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Tässä opinnäytetyössä tavoitteena oli tutkia perhepäivähoitajien työhyvinvointia 
sekä kokemuksia uudesta varhaiskasvatuksen organisaatiosta Soinin kunnassa. 
Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluina, joissa Soinin kunnan alueella toimivilta 
perhepäivähoitajilta kyseltiin heidän kokemuksiaan ja ajatuksiaan työhyvinvoinnis-
ta ja organisaatiomuutoksesta. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Soinin kunnan 
kanssa. 

Teoriaosiossa käsitellään perhepäivähoidon historiaa ja nykytilaa Suomessa. Eri-
tyisesti tuodaan esiin perhepäivähoitajan ammattiin liittyviä asioita, kuten työn etu-
ja sekä ongelmallisia tilanteita ja asioita. Nämä ovat yhteydessä perhepäivähoitaji-
en työhyvinvointiin, josta on vielä tuotettu tietoa erikseen opinnäytetyöni 
teoriaosioon. Organisaatiomuutos yleisellä tasolla ja Soinin kunnassa sekä sen 
vaikutukset työhyvinvointiin on teoriaosiossa myös tuotu esiin. Tutkimusaineiston 
analyysivaiheen pohjalta muodostuivat opinnäytetyöni tulosluvun teemat. 

Tutkimustulosten perusteella Soinin kunnassa perhepäivähoitajat jaksavat työs-
sään hyvin tai ainakin kohtalaisen hyvin. He kokevat, että heidän työnsä on arvos-
tettua perheiden keskuudessa, mutta muunlainen arvostus, esimerkiksi palkkauk-
sen muodossa, on heikkoa. Perhepäivähoitajat haluaisivat ja tarvitsisivat 
enemmän tukea työlleen niin esimieheltään, kuin kollegoiltaankin. Tuen puuttumi-
nen vaikuttaa heidän työhyvinvointiinsa negatiivisesti. Sain myös selville, että or-
ganisaatiomuutos ei ole käytännön tasolla juurikaan vaikuttanut perhepäivähoitaji-
en työhyvinvointiin, mutta se on aiheuttanut heissä epätietoisuutta sekä luonut 
haasteita esimiehen vaihtumisen sekä tuen ja yhteisten tapaamisten puutteen 
vuoksi.  
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The purpose of this study has been to examine the well-being of the municipal 
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1 JOHDANTO 

Perhepäivähoitajien ja sitä myöten perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on 

laskusuhdanteessa. Määrä laskee joka vuosi entisestään uusien varhaiskasvatuk-

sen muotojen tultua vaihtoehdoiksi sekä perhepäivähoitajien vähentymisen myötä. 

(Varhaiskasvatus 2015, 1-2.) Perhepäivähoitajien palkkaamista heikentää myös 

se, että perhepäivähoitajia ei ole saatavissa tarpeeksi kuntiin. Useimmiten tähän 

on syynä työn vaativuus sekä palkkauksen heikko taso työn vastuullisuuteen näh-

den (Kunnalliset perhepäivähoitajat 2014, 16-23).  Myöskin kodin avaaminen työlle 

nähdään syynä siihen, miksi uusia perhepäivähoitajia ei ole saatavilla.  

Minua pyydettiin Soinin kunnasta tekemään heille varhaiskasvatukseen liittyvä 

opinnäytetyö. Kunnan varhaiskasvatuksen kehittämistä varten toivottiin tietoa eri-

tyisesti perhepäivähoitajien työhyvinvoinnista sekä kokemuksista liittyen Soinin 

uuteen organisaatioon, sillä Soinissa on koettu vuoden 2017 alussa suuri organi-

saatiomuutos. Soinin kunta on aiemmin kuulunut Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-

alueeseen. Vuoden 2016 lopussa yhteistoiminta-alue purkaantui ja vuoden 2017 

alusta Soinin kunta on alkanut tuottaa kaikki omat palvelunsa itsenäisesti tai osto-

palveluina. (Soinin Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.3.2016.) Näin myös perhepäi-

vähoito siirtyi Soinin kunnan tuotettaviin palveluihin. Aiemmin sivistystoimen palve-

lut tuotettiin Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kanssa yhteistyössä 

Alajärven kaupungin toimesta. Kiinnostuin todella aiheesta ja halusin ottaa sen 

tehtäväkseni. Varhaiskasvatukseen liittyvä tehtävä minulla oli alun perinkin mie-

lessäni, sillä valmistuttuani Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta, saan myös päte-

vyyden toimia lastentarhanopettajana.  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on saada mahdollisimman paljon laadukasta 

tietoa perhepäivähoitajien työhyvinvoinnista sekä organisaatiomuutoksen aikaan-

saamista mielipiteistä sekä muutoksista Soinin kunnassa. Tavoitteena on myös se, 

että yhteistyöorganisaationi, Soinin kunta saa heille tarvittavan tiedon perhepäivä-

hoitajien tilanteesta ja sen kehittämiskohdista.  

Tutkimuksen kohteena ovat Soinin kunnan perhepäivähoitajat, joista kaikkia haas-

tatteluun suostuvia pääsen kuulemaan haastattelujen myötä. Kaikki Soinin kunnan 

alueella toimivat perhepäivähoitajat työskentelevät yksin lasten kotona tai omassa 
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kodissaan, koska ryhmäperhepäiväkotia ei Soinissa ole. Haluankin siis selvittää 

minkälainen tilanne Soinin kunnan perhepäivähoitajilla on työssä jaksamisen kan-

nalta sekä kuinka organisaatio on vaikuttanut heidän arkeensa esimerkiksi perhe-

päivähoidon ohjaajan vaihduttua.  

Tässä opinnäytetyössä käydään läpi kolmen luvun verran teoriaa perhepäivähoi-

dosta. Luvussa kolme esittelen perhepäivähoitoa käsitteenä sekä sen historiaa ja 

nykyhetkeä. Luvussa neljä käsittelen perhepäivähoitoa ammattina ja sen etuja se-

kä vaikeuksia, jotka linkittyvät hyvin työhyvinvoinnin käsitteeseen. Viidennessä 

luvussa käsittelyssä on perhepäivähoitajien luottamus ja yhteistyö organisaatioon. 

Näiden lukujen lisäksi työssä on myös tutkimusosio, joka sisältää tutkimuksen tu-

losten lisäksi analyysin kyseisistä tutkimustuloksista. Tutkimuksessa käsittelyssä 

on perhepäivähoitajien työhyvinvointi, perhepäivähoitajan työ yleensä Soinin kun-

nassa sekä kokemukset uudesta organisaatiosta muutoksen jälkeen. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen aihettani sekä yhteistyötahoani. Käsittelyssä 

on myöskin tutkimuksen tavoite sekä tutkimuskysymykset. Selvitän luvussa myös 

tutkimusmenetelmääni ja aineistonkeruumenetelmäksi valitsemaani teemahaastat-

telua sekä analyysimenetelmäksi valikoitunutta sisällönanalyysiä.  

2.1 Aiheenvalinta ja yhteistyöorganisaation esittely 

Soinin kunta on pyytänyt minua tekemään heille opinnäytetyön perhepäivähoitajiin 

liittyen. Heidän ehdotuksenaan oli, että tutkisin perhepäivähoitajien työhyvinvointia 

sekä heidän tyytyväisyyttään Soinin Kunnan sivistystoimen organisaatiota koh-

taan. Soinin kunta on vuoden 2017 alusta jäänyt pois Järvi-Pohjanmaan yhteistoi-

minta-alueesta. Näin yhteistoiminta-alue on siten purkautunut. Tämän vuoksi Soi-

nin kunnalle on tullut taas järjestettäväksi omat sivistyspalvelunsa, johon sisältyy 

myöskin varhaiskasvatus. Sen vuoksi heille on tärkeää selvittää perhepäivähoitaji-

en mielipiteitä uudesta organisaatiosta sekä heidän kokemuksiaan työskentelystä 

organisaatiomuutoksen jälkeen. 

Soinin Kunta haluaa pitää perhepäivähoitoa palveluna kunnassa, vaihtoehtona 

päiväkotiryhmille ja sen vuoksi kunnalle on todella tärkeää se, että perhepäivähoi-

tajat viihtyvät työssään ja luottavat organisaation apuun ja tukeen. Soinin kunta on 

pinta-alallisesti suuri ja sen vuoksi perhepäivähoito on varsin suosittu varhaiskas-

vatuksen muoto sivukylillä, jotta matkaan lasten viemiseen ja hakemiseen keskus-

tan päiväkodista, ei menisi niin paljon aikaa. Soinin alueella perhepäivähoitajia 

toimii enää viisi kunnan palveluksessa olevaa sekä yksi yksityinen perhepäivähoi-

taja. Nämä lukemat ovat kaukana 1990- ja 2000-luvun taitteen perhepäivähoitajien 

määrästä (kuvio 1). Kyseisenä aikana, kun itse olin perhepäivähoidon piirissä, 100 

metrin säteellä toimi jo 4 perhepäivähoitajaa.  
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Aihe on siis todella ajankohtainen sen kriisitilanteen myötä. Sosiaalialalla yhä har-

vemmin puhutaan edes perhepäivähoidosta, muuta kuin huonossa mielessä esi-

merkiksi sen vähenemisen myötä. Varhaiskasvatus on nykypäivänä mennyt isoihin 

päiväkoteihin ja perhepäivähoito saattaa joiltakin jopa päästä unohtumaan. Vaikka 

vanhemmat useinkin haluavat viedä lapsensa perhepäivähoidon piiriin ja he arvos-

tavat sitä, ei sen laskusuhdannetta ole saatu lähtemään nousuun. (Reunamo 

2007, 159.) 

Aiheen valinnastani on varmasti paljon hyötyä Soinin kunnan sivistystoimelle, joka 

on aloittanut toimintansa vasta vuoden 2017 alusta. Palveluita alettiin tuottaa itse-

näisenä kuntana Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen purkaannuttua vuoden 

2016 lopussa (Soinin Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.3.2016). Tämän avulla kunta 

ja erityisesti sivistystoimi ja kunnanhallitus saavat kuulla sen, miten siirros oman 

kunnan varhaiskasvatuspalveluihin on sujunut perhepäivähoitajien näkökulmasta. 

Tämä on siis hyödyllinen aihe niin heille kuin minullekin.   

  

Kuvio 1. Perhepäivähoidossa olleiden 0-6-vuotiaiden määrä Soinin kunnassa 
vuosina 2000-2015 (Kunnan kustantamassa perhepäivähoidossa olleet lapset 
2015). 
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2.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

 Millaista on perhepäivähoitajan työ ja kuinka he jaksavat työssään? 

 Millaisia kokemuksia perhepäivähoitajilla on kunnan itsenäisesti tuottamiin 

varhaiskasvatuspalveluihin siirtymisestä? 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perhepäivähoitajien työhyvinvointia. Tavoit-

teena on selvittää työhyvinvointiin liittyviä seikkoja työn etujen ja haasteiden kaut-

ta. On tärkeää saada myös selville se, että kuinka he kokevat työssä jaksamisen-

sa sekä sen, että onko heille tarjolla minkälaista tukea ja kuinka paljon. Tuki 

merkitsee paljon perhepäivähoitajan työssä, sillä he työskentelevät yksin. Tuen 

merkitys onkin todella suuri perhepäivähoitajien työhyvinvoinnin kannalta.  

Toisena tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa Soinin kunnan organisaatiomuu-

toksen tuomista kokemuksista perhepäivähoitajille. Tavoitteena on selvittää var-

haiskasvatuspalveluita koskevan organisaatiomuutoksen aiheuttamat muutokset 

niin yhteistyöhön perhepäivähoidon ohjaajan kanssa sekä luottamuksen muodos-

tumisesta ylipäänsä sivistystoimen hallintoa kohtaan. Luottamuksen muodostumis-

ta edesauttaa esimerkiksi tiivis yhteistyö organisaation, perhepäivähoidon ohjaajan 

sekä perhepäivähoitajien keskuudessa.  

2.3 Laadullinen tutkimus ja teemahaastattelu 

Toteutan tutkimukseni laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Laadullinen 

tutkimus käyttää sanoja ja lauseita, eikä sen avulla pyritä yleistyksiin. Laadullinen 

tutkimus tutkii siis yksittäisiä tapauksia ja siinä pyritään yhdestä havaintoyksiköstä 

saamaan irti mahdollisimman paljon. (Kananen 2017, 18-19.)  

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 164) mukaan laadullinen tutkimus on 

kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, johon aineisto kootaan todellisissa tilanteissa. 

Laadulliseen tutkimusmenetelmään on tyypillistä käyttää ihmistä tiedon kerääjänä 

esimerkiksi haastattelua tai havainnointia käyttämällä. Laadulliseen tutkimukseen 
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myös valitaan kohderyhmä täysin tietoisesti ilman sattumanvaraisuutta. Sen vuok-

si omaan tutkimukseeni onkin valittuna kaikki Soinin kunnan alueella toimivat per-

hepäivähoitajat, jotta koko alueen yhtenäinen tulos saataisiin esiin. Kaikkien per-

hepäivähoitajien tulee olla Soinin kunnan palveluksessa tai toimia Soinin kunnan 

alueella yksityisenä perhepäivähoitajana, jotta tutkimus kohdistuu vain Soinin kun-

nan perhepäivähoitajiin. Kohderyhmä on tarkoin rajattu ja valittu. Tutkimuksen 

kohteena olevia perhepäivähoitajia on niin pieni määrä, että kaikkien halukkaiden 

mukaan ottaminen on mahdollista.  

Laadullisen tutkimuksen yleisimpiä aineistonkeruumuotoja ovat haastattelu, kyse-

ly, havainnointi ja erilaiset dokumentointiin perustuvat tiedot (Tuomi & Sarajärvi 

2009- 71). Tämän huomioonottaen olen valinnut tutkimukselleni aineistonkeruu-

menetelmäksi haastattelun. Haastattelun avulla on mahdollista saada tietoa per-

hepäivähoitajien kokemuksista ja sen vuoksi se on hyvä aineistonkeruumenetelmä 

tähän käyttötarkoitukseen, jossa kerätään tietoa juurikin perhepäivähoitajien ko-

kemuksista. Myöskin sen vuoksi haastattelu sopii tähän tilanteeseen hyvin, koska 

haastattelujoukko on pieni ja tarkoin rajattu. Haastattelu on näin mahdollinen to-

teuttaa.  

Aineistonkeruumenetelmänä käytän yksilöhaastattelua ja vielä tarkennettuna tee-

mahaastattelua. Käytän menetelmänä puolistrukturoitua haastattelua, jossa kysy-

mykset on valmiiksi määritelty, mutta silti haastattelutilanne pidetään avoimena ja 

kysymysten järjestystä ja muotoa ei ole pakko noudattaa. Teemahaastattelulle on 

tavanomaista se, että teema-alueet on päätetty etukäteen ennen haastattelua. 

Kysymyksetkin voivat olla valmiina, mutta niiden muoto ja järjestys muuttuu itse 

haastattelutilanteessa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 208.) Muutoin haas-

tattelu etenee enemmän tai vähemmän haastateltavan johdossa. Tarkentavat ja 

täydentävät kysymykset ovat silti tärkeitä esittää, jotta haastateltavasta saisi irti 

enemmän tietoa aiheesta. (Kananen 2014, 76.) Haastattelussa käytän avoimia 

kysymyksiä, jotta saisin mahdollisimman laajat vastaukset (Liite 2). Avoimet kysy-

mykset antavat enemmän ja erityisesti laajempaa tietoa aiheesta kuin suljettuna 

esitettävät kysymykset (Kananen 2014, 79). Haastattelu toteutetaan yksilöhaastat-

teluna ja haastattelun kohteena on kaikki siihen suostuvat Soinin kunnan alueella 

toimivat perhepäivähoitajat. 
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Haastattelun käyttämistä aineistonkeruumenetelmänä pidetään hyvänä keinona, 

sillä se on joustavaa ja väärinkäsityksiä ei pääse syntymään, koska ne pystytään 

korjaamaan heti siinä samaisessa tilanteessa. Haastattelussa tutkijalla on myös 

mahdollista havainnoida haastateltavaa sekä hänen ilmeitään ja eleitään. (Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 72-74.) 

Teemahaastattelussa pyritään löytämään tutkimuksen kannalta tärkeitä vastauksia 

haastateltavalta. Usein siinä haastatteluun sisällytetään teemoja, jotka tiedetään jo 

tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-75.) Itse olin aiemmin perehty-

nyt tähän aiheeseen ja tunnen perhepäivähoitajia ja aihetta sen verran, että osasin 

laatia kysymykset ja keskustelun avaukset siten, että sain vastauksia haluamiini 

teemoihin. Kenenkään vastauksia ei saa ohjailla ja siitä tässä ei ollutkaan kyse, 

vaan siitä, että perhepäivähoitajat vastaavat sellaisiin kysymyksiin ja avauksiin, 

että saan mahdollisimman kattavia vastauksia teemoihin liittyen. 

Suoritin haastattelut perhepäivähoitajien omissa kodeissa, mikäli se heidän mie-

lestään oli paras vaihtoehto. Paikka valikoitui siksi, että he olisivat mahdollisimman 

luontevia ja avoimia itselleen tutussa paikassa ja näin haastattelusta koituva vai-

vakin jäisi pienemmäksi, kuin tilanteessa, jossa haastatteluun tulisi erikseen lähteä 

tai matkustaa. Eskolan ja Vastamäenkin (2015, 30-31) mukaan tutkimuspaikka 

kannattaa tarkoin valita ennen haastattelua, sillä liian virallisen paikan valitsemi-

nen voi johtaa siihen, että haastateltava kokee itsensä epävarmaksi.   

2.4 Haastattelu ja sisällönanalyysi 

Haastattelukysymykset muovautuivat tutkimuskysymysten perusteella. Selvät 

teemat, joista halusin tietoa, sai aikaan sen, että teemahaastattelu oli järkevin 

vaihtoehto ja sen vuoksi myös valitsin tämän menetelmän. Myöskin kirjoittamani 

teoriapohja ohjasi minua kysymysten pohdinnassa suuntaan, joka yhdisti teoriaani 

sekä tutkimuskysymyksissä pohdittavaa asiaa. Perhepäivähoitajilta halusin avoi-

mia ja suoria vastauksia ja apuna siihen käytin haastattelurunkoa. Lähetin haastat-

telurungon sekä tutkimusesitteen perhepäivähoitajille heti, kun olin puhelimitse 

heiltä saanut suostumuksen haastattelulle. Näin perhepäivähoitajat pystyivät jo 
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hieman etukäteen miettimään mitä vastaavat, eivätkä kysymykset tulleet liian yllät-

täen.  

Haastattelutilanteet vaihtelivat haastateltavasta riippuen. Osasin jo odottaakin, että 

osa haastatteluista antaisi enemmän kuin toiset, mutta mielestäni sain kaikista irti 

varsin hyvin. Osa haastatteluista kesti jopa noin 90 minuuttia ja toiset noin puoli 

tuntia. Silti jokaiselta haastateltavalta sain paljon tätä tutkimustani varten. Haastat-

teluissa oli myös hauska huomata se, että haastattelujen runko ei aina ohjannut 

täysin keskustelua, vaan asia hyppeli ja poukkoili sinne tänne ja kysymyksiin tuli 

vastauksia jo ennen kuin se haastattelurungossa asiasta oli edes mainittu. Se teki 

jokaisesta haastattelusta varsin erilaisen. 

Päätin äänittää haastattelut, jotta saisin kaiken irti haastatteluista. Pyysin perhe-

päivähoitajilta siihen suostumusta ja kaikilta sen sain. Sen avulla pystyin itse myös 

havainnoimaan haastateltavaa sekä keskittymään paremmin aiheeseen. Kirjoitin 

myös muistiinpanoja analyysivaihettani varten. Haastattelujen jälkeen litteroin 

tekstit eli muutin nauhoitukset kirjoitettuun muotoon. Tämä vei todella paljon aikaa 

ja voimia. Pyrin tekemään litteroinnit mahdollisimman pian haastattelun jälkeen, 

jotta tilanne olisi vielä tuoreessa muistissa. Silti litterointeja jäi rästiin ja jouduin 

litteroimaan valtavan määrän kaikkien haastattelujen ollessa ohitse. Kaikki kuusi 

haastatteluani toteutin kolmen viikon sisällä touko-kesäkuussa 2017. Litteroitua 

aineistoa minulle tuli lähes 40 sivua.  

Koodasin haastatellut heidän anonymiteettiään kunnioittaen H1, H2, H3, H4, H5 ja 

H6. Litterointien jälkeen perehdyin aineistoon ja totesin sen olevan varsin kattava 

sekä tutkimuskysymyksiin vastaava. Olin jakanut haastattelukysymykseni teemoi-

hin, joista halusin saada vastauksia. Näitä teemoja olivat perhepäivähoitajan työn 

edut, haasteet sekä työhyvinvointi ja kokemukset Soinin kunnan muuttuneesta 

organisaatiosta.  

Sisällönanalyysin valikoiduttua aineiston analyysimenetelmäksi, pohdin minkä 

muotoisen sisällönanalyysin valitsen ja päädyin valitsemaan soveltaen aineistoläh-

töisen sisällönanalyysin. Siinä aineistoa analysoimaan etsimällä pelkistettyjä ilma-

uksia ja ne listataan sekä etsitään niistä samankaltaisuuksia sekä erilaisuuksia 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 110.)  
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Litteroinnin sekä aineistoon perehtymisen jälkeen aloinkin siis etsiä aineistostani 

pelkistettyjä ilmauksia ja sen myötä niiden samankaltaisuuksia ja erilaisuuksia. 

Tämän tein koodaamalla eli alleviivaamalla tekstistä ilmauksia. Näiden löytämisen 

jälkeen ryhmittelin samaa asiaa koskevat käsitteet ja ilmaukset luokaksi, joka ku-

vasti hyvin kaikkia näitä ilmauksia. Tämän vaiheen aikana on tärkeää pitää tutki-

muskysymykset mielessä ja pyrkiä löytämään niihin vastauksia. (Tuomi & Sarajär-

vi 2009, 110.) Tämän luokittelun avulla sain aineistoni tiiviimpään muotoon ja 

helposti tulkittavammaksi. Sain ryhmitellyistä vastauksista useita alaluokkia ja näi-

tä edelleen yhdistämällä ja käsitteellistämällä sain yläluokkia aikaiseksi. Näiksi 

yläluokiksi muodostuivat teemoihinkin sisältyneet asiat. Näitä olivat perhepäivähoi-

tajan työn edut ja haasteet, työssä jaksaminen, organisaatiomuutoksen tuomat 

muutokset työhön sekä niiden lisäksi tuen merkitys työhyvinvoinnille sekä työn 

arvostus ja omat vahvuudet työssä.  

2.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuuluu vahvasti tieteellisen käytännön noudat-

taminen. Tähän sisältyvät eettisesti kestävät tiedonhankinta- tutkimus- ja arvioin-

timenetelmät. Tieteelliseen käytäntöön kuuluvat myöskin rehellisyys, huolellisuus 

ja tarkkuus. (Hirsjärvi ym. 2009, 24-25.) Näitä noudatinkin tarkasti koko opinnäyte-

työprosessini ajan.  

Tutkimuksen luotettavuus on yksi tärkeimmistä eettisistä periaatteista. Luotetta-

vuus määrittyy siten, että tutkimustulokset on tarkistettu paikkansapitäviksi ja tut-

kimuksen tulokset ovat sitä, mitä tutkimuskysymyksillä haettiinkin (validiteetti) sekä 

uudestaan saman tutkimuksen tehtäessä, saataisiin samanlaisia tutkimustuloksia 

(reliabiliteetti). (Mäkinen 2006, 102.) 

Ennen haastatteluja hankin asianmukaiset luvat tutkimuksen tekemiseen Soinin 

kunnalta. Tutkimuslupa myönnettiin ja sen jälkeen teimme sopimuksen opinnäyte-

työstä (Liite 1). Näin siltä osin luvat olivat kunnossa.   

Haastattelututkimuksen eettisyyden kannalta tutkijalla täytyy olla suostumukset 

haastateltavilta kyseisen tutkimuksen tekemiseen ja saamiensa materiaalien käyt-
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tämiseen. Haastateltavalla tulee olla oikeus kieltäytyä haastattelusta jo ennen sen 

aloittamista ja myös haastattelun aloituksen jälkeen. (Mäkinen 2006, 94-95.) Pyy-

sinkin haastateltavilta luvan haastattelulle sekä aineistojen käyttämiseen tutkimus-

tarkoitukseen. Muutama ei suostunut haastatteluun ja heillä oli oikeus siitä kieltäy-

tyä. Ennen haastatteluja lähetin kaikille osallistuville perhepäivähoitajille 

tutkimusesitteet, joissa kerroin vielä tarkemmin tutkimuksesta (Liite 3) sekä haas-

tattelurungon, josta perhepäivähoitajat näkisivät vähän, mistä aiheista voisimme 

haastattelussa kaivata tietoa (Liite 2). Äänitin haastattelut, johon liittyy myös eetti-

siä kysymyksiä. Siihenkin pyysin jokaiselta luvan erikseen ja kaikki tähän suostui-

vat. Korostin myöskin haastateltaville salassapitovelvollisuuttani. Salassapitovel-

vollisuudesta määrätään henkilötietolaissa (L 22.4.1999/523). Se koskee kaikkia 

henkilötietoja käsittelevien tutkimustulosten kanssa työskenteleviä tutkijoita (Mäki-

nen 2006, 148). Salassapitovelvollisuus koskee niin haastattelijaa kuin haastatte-

lutilanteesta saatua aineistoa ja materiaalia. Nämä tulee pitää siten, että kukaan ei 

niihin pääse käsiksi. (Kuula 2015, 90-91.) 

Tunnistettavuuden estäminen on yksi tärkeimpiä asioita tieteellisen tutkimuksen 

eettisissä kysymyksissä. Lähes missään tutkimuksessa ei ole tarvetta julkaista 

nimiä tai tunnistettavia tietoja tutkimukseen osallistuneista. (Kuula 2015, 200-204.) 

Arkojen asioidenkin julkaiseminen tutkimuksessa helpottuu, kun tutkittavien 

anonymiteetti säilytetään. Tutkijan tuleekin siis aina tehdä kaikkensa, jotta tutkitta-

vien anonymiteetti säilyisi. (Mäkinen 2006, 114-115.) Sen vuoksi itsekin olen tässä 

opinnäytetyössäni koodannut haastateltavat alkaen H1 ja päättyen H6.  

Opinnäytetyön kirjallisessa tuotoksessa olen ottanut huomioon sen, että käytän 

lähdemerkintöjä ja annan kunnian tiedosta ja tekstistä täysin hänelle kenelle se 

kuuluukin asianmukaisten lähdemerkintöjen avulla. Opinnäytetyötä tehdessäni 

Soinin kunnanhallituksen pöytäkirjat olivat vapaasti kaikkien saatavilla kunnan 

verkkosivuilla. Nyt ne ovat sieltä poistuneet 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain 

salassapito-ohjeiden tiukennuttua. (L 410/2015.) Verkossa olleista asiakirjoista 

kunnan olisi pitänyt poistaa salassapidon alaisia tietoja, joten kunnassa koettiin 

järkevimpänä poistaa kaikki pöytäkirjat verkkosivuilta. Olen kuitenkin pyytänyt lu-

van saada käyttää näitä pöytäkirjoja materiaalina, joita olen jo aiemmin verk-

kosivuilta katsonut. Pöytäkirjat ovat yhä saatavilla Soinin kunnantalolla paperisina 
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versioina, joten niiden tarkasteleminen onnistuu vielä, vaikka ne verkkosivuilta 

ovatkin poistuneet. Eettisiin periaatteisiin nojaten en tuo siis esiin niistä henkilötie-

toja tai muita salassa pidettäviä materiaaleja viitatessani pöytäkirjoihin.  
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3 PERHEPÄIVÄHOITO JA SEN TILA SUOMESSA 

Tässä luvussa käsittelyssä on se, mitä perhepäivähoito on. Tuon myös esiin useita 

perhepäivähoitoon liittyviä asioita kuten sen muodot, perhepäivähoitajan koulutus 

ja perhepäivähoidon tehtävät. Luku selventää myös perhepäivähoidon alkuaikoja 

sekä historiaa ja käsittelyssä on myös perhepäivähoidon nykytila. 

3.1 Perhepäivähoito käsitteenä 

Kunnat ovat velvollisia järjestämään varhaiskasvatusta kunnan omien tarpeiden 

mukaan. Varhaiskasvatuslain mukaan sitä voidaan tarjota niin päiväkodissa, per-

hepäivähoidossa tai muuna varhaiskasvatuksena esimerkiksi avoimen varhais-

kasvatuksen, kerho- tai leikkitoiminnan avulla, joissa lapsi tulee osa-aikaisesti mu-

kaan juuri tälle toiminnalle tarkoitettuihin ryhmiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, 14.) Varhaiskasvatus on peruspalvelu, joka rahoitetaan pääosin 

yhteiskunnan varoista. Päivähoito on osa yhteiskunnan lapsiperheille tarjoamaa 

sosiaali- ja terveydenhuollon tuki- ja palvelujärjestelmää. Kaikilla alle kouluikäisillä 

lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus päivähoitoon. (Hellman-Suominen, 

Järvinen & Laine 2009, 97-99.) Suomen tavoin, myös Ranskassa, Ruotsissa sekä 

Tanskassa perhepäivähoito on yleistä ja suuri määrä alle kolmivuotiaista on näissä 

kaikissa maissa perhepäivähoidon piirissä (Mooney & Statham 2003, 12). 

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016, 17). Perhepäivähoitoa on monenmuotoista. 

Niistä kotona tehtävä perhepäivähoito on yleisin muoto. Vuonna 2003 kunnallisista 

perhepäivähoitajista 68 % työskenteli omassa kodissaan (Hotti 2003, 22). Vuoteen 

2013 tultaessa 64,5 % perhepäivähoitajista työskenteli kotonaan (Kunnalliset per-

hepäivähoitajat 2013, Kahiluoto 2014, 4 mukaan). Nykyisin kotona tehtävän per-

hepäivähoidon rinnalla nähdään myös muunlaisia perhepäivähoidon muotoja. Näi-

tä ovat esimerkiksi kolmiperhepäivähoito, jossa hoitaja hoitaa kahden, kolmen tai 

jopa neljän perheen lapsia vuorotellen kaikkien omassa kodissa. Kun taas yhtenä 

muotona perhepäivähoidossa on lapsen kotona tapahtuva perhepäivähoito, jossa 

useimmiten hoitaja hoitaa yhden perheen lapsia heidän omassa kodissaan. (Var-
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haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 17; Hellman-Suominen ym. 2009, 99.) 

Yhteensä kaikista perhepäivähoitajista kolmiperhepäivähoitajana ja lapsen kodissa 

perhepäivähoitajina työskenteli vuonna 2013 vain muutama prosentti (3,5 %) 

(Kunnalliset perhepäivähoitajat 2014, Kahiluoto 2014, 4 mukaan).  

Viimeisimpänä mukaan on tullut ryhmäperhepäivähoito, joka sijoittuu tavallisen 

perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon välimaastoon. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2016, 17; Hellman-Suominen ym. 2009, 99.) Ryhmäperhepäivähoitoa 

järjestetään kunnan valitsemissa yhteisissä tiloissa. Samassa ryhmäperhepäivä-

kodissa voi työskennellä useita perhepäivähoitajia. Usein ryhmäperhepäiväkodis-

sa hoitajien ei tarvitse siivota tai laittaa ruokaa. Nämä asiat tulevat tehtyä usein 

ryhmäperhepäiväkodin ulkopuolisen tahon toimesta. (Väisänen 2007, 10-11.) Per-

hepäivähoitajat työskentelevät tiiviissä yhteistyössä perhepäivähoidon ohjaajan 

kanssa (Parrila 2002a). Vuonna 2013 ryhmäperhepäivähoitajana työskenteli lähes 

kolmannes (28,9 %) kaikista perhepäivähoitajista Suomessa (Kunnalliset perhe-

päivähoitajat 2014, Kahiluoto 2014, 4 mukaan). 

Perhepäivähoitajille on ollut aiemmin tarjolla perhepäivähoitajakurssi, josta sai pä-

tevyyden kyseiseen työhön, mutta ilman tätä kurssiakin työtä sai tehdä vapaasti. 

(Parrila 2002a, 18-26.) Nykyisin on tarjolla myös toisen asteen koulutuksena per-

hepäivähoitajan ammattitutkinto, jota tarjotaan pitkään työssä olleille, jotta päte-

vyysvaatimukset täyttyisivät. Perhepäivähoitajan kelpoisuuteen riittää aiemmin 

järjestetty perhepäivähoitajan kurssi tai nykyisin perhepäivähoitajan ammattitutkin-

to. Myös muu sosiaali- ja terveysalan koulutus on riittävä perhepäivähoitajana toi-

mimiselle, jos se vain täyttää kelpoisuusehdot. Perhepäivähoitajan ammattitutkinto 

(2013, 7-21) antaa työntekijöille käytännön ohjeita esimerkiksi nykyisin jokaiselle 

lapselle tehtävään varhaiskasvatussuunnitelman tekemiseen.  

Perhepäivähoitaja voi hoitaa yhtä aikaa neljää alle kouluikäistä lasta, jotka eivät 

ole vielä perusopetuksen piirissä. Tähän lukumäärään lasketaan mukaan hoitajan 

omat lapset. Sen lisäksi hoitajalla saa näiden neljän lapsen kanssa olla hoidossa 

yksi perusopetuksen piiriin kuuluva esikoulua käyvä lapsi osapäiväisesti. Näitä 

sallittuja lapsimääriä ei saa ylittää edes lyhytaikaisesti tai tilapäisesti.  

(A 31.5.1990/490; Mahkonen 2012, 73.) Jos toimitaan monen hoitajan kokonai-

suutena, kaksi hoitajaa voi hoitaa kahdeksaa alle kouluikäistä ja kahta esikoulu-
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laista. Jos taas kyseessä on kolmen hoitajan yhteisö, lapsia saa olla yhteensä 12. 

(Varhaiskasvatuksen historia, nykytila ja kehittämisen suuntalinjat 2014.)  

Perhepäivähoito on muun varhaiskasvatuksen tavoin täysin tavoitteellista ja suun-

nitelmallista toimintaa ja sille on asetettu tavoitteet sekä tehtävät täysin samoin 

ehdoin kuin muullekin varhaiskasvatukselle. Tavoitteet pyritään nykyisin liittämään 

elinikäiseen oppimiseen sekä arjen ja elämisen taitoihin. (Suominen-Hellman ym. 

2009, 123.)  Suomalaisessa varhaiskasvatuksessa laadukkuutta lisää se, että var-

haiskasvatusta pyritään tekemään hoidon, kasvatuksen ja opettamisen yhdistel-

mänä (Hujala, Nivala, Parrila & Puroila 2007, 152-153). Perhepäivähoidon tärkein 

tehtävä on perushoiva. Se ei ole ylimääräinen työ perhepäivähoitajalle vaan kas-

vatuksen ydin, johon voi kytkeä lapsen kehityksen ja elämän keskeiset kysymykset 

(Reunamo 2007, 149). Opetushallituksen laatimissa varhaiskasvatuksen perus-

teissakin (2016, 31) mainitaan, että varhaiskasvatuksen yksi tärkeimmistä lähtö-

kohdista on hoito eli lapsen hyvinvoinnista, niin fyysistä kuin psyykkisestä, huoleh-

timinen. Edellytys lapsen suotuisalle kasvulle ja kehitykselle onkin läsnä oleva ja 

tietoinen kasvattaja, jolla on taitoa ja herkkyyttä huomata lapsen tunteet ja tarpeet 

luoden ympärilleen turvallisen ilmapiirin. (Karikoski & Tiilikka 2016, 84-85.) 

Yksi perhepäivähoidon tehtävä, kuten muissakin varhaiskasvatuksen muodoissa, 

on seurata lapsen kehitystä. Lapsen kehityksen kannalta todella tärkeää on lapsen 

havainnointi, jonka avulla lapsen kehitystä pystytään hyvin seuraamaan. (Hujala 

ym. 2007, 80.) Nykyisin onkin tullut pakolliseksi tehdä kaikille lapsille henkilökoh-

tainen vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma. Siihen on tarkoituksena kirjata ha-

vaintoja lapsesta, joita käydään läpi yhdessä vanhempien kanssa niitä varten jär-

jestetyissä keskusteluissa. Se on otettava käyttöön lapsen hoidon, kasvatuksen ja 

opetuksen toteuttamiseksi niin päiväkodissa kuin perhepäivähoidossakin. (L 

19.1.1973/36; Mahkonen 2016, 110-111.) Varhaiskasvatussuunnitelman perustei-

den (2016, 10) mukaan vasun laatijalla tulee olla lastentarhanopettajan kelpoi-

suus. Perhepäivähoitajista vain harva on tämän koulutuksen saaneita ja sen vuok-

si silloin apuna käytetään lastentarhanopettajan asiantuntijuutta. Vasun 

tekemiseen osallistuvat hoitajan ja vanhempien lisäksi muut lapsen kehityksen 

kannalta oleelliset asiantuntijat. 
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Varhaiskasvatuslaki asettaa varhaiskasvatukselle, johon sisältyy myös perhepäi-

vähoito, seitsemän tavoitetta kasvatuksessaan. Nämä tavoitteet ovat: fyysinen 

tavoite, sosiaalinen tavoite, emotionaalinen tavoite, älyllinen tavoite, esteettinen 

tavoite, eettinen tavoite sekä uskonnollinen tavoite. Nämä pitävät sisällään tavoit-

teita fyysisen kasvun tukemisesta, johon sisältyvät siihen liittyvät perusasiat kuten 

uni ja ravinto, Lapsen vuorovaikutustaitojen sekä ryhmässä toimimisen opettelua, 

lapsen tunne-elämän vahvistamista esimerkiksi antamalla lapselle mahdollisuus 

olla surullinen tai iloinen. Perhepäivähoidossakin aikuinen lohduttaa surullista las-

ta, mutta lapsi opettelee itse hallitsemaan esimerkiksi vihantunnettaan. Lapselle 

vahvistetaan myös esteettisyyttä ja kognitiivisia valmiuksia. Tavoitteisiin kuuluu 

myös lapsen moraalin ja eettisyyden vahvistaminen esimerkiksi opettamalla, mikä 

on oikein ja mikä väärin sekä lapsen uskontokasvatuksen tukeminen. (L 

16.3.1973/239; Hellman-Suominen ym. 2009, 128-129.) 

3.2 Perhepäivähoidon historia 

Perhepäivähoitoa voidaan pitää vanhimpana päivähoidon muotona, koska se on 

saanut alkunsa jo antiikin Roomassa (Parrila 2002b, 25). Suomessa ensimmäinen 

julkinen lastentarha on aloittanut toimintansa jo vuonna 1888 (Hiilamo 2006, 120). 

Perhepäivähoito on syntynyt korvaamaan lapsen hoivan ja huolenpidon tarvetta 

äidin käydessä töissä. Usein vanhemmilla ei ole ollut rahaa maksaa lapsen päivä-

hoidosta, joten lapsi  on viety hoitoon naapuriin, jossa äiti oli päivät kotona lapsia 

hoitamassa. Näin on saanut alkunsa epävirallinen perhepäivähoitokulttuuri. Alku-

aikoina perhepäivähoito oli keskiluokkaista ja ensimmäisen kerran perhepäivähoi-

dosta on mainittu virallisissa asiakirjoissa jo vuoden 1951 komiteassa. (Parrila 

2002b, 14-18; Välimäki 1998, 121.) Vielä viime vuosinakin tämä sama ilmiö on 

ollut näkyvissä monissa Euroopan maissa. Niin Suomessa kuin esimerkiksi Isos-

sa-Britanniassakin on jokseenkin ollut yleistä, että äiti on jäänyt kotiin hoitamaan 

omia lapsiaan ja sen lisäksi hoitoon on tullut myös muiden perheiden lapsia. 

(Mooney 2003, 117.) 

Mannerheimin lastensuojeluliitolla eli MLL:llä on ollut vahva sija perhepäivähoidon 

kehityksessä ennen päivähoitolakia. MLL julkaisi esimerkiksi kirjan perhepäivähoi-
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dosta jo vuonna 1970. Vuonna 1971 on tullut ensimmäinen viranomaisohje perhe-

päivähoidosta. (Parrila 2002a, 14-18.) Koko päivähoidon ja sen myötä perhepäi-

vähoidon virstanpylväs oli vuonna 1973 voimaan astunut päivähoitolaki. Ennen 

sitä päivähoitoa oli säädellyt vain lastensuojelulaki vuodelta 1936. (L 52/1936; 

Alasuutari 2004, 68; Hiilamo 2006, 80-81.) Päivähoitolain syntyyn vaikuttivat vah-

vasti naisten lisääntynyt työssäkäynti, yksityisten päivähoitoratkaisuiden käyminen 

riittämättömäksi sekä naisten tasa-arvoisen kohtelun antama mahdollisuus osallis-

tua niin työhön kuin yhteiskunnalliseen elämäänkin (Lounassalo 2001, 232). Voi-

maan tullut päivähoitolaki vakiinnutti perhepäivähoidon aseman Suomessa yhden-

veroiseksi päiväkotitoiminnan kanssa (A 31.5.1990/490; Parrila 2002a, 14-18). 

Vuonna 1976 mukaan on tullut myös laki, joka määrittää päivähoidon ja perhepäi-

vähoidon siinä sivussa, kuntien lainmukaiseksi tehtäväksi (Hiilamo 2006,125). 

Toukokuun lopussa vuonna 1990 perhepäivähoitoa on tarkennettu päivähoitoase-

tuksen muutoksella, joka koskee lapsimääriä. Tällöin on kirjattu lakiin se, kuinka 

monta lasta yhdellä perhepäivähoitajalla saa olla kerrallaan hoidossa. Eli siis se, 

että neljä alle kouluikäisen lisäksi saa hoidettavien joukossa olla yksi perusopetuk-

seen kuuluvaa esikoulua käyvä osapäiväinen lapsi. (A 31.5.1990/490; Parrila 

2005, 33.) Hiilamon (2006, 84) mukaan äitien lähdettyä työelämään, päivähoidosta 

tuli suurin perhepoliittinen ongelma, joka ratkaistiin 1990-luvun puolessa välissä 

subjektiivisella päivähoito-oikeudella, jolloin vanhemmat saivat itse päättää hoiti-

vatko lasta kotona vai veivätkö lapset päivähoitoon.  

3.3 Perhepäivähoidon nykytila 

Perhepäivähoitajien määrä on romahtanut Suomessa viimeisten kahdenkymme-

nen vuoden aikana. Vuonna 2013 Suomessa työskenteli enää noin 8000 kunnal-

lista perhepäivähoitajaa. Tämä määrä on vähentynyt vuodesta 2010 yli tuhannella 

perhepäivähoitajalla koko Suomessa. (Kunnalliset perhepäivähoitajat 2014, 5). 

Kuviosta 2. onkin havaittavissa perhepäivähoidon määrän romahdusmainen lasku 

vuodesta 1985 lähtien. Kuviosta pystyy hyvin huomaaman, että vuonna 1985 per-

hepäivähoidon piirissä olleiden lasten määrä on ollut yli 75 000. Vuonna 2015 

määrä on vähentynyt huomattavasti, noin 25 000 lapseen. 
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Kuvio 2. Lasten päivähoidon jakautuminen varhaiskasvatuksen eri muotojen välillä 
vuosina 1997-2015 (Varhaiskasvatus 2015, 1). 
 

Vuonna 2004 kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olleista lapsista vajaa kolman-

nes (29 %) oli perhepäivähoidossa. Määrä on laskenut tasaisesti seuraavien 10 

vuoden aikana ja näin ollen vuonna 2014 perhepäivähoidossa olevien lasten pro-

sentuaalinen määrä oli enää 13 %. (Lasten päivähoito 2014, 4.) Vuosi tämän jäl-

keen, vuonna 2015 perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on laskenut taas 

kahdella prosenttiyksiköllä ollen tuolloin enää vain 11 % (Varhaiskasvatus 2015, 

1). Kuviossa 3. näkyykin hyvin selvästi kunnan kustantamassa perhepäivähoidos-

sa olleiden lasten prosenttiosuus vuodelta 2015. 
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Kuvio 3. Kunnan kustantaman varhaiskasvatuksen jakautuminen vuonna 2015 
(Varhaiskasvatus 2015, 2). 
 

Syy perhepäivähoidon suosion romahdukselle löytyy perhepäivähoitajien määrän 

laskusta. Suurin osa perhepäivähoitajista Suomessa jää eläkkeelle seuraavan 10 

vuoden aikana, mikä vähentää perhepäivähoitajien määrää valtavasti, mikäli uusia 

työntekijöitä ei tilalle saada. (Pölkki 14.2.2014.) Vuoteen 2020 mennessä noin yli 

kolmannes (34 %) koko Suomen perhepäivähoitajista täyttää 65 vuotta ja näin 

eläköityminen on todennäköistä. Vuoteen 2030 mennessä jo lähes kaksi kolman-

nesta (64 %) perhepäivähoitajista saavuttaa 65 vuoden iän ja eläköityy mitä to-

dennäköisimmin. Perhepäivähoitajien keski-ikä on kunta-alan korkeimpia. Vuonna 

2013 se on ollut noin 49 vuotta. (Tilastoliite 2014, Kahiluoto 2014, 8 mukaan.) 

Kunnallisen perhepäivähoidon määrän laskuun ovat vaikuttaneet myös yksityisen 

hoidon tuki sekä varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöönotto. Laki palvelusete-

listä määrittää palvelusetelin olevan järjestämisvastuussa olevan kunnan mak-

susitoumus yksityisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiin palveluihin. Kunta 

saa kuitenkin itse määrittää sen, kuka tai mikä yritys voi tuottaa palveluita, joihin 

kunta myöntää palvelusetelin tiettyyn korvaukseen saakka. (L 24.7.2009.) Tällaisia 

varhaiskasvatuksen tuottajia ovat esimerkiksi yksityiset päiväkodit ja yksityiset 

perhepäivähoitajat. Vuonna 2015 kunnan myöntämän palvelusetelin turvin var-

haiskasvatuksessa olevien lasten määrä oli yli 15 500 (Kuvio 3). Prosentuaalisesti 

tämä on lähes 6,5 % kaikista varhaiskasvatuksen piirissä olleista lapsista. Kelan 
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myöntämä yksityisen kotihoidon tuki tarkoittaa korvausta lapsen hoidon järjestämi-

sestä huoltajan osoittamalle hoidon tuottajalle. Tukeen liittyvät korvaukset ovat 

hoitoraha sekä hoitolisä, jotka määräytyvät perheen tulojen mukaan. (L 

20.12.1996/1128.) Yksityisen kotihoidon tuen avulla hoidettiin vuonna 2015 yli 

17 200 lasta, mikä on 7 % varhaiskasvatuksesta (Kuvio 3). 

Perhepäivähoitajien määrää on pyritty lisäämään eri keinoin useissa kunnissa 

Suomessa. Korkeamman peruspalkan perhepäivähoitajille on asettanut 60 kuntaa. 

Oman sairaan lapsen hoitovapaasta maksetaan korvausta 59 kunnassa. Osassa 

kunnista maksetaan myös omia korvauksia lapsen hoito-osuuden perusteella. 

Näin tehdään 23 kunnassa. Kun taas 22 kunnassa perhepäivähoitajille taataan 

kaikille sama palkka maksamalla tietystä lapsimäärästä ilman huomiota osapäiväi-

syydestä. Esimerkiksi perhepäivähoitajalle voidaan maksaa kolmen, neljän tai vii-

den hoitopaikan mukaan, myös puolikkaita hoitopaikkoja voidaan laskea mukaan 

kokonaisten lisäksi. (Kunnalliset perhepäivähoitajat 2014, Kahiluoto 2014, 9 mu-

kaan.) Muita perhepäivähoitajille tarjottavia etuja joissakin kunnissa ovat esimer-

kiksi oman lapsen laskeminen yhtenä lapsena hoitoryhmään tai rahallinen korvaus 

omasta lapsesta, takuu- tai kuukausipalkkasopimus tai palkkiot esimerkiksi oman 

puhelimen sekä tietokoneen käytöstä (Kunnalliset perhepäivähoitajat 2014, 12). 

Perhepäivähoitajille tarkoitetun koulutuksen vuoksi, heidän ammattikuntansa ar-

vostus on noussut viime vuosina hyvinkin nopeasti (Keskinen 2002, 146-149; Vis-

kari 2010, 12). Nykypäivän koulutus ja sen tuoma arvostus onkin lisännyt perhe-

päivähoitajien motivaatiota työntekoon (Keskinen 2002, 146-149). Vaikkakaan se 

ei arvostusta ole tarpeeksi nostanut vieläkään työn vaativuuteen nähden.  
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4 AMMATTINA PERHEPÄIVÄHOITO 

Tässä luvussa käsittelen perhepäivähoitajan ammattia. Käsittelyssä on työn etuina 

nähtävät asiat kuten esimerkiksi itsenäisyyden sekä yksilöllisyyden toteuttaminen 

sekä haasteet työssä. Kolmantena asiana luvussa käsittelen opinnäytetyössäni 

oleellisinta asiaa, eli perhepäivähoitajien työhyvinvointia.  

4.1 Perhepäivähoitajan työn edut 

Perhepäivähoitajan työn hyviä puolia ovat selvästi yksilöllisyyden toteuttaminen 

sekä itsenäisyys työssä. Perhepäivähoitaja pystyy työskentelemään jokaisen lap-

sen kanssa yksilöllisesti, huomioiden jokaisen omat tarpeet ja mielenkiinnon-

kohteet, toteuttaen hoivaansa ja huolenpitoaan lasten ehdoilla. Itsenäisyys työssä 

nähdään vahvuutena, sillä hoitaja saa itsenäisesti päättää mitä päivän aikana teh-

dään ja milloin. (Reunamo 2007, 149.) Perhepäivähoitajan työssä onkin todella 

tärkeää, että hoitaja tuntee lapset hyvin ja osaa vastata heidän tarpeisiinsa (Koski 

2002, 135-136). Myös työn joustavuus ja se, että kotona työtään tekevä perhepäi-

vähoitaja vastaa itse omasta ryhmästään ja sen toiminnasta, näyttäytyvät työn hy-

vinä puolina (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 17). 

Hyvänä puolena perhepäivähoitajan työssä pidetään sitä, että lapsiryhmät ovat 

pieniä (Reunamo 2007, 149). Lapsiryhmien pienen koon vuoksi hoitaja ehtii ja pys-

tyy huomioimaan kaikki lapset yksilöinä ja myös pienenä ryhmänä paremmin. 

Ryhmän pysyessä sopivan kokoisena ja vakiintuneena, lasten kiintymyssuhteet 

aikuiseen pääsevät syntymään sekä perusturvallisuus nousee esiin, koska ihmiset 

eivät vaihdu lapsen ympärillä. Perhepäivähoitajan kodista muodostuu lapselle näin 

ollen kuin toinen turvallinen koti. (Parrila 2002b, 114.) 

Useimmiten hoito tapahtuu jonkun, joko hoitajan tai lapsen kotona, mikä lisää ko-

toisuutta ja lisää joustavuutta päivään ja sen rutiineihin. (Reunamo 2007, 149.) 

Yhteisöllisyys käsitteenä on lisätty usein yksittäisen perhepäivähoitajan ympärille, 

koska kodinomaisuus perhepäivähoitajan kotona tai lasten kotona saa aikaan 

pienyhteisön, johon kuuluvat hoitaja, lapset ja lasten vanhemmat. (Haapamäki 

2000, 24.) 
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Lasten vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö kuuluu perhepäivähoidon osalta työn 

vahvuuksiin. Hoitajat pystyvät keskustelemaan asioista vanhempien kanssa esi-

merkiksi hoitopäivien jälkeen ja yhdessä he pystyvät linjaamaan asioita lapsen 

kehitykseen ja oppimiseen liittyen. Vanhempien kanssa pystytään tekemään lähei-

sempää yhteistyötä, perhepäivähoidon pienten ryhmien vuoksi kuin päiväkodeis-

sa. (Reunamo 2007, 152-153.) Perhepäivähoitaja hoitaa lapsia lähes aina yksin, 

jonka vuoksi hän pystyy kertomaan lasten vanhemmille koko päivän kulun, joka 

taas lisää hoitajan ja vanhempien välistä vuorovaikutusta ja luottamusta (Viskari 

2010, 11-12). Varhaiskasvatuslakiin on kirjattu se, että vanhemmilla täytyy olla 

oikeus osallistua lasta koskevan varhaiskasvatuksen toteutukseen, suunnitteluun 

sekä arviointiin (L 19.1.1973/36). Kasvatuskumppanuus on keino tehdä laadukasta 

varhaiskasvatustyötä. Siihen sisältyykin yhteistyön lisäksi ajatus vanhempien osal-

lisuuden vahvistamisesta, osaamisen kehittämisestä sekä kumppanuuskulttuurin 

rakentamista yhä vain paremmaksi. (Hellman-Suominen ym. 2009, 118.) Tärkeintä 

kasvatuskumppanuudessa on silti se, että kaikki lähtee lapsen tarpeista sekä sitä 

ohjaavana asiana on lapsen oikeudet ja etu (Laru, Riihonen & Tuukkanen 2013, 

47). 

Työssä on mahdollisuus päästä lähelle lasta. Lapsen syliin ottaminen on normaa-

lia ja perhepäivähoito pyrkiikin olemaan kiireetöntä arkea lasten kanssa. Usein arki 

muotoillaan hoitajan itsensä mukaan, mutta usein mukaan otetaan lasten mielipi-

teet ja siten suunnitelmat saattavat muuttua aivan kuten arjessa lasten kanssa 

muutenkin. (Reunamo 2007, 151.) Perhepäivähoitajat pitävät tärkeänä myös omaa 

perhettä ja sen antamaa tukea perhepäivähoidon järjestämiselle omassa kodissa. 

Hoitajat ovat myös iloisia siitä, että he ovat kotona kun omat lapset lähtevät esi-

merkiksi kouluun ja kun he tulevat koulusta kotiin. (Parrila 2002a, 123-124.) 

4.2 Perhepäivähoitajan työn haasteet 

Suurimpana haasteena perhepäivähoitajaksi ryhtymisessä on sen heikko palkka-

ustaso. Palkka määrittyy sen mukaan, kuinka monta lasta on hoidossa ja heidän 

hoitopäiviensä mukaan. Mikäli lapsen hoito on varattu keskimäärin yli 5 tunniksi 

päivässä, saa koulutuksen omaava henkilö lapsesta 395,67€/kk. Mikäli lapsi on 

keskimäärin alle 5 tuntia, perhepäivähoitajan palkka tämän lapsen hoidosta on 
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197,85€/kk. Mikäli perhepäivähoitajalla ei ole koulutusta, jokaisesta lapsesta mak-

settavan palkan määrä putoaa noin 12-20€ riippuen perhepäivähoitajan koulutuk-

sesta. Hoitajalla saa olla neljä yhtäaikaista lasta hoidettavanaan. Palkkaa nostavat 

mahdollisesti saatavat henkilökohtaiset lisät, syrjäseutulisä, ylityöt, viikonloppu-

lisät, ilta- ja yölisät sekä työkokemuslisä. Näistä muodostuva keskipalkka neljää 

lasta hoitavalle perhepäivähoitajalle on noin 1852€/kk ja siihen päälle saatavat 

ylityö-, viikonloppu- ja ilta- ja yölisät. (Kunnalliset perhepäivähoitajat 2014, 16-23.) 

Tämä palkkaus pätee vain silloin, mikäli lapset ovat koko kuukauden hoidossa il-

man poissaolopäiviä, koska lasten poissaolot perhepäivähoitajalta vähentävät aina 

perhepäivähoitajan palkkaa, mikä saa palkan vaihtelemaan suuresti kuukausittain 

(Viskari 2010, 14). Myös Annalan ja Kurunsaaren (2009, 43-45) opinnäytetyön 

tuloksista näkyy selvästi se, että suuri osa tutkimukseen osallistuneista perhepäi-

vähoitajista piti palkkausta liian pienenä työn vaativuuteen nähden.  

Ennen vuotta 2011 perhepäivähoitajien työpäivien pituudet ovat voineet vaihdella 

esimerkiksi seitsemästä tunnista kolmeentoista tuntiin vuorokaudessa, mikä on 

ollut vaikeaa sovittaa yhteen perhepäivähoitajan muun elämän kanssa. Työpäivät 

myös venyivät usein vanhempien esteiden vuoksi, jolloin he eivät tule hakemaan 

lapsiaan ajoissa. Perhepäivähoitajien vapaa-aika jäi todella vähäiseksi sekä työn 

vastapainoksi tarvittavat harrastukset jäivät lähes olemattomiksi. (Parrila 2002a, 

34-35.) Nykyisin perhepäivähoitajat ovat siirtyneet työaikalain piiriin, joka tarkoittaa 

sitä, että 1.8.2011 lähtien perhepäivähoitajien viikoittainen työaika on 40 tuntia. 

Aika voi olla kuitenkin enemmän jollakin viikolla, mutta se tulee tasata toisella vii-

kolla siten, että keskimääräiseksi viikkotuntien määräksi tulee noin 40 tuntia. Per-

hepäivähoidossa voidaan tarvittaessa noudattaa myös jaksotyöaikaa, joka tarkoit-

taa sitä, että hoitaja voi työskennellä jopa 15 tuntia vuorokaudessa. Kuitenkin pitää 

ottaa huomioon se, että laissa määritellään, että hoitajan tulee saada lepoaikaa 9 

tuntia vuorokaudessa. Tällöin työehtosopimus ei rajoita päivittäistä tuntimäärää 

hoitajalle, mutta silti tulee noudattaa noin 40 tunnin viikkotyöaikaa. Myös ylityöstä 

maksetaan nykyisin tuntuvaa korvausta, jotta hoitajat eivät kuluttaisi aikaansa pal-

kattomana, mikäli lasta ei tullakaan ajoissa hakemaan. (Perhepäivähoitajien työ-

aika 2011.) 
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Työn yksinäisyys nähdään myös ongelmana perhepäivähoitajan työssä. Työyhtei-

sön puutteen vuoksi hoitaja joutuu työskentelemään yksinäisesti ja vailla yhteisön 

tukea. Yhteisön puuttumisen myötä myös keskustelukumppanien määrä työasiois-

sa on vähäinen ja hoitajat eivät saa purettua suruja ja murheitaan kenellekään. 

(Parrila 2002a, 137.) Myös Haapamäki (2000, 24) kertoo artikkelissaan, että tuen 

vähäisyys luo pulman hoitajien arkeen. Usein ainoa perhepäivähoitajalle mahdolli-

nen tuki on esimiehen antama tuki. Perhepäivähoitajien on hankalaa saada tukea 

toinen toisistaan, sillä useimmiten he tekevät työtään kaukana toisistaan vailla ver-

taistukea. Annalan ja Kurunsaaren opinnäytetyössä (2009, 45) suurin osa tutki-

mukseen osallistuneista perhepäivähoitajista kokivat haasteena työpäivänsä pi-

tuudet ja työnsä yksinäisyyden.  

Parrilan (2002b, 130) mukaan yhdeksi keskeisimmäksi perhepäivähoidon konk-

reettiseksi kehityshaasteeksi on noussut varahoidon tarve ja sen myötä lapsen 

joutuminen hoitoon täysin vieraaseen paikkaan vailla tuttua tukea ja turvaa. Vara-

hoitaja myös useimmiten joutuu sen myötä pitämään huolta itselleen liian suuresta 

lapsiryhmästä, mikä aiheuttaa levottomuutta lapsiryhmässä ja sen myötä väsymis-

tä aikuisen arkeen.   

Heterogeeniset ryhmät sekä ikäjakaumaltaan varsin värikkäät ryhmät nähdään 

myös osaltaan ongelmallisena perhepäivähoitajan näkökulmasta (Parrila 2002b, 

131). Hoitajalle on todella vaikeaa hoitaa ja kasvattaa samanaikaisesti alle 1 -

vuotiasta lasta ja osapäivästä esikoululaista ja siinä samalla näiden välistä iältään 

olevia lapsia. Lapset kehittyvät niin nopeasti, että jo vuodenkin ikäero tuo hanka-

luuksia kasvatuksellisiin asioihin. Viiden vuoden ikäero on siis jo todella haastava 

toteuttaa perhepäivähoitajan arjessa. 

Hoitajan kotona tai perheen omassa kodissa hankaluutta tuottaa myös se, että 

hoitaja ei voi koko ajan olla lapsen kanssa täysin läsnä, sillä hoitajan tehtäviin kuu-

luu myös ruuanlaitto sekä siivoaminen. Ryhmäperhepäiväkodissa nämä on 

useimmiten ulkoistettu ulkopuoliselle taholle. (Reunamo 2007, 151.) Varhaiskasva-

tuslaki määrittää, että varhaiskasvatuksessa, johon perhepäivähoito kuuluu, täytyy 

lapsille olla tarjolla lasten ravitsemustarpeet täyttävä ruoka hoitopäivän aikana. (L 

19.1.1973/36.)  Vaikeutena perhepäivähoitajien työssä nähdään myöskin se, että 



30 

 

heidän pedagoginen osaamisensa ei ole tarpeeksi hyvällä tasolla. Osittain päivä-

kotimaailmassakin näyttäytyy sama asia. (Parrila 2002a, 32.) 

Osaltaan hankaluuksia perhepäivähoitajan arkeen tuottaa taloudellisten resurssien 

puute. Kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon määrätään todella vähän resursse-

ja, joten virikkeiden ja aktiviteettien, kuten uusien lelujen tai askartelutarvikkeiden 

ostaminen on lähes mahdotonta niillä varoilla. Perhepäivähoitajille annetaan mini-

maalinen kulukorvaus jokaista lasta kohden, mutta se on niin kovin pieni, että se ei 

välttämättä riitä edes kaikkiin normaaleihin kodin kulumisesta aiheutuneisiin kului-

hin. Perhepäivähoitaja antaa suurenosan omaisuudestaan, kodin, huonekalut ja 

lelut toisten lasten käyttöön, mutta ei saa siitä kunnollista korvausta. Ympäristö 

asettaa siltikin paineita uusille virikkeille, vaikka rahaa niihin ei olisikaan, jos hoita-

ja ei laita niihin rahaa omista varoistaan. (Parrila 2002b, 141-145.)  

Parrilan (2002a, 102) mukaan jo yksikin vaikea tai passiivinen lapsi perhepäivä-

hoidossa luo vaikeuksia perhepäivähoitajan arkeen. Kasvattajan tulee kuitenkin 

yrittää ymmärtää lasta, vaikka se välillä olisikin vaikeaa. (Alho-Kivi, Keskinen & 

Nyström 2010, 304.) Ammattilaisella onkin välillä päiviä, jolloin lapsen tunteiden 

sietäminen ei vain onnistu. Tällöin usein kasvattajan omat voimavarat on vähissä 

ja lapsen käytös alkaa ärsyttämään. Perhepäivähoitajilla tämä on todella haastava 

tilanne, sillä aikuiselle ei apua ole tarjolla, sillä toisia kasvattajia ei ole paikalla. 

Näissä tilanteissa ei auta muu kuin vain pyrkiä selviämään tilanteesta mahdolli-

simman hyvin. (Riihonen 2013, 43-44.) 

4.3 Perhepäivähoitajien työhyvinvointi 

Työssä jaksaminen ja usein sen mukana tuleva työstressi on vaikeasti määriteltä-

vä ilmiö. Syyt työssä jaksamiselle ovat yksilöllisiä ja subjektiivinen kokemus. Sen 

vuoksi ulkoisten stressiä tai uupumusta tuottavien asioiden määrittely on hankalaa. 

(Keskinen 2000, 156-160.) Työhyvinvointi auttaa työntekijää jaksamaan työssään 

sekä nauttimaan siitä. Usein työntekijät voivat hyvin, jos he tuntevat olevansa ar-

vostettuja ja tuntevat, että heistä pidetään huolta. Johtajat ja esimiehet ovat en-

siarvoisen tärkeässä asemassa pitämässä huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista. 

(Hellman-Suominen ym. 2009, 198.) Manka (2015) on kehitellyt työhyvinvoinnille 
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mallin, jossa on käsiteltynä yleisimmät työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Malli an-

taa esimerkkejä johtamiseen, työyhteisöön, organisaatioon sekä itse työhön liitty-

viä työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi kannustava 

ja osallistava johtaminen, työntekijän omat vaikuttamismahdollisuudet, organisaa-

tion joustavuus ja jatkuva kehittyminen sekä avoin vuorovaikutus työyhteisössä. 

Yhteistyö muiden hoitajien sekä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa lisää työssä 

jaksamista. Ohjaajan tehtävänä on auttaa perhepäivähoitajaa käytännön järjeste-

lyissä, hoito- ja kasvatustyön tukemisessa sekä toiminnan kehittämisessä. Tutki-

mus onkin kertonut, että perhepäivähoitajat ovat kokeneet saaneensa eniten tukea 

ja apua työssä jaksamiseen perhepäivähoidon ohjaajalta. Suurin osa hoitajista oli 

tekemisissä ohjaajan kanssa parikin kertaa kuukaudessa. (Koski 2002, 140-141.) 

Riihosen (2013, 89) tutkimukseen vastanneiden varhaiskasvatuksen ammattilais-

ten mukaan eniten tukea ja työhyvinvointia parantavia seikkoja he saavat kollegoil-

taan ja esimieheltä.  

Nykyisin yhteisöllisyyttä on yritetty korostaa perhepäivähoitajille liittämällä heitä 

tiettyjen päiväkotien yhteyteen ja sen avulla saamaan yhteisöjä sekä tukea kasva-

tukselleen. Tämän avulla on myös yritetty murtaa raja-aitoja eri varhaiskasvatuk-

sen muotojen väliltä. (Haapamäki 2000, 35.) Erilaiset puistotapaamiset toisten 

perhepäivähoitajien kanssa keskellä työpäivää lasten kanssa auttavat jaksamaan, 

sillä hoitajilla on aikaa keskustella keskenään ja saada tukea toisiltaan sillä aikaa 

kun lapset leikkivät puistossa yhdessä (Reunamo 2007, 159). Keskisen (2002, 

150-152) mukaan yksintyöskentely sekä motivoi työhön omalla tavallaan, että on 

myös keskeinen stressin lähde perhepäivähoitajan työssä. Yksintyöskentelyssä on 

koko ajan pelko siitä, että tulee tehneeksi virheitä tai, että ei hallitse tilannetta. Hoi-

tajien tietoisuus siitä, kenelle tällaisessa tilanteessa voi välittömästi jutella on todel-

la tärkeää. Jo tieto tällaisesta kontaktista purkaa useimmiten stressitilanteet. Myös 

hoitajien tietoisuus perhepäivähoidon ohjaajan tapaamisen mahdollisuudesta, aut-

taa jaksamaan eteenpäin yksinäisessä työssä.  

Oman perheen tuki on valtavan tärkeää perhepäivähoitajalle, sillä tilat ja aikataulut 

sitovat myös muuta perhettä perhepäivähoitajan lisäksi (Reunamo 2007, 158-159; 

Riihonen 2013, 89). Riihosen (2013, 91) mukaan myös rentoutuminen ja vapaa-
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ajan mielekäs viettäminen auttavat työssä jaksamista työaikaan. Riittävä uni ja 

hyvä ravinto ovat myös perusteita hyvälle työhyvinvoinnille. 

Yksi tärkeistä työhyvinvointiin kuuluvista asioista on turvallisuus. Työsuojelun on 

oltava kunnossa, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan tulee huolehtia työntekijöi-

den hyvinvoinnista ja työkyvyn säilyttämisestä. Työturvallisuuslain noudattamisen 

avulla pyritäänkin estämään vaara- ja haittatekijöitä työssä sekä ennaltaehkäise-

mään työtapaturmia sekä ammattitauteja. Lain tarkoituksena onkin parantaa työ-

ympäristöä ja työolosuhteita työntekijän työhyvinvoinnin ja työkyvyn turvaamiseksi. 

(L 23.8.2003/738) Turvallisuuteen liittyy myös ergonomia, joka täytyy muistaa var-

sinkin tehdessä töitä pienten lasten kanssa, sillä heitä täytyy nostella usein ja siinä 

ergonomia on työhyvinvoinnin kannalta ensiarvoisen tärkeää. Myöskin turvallisuu-

teen liittyvät työterveyshuoltoasiat tulee olla kunnossa, jotta perhepäivähoitajalla 

on mahdollisuus tehdä työtään paremmin voivana. (Hellman-Suominen ym. 2009, 

196-198.) 

Perhepäivähoitajien ammatillisuus on lisääntynyt (Keskinen 2002, 146). Ammatilli-

suudella tarkoitetaan työntekijän kokemusten kartuttamaa kuvaa omasta työstä 

sekä käytännön toimintaa, joka näkyy arkipäiväisissä työtehtävissä. Työntekijällä 

on oma ammatillinen identiteetti, joka tarkoittaa, että työntekijä tietää osaamisensa 

sekä vahvuuksistaan sekä kehittämisenkohdistaan. (Hujala ym. 2007, 97.) Amma-

tillisuus on tuonut osaltaan vahvaa jaksamista työntekoon, koska tieto työn arvos-

tuksen kohoamisesta on luonut motivaatiota työnteolle. Ammatillisuuden kasvun 

myötä myös hoitajan oma vaatimustaso työlleen on noussut suuresti. Jatkuva kou-

lutuksen mahdollisuus lisää ammatillisuutta ja sitä kautta työssä jaksamista. Kolle-

goiden ja esimiehen tapaaminen säännöllisin väliajoin on välttämätön asia työssä 

viihtymisen ylläpitämiseksi sekä työssä jaksamiseksi. (Keskinen 2002, 146-149.) 

Työhyvinvointia lisäävät myös erilaiset kehittämispäivät, virkistystoiminta sekä yh-

teinen suunnittelu sekä yhteiset projektit kollegojen kanssa. (Reunamo 2007, 158-

159.) Verkostotoimintaa tarvitaan myös perhepäivähoitajien arjessa. Verkostoja on 

tärkeää luoda päiväkoteihin sekä myös esimerkiksi seurakuntaan, Mannerheimin 

lastensuojeluliittoon, leikkipuistoihin, kirjastoihin, palokuntaan ja poliiseihin sekä 

esimerkiksi yhteistyö vanhusten kanssa voisi tuoda uusia virikkeitä niin hoitajan 

kuin lastenkin hyvinvoinnille. (Reunamo 2007, 159-160.) 
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Työssä jaksamista pyritään avustamaan kunnan tarjoamien tyky-toimintojen avul-

la. Niiden tarkoituksena on yhdessä tekeminen ja henkisestä hyvinvoinnista huo-

lehtiminen. (Hellman-Suominen ym. 2009, 198-199.) Tyky-toiminta auttaa ylläpi-

tämään myös fyysistä kuntoa. Muuta työssä jaksamista parantavaa toimintaa on 

tarjolla esimerkiksi työnohjauksen sekä kuntoutuksen avulla. (Perhepäivähoidon 

kehittämishaasteita 2006, 100-104.) Myös täydennyskoulutuksella ja työhön liitty-

vällä muulla koulutuksella voidaan parantaa perhepäivähoitajien työssä jaksamista 

(Keskinen 2000, 163-165). Ammattiliitot järjestävät myös työssä jaksamiseen liitty-

vää koulutusta ja Kansaneläkelaitos järjestää erilaisia kuntoutuskursseja, joista on 

apua omien voimavarojen löytämiseen ja siten työhyvinvoinnin parantumiseen. 

(Riihonen 2013, 90-91.) 

Reunamon (2007, 159) mukaan kehittämisen varaa silti on useilla paikkakunnilla 

esimerkiksi työnohjauksessa sekä yhteistyössä toisten hoitajien tai päiväkotien 

kanssa. Hoitajat kokevat suureksi pettymykseksi saavansa liian vähän työnohjaus-

ta. Hoitajien mukaan ohjaajaan ei usein saa yhteyttä edes akuuteissa ongelmati-

lanteissa. Ohjaajien vierailuiden lisääminen voisi osaltaan lisätä hoitajien luotta-

musta ohjaajia kohtaan ja sen myötä työssä jaksaminen helpottuisi hieman. 

Perhepäivähoidon ohjaajat ovat liian työllistettyjä, joten aikaa ei yksinkertaisesti 

vain riitä kaikkien perhepäivähoitajien tarpeisiin. (Parrila 2002b, 139-140.) 

Perhepäivähoidon johtamiseen liittyvät ongelmat tai organisaation muutostilanteet 

voivat heikentää työssä jaksamista varsin nopeasti erilaisten kriisitilanteiden myö-

tä. Tällaiset tilanteet aiheuttavat hoitajille epäselvyyttä ja epävarmuutta useista 

asioista ja toimintatavoista. Usein myös johtajien välinpitämättömyys työntekijän 

hyvinvoinnista heikentää sitä varsin mittavissa määrin. (Saarelma-Thiel 1994 sekä 

Toppila 1990, Keskisen & Veikkolan 1999, 32-34 mukaan.) Oulamaan & Salohei-

mo (2013, 79-80) pitävät tärkeänä asiana perhepäivähoitajien työhyvinvoinnin 

kannalta on se, että perhepäivähoidon esimies pystyy avoimeen vuorovaikutuk-

seen alaistensa kanssa. Esimies on yksi tärkeimmistä tuen antajista perhepäivä-

hoitajille kuten muillekin varhaiskasvatuksen ammattilaisille.  

Työhyvinvointi ei synny organisaatiosta itsestään, vaan se on monen tekijän sum-

ma. Johtamisen osalta toiminnan systemaattinen suunnittelu, henkilöstön voima-

varojen tukeminen erinäisin keinoin sekä työhyvinvointitoiminnan jatkuva seuraa-
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minen ovat todella tärkeitä asioita, jotta työntekijöiden työhyvinvointi voisi parantua 

sekä pysyä hyvällä tasolla. (Manka & Manka 2016.) Työhyvinvointi on todella mo-

ninainen käsite ja perhepäivähoitajan työssäkin siihen vaikuttaa todella monet asi-

at, joista lähes suurimpana on johtamiseen liittyvät asiat sekä työn vaativuus ja 

vastuullisuus. Annalan ja Kurunsaaren opinnäytetyön (2009, 50-58) tuloksista sel-

viää kyselyyn osallistuneiden mielipide perhepäivähoidon ohjaajan tärkeydestä. 

He pitävät ohjaajaa todella tärkeänä työhyvinvointinsa ja työssä jaksamisensa 

kannalta. Suosituimpia kanssakäymisen muotoja perhepäivähoidon ohjaajan 

kanssa ovat puhelinkeskustelut, kotikäynnit sekä tiimipalaverit.  
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5 ORGANISAATIOMUUTOS JA PERHEPÄIVÄHOITO 

Seuraavassa luvussa käsittelen organisaatiomuutosta käsitteenä sekä siihen liitty-

vää luottamusta ja sen muodostumista. Esiin tuon myös organisaatiomuutoksen 

Soinin kunnassa ja selvitän mitä siellä on muuttunut muutoksen yhteydessä. Yh-

teistyö organisaation sekä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa on myös selvityksen 

alla tässä kappaleessa. 

5.1 Organisaatiomuutos Soinin kunnassa 

Soinin kunta on kuulunut ennen Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueeseen, jois-

sa vastuut palvelujen tuottamisesta ja toteuttamisesta oli jaettu Soinin ja Vimpelin 

kuntien sekä Alajärven kaupungin kesken. Alkuvuonna 2016  Soinin kunnanhalli-

tus kuitenkin esitti ja kunnanvaltuusto hyväksyi yhteistoiminta-alueesta irtisanou-

tumisen. Yhteistoiminta-alueen aikana Soinin kunnan vastuulla olivat tekninen toi-

mi sekä nuoriso- ja liikuntapalvelut. Muiden palveluiden tuottaminen jakautui 

toisten kuntien kesken. Esimerkiksi sivistystoimen palvelut olivat Alajärven kau-

pungin alaisuudessa (kuvio 4). (Soinin Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.3.2016.) 

 

Kuvio 4. Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueen tuottamat palvelut kunnittain 
(Mäntylä 2009,8). 
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Kuvio 5. Soinin kunnan organisaatiokaavio (Soinin Kunnanhallituksen pöytäkirja 
25.4.2016). 

Yhteistoiminta-alueen purkautumisen jälkeen jokainen kunta tuottaa itse tai ostaa 

palvelut omalle kunnalleen. Kunta onkin päättänyt tuottaa esimerkiksi terveyspal-

velunsa ostopalveluna yksityiseltä terveyspalveluiden tuottajalta. Varhaiskasva-

tuspalvelut kunta tuottaa ja toteuttaa itsenäisesti (kuvio 5).  

Organisaatiomuutoksen myötä Soinin kunta tuottaa itse palvelunsa kuvion 5. mu-

kaisesti sekä ostavat osan palveluista ostopalveluina esimerkiksi yksityisiltä yrityk-

siltä. Näin ollen sivistystoimen alaiset palvelutkin ovat nyt Soinin kunnan tuotetta-

vissa kokonaan. Koulutus ja varhaiskasvatuspalvelut siirtyivät Soinin kunnan 

tuotettaviksi vuoden 2017 alusta. 

5.2 Organisaatiomuutokseen liittyvä luottamus ja työhyvinvointi  

Organisaatiomuutos voi olla monitasoinen ja siitä aiheutuvat toimenpiteet ovat 

näin ollen myös eritasoisia. Jokaisessa muutoksessa silti johtajalle asettuu monta 

tehtävää, jotta muutos olisi onnistunut kaikkien osapuolten näkökulmasta. Muutos 

voidaankin jakaa neljään vaiheeseen, jotka ovat perustan luominen, käynnistys-

toimet, hallittu eteneminen sekä muutoksen vakiinnuttaminen. (Mattila 2007, 131-



37 

 

132.) Juutin & Virtasen (2009, 16) mukaan organisaatiomuutos on vaikeasti määri-

teltävä ilmiö, sillä niitä on todella monenlaisia. Muutoksia voi olla nopeita tai hitaita, 

isoja tai pieniä sekä ne voivat kohdistua moniin eri asioihin ja ammattialoihin. 

Muutokseen sopeutuminen on yksilöllistä. Muutos voi aiheuttaa jopa pelkoa, mikäli 

yksilö suhtautuu muutokseen kielteisesti tai hän ei tiedä asiasta tarpeeksi. (Juuti & 

Virtanen 2009, 123-124.) Yksi sopeutumista edistävä asia Juutin ja Virtasen 

(2009, 151-152) mukaan onkin vuorovaikutus asianomaisten kanssa. Sopeutumi-

sen kannalta tärkeää on se, että kaikki tietävät asioista tarpeeksi, eli johtaja on 

tiedottanut asioista kaikille asianomaisille parhaaksi katsomallaan tavalla. Nyky-

päivänä johtaminen on yhä useammin muutoksen johtamista. Kuten organisaa-

tiomuutoksenkin kohdatessa, tarvitaan vahvaa johtajuutta, sekä molemminpuolista 

luottamusta esimiehen sekä alaisten välillä (Pentikäinen 2014, 204-205). 

Luottamus on varmuuden kaltainen tunne siitä, että asiat hoidetaan hyvin ja teh-

dään parhaansa, jotta asia tulisi tehtyä parhaalla mahdollisella tavalla (Pentikäinen 

2014, 16-17). Luottamus on myös tulevaisuuden ennakoimista. Se ei ole ihmisen 

ominaisuus vaan tilanteesta riippuva tapa toimia. Luottamuksen ajatellaan olevan 

tulevaisuuteen suuntaavaa toimintaa, joka pitää sisällään erilaisia sitoumuksia. 

(Zechner 2007,140-145.) Luottamukseen sisältyy antautumista epävarmuuteen 

hyvässä uskossa (Mattila 2007, 50).  

Mäkipeskan ja Niemelän (2005, 34-60) mukaan luottamusta työyhteisössä lisääviä 

asioita ovat arvostus, kunnioitus sekä toisen osaamisen arvostaminen ja sen tun-

nustaminen. Toisena näitä lisääviä asioita ovat johdonmukaisuus ja turvallisuus. 

Ne ovat organisaatiossa varsin tärkeitä ominaisuuksia, jotta työyhteisön hyvinvointi 

säilyisi ja luottamuksellinen suhde syntyisi. Vastavuoroisuus sekä molemminpuoli-

nen hyöty ja velvoite lisäävät olennaisesti luottamusta organisaatiossa toimivien 

henkilöiden välillä. Rehellisyys, avoimuus sekä muiden kesken jaettu tieto antavat 

kuvan tällaisesta henkilöstä luotettavana. Viimeisenä luottamusta lisäävinä asioina 

Mäkipeska ja Niemelä (2005, 34-60) ovat listanneet sitoutumisen, johon liittyy 

olennaisesti yhteinen tahto, tavoitteet sekä vastuunotto asioista. Näiden osien ol-

lessa kunnossa, voi organisaatiossa sanoa olevan luottamusasiat kunnossa.   
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Organisaatioluottamuksella tarkoitetaan henkilöstön, työyhteisön, esimiehen sekä 

hallituksen keskinäistä luottamusta. Tällaista luottamusta tulee olla jokaisen orga-

nisaatioon kuuluvan eri ammattinimikkeen välillä niin työntekijöiden kuin esimies-

ten, työntekijöiden ja omien kollegoiden sekä henkilöstön ja koko organisaation 

välillä. Organisaatioluottamus on erityisen tärkeää työntekijöille, jotta he tietävät, 

että esimiehet ja työnantajat tekevät kaikkensa työntekijöidensä hyvinvoinnin ja 

jaksamisen puolesta. (Pentikäinen 2014, 137-140.) Mattilan (2007, 50-51) mukaan 

organisaatiossa tapahtuva luottamus voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen, 

jotka ovat pelon motivoima luottamus, josta voi saada palkkioita tai rangaistuksia. 

Toisena on tietoon liittyvä luottamus, jossa luotetaan ja tiedetään, että kaikilla asi-

anosaisilla on asiasta tarpeeksi tietoa ja informaatiota. Kolmas osa-alue on sa-

maistumiseen perustuva luottamus, jossa esimerkiksi työntekijä luottaa toiseen, 

koska ovathan he samanlaisessa tilanteessa. Organisaatiota ei enää rakenneta 

nykyisin voimalla, vaan luottamuksella (Drucker 2008). 

Pentikäinen tuo esiin (2014, 140-189), että esimies on avainasemassa luottamuk-

sen rakentamisessa. Luottamus syntyy vain, jos esimies on aidosti kiinnostunut 

alaisistaan ja hänellä on aikaa rakentaa luottamussuhdetta alaisiinsa. Luottamuk-

sen syntyminen vaatii esimieheltä tuen antamista alaisilleen sekä alaisten kuunte-

lua, keskustelua sekä molemminpuolista kunnioitusta. Zechnerin (2007, 143-144) 

mukaan vastavuoroisuus on yksi tärkeimmistä ominaisuuksista luottamuksen käsi-

tettä arvioitaessa.  

Juuti ja Virtanen (2009, 143) esittävät, että hyvä johtaja on samalla aaltopituudella 

muiden organisaatioon kuuluvien henkilöiden ja alaistensa kanssa. Huonot johtajat 

ja sellaiset, jotka eivät saa alaistensa luottamusta, koetaan useimmiten eniten työ-

hyvinvointia heikentäviksi asioiksi. (Pentikäinen 2014, 140-189.) Johtajan tuleekin 

tunnistaa omat tunteensa sekä pyrkiä olemaan aito ja rehellinen, se herättää ja 

kasvattaa luottamusta (Juuti & Virtanen 2009, 143). Johtoa kohtaan tunnettu luot-

tamus antaakin turvallisuudentunnetta työntekijöilleen (Mattila 2007, 57). Turvalli-

suudentunteeseen vaikuttavat molemminpuolinen avoin vuorovaikutus ja yhteiset 

arvot sekä normit (Mäkipeska & Niemelä 2005, 25-26). Julkisen alan työhyvinvointi 

vuonna 2016 -tutkimuksessa (2016, 31-35) kerrotaan, että lähiesimiehen toiminta 

ja oikeudenmukaisuus vaikuttavat työn sujumiseen sekä työhyvinvointiin. Työhy-
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vinvointia lisääviä seikkoja ovat esimerkiksi se, että esimies kuuntelee ja arvostaa 

työntekijää. Tästä löytyy hyvä esimerkki tutkimustuloksista: sivistystoimessa yli 

kaksi kolmannesta (68 %) työntekijästä oli tyytyväinen esimiehensä johtamista-

paan. 

5.3 Yhteistyö perhepäivähoitajan, organisaation ja ohjaajan välillä 

Johtajan eli tässä tapauksessa perhepäivähoidon ohjaajan tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluu toimintakulttuuriin vaikuttaminen. Johtajan tulisi organisoida toimintaa siten, 

että perhepäivähoitajien työhyvinvointi säilyisi hyvänä sekä yksinäinen puurtami-

nen vähenisi ja tukea olisi tarjolla perhepäivähoitajille. (Hujala ym. 2007, 146-147.) 

Mäkipeskan ja Niemelän (2005, 196-197) mukaan alaisten johtamisessa tulee ot-

taa huomioon useampikin eri seikka, jotta johtaminen on laadukasta ja tehokasta. 

Nämä asiat ovat tavoitteiden määrittäminen sekä viestintä organisaatiossa, orga-

nisaatiorakenteen ja prosessin toimivuus, johtajan oma toimintatapa sekä toimin-

taa ohjaavat normit ja ihmisten sekä osaamisen johtaminen. Kun nämä kaikki asiat 

ovat kunnossa, voidaan todeta, että sekä organisaatio, että siinä työskentelevät 

henkilöt voivat hyvin. Nämä tekijät myös edistävät luottamusta ja näin senkin kaut-

ta hyvinvointi työntekijöillä paranee. Perhepäivähoidon ohjaus on myös laatutekijä, 

joka vaikuttaa kunnassa perhepäivähoidon laatuun (Moilanen 2007, 38). 

Perhepäivähoidon ohjaajan työ jakaantuu hallinnon, pedagogiikan, yhteistyön ja 

kehittämisen osa-alueisiin (Martikainen 2005, 129-130). Yksin työskentelevän per-

hepäivähoitajan yhdeksi tärkeimmäksi tukipilariksi on noussut perhepäivähoidon 

ohjaaja, jonka kanssa työn jakaminen helpottaa perhepäivähoitajien työssä jaksa-

mista (Heinämäki 2005, 137-138). Perhepäivähoitajat ovat esimerkiksi Perho-

hankkeessa itse toivoneet, että perhepäivähoidon ohjaajat tekisivät kotikäyntejä 

perhepäivähoitajien luona sekä säännöllisiä kehityskeskusteluja pidettäisiin, jotta 

ohjaaja pysyisi kartalla siitä, mitä perhepäivähoitajille kuuluu. Perho-hanke on per-

hepäivähoidon kehittämishanke. (Moilanen 2007, 33-35.) 

Perhepäivähoidon ohjaajan tehtävänä on auttaa perhepäivähoitajaa käytännönjär-

jestelyissä, hoito- ja kasvatustyön tukemisessa sekä toiminnan kehittämisessä 

paremmaksi. Perhepäivähoitajille onkin ensisijaisen tärkeää, että he saisivat tava-
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ta ohjaajaansa. (Koski 2002, 140-141.) Kosken tutkimuksen (1999, 45-47) mukaan 

jopa  yli kolmannes (67 %) perhepäivähoitajista kokivat saavansa eniten tukea 

perhepäivähoidon ohjaajalta työlleen. Myös Annalan ja Kurunsaaren opinnäyte-

työn (2009, 53-58) tuloksista käy ilmi, että perhepäivähoidon ohjaajalta saatu tuki 

on tärkeää perhepäivähoitajien työssä jaksamiselle. Perhepäivähoitajat odottavat 

ohjaajaltaan reilua kanssakäymistä ja kuulumisten kyselyä sekä apua vaikeissa 

tilanteissa. Ohjaajan tulisi olla aina työpäivien aikana puhelimella tavoitettavissa. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen haastatteluista saamani tärkeimmät tutkimustulokset. 

Pääaiheina ovat perhepäivähoitajien työhyvinvointi sekä siihen vaikuttavat tekijät 

sekä organisaation muuttumisen vaikutukset perhepäivähoitajien työhön sekä työ-

hyvinvointiin. 

6.1 Haastateltavien taustatiedot 

Haastatteluun osallistui yhteensä kuusi perhepäivähoitajaa Soinin kunnan alueel-

ta. Haastatteluun osallistuneista oli kolme (H1-H3) kunnallisia perhepäivähoitajia. 

Yksi haastatelluista (H4) taas tekee sijaisuuksia kunnallisessa perhepäivähoidos-

sa. Haastatteluosaan, jossa käsiteltiin työhyvinvointia, he osallistuivat kaikki, mutta 

organisaatiomuutosta koskevaan osioon vastauksia osasi antaa vain kolme per-

hepäivähoitajista (H1-H3). Tämä johtui siitä, että yksi perhepäivähoitajista on yksi-

tyinen perhepäivähoitaja, joka kuitenkin toimi Soinin kunnan alueella, yksi on hiljat-

tain eläkkeelle jäänyt, pitkään toiminut perhepäivähoitaja ja yksi toimii sijaisena 

kunnallisena perhepäivähoitajana. Kaksi kunnassa toimivaa perhepäivähoitajaa 

eivät haastatteluun osallistuneet. Suuri osa Soinin kunnan alueella toimivista per-

hepäivähoitajista (71,4 %) osallistui haastatteluun 

Kaikki perhepäivähoitajat kahta lukuun ottamatta tekevät työnsä omassa kodis-

saan, kun taas nämä kaksi tekevät töitä lasten kotona. Ikäjakauma perhepäivähoi-

tajien kesken Soinissa on varsin kirjava, sillä nuorin perhepäivähoitajista on alle 

30-vuotias ja osa heistä on 50-59-vuotiaita. Sitten näiden lisäksi on vielä yksi, joka 

oli jo puolta vuotta aiemmin jäänyt eläkkeelle. Myöskin kokemus perhepäivähoita-

jana toimimisesta vaihtelee muutamasta kuukaudesta yli 30 vuoteen.  

Kaksi perhepäivähoitajista on saanut työhön soveltuvan koulutuksen. He ovat lä-

hihoitajia. Yksityinen perhepäivähoitaja on käynyt yksityisen hoitajan kurssin, jossa 

käsiteltiin enemmänkin yrittäjänä toimimista, kuin perhepäivähoitajan työtä yleen-

sä. Muilla ei soveltuvaa koulutusta työlle ole. Suurimmalla osalla silti perhepäivä-

hoitajista on ollut aiempaa kokemusta lasten kanssa toimimisesta ennen perhe-

päivähoitajaksi ryhtymistä. Kahdella kokemusta löytyy päiväkodista, yhdellä 
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ryhmäperhepäiväkodista sekä muutama on toiminut hoitajana lasten kotona. Kai-

kilta heiltä löytyy myös kokemusta omista lapsista.  

6.2 Perhepäivähoitajien työhyvinvointi 

Työhyvinvoinnista keskusteltaessa kaikkien perhepäivähoitajien kanssa puheenai-

heeksi muodostui se, että mitä tämä käsitteenä tarkoittaa. Neljä perhepäivähoita-

jista (H1, H2, H3, H6) mainitsivat haastattelussa sen olevan sitä, että jaksaa työs-

sä ja vielä nauttiikin siitä. Osa mainitsikin siitä, että työ on ilo ja että ei tympäise 

alkaa töihin joka aamu (H3, H6). 

Perhepäivähoitajaksi ryhtymisestä kysyttäessä lähes kaikilta tuli heti ensimmäise-

nä täysin sama vastaus. Kunnassa oli tarvetta ja kysyntää ryhtyä perhepäivähoita-

jaksi. Osalla tarvetta löytyi omasta lähipiiristä (H1, H5), kun taas muilla tarve tuli 

kuntalaisilta ja lapsiperheiltä. Suurena syynä perhepäivähoitajaksi ryhtymisessä on 

ollut usealla omien lasten hoitaminen samalla kotona (H1, H3, H6).  

…no lähinnä siks kun ei raaskinu laittaa poikaa päiväkotiin, kuitenki 
kun on ollu päiväkodissa töissä niin tietää minkälaista siellä on, että ku 
isot lapsiryhmät ja ku ei täällä hirveesti oo päiväkodissa, mitä mää oon 
ymmärtäny, nii töitä itelle - - että nyt tää on omaan elämään paremmin 
passaa tämä et on niinku kotona ja et ne hoitolapset tulee sitte tänne. 
(H3) 

Muutama perhepäivähoitajista arvostivat sitä, että tämän mahdollisuuden avulla 

heillä oli töitä, eivätkä ne heti loppuneetkaan (H2, H6). Lähes kaikkien vastauksis-

ta tuli ilmi, että oma elämäntilanne oli sopiva perhepäivähoitajaksi ryhtymiseen.  

6.2.1 Perhepäivähoitajan työn edut  

Lapset nimettiin lähes poikkeuksetta parhaaksi puoleksi perhepäivähoitajan työs-

sä. Suuri osa haastatelluista mainitsikin lasten kanssa olemisen yhdeksi parhaim-

maksi puoleksi työssään (H1, H3, H4, H6). Kotona työskenteleminen nostettiin 

esiin myös monessa haastattelussa (H1, H3, H6).  

…ja kyllä se ny vaan on parasta ettei tarvii lähteä minnekkään. (H1)  
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Kotiin liitettiin useissa vastauksissa suuri piha, joka mahdollisti ulkoilun päivien 

aikana (H3, H6). Tämä lisää vaihtelua niin perhepäivähoitajan kuin lastenkin päi-

viin. Keskusteluissa kodinomaisuus sekä turvallisuus saivat myös paljon juttua 

aikaiseksi ja usein ne liitettiinkin toisiinsa. Kodikas ympäristö loi turvallisuudentun-

netta lapsille.  

Perhepäivähoitajan työn hyvänä puolena nähtiin myös se, että hoitaja saa itse 

päättää mitä päivän aikana haluaa lasten kanssa tehdä, sekä soveltaa oman mie-

lensä mukaan toimintoja (H2, H3).  

No toisaalta se (on parasta tässä työssä), että ei oo sitte niitä ”vanho-
ja” työkavereita ketkä on sillee että me ollaan aina tehty näin ja me te-
hään tällä lailla tästä eteenkin päin… Ja sitte saa niinku ite päättää  
että mitä tehää ja millo tehää ja millä lailla. (H3) 

Palaute nähdään työhyvinvointia parantavana asiana ja työn hyvänä puolena sen 

ollessa positiivista. Lähes kaikki perhepäivähoitajat pitivät positiivista palautetta 

tärkeänä työssä jaksamisen kannalta (H1, H2, H3, H5, H6). Perhepäivähoitajat 

pitivät tärkeänä lapsilta itseltään saatua palautetta, joka on lähes aina suoraa eikä 

asioita sanota kierrellen. Hoitajat arvostivat silti jopa enemmän lasten vanhemmilta 

saatua palautetta, koska sitä ei kuule ihan joka päivä. Monet perhepäivähoitajista 

kertoivatkin, että vanhemmilta saatu kiitos ja palaute auttavat jaksamaan työssä ja 

tekemään työtä päivä toisensa jälkeen. Osa perhepäivähoitajista mainitsivat lasten 

palautteen olevan todella konkreettista ja vilpitöntä (H3, H5). Lapsilta saatu palau-

te tai heidän näyttämänsä tyytyväisyys, lisää perhepäivähoitajan työssä jaksamista 

ja hyvinvointia.  

Iloa työhön antaa kun lapset halaa ja tuo voikukkia. (H5) 

Eräs yli 30 vuotta perhepäivähoitajana toiminut haastateltava kertoikin, että hoito-

lapset tuottavat ylpeyttä hänelle ja hän innolla ja ylpeydellä seuraa entistenkin hoi-

tolasten elämää ja aikuistumista. Se on auttanut häntä jaksamaan työssään ja 

saamaan sanatonta palautetta siitä, että hän on onnistunut työssään mainiosti 

(H6). 
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…Näki, että lapsi lähti kouluun ja menesty siellä. Kaikilla (hoitolapsilla) 
on valtavan hyvät ammatit. Sain lehestä lukea hiihtokilpailun tuloksia, 
ai mun tenavani on voittanu ja mun tenava on ollu toinen. No ei se mi-
kää ihme oo, tässähän sitä on juostu ja harjoteltu. Se aina nosti rintaa 
ja tuotti ylpeyttä. (H6) 

Kaksi haasteltavista mainitsivat pitävänsä työn vaihtelevuudesta sekä ruuanlaitos-

ta. Heidän mukaansa ruuanlaitto on mukavaa ja se on hyvä, että se sisältyy per-

hepäivähoitajien työtehtäviin (H5, H6). Myös ulkoilu mainittiin hyvänä puolena per-

hepäivähoitajan työssä (H5). 

Lapsen yksilöllinen kohtelu mainittiin lähes jokaisessa haastattelussa. Tärkeänä 

pidettiin sitä, että lapsi voi tulla yksin syliin tai lasta voi yksilöllisesti opastaa leikki-

en tai pelien lomassa (H1, H3, H5, H6).   

6.2.2 Perhepäivähoitajan työn haasteet 

Perhepäivähoitajan työn vaikeuksista ja ongelmista puhuttaessa suhtautumisia 

siihen oli monenlaisia. Eräs perhepäivähoitajista ei keksinyt yhtäkään haastetta tai 

ongelmaa, jonka hän olisi työssään kohdannut, joten hän vastasi vain ”sellaisia ei 

ole” (H6). Toiset perhepäivähoitajat haastatteluissa mainitsivat työtä vaikeuttaviksi 

seikoiksi esimerkiksi yksin työskentelemisen sekä vastuunottamisen toisen lapsis-

ta (H3). Toisten lapsista huolehtiminen ja vastuu ovat suurempaa kuin omista lap-

sista. Haasteena perhepäivähoitajat näkivät vanhempien ja omien mielipiteiden tai 

käytäntöjen väliset eroavaisuudet, joista pitäisi päästä sovintoon (H1, H2).  

no jollain lailla niitä vanhempien toiveita pitää kunnioittaa, mutta kyllä 
välillä tulee erimielisyyksiäkin ja ajatus, että tämän vois tehä toisellaki 
tavalla.. (H1) 

Ongelmallisena perhepäivähoitajat kokivat myös eri-ikäiset lapset ryhmässä (H1, 

H3). Jos yksi lapsista on vielä vauvaiässä ja osa eskarilaisia, on hieman hankalaa 

keksiä lapsille yhteistä tekemistä tai sitten revetä itse kahteen paikkaan ja tekemi-

seen yhtä aikaa eri-ikäisten lasten kanssa.  

Kaikki kunnalliset perhepäivähoitajat kokivat palkkauksen olevan suurin ongelma 

perhepäivähoitajan työssä. Osa heistä kertoi haluavansa kuukausipalkan, jotta 
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palkka ei pääsisi vaihtelemaan niin paljon kuukausittain (H1, H2, H4). Palkkaus 

nähtiin ehdottomasti suurimpana ongelmakohtana perhepäivähoitajan työssä.  

Palkkaus on iha ihmisarvoa alentava! - - Kyllähä varmaa olis sellasia 
äitejä ja sellasia jotka vois tehä sitä, mutta jos kortistosta saat niin ku 
enemmän periaatteessa, nii kuka sitä sitte viittii tehä? (H2)   

Ilman kuukausipalkkaa lasten poissaolopäivät pienentävät perhepäivähoitajan 

palkkaa kuukausittain. Lapsista maksetaan vain, mikäli he ovat paikalla perhepäi-

vähoitajan vastuulla. Tämä saattaa aiheuttaa myös haasteita, mikäli vanhemmat 

eivät ilmoita lapsensa poissaolosta ja näin hoitaja suunnittelee päivän ja odottaa 

lapsia ja saattaa olla, että ketään lapsista ei paikalle tule sinä päivänä. Se turhautti 

ainakin yhtä hoitajaa (H2). Myöskin ongelmana nähtiin se, että perhepäivähoitaja, 

joka tekee töitä lasten kotona saa parempaa palkkaa kuin omassa kodissaan te-

kevä perhepäivähoitaja (H2).  

Iha järjetöntä (että lasten kotona työskentelevä saa enemmän palkkaa 
kuin omassa kodissaan töitä tekevä). Mun mielestä sen pitäis olla jopa 
toiste päin. Oma koti ja perhekin kärsii siinä kun teet työtä kotona. 
(H2) 

Kodin avaaminen työlle nähdään myös perhepäivähoitajien silmissä haastavana 

asiana. Suuri osa perhepäivähoitajista tekee työtään kotonaan, mutta haastattelui-

hin se tuli mukaan varsin usein. Lähes kaikki perhepäivähoitajat mainitsivat sen 

ongelmalliseksi puoleksi perhepäivähoitajien työssä ja siinä, miksi perhepäivähoi-

tajien määrä on laskussa (H1, H2, H3, H5, H6). Yksi haastateltava myös mainitsi, 

että omassa kodissa tehtävästä perhepäivähoitajan työstä ei saa edes työhuone-

vähennystä verotukseen, mikä on kummallista kun sitä työtä kuitenkin kotona teh-

dään (H6). Tähän oleellisesti liittyy myös se, että osa perhepäivähoitajista kokivat 

ongelmaksi turvallisuuden säilyttämisen esimerkiksi pihalla lasten kanssa ollessa 

(H2, H3).  

Työn yksinäisyys tuli haastatteluissa ilmi muutaman perhepäivähoitajan kohdalla 

(H2, H3). Työssä ei pääse purkamaan siinä hetkessä asioita tai huolia ja murheita 

kenellekään, vaan asiat täytyy käsitellä yksin ja pystyä tekemään päätöksiä useis-

ta asioista ilman toisten tukea ja neuvoja. 
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Perhepäivähoitajan työpäivät voivat olla epäsäännöllisiä ja työajat vaihdella päivit-

täin valtavasti. Eräs haastateltava kertoikin pisimmän päivänsä alkaneen kello 5 

ensimmäisten lasten tultua hoitoon ja loppuneen noin kello 23 illalla viimeisten las-

ten kotiuduttua (H6). Nykyään näin pitkät päivät eivät enää käytännössä ole mah-

dollisia perhepäivähoitajien siirtyessä työaikalain piiriin. Myös toinen perhepäivä-

hoitaja piti haastavana työpäivien pituutta ja siten vapaa-ajan vähyyttä ja unien 

jäämistä lyhyeksi (H3).  

Työn haasteiden vaikutusta työhyvinvointiin tiedusteltaessa perhepäivähoitajien 

mukaan ongelmakohdat eivät paljonkaan vaikuta työhyvinvointiin. Mikäli työssä 

jokin ongelma kohdataan, voi siihen suhtautua erään perhepäivähoitajan (H6) sa-

noin: ”pikkusen puhisin itekseni”. Tämä kertoo oleellisen siitä, että ei yksin työs-

kentelevä perhepäivähoitaja voi luovuttaa asioiden suhteen, vaan asiat täytyy vain 

hyväksyä ja ”puhista hetki”.  

Yhtenä ongelmakohtana kaikki kunnalliset, tällä hetkellä toimivat perhepäivähoita-

jat, olivat yhtä mieltä siitä, että kunnan kanssa tehtävä yhteistyö on vähäistä, mikä 

osaltaan luo ongelmia työlle (H1, H2, H3). 

No eihän sitä yhteistyötä juurikaan oo.. (H1) 

6.2.3  Työssä jaksaminen ja työlle annettava tuki 

Työn ongelmista ja vaikeista asioista huolimatta lähes kaikki kertoivat jaksavansa 

työssä kohtalaisen hyvin (H1, H3, H5, H6). Eräs haastateltavista sanoi jaksavansa 

työssään vaihtelevasti (H2). Monessa haastattelussa tuli ilmi, että työ on fyysisesti 

ja henkisesti melko raskasta, mutta kaikki silti kokevat pärjäävänsä ja jaksavansa 

työssään kohtalaisesti (H1, H2, H3). 

Jaksan työssä vaihtelevasti. Onnistumiset ja lasten hyvinvointi lisää si-
tä jaksamista, ja sitte taas ne ongelmatilanteet vie voimat ja uuvuttaa. 
(H2)  

Työssä jaksamista helpottavat seuraavan päivän alustava suunnittelu edellisenä 

päivänä (H3, H6). Vaikka kaikki ei menekään aina suunnitelmien mukaan on tär-

keää, että on olemassa jonkinlainen suunnitelma ja rutiinit päiviin. Kaikki perhepäi-
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vähoitajat olivatkin sitä mieltä, että rutiinit ja aikataulutus ovat tärkeintä niin lasten 

kuin oman työssä jaksamisenkin kannalta (H1-H6).  

Vapaa-aika työn vastapainona oli kuultavissa useassa perhepäivähoitajien haas-

tattelukeskusteluissa (H1, H3, H5, H6). Jos on koko päivän kotona lasten kanssa, 

iltaisin ja viikonloppuisin tarvitsee vastapainona kotoa poistumista sekä erilaista 

mukavaa tekemistä. Perhepäivähoitajat kokivat myös itsestään huolta pitämisen 

tärkeänä työssäkin jaksamisen kannalta (H4, H5). 

Työn kuormituksesta keskusteltaessa useampi haastateltava kertoi, että työ ei juu-

ri kuormita millään tavoin (H1, H3, H6). Usein työn ulkopuoliset seikat ja tapahtu-

mat kuormittavat ja aiheuttavat stressiä enemmän elämään kuin työpäiviin sisälty-

vät asiat. Väsymystä työ on aiheuttanut epäsäännöllisten päivien sekä pitkien 

työpäivien vuoksi muutamalle perhepäivähoitajalle (H2, H3).  

Tuki on todella tärkeää työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta perhepäivä-

hoitajalle, joka työskentelee yksin koko ajan. Silti haastattelussa suurin osa perhe-

päivähoitajista koki saavansa tukea vain omalta perheeltään (H1, H2, H3). Kunnan 

antamaa tukea ei juuri ole ja esimerkiksi työnohjausta ei sisälly työhön lainkaan 

(H1, H2, H3). Kysyttäessä muusta tuesta, kuin oman perheen antamasta, vasta-

uksena oli, että ei saa minkäänlaista tukea (H1, H2, H3). Se on melko surullista 

kuultavaa ja työssä jaksamisen kannalta erittäin ongelmallista. 

Kyseltäessä siitä, millaista tukea perhepäivähoitajat haluaisivat työlleen, vastauk-

sena oli, että yhteistyötä pitäisi saada lisättyä niin toisten perhepäivähoitajien kuin 

päiväkodinkin kanssa. Myös perhepäivähoidon ohjaajan kanssa yhteistyön lisää-

minen ja sieltä tuen saaminen olisi mielekästä ja se auttaisi jaksamaan työssään 

(H1, H3). 

6.2.4 Perhepäivähoitajan vahvuudet ja työn arvostus 

Perhepäivähoitajien vahvuuksia kyseltäessä ne painottuivat varsin paljon heidän 

luonteenpiirteisiinsä. Näitä luonteenpiirteitä olivat muun muassa rauhallisuus, sin-

nikkyys, leikkimielisyys ja monia muita. Muina vahvuuksina perhepäivähoitajat 
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mainitsivat esimerkiksi rajojen asettamisen ja niissä pysymisen (H1, H6) sekä jär-

jestyksenpitämisen, jotta kaikki langat pysyvät käsissä (H1, H6). 

Tärkeimpänä asiana ja kaikkien keskusteluissa mainittuna vahvuutena esiin tuli 

oma kokemus lapsista. Vaikka perhepäivähoitajat olivat eri-ikäisiä, heillä kaikilla on 

omia lapsia ja osalla lapsenlapsiakin, näin kokemusta oli karttunut jo heidän kaut-

taan. Muutamalla perhepäivähoitajalla (H1, H3) oli myös koulutus alalle, joka vai-

kutti positiivisesti työn tekoon ja perhepäivähoitajat näkivätkin sen omana hyvänä 

puolenaan työssä. 

Työn arvostus nousi lähes jokaisessa keskustelussa suureksi aiheeksi. Lähes 

kaikki perhepäivähoitajat olivat sitä mieltä, että perheiden keskuudessa perhepäi-

vähoito on todella arvostetussa asemassa ja lapsia olisi tulossa enemmän kuin 

heitä on mahdollista ottaa hoitoon (H1, H2, H3, H5, H6). Eräs perhepäivähoitaja 

kertoikin, että arvostus on niin kovaa, että heidän muuttaessaan kilometrien pää-

hän kuitenkin Soinin rajojen sisäpuolella, lasten vanhemmat ovat luvanneet tuoda 

lapsensa sinne saakka hoitoon.  

Siis kyllä mä koen, että ihan hyvin arvostetaan tätä työtä. Sitten se mi-
ten vanhemmatkin antaa sitä palautetta, niinku varsinkin nytte ku alko 
kesäloma nii yks äiti sano, että tykkäs tosi paljon, kun poika ei jääny 
yhtää kertaa tänne itkemään. Se tuntuu sitte vielä kivemmalta, kun 
vanhemmat antaa sitä palautetta mitä sitte ku ne lapsetha saattaa sa-
noo mitä vaa. (H3) 

Osa perhepäivähoitajista taas oli sitä mieltä, että arvostus saisi olla suurempaa 

siihen nähden, kuinka vaativaa ja vastuullista työ on (H2, H4). Useampi kunnalli-

sista perhepäivähoitajista oli sitä mieltä, että kunnasta tuleva arvostus ei ole tar-

peeksi hyvää, jotta perhepäivähoitajien saataisiin ainakaan lisää paikkakunnalle 

(H1, H2, H3). Perhepäivähoitajat kaipailisivatkin jotakin ”porkkanaa” työlleen, jotta 

he pysyisivät perhepäivähoitajina tai, että Soiniin saataisiin lisää perhepäivähoita-

jia vaihtoehdoksi päiväkotihoidolle (H1). Yksityiseen perhepäivähoitoon kunnan 

suhtautuminen on ollut varsin suotuisaa.  

Yhden haastateltavan (H5) kommentti työn arvostuksesta kiteyttää perhepäivähoi-

tajan työn arvostuksen muutamaan sanaan: ”tärkeintä on, että itse arvostaa”. Jos 

itse arvostaa omaa työtään, jaksaa ja haluaa sitä myös tehdä tulevaisuudessakin. 
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Yksi haastateltavista, jo eläkkeelle jäänyt perhepäivähoitaja, sanoikin, että jo aloit-

taessaan 80-luvulla perhepäivähoitajan työt, hän tiesi tekevänsä sitä työtä eläke-

ikään saakka. Ja niinhän siinä kävi. Tämä kertoo oman työn arvostamisesta ja siitä 

nauttimisesta.  

Tärkeintä on, että itse arvostaa (omaa työtään). (H5) 

6.3 Perhepäivähoitajien kokemukset organisaatiomuutoksesta ja 

työhyvinvoinnista 

Kolme haastateltavista perhepäivähoitajista pystyi kertomaan kokemuksistaan or-

ganisaatiomuutoksesta, koska he olivat kunnan palveluksessa tällä hetkellä ja oli-

vat olleet jo niin kauan, että heillä oli käsitys myös tilanteesta ennen organisaa-

tiomuutosta. Kaikki heistä (H1, H2, H3) kokivat, että parannettavaa on uuden 

organisaation toiminnassa. Tapaamiset ovat vähentyneet organisaatiomuutoksen 

myötä niin perhepäivähoidon ohjaajaan kuin muihinkin perhepäivähoitajiin (H1, 

H2). Perhepäivähoitajat kokevat olevansa epätietoisuudessa useista asioista, kos-

ka asiat ovat muuttuneet aiemmasta. Tiedotus on vähentynyt (H1) ja itse pitää ot-

taa yhteyttä kysyäkseen useista asioista (H1, H2, H3). Tulevasta organisaatiomuu-

toksesta ei myöskään tiedotettu lähes lainkaan perhepäivähoitajille (H1, H2) 

Oishan se jotenki kiva olla yhteydessä (perhepäivähoidon ohjaajaan). 
(H2) 

Ei varmaan sen kummemmin (tiedotettu organisaatiomuutoksesta). 
Entinen ohjaaja tais laittaa uuden ohjaajan numeron viestillä, että siinä 
on. (H1) 

Uuden organisaation myötä myös kuukausipalkkaa ei ole otettu käyttöön perhe-

päivähoitajien kohdalla, mikä aiheutti keskustelua haastattelutilanteissa (H1, H2, 

H3). Elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 2017 voimaan tulleet varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet määrittävät lapselle tehtävän varhaiskasvatussuunni-

telman pakolliseksi kaikkiin varhaiskasvatusta tarjoaviin palveluihin (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2016, 10-11). Tästä asiasta muutama 

perhepäivähoitaja oli varsin huolissaan, sillä vielä kesäkuussa 2017 ei heille ollut 

tiedotettu mitään kyseisestä asiasta, josta he itse olivat kuulleet ja se aiheutti heille 
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hieman stressiä. Silti kaikki olivat sitä mieltä, että on hyvä asia, kun palvelut ovat 

takaisin omassa kunnassa ja perhepäivähoidonkin johto työskentelee nykyisin 

Soinissa (H1, H2, H3). 

Kyllähä mä sitä arvostan, että se on omassa kunnassa nytte tossa lä-
hellä, ku jos mulla sitte on asiaa ei mun tartte sen kauemmas lähtee. 
(H2) 

Keskusteltaessa yhteistyöstä perhepäivähoidon ohjaajan kanssa, kaikki perhepäi-

vähoitajat olivat sitä mieltä, että kunnollista yhteistyötä ei ole ainakaan vielä synty-

nyt esimiehen kanssa (H1, H2, H3). Puhelinkeskusteluita kaikki perhepäivähoitajat 

olivat toki käyneet esimiehensä kanssa. Tämä osaltaan heikentää ehkä luottamus-

ta organisaatiota kohtaan, mutta kaikki perhepäivähoitajat silti ovat melko luotta-

vaisia tulevaisuuden ja oman työnsä suhteen myöskin organisaatioon ja esimie-

heen (H1, H2, H3). 

Pohdittaessa sitä, miten organisaatiomuutos on vaikuttanut perhepäivähoitajien 

työhyvinvointiin, kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että työtä voi kyllä tehdä, mutta tu-

keakin olisi kiva saada työlleen (H1, H2, H3).  

Paljon keskustelua sai aikaan se, mitä perhepäivähoitajat haluaisivat tulevaisuu-

den toiminnalta. Kaikki heistä toivoivat lisää yhteistyötä tukemaan heidän työtään. 

Tällaista yhteistyötä voisivat olla perhepäivähoitajien yhteiset asiat ja tapaamiset 

sekä yhteistä toimintaa myös heidän ja hoitolasten kanssa (H1, H3), yhteistyö per-

hepäivähoidonohjaajan kanssa ja työnohjaus (H1, H2) sekä yhteistyötä päiväkodin 

kanssa (H1, H3). Myöskin eri alojen asiantuntijoiden kanssa yhteistyö koettaisiin 

tärkeäksi (H2). Luentoja ja kursseja työnantajan toimesta peräänkuulutti muutama 

perhepäivähoitaja. Näitä oli ollut ennen organisaatiomuutosta joitakin ja perhepäi-

vähoitajat kokivat ne varsin hyödyllisiksi (H1, H2).  

Yksi perhepäivähoitajista kaipasi toimintaa lasten kanssa päivisin esimerkiksi 

muskarin muodossa tai mahdollisuutta päästä lasten kanssa liikuntasaliin tai päi-

väkodin retkille mukaan (H3). Kaksi perhepäivähoitajista toivoivat päiväkodin 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä siten, että esimerkiksi juhlat olisivat yhteisiä (H1, 

H3).  
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…Niinku vaikka joku kevätjuhla vois olla yhteinen tai joulujuhla, ku 
tuntuu että jotenki tosi kämästä ruveta tässä yksistää pitämää - - sit 
jos olis yhteiset kevätjuhlat ja semmoset nii vois olla et me keksittäis 
joku yks ohjelma sinne, että sitte ei kävis nii että ne vanhemmat kävis 
täällä kattomassa yhen ohjelman ja sit no nii kiitos hei. (H3) 

Yhtenä ideana eräs haastateltava heitti ilmoille, että kunnassa voisi olla päiväkodil-

le ja perhepäivähoitajille lelunvaihtomahdollisuus. Hänen ajatuksensa oli, että ker-

ran kuukaudessa olisi kiva, jos kaikki veisivät lelunsa johonkin yhteiseen paikkaan 

ja sieltä saisi ottaa tilalle toisenlaisia leluja taas kuukaudeksi. Se auttaisi siihen, 

että lapsilla ei olisi aina samat lelut ja pelit, vaan lapsille tulisi siten vaihtelua ar-

keen (H3). 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä luvussa pohdin tutkimuksen tuloksia peilattuna asettamiini tutkimuskysy-

myksiin. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Soinin kunnan alueella työskentele-

vien perhepäivähoitajien työhyvinvointia sekä kokemuksia muuttuneesta organi-

saatiosta. Tarkemmin sanottuna opinnäytetyölle asettamani tutkimuskysymykset 

olivat: Millaista on perhepäivähoitajan työ ja kuinka he jaksavat työssään sekä mil-

laisia kokemuksia perhepäivähoitajilla on kunnan itsenäisesti tuottamiin varhais-

kasvatuspalveluihin siirtymisestä? Näistä vastauksia sain kuudelta ensimmäiseen 

työhyvinvointiin liittyvään kysymykseen ja kolmelta perhepäivähoitajalta jälkimmäi-

seen muuttuneeseen organisaatioon kuuluvaan kysymykseen. Tulosluvuissa pyrin 

yhdistämään tutkimuksen tuloksia sekä teoriaa keskenään ja ne tukivat toisiaan 

varsin hyvin. Aiemmat tutkimustulokset sekä rakentamani teoriapohja antoivat sa-

moja haasteita ja etuja suhteessa työhyvinvointiin kuin oma tutkimuksenikin.  

Soinissa ei aiemmin ole tällaista tutkimusta tehty, joka kohdistuisi perhepäivähoita-

jiin ja tämä tulikin hyvään kohtaan, sillä perhepäivähoitajia kunnassa on tällä het-

kellä jonkin verran. Tutkimus toimii myös välineenä kuulla perhepäivähoitajia sekä 

heidän toiveitaan työnsä suhteen. Toivonkin, että toteuttamani tutkimuksen avulla 

perhepäivähoitajien työhyvinvointiin paneudutaan vieläkin paremmin ja saadaan 

näin pidettyä perhepäivähoito yhtenä varhaiskasvatuksen muotona Soinin kun-

nassa. 

Tuloksista sain selville sen, että perhepäivähoitajat Soinin kunnassa voivat kohta-

laisesti ja he pystyvät tekemään työtään tällä hetkellä ja luultavasti tulevaisuudes-

sakin, jos tilanne jatkuu ennallaan. Tärkeimpänä seikkana kuitenkin esiin tuli se, 

että mikäli perhepäivähoitajat eivät saa lisää tukea toisiltaan, esimieheltään sekä 

päiväkodilta tai muilta yhteistyökumppaneilta, ei työ tule kovin pitkään pysymään 

mielekkäänä ja lopulta jaksaminen kärsii. Tuen puute nähtiinkin negatiivisimpana 

asiana koko perhepäivähoitajan työssä Soinissa. Työssä jaksaminen koettiin silti, 

tuen puutteesta riippumatta, kohtalaiseksi tai jopa hyväksi, joka kertoo osaltaan 

siitä, että perhepäivähoitajat nauttivat työstään eivätkä koe sitä liian raskaaksi. 

Esimerkiksi Annala ja Kurunsaari opinnäytetyössään (2009, 43-45) ovat saaneet 

samansuuntaisia vastauksia kuin minä sain tässä omassa tutkimuksessani. Hei-
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dän tutkimuksessaan myös perhepäivähoitajat kaipasivat lisää tukea työlleen sekä 

palkkausta pidettiin liian pienenä työn vaativuuteen nähden. Tämän suuntaisia 

olivat omatkin tulokseni näiltä osin. 

Tutkimus osoitti myös epäkohtia perhepäivähoitajan työssä olevan esimerkiksi 

pitkät päivät ja palkkauksen heikko taso. Tuloksissa näkyykin vahvasti se, että 

palkkaus on perhepäivähoitajien mielestä liian pieni työn vaativuuteen sekä vas-

tuullisuuteen nähden. Olen tästä itsekin samaa mieltä. Palkka on hyvin pieni ver-

rattuna siihen, miten paljon vastuullista työtä perhepäivähoitajat tekevät sekä mi-

ten arvokasta tämä työ on. Palkkaukseen vaikuttava tekijä on myös hoitolasten 

poissaolopäivät, jotka vähentävät poissaolojen mukaan perhepäivähoitajan palk-

kaa, mikäli kiinteää kuukausipalkkaa ei ole kunnassa käytössä (Viskari 2010, 14). 

Tutkimuksessani sain myös tulokseksi tämän, eli osa perhepäivähoitajista ei ollut 

tyytyväinen kuukausipalkattomuuteen myös tämän asian vuoksi. Palkka muuttuu 

joka kuukausi sen mukaan, paljonko lapset ovat hoidossa ja kuinka paljon poissa-

oloja lapsille kertyy. Palkkaus nähtiin jopa ihmisarvoa alentavana, mikä kertoo 

osaltaan siitä, miten vähäistä palkkaa perhepäivähoitajat saavat omasta mieles-

tään tärkeänä pitämästään työstä.   

Pitkät työpäivät sekä jo aiemmin mainitsemani tuen puute vaikuttavat negatiivisesti 

työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Työn huono arvostus nousi myös tutkimus-

tuloksista esiin. Tällä tarkoitetaan muiden kuin perheiden arvostusta. Tärkeänä 

tuloksena näkisinkin sen, että perhepäivähoitajien mielestä muut kuin lapsiperheet 

eivät arvosta tarpeeksi perhepäivähoitajien työtä ja siitä kertovat esimerkiksi huo-

no palkkaus, tuen puute sekä kuukausipalkan puuttuminen työstä. Perheet kyllä 

arvostavat perhepäivähoitajien työtä ja ammattitaitoa mittavissa määrin ja lapsia 

olisi aina tarjolla hoitoon, jos paikkoja vapautuu. Eräässä haastattelussa nousi 

esiin se, että tärkeintä on kun itse arvostaa omaa työtään. Myös Annalan ja Ku-

runsaaren (2009, 41) opinnäytetyön tutkimuksessa yhdeksi tärkeimmistä arvos-

tuksen muodoista oli noussut oman työn arvostaminen. Mikäli perhepäivähoitaja 

arvostaa omaa työtään, se saa usein muutkin arvostamaan sitä.  

Turvallisuudentunne ja sen säilyttäminen lapsille ulkona ollessa ilman aidattuja 

pihoja tuli esiin muutamissa haastatteluissa ongelmakohtana perhepäivähoidossa. 

Myös Hellman-Suominen ym. (2009, 196-198) peräänkuuluttaa turvallisuuden 
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merkitystä työhyvinvoinnin kannalta. Niin työterveyshuolto kuin ergonomia ja työ-

suojelu tulisi olla kunnossa, jotta turvallisuus säilyisi työssä. Perhepäivähoitajien 

tapauksessa tämä oli huolenaiheena muutamalla hoitajalla, vaikka vielä ei ole mi-

tään tapahtunut, heillä oli pelko siitä, että jos jotakin tapahtuisi lapsille.  

Perhepäivähoitajan työssä tutkimuksen mukaan parhaana asiana nähdään se, 

että saa työskennellä lasten kanssa ja omassa kotonaan. Oman kodin avaaminen 

työlle voi silti olla osalla kynnyskysymyksenä työhön ryhtymiseen tästä työstä kiin-

nostuneille. Yksin työskenteleminen nähdään niin hyvänä kuin huononakin puole-

na, koska yksin työskennellessä saa itse päättää menemisistä ja tulemisista, mutta 

työkaverien puute taas aiheuttaa tuen puutetta monissa määrin, joka saa aikaan 

useilla perhepäivähoitajista hieman stressiä ja epätietoisuutta omista tekemisis-

tään. Kuten Reunamokin (2007, 149) on todennut, on perhepäivähoitajan työn it-

senäisyys niin työn etu kuin haittapuolikin. Tuen puutteeseen yksintyöskentely ei 

tuo ainakaan positiivista vaikutusta, mutta tuloksissani sain selville, että suuri osa 

perhepäivähoitajista kuitenkin nautti yksintyöskentelystä sekä siitä, että sai itse 

päättää mitä tehdään ja milloin.  

Tuloksissa vahvasti esille nousi se, että tärkeintä työssä jaksamisen kannalta on 

se, että nauttii työstään tai edes ihan joka aamu ei harmita nousta ylös odotta-

maan hoitolapsia. Tämä on ymmärrettävää, koska missä tahansa työssä jaksami-

seen on sama keino, nauttia työstään tai pitää sitä edes siedettävänä. Työssä jak-

samisessa nähtiin palautteen merkitys erittäin positiivisena. Lasten ja vanhempien 

palaute koettiin lähes tärkeimmäksi motivaation ylläpitäjäksi perhepäivähoitajan 

työssä. Lasten palaute voi ilmetä niin sanoina kuin tekoinakin. Se on vilpitöntä ja 

lisää motivaatiota usean perhepäivähoitajan työhön. Myös Annala & Kurunsaari 

(2009, 46) ovat opinnäytetyössään saaneet tulokseksi, että tärkeimpänä ilon ai-

heena työssä perhepäivähoitajat pitävät palautetta niin lapsilta kuin vanhemmilta-

kin.  

Organisaatiomuutokseen liittyen sain tutkimuksessani selville sen, että se on aihe-

uttanut varsin paljon epätietoisuutta erinäisistä asioista. Vaikka tieto muutoksesta 

kaikille jotakin kautta oli tullut, oli muutosvaiheen jälkeen varsin paljon epätietoi-

suutta erilaisista asioista kuten työsopimuksen jatkosta tai työnantajan tarjoamista 

palveluista kuten työterveyshuollosta. Se on kuitenkin melko normaalia tilantees-
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sa, jossa vuoden vaihteessa kaikki asiat tulevat oman kunnan järjestettäviksi, että 

kaikki asiat eivät ole selvillä tai ehditty hoitamaan. Toivottavasti ajan myötä tilanne 

selkenee ja perhepäivähoitajien tuki sitä myöten kasvaa.  

Suurena hyvänä puolena perhepäivähoitajat kokivat sen, että palvelut ovat takai-

sin omassa kunnassa, mikä on täysin ymmärrettävää. Heidän ei tarvitse enää läh-

teä kauas, useamman kymmenen kilometrin päähän, hoitamaan asioita esimie-

hensä tai muun varhaiskasvatuksen työntekijän kanssa. Tuloksista kävi myös 

hyvin ilmi se, että kukaan ei koe työhyvinvointinsa tai työssä jaksamisensa huo-

nontuneen uuden organisaation myötä, vaikkakin parannettavaa varmasti olisikin.  

Parannettavaa tutkimuksen tuloksien perusteella olisi vahvasti esimiehen kanssa 

tehtävässä yhteistyössä, joka on jäänyt melko vähäiseksi kaikkien perhepäivähoi-

tajien kanssa. Tämä nousi suurimmaksi käytännön muutokseksi uuden organisaa-

tion myötä. Ennen yhteistyö oli ollut tiiviimpää ja nyt sen vähentyessä se nousee 

kaikkien mieliin keskusteltaessa uudesta varhaiskasvatusta tuottavasta organisaa-

tiosta. Kosken (1999, 45-47) tutkimuksen mukaan suurin osa tutkimukseen osallis-

tuneista perhepäivähoitajista piti perhepäivähoidon ohjaajaa tärkeimpänä tuen läh-

teenä. Tämän vuoksi omassa tutkimuksessani varmasti nousikin esiin 

puutteellinen ohjaus ja yhteistyö perhepäivähoidon ohjaajan kanssa. Silti luotta-

mus organisaatioon eli kuntaan ja esimieheen on olemassa vaikkakin sen kanssa 

olisi hieman tekemistä, jotta päästäisiin samalla tasolle kuin aiemman organisaati-

on kanssa. Taulukossa 1. on nähtävissä opinnäytetyöni keskeisimmät tulokset. 

Tulokset on lajiteltu teema-alueittain.  
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Taulukko 1. Työn keskeisimmät tulokset 
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Soinin kunnassa organisaatiomuutos on toteutettu vastakohtaisesti verrattuna sii-

hen, minkälainen suuntaus Suomessa on tällä hetkellä. Suomessa pyritään yhdis-

tämään kuntia ennemmin kuin suositellaan niitä siirtymään kohti itsenäisempää 

palvelujen tuottamista. Tämän vuoksi tällaista suuntausta ei ole tutkittu. Nurmi 

(2012, 21-24) tuo esiin myös nykypäivän yhteiskunnan muuttuneet vaatimukset. 

Nämä huomioon ottaen on yleistä nykyään yhtiöittää kuntaorganisaatioita, jolloin 

eri kunnat yhteistoiminta-alueella tuottavat eri palveluita, myös muiden kuntien 

tarpeeseen. Soinin kuntakin aiemmin oli yhtiöittänyt palvelunsa ja muodostanut 

yhdessä Alajärven kaupungin ja Vimpelin kunnan kanssa yhteistoiminta-alueen. 

Sen purkauduttua Soinin kunnan suunta suhteessa valtavirtaan tämän asian tii-

moilta on vastakkainen.  

Tutkimukseni tulokset ja teoria ovat varsin samassa linjassa ja teoriaosassa käsit-

telemäni asiat tulevat esiin myös perhepäivähoitajien vastauksista. Tutkimus 

myöskin onnistui hyvin ja sain vastauksia tutkimuskysymyksiini. Mielestäni tutki-

mus antaa hyvän pohjan myös Soinin kunnalle olla kehittämässä perhepäivähoita-

jien työhyvinvointia ja työssä jaksamista. Vaikka tutkimuksen tuloksissa tulikin 

melko paljon kritiikkiä asioita perhepäivähoitajan työstä sekä kokemuksista organi-

saatiosta muutoksen jälkeen, silti haastattelutilanteista välittyi se, että työ on teki-

jöilleen varsin mieleistä ja jaksaminen sekä hyvinvointi työssä ovat sillä tasolla, 

että työn tekeminen onnistuu ja perhepäivähoitajat voivat siitä jopa välillä nauttia-

kin.    
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8 POHDINTA 

Tässä luvussa pohdinnassani on koko opinnäytetyön prosessi sekä se mitä olen 

oppinut ja tuntenut tämän prosessin aikana. Prosessi on ollut pitkä, vaikkakin hi-

venen lyhyempi verrattuna siihen, mitä odotin sen tulevan olemaan. Aloitin opin-

näytetyöni valtavalla innolla ja olin todella innoissani tästä aiheestani. Ei se into ole 

tässä prosessin aikana mihinkään kadonnut, mutta välillä se on kyllä ollut kateissa 

ja työ on jäänyt sivuun välillä pidemmäksikin aikaa. Välillä taas into on iskenyt ja 

työ on edistynyt valtavalla nopeudella ja tahdilla sekä suurella mielenkiinnolla.  

Matka opinnäytetyön parissa on ollut varsin antoisa, mutta välillä todella raskas ja 

jopa uuvuttava. Aihe on ollut mielestäni mielenkiintoinen ja vielä kiinnostavamman 

siitä on tehnyt se, että olen saanut tehdä sen omassa kotikunnassani. Olen oppi-

nut opinnäytetyön tekemisen aikana valtavasti. Omasta aiheestani on tullut todella 

paljon tietoa, jota en ole aiemmin edes ajatellutkaan. Erityisesti se on jäänyt vah-

vasti mieleeni, että perhepäivähoidossa olevien lasten määrä on romahtanut niin-

kin paljon. Olen tiennyt, että määrä on laskenut, mutta en edes pahimmissa kuvi-

telmissani ollut ajatellut, että määrä on laskenut viimeisten 13 vuoden aikana noin 

viidenneksellä (18 %). (Lasten päivähoito 2014, 4; Varhaiskasvatus 2015, 1.) Eni-

ten silti olen oppinut tieteellisestä kirjoittamisesta sekä ennen kaikkea tutkimuksen 

tekemisestä, joka on varsin mielenkiintoista, mutta erittäin raskasta, ainakin osan 

ajasta.  

Opinnäytetyön aiheeseeni liittyen jäin pohtimaan perhepäivähoitajien palkkauksen 

merkitystä. Palkkaus olisi keino saada lisää perhepäivähoitajia vaihtoehdoksi päi-

väkodissa tapahtuvalle varhaiskasvatukselle. Työ lasten kanssa omassa kodissa 

tai lasten kodissa on erittäin vaativaa ja vastuullista työtä. Mielestäni palkkaus ei 

ole sillä tasolla kuin heidän tekemälleen työlle sen kuuluisi olla. Kuten omassa tut-

kimuksessani sain selville, niin lähes kaikki haluaisivat kiinteän kuukausipalkan 

käyttöön. Lähes kaikki perhepäivähoitajat myös pitivät nykyistä palkkausta liian 

matalana työhönsä nähden.  

Opinnäytetyöni tekeminen on sujunut aikataulussa varsin hyvin ja alkuperäiset 

suunnitelmani ovat pitäneet aivan loppuun saakka niin aiheen kuin yhteistyötahon-

kin osalta. Tutkimuskysymyksetkin muovautuivat varsin varhaisessa vaiheessa 
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nykyiselleen. Se johtui varmastikin siitä, että sain tutkimuksessani vastauksia hy-

vin ja me olivat täysin tutkimuskysymyksiin sopivia. Haastattelutilanteet aikataulu-

tin muutaman viikon ajalle ja se oli mielestäni sopiva tahti, jotta ote haastatteluihin 

pysyi hyvänä ja haastattelut onnistuivat jopa yli odotusteni. Ennen haastatteluja 

pelkäsin, etten saisi tarpeeksi montaa perhepäivähoitajaa haastatteluuni osallis-

tumaan, mutta lopulta saamani määrä oli varsin sopiva ja tuloksellisestikin tutki-

muksestani tuli näin varsin kattava. Haastattelut kun tuli toteuttaa vain Soinin kun-

nan alueella, sillä muuten ei kattavaa tietoa ja tulosta Soinin alueen tilanteesta olisi 

saatu ja tutkimuksen tarkoitus olisi mennyt pieleen. Haastattelun analysointivaihe 

oli kaikkein raskain vaihe, kuten olin jo opinnäytetyön tehneiltä kuullutkin. Aineis-

ton litterointi vei aikaa valtavasti ja muukin analyysin tekeminen tuntui varsin ras-

kaalta. Silti ne opettivat minulle paljon tutkimuksen aineiston analyysistä ja olen 

tyytyväinen, että olen sen kokenut ja siitä kunnialla selvinnyt. Haastattelut sekä 

analyysin suoritin kesän 2017 aikana, jolloin olin myös töissä Soinissa ja näin ollen 

opinnäytetyön haastattelut olivat varsin helppo toteuttaa. 

Opinnäytetyön tekemisen myötä olen myös oppinut suunnitelmallisuuden merki-

tyksen. En ole aiemmin suunnitellut tekemisiäni lähes lainkaan, mutta nyt opinnäy-

tetyö on sitä minulle opettanut. Suunnitelmallisuuteen mielestäni tämän asian tii-

moilta on kuulunut niin asianmukaisten lupien hakeminen ja ajoittaminen niin, että 

lupien myöntämisen jälkeen olen voinut työn tekemisen aloittaa. Aikataulutusta 

pidän myös osana suunnitelmallisuutta. Olin päättänyt tehdä ensiksi teoriaosan 

opinnäytetyöhöni, minkä jälkeen vasta aloin tekemään haastatteluja sekä sen 

myötä tutkimusosiota. Myös perhepäivähoitajien kanssa yhteydenpito sekä haas-

tatteluaikojen sopimiset ja ennakkotietojen lähettämiset olen tehnyt aikataulussa, 

joka helpotti sitten koko opinnäytetyöni edistymistä ja valmistumista. Tämä opin-

näytetyö kokemuksena on ollut varsin antoisa ja opettavainen, ja sen vaikeudesta 

ja haastavuudesta riippumatta, voisin tehdä sen uudelleenkin.  

Perhepäivähoitajan työ on hieman taka-alalla varhaiskasvatuksen piirissä ja sen 

vuoksi tämä aihe oli mielestäni todella tärkeää ottaa esille ja tutkia tätä kyseistä 

aihetta. Tämä johtuu siitä, että perhepäivähoidossa olevien lapsien osuus on enää 

vain noin kymmenys kaikista lapsista (Varhaiskasvatus 2015, 1). Tämä perhepäi-

vähoidossa olevien lasten määrän laskeminen vaikuttaa väistämättä siihen, että 
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perhepäivähoito jää päiväkotihoidon jalkoihin niin lasten määrässä kuin keskuste-

luissakin. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) sekä varhaiskasvatusla-

ki (L 19.1.1973/36) näkevät perhepäivähoidon osana varhaiskasvatusta ja ne an-

tavat perusteet perhepäivähoidolle siinä missä muullekin varhaiskasvatukselle. 

Mielestäni olisi todella tärkeää, että perhepäivähoito saataisiin pysymään kuntien 

palveluna vaihtoehtona päiväkotiin painottuneelle varhaiskasvatukselle. Minun 

mielestäni, kuten perhepäivähoitajienkin mielestä, arvostuksen lisääminen perhe-

päivähoitajien työlle saisi nostettua perhepäivähoitajien mainetta ja sitä kautta 

perhepäivähoito saataisiin pysymään paremmin mukana varhaiskasvatuksen pii-

rissä päiväkodin sekä ryhmäperhepäiväkodin rinnalla. 

Sosionomin (AMK) koulutus antaa valmiudet toimia monen eri asiakasryhmän 

kanssa. Se antaa kokonaisvaltaista sekä kattavaa opetusta laajan koulutusohjel-

mansa vuoksi. Sosionomiopintojen (AMK) antamaa osaamista voidaan kuvata so-

sionomi (AMK) kompetenssien avulla. Näitä kompetensseja on kuusi erilaista, jot-

ka ovat sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, 

palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskunta osaaminen, tut-

kimuksellinen kehittämisosaaminen sekä johtamisosaaminen (Sosionomi  (AMK), 

Päivätoteutus 2016). Koen, että sosionomin opinnoistani saamat opit kaikkien 

kompetenssien alueilta ovat antaneet minulle laaja-alaista tietoa ja taitoa kohdata 

lapsi ja perhe tulevana varhaiskasvattajana. Näiden kompetenssien avulla, koin 

myös, että minulla oli tarpeeksi tietotaitoa tämän opinnäytetyöni tekemiseen. Per-

hepäivähoito ei osaltaan näy sosionominopinnoissa lähes lainkaan, mutta minä 

olen saanut tämän tutkimuksen kautta lisää tietoa perhepäivähoitajista ja heidän 

työstään. 

Opinnäytetyön aihe opetti minulle valtavasti perhepäivähoitajien työstä ja se sai 

minut arvostamaan heidän työtään vieläkin enemmän kuin aiemmin. Olen itse ollut 

perhepäivähoidossa ja tiedän sen olevan hyvä paikka lapselle. Tämä tutkimus vie-

lä varmisti tätä asiaa itselleni. Perhepäivähoidossa työskentelee lapsille kaikkensa 

antavia henkilöitä, joita arvostan todella suuresti. Toivonkin, että tulevaisuudessa 

Soinin perhepäivähoitajien yhteistyö ja tuen määrä olisivat lisääntyneet ja näin ol-

len he kokisivat työssä jaksamisensa ja työhyvinvointinsa vielä paremmiksi kuin 

nykyisin.  
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LIITE 1. Sopimus opinnäytetyöstä 
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LIITE 2. Haastattelurunko 
 

HAASTATTELUN RUNKO 
 

 Ikä? 

 Perhepäivähoidon muoto (omassa kodissa, lasten kotona, kolmiperhepäi-

vähoito)? 

 Hoitolasten määrä? 

 Kauanko olet toiminut perhepäivähoitajana? 

 Millaista aiempaa työkokemusta sinulla on varhaiskasvatuksesta?  

 Mitä mielestäsi on työhyvinvointi? 

 

Perhepäivähoitajan työn hyvät puolet 

 Miksi olet alkanut perhepäivähoitajaksi? 

 Mikä on parasta työssäsi? 

 Mitkä tekijät antavat iloa työnteolle? 

 Mikä motivoi sinua tekemään perhepäivähoitajan työtä? 

 Miten koet työtäsi arvostettavan? 

 Mitkä ovat vahvuutesi työssäsi? 

 Mikä työssäsi on mielestäsi tärkeintä? 

 

Perhepäivähoitajan työn haasteet 

 Mitkä asiat ovat haastavimpia työssäsi? 

 Minkälaisia ongelmia työssäsi koet? 

 Mitä syitä näet sille, että perhepäivähoitajien määrä on laskussa? 

 Kuinka työn haasteet vaikuttavat työhyvinvointiin? 

 

Työhyvinvointi ja sitä tukevat asiat 

 Kuinka koet jaksavasi työssäsi ja mitkä tekijät siihen vaikuttavat? 

 Mitkä asiat lisäävät työhyvinvointiasi? 

 Millaisia stressitekijöitä työhösi liittyy? 

 Millaiset asiat saavat aikaan stressiä? 

 Miten työsi kuormittaa sinua? 

 Mistä saat tukea työllesi? 

 Ketkä ovat tärkeimpiä tuen antajia työllesi? 

 Minkälaista tukea työllesi saat? 

 Miten paljon saat tukea työllesi? 

 Kuinka sinä haluaisit itseäsi tuettavan työssäsi? 

 Minkä avulla jaksat tehdä työtäsi tulevaisuudessakin? 
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Perhepäivähoitajien näkemykset uudesta organisaatiosta sekä 

sen tuomista muutoksista työhön 

 Kuinka kunnan organisaatiomuutoksesta tiedotettiin? 

 Miten muutos konkreettisesti näkyy arjessa? 

 Mitä hyvää näet organisaatiomuutoksessa? 

 Millaisia haasteita organisaatiomuutos on aiheuttanut? 

 Minkälainen on yhteistyönne ja suhteenne perhepäivähoidon ohjaajana 

toimivaan esimieheenne? 

 Minkälaisia ajatuksia esimiehen vaihtuminen muutoksen yhteydessä herät-

ti? 

 Miten organisaatiomuutos on vaikuttanut työhyvinvointiisi (esim. työnohja-

uksen muutokset, epätietoisuus  tulevasta yms.)? 

 Mitä odotuksia tai toiveita sinulla on tulevan toiminnan suhteen (esim. yh-

teistyö päiväkodin kanssa)? 
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LIITE 3. Tutkimusesite 

Hei perhepäivähoitaja!  

 
Saisinko haastatella sinua? Se olisi tutkimuksen kannalta todella tärkeää! 

Olen tekemässä opinnäytetyötä Seinäjoen Ammattikorkeakoululle. Teen 

opinnäytetyöni yhteistyössä Soinin Kunnan kanssa. Opinnäytetyöni aiheeksi 

on valikoitunut perhepäivähoitajien työhyvinvointi sekä kokemukset organi-

saatiomuutoksesta. 

Tutkimukseni toteutan haastattelujen avulla ja toivoisinkin, että pystyisit 

osallistumaan haastatteluuni. Haastattelut järjestetään sinulle sopivana 

ajankohtana ja sopiva paikkakin löytyy varmasti. Lähetän ennen haastattelua 

teille sen rungon, jonka avulla voitte miettiä vastauksia jo etukäteen, ennen 

haastattelutapaamistamme. Haastattelu kestää noin 30-60 minuuttia, riip-

puen keskustelujen laajuudesta ja syvyydestä. 

Tutkimukseni tavoitteena on kerätä tietoa Soinin kunnan alueella toimivien 

perhepäivähoitajien työssä jaksamisesta sekä yleisesti työhyvinvoinnista. 

Toisena tärkeänä tutkimuksen aiheenani on se, kuinka olette kokeneet vuo-

den vaihteessa tapahtuneen organisaatiomuutoksen ja mitä muutoksia se on 

tuonut perhepäivähoitajien työhön ja arkeen. 

Toteutan tutkimukseni alkukesän aikana haastateltavalle sopivana ajankoh-

tana. Toivoisin, että sinä osallistuisit tutkimukseeni, joka auttaa kartoitta-

maan juuri teidän työhyvinvointianne! 
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