverissa sovittiin tutkimuksen tavoitteet ja toteutusmuoto sekä alustava aika-

taulu. Samalla sovittiin siitä, että tutkimus toteutetaan kahden kyselylomakkeen muodossa ja 

päätettiin niiden sisällöstä. Tutkimuksen kohderyhmät, Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaat 

ja työntekijät, olivat jo ennalta työelämäkumppanini tiedossa. Työelämäkumppanini koki tär-

keäksi, että molemmat kohderyhmät huomioitaisiin tutkimuksessa hyvin, ja siksi päädyttiin 

kahden kyselyn tutkimusmuotoon. Näin kyettiin kohdistamaan kyselyiden kysymyksiä molem-

mille tutkimusryhmille erikseen sekä saatiin aineistosta kattavampi ja hyödyllisempi verkkosi-

vujen jatkokehitystä ajatellen. 

 

Yhteisen suunnittelupalaverin jälkeen loin alustavat kysymykset ja hahmottelin niiden pohjal-

ta kyselylomakkeet. Tässä vaiheessa otin mallia toisista opinnäytetöistä ja muista tutkimuk-

sista löytyneistä kyselylomakkeista. Kysymykset kirjoitin suunnittelupalaverissa käyty keskus-

telu ja muistiinpanot mielessä pitäen. Tämän jälkeen kävimme yhdessä työelämäkumppanini 

kanssa kysymykset yksityiskohtaisesti läpi ja viimeistelimme kyselylomakkeet. Lopuksi, ennen 

kyselyiden julkistamista ja lähettämistä vastaajille kysymykset täytyi vielä muotoilla Webro-

pol-verkkotyökalun lomakepohjalle sekä liittää kyselyiden alkuun yhdessä hahmoteltu saate-

teksti. 

 

Kyselyiden vastausajan päätyttyä tapasimme uudelleen työelämäkumppanini kanssa. Tapaa-

misen aikana selasimme pikaisesti saadut vastaukset läpi. Pohdimme, miten tutkimustulokset 

olisi parasta esittää ja mistä näkökulmista voisin aloittaa tulosten analysoimisen. Lisäksi so-

vimme, että luon tutkimustulosten pohjalta yhteenvedon PowerPoint-esityksen muotoon, jota 

työelämäkumppanini voisi esitellä yksikössä pian, ennen varsinaisen opinnäytetyön valmistu-

mista. 
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4.2 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimus toteutettiin kahtena verkkokyselynä, joista yksi suunnattiin Vantaan varhaiskasva-

tuksen asiakkaille (Liite 1) ja toinen Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijöille (Liite 2). Kyse-

lyt toteutettiin Webropol-verkkotyökalulla ja vastauksia kerättiin neljän (4) viikon ajan ke-

väällä 2016. Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden vähäisten vastausmäärien vuoksi heil-

le suunnatun kyselyn vastausaikaa pidennettiin vielä viikolla. Verkkokyselyihin toivottiin vas-

taavan noin 100 asiakasta ja 50 työntekijää. Kyselyt lähetettiin sähköpostitse asiakkaille ja 

työntekijöille sekä linkitettiin Vantaan varhaiskasvatuksen sisäisille sivuille. Näin kyselyiden 

toivottiin saavuttavan mahdollisimman monta vastaajaa. 

 

Tyypillisesti kyselyiden alkuun liitetään saatekirje. Saatekirjeen tarkoituksena on kertoa tut-

kimuksen taustasta ja herättää kohderyhmän yksilöiden mielenkiinto vastaamaan kyselyyn 

(Heikkilä 2014, 59). Tämän tutkimuksen kyselyiden alkuun liitettiin saatetekstit, joissa kuvail-

tiin kyseisen verkkokyselyn tarkoitusta ja tavoitteita. Niissä kerrottiin myös kyselyn toteutta-

jat sekä tieto siitä, että kysely on osa opinnäytetyönä tehtävää tutkimusta. Lisäksi saatekir-

jeiden loppuun liitettiin tutkimuksen toteuttajien, eli minun ja Vantaan varhaiskasvatuksen 

palveluasiantuntijan, yhteystiedot mahdollisia lisäkysymyksiä varten. 

 

Koska opinnäytetyön tavoitteena oli arvioida varhaiskasvatuspalvelujen verkkosivujen uudis-

tusten vaikutuksia, tuntui verkossa toteutettava kysely loogiselta ja perustellulta aineistonke-

ruumenetelmältä. Verkkokysely oli myös työelämäkumppanin toivoma tapa toteuttaa tutki-

mus. Kvantitatiivista aineistoa tuottava kysely muutaman avoimen kysymyksen lisällä oli tar-

koituksenmukainen, sillä siten saatiin monipuolisesti tietoa käyttäjien näkemyksistä ja koke-

muksista tutkittavasta kohteesta eli Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuista. 

 

4.3 Aineistonkeruu 

Opinnäytetyö toteutettiin arviointitutkimuksena. Tutkimukseen kuului kaksi verkkokyselyä: 

yksi suunnattiin Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen asiakkaiden vastattavaksi ja toinen 

Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijöiden vastattavaksi. Tutkimuksessa haluttiin ottaa huo-

mioon asiakkaiden näkemysten lisäksi myös työntekijöiden kommentit verkkosivuista, sillä 

Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijät hyödyntävät verkkosivuja työnsä ohessa paljon ja 

saavat niistä myös palautetta työnsä ohessa asiakkailta itseltään. Vastaajien määrän maksi-

moinniksi kyselyt suunniteltiin mahdollisimman lyhyiksi ja helposti vastattaviksi. Asiakkaille 

suunnatussa kyselyssä oli yhteensä 14 kysymystä. Työntekijöille suunnattu kysely oli hieman 

suppeampi, sisältäen yhteensä 9 kysymystä. Molemmat verkkokyselyt muodostuivat sarjasta 

kysymyksiä, joiden avulla haluttiin saada tietoon Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja 

työntekijöiden näkemys nykyisistä verkkosivuista. Kysymykset painottuivat kolmeen eri näkö-
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kulmaan: verkkosivuston sisältöön, käytettävyyteen ja ulkoasuun. Vastausaikaa oli yhteensä 

neljä (4) viikkoa keväällä 2016.  

 

4.3.1 Arviointitutkimus 

Arviointia tehdään useista eri lähtökohdista ja monin eri tavoin. Arviointi on tullut yhä tärke-

ämmäksi muun muassa sosiaalipalvelujen kehittämisessä ja hallinnossa. Sosiaalipalveluissa 

asiakaslähtöisyys, kuten asiakkaiden osallistuminen, heidän kokemien tarpeiden ja näkemys-

ten tunteminen ja tunnistaminen sekä heidän tekemä arviointi on osoitettu olevan merkittä-

vää asiakkaiden osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäksi myös toiminnan hyvien tulosten kannalta. 

(Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 1-2.) Asiakkaan osallistumista ja osuutta korostaa selkeästi 

myös sosiaalihuollon lainsäädäntö, kuten Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksis-

ta (812/2000).  

 

Arviointitutkimus eroaa muista tutkimussuuntauksista siinä, että sitä tehdään aina suhteessa 

johonkin toimintaan. Olennaista on tutkimuksen hyödynnettävyys ja käytettävyys arvioinnin 

tilaajan näkökulmasta. Arvioinnin ja arviointitutkimuksen tarkoitus on saada aikaan muutosta, 

ja sitä tehdään ensi sijassa päätöksenteon ja kehittämistyön tueksi, eri vaihtoehtojen kartoit-

tamiseksi sekä toimintaohjelmien toimintaympäristön rajoitusten selventämiseksi. (Rajavaara 

1999, 37.) Petri Kinnusen (2000, 40) mukaan arviointitutkimusta voitaisiin kutsua tutkimus-

avusteiseksi kehittämiseksi, sillä se pyrkii saamaan kehittämishankkeen paremmin tiedostet-

tavaksi ja näkyväksi. Sen tavoitteena on saada kehittämishankkeen toteuttajat, rahoittajat, 

siinä mukana olijat tai ketkä tahansa muut tunnistamaan hankkeen yhteiskunnallisen merki-

tyksen ja vakuuttumaan hankkeen tarpeellisuudesta tai tarpeettomuudesta. Arviointitutkimus 

eroaakin tieteellisestä tutkimuksesta siten, että tieteellinen tutkimus ei aseta arviointitutki-

muksen tavoin tutkimukselle hyödyllisyyden tavoitteita. 

 

Eri tilanteissa vaaditaan erilaista arviointia. Oikean arviointimenetelmän valitsemiseen vai-

kuttaa arviointikysymys. Eri arviointimenetelmillä ja -asetelmilla voidaan siis vastata erilaisiin 

kysymyksiin. Kysymys, johon etsitään ratkaisuja, määrittää sen, millaista tutkimusotetta arvi-

oinnissa käytetään. Arvioinnin päätyypeiksi voidaan erottaa formatiivinen ja summatiivinen 

arviointi. Ne eroavat siinä, ketä varten arviointia tehdään. Formatiivinen arviointi tuottaa 

tietoa kohteesta niille, jotka tuottavat ja kehittävät palveluja, summatiivinen arviointi tuot-

taa tietoa puolestaan päätöksentekijöiden tarpeisiin useimmiten vasta toiminnan päätyttyä 

tai vakiinnuttua. Arviointitutkimus voidaan myös jaotella sen mukaan, tehdäänkö arviointia 

organisaation sisältä vai ulkoapäin sekä arvioinnin ajallisen ulottuvuuden mukaan. Kyseessä 

voi siis olla arviointi ennen toiminnan alkua, arviointi toiminnan kuluessa tai jälkikäteisarvi-

ointi. (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 19–21.) Tässä tutkimuksessa on kyse jälkikäteisarvi-
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oinnista, sillä Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivut ovat jo julkistettu ja yleisessä käytössä, 

mutta niistä halutaan kerätä tietoa niiden kehittämiseksi. 

 

Käyttäjien huomioiminen on tärkeää, jotta palvelua voidaan jatkokehittää oikeaan suuntaan. 

Palvelun käytettävyyden ja saavutettavuuden seurantaa voidaan tehdä kävijämäärien seuran-

nan lisäksi etenkin jatkuvan arvioinnin ja käyttäjille suunnattujen kyselyiden avulla. Arvioin-

nissa on tärkeä olla nojautumatta pelkästään kävijämäärien seurantaan, sillä palvelussa voi 

olla paljon kävijöitä, jotka käyttävät palvelua kertaluontoisesti. Palvelu voi olla myös sen 

luonteinen, ettei sitä käytetä usein, käyttäjän palaten palveluun harvemmin tarvittaessaan. 

Palvelun kannalta onkin tärkeä seurata sitä, kokevatko käyttäjät palvelun hyödylliseksi, tar-

peita vastaavaksi ja helppokäyttöiseksi. (Käyttäjälähtöisyys verkkopalveluiden suunnittelussa 

2008, 54–56.) Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivut voisi luonnehtia palveluksi, jota ei käy-

tetä usein, mutta jonka palvelut ovat olennaisia ja tärkeitä sekä palveluntarjoajan, Vantaan 

varhaiskasvatuksen, että käyttäjän kannalta. 

 

4.3.2 Kvantitatiivinen tutkimus 

Tutkimuksen kaksi verkkokyselyä painottui kvantitatiiviseen tutkimustietoon. Määrällisiin ky-

symyksiin vastattiin pääosin 5-portaista asteikkoa käyttäen. Sekä asiakkaille että työntekijöil-

le suunnatuissa kyselylomakkeissa oli lisäksi neljä avointa kysymystä, jotka loivat vastaajille 

mahdollisuuden laajentaa porrasasteikkoisiin kysymyksiin antamiaan vastauksia sekä antaa 

lisätietoa näkemyksistään, jos kyselyn muut kysymykset eivät sitä heistä riittävästi tarjon-

neet. Avoimet kysymykset haluttiin sisällyttää kyselyihin tuottaakseen lisätietoa ja -

ymmärrystä vastauksiin ja kyselyiden vastaajien näkemyksiin tutkimuksen kohteesta. Avointen 

kysymysten vastaukset ovat kvalitatiivista eli laadullista aineistoa, joka huomioidaan tässä 

opinnäytetyössä kvantitatiivisen aineiston tukena. ja laadullinen osio koostui muutamasta 

avoimesta kysymyksestä ja mahdollisuudesta laajentaa määrällisiin kysymyksiin annettuja 

vastauksia.  

 

Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus on mittaamista. Mittaaminen tehdään kysymyksillä 

ja vastausvaihtoehdoilla. Kvantitatiivisen tutkimuksen yleisin aineistonkeruumenetelmä onkin 

kyselylomake, joka koostuu erilaisista kysymyksistä. Kysymyksillä pyritään tuottamaan tietoa 

esimerkiksi jonkin ongelman ratkaisemiseksi. (Kananen 2014, 133–137.) Kvantitatiiviselle tut-

kimukselle on tyypillistä numeerisesti suuri otos, eli vastauksia pyritään saamaan mahdolli-

simman paljon. Tutkimuksen tuloksia voidaan esittää kuvioin ja taulukoin kyselylomakkeen 

vastauksista saatujen numeeristen tietojen pohjalta. (Heikkilä 2014, 13–15.) 

 



 16 

4.3.3 Webropol 

Kyselyn toteuttamiseen käytettiin kysely- ja raportointityökalu Webropolia. Webropol on 

vuonna 2002 perustettu Webropol -verkkokyselytutkimus- ja -analysointiohjelman kehittäjä. 

Se on kotimainen, Pohjoismaiden laajimmin käytetty kyselytyökalu, joka on suunniteltu luo-

maan kyselyjä helposti ja monipuolisesti. Webropol on maksullinen palvelu, jonka saa käyt-

töön ainoastaan kysymällä maakohtaiselta jälleenmyyjältä. Se on toistaiseksi rajoitettu aino-

astaan yritysten ja koulujen käyttöön, eikä siihen voi siis rekisteröityä kuka tahansa. (Webro-

pol 2016.) Vantaan varhaiskasvatus on Webropolin rekisteröity käyttäjä, ja työkalu on ollut jo 

ennestään Vantaan varhaiskasvatuksen käytössä. Se osoittautui siten luonnolliseksi ja sopivak-

si työkaluksi tämän opinnäytetyötutkimuksen toteutukseen. 

 

4.4 Aineiston analysointi 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 221–222) mukaan tutkimuksen ydin on johtopää-

tösten tekeminen, johon päästään aineiston analyysin ja sen tulkinnan kautta. Analyysivaihe 

on tutkimuksen tulosten kannalta olennainen, sillä sen aikana selviävät tutkimukselle asetet-

tujen tutkimuskysymysten tai –ongelmien vastaukset. Aineiston analysointi aloitettiin käymäl-

lä yksityiskohtaisesti kaikki kysymykset ja niiden vastaukset läpi. Seuraavaksi teemoiteltiin 

kyselyvastaukset tutkimuskysymyksessä esitettyihin näkökulmiin Vantaan varhaiskasvatuksen 

verkkosivujen sisällöstä, käytettävyydestä ja ulkoasusta.  Tämän jälkeen tutkimustuloksia 

pohdittiin edelleen ja tehtiin niistä johtopäätöksiä. Analysoinnin jälkeen tulokset ja niistä 

tehdyt johtopäätökset on määrä tulkita ja selittää, eli pohtia ja selkeyttää tutkimuksessa 

esiin nousseita seikkoja kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 229). 

 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin Webropolin raportointityökalun avulla. Työkalu tarjoaa sekä 

automaattiset raportit että monipuoliset tulosten tarkastelu- ja visualisointitoiminnot (Auto-

maattinen kyselytutkimusten raportointi 2016). Työkalu tuotti tutkimusaineistosta automaat-

tisesti taulukoita ja kuvioita sekä esitti tulokset halutulla raportointitavalla, kuten PDF-

muodossa tai Excel-ohjelmaan siirrettynä. Aineiston käsittely oli Webropol-työkalun myötä 

nopeaa ja tehokasta. 

 

5 Tulokset 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Tutkimustulokset ovat esitetty prosenttiosuuk-

sien muodossa kyselykohtaisesti sekä pääosin kyselylomakkeiden mukaisessa järjestyksessä. 

Osa vastauksista on havainnollistettu myös graafisesti pylväsdiagrammein. Tutkimuksen ta-

voitteena on ollut kartoittaa Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaiden ja työntekijöiden näke-

myksiä Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen käyttäjäystävällisyydestä. Kyselyillä on py-
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ritty keräämään kokemuksia verkkosivujen käytöstä sekä löytää ratkaisuja verkkosivujen ke-

hittämiseen, erityisesti verkkosivujen sisällön, käytettävyyden ja ulkoasun näkökulmista. 

 

5.1 Asiakkaille suunnatun kyselyn tulokset 

Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 130 henkilöä. 

Vastanneista 76,0 % oli naisia ja 24,0 % miehiä. Vastaajista suurin osa, 62,3 %, oli 30–39-

vuotiaita. 40–49-vuotiaita oli 20,0 % ja 20–29-vuotiaita oli 13,9 %. Alle 20-vuotiaita ja yli 50-

vuotiaita oli vastaajista hyvin pieni osuus, yhteensä 3,9 %. Kokonaisuudessaan 22,0 % vastaa-

jista käyttää internetiä pääsääntöisesti tietokoneella ja 32,0 % mobiililaitteella, kuten älypu-

helimella tai tabletilla. Yhteensä 46,0 % vastaajista käyttää internetiä sekä tietokoneella että 

mobiililaitteella yhtä paljon. 

 

Kyselyyn vastanneista suurin osa käyttää tai on käyttänyt Vantaan varhaiskasvatuksen palvelu-

ja (92,2 %). Vain 7,8 % kyselyyn vastanneista ei ole käyttänyt Vantaan varhaiskasvatuksen pal-

veluja. 

 

Kyselyssä selvitettiin, mitä varhaiskasvatuspalveluja vastaaja käyttää tällä hetkellä tai on 

käyttänyt aikaisemmin. Käytetyin palvelu vastaajien kesken oli päiväkoti (93,5 %). Seuraavaksi 

käytetyimmät palvelut olivat avoin päiväkoti (21,1 %) ja kerho (19,5 %). Myös asukaspuisto oli 

monelle tuttu (10,8 %). Perhepäivähoitoa käyttää tai on käyttänyt 7,3 % vastaajista, ryhmä-

perhepäivähoitoa 3,3 % vastaajista ja ilta-, yö- ja viikonloppuhoitoa 2,4 % vastaajista. Vähiten 

käytetty palvelu vastaajien kesken oli hoitoapupalvelu (1,6 %). Tulokset on esitelty alla ole-

vassa diagrammissa (Kuvio 2). 

 

 

Kuvio 2: Asiakkaiden käyttämät varhaiskasvatuspalvelut 
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Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivut olivat ennestään tutut suurimmalle osalle vastaajista 

(88,3 %). Ensimmäistä kertaa verkkosivuilla vieraili 11,7 % kyselyyn vastanneista. Kukaan vas-

taajista ei vieraile verkkosivuilla päivittäin (0 %). 4,7 % vastaajista vierailee sivuilla viikoit-

tain, 18,8 % vastaajista noin kerran kuukaudessa, ja 64,8 % vastaajista tätä harvemmin. 

 

Kyselyyn vastanneita pyydettiin merkitsemään mihin ja mistä aiheesta he etsivät tietoa var-

haiskasvatuksen verkkosivuilta. Vastauksia sai valita useita. Yhteensä kysymykseen vastasi 121 

henkilöä ja valittuja vastauksia oli 338. Tulokset ovat esitelty alla olevassa diagrammissa (Ku-

vio 3). 

 

 

Kuvio 3: Mihin ja mistä aiheesta asiakkaat etsivät tietoa verkkosivuilta 

 

Kuviosta 3 voi nähdä selvästi, että pääsyiksi Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilla vierai-

luun nousivat asiakkaiden halu saada lisätietoa päiväkodeista (54,6 %) ja Vantaan varhaiskas-

vatuspalveluista (43,8 %) sekä tarve löytää asiakaspalvelun yhteystiedot (28,1 %). Kysymyk-

seen vastanneista 24,0 % vierailee sivustolla käyttääkseen varhaiskasvatuksen sähköisiä asioin-
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Muuta, mitä?

Saadakseni lisätietoa…

Saadakseni lisätietoa…

Käyttääkseni varhaiskasvatuksen sähköisiä…

Löytääkseni asiakaspalvelun yhteystiedot

Lukeakseni lapseni päiväkodin ylläpitämää blogia

Lukeakseni lapseni päiväkodin uutisia

Lukeakseni varhaiskasvatuspalveluiden…

Saadakseni lisätietoa hoitoapupalvelusta

Saadakseni lisätietoa ilta-, yö- ja…

Saadakseni lisätietoa kerhotoiminnasta

Saadakseni lisätietoa asukaspuistoista ja…

Saadakseni lisätietoa ryhmäperhepäivähoidosta

Saadakseni lisätietoa perhepäivähoidosta

Saadakseni lisätietoa yksityisistä päiväkodeista

Saadakseni lisätietoa päiväkodeista

Saadakseni lisätietoa tietystä…

Saadakseni lisätietoa Vantaan…
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tipalveluja ja 20,7 % lukeakseen lapsensa päiväkodin uutisia. Myös kerhotoiminnasta haetaan 

lisätietoa (19,8 %), samoin asukaspuistoista ja avoimista päiväkodeista (19,0 %). Usea hakee 

lisätietoa myös tietyistä varhaiskasvatusalueista (19,0 %). Kysymykseen vastanneista 11,6 % 

vierailee verkkosivuilla lukeakseen lapsensa päiväkodin ylläpitämää blogia ja 7,4 % lukeakseen 

varhaiskasvatuspalvelujen uutiskirjettä. 8,3 % vastanneista etsii verkkosivuilta lisätietoa yksi-

tyisistä päiväkodeista, 5,0 % varhaiskasvatuspalvelujen organisaatiosta, strategioista ja oh-

jelmista ja 3,3 % varhaiskasvatuksen kehittämishankkeista. Vähiten kysymykseen vastanneista 

vierailevat verkkosivuilla saadakseen lisätietoa perhe- tai ryhmäperhepäivähoidosta (1,7 %), 

ilta-, yö- ja viikonloppuhoidosta (1,7 %) tai hoitoapupalvelusta (1,7 %). 

 

Kysymyksen viimeisenä valintavaihtoehtona oli vastaus “Muuta, mitä?”, jonka valitsi 10 vas-

taajaa (8,3 %). Vaihtoehdon alapuolella sijaitsi avoin tekstikenttä, johon toivottiin vastauksia 

vastausvaihtoehdon kysymykseen mitä. Vastauksia annettiin tekstikenttään yhteensä 10 kap-

paletta. Suurin osa näistä vastauksista vastasi itse kysymykseen, muutama antoi puolestaan 

tutkimuksen kannalta epäolennaisia tietoja, kuten ”En etsi tietoa” ja ”vaimolta”. Yksi vastaa-

jista vastasi, ettei käy sivuilla, sillä hän saa kaiken tiedon hoitajilta. Kaksi vastaajista etsii 

verkkosivuilta tietoa ruokalistoista, ja kaksi muuta mainitsi päivähoitomaksut: ”Varhaiskasva-

tuksen hinnat” ja ”Tulorajat ja maksujen suuruus”. Yksi vastaajista kertoi etsivänsä tietoa 

uudesta varhaiskasvatuslaista ja sen soveltamisesta, toinen puolestaan laskutuksesta ja kol-

mas löytääkseen päiväkodin ryhmän puhelinnumerot tai päiväkodin johtajan nimen ja sähkö-

postiosoitteen. 

 

Kyselyn seuraavaan kysymykseen vastaajat vastasivat 5-portaisen asteikon avulla. Kysymys 

koostui väittämistä varhaiskasvatuksen verkkosivuihin liittyen, joita vastaajia pyydettiin arvi-

oimaan asteikolla 1-5. Vastausvaihtoehdot olivat seuraavat: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jonkin 

verran eri mieltä, 3 = en samaa enkä eri mieltä, 4 = jonkin verran samaa mieltä, 5 = täysin 

samaa mieltä, ja 0 = en osaa sanoa. Kysymykseen vastasi yhteensä 126 henkilöä. Kysymyksen 

tulokset on esitelty alla olevassa diagrammissa (Kuvio 4). 

 

Kysymyksen väittämien yhteiskeskiarvo oli 3,05. Kuten kuviosta 3 voi nähdä, korkeimman yk-

sittäisen keskiarvon sai väittämä ‘Sivusto on hyödyllinen’ (ka = 3,6). Seuraavaksi korkeimmat 

keskiarvot saivat väittämät ‘Sivuston teksti on selkeää luettavaa’ (ka = 3,5) ja ‘Aion vierailla 

tällä sivustolla jatkossa’ (ka = 3,5). Matalimmat arviot annettiin verkkosivuilla olevaa tietoa 

koskeviin väittämiin. Keskiarvon 2,7 sai yhteensä kaksi väittämää: ‘Sivustolla oleva tieto on 

helppo löytää’ ja ‘Sivustolla oleva tieto on ajantasaista’. 
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Kuvio 4: Asiakkaiden arvioita väittämistä varhaiskasvatuksen verkkosivuista 

 

Vastaajille haluttiin antaa mahdollisuus perustella edellisen kysymyksen vastauksia avoimeen 

tekstikenttään. Perusteluja antoi yhteensä 20 vastaajaa, joista kahta ei voi varsinaisesti lukea 

perusteluksi: ”En ole vielä käynyt sivuilla.” ja ”Ei luult. tarvetta.”. Vastauksista nousi esille 

etenkin tiedon löytämisen vaikeus. Tähän liittyi usean vastaajan mielestä sivuston epäselvä 

rakenne ja uuden tiedon päivittämisen vähyys.  

 

”Tieto on mielestäni suppea osan päiväkodin osalta ja usein pitää palata etusi-

vun kautta alkuun että pääsee loogisesti katsomaan seuraavaa asiaa.” 

 

”navigointi ei ole helppoa, koska alasivuja on niin paljon. lopuksi on vähän se-

kaisin, että missä sitä oikeastaan on.” 

 

”Sivusto ei ole ollenkaan looginen, tietoa on vaikea löytää ja perusasiat kuten 

ruokalistat ovat liian monen klikkauksen takana. Olen itse verkko-opettaja ja 

osaan kyllä käyttää sivustoja, mutta tämä on sekava ja linkittyy turhan pitkiin 

ketjuihin.” 

 

Muutamat annetut vastaukset ja perustelut eivät liittyneet itse verkkosivuihin ja niiden käy-

tettävyyteen ollenkaan. Jotkut vastaukset antoivat myös ymmärtää, ettei edellisiin väittämiin 

oltu vastattu nykyiset verkkosivut mielessä, vaan väittämiä arvioitiin esimerkiksi vanhoja 
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verkkosivuja ajatellen tai ymmärtämättä ollenkaan, mihin verkkosivuihin väittämissä ja kysy-

myksissä viitattiin. Nämäkin vastaukset haluttiin kuitenkin nostaa esille tässä luvussa, jotta 

tuloksista ja vastauksista annettaisiin mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva lukijalle. 

 

” … Vantaan kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin ei panosteta ja johto saisi 

vaihtua! Päiväkotien johdossa on vuosikaudet sijaisia eikä esim. vanhempainva-

paata saisi antaa noin montaa vuotta. Meillä vaikutus on sellainen, että toinen 

johtaja hoitaa päiväkotia viransijaisena eikä ehdi panostaa kumpaankaan. Me 

vanhemmat emme ole tyytyväisiä tilanteeseen. Miksi tällainen kysely tehdään, 

myös varhaiskasvatuksen palvelusta pitäisi tehdä tyytyväisyyskyselyjä eikä pel-

kästään nettisivuista. Se kertoo myös kehittämisen heikosta tasosta vantaalla. 

Lapsilla ei ole päiväkodissa edes paperia vaan vanhemmat kantavat logoilla va-

rustettua piirustuspaperia työpaikoiltaan. Näin alas on menty.” 

 

”Iltapäiväkerho tiedotteet eivät olleet ajan tasalla 2015 kun niitä paikkoja ha-

ettiin. Sivusto kapasi päivitystä.” 

 

”Sain sähköpostin, jossa kehotettiin vastaamaan tähän kyselyyn. Käytän erittäin 

harvoin tässä kyselyssä viitattua sivua/sivuja ja nytkään en tullut minkään sivun 

kautta tähän kyselyyn. Yllä olevat väittämät ovat esim. aion vierailla TÄLLÄ si-

vustolla.., pidän TÄSTÄ sivustosta. Ainoa kysymykseni onkin, mikä tämä ko. si-

vusto on mihin tässä viitataan?” 

 

Seuraava kysymys sisälsi neljä väittämää, joita vastaajia pyydettiin arvioimaan samanlaisella 

5-portaisella asteikolla kuin edellisessä kysymyksessä. Vastausvaihtoehdot pysyivät myös sa-

moina: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jonkin verran eri mieltä, 3 = en samaa enkä eri mieltä, 4 = 

jonkin verran samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä, ja 0 = en osaa sanoa. Vastaajien määrä 

oli yhtä suuri edelliseen kysymykseen verrattuna, yhteensä 126 henkilöä. Kysymyksen neljä 

lisäväittämää haluttiin erottaa edellisen kysymyksen väittämistä, jotta niihin saataisiin var-

memmin vastauksia. Myös sivuston varhaiskasvatusnäkökulmaa haluttiin tuoda tällä tavoin 

paremmin esiin. 

 

Neljän väittämän yhteiskeskiarvo oli 3,1. Kaksi ensimmäistä väittämää ’Sivusto helpottaa var-

haiskasvatuksen ja kodin välistä yhteistyötä’ (ka=2,8) ja ’Vantaan varhaiskasvatuspalvelut on 

esitelty selkeästi sivustolla’ (ka=3,2) liittyivät Vantaan varhaiskasvatuksen ja kodin väliseen 

yhteistyöhön. Seuraavat kaksi väittämää, ’Sivustolla olevat tiedot antavat oikean kuvan ole-

massa olevista palveluista’ (ka=3,0) ja ’Sivusto on luotettava’ (ka=3,2) vahvistivat puolestaan 

edellisessä porrasasteikkokysymyksessä esitettyjen väittämien saamia arvioita. Kysymyksen 

vastaukset on esitetty alla olevassa diagrammissa (Kuvio 5). 
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Kuvio 5: Asiakkaiden arviot neljään lisäväittämään 

 

Asiakkailta kysyttiin seuraavaksi mitä tietoa he ovat etsineet Vantaan varhaiskasvatuksen 

verkkosivuilta avoimen kysymyksen muodossa. Vastauksia kysymykseen annettiin yhteensä 39. 

Tässä lukumäärässä ei ole huomioitu tyhjiä vastauksia, kuten ”.” tai ”-”. Suurimmasta osasta 

vastauksia ilmeni, että asiakkaat etsivät Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuilta erityisesti 

yhteystietoja, mukaan lukien päiväkotien yhteystietoja. Lisäksi yleistä tietoa päiväkodista, 

avoimesta päiväkodista ja esiopetuksesta etsitään. Tietoa päivähoito-oikeuden ja varhaiskas-

vatuslain uudistuksista on myös etsitty verkkosivuilta. Alla on esitelty muutama laaja-alainen 

vastaus. 

 

”Tietoa kerhoista ja avoimesta päiväkodista, päiväoitotoimiston yhteystietoja, 

listaa Tikkurilan alueen päiväkodeista ja nyt viimeksi tietoa Vantaan päätökses-

tä rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta” 

 

”Uudesta varhaiskasvatuslakiuudistuksesta, vaihtoehdoista järjestää lasten hoi-

toa, hoitomaksuista, hoitopaikkatakuusta, yhteystietoja päättäjiin.” 

 

Kyselyssä pyydettiin vastaajia antamaan kouluarvosanan varhaiskasvatuksen verkkosivuille 

kolmesta eri osa-alueesta: sivuston ulkonäöstä, sivuston sujuvasta käytöstä ja sivustolla ole-

vasta sisällöstä eli tekstistä ja kuvista. Kysymykseen vastasi yhteensä 119 henkilöä. Sivuston 

ulkonäkö sai keskiarvoksi 7,5, sivuston sujuva käyttö 7,2 ja sivustolla oleva sisältö 7,4. Yhteis-

keskiarvoksi näillä kolmelle Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuille muodostui 7,4. Koulu-

arvosanojen keskiarvot on esitetty alla olevassa diagrammissa (Kuvio 6). 
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Sivusto on luotettava

Sivustolla olevat tiedot antavat oikean kuvan
olemassa olevista palveluista

Vantaan varhaiskasvatuspalvelut on esitelty
selkeästi sivustolla

Sivusto helpottaa varhaiskasvatuksen ja kodin
välistä yhteistyötä
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Kuvio 6: Asiakkaiden antamat kouluarvosanat verkkosivujen eri osa-alueille 

 

Kyselyn lopussa oli kaksi avointa kysymystä. Ensimmäisellä kysymyksellä vastaajilta haluttiin 

selvittää miten varhaiskasvatuksen verkkosivuja tulisi heidän mielestä kehittää. Toisella ky-

symyksellä haluttiin tarjota mahdollisuus antaa vapaavalintaista muuta palautetta, kysymyk-

sellä ‘Mitä muuta haluat meille kertoa?’. Näihin kysymyksiin saatiin yhteensä 37 vastausta: 27 

vastausta ensimmäiseen kysymykseen ja 10 toiseen. Suurin osa kehitysehdotuksista liittyi toi-

veeseen monipuolisemmasta tiedosta ja sivuston selkeyttämiseen tiedon helpommaksi löytä-

miseksi. Moni toivoi myös lisätietoa ja kuvia päiväkodeista. 

 

”Palvelut selkeästi esille sekä esittelyt päiväkodeista sekä vastuuhenkilöistä 

myös ylemmältä taholta. He nostavat nyt palkkaa, mutta eivät tee mitään näin 

kärjistetysti.” 

 

”Tietojen tulisi päivittyä nopeammin, kodin ja päiväkodin välillä olisi olla luo-

tettava sähköinen kommunikointikanava.” 

 

Avoimeen palautekenttään annettiin puolestaan sekä myönteistä että kielteistä palautetta, 

niin ystävällissävytteisesti kuin päinvastoin. Osa vastauksista ei liittynyt itse verkkosivuihin 

ollenkaan, vaan ne olivat ennemmin yleistä palautetta Vantaan varhaiskasvatukseen ja sen 

palveluihin liittyen. 

 

”Avoimen päiväkodin leluja olisi hyvä pessä useammin. Joka kerta sieltä tullut 

tauti kotiin joka vähentää paljon käyttöä.” 

 

”Emme ole tyytyväisiä tapaan miten vantaan varhaiskasvatuksen palveluita hoi-

detaan. Tieto ei kulje eikä prosessi toimi. … Päiväkodin oikeasta johtajasta ei 

ole tietoa edes nimestä eikä hän ole ollut siellä aiankaan kolmeen vuoteen! 
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Merkittävissä asemissa oleville ei pidä antaa vapaata kuten nyt on tehty ja [ni-

mi piilotettu työntekijän anonymiteetin takaamiseksi] voi katsoa peiliin jos hän 

vielä asioista vastaa.” 

 

”Hyvää työtä ja kiitos” 

 

Kaiken kaikkiaan Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkaat antoivat hyviä kehitysehdotuksia Van-

taan varhaiskasvatuksen verkkosivuille. Eniten asiakkaat toivoivat selkeyttä, tietojen ajanta-

saisuutta ja tiedon löytämisen helpottamista. Vastauksista kävi ilmi, että esimerkiksi varhais-

kasvatuksen palvelut voisivat olla paremmin esillä, sekä yhteystiedot selkeämmin näkyvillä. 

Sekä selkeyteen että tietojen ajantasaisuuteen liittyvä ehdotus pikalinkeistä esimerkiksi päi-

vittäisiin ja viikoittaisiin ajankohtaisiin asioihin auttaisi. Yleistä aktiivisuutta verkkosivujen 

ylläpitämiseen ja päivittämiseen kaupungin ja Vantaan varhaiskasvatuksen osalta peräänkuu-

lutettiin. 

 

Päiväkotien toimintaan ja henkilöstöön liittyvää palautetta tuli asiakkaille suunnatun verkko-

kyselyn myötä runsaasti. Päivähoidon henkilökuntaa kehuttiin useaan otteeseen, etenkin hei-

dän tarjoamaan henkilökohtaiseen ja osaavaan palveluun liittyen. Kehujen lisäksi myös vali-

tuksia ja moitteita annettiin, varsinkin johtoon liittyen. Osa vastaajista harmitteli muun mu-

assa sitä, ettei päiväkohtien johtajia saa puhelimitse tai sähköpostitse kiinni. Vantaan var-

haiskasvatuksen verkkosivuille toivottiin puolestaan enemmän päiväkotikohtaista tietoa, ja 

päiväkotien kuvien ja blogien toivottiin lisääntyvän. 

 

5.2 Työntekijöille suunnatun kyselyn tulokset 

Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijöille suunnattuun kyselyyn vastasi yhteensä 20 henkilöä. 

Osa työntekijöille suunnatun kyselyn kysymyksistä oli täysin samoja kuin asiakkaille suunna-

tussa kyselyssä tulosten vertailun mahdollistamiseksi. Vastanneista 15 % (n=3) oli ammatti-

nimikkeeltään päiväkodinjohtajia, 20 % (n=4) lastenhoitajia ja 20 % (n=3) lastentarhanopetta-

jia. 15 % vastaajista (n=1) työskentele KELTO-nimikkeellä, eli kiertävä erikoislastentarhan-

opettaja. Varhaiskasvatuksen hallinto koostuu varhaiskasvatuksen johtajasta, päälliköistä, 

asiantuntijoista ja suunnittelijoista. Heitä oli 20 % (n=4) vastaajista. Lisäksi 20 % (n=4) vastaa-

jista toimivat ammattinimikkeellä toimistosihteeri. 

 

Työntekijöille suunnatun kyselyn toisessa kysymyksessä pyydettiin asiakkaiden tapaan arvioi-

maan väittämiä varhaiskasvatuksen verkkosivuista 5-portaisen asteikon avulla. Väittämät oli-

vat täysin samat, joskin työntekijöiltä ei pyydetty antamaan arviota kahteen väittämään, 

’Koen, että sivusto on suunniteltu vastaamaan tarpeitani’ ja ’Aion vierailla tällä sivustolla 

jatkossa’, jotka sisällytettiin asiakkaille tarkoitettuun kysymykseen. Vastausvaihtoehdot olivat 



 25 

samat asiakkaille suunnatun kyselyn kanssa: 1 = täysin eri mieltä, 2 = jonkin verran eri mieltä, 

3 = en samaa enkä eri mieltä, 4 = jonkin verran samaa mieltä, 5 = täysin samaa mieltä, ja 0 = 

en osaa sanoa. Kysymykseen vastasi yhteensä 20 henkilöä. Tulokset ovat esitelty alla olevassa 

diagrammissa (Kuvio 7).  

 

Kaikkien väittämien yhteiskeskiarvo oli 3,8. Korkeimman yksittäisen keskiarvon sai väittämä 

‘Sivusto on hyödyllinen’ (ka=4,5). Seuraavaksi korkeimmat keskiarvot saivat väittämät ‘Sivus-

ton teksti on selkeää luettavaa’ (ka=4,3) ja ‘Sivustolla on monipuolisesti tietoa’ (ka=4,2). Ma-

talimmat arviot annettiin verkkosivuilla olevaa tietoa koskevaan väittämään ‘Sivustolla oleva 

tieto on helppo löytää’ (ka=3,1).  

 

 

Kuvio 7: Työntekijöiden antamat arviot väittämiin varhaiskasvatuksen verkkosivuista 

 

Seuraavaksi työntekijöiltä kysyttiin, ovatko he saaneet palautetta varhaiskasvatuksen verkko-

sivuista asiakkailta. 30 % vastaajista (n=6) vastasivat kyllä ja 70 % (n=14) ei. Vastaajilta halut-

tiin myös selvittää millaista palautetta he ovat saaneet koskien varhaiskasvatuksen verkkosi-

vuja. Tähän annettiin mahdollisuus avoimen kysymyksen muodossa, johon vastasi yhteensä 8 

henkilöä. Kolme henkilöä näistä kahdeksasta vastasi ”-”, joten kaiken kaikkiaan kysymykseen 

saatiin viisi vastausta. Yksi vastasi saaneensa palautteena kiitosta verkkosivujen raikkaudesta 

ja selkeydestä. Neljä vastasi saaneensa palautetta tiedon löytämisen vaikeudesta. Kommentit 

olivat muun muassa seuraavanlaisia: 

 

“Haluttua tietoa ja yhteystietoja on vaikea löytää. Puhelimessa kun olen opas-

tanut linkki linkiltä, on vastaus usein ollut “enpä olisi tuolta osannut etsiä” 
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Haku toimii hyvin.” 

 

“”sivuilta ei löydä mitään” sähköinen asiointi/lomakkeiden löytäminen hanka-

laa” 

 

Työntekijöiltä haluttiin myös selvittää mitä tietoa he toivoisivat itse löytyvän sivustolta, eli 

mitä verkkosivuilta vielä heidän mielestään puuttuu. Tähän vastasi yhteensä 7 henkilöä. Yksi 

vastauksista ei liittynyt varsinaisesti sivuston puutteisiin: ”En ole vielä surffaillut sivustolla 

niin ahkeraan, että osaisin kertoa mahdollisista puutoksisita…”. Loput kuusi vastaajaa toivoi 

yleisesti ottaen enemmän tietoa verkkosivuille, samoin tiedon löytämisen helpottamista. 

 

”Tiedon löytäminen pitkien polkujen päästä haasteellista muistaa mistä mitäkin 

löytyy. Ihan vaikka simppelin ruokalistojen etsiminen ottaa aikansa kun ei muis-

ta minkä polun takaa löytyy.” 

 

”Asiakkaille voisi avata henkilöstölle tuttuja termejä ja käsitteitä. Esim. osa-

aikaisuutta on saanut selittää mitä se tarkoittaa.” 

 

”En keksi puitteita. Alaamme kohtaan kattava tieto.” 

 

Kyselyllä haluttiin lisäksi kartoittaa ovatko työntekijät tietoisia keneen ottaa yhteyttä, kun 

huomaavat sivustolla virheen tai haluavat lisätä sinne jotain uutta. Toive tähän kysymykseen 

tuli suoraan Vantaan varhaiskasvatuksen palveluasiantuntijalta, jonka kanssa tutkimus toteu-

tettiin. Vastaajista 70 % (n=14) vastasi ”Kyllä” eli he tietävät, kehen ottaa yhteyttä verkkosi-

vuihin liittyen tarvittaessa. 30 % (n=6) vastaajista vastasi ”Ei”, eli he eivät ole tietoisia kehen 

ottaa yhteyttä verkkosivuihin liittyen tarvittaessa. 

 

Kyselyssä pyydettiin työntekijöitä antamaan asiakkaiden tapaan kouluarvosanan varhaiskasva-

tuksen verkkosivuille kolmesta eri osa-alueesta, sivuston ulkonäöstä, sivuston sujuvasta käy-

töstä ja sivustolla olevasta sisällöstä eli tekstistä ja kuvista. Yleiskeskiarvoksi tuli 8,1. Par-

haimman keskiarvosanan sai sivuston ulkonäkö (ka=8,4). Seuraavaksi pidetyin sivuston osa oli 

sisältö, eli teksti ja kuva (ka=8,2). Huonoimmat arvosanat annettiin sivuston sujuvalle käytöl-

le (ka=7,6). Kysymyksen tulokset ovat esitelty alla olevassa taulukossa (Kuvio 8).  
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Kuvio 8: Työntekijöiden antamat kouluarvosanat verkkosivujen eri osa-alueille 

 

Kyselyn lopussa oli kaksi avointa kysymystä: ‘Miten sivuja tulisi mielestäsi kehittää?’ sekä ‘Mi-

tä muuta haluaisit kertoa tai kommentoida varhaiskasvatuksen verkkosivuista?’. Yhteensä näi-

hin kysymyksiin saatiin 12 vastausta, 5 ensimmäiseen ja 7 toiseen kysymykseen. Tässä luku-

määrässä ei ole huomioitu tyhjiksi vastauksiksi luokiteltavia ”-” kommentteja. Kehitysehdo-

tuksia työntekijät antoivat tiedon löytämiseen ja ulkoasuun liittyen. Tiedon löytämisen hel-

pottamiseksi yksi vastaajista ehdotti muun muassa hakutoiminnon esiin nostamista, toinen 

puolestaan pohti sitä, kuinka verkkosivut voi hahmottaa eri lailla huoltajana ja hallinnon 

edustajana.  

 

”Kaiken tietomäärän löytämisen helpottaminen. Miten se onnistuu, en tiedä? 

Hakutoiminnon esiin nostaminen voisi olla yksi keino, sitä kautta itsekin etsin 

tarvitsemani sivun.” 

 

”Loogisuutta siinä, mistä tiedot löytää. Tosin se taitaa olla mahdotonta, koska 

ihmiset hahmottavat tiedon erilailla. Samoin on suuri ero etsinkö tietoa hallin-

non edustajana vai huoltajana. Huoltaja varmasti hahmotta ihan erilailla, min-

kälaisten otsikoiden alta etsitty tieto löytyy.” 

 

Ulkoasuun liittyen työntekijät ehdottivat värimaailman mukauttamista ja osioiden parempaa 

erottamista toisistaan. 

 

”Selkeyttä on, mutta ehkä värimaailmaa jotenkin muokkaisin, liikaa sininen vä-

ri ”etusivulla” häiritsee vähän.” 

 

”Olisi kiva,että eri osa-alueet erottuisivat toisistaan ulkonäöllisesti jotenkin,nyt 

osiot erottaa vain nimi.Siis lapset mukaan ulkoasun suunnitteluun sekä varhais-

kasvatuksessa että perusopetuksessa.” 

 

4 5 6 7 8 9 10

Sivustolla oleva sisältö (teksti ja kuvat)

Sivuston sujuva käyttö

Sivuston ulkonäkö
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Kaiken kaikkiaan Vantaan varhaiskasvatuksen työntekijät antoivat myönteistä ja positiivista 

palautetta verkkosivuihin liittyen. Työntekijät kokivat verkkosivuston olevan todella hyödylli-

nen ja tekstin selkeäksi luettavaksi. Asiakkaiden tapaan myös työntekijät toivoivat tietomää-

rän löytämisen helpottamista ja loogisuutta siihen, mistä tiedot löytää. Työntekijöiden vas-

tauksista nousi esiin myös ehdotus siitä, että henkilöstölle tuttuja termejä ja käsitteitä voisi 

avata ja selittää enemmän, samoin pitää huolta siitä, puhutaanko päivähoidosta vai varhais-

kasvatuksesta. 

 

Tekstiin ja sisältöön liittyvien seikkojen lisäksi työntekijät pohtivat palautteessaan paljon 

verkkosivujen ulkoasua. Kiitosta tuli sivujen raikkaudesta ja selkeydestä. Toisaalta toivottiin 

myös eri osa-alueiden selkeämpää erotusta esimerkiksi ulkonäöllisesti. Yksi työntekijöistä eh-

dotti, että lapset voisi ottaa mukaan ulkoasun suunnitteluun. Yhteinen linja vastauksissa kui-

tenkin tuntui olevan se, että verkkosivujen uudistus vuonna 2015 on ollut tarpeellinen, ja ny-

kyiset sivut koettiin paljon paremmiksi edellisiin verrattuna.  

 

6 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tässä luvussa esitellään tutkimustulosten pohjalta johdettuja johtopäätöksiä. Ensin tarkastel-

laan tuloksia yhteenvedon muodossa, jossa vertaillaan asiakkaille ja työntekijöille suunnattu-

ja kyselyjä ja pohditaan saatuja tuloksia. Tämän jälkeen on eritelty, mitkä mahdolliset jatko-

tutkimusaiheet voisivat tukea tätä tutkimusta ja hyödyntää tutkimuksesta saatuja tietoja. 

 

6.1 Yhteenveto tuloksista 

Verkkokyselyihin annettujen vastausten perusteella voidaan todeta, että sekä Vantaan var-

haiskasvatuksen asiakkaat että työntekijät olivat selkeästi sitä mieltä, että tiedon löytämistä 

tulisi helpottaa verkkosivujen käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Työntekijät pyrkivät 

vastauksissaan jo itse pohtimaan, miten sivujen kehittäminen voisi olla mahdollista ja toivat 

vastauksissaan esille ymmärryksen asian hankaluudesta. Asiakkaat puolestaan vastasivat työn-

tekijöitä suorasanaisemmin ja puhtaasti käyttäjän näkökulmaa ajatellen.  

 

Työntekijät olivat selkeästi tyytyväisiä uudistukseen ja kokivat sivujen olevan selkeämmät ja 

helppokäyttöisemmät ennen vuonna 2015 tehdyn päivityksen kokeneisiin sivuihin verrattuna. 

Asiakkaat eivät puolestaan tuoneet esille kyselyn missään vaiheessa vanhoja verkkosivuja tai 

verranneet nykyisiä sivuja vanhoihin. Täten voidaankin olettaa, ettei kovin moni asiakas arvi-

oinut nykyisiä verkkosivuja vertaamalla niitä ennen uudistusta olleisiin verkkosivuihin kysy-

myksiin vastatessaan. Tutkimuksessa kävi tosin myös ilmi, etteivät kyselyyn vastanneet Van-

taan varhaiskasvatuksen asiakkaat vieraile varhaiskasvatuksen verkkosivuilla kovin usein. Kui-
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tenkin on palveluntarjoajan eli Vantaan varhaiskasvatuksen kannalta oleellista, että palvelu 

eli verkkosivut ovat hyvät ja että käyttäjä palaa palveluun mielellään löytääkseen tarvitse-

mansa tiedon. 

 

Kyselyjen loppupuolella ollut kysymys ’Minkä kouluarvosanan annat varhaiskasvatuksen verk-

kosivuille seuraavista osa-alueista?’ on hyvä nostaa asiakkaiden ja työntekijöiden kyselyvas-

tausten vertailun keskiöön, sillä siihen kiteytyy tutkimuksen päätutkimuskysymyksen vastaus. 

Kysymykseen vastasi yhteensä 139 asiakasta ja työntekijää. Asiakkaat antoivat kolmelle osa-

alueelle yhteiskeskiarvoksi 7,4, kun taas työntekijät arvioivat osa-alueet hieman korkeammik-

si, keskiarvolla 8,1. Kouluarvosanat ja niiden perustelut ovat laissa määriteltyjä. Perusope-

tusasetuksen (852/1998) 2. luvussa kerrotaan, kuinka oppilaan arviointi tulee toteuttaa. Lain 

10 §:ssä todetaan arvioinnista opintojen aikana muun muassa niin, että numeroarvostelussa 

tulee käyttää asteikkoa 4-10 sekä kerrotaan, mitkä perustelut kutakin arvosanaa vastaa. Kou-

luarvosana 7 tarkoittaa perusopetusasetuksen mukaisesti tyydyttäviä tietoja ja taitoja ja ar-

vosana 8 hyviä tietoja ja taitoja. Koska asiakkaat arvioivat verkkosivujen osa-alueet keski-

määrin arvosanalla 7,4 ja työntekijät 8,1, on näiden keskiarvojen yhteiskeskiarvo 7,75 eli 

hieman parempi kuin tyydyttävä, muttei aivan hyväkään. 

 

Koska Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen tarkoituksena on toimia paitsi ikkunana var-

haiskasvatuksen laatuun ja sisältöön, myös tukea ja edistää kodin ja varhaiskasvatuksen välis-

tä yhteistyötä, haluttiin tämä näkökulma huomioida myös tässä tutkimuksessa. Tästä syystä 

aiheeseen liittyvä kysymys sisällytettiinkin asiakkaille suunnattuun kyselyyn. Osoittautui kui-

tenkin yllättävän vaikeaksi liittää useampia kysymyksiä aiheeseen liittyen kyselyyn, kun sitä ei 

koettu tarvitsevan ottaa sen suuremmin huomioon etsiessä ratkaisuja Vantaan varhaiskasva-

tuksen verkkosivujen kehittämiseen. Näin jälkeenpäin ajateltuna aihetta olisi voinut kuitenkin 

sisällyttää enemmänkin kyselyyn ja liittää sen tuomia vastauksia kehittämisehdotuksiin verk-

kosivuista. Useista asiakkaiden antamista avoimista vastauksista kävikin ilmi, että verkkosi-

vuille toivottaisiin enemmän mahdollisuuksia kodin ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteistyö-

hön. Myös lisätietoa yksittäisistä päiväkodeista toivottiin verkkosivuille selkeästi. 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että Vantaan varhaiskasvatuk-

sen verkkosivut kaipaavat selkeämpää rakennetta ja käyttäjäystävällisempää lähtökohtaa 

suunnitteluun. Koen, että tämä tutkimus on ollut hyödyllinen ja tarpeellinen, ja tutkimustu-

losten pohjalta on mahdollisuus todella kehittää Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivuja he-

ti, kun siihen on aikaa ja resursseja.  
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6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Tämä tutkimus toimi itsessään eräänlaisena jatkotutkimuksena. Vantaan verkkosivut uudistet-

tiin kokonaisuudessaan vuonna 2015, jonka jälkeen toteutettiin koko sivustoa koskeva käyt-

täystävällisyyden tutkimus. Vantaan varhaiskasvatus halusi kuitenkin tarkentavaa tietoa hei-

dän omasta verkkosivuosuudestaan, joka johti tämän tutkimuksen toteuttamiseen. 

 

Mielestäni olisi perusteltua, jos Vantaan varhaiskasvatuksen verkkosivujen käyttäjäystävälli-

syyttä tutkittaisiin uudestaan tämän tutkimuksen pohjalta tehtyjen päivitysten ja muokkaus-

ten jälkeen. Olisi myös mielenkiintoista verrata tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia koko 

Vantaan verkkosivuista tehdyn tutkimuksen tuloksiin ja katsoa, ovatko kehittämiskohteet yh-

teisiä ja yleisiä. 

 

Tätä opinnäytetyötä aloittaessa pohdimme yhdessä työelämäkumppanini kanssa valittavia 

tutkimusmetodeja. Päädyimme pelkkien verkkokyselyiden toteuttamiseen, mutta esimerkiksi 

muutamat kasvokkain tai puhelimitse toteutettavat haastattelut voisivat syventää tätä tutki-

musta ja tuottaa tärkeää lisätietoa tutkimusaineistoon. Tätä myös työelämäkumppanini oli 

prosessin alussa ehdottanut minun tehtäväksi, mutta koin sen muodostuvan jo liiaksi työmää-

räksi ja ehdotin siirtävän sitä seuraavan toteutettavaksi.  

 

7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tuloksia on tarkasteltava kriittisesti ja niiden luotettavuutta ja eettisyyttä on arvioitava mo-

nipuolisesti, jotta tuloksista saadaan totuudenmukainen kuva. LÄHDE Tätä opinnäytetyötä 

tehdessä on pyritty olemaan erittäin huolellisia ja varmistamaan tutkimuksen luotettavuus ja 

eettisyys sen jokaisessa vaiheessa. Tässä luvussa esitellään tutkimuksen ja opinnäytetyön luo-

tettavuuden ja eettisyyden kannalta olennaisia seikkoja ja arvioimaan niiden toteutumista 

koko opinnäytetyöprosessissa. 

 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen, kuten opinnäytetyön, tekijän tehtävänä on osoittaa tutkimustulosten luotetta-

vuus. Luotettavuuden voi saavuttaa suunnitelmallisuudella ja asiaan varautumisella jo tutki-

muksen suunnitteluvaiheessa. Jokaisessa opinnäytetyössä tulee olla luotettavuustarkastelu, 

usein erillisenä osuutena työn loppuosassa. Luotettavuuskysymys tulee kuitenkin ottaa huomi-

oon jo työn suunnitteluvaiheessa, jotta työn luotettavuus voidaan todella todeta vahvaksi. 

(Kananen 2014, 257–258.) 
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Opinnäytetyön, erityisesti määrällisen tutkimuksen luotettavuutta mitataan usein validiteetin 

ja reliabiliteetin kautta. Tutkimuksen validiteetti eli se, että mitataan oikeita asioita, liittyy 

vahvasti tutkimuksen suunnitteluun ja siihen, että aineiston analyysi tehdään oikein. Reliabili-

teetti tarkoittaa puolestaan pysyvyyttä eli sitä, että saataisiin samat tutkimustulokset tutki-

musta toistettaessa. Tutkimuksen validiteetti eli pätevyys on edellytys tutkimuksen reliabili-

teetille eli pysyvyydelle. (Kananen 2014, 260–261.) 

 

Tutkimuksen validiteetti voidaan varmistaa sillä, että mitataan oikeaa asiaa oikealla mittaril-

la, ja että johtopäätökset on oikein johdettu aineistosta. Toisin sanoen tuloksen tulee vastata 

käytäntöä. (Kananen 2014, 262.) Tässä opinnäytetyössä validiteetti liittyy erityisesti aineis-

tonkeruuprosessiin. Opinnäytetyöllä haluttiin selvittää Vantaan varhaiskasvatuksen asiakkai-

den ja työntekijöiden näkemyksiä yksikön verkkosivujen käyttäjäystävällisyydestä. Tutkimus 

toteutettiin kahtena verkkokyselynä, joiden tavoitteena oli saada mahdollisimman kokonais-

valtainen kuva tutkimusryhmien eli asiakkaiden ja työntekijöiden mielipiteistä Vantaan var-

haiskasvatuksen verkkosivuihin liittyen. Verkkokyselyiden kysymykset pyrittiin muotoilemaan 

siten, että mahdollisimman moni kokisi vastaamisen olevan helppoa ja olennaista. Käytännös-

sä tämä tarkoittaa sitä, että niin kysymykset kuin vastausvaihtoehdot olivat selkeitä ja hel-

posti ymmärrettävissä. 

 

Tutkimuksen reliabiliteetti voidaan todeta usealla eri tavalla. Tulosta voidaan pitää reliaabe-

lina, jos esimerkiksi kaksi arvioijaa tai vastaajaa päätyy samaan tulokseen. Myös otoskoon on 

tärkeä olla riittävä. Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa käytännössä siis sitä, että saadut 

vastaukset ja niistä johdetut tutkimustulokset eivät ole sattumanvaraisia. (Hirsjärvi ym. 2009, 

226.) Tämä tutkimus voidaan todeta reliaabeliksi, sillä useaan verkkokyselyn kysymykseen 

saatiin vastaajilta täysin samoja vastauksia. Lisäksi vastaajia oli toivottua enemmän erityisesti 

asiakkaille suunnatun kyselyn kohdalla, eli otanta oli riittävän suuri. Kyselyyn vastasi yhteensä 

35 päivän aikana 150 ihmistä: asiakkaille suunnattuun kyselyyn vastasi 130 henkilöä ja työnte-

kijöille suunnattuun kyselyyn vastasi 20 henkilöä. Otannaksi tavoiteltiin yhteensä noin 150 

vastattua kyselyä, 100 asiakkaan vastausta ja 50 työntekijän vastausta, joten tavoite toteutui 

ja tutkimus voidaan todeta luotettavaksi. 

 

Tutkimus ja siihen sisältyneet kaksi kyselyä toteutettiin Webropol-verkkotyökalulla anonyy-

meinä. Näin vastaajien henkilö- tai yhteystietoja ei kysytty kyselylomakkeilla eikä yksittäisiä 

vastaajia pysty tunnistamaan mitenkään. Tällöin myöskään vastaajaa ja kyseisen vastaajan 

vastauksia ei ole voitu yhdistää. (Webropol käyttöopas 2010.) 
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7.2 Tutkimuksen eettisyys 

Ammatillisella tasolla eettisyys merkitsee kykyä pohtia ja myös kyseenalaistaa jatkuvasti 

omaa ammatillista toimintaa ja päätöksentekoa, sen oikeudenmukaisuutta ja päätöksenteon 

perusteita. Myös työn kehittämistoiminnassa olisi syytä tarkastella, mihin eettisiin periaattei-

siin työkäytännöt pohjautuvat ja perustuvatko ne ylipäänsä vastuulliseen näkemykseen hyväs-

tä elämästä ja inhimillisestä kasvusta. (Arki, arvot, elämä, etiikka 2013, 6.) 

 

Tutkimuksen tekoon liittyy useita eettisiä kysymyksiä, jotka tutkijan on otettava huomioon. 

Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää hyvän tieteellisen käytännön noudattamista tutkimusta 

tehtäessä. Jo tutkimusaiheen valitseminen edellyttää eettistä harkintaa, sillä tutkimusta 

aloittaessa tulisi tietää, kenen ehdoilla tutkimusaihe ja -ongelmat valitaan ja miksi tutkimuk-

seen halutaan ryhtyä. Hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan loukata monin eri tavoin, ja lähtö-

kohtana tutkimukselle tulisi aina olla ihmisarvon kunnioittaminen. Ihmisten tulee saada päät-

tää, haluavatko he osallistua tutkimukseen. Toisin sanoen heidän itsemääräämisoikeutta tulee 

kunnioittaa. (Hirsjärvi ym. 2009, 23–25.) Tämä opinnäytetyö on työelämälähtöinen ja sen aihe 

ja tutkimustapa on toimeksiantajan valitsema. Eettistä pohdintaa on siis jo osittain käyty ai-

hetta valitessa ja sitä markkinoidessa yhteistyössä tehtäväksi opinnäytetyöaiheeksi Laurean 

opiskelijoille. Erityisen tärkeää tätä tutkimusta toteuttaessa on ollut vastaajien yksityisyyden 

ja anonymiteetin kunnioittaminen ja varmistaminen. Myös sosiaalialan ammattilaisen eettisis-

sä ohjeissa (2013, 8) mainitaan tästä asiakkaan näkökulmasta, ja asiakkaan yksityisyyttä ja 

asiakassuhteen luottamuksellisuutta tulee aina kunnioittaa ja varjella. Tähän tutkimukseen 

kuuluvat kaksi kyselyä olivat täysi-ikäisille ja -valtaisille aikuisille suunnattuja, ja niihin vas-

taaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Kyselyiden oheen liitetty niin sanottu saateteksti, jolla 

houkuteltiin ihmisiä vastaamaan kyselyyn, sisältyi tieto tutkimuksen tarkoituksesta ja siitä, 

mihin ja kenen käyttöön kyselyistä saadut tiedot tulevat.  

 

Arvot ja eettiset periaatteet liittyvät myös arviointiin monin eri tavoin. Eettisiä kysymyksiä 

liittyy muun muassa tutkimuksen perusteemoihin, kuten siihen, miten valitaan arvioinnin koh-

teet tai arvioinnin menetelmä. Lisäksi arvot ja periaatteet ohjaavat itse arvioinnin tekemistä. 

Näitä arvoja ja periaatteita voi olla useita, ja näin ollen onkin perusteltua ottaa huomioon 

asiaan liittyviä arvoja ja periaatteita mahdollisimman laajasti. Koska arviointi on useimmiten 

tilauksesta tehtyä tutkimusta, on otettava huomioon monien eri osapuolien näkemyksiä arvi-

oinnin eri osa-alueista. Arvioinnin tilaajalla on omat toiveensa, samoin arvioinnin kohteena 

olevalla asialla voi olla omat näkemyksensä arvioinnin tehtävään tai sen menetelmiin liittyen. 

Palvelujen toimivuutta arvioitaessa palvelujen käyttäjät ovat tietenkin keskeisiä, ja heidän 

näkökulmansa on tärkeä huomioida arviointia suunnitellessa. Arviointia tehdessä on hyvä myös 

tiedostaa, että arvioinnin tilaajalla on käytännössä mahdollisuus käyttää arviointiraportin tu-

loksia epäeettisellä tavalla, esimerkiksi nostaen esiin vain joitakin tiettyjä tuloksia ja jättäen 

toiset huomiotta. Arviointia tekevän on siksi hyvä säilyttää itsellään mahdollisuus tulosten 
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yhteenvedon avoimeen jakamiseen. Tästä on tärkeä sopia selkeästi yhdessä arvioinnista neu-

voteltaessa. (Arviointi sosiaalipalveluissa 2001, 9.) 

 

Amerikkalainen arviointiyhdistys, American Evaluation Association eli AEA on listannut viisi 

arvioinnin eettistä periaatetta, joiden tarkoituksena on sekä ohjata arvioijien ammattikäytän-

töä että saattaa muiden tiedoksi ne käytänteet ja periaatteet, joita arvioinnin ammattilaiset 

ylläpitävät. AEA:n listaamat viisi arvioinnin eettistä periaatetta ovat järjestelmällisyys (”sys-

tematic inquiry”), pätevyys (”competence”), rehellisyys (”integrity/honesty”), ihmisten kun-

nioittaminen (”respect for people”) ja yhteiskunnallinen vastuu (”responsibilities for general 

and public welfare”). Vaikka nämä Amerikkalaisen arviointiyhdistyksen laatimat arvioinnin 

periaatteet ovatkin tuotettu omassa kontekstissaan, on niitä syytä silti noudattaa, sillä ne 

ottavat kantaa arvioinnin tekemistä ja arviointitutkimusta koskeviin peruskysymyksiin. (Arvio-

inti sosiaalipalveluissa 2001, 41; ks. American Evaluation Association Guiding Principles for 

Evaluators 2004.) 

 

Sosiaalialan ammattilaisen eettisissä ohjeissa (2013, 11) todetaan, että sosiaalialan ammatilli-

sen työn keskeinen periaate on asiakaslähtöisyys. Sosiaalialan ammattilaisen tulee siis pyrkiä 

edistämään asiakaslähtöisyyden toteutumista organisaation kaikilla tasoilla ja toteuttamaan 

vastuullisesti organisaationsa päämääriä asiakkaiden hyväksi. Sosiaalialan työssä tärkeää on 

myös halu ja kyky mahdollistaa asiakkaan omien näkemysten esiin tuominen. (Arki, arvot, 

elämä, etiikka 2013, 6, 11.) Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää Vantaan var-

haiskasvatuksen asiakkaiden ja työntekijöiden näkemyksiä yksikön verkkosivujen käyttäjäys-

tävällisyydestä. Tutkimuksen avulla halutaan kerätä verkkosivujen pääasiallisten käyttäjien 

kokemuksia verkkosivujen käytöstä ja löytää ratkaisuja verkkosivujen kehittämiseen käyttäjiä 

paremmin palveleviksi. 

 

8 Henkilökohtainen oppimisprosessi 

Tämän opinnäytetyön toteuttaminen on ollut prosessina minulle hyvin opettavainen. Valitsin 

tämän tutkimuksen opinnäytetyöni aiheeksi, sillä se vaikutti minusta erittäin kiinnostavalta ja 

ajankohtaiselta. Aihe on keskittynyt sekä arviointiin että kehittämiseen, jotka molemmat 

ovat mielestäni olennaisia sosiaalialan työn osuuksia. Koen niiden omaksumisen vielä opinto-

jen aikana todella tärkeäksi ennen työelämään astumista. Verkkosivujen arviointi ja kehittä-

minen on myös keskeinen osa nykypäivän palveluita, ja ilman toimivia verkkosivuja osa palve-

luista voi jäädä sekä nykyisille että tuleville asiakkaille etäisiksi tai epäselviksi. Niinpä mieles-

täni myös sosiaalialan tiedon ja palvelujen on tärkeä olla saatavilla verkossa, selkeästi ja 

käyttäjäystävällisesti esitettyinä. 
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Jorma Kanasen mukaan (2014, 12–14) ihmisten toiminta kokonaisuudessaan siirtyy yhä enene-

vässä määrin verkkoon, jolloin myös tutkimuksen tulee siirtyä sinne. Verkkoympäristö on tut-

kimusympäristönä kuitenkin hyvin erilainen fyysiseen maailmaan verrattuna, ja tutkija ei voi 

koskaan olla varma vastaajien identiteetistä tai vastaushalukkuudesta verkkotutkimusta to-

teuttaessaan. Tämän opinnäytetyön tutkimustavat, eli verkossa toteutettava tutkimus sekä 

arviointitutkimus olivat tutuista menetelmistään huolimatta minulle melko uusia. Opinnäyt-

teen viitekehys eli palvelumuotoilu ja verkkosivujen merkitys julkiselle taholle olivat molem-

mat minulle vain hyvin etäisesti tuttuja, ja niihin perehtyminen on ollut mielenkiintoista ja 

innostavaa. Myös määrällisen tutkimuksen toteuttaminen tässä mittakaavassa oli aivan uutta, 

samoin sen johtaminen tarkkoihin tulosten analysointiin. 

 

Uutuudestaan ja erikoisuudestaan huolimatta tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut minul-

le merkityksellistä. Tutkimusaihe oli vallan työelämälähtöinen, jonka kautta se sai aivan oman 

merkityksensä ja koin työn tekemisen hyvin tärkeäksi. Tutkimus itsessään on kehittämistyötä, 

jonka tarkoitus on johtaa lisäkehitykseen, ja tämä on minusta ollut myös todella tärkeää. Ha-

lusin alusta asti toteuttaa opinnäytetyöni niin, että se on varmasti muita hyödyttävä ja tärkeä 

tutkimus, ja tämä on osoittautunut juuri siksi. Opinnäytetyöprosessin aikana olen oppinut pal-

jon uutta niin prosessista itsestään kuin myös omasta itsestäni. Olen huomannut useita seikko-

ja, joita olisin voinut tai jotka minun olisi täytynyt tehdä toisin, paremmin jopa. Kuitenkin on 

tärkeä muistaa, että tämäkin prosessi on oppimiskokemus, josta tulee ja saa oppia. Ei pidä 

ajatella, että tässäkään asiassa tulisi olla valmis asiantuntija ilman edellistä kokemusta näin 

laajan työn teosta.  

 

Työ on ollut prosessina hyvin itsenäinen, jonka koin sekä hyväksi että huonoksi seikaksi. Yksin 

tekeminen on ollut toisaalta hyvä ja mukavaa, sillä silloin sitä saa tehdä ja toteuttaa juuri 

niin kuin itse parhaaksi kokee. Toisaalta yksin tehdessä aikatauluista ja suunnitelmista on 

helpompi luistaa ja prosessi saattaa venyä pidemmäksi kuin mitä oli alussa ajatellut, kuten 

minun kohdallani kävi. Myös motivaatio opinnäytetyön tekemiselle oli välillä pätkittäistä, ja 

yksin työn kimppuun käyminen tuntui välillä ylitsepääsemättömän haastavalta. Onneksi työ-

elämäkumppanilta ja opettajilta saatu ohjeistus ja palaute ovat auttaneet, samoin luokkaka-

vereiden ja muiden kollegoiden antama tuki ja kannustus on ollut todella tärkeää. 
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