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Opinnäytetyössä tutkittiin päiväkotilasten vanhempien kasvatuspäämääriä ja koke-

muksia niiden tukemisesta päiväkodissa. Tutkimuksella pyrittiin myös selvittämään 

vanhempien kehitysideoita heidän kasvatuspäämääriensä tukemiseksi päiväkodissa. 

Tutkimustuloksilla haluttiin määrittää, mitkä ovat vanhempien tavoittelemia taitoja, 

ominaisuuksia ja asioita lasten kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Lisäksi halut-

tiin selvittää, miten kasvatuspäämääriä tuetaan tällä hetkellä ja voidaan vanhempien 

näkökulmasta vielä paremmin varhaiskasvatuksessa huomioida ja tukea. Opinnäyte-

työn teoriaosuudessa käsiteltiin kasvatusta, kasvatuksen päämääriä ja lapsen kehityk-

sen ja oppimisen tukemista päiväkodissa. Teoreettisessa viitekehyksessä vanhempien 

kasvatuspäämäärien tukemista tarkasteltiin lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppi-

misen tukemisena päiväkodissa. Keskeisenä käsitteenä lapsen kehityksen ja siten 

vanhempien kasvatuspäämäärien tukemisessa esitettiin päiväkodin toimintakulttuuri.  

 

Opinnäytetyön yhteistyökumppanina toimi porilainen päiväkoti. Tutkimus toteutet-

tiin kvalitatiivista tutkimusotetta noudattaen. Neljää päiväkotilasten vanhempaa haas-

tateltiin puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen, ja tutkimustuloksien 

saamiseksi käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia.  

 

Vanhempien kasvatuspäämäärät liittyvät lapsen myönteiseen minäkuvaan, tunne- ja 

sosiaalisiin taitoihin, moraalisesti oikeaan toimintaan, omiin vanhempiin ja hyvään 

tulevaisuuteen luottamiseen sekä lapsen ”fiksuuteen” ja elämässä pärjäämiseen. 

Vanhemmat kokevat heidän päämääriään tuettavan päiväkodissa lapsen hyvinvointia 

tukemalla ja kasvatusyhteistyötä toteuttaen. Kasvatuspäämäärien tukemiseen vaikut-

taa myös päiväkoti sosiaalisena ympäristönä. Päiväkoti yhteisönä sekä varhaiskasvat-

tajat esimerkillään, tärkeiden taitojen harjoittelemisen tukijoina ja monipuolista toi-

mintaa toteuttamalla tukevat vanhempien kasvatuspäämääriä. Olennaisena osana 

kasvatuspäämäärien tukemisessa vanhemmat mainitsevat myös varhaiskasvattajien 

ammattitaitoisuuden. Kolmas tutkimuskysymys tuotti vähiten aineistotietoa, sillä 

vanhemmat ovat melko tyytyväisiä kasvatuspäämäärien tukemiseen päiväkodissa. 

Kehittämisideoina mainitaan pienemmät ryhmäkoot, kaverisuhteiden jatkuvuuden 

tukeminen koulun aloituksessa, itsenäisyyden asteittainen lisääminen lapsen oman 

toiminnan ohjauksessa ja ristiriitatilanteiden selvittäminen lapsia kunnioittavalla ta-

valla.  

 

  

 

 



 

SUPPORTING THE PEDAGOGICAL OBJECTIVES OF PARENTS IN DAY 

CARE CENTRE 

 

Paukkio, Milja 

Satakunnan ammattikorkeakoulu, Satakunta University of Applied Sciences 

Degree Programme in Social Services 

May 2018 

Supervisor: Kumpulainen, Pasi  

Number of pages: 66 

Appendices: 1 

 

Keywords: upbringing, day care centres, parents, pedagogical objectives, supporting,  

____________________________________________________________________ 

In this thesis were studied parents’ pedagogical objectives and experiences of sup-

porting them in a day care center in Pori. The purpose of this thesis was also to clari-

fy development ideas of parents to support their pedagogical objectives in the day 

care center. In the theoretical part of this thesis were examined upbringing, pedagog-

ical objectives and supporting children’s development and learning in day care cen-

ter. In the theoretical part of this thesis the supporting of children’s development and 

learning was seen as supporting of parents’ pedagogical objectives. The central con-

cept in supporting pedagogical objects of parents was the operational culture of the 

day care center.  

 

The thesis was executed as a qualitative research and the cooperation partner was day 

care center in Pori. In this research four parents were interviewed and the semi-

structured interview was used as a method. The data was analyzed by using data-

based content analysis.  

 

In this thesis parents’ pedagogical objectives are children’s positive self-image, good 

social and emotional skills, morally correct action, confidence in their parents and a 

good future and also children’s “smartness” and independency. According to the par-

ents their pedagogical objectives are supported in day care center by supporting chil-

dren’s well-being and upbringing cooperation. Professional skills of the educators 

and the day care center as a social environment supports parents’ pedagogical objec-

tives, as well.  Parents were quite satisfied with the supporting their pedagogical ob-

jectives in the day care center. Therefore only few development ideas came up con-

cerning the parents’ pedagogical objectives and supporting them in day care center. 

Smaller group sizes, supporting the continuity of the friend relations in the beginning 

of the school, the gradual increasing of the independence in the control of the child’s 

own action and clarifying the conflict situations as a manner which respects child 

were mentioned by parents.   

 



 

SISÄLLYS 

 

1 JOHDANTO ................................................................................................................. 6 

2 MITÄ ON KASVATUS? ............................................................................................. 9 

2.1 Kasvatuksen määrittelyä ..................................................................................... 9 

2.2 Arvojen ja kasvatuksen suhde ........................................................................... 12 

2.3 Kasvatustietoisuus............................................................................................. 14 

3 PÄÄMÄÄRÄT KASVATUKSESSA ........................................................................ 15 

4 LAPSEN KASVUN, KEHITYKSEN JA OPPIMISEN TUKEMINEN 

PÄIVÄKODISSA ...................................................................................................... 17 

4.1 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri .............................................................. 17 

4.2 Oppimisen tukemisesta ..................................................................................... 19 

4.3 Leikkimisen merkityksestä ja tukemisesta........................................................ 20 

4.4 Lapsilähtöisyys ................................................................................................. 21 

4.4.1 Lapsen toimijuus ..................................................................................... 22 

4.5 Lapsen osallisuus .............................................................................................. 23 

4.6 Päiväkodin oppimisympäristöistä ..................................................................... 24 

4.6.1 Fyysinen oppimisympäristö..................................................................... 25 

4.6.2 Psyykkinen oppimisympäristö................................................................. 27 

4.6.3 Sosiaalinen oppimisympäristö ................................................................. 29 

4.7 Kasvattajien ammatillinen osaaminen .............................................................. 30 

4.8 Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa ............................................................. 31 

4.8.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ........................................................ 33 

4.8.2 Vanhempien osallisuus ............................................................................ 34 

4.9 Lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen eri osa-alueiden sekä oppimisen 

tukeminen päiväkodissa on vanhempien kasvatuspäämäärien tukemista ............. 35 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN .................................................................... 36 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset ................................................ 36 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus.................................................................................... 37 

5.3 Puolistrukturoitu haastattelu ............................................................................. 37 

5.3.1 Haastattelujen toteuttaminen ................................................................... 38 

5.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi.................................................................... 39 

6 VANHEMPIEN KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT .......................................................... 40 

6.1 Myönteinen minäkuva ...................................................................................... 40 

6.2 Hyvät sosiaaliset taidot ..................................................................................... 41 

6.3 Hyvät tunnetaidot .............................................................................................. 42 

6.4 Lapsen luottamus vanhempiinsa ja hyvään tulevaisuuteen .............................. 43 



 

6.5 Moraalisesti oikein toimiminen ........................................................................ 44 

6.6 Ihan fiksu, elämässä pärjäävä ihminen ............................................................. 45 

7 VANHEMPIEN KASVATUSPÄÄMÄÄRIEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA . 46 

7.1 Lapsen hyvinvoinnin tukeminen ....................................................................... 46 

7.2 Päiväkoti sosiaalisena ympäristönä ................................................................... 48 

7.3 Kasvatusyhteistyö ............................................................................................. 49 

7.4 Kasvattajien ammattitaitoisuus ......................................................................... 50 

7.5 Vanhempien kehitysideoita kasvatuspäämäärien tukemiseksi päiväkodissa .... 51 

7.6 Tutkimustulosten yhteneväisyydet ja eriäväisyydet aikaisempiin 

tutkimustuloksiin ................................................................................................... 53 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................ 56 

8.1 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua ................................... 58 

LÄHTEET ....................................................................................................................... 61 

LIITTEET 

 

 

 

 

 

 



6 

1 JOHDANTO 

Varhaiskasvatuksella voidaan vaikuttaa hyvän yhteiskunnan ja yhteisen maailman 

rakentamiseen. Varhaiskasvatuksella voidaan vaikuttaa lapsen elämään ja tulevaisuu-

teen. Itseäni kiehtookin varhaiskasvatus lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen ja hy-

vinvoinnin tukijana. Mutta minkälaisia taitoja vanhemmat arvostavat ja toivovat las-

tensa omaksuvan? Entä kokevatko vanhemmat päiväkotikasvatuksen tukevan heidän 

kasvatustavoitteitaan? Miten kasvatuspäämääriä päiväkodissa vanhempien mielestä 

voitaisiin nykyistä paremmin tukea? Näihin kysymyksiin halusin tutkimuksellani 

vastauksia.  

 

Näen tärkeänä jatkuvan pohdinnan ja dialogin siitä, miten varhaiskasvatuksen toi-

mintaympäristöissä voidaan lisätä ja edistää lasten hyvinvointia sekä kasvua, kehitys-

tä ja oppimista tukevia rakenteita ja toimintoja. Kasvatushenkilöstön yhteistyö kodin 

kanssa on tärkeää, jotta lapsen kasvatus olisi lasta auttavaa, tukevaa, vanhempia ja 

lasta kuulevaa, tasapainoisen kasvun, kehityksen sekä oppimisen mahdollistavaa 

toimintaa. (Pakanen 2016, 5.) Keskustelut, joissa yhdistyvät vanhempien ja varhais-

kasvattajan havainnot ja ajatukset lapsesta sekä kasvatuksesta, auttavat molempia 

osapuolia luomaan lapselle suotuisan ympäristön kasvaa ja kehittyä. Kasvattajien 

sitoutuneella, määrätietoisella ja johdonmukaisella kasvatustyöllä voidaan päästä lä-

hemmäksi tavoitteita hyvinvoivasta yhteiskunnasta ja maailmasta. 

 

Opinnäytetyössäni yhdistyvät kasvatusfilosofiset kysymykset kasvatuspäämääristä 

käytännön päiväkotityöhön lapsen kasvun tukemisesta. Ihmisen kasvattaminen on 

luonteeltaan utopistinen hanke. Sen tavoite on jossakin, jota ei vielä ole. Tämä lähtö-

tila antaa myös itse kasvatustehtävälle paradoksaalisen leiman. Kasvatuksen arvot ja 

menetelmät nousevat nykyhetkestä ja sekä kulttuurimme perinteistä, tietämättämme 

sitä tulevaa, johon olemme lapsiamme kasvattamassa. (Ojansuu 2014, 125.) Tämän 

lähtökohdan puitteissa, ettei kasvatuksella ole kaikkien tiedossa olevaa, tiettyä, yhte-

näistä tehtävää, onkin mielenkiintoista kuulla lasten vanhempien tavoitteista kasva-

tukselleen.  
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Haasteena opinnäytetyön tekemisessä oli löytää tutkimusnäyttöä vanhempien kasva-

tuspäämääristä ja erityisesti päämäärien tukemisesta päiväkodissa. Kasvatuspäämää-

ristä löytyi jonkin verran suomalaista tutkimusta, joihin pystyin tutustumaan.  Pys-

tymisellä tarkoitan sitä, että monia mielenkiintoisia tutkimuksia on vain tekstiaineis-

tona yhdessä kirjastossa eikä helposti saavutettavina Internetissä. Aila Tiilikan 

(2005) tutkimuksessa arvioitiin myös kasvatustavoitteiden tukemista päiväkotikasva-

tuksessa, joka toi hieman vertailupohjaa tutkimukseni tuloksiin. On myös korostetta-

va sitä huomiota, että tutkimusta opetuksen ja koulutuksen sekä myös varhaiskasva-

tuksen kasvatustavoitteista kyllä löytyy, mutta vanhempien kasvatustavoitteista pal-

jon vähemmän.  

 

Ari Perälä kertoo Pro gradu -tutkielmassaan (2003) Sauvalan ja Karin kartoittaneen 

vanhempien kasvatustavoitteita 1980-luvun vaihteessa. ”Peruskoululaisten, lukiolais-

ten ja heidän opettajiensa ja vanhempiensa hyväksymät kasvatustavoitteet ja niiden 

yhteydet taustamuuttujiin syyslukukaudella 1979” kasvatustavoitetutkimusprojektis-

sa vanhemmat valitsivat sadasta kasvatustavoitteesta kymmeneksi tärkeimmäksi ta-

voitteeksi rehellisyyden, luotettavuuden, oikeudenmukaisuuden, vanhempien ja las-

ten välisen luottamuksen, vastuuntunnon, vastuun kantamisen omista teoista, huu-

meiden välttämisen, rauhan arvostamisen, elämässä tärkeiden asioiden oppimisen ja 

työnteon tärkeänä pitämisen. Lisäksi Perälä mainitsee, että useissa vanhempien kas-

vatustavoitteita käsittelevissä tutkimuksissa tärkeimpinä tavoitteina ovat olleet lapsen 

tasapainoisuus ja onnellisuus, sekä sosiaalisuuteen kasvaminen.  

 

Snellmanin ja Lajusen (1979) tutkimuksessa ”Vanhempien arvioinnit erilaisten kas-

vatustavoitteiden tärkeydestä” ensiluokkalaisten vanhemmat pitivät tärkeimpänä sitä, 

että lapsi kokee olevansa rakastettu, luottaa itseensä, ajattelee itsenäisesti ja johdon-

mukaisesti, saa itselleen sopivan ammatin ja solmii hyviä ihmissuhteita. Uskonnolli-

set ja eettiset kasvatustavoitteet kuuluivat vanhempien vähiten arvostettujen tavoit-

teiden joukkoon. Politiikkaan, yhteiskuntaan ja kansainvälisyyteen suuntaavat tavoit-

teet eivät olleet kovin merkittäviä. (Perälä 2003, 29-30). 

 

Jaana Poikolaisen väitöskirjassa (2002) tutkittiin vanhempien käsityksiä kasvatukses-

ta ja vanhemmuudesta. Viides tutkimuskysymys liittyi vanhempien käsityksiin kas-

vatuksen päämääristä sekä arvoista, ja mikä oli tärkeää sekä itsen että lapsen kannal-
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ta. Vanhempien vastaukset oli luokiteltu kolmeen kategoriaan: lapsen onnellisuus ja 

tyytyväisyys elämään, itsenäisyys ja vastuunkantaminen sekä henkinen kypsyminen 

ja autonomia. (Poikolainen 2002, 89-96.) 

 

Myös Suvi Rajaniemen ja Melissa Ylisuutarin opinnäytetyössä (2017) tutkittiin van-

hempien käsityksiä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta. Tutkimuksessa vanhemmat 

kuvailivat, millaisia toivoisivat lastensa olevan aikuisina. Eniten esille nousivat toi-

vomukset hyvän itsetunnon ja itseluottamuksen omaavista aikuisista. Hyvä itsetunto 

sisälsi itsensä arvostamisen ja muiden kunnioittamisen, kasvamisen tasapainoiseksi 

ja tunteidensa kanssa sinuksi. Toisten ihmisten huomioonotettavuus, onnellisuus, 

luonnosta ja eläimistä huolenpito nähtiin tärkeinä. Onnellisuutta kuvailtiin niin, että 

saa elää rakastaviensa ihmisten ympärillä ja tehdä niitä asioita, joista pitää. Rehelli-

syys, oikeudenmukaisuus ja empaattisuus sisältyivät vanhempien tärkeimpiin kasva-

tustavoitteisiin. Sosiaalisuutta arvostettiin ja kaksi vanhempaa avasi tarkoittavansa 

sillä sosiaalista älykkyyttä ja hyviä sosiaalisia taitoja. (Rajaniemi & Ylisuutari 2017, 

26-27.) 

 

Aila Tiilikan tutkimuksessa tarkasteltiin äitien käsityksiä kasvatustavoitteista sekä 

arviointeja päiväkotikasvatuksesta (Tiilikka 2005, 101-131). Kasvatustavoitteet liit-

tyivät sosiaalisuuteen, eettisyyteen, työn tekemisen arvostamiseen, ihmissuhdetaitoi-

hin, oman kulttuurisen identiteetin omaksumiseen sekä omatoimisuuteen ja tervee-

seen itsetuntoon.  Päiväkotikasvatus nähtiin kodin kasvatustavoitteita tukevana. Päi-

väkodissa harjaannutetaan kulttuurin ja yhteiskunnan kannalta suotavia valmiuksia. 

Haastateltavien mukaan päiväkodissa opitaan sosiaalisuutta, sosiaalisia taitoja, hyviä 

tapoja ja solmitaan kaverisuhteita. Aikuisella on päiväkodissa kasvatuksellisesti tie-

toinen ja tavoitteellinen ote ja hänen tulee toimia moraalisesti korkeatasoisesti sekä 

lapsen yksilöllisyys huomioiden.  Päiväkotiympäristön kulttuurista ja sosiaalista mo-

nimuotoisuutta sekä päiväkodin perinne- ja kulttuurikasvatusta arvostettiin. Haasta-

teltujen äitien lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeäksi kokema leikki sekä 

lapsen luontosuhteen tukeminen toteutuivat päiväkotikasvatuksessa. Haastateltavat 

toivoivat päiväkodin järjestävän keskustelufoorumin yhteiselle arvokeskustelulle.  

 

Saamalla vastauksia kasvatuksesta herääviin kysymyksiin, lähdin ensin tutkimaan 

kasvatustieteellisiä aineistoja. Kasvatuksen päämääräsuuntautuvien kysymyksien 



9 

rinnalla hain tietoa lapsen kehityksen ja oppimiseen vaikuttavista tekijöistä päiväko-

dissa. Keskeiseksi ja kokoavaksi käsitteeksi päiväkodissa lapsen kehityksen, hyvin-

voinnin ja oppimisen näkökulmasta nousi päiväkodin toimintakulttuuri. Taustalla 

vaikutti näkemys vanhempien kasvatuspäämäärien tukemisesta päiväkodissa lasten 

hyvinvointia, kehitystä ja oppimista tukemalla. Tutkimushaastatteluilla keräsin neljän 

vanhemman ajatuksia heidän kasvatuspäämääristään, niiden tukemisen kokemuksia 

päiväkodissa sekä näkemyksiä kasvatuspäämäärien tukemiselle päiväkodissa. Aineis-

tolähtöisen sisällönanalyysin keinoin käsitteellistin vastaukset kasvatuspäämääriin 

liittyen. Tulososiossa kirjoitin käsitteiden sisällöistä ja merkityksistä aineistoa tulki-

ten ja sekä hieman teoriatiedolla tukien, jonka jälkeen vertasin saamiani tuloksia ai-

kaisempiin tutkimustuloksiin. Lopuksi tarkastelin toteuttamani tutkimuksen antamia 

tuloksia, sen luotettavuutta ja eettisyyttä.  

 

Piia Roosin sanoin: ”Tutkimuksen tekeminen mahdollistaa asioiden katsomisen hy-

vin läheltä. Asiaa läheltä katsottaessa ja tarkasteltaessa, asiat näyttäytyvät toisenlaisi-

na kuin niissä havainnoissa, joita arjen tuoksinassa teemme. Näin mahdollistuu uusia 

tapoja nähdä ennalta tuttu.” (Roos 2016, 159.) 

2 MITÄ ON KASVATUS?  

2.1 Kasvatuksen määrittelyä 

Kirjallisuudessa kasvatusta on määritelty monin tavoin erilaisista näkökulmista. Mo-

nissa kasvatusta avaavissa määritelmissä nousevat keskeisiksi käsitteiksi kasvu sekä 

kasvatuksen interaktiivisuus ja intentionaalisuus. Hellströmin (2010, 64) mukaan 

kasvatus on laajempi ilmiö kuin kasvattaminen. ”Kasvattaminen on kasvattajan osal-

lisuutta kasvatukseen.” Kasvattaminen on kasvatettavan auttamista ja luonnollisen 

kasvun edistämistä. Kasvatus määritelmänä pitää sisällään myös kasvun. Kasvua 

voidaan pitää omaksi itseksi kasvamisena ja sopeutumisena erilaisiin olosuhteisiin. 

Juho Hollon mukaan kasvun aiheuttavat lapsessa piilevät kasvunvoimat, jolloin kas-

vun katsotaan aiheutuvan kasvavasta itsestään. J.F. Herbartin mukaan taas kasvatus-

toimet aiheuttavat yksilön kasvun, jolloin kasvun ajatellaan määräytyvän kasvavan 
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ulkopuolelta. ”Inhimillinen kasvu on luonnollista ja osin kypsymisestä aiheutuvaa, 

mutta ihanteen suuntaan kasvaminen edellyttää kasvatusta” (Hellström 2010, 78-79.)  

 

Kasvatus toteutuu aina kasvatussuhteessa, opinnäytetyössäni lapsen ja aikuisen väli-

senä suhteena. Ihanteena on suhteen dialogisuus, jossa kasvattaja ja lapsi aidosti koh-

taavat toisensa muodostaen uuden kohtaamisen tilan sekä yhteisen ymmärryksen. 

Lisäksi kasvatussuhteessa ollaan jonkin tavoitteen äärellä, johon kasvatuksessa pyri-

tään. Kari E. Nurmen mukaan kasvatus pyrkii johdonmukaiseen toimintaan, kasva-

tettavan persoonallisuuden ja valmiuksien muuttamiseen edulliseksi katsottuun suun-

taan. Pauli Siljander näkee kasvatuksen tavoitteena itsemääräytyvyyden ja itsetoi-

minnallisuuden. (Tuominen & Wihersaari 2006, 96-98.) Psykologian professori, Lii-

sa Keltikangas – Järvinen nimeää teoksessaan sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot (2010, 

232) kasvatuksen päämääräksi lapsen itse kontrolloiman käyttäytymisen. Tavoitteen 

saavutettuaan lapsi ei enää olisi sidottu ulkoiseen ohjaukseen ja määräyksiin, vaan 

toimisi oman, sisäisen hallintansa mukaan. Hyvästä kasvatuksesta kirjoittanut Veli 

Matti Värri toteaa kasvatuksen ensisijaiseksi tavoitteeksi lapsen itsenäistymisen ja 

vastuuseen kasvamisen (2000, 112).  

 

Kasvatus on ulkopuolelta tulevaa, ihmisen kasvu- ja kehitysprosessiin vaikuttamaan 

pyrkivää toimintaa. Kasvatuksessa aikuinen vuorovaikutuksellisesti suuntaa ja ohjaa 

lapsen kasvua ja kehitystä sekä vaikuttaa kasvatettavan kasvuympäristöön. (Hämä-

läinen & Nivala 2008, 46.) Kasvuympäristö merkitsee lapselle henkilökohtaisen ke-

hityksen reunaehtoja, ja näyttäytyy sekä mahdollisuuksina että rajoituksina (Hämä-

läinen 2010, 58.) Lapsen kasvuun ja kehitykseen vaikuttaa ulkopuolisen kasvatuksen 

lisäksi lapsi itse. Kasvatuksen vaikutus ja tulos ovat yhdessä ulkopuolisen ohjaami-

sen ja vaikuttamisen sekä kasvatettavan aikaansaamaa. (Hämäläinen & Nivala 2008, 

46.) 

 

Immanuel Kant näkee, että ihminen voi tulla ihmiseksi vain kasvatuksen avulla.  In-

himillisyyden kehittyminen vaatii näin ollen kasvattamista. (Hämäläinen & Nivala 

2008, 32.) Kasvattaja antaa malleja, asettaa rajoja ja luo edellytyksiä kasvatettavan 

itsenäistymiselle (Värri 2010, 46). Kasvatuksen vaikutukset perustuvat siihen, että 

ihmisellä on mahdollisuus muuttua ja alttius kasvaa (Hellström 2010, 78). Suurim-

mat vaikutukset kasvatuksella on keskimäärin kehityksen varhaisimmissa vaiheissa 
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(Nurmi 1995, 102). Mika Ojakankaan määritelmässä on huomioitu välittämisen mer-

kitys; kasvatus on itse välittämisen tunteen välittämistä (Hellström 2010, 78).  

 

Yhteiskunnan muutos on nopeaa, joten lasta ei voi täysin valmistaa mihinkään tiet-

tyyn yhteiskunnan tilaan. Kasvatuksella kuitenkin voidaan harjaannuttaa lapsi käyt-

tämään omia kykyjään ja hallitsemaan itseään. (Mönkkönen 2008, 51.) Värri 

(2011,47- 48) kirjoittaa, että kasvatuksen tärkein tehtävä on ihmisen sivistäminen 

moraalisubjektiksi. Lyhyesti moraalisubjektiksi kasvamisen ideaalina on, että yksilö 

voisi kasvaa ja yksilöityä kohti omimpia mahdollisuuksiaan niin, että myös yhteis-

kunnan hyvä toteutuisi ja demokraattinen yhteiskunta uudistuisi ja kehittyisi.  

 

Ihmisen yksilölliseen kasvuun ja kehitykseen vaikuttamaan pyrkivänä toimintana 

kasvatus luo myös perustaa järjestäytyneelle yhteiselämälle, moraalille ja sivistyksel-

le. (Hämäläinen & Nivala 2008, 32-33.) Kasvatus nähdään inhimillisenä toimintana 

kulttuurin uudistamiseksi ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi (emt., 35). Kasvatuksella 

pyritään ohjaamaan sosialisaatiota eli kulttuuriperinnön tietojen, taitojen, tapojen ja 

uskomusten omaksumista (mt., 52-53). Siten kasvatus muuttuu yhteiskunnan muu-

tosten mukana. Ihminen voidaan nähdä synnynnäisesti sivistyskykyisenä. Ihmisellä 

on valmiudet sivistykseen, ja kasvatusta tarvitaan luomaan edellytyksiä sivistykselli-

selle kehittymiselle (mt, 49). Kasvatuksen tarkoituksena on ohjata kasvatettavat ar-

vokkaisiin toimintoihin, jotka avaavat heidän kehitysmahdollisuuksiaan. (Utriainen 

2005, 18.) Kehityspsykologiselta kannalta kasvatus voidaan ymmärtää tuen tarjoami-

seksi ihmiselle elämän eri kehitysvaiheisiin sisältyvistä kehitystehtävistä suoriutumi-

seksi (Hämäläinen & Nivala 2008, 46).  

 

Kasvatus on kokonaisvaltaista puuttumista toisen ihmisen elämään, jolloin kasvatuk-

selliselta toiminnalta vaaditaan eettisyyttä (Hellström 2010, 80). Ihmisarvon periaate, 

joka edellyttää toisen yksilön arvon tunnustamista ja kunnioittamista, on kaiken kas-

vatustoiminnan perusta. Toisen persoonaa loukkaavat menettelytavat eivät ole hy-

väksyttäviä. Lapsi on oikeutettu siihen, että hänelle tarvittaessa perustellaan se, mitä 

häneltä odotetaan. Dialogisessa ja demokraattisessa kasvatussuhteessa neuvotellaan 

pyrkimyksistä ja toimintatavoista, lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden. Käskeminen 

ja pakottaminen ovat esimerkkejä autoritaarisesta kasvatusasenteesta. Eettinen kasva-
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tussuhde perustuu lapsen omaan, transsendenttiin tulevaisuuteen, jota vanhemmat 

eivät voi täysin ymmärtää (Värri 2000, 113). 

 

Kasvattajalla on käytettävissään erilaisia vaikuttamiskeinoja, joilla hän voi pyrkiä 

saamaan kasvatettavaa ponnistelemaan arvokkaina pitämiensä asioiden eteen. Posi-

tiivisia ja eettisesti arvokkaita keinoja ovat esimerkiksi lapsen motivointi ja kannus-

taminen. Vanhemman emotionaalinen saatavilla olo on erittäin toivottavaa ja tärkeää 

lapsen kehityksen kannalta. Rakkaus, hyväksyntä, ilo ja kiintymys lasta kohtaan ra-

kentavat lapsen tunne-elämää ja positiivista minäkuvaa.  Olennaista on, että kasvatta-

ja tiedostaa oman kasvatustahtonsa ja kykenee antamaan tilaa kasvatettavan omille 

kasvupyrkimyksille. (Hämäläinen & Nivala 2008, 123-124.) 

2.2 Arvojen ja kasvatuksen suhde 

Kasvatus ja arvot liittyvät kiinteästi toisiinsa. Yhteiskunnassa vallitsevat arvot, kult-

tuuri, ideologiat sekä ihmisten henkilökohtaiset arvot ohjaavat kasvatuksessa tehtäviä 

valintoja. Ihmisihanne kasvatuksen päämääränä määrittyy yksilön ja kulttuurin ar-

vostusten pohjalta (Hellström 2010, 103). Kasvatus taas välittää arvoja eli se, mitä 

pidämme arvokkaana, on osittain kasvatuksen tulosta. (Nurmi 1995, 114-115.) Arvot 

ovat vakaampia ja hitaammin muuttuvia kuin asenteet ja ne omaksutaan elämän ku-

luessa. Arvotutkija Schwartz:n mukaan arvoja ei keksitä itse, vaan ne opitaan kotona, 

koulussa, harrastuksissa ja työ- elämässä. (Tolonen 2010, 2-3.)  

 

Asiat näyttäytyvät ihmisille enemmän tai vähemmän arvokkaina (Nurmi 1995, 112). 

Kasvattaja pyrkii aikaansaamaan kasvatettavan kehityksessä sen, mitä hän arvostaa 

ja pitää elämässä tärkeänä. Kasvattajan arvot ohjaavat siis paljolti hänen valintojaan 

ja toimintaansa ja ne ovat ainakin jossain määrin hänen yhteisönsä ja yhteiskuntansa 

kulttuuriin sisältyviä arvoja. (Utriainen 2005, 15.) Arvot eivät koske vain sitä, mitä 

tavoitellaan, vaan myös sitä, miten toimitaan tavoitteisiin pyrittäessä (Hämäläinen 

2011, 57). Kasvatuksessa toteutetaan tiettyä arvofilosofiaa, tiedostaen tai tiedosta-

matta. Dosentti Rauni Räsäsen mukaan kasvatuksen arvosidonnaisuutta ei voi kiistää. 

Vaikka kasvattaja pyrkisi siihen, että kasvatettava itse mahdollisimman paljon etsisi 
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ja löytäisi ratkaisuja ongelmiin, hän silloinkin useimmiten toimii merkityksellisten 

aihepiirien valitsijana tai niihin ohjaajana. (Kallio 2005, 12-13.)  

 

Solasaari (2010, 33) kirjoittaa, että ympäröivä arvomaailma ja siinä elävät ihmiset 

eivät täysin kykene muokkaamaan lasta toiveidensa mukaiseksi, mutta toisaalta lapsi 

ei myöskään täysin pysty kehittymään ympäristönsä arvomaailman vastaiseksi. Kas-

vatettavuus on yksilön ominaisuus. Toiset ovat alttiimpia kasvattajan pyrkimyksille 

kuin toiset. Riippuu myös kasvatettavan omasta tahdosta, mitä ja millainen hänestä 

tulee. Kasvamiseen tarvitaan kasvatettavan valmiutta ja halua kasvaa toivottuun 

suuntaan. (Hellström 2010, 59, 114.) Jenni Ruoho kertoo Pro gradu-tutkielmassaan 

(2015, 32), Knafon ja Schwartz:n (2003) tutkimukseen perustuen, että nuoret omak-

suvat vanhempien arvoja todennäköisemmin, jos vanhemmat ovat johdonmukaisia 

välittämiensä arvojen suhteen. Yhtenäisyys arvojen sanallistamisessa ja niiden välit-

tämisessä tekojen kautta vaikuttaa positiivisesti vanhempien arvojen omaksumiseen. 

Lisäksi vaikuttavia tekijöitä arvojen omaksumisessa ovat vanhempien vastuullisuus, 

lämminhenkisyys sekä vanhempien yksimielisyys arvoista.  

 

Kasvatuksen keinoin pyritään yhteiskunnan jäsenissä edistämään erilaisia, toivotta-

viksi ja arvokkaiksi nähtyjä ominaisuuksia ja toimintataipumuksia ja siten vaikutta-

maan paitsi yksilöiden myös yhteisöjen ja koko yhteiskunnan toimintaan. Siksi kas-

vatusta ohjaavien arvojen, sen päämäärien ja menetelmien taustalla vaikuttavien ar-

vonäkemysten tarkasteleminen ja arvioiminen on tärkeää. (Hämäläinen & Nivala 

2008, 113.) Kasvattajan käsitykset kasvatustoiminnan tarkoituksesta eivät ole aina 

kovin selkeitä. Kasvattajan reflektoinnin tuloksena käsitykset kasvatuksen tarkoituk-

sista voivat terävöityä ja muuttua. Vanhempien ajatukset siitä, mikä lapselle on hy-

väksi ja elämässä tärkeää, juontuvat heidän omasta elämäntulkinnastaan. Ajatuksiin 

vaikuttavat vanhempien omat lapsuudenkokemukset sekä ympäröivä yhteiskunta. 

(Hämäläinen 2010, 67.) Yksilön tai yhteisön arvomaailman selvittäminen ei ole aina 

vaivatonta. Erilaiset kyselyt tai henkilöiden itsensä tekemät arvomäärittelyt saattavat 

antaa oikeansuuntaisia viitteitä heidän arvomaailmastaan, mutta ihmiset eivät aina 

kuitenkaan kykene kertomaan omista arvoistaan. Eräs keino arvomaailman selvittä-

miseksi on toisen ihmisen elämään tutustuminen, jolloin sisäistetyt, todelliset arvot 

voi nähdä ja kokea hänen arjessaan. (Solasaari 2010, 34.)   
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2.3 Kasvatustietoisuus 

Kasvatustietoisuus on kasvattajan tietoisuutta omista kasvatusta koskevista näke-

myksistä. Toisin sanoen se on tietoisuutta omasta käyttöteoriasta, joka ohjaa toimin-

taa kasvattajana (Hellström 2010, 123). Se on tietoisuutta omasta toimimisesta kas-

vattajana, käsityksistä kasvatustoiminnan perustana olevista arvoista ja ihmiskäsityk-

sestä sekä ajatuksia kasvatuksen menetelmistä, tavoitteista ja tuloksista. Kasvatustie-

toisuudella viitataan tietoisuuteen omasta toiminnasta kasvattajana sekä tietoisuuteen 

tähän liittyvistä velvollisuuksista ja oikeuksista. (Poikolainen 2002, 11.) Kasvatustie-

toisuuteen kuuluu kyky eritellä ja reflektoida sekä niiden pohjalta kehittää omaa toi-

mintaa kasvattajana (Hämäläinen 2010, 65). Suunnitelmallinen ja kontrolloitu lasten 

kasvatus liittyvät kasvattajan kasvatustietoisuuteen (Poikolainen 2002, 11). Kasva-

tustietoisuuden laatu ilmenee ihmisen kasvatustoiminnassa ja kasvatusteoissa (Hirs-

järvi 1995, 60). Kasvatustietoisuuden kehittyminen on jatkuva prosessi. Käsitykset 

ovat dynaamisia, ne muuttuvat ja täydentyvät jatkuvasti. (Poikolainen 2002, 12.) 

 

Kasvatustietoisuus erotellaan tavallisesti päämäärä-, menetelmä-, tilanne- ja vaiku-

tustietoisuuteen (Hämäläinen & Nivala 2008, 60). Opinnäytetyöni tarkastelee erityi-

sesti vanhempien kasvatustietoisuuden päämäärä- ja menetelmätietoisuutta. Päämää-

rätietoisuus koskee sitä, mihin kasvatuksella pyritään, mitä sillä tavoitellaan ja mene-

telmätietoisuus koskee keinoja päämäärien saavuttamiseksi. Kasvattajan teko tai toi-

minta on tietoinen, jos hän pystyy ymmärtämään valintojensa seuraukset. Ihmisessä 

on kuitenkin myös vaistopohjainen, irrationaalinen ja tiedostamaton puolensa. Käy-

tännössä kasvattajan toiminnassa sekoittuvat tietoiset, tavoitteelliset sekä tiedosta-

mattomat ja vaistonvaraiset vaikuttimet. Kasvattajaa ohjaavat hänen tietonsa, taitonsa 

sekä käsitykset ihmisestä ja yhteiskunnasta että omakohtaiset kokemukset (Hämäläi-

nen & Nivala 2008, 60, 65). Vanhemmuuden tukeminen on keino vaikuttaa vanhem-

pien kasvatustietoisuuden kehittymiseen ja siten kotikasvatuksen laatuun (Hämäläi-

nen 2010, 65, Poikolainen 2002, 11). Vanhempien tukeminen voi olla esimerkiksi 

tiedon jakamista lapsen kehityksen lainalaisuuksista ja kehityksen tukemisesta. (Poi-

kolainen 2002,11).  

 

Haastateltaessa vanhempien kasvatuspäämääriä sekä niiden tukemista päiväkodissa 

liikutaan vanhempien kasvatustietoisuutta käsittelevällä alueella. Vanhempi tarkaste-
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lee haastattelukysymysten pohjalta omaa kasvatustietoisuuttaan pohtien ja eritellen 

kasvatukselle asettamiaan päämääriä sekä päiväkotikasvatuksen menetelmiä lapsen 

kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa. Tiedonsaajana pääsin kuulemaan van-

hemman kasvatustietoisuudesta ja ehkä jopa laajentamaan sitä.  

3 PÄÄMÄÄRÄT KASVATUKSESSA 

Kasvatuksen päämäärien tarkastelu on kasvatusfilosofinen, erityisesti kasvatuksen 

etiikan alueeseen liittyvä tutkimustehtävä (Hämäläinen & Nivala 2008, 41). Kasva-

tuspäämäärät kuvastavat kasvattajan käsityksiä ihanneihmisestä, jossa yhdistyvät 

kasvattajan korkealle arvostamat ominaisuudet. Kasvatuksen päämäärä on kuvaus 

kasvatuksen saavutuksista, arvokkaasta ja hyvästä ihmiselämästä. (Rask 2010, 218-

219.) Mielikuvat kasvatuksen tarkoituksista säätelevät nykyistä kasvatussuhdetta yh-

distäen nykyhetken tulevaisuuteen. Kasvatuksen tavoitteet liittyvät vanhempien päi-

vittäisiin kasvatustekoihin. Kasvattaja ohjaa ja arvioi kasvua sekä asettaa kasvuvai-

heille lähitavoitteita tavoiteltavan päämäärän suuntaisesti. (Värri 2004, 23.) Tavoit-

teellinen kasvatus tarvitsee suunnitelmallisuutta, joka näkyy hyvin julkisessa, yhteis-

kunnan ohjaamassa kasvatustoiminnassa, esimerkiksi varhaiskasvatusta ja opetusta 

ohjaavina suunnitelmina (Hellström 2010, 110).  

 

Se, mitä ihmisen ominaisuuksia pidetään arvokkaina ja tavoiteltavina, vaihtelee eri 

kulttuuripiireissä ja eri aikakausina. Suomalaisessa kasvatuskeskustelussa 1980-

luvulla keskeisiä kasvatuksen päämääriä olivat ideat ”kunnon kansalaisesta” tai ”ta-

sapainoisesta ihmisestä” (Hirsjärvi 1997, 72). Nykyään tiedolliset ja hedonistiset, 

jossakin määrin myös vitaaliset arvot ovat keskeisiä kehittyneiden länsimaiden ih-

misten elämässä (Hämäläinen & Nivala 2008, 135). Kasvatuksen tavoitteita on usein 

jäsennelty eri arvoalueiden kautta. Esimerkiksi aiemmassa varhaiskasvatussuunni-

telman perusteissa (Vasun perusteet 2005), puhuttiin klassisen arvoluokituksen mu-

kaisesti kasvatuksen sosiaalisista, terveydellisistä, tiedollisista, eettisistä, esteettisistä 

ja uskonnollisista tavoitealueista. Kokonaistavoitteena oli monipuolisesti kehittynyt 

kulttuuripersoonallisuus. (Hämäläinen 2010, 63.) Nykyisissä, valtakunnallisissa var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 19) eräänlaisena kasvatuksellisena 
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päämääränä on tukea lapsen kasvua ihmisyyteen, johon kuuluu totuuden, hyvyyden, 

kauneuden sekä oikeudenmukaisuuden ja rauhan arvostaminen. Lapsia ohjataan si-

vistyneeseen tapaan suhtautua itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön, tietoon sekä ta-

paan ja tahtoon toimia oikein. Varhaiskasvatus luo perustaa terveyttä ja hyvinvointia 

edistäville sekä kestäville elämäntavoille. 

 

Hämäläisen & Nivalan (2008, 107) mukaan kasvatustoiminnan päämääräksi nähdään 

kasvavien autonomian vahvistumisen tukeminen, vapauden toteutuminen sekä yh-

teiskunnan uudistaminen oikeudenmukaisemmaksi ja inhimillisemmäksi. Lisäksi 

vanhemmat voivat korostaa aineellista hyvinvointia, yhteiskuntaan sopeutumista, so-

siaalisuutta ja elämäntyytyväisyyttä tai altruistisuutta ja itsensä kehittämistä (Hämä-

läinen 2010, 66). Yleisluontoisesti voidaan myös todeta, että sellaiset harrastukset 

ovat kasvatuksellisesti tarkoituksenmukaisia ja arvokkaita, joissa ihminen voi kokea 

toteuttavansa itseään. Luovuus on ihmisen perusominaisuus ja inhimillinen piirre ja 

yleisesti arvostettu kasvatustavoite. Luovuus on esimerkiksi yksilön kykyä ajatella ja 

toimia omaperäisesti ja joustavasti uusissa tilanteissa (Hämäläinen & Nivala 2008, 

121-122). Käytännössä jotkut arvoalueet korostuvat vanhempien elämässä toisia 

voimakkaammin, mistä lapsi tekee päätelmiään ja käsityksiään siitä, mikä elämässä 

on tärkeää ja tavoiteltavaa. Varsinaisiin harrastuksiin ohjaamisen lisäksi vanhemmat 

voivat ohjata ja kannustaa lasta paikkoihin, joissa syntyy osallisuutta arvoja kannatte-

leviin kulttuurimuodosteisiin: taidenäyttelyt, konsertit, urheilutapahtumat, jumalan-

palvelukset, luontoretket, teatteri… (Hämäläinen 2010, 64.) 

 

Värri (2004, 13) kirjoittaa, että kasvatus on eettisesti perusteltua vain, jos siinä nou-

datetaan hyvän elämän ja itseksi tulemisen ideaaleja. Kasvatus ei olisi mahdollista, 

jollei kasvattajalla olisi näkemyksiä kasvatuksen päämääristä ja kasvutapahtuman 

tarkoituksesta. Kasvattajan päämäärät eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa hyvän 

elämän ja itseksi tulemisen ideaalien kanssa. Kasvatuksessa on vältettävä ennalta 

määrättyjä sekä kasvatettavan kohtaloa sitovia ihanteita. (Värri 2004, 21-22.)  
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4 LAPSEN KASVUN, KEHITYKSEN JA OPPIMISEN 

TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA 

4.1 Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri 

Lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttaa perimän lisäksi hyvin paljon se 

ympäristö jossa lapsi elää ja toimii. Seuraavissa luvuissa olen kuvaillut joitakin tär-

keäksi näkemiäni lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavia tekijöitä 

varhaiskasvatuksessa, yleisen, kasvatuksellisen tuen näkökulmasta. Opinnäytetyön 

rajaamisen vuoksi en ole siis lähtenyt pidemmälle selvittämään, miten toimitaan 

enemmän, erityistä tukea tarvitsevan lapsen kanssa. Opinnäytetyön lähtökohtana on 

se, että päiväkodissa lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukemalla voidaan 

tukea vanhempien kasvatuspäämääriä. Vahvistamalla lapsen suotuisaa kasvua ja ke-

hitystä päiväkodissa tuetaan samalla vanhempien lapsen kasvatukseen liittyviä ta-

voitteita ja päämääriä. Merkittäväksi käsitteeksi lapsen varhaiskasvatuksessa nousee 

päiväkodin toimintakulttuuri, joka koostuu muun muassa sen pedagogisista toiminta-

tavoista. 

 

Toimintakulttuuri on historiallisesti, kulttuurisesti ja vuorovaikutuksellisesti muotou-

tunut tapa toimia. Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on kokonaisuus, jossa koros-

tuvat yhteisön pedagogiset näkemykset ja toimintatavat. Varhaiskasvatuksessa laa-

dukas toimintakulttuuri edistää ja tukee lapsen oppimista, kehitystä ja hyvinvointia. 

Toimintakulttuurilla on keskeinen merkitys laadukkaan varhaiskasvatuksen toteutta-

misessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. Yhteisön kaikki jäsenet vaikuttavat toimin-

takulttuuriin, ja se puolestaan vaikuttaa kaikkiin jäseniin. Olennaista on, että henki-

löstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, tietojen ja uskomus-

ten merkityksen ja osaa arvioida niitä. Tärkeää toimintakulttuurin luomisessa on sen 

tavoitteiden toteuttamiseen sitoutuminen.  

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri rakentuu hyvin monista tekijöistä. Tekstikap-

paleen jälkeen toimintakulttuuri on hahmoteltu varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teita (2016) käyttäen taloksi, joka kuvaa ja selkeyttää päiväkodin toimintakulttuurin 

rakentumista. Toimintakulttuuri muuttuu jatkuvasti ja sitä tulee arvioida ja kehittää. 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin on kirjattu monia periaatteita, jotka ohjaa-
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vat varhaiskasvatuksen laadukkaan toimintakulttuurin kehittämistä. Ne ovat kuvattu-

na päiväkodin yläpuolella sijaitsevina pilvinä. (Vasun perusteet 2016, 28-31.) 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Päiväkodin toimintakulttuurin rakentuminen (talo) ja sen ke-

hittämistä ohjaavat periaatteet (pilvet) (mukaillen Vasu 2016, 28-31). 
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4.2 Oppimisen tukemisesta  

Lapsi oppii kaikessa toiminnassa olemalla aktiivisesti mukana vuorovaikutuksessa 

ihmisten ja ympäristön kanssa. Etenkin pienten lasten kanssa aikuisten aktiivisuus 

suhteessa lasten aikomuksiin ja aloitteisiin lisää lasten aktiivisuutta ja oppimista (Ali-

la & Parrila 2011, 161). Lapset oppivat parhaiten voidessaan hyvin ja kokiessaan 

olonsa turvalliseksi. Lapsia kiinnostava, tavoitteellinen ja sopivasti haastava toiminta 

innostaa heitä oppimaan lisää. (Vasun perusteet 2016, 14.) Kasvattajan tehtävänä on 

luoda lapselle turvallinen ja mieleinen oppimisympäristö vahvistaen oppimista tuke-

via menetelmiä ja tekijöitä. (Koivunen 2009, 42). Kasvattajat havaitsevat ja tunnista-

vat kunkin lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta keskeiset tekijät ja huomioivat 

ne päivähoidon arjen eri tilanteissa, vuorovaikutussuhteissa, kasvattajien toiminnassa 

ja oppimisympäristöissä (Alila & Parrila 2011, 157). 

 

Toiminta, joka on lapselle merkityksellistä ja lähtee lapsen omista kokemuksista, tu-

kee oppimismotivaatiota, sitoutumista ja positiivista asennetta oppimista kohtaan. 

Lapsilähtöiseen pedagogiikkaan pyrittäessä olennaista on ymmärtää, että lapsen op-

piminen on jatkuva prosessi, joka ilmenee jokapäiväisissä toiminnoissa. Kasvattajan 

tehtävänä on mahdollistaa lapsen omaehtoisen oppimisprosessin toteutuminen. Lap-

selle on annettava vastuuta omasta oppimisestaan ja mahdollisuus itse yrittää ja ereh-

tyä. Aikuinen ohjaa ja tukee lasta hänen tarpeiden mukaisesti, oppimisprosessin eri 

vaiheet tunnistaen. Jotta aikuinen voi tukea lasta mielekkäällä tavalla, tulee hänen 

havainnoida, dokumentoida ja arvioida lapsen oppimista. (Akola 2007, 14-16.)  

 

Kasvattajan oppimiskäsitykset eli ajatukset siitä, mitä oppiminen on ja millainen op-

pimisprosessi on, ohjaavat hänen toimintaansa monin eri tavoin (Kronqvist & Kum-

pulainen 2011, 19). Kasvattajan tavalla sitoutua lapsen tarpeisiin, tukea ja kannustaa 

lapsen yrittämistä on merkitystä itseohjautuvuuden kehittymisessä. Lapsen itsesääte-

lyn ongelmia voidaan purkaa pedagogisella ohjauksella, jossa kasvattaja säätelee 

joustavasti tehtävän vaatimustasoa siten, että lapselle tarjoutuu onnistumisen koke-

muksia omien tunteiden ja toimintojen säätelyssä. Näin hän oppii asteittain ottamaan 

yhä enemmän itse vastuuta tehtävän itsenäisestä suorittamisesta. (Silvén, Mattinen, 

Lepola & Husu 2013, 58.) 
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Lannistumaton lapsi pystyy pitämään epävarmoja tilanteita oppimisen haasteena. 

Lapsi ei lannistu vastoinkäymisistä vaan pyrkii yrittämään uudelleen, kun taas lannis-

tuva lapsi valitsee välttävän suhtautumistavan oppimisen haasteisiin. (Kronqvist & 

Kumpulainen 2011, 18.) Kasvattajan osoittama hyväksyntä ja positiivinen vahvista-

minen, joka kohdistuu nimenomaan lapsen omaehtoiseen ponnisteluun ja sen virit-

tämiin tunteisiin, tukee lapsen halua yrittää haastavissa tilanteissa. Tällaisen vuoro-

vaikutuksen myötä lapsen kokema mielihyvä ponnistelun tuloksista lisää itseohjau-

tuvuutta, jolloin tarve ulkoiseen vahvistamiseen vähenee. Näin lapsi vähitellen sisäis-

tää kasvattajan asettamat tavoitteet ja myönteisen käsityksen itsestään, mikä vahvis-

taa lapsen tunnetta siitä, että hän voi itse vaikuttaa onnistumiseensa uusissa tehtäväti-

lanteissa. (Silvén ym. 2013, 58.) Kasvattajien on tärkeää tukea lasten sinnikkyyttä ja 

yritteliäisyyttä, jotta oppimistilanteet olisivat jatkossakin positiivisia ja innostavia 

kokemuksia (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 18). Lasten oppimishalukkuuden tu-

kemisessa tärkeitä ovat positiiviset kokemukset omasta toiminnasta ja itsestä oppija-

na (Vasun perusteet 2016, 20). Päiväkodista tai muusta varhaiskasvatuksen toimin-

taympäristöstä pyritään muodostamaan yhteisö, jossa lapset ja henkilöstö oppivat 

yhdessä ja toisiltaan. Oppivassa yhteisössä sallitaan erilaiset mielipiteet, tunteet ja 

toimintatavat, mikä vaatii sen jäseniltä kunnioittavaa suhtautumista ja käytöstä toinen 

toistaan kohtaan. (Vasun perusteet 2016, 29.)  

 

4.3 Leikkimisen merkityksestä ja tukemisesta 

Lapselle leikki on tapa olla, elää ja hahmottaa maailmaa. Leikkiminen edistää lapsen 

kehitystä, oppimista ja hyvinvointia, tuottaen iloa ja mielihyvää. Kokemukset, jotka 

herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin. Leikissään 

lapset jäljittelevät ja luovat uutta sekä rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmi-

sistä. Aktiivisina toimijoina he jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat 

sosiaalisia suhteita sekä muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Samalla he mal-

lintavat ja testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mielikuvitus mahdollistaa sen, että lap-

set voivat kokeilla erilaisia rooleja ja ideoita, joita he muuten eivät voisi toteuttaa. 

Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yhdessä teke-

minen ja omien taitojen haastaminen. Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppivat yh-
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teisön sääntöjä ja harjoittelevat säätelemään tunteitaan sekä oppivat huomioimaan 

toisten ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myön-

teistä tunneilmastoa. (Vasun perusteet 2016, 38-39.) 

 

Havainnoimalla systemaattisesti lasten leikkiä, kasvattajat saavat tietoa lasten leikki-

taidoista, vuorovaikutuksesta, sosiaalisista suhteista ja voivat arvioida, millainen tuki 

hyödyttäisi ja edistäisi taitojen kehittymistä. (Koivula 2011, 131.) On tärkeää, että 

aikuinen on leikissä läsnä. Näin hän on perillä leikin kulusta ja lasten rooleista ja voi 

puuttua tilanteisiin jo ennaltaehkäisevästi. (Varttinen 2016, 146.) Leikin kautta ra-

kennetaan ystävyyssuhteita, opetellaan vastavuoroisuutta, kompromissien tekoa ja 

ristiriitojen ratkaisua. Samalla myös käsitellään ja opetellaan ymmärtämään nähtyä, 

kuultua ja koettua maailmaa ympärillä sekä harjoitellaan kielellisiä, motorisia, sosi-

aalisia ja kognitiivisia taitoja (Alila & Parrila 2011, 164). Leikkiessä kehittyvät luova 

ajattelu, syy-seuraus -ajattelu sekä ongelmanratkaisutaidot (Järvinen, Laine & Hell-

man-Suominen 2009, 66). Päiväkodin aikuiset luovat leikille sopivat puitteet ja jär-

jestävät sille tarpeeksi aikaa ja rauhaa. Aikuisten tehtävänä on myös seurata leikkiä, 

havainnoida ja kirjata ylös lasten leikkejä sekä ottaa niistä tulevia aiheita ja ideoita 

mukaan ryhmän toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. (Akola 2007, 27-28). Lei-

kin arvostaminen on lapsen arvostamista (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 

2009, 66). 

4.4 Lapsilähtöisyys  

Moderni lapsuuskäsitys korostaa lasta tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Lapsella 

on oikeus ilmaista omia näkemyksiään sekä osallistua häntä koskevaan päätöksente-

koon ikäänsä ja kehitystasoaan vastaavalla tavalla. Lasten näkökulmien tavoittami-

nen ja niiden mukaan ottaminen osaksi kasvatustyön arkea on haaste jokaiselle kas-

vattajalle. Lapsesta ja hänen toimintaympäristöstään lähtevän varhaiskasvatuksen 

tulisi tarkastella lasta oman elämänsä rakentajana, oppijana ja toimijana. (Akola 

2007, 7.)  

 

Konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen pohjautuvassa lapsilähtöisessä pedagogiikas-

sa lapsi nähdään subjektina. Lapsilähtöinen toiminta korostaa aikuisen ja lapsen tasa-
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vertaista toimimista yhteistyössä, jossa kummallakin on mahdollisuus tehdä aloitteita 

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 36). Kasvatuskäytännöt pyritään raken-

tamaan siten, että ne vastaisivat jokaisen lapsen yksilöllisiä tarpeita ja kiinnostuksen 

kohteita. Kasvatusprosessin tavoitteet, sisällöt ja menetelmät lähtevät lapsesta. Täl-

löin kasvattajan on keskityttävä lasten havainnoimiseen, kuuntelemiseen ja tutustu-

miseen lapsen elämään kokonaisuudessaan. (Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002, 

53.) Työskentelytavoissa painottuvat opettamisen sijasta tutkiminen, oppiminen ja 

itse tekeminen. Lapsilähtöisyyden on todettu edistävän lapsen sopeutumista yhteis-

kuntaan, tukevan lapsen itsetuntoa sekä edistävän suoriutumista myöhemmin koulus-

sa. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 36.) Kasvatukseen kuuluu kuitenkin 

aina kasvattajan auktoriteettiasema, sillä lapsilla ei ole vielä niin syvällistä tietämystä 

siitä, mikä on heidän hyvinvointinsa ja kehittymisensä kannalta tärkeää. (Hytönen 

2008, 70.) Paras lapsilähtöisyyden tulos saavutetaan, kun kasvatuksessa toteutuu las-

ten toiveet suhteessa aikuisen näkemykseen siitä, mikä on olennaista ja tärkeää kas-

vatusprosessin kannalta (Oksanen & Perttula 2009, 14). Lapsilähtöisessä toiminta-

kulttuurissa lapsia valmistetaan demokraattisuutteen sekä moniarvoisuuteen. Kasva-

tusyhteisön tulisikin kuvastaa sitä yhteiskuntaa, jota maassa halutaan rakentaa. 

(Brotherus, Hytönen & Krokfors 2002, 51-52, 58-59.) 

4.4.1 Lapsen toimijuus  

Toimijuudella tarkoitetaan kykyä toimia omaehtoisesti erilaisissa tilanteissa. Lapsen 

toimijuuden taustalla vaikuttaa näkemys lapsesta aktiivisena toimijana, yhteiskunnan 

aitona jäsenenä ja oman elämänsä asiantuntijana. Toimijuus päiväkodissa näkyy lap-

sen aloitteisuutena, osallisuutena, kykynä esittää mielipiteitä, mahdollisuutena luoda 

ideoita sekä vaikuttaa oppimisympäristöönsä ja omaan oppimiseensa. Lasten toimi-

juutta arvostavassa ja tukevassa toimintakulttuurissa lapsia kuunnellaan ja heidän 

ajatuksiinsa sekä ideoihinsa suhtaudutaan vakavasti. (Lipponen, Kumpulainen & 

Hilppö 2013, 160-167.) 

 

Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin kannalta toimijuuden tukeminen 

on tärkeää. Toimijuudella on merkittävä rooli lapsen identiteetin rakentumisessa eli 

kuka yksilö kokee olevansa ja millaiseksi hän haluaa tulla. Toimijuuden toteutuessa 
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lapsi kokee, että häntä arvostetaan ja hänen osallistumisellaan on merkitystä. Samalla 

elämänhallinnan sekä yhteisöön kuulumisen tunne ja itseluottamus lisääntyvät. 

(Kronqvist & Kumpulainen 2011, 43-44.) Lasten toimijuudessa on kyse niistä voi-

mavaroista, joita lapsilla on hallussaan eri tilanteissa ja miten he niitä käyttävät. Näil-

lä voimavaroilla ja niiden käytöllä voidaan ajatella olevan selvä yhteys lapsen hyvin-

vointiin. Olennaista on, kuinka hyvin aikuinen tunnistaa lapsella olevat voimavarat ja 

tukee niiden käytössä. (Paananen 2006, 15-16.) 

4.5 Lapsen osallisuus  

Osallisuutta toteuttavassa toimintakulttuurissa yksilö saa osallistua omien kykyjensä 

ja halujensa mukaan, häntä kuullaan ja hänen vaikutusmahdollisuuksiaan tuetaan. 

(Roos 2016, 91.) Osallisuus ei siis tarkoita vain osallistumista tai läsnä olemista, 

vaan osallisena olemisessa oleellista on se, että yksilöt voivat myös vaikuttaa siihen 

toimintaan, johon he osallistuvat (Turja 2011, 26). Osallisuuteen kuuluu se, että lasta 

rohkaistaan kertomaan, mitä hän toivoo ja ajattelee. Osallisuuden tavoite on kasvat-

taa lapsista aktiivisia, ajattelevia ja itseensä luottavia aikuisia, jotka osaavat ottaa 

muut huomioon ja joilla on tunne oman elämänsä hallinnasta. Jos aikuinen päättää ja 

lapsi sopeutuu, osallisuus ei toteudu (Luhtavaara 2016, 37). Osallisuus on neuvotte-

lua kaikkien ryhmään kuuluvien kesken (Roos 2016, 91).  

 

Lapsilähtöinen osallisuuden mahdollistava toimintakulttuuri ottaa lapset mukaan 

suunnitteluun ja valmisteluun. Lapsilähtöisessä suunnittelutavassa kasvattaja huomaa 

lasten aloitteet päivän aikana tarttuen näihin aloitteisiin. (Varttinen 2016, 147.) Tär-

keää on, että kasvattajat ovat johdonmukaisia tekemissään päätöksissä ja perustelevat 

päätöksensä lapselle ottaen huomioon lapsen kehitystason (Järvinen, Laine & Hell-

man-Suominen 2009, 36). Toimintaa koskevista säännöistä sopiminen, erilaisten 

epäkohtien, hyviksi koettujen asioiden ja kiinnostuksen kohteiden kartoittaminen, 

ympäristön parantamisen suunnittelu, tavaroiden hankkiminen yhteiseen käyttöön 

sekä yhteisten projektien suunnittelu voivat esimerkiksi olla asioita, joihin lapset 

voivat osallistua. (Turja 2011, 28.) 
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Valtakunnallisissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016, 24) ohjeistetaan 

varhaiskasvatusta tukemaan lasten kehittyviä osallistumisen, oma-aloitteisuuden ja 

vaikuttamisen taitoja. Suunniteltaessa, toteuttaessa ja arvioitaessa toimintaa lapset 

oppivat vuorovaikutustaitoja sekä yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen 

merkitystä. Lasten ymmärrys yhteisöstä, oikeuksista, vastuusta ja valintojen seurauk-

sista kehittyy osallisuuden kautta. Aktiivinen ja vastuullinen osallistuminen ja vai-

kuttaminen luovat perustan demokraattiselle ja kestävälle tulevaisuudelle. Osallisuut-

ta tukevan toimintakulttuurin luominen edellyttää osallisuutta arvostavaa kasvatus-

henkilöstöä sekä osallisuutta edistävien toimintatapojen tietoista kehittämistä. 

 

Lasten osallisuus siis laajentaa lasten toimijuutta lasten omasta maailmasta aikuisten 

maailmaan. Osallisuus muuttaa aikuisten ja lasten suhdetta tasavertaisempaan suun-

taan, kun lapsille avautuu osallisuuden kautta mahdollisuus tietoon, päätöksentekoon, 

mielipiteen ilmaisemiseen ja vaikuttamismahdollisuuksiin. Tämän toteutumiseksi, 

lapset kuitenkin tarvitsevat aikuisia, jotka voivat luoda heille mahdollisuuksia ja 

edellytyksiä osallistua. Lapsille syntyy osallisuuden kokemus, kun he kokevat tule-

vansa kuulluiksi ja nähdyiksi omassa maailmassaan ja saavat kokea, että heitä kiin-

nostavat asiat, aikomukset ja näkemykset otetaan huomioon ja kohdataan kunnioitta-

valla tavalla. (Kostamo 2010, 8.) Mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja toimintaym-

päristöihin johtaa myös vahvempaan toimintaan sitoutumiseen. Osallisuuden myötä 

kehittyvät sellaiset kansalaisille hyödylliset taidot kuten keskustelu-, neuvottelu- ja 

kommunikointitaidot sekä priorisointi- ja päätöksentekotaidot. Tehokas osallisuus 

voi myös tarjota kokemuksia omasta osaamisesta ja kohottaa itseluottamusta. (Turja 

2011, 26, 47.) 

4.6 Päiväkodin oppimisympäristöistä 

Päiväkodin oppimisympäristö muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 

ympäristöstä. (Vasun perusteet 2016, 31.) Fyysinen ympäristö käsittää rakennetut 

tilat, erilaiset materiaalit ja välineet sekä lähiympäristön. Psyykkinen ja sosiaalinen 

ympäristö koostuvat päiväkodin vuorovaikutussuhteista ja ilmapiiristä. (Koivunen 

2009, 179-183.) Oppimisympäristön osa-alueet toimivat keskenään tiiviissä vuoro-

vaikutuksessa vaikuttaen toinen toiseensa (Hatakka & Nyberg 2009, 7). Päiväko-
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tiympäristö rakentuu yhtäältä sisäisten, päivittäisten prosessien tuloksena, ja toisaalta 

yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät ovat keskeisesti vaikuttamassa päiväkotiym-

päristön muotoutumiseen (Raittila 2013, 71). Oppimisympäristöjen suunnittelua, to-

teutusta, arviointia ja kehittämistä tarkastellaan kasvatuksellisin perustein kunkin yk-

sittäisen lapsen ja lapsiryhmän oppimisen ja hyvinvoinnin edistämistä ajatellen. Kas-

vatettavan eri kehitysvaiheissa suotuisa kasvuympäristö on erilainen. Ympäristön 

hyvyys määrittyy aina suhteessa kasvatuksen päämäärään. Ympäristö voi vaikuttaa 

kasvuun joko lapsessa olevia taipumuksia voimistaen tai niitä heikentäen. Hyvä op-

pimisympäristö tarjoaa kasvulle aineksia ja virikkeitä, mahdollisuuksia. (Hellström 

2010, 148.)  

 

Päiväkodin arki rakentuu paljolti tiettyjen toimintatapojen varaan. Ne ohjaavat arjen 

kulkua ja sitä, miten toimitaan. Arjessa toistuvat struktuurit ja rutiinit ovat tärkeitä. 

Ne vaikuttavat lapsen tunnetaitojen, kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen kehittymi-

seen sekä selkiinnyttävät lapsille sen, mitä heiltä odotetaan. Toistuvien toimintatapo-

jen ja mallien avulla lapset tuntevat olonsa turvalliseksi ja luottavaiseksi kyetessään 

ennakoimaan päivän tapahtumia. Kasvattajien tehtävä on suunnitella päivän kulku 

niin, että jokainen lapsi saa päivän aikana kokea iloa ja mielihyvää. (Kanninen & 

Sigfrids 2012, 175.) 

4.6.1 Fyysinen oppimisympäristö 

Fyysisen oppimisympäristön lähtökohtana ovat turvallisuus, terveellisyys sekä es-

teettisyys. Lasten ikä- ja kehitystaso sekä tilojen muunneltavuus ympäristön järjes-

tämisessä tulee huomioida. Hyvin rakennettu ympäristö kannustaa lasta leikkiin, fyy-

siseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen. Lasten 

ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä. Välineet ja ma-

teriaalit ovat ikäryhmästä riippuen lasten ulottuvilla ja vapaasti käytettävissä, mikä 

tukee lasten itseohjautuvuutta ja omatoimisuutta. Luonto sekä pihat, leikkipuistot ja 

muut rakennetut oppimisympäristöt tarjoavat kokemuksia, materiaaleja ja monipuoli-

sia mahdollisuuksia leikkiin, liikuntaan ja tutkimiseen. Yhteistyö esimerkiksi kirjas-

ton, museon, kulttuuriperintökohteiden ja teatterin kanssa rikastavat lasten oppi-

misympäristöjä. (Vasun perusteet 2016, 31-32.)  
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Ympäristö säätelee lasten toimintoja saaden lapsen joko aktiiviseksi tai passiiviseksi. 

Lapsen kehittyvät kyvyt ja taidot tulisi leikkiympäristössä saada aktiiviseen käyttöön. 

Järjestyksen taju kehittyy jo pienestä pitäen, kun lapsia hienovaraisesti ohjataan aset-

tamaan tavarat leikin jälkeen paikoilleen. (Helenius & Korhonen 2011, 75.) Lapsiys-

tävällisen ympäristön perustan luovat liikkumisen vapauksien lisäksi ympäristön 

monipuoliset toimintamahdollisuudet eli tarjoumat. Liikkumisvapaudet ja ympäristön 

monipuolisuus liittyvät toisiinsa. Mitä enemmän lapsi liikkuu lähiympäristössään, 

sitä monipuolisempana ympäristö näyttäytyy, mikä taas motivoi lasta liikkumaan li-

sää. (Kyttä 2005, 99.) Tilojen suunnittelulla voidaan edesauttaa erilaisten ja eriko-

koisten vertaisryhmien toimintaa sekä vaikuttaa lasten ja kasvattajien väliseen vuo-

rovaikutukseen. Hyvin suunniteltu varhaiskasvatusympäristö kannustaa toimimaan 

pienryhmissä, joissa jokaisella on mahdollisuus osallistua. (Vasun perusteet 2005, 

18.)  

 

Pienryhmässä kasvattaja pystyy paremmin tarttumaan lasten tekemiin aloitteisiin, 

sekä havainnoimaan lasten kiinnostuksen kohteita ja oppimisen tasoa kuin suuriko-

koisessa lapsiryhmässä. Samoin lapsella on parempi mahdollisuus tulla kuulluksi ja 

nähdyksi pienryhmässä. Pienryhmätoiminnalla jokaisen lapsen yksilöllisyys voidaan 

ottaa paremmin huomioon ja ympäristöstä saadaan rauhallisempi (Raittila 2013, 89). 

Pienryhmien muodostamisen perusteina tulee olla kasvattajan lapsituntemus sekä 

lapsen henkilökohtaiset tavoitteet ja tarpeet. Pienryhmäjaon perusteena voi olla myös 

jonkin kasvun ja kehityksen osa-alueen tukemiseen tähtäävä suunnitelmallinen toi-

minta, kuten leikkitaitojen tai puheen kehityksen tukeminen. (Varttinen 2016, 145.) 

Lasten yksilöllisten tavoitteiden ja eri perheiden toiveiden yhteensovittaminen sa-

manaikaisesti tietyn toiminnan sisällä on haastavaa. Pienryhmätoiminnan avulla voi-

daan jakautua ja eriytyä erilaisten tavoitteiden ja suunnitelmien mukaisesti. (Heikka 

yms. 2011, 55.) 

 

Teknologia ja mediamaailma laajentavat merkittävästi lasten oppimisympäristöjä. 

Virtuaaliset oppimisympäristöt tarjoavat monia mahdollisuuksia oppimiseen, yhtei-

sölliseen työskentelyyn ja ongelmanratkaisuun. Oppimiseen suunniteltujen pelien on 

huomattu tukevan lasten ongelmanratkaisutaitojen, päätöksenteon, tiedon proses-

soinnin ja yhteistoiminnallisten taitojen kehitystä. Kasvattajien osaamisella ja asen-



27 

teilla on keskeinen rooli siinä, miten teknologian mukaan ottaminen opetukseen to-

teutuu. Tieto- ja viestintäteknologian juurruttaminen luontevaksi osaksi päiväkodin 

toimintakulttuuria edellyttää teknologian käytön ja pedagogisten käytäntöjen integ-

rointia. Tieto- ja viestintäteknologian positiivinen vaikutus oppimiseen on selkeintä 

silloin, kun oppimisympäristöissä tapahtuvalla toiminnalla on selvät pedagogiset ta-

voitteet, välineiden käytölle on aito pedagoginen tarve ja koko toiminta ja välineiden 

käyttö on mielekästä myös lasten näkökulmasta. (Kronqvist & Kumpulainen 2011, 

94-100.) 

4.6.2 Psyykkinen oppimisympäristö 

Päiväkodin psyykkinen ympäristö muodostuu tilassa olevasta ilmapiiristä. Lapselle 

suotuisan psyykkisen toimintaympäristön luomisessa kasvattaja on avainasemassa. 

Aikuisen toimintaa ohjaa ajatus lapsen hyvästä kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta. 

Keskeistä on miten aikuiset toimivat lasten kanssa, miten suhtautuvat lapseen, mitä 

asioita pitävät kasvatuksessaan tärkeänä ja millaisia kasvatusmenetelmiä he käyttä-

vät. (Koivunen 2009, 47-48.) Kasvattajan käyttäytyminen, olemus, vuorovaikutustai-

dot, tapa puhua, äänensävy sekä persoonalliset ominaisuudet ovat tärkeitä ja vaikut-

tavia elementtejä. (Koivunen 2009, 182-183.) Kasvattaja toimii lapsille esimerkkinä 

ja mallina hyvästä toiminnasta ja vuorovaikutuksesta ja samalla ohjaa myönteisen 

ilmapiirin rakentumista. (Koivula 2011, 129.) Lapset ja koko yhteisön jäsenet tulisi 

kohdata yhdenvertaisina riippumatta henkilöön liittyvistä tekijöistä (Vasun perusteet 

2016, 30). Kasvatussuhteen rakentamistyö on yhdessäoloa ja toimintaa, jossa luo-

daan keskinäisen välittämisen ja luottamuksen tuntemuksia. Hyvässä kasvatussuh-

teessa kasvatettava kunnioittaa kasvattajaansa, ja kasvatettava välittää kasvatettavas-

ta ehtoja asettamatta. (Hellström 2010, 108.) Lasten välisillä sosiaalisilla suhteilla on 

ilmapiirin rakentumisessa keskeinen merkitys. Aikuiset pyrkivät ryhmässä luomaan 

turvallisen, rauhallisen ja kiireettömän ilmapiirin, jossa on aikaa kuunnella lasta ja 

ottaa huomioon hänen yksilölliset tarpeensa.  

 

Myönteiset tunnetilat avaavat kehityksen mahdollisuuksia ja vahvistavat kehitystä.  

Nämä voidaan tutkimustulosten mukaan ryhmitellä uteliaan tutkimisen ja löytämisen 

tuomiin onnistumisen kokemuksiin, hoiva- ja kiintymyskokemuksiin sekä fyysisiin 
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kokemuksiin, erityisesti riehakkaaseen leikkiin toisten kanssa. (Komi 2016, 26-27.) 

Kasvattajat ja lapsen vertaisryhmä ovat keskeisiä vaikuttajia lapsen myönteisen mi-

näkäsityksen syntymiselle (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 144). Itse-

tunnon ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi on tärkeää, että jokainen lapsi nähdään posi-

tiivisessa valossa. (Alila & Parrila 2011, 159.) Osa myönteistä vuorovaikutusta on 

taito huomioida, kannustaa ja rohkaista lasta siten, että lapsen itsetunto vahvistuu 

(Kanninen & Sigfrids 2012, 167).  Vahvistettaessa lapsen itsearvostusta ja omanar-

vontuntoa, on oikealla vaativuustasolla merkitystä (Mattila 2011, 101). Onnistumisen 

kokemuksia voidaan suunnitella ja järjestää lapsille myös tietoisesti. Onnistumisen 

kokemukset lisäävät lapsen itseluottamusta ja vahvistavat hänen minäkuvaansa 

myönteiseen suuntaan. Onnistumisen kokemukset syntyvät siitä, että tehtävä tai toi-

minta on lapsen kehitystasolle sopivaa, hänen innostuneisuuttaan palkitaan ja suori-

tuksista ja käyttäytymisestä kiitetään. Lapselle, joka onnistuu harvoin, on syytä antaa 

silloin tällöin tehtäviä, joista kasvattaja tietää hänen varmasti suoriutuvan. Onnistu-

minen lisää motivaatiota ja itseluottamusta sekä siten oppimista. (Koivunen 2009, 

38-39.) 

 

Hyvä emotionaalinen ilmapiiri ja lapsen sitoutuneisuus toimintaan yhdessä vievät 

lapsen kehitystä eteenpäin. Sitoutuneisuus on inhimillisen toiminnan ominaisuus, 

joka voidaan tunnistaa keskittymisestä ja sinnikkyydestä. Sitoutuneisuudelle tyypil-

listä on motivaatio, lumoutuminen sekä osallisuus. Lapsilähtöinen toiminta on edel-

lytyksenä lapsen sitoutuneisuudelle. Lapsen hyvä arki päivähoidossa on sitä, että lap-

si kokee tulevansa nähdyksi, kuulluksi, rakastetuksi ja tervetulleeksi. Lapsella on ka-

vereita ja mielekästä tekemistä joka päivä. Mielekkyyden merkitys lapsen kasvulle, 

kehitykselle ja oppimiselle on olennaista. Mielekäs ja monipuolinen tekeminen sekä 

oleminen perustuvat siihen, että kasvattaja kuuntelee lasta, on läsnä ja oikeasti kiin-

nostunut lapsesta.  (Varttinen 2016, 140-141, 139.) Lapsi tarvitsee arkeensa välittä-

mistä, huolehtimista, kohtaamista ja arvostamista (Luhtavaara 2016, 37). Lapsen hy-

vinvoinnin kannalta on merkittävää, että hän tulee kuulluksi ja nähdyksi. Lasten 

kuuntelun ja aidon läsnäolon perusedellytys on se, että kasvattaja pysyy rauhoittu-

maan ja keskittymään lapseen (Nätynki 2016, 104). Vahvistavassa kohtaamisessa 

lapsen ei tarvitse tavoitella aikuisen hyväksyntää vaan hän tietää ja tuntee tulevansa 

hyväksytyksi omana itsenään. Toistuvat kelpaavuuden ja huolenpidon kokemukset 

vahvistavat lapsen luottamusta siihen, että hän on oikeutettu olemassaoloon, huolen-
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pitoon sekä hyvään kohteluun. (Mattila 2011, 70.) Arvostamalla lasta ja muita ihmi-

siä aikuinen voi vahvistaa lapsen kasvua itsearvostukseen ja toisten ihmisten arvos-

tamiseen (Mattila 2011, 95). Hyvinvoinnin kokemus on paljolti yksilöllinen. Onkin 

tärkeää pysähtyä, kuulla ja kohdata lapsen kokemus hyvinvoinnistaan. 

 

Hyvä vuorovaikutus lapsen ja aikuisen välillä perustuu aikuisen kykyyn huomata 

lapsen aloitteet ja viestit sekä vastata niihin lapsen toimintaa tukevalla tavalla. Sensi-

tiivisyys lähtee lapsen tunnetilojen kuulemisesta. Sensitiivinen aikuinen havaitsee 

lasten erilaisia tunnetiloja ja osaa reagoida niihin oikeaan aikaan oikealla tavalla 

soinnuttaen vastaustaan lapsen tunnetilaan sopivaksi. Soinnuttamalla voi rauhoittaa 

huonoja tunteita ja vahvistaa hyviä. Myönteisiin tunteisiin, kuten iloon kannattaa 

heittäytyä mukaan ja luoda emotionaalisesti rikasta ympäristöä. Taitava kasvattaja 

voi näin vahvistaa lapsen kykyä kokea myönteisiä tunteita ja kestää elämään välttä-

mättä kuuluvia kielteisiä tunteita. (Komi 2016, 26-27.) Lapsen kyky säädellä omia 

tunteitaan ja toimintaa kehittyy asteittain toistuvissa vuorovaikutustilanteissa. Kas-

vattajan toiminta lapsen ilon jakajana, lohduttajana ja rajoittajana opettaa lasta hallit-

semaan kielteisiä tunteita kuten surua, kiukkua ja pettymystä. Se opettaa lapselle hal-

litsemaan ja suuntaamaan omaa toimintaa ja tarkkaavuutta kussakin tilanteessa vaa-

ditulla tavalla. (Koivunen 2009, 50.) Lasten hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta on 

tärkeää, että kasvattajat oppivat tuntemaan lapset riittävän hyvin. Tarpeiden, vah-

vuuksien ja kehittämisalueiden tunnistaminen on tärkeää. Lapsen tunteminen edellyt-

tää mahdollisimman pysyviä vuorovaikutussuhteita henkilöstön ja lasten välillä. (Va-

sun perusteet 2016, 18.)  Pysyvillä, sensitiivisillä kasvattajilla on vaikutusta myös 

lapsen turvallisuuden tunteeseen. Turvallisuuden tunnetta ylläpitävien kokemusten 

kasautuminen näyttäisi lisäävän suotuisan ja vähentävän epäsuotuisan kehityskulun 

todennäköisyyttä. Näin ollen turvallisuuden tunteen tukemisen pitäisi olla kasvattaji-

en keskeisimpiä tehtäviä. (Silvén, Mattinen, Lepola & Husu 2013, 56-57.) 

4.6.3 Sosiaalinen oppimisympäristö 

Päiväkodin sosiaalisessa oppimisympäristössä korostuvat vuorovaikutus ja sosiaali-

set taidot. Ryhmän jäsenenä lapset harjoittelevat ja oppivat toisiltaan vuorovaikutuk-

sen sääntöjä ja sosiaalisia taitoja. Kasvattaja antaa lapsille mallin omalla toiminnal-
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laan, tiedostaa lasten roolit ja puuttuu ryhmän kielteisiin ilmiöihin (Koivunen 2009, 

54).  Kasvattajan tehtävänä on huolehtia, että jokaisella lapsella on mahdollisuus 

osallistua yhteiseen toimintaan. Yhteisöllisyyden ja ystävyyssuhteiden tukeminen 

sekä neuvottelutaitojen harjoittelu lasten kanssa edistävät hyvän sosiaalisen oppi-

misympäristön rakentumista. Turvallisessa oppimisympäristössä puututaan ristirii-

toihin ja opetellaan rakentavia keinoja niiden ratkaisemiseen. Yhteistyö lähiympäris-

tön, lasten huoltajien ja isovanhempien kanssa luo mahdollisuuksia harjoitella vuo-

rovaikutus- ja ilmaisutaitoja eri tilanteissa, erilaisten ihmisten kanssa. Lapsia ohja-

taan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Lasten kanssa harjoitellaan asettumista toi-

sen asemaan ja opetellaan tarkastelemaan asioita eri näkökulmista. Vuorovaikutus-

taidoilla sekä kyvyllä ilmaista itseään ja ymmärtää muita on tärkeä merkitys identi-

teetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille.  

 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maa-

ilmassa. Kodin perinteiden, toimintamallien, arvojen ja katsomusten lisäksi lapset 

kohtaavat toisenlaisia tapoja ajatella ja toimia. Tämä korostaa sosiaalisten ja vuoro-

vaikutustaitojen sekä kulttuurisen osaamisen merkitystä. Henkilöstön tulee luoda 

päiväkotiin moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri, jossa jokaisella on oikeus omaan 

kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja katsomukseen. Lapsia tuetaan myönteisen suhteen 

luomisessa moninaiseen ympäristöön. Kulttuurinen moninaisuus nähdään voimava-

rana ja yhteisöä myönteisellä tavalla rikastuttavana (Vasun perusteet 2016, 22-23, 29, 

43-44.)   

4.7 Kasvattajien ammatillinen osaaminen   

Varhaiskasvatuksessa kaikkien työtapojen tulee tukea lapsen hyvää kasvua, kehitys-

tä, hyvinvointia ja oppimista. Varhaiskasvattajan tulee huomioida toiminnan suunnit-

telun, toteuttamisen ja arvioinnin perustuvan pedagogisuuteen. Henkilöstön on tärke-

ää tiedostaa, että heidän tapansa toimia ja olla vuorovaikutuksessa välittyy mallina 

lapsille, jotka omaksuvat varhaiskasvatusyhteisön arvoja, asenteita ja tapoja. Olen-

naista on, että henkilöstö ymmärtää oman toimintansa taustalla vaikuttavien arvojen, 

tietojen ja uskomusten merkityksen ja osaa arvioida niitä. (Vasu 2016, 28.) Ammat-

tikasvattajan kasvatustietoisuus näkyy toiminnan perustumisessa tietoisiin tekoihin 
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sekä pedagogisesti perusteltuihin valintoihin (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 

2009, 19). Lapsuuden merkityksen ymmärtäminen sekä tietämys lasten kasvusta, ke-

hityksestä ja oppimisesta ovat pedagogisen toiminnan perustaa (Vasu 2016,18). Kas-

vattajan tulee tietää lapsuuden eri kehitysvaiheista ja niihin liittyvistä kehitystehtävis-

tä, jotta hän voi ymmärtää lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä. Ammattitaitoinen 

päiväkodin henkilöstö ottaa selvää kunkin lapsen kehitystasosta ja yksilöllisyydestä 

vastaten lapsen tarpeisiin. (Järvinen, Laine, Hellman-Suominen 2009, 57, 65.)  

 

Erkki Viljasen mukaan jokaiselle kasvattajalle on muodostunut oma kasvatusoppinsa 

eli oma käyttöteoria (Hellström 2010, 117). Tiedon sisäistämisprosessissa teoreetti-

nen tieto yhdistyy kasvattajan aiempiin kokemuksiin ja arvomaailmaan. Tiedon työs-

täminen ja sen kautta tapahtuva oivallus johtavat kasvatustyön teoreettiseen hallin-

taan. Kasvattajan käyttöteorian muotoutuminen on välttämättömyys ammatilliselle 

osaamiselle. Kasvattajan on tärkeää tuntea ja tiedostaa oma käyttöteoriansa, jotta hän 

tietää, mikä kasvatustoiminnassa perustuu hänen omiin arvoihinsa ja kokemuksiinsa 

ja mikä varhaiskasvatuksen teoriaperustaan. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 

111.) 

4.8 Kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa 

Opinnäytetyötä aloittaessani varhaiskasvatussuunnitelman perusteita (2016) ei ollut 

vielä julkaistu, joten haastatteluja tehdessä puhuttiin kasvatuskumppanuudesta van-

hempien ja varhaiskasvattajien välistä yhteistyötä tarkoittaen. Tähän lukuun olen yh-

distellyt tietoja uudesta varhaiskasvatussuunnitelmasta opinnäytetyön päivittämisek-

si. Uudessa vasun perusteissa (2016) muun muassa kasvatuskumppanuus on vaihtu-

nut kasvatusyhteistyöksi ja lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa näkökulma muut-

tunut. Vanha kasvatuskumppanuus-käsite esiintyy joissakin käyttämissäni lähteissä, 

ja korvaankin entisen nykyisellä kasvatusyhteistyö -termillä. Aikaisempaa kasvatus-

kumppanuutta käsittelevää kirjallisuutta voin edelleen hyödyntää kasvatusyhteistyös-

tä puhuttaessa, sillä käyttämäni sisältö vastaa mielestäni nykypäivänä tehtävää yh-

teistyötä. Samoin olen yhdistänyt aiemman vuoden 2005 vasun perusteiden edelleen 

paikkaansa pitäviä näkemyksiä lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta sitä käsittele-

vään kappaleeseen.  
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Kasvatusyhteistyö päiväkodissa on huoltajien ja henkilöstön keskinäistä, tietoista si-

toutumista ja toimimista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. (Kas-

kela & Kekkonen 2006, 11.) Oleellista kasvatusyhteistyössä on jatkuva, vastavuoroi-

nen ja tasavertainen vuorovaikutus vanhempien ja henkilöstön välillä (Kanninen & 

Sigfrids 2012, 133). Avoimessa, toisiaan arvostavassa ja säännöllisessä yhteistyössä 

perheet ja kasvatushenkilöstö tulevat tietoiseksi lapsen eri kasvuympäristöistä, niissä 

tapahtuvista toiminnoista ja lapsen tekemisistä. Kasvatusyhteistyö on tärkeää lapsen 

tuntemiseksi ja hänen kehityksensä tukemiseksi. Varhaiskasvatusyhteistyössä pyri-

tään eri osapuolten todellisuuksia näkyväksi tekevään keskusteluun, jossa lapsen asi-

at ja elämäntilanteet päivähoidossa ja perheessä tulevat vastaanotetuksi ja jaetuksi. 

Toimivassa yhteistyössä päivähoito ja koti etsivät yhteistä ymmärrystä siitä, miten 

erilaisissa varhaislapsuuden verkostoissa ja kehitysympäristöissä toimivalle lapselle 

voidaan turvata ehjän kasvun, kehityksen ja oppimisen perusta. (Kaskela & Kekko-

nen 2006, 21.)  

 

Vanhempien ja päiväkodin työntekijöiden sujuvan vuorovaikutussuhteen kautta voi-

daan yhdistää lapselle tärkeiden tahojen tiedot ja kokemus lapsen parhaaksi (Kaskela 

& Kronqvist 2007, 22). Tavoitteena on, että lapsi toimijana ja oman elämänsä koki-

jana tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, ymmärretyksi ja kannatelluksi. Yhteistyö 

kasvatushenkilöstön ja vanhempien välillä lähtee lapsen tarpeista, lapsen edun ja oi-

keuksien toteuttamisesta. (Vasun perusteet 2005, 31.) Kasvatusyhteistyö on päivittäi-

siä keskusteluja lapsesta ja päiväkotipäivän tapahtumista lapsen tuonti- ja hakutilan-

teissa. Yhteistyöhön kuuluvat lisäksi vanhempainillat, lapsen varhaiskasvatussuunni-

telman laadinta ja muut varhaiskasvattajien ja vanhempien väliset yhteisyömuodot. 

Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään huoltajien kanssa tehtävässä tiedonku-

lussa ja yhteistyössä, esimerkiksi Tenava- ja Muksunetti sekä Päikky -sovellusten 

käytöllä. (Vasun perusteet 2016, 33.)  

 

Varhaiskasvattajien ja vanhempien välisessä yhteistyössä korostetaan vanhemmuutta 

lapsen ensisijaisena ihmissuhteena ja sitä pyritään tukemaan lisäämällä vanhemman 

ymmärrystä lapsen tarpeista ja kehitysvaiheista (Kanninen & Sigfrids 2012, 133). 

Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa 

tuntemus. Henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen 
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sekä vastuu kasvatuskumppanuuden ja yhteistyön edellytysten luomisesta. (Vasu 

2005, 31.) Vanhemmille järjestetään mahdollisuuksia osallistua omaa lastaan, mutta 

myös koko päiväkotia tai lapsiryhmää koskeviin kasvatuskeskusteluihin päiväkodin 

toiminnan ja kasvatustyön tavoitteiden suunnittelusta ja kehittämisestä (Kaskela & 

Kekkonen 2006, 13-18; Vasun perusteet 2016, 33). Yhteistyön seurauksena vanhem-

pi voi kokea olonsa turvalliseksi ja huolettomaksi sen suhteen, että lapsi on asiantun-

tevassa hoidossa ja luottaa siihen, että lapsen tarpeet ja toiveet tulevat kuulluksi, 

nähdyksi ja jaetuksi (Kaskela & Kekkonen 2006, 21).  

4.8.1 Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma 

Lasten havainnointi sekä arviointi kuuluvat pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja 

kehittämiseen. Niiden tuoman lapsituntemuksen pohjalta kasvattaja tiedostaa lapsen 

kasvun ja oppimisen mahdollisuudet sekä lapselle ominaiset tavat kiinnittyä toimin-

taan. (Koivisto & Anttinen 2016, 129.) Tiedonhankinta lapsista tapahtuu vapaamuo-

toisesti tai erilaisia arviointimenetelmiä ja lomakkeita käyttäen. Kasvatusympäristöä 

rakennetaan ja muunnellaan lasten havainnoinnista ja arvioinnista saatavan tiedon 

mukaan (Heikka, Hujala, Turja & Fonsén 2011, 55-57). Kasvattaja arvioi toimintaa 

päivittäin seuratakseen, miten hyvin arki vastaa lapsikohtaisissa suunnitelmissa ja 

ryhmän suunnitelmissa olevia tavoitteita ja sisältöjä sekä miten suunnitelmat palve-

levat kunkin lapsen ja ryhmän sen hetkistä tilannetta (Heikka ym. 2011, 61). Pedago-

gista dokumentointia käytetään hyödyksi myös lapsen yksilöllistä varhaiskasvatus-

suunnitelmaa laadittaessa (Vasu 2016,10). 

 

Suunnitelmallisen ja tavoitteellisen hoidon, kasvatuksen ja opetuksen toteuttamiseksi 

laaditaan lapselle varhaiskasvatussuunnitelma. Hoitosuhteen alussa laadittavaan lap-

sen varhaiskasvatussuunnitelmaan yhdistyvät henkilöstön ja vanhempien näkemykset 

lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukevista tavoitteista ja toimenpiteistä. 

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelussa käsitellään lapsen vahvuudet, mie-

lenkiinnon kohteet sekä lapsen yksilölliset tarpeet ja tavoitteet. Suunnitelmaan kirjat-

tavat tavoitteet asetetaan päiväkodin pedagogiselle toiminnalle. Lasten toiveet ja aja-

tukset tulee selvittää ja huomioida suunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelman perusteella 

henkilöstö voi toimia johdonmukaisesti ja lapsen yksilölliset tarpeet tiedostaen. Lap-
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sen yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma on perusta lapsiryhmän toiminnan 

suunnittelulle ja oppimisympäristöjen kehittämiselle. Vanhempien ja varhaiskasvat-

tajien välinen yhteisymmärrys lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta ja päiväkodin 

toimintamenetelmistä on tärkeää. Tällöin vanhempi kykenee ymmärtämään, mitä ta-

voitteita lapsella on päiväkodissa, miten niitä harjoitellaan ja tuetaan, sekä miten 

vanhemmat voivat kotona harjoitella joitakin taitoja. Kasvattajien tulee säännöllisesti 

kertoa vanhemmille, missä ollaan menossa ja mitä on tehty eri tavoitteiden saavutta-

miseksi. Samaten vanhemmat voivat kertoa, miten lapsi toimii kotona ja mitä asioita 

on harjoiteltu. (Vasu 2005, 32-33 & Vasu 2016, 10.) 

4.8.2 Vanhempien osallisuus 

Vanhempien osallisuus on toimivan kasvatusyhteistyön keskiössä. Vanhemmilla tuli-

si olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatustoiminnan ja tavoitteiden suunnittele-

miseen ja kehittämiseen. On tärkeää, että vanhemmille järjestetään tilaisuuksia saada 

tietoa ja keskustella varhaiskasvatussuunnitelman keskeisistä sisällöistä. Vanhemmat 

uskaltavat todennäköisesti tuoda ajatuksiaan esille paremmin, kun he tietävät millais-

ta toiminnan kuuluisi sisällöltään olla. Monet asiantuntijat ovat kuitenkin kritisoineet 

sitä, ettei kasvatusyhteistyö ole toteutunut sille asetettujen keskeisten periaatteiden 

mukaisesti. Tieto lapsen oppimisesta ja kehityksestä ei aina tavoita vanhempia. Usein 

lapsen vasun äärelle pysähtyminen on päivittäisten tuonti- ja hakutilanteissa käytyjen 

keskustelujen lisäksi ainoa todellisuudessa tapahtuva vanhempien osallisuutta mah-

dollistava yhteistyön muoto. Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen ja Purola 

(2011) havaitsivatkin tutkimuksessaan, että vanhempien osallisuus rajoittui melko 

usein juuri tuonti- ja hakutilanteisiin. Vennisen ym. tutkimuksessa vanhempien osal-

lisuutta rajoittivat varhaiskasvatuksen henkilökunnan näkökulmasta vanhempien kii-

re, tietämättömyys varhaiskasvatuksen sisällöstä sekä välinpitämätön asenne päivä-

kotia kohtaan. Niin ikään osallisuutta rajoittivat henkilökunnan kiire, keskusteluihin 

soveltuvien tilojen vähyys sekä tieto- ja viestintäteknologian vähäinen hyödyntämi-

nen. Osallisuutta lisääviä toimintakäytänteitä tulisi pohtia yhdessä vanhempien kans-

sa. Vanhemmille voidaan järjestää vasuiltoja ja ym. keskustelutilaisuuksia erilaisten 

teemojen pohjalta. Näin vanhemmat voivat tuoda esille ajatuksiaan myös kasvatusta-

voitteidensa ja niiden tukemisen osalta. (Ahonen 2017, 123-127.) Vanhempainyhdis-
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tykset, digitaaliset kasvunkansiot ja varhaiskasvatuksen palveluarviokyselyt ovat 

esimerkkejä osallisuutta tukevista käytänteistä.  

4.9 Lapsen hyvinvoinnin ja kehityksen eri osa-alueiden sekä oppimisen tukeminen 

päiväkodissa on vanhempien kasvatuspäämäärien tukemista 

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä vanhempien kasvatuspäämäärien tuke-

mista päiväkodissa tarkastellaan lapsen tasapainoisen ja suotuisan kasvun, kehityk-

sen, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemisena. Päiväkodin toimin-

taan lukeutuu monenlaisia tapoja ja keinoja vaikuttaa tärkeiden taitojen oppimiseen 

sekä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin eri osa-alueiden tukemiseen ja siten vanhem-

pien kasvatuspäämäärien tukemiseen. Lapsen oppimisen ja leikkimisen tukeminen 

sekä lapsen hyvinvointia ja oppimista edistävät, lapsilähtöisyyttä ja lapsen osallisuut-

ta palvelevat oppimisympäristöt ovat tärkeitä päiväkodissa lapsen hyvinvointiin, op-

pimiseen ja kehitykseen vaikuttavia tekijöitä.  

 

Kasvatusyhteistyöllä on kuitenkin päiväkodin kasvattajille suuri merkitys vanhempi-

en kasvatuspäämäärien tiedostamisessa. Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa 

päästään käsittelemään arkikeskusteluja syvällisemmin lapsen kehityksen tavoitteita 

ja niiden tukemista päiväkodissa. Vasukeskusteluissa vanhemmat voivat kokea tule-

vansa kuulluiksi kasvatuspäämääriensä osalta. Varhaiskasvattajien ammatillinen 

osaaminen vaikuttaa suuresti vanhempien kasvatustavoitteiden ja -päämäärien tuke-

miseen päiväkodissa. Kasvattaja osaa ammatilliseen ja pedagogiseen toimintaansa 

perustuen tukea lapsen kehitystä ja hyvinvointia vanhempien kasvatuspäämäärien 

suuntaisesti. Kasvattajat myös luovat päiväkotiin tietynlaisen toimintakulttuurin. 

Laadukkaassa toimintakulttuurissa kasvattajat asettavat aina lapsen edun toiminnan 

keskiöön, mikä vaatii vahvaa vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä. Tällöin kasva-

tusyhteistyö tunnustetaan päiväkodin toiminnan yhdeksi keskeiseksi elementiksi. 

Vanhempien osallisuus kasvatusyhteistyössä tukee vanhempien kasvatuspäämäärien 

kuulluksi tulemisen ja tukemisen mahdollisuutta.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää päiväkodin lasten vanhempien kasvatuspää-

määriä, kokemuksia niiden tukemisesta sekä ajatuksia päämäärien tukemisen kei-

noista päiväkodissa. Idea tutkimusaiheeseen kumpusi mielenkiinnosta selvittää van-

hempien kasvatuspäämääriä. Erilaisten kasvatuksellisten keinojen selvittäminen kas-

vun ja kehityksen sekä oppimisen tukemisessa kiinnosti ammatillisen osaamisen ja 

kehittymisen puolesta. Tutkimustuloksilla haluttiin määrittää, mitkä ovat vanhempien 

tavoittelemia taitoja, ominaisuuksia ja asioita lasten kasvussa, kehityksessä ja oppi-

misessa, ja miten niitä tuetaan tällä hetkellä ja voidaan vanhempien näkökulmasta 

vielä paremmin varhaiskasvatuksessa opettaa sekä harjoitella. Siten tutkimuskysy-

mykset rajautuivat seuraavanlaisiksi:  

 

1. Millaisia kasvatuspäämääriä teillä on lapsenne kasvatuksessa? 

2. Tukeeko päiväkoti kasvatuspäämääriänne? Miten tuki tai sen puuttuminen ilme-

nee? 

3. Miten päiväkodissa vielä voitaisiin tukea kasvatuspäämääriänne? 

 

Kasvatuspäämäärä tarkoittaa tutkimuksessa sellaisia asioita, ominaisuuksia tai taito-

ja, joita vanhemmat pitävät tärkeinä ja tavoiteltavina lapsen kasvussa, kehityksessä ja 

oppimisessa.    

 

Tutkimuksen pyrkimyksenä oli kuulla vanhempien ajatuksia heidän kasvatuspäämää-

ristään sekä niiden tukemisesta päiväkodissa. Haastattelukysymykset voivat saada 

vanhemmat syvällisemmin pohtimaan kasvatuksensa tarkoitusta ja samalla antaa 

vanhemmille kuulluksi tulemisen mahdollisuuden päiväkodin varhaiskasvatuksen 

kehittämisessä. Tutkimuksen toteuttaminen tuottaa yhteistyökumppanille tietoa van-

hempien tärkeinä pitämistä kasvatuksenpäämääristä ja niiden tukemisen kokemuksis-

ta sekä keinoista vanhempien näkökulmasta. Tutkimusaihe valottaa varhaiskasvatus-

työn tavoitteellisuutta ja merkityksellisyyttä ja voi johtaa varhaiskasvattajien kasva-



37 

tustyön ja kasvatustietoisuuden tarkastelemiseen sekä vanhempien tärkeinä pitämien 

päämäärien saavuttamiseen tähtäävien toimintojen kehittämiseen päiväkodissa. 

5.2 Kvalitatiivinen tutkimus 

Kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena ovat ihmisen kokemukset ja näkemykset, hei-

dän oma merkitysmaailmansa. Kvalitatiivisentutkimuksen tarkoituksena on antaa 

mahdollisimman kokonaisvaltainen kuvaus, ymmärrys ja tulkinta tutkittavalle ilmiöl-

le. (Kananen 2014, 16-19.) Tutkimuksessa kaikkia tapauksia pidetään ainutlaatuisina, 

jolloin ei ole tarkoituksellista etsiä tilastollisia säännönmukaisuuksia (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2007, 176-177). Kvalitatiivinen tutkimus tulee sitä todennäköi-

semmin kysymykseen, mitä vähemmän tutkittavasta aiheesta tai kohteesta tiedetään. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla voidaan ensin selvittää, mistä ilmiöissä (kasvatus-

päämäärät ja niiden tukeminen päiväkodissa) on kyse. Tutkimusten edetessä tutki-

musilmiöstä tai kohteesta luodaan uusia hypoteeseja ja teorioita. (Kananen 2014, 16-

17). Koska en löytänyt paljoakaan juuri suomalaisten päiväkotilasten vanhempien 

kasvatuksenpäämääriin ja niiden tukemiseen viittaavaa tutkimusmateriaalia, valikoi-

tui tutkimusotteeksi kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Lisäksi haastatteleminen 

tutkimusmenetelmänä kiinnosti. Tutkimukseni tarkoituksena ei ollut pyrkiä tilastolli-

seen, numeeriseen tietoon tai yleistämiseen vaan kerrotun tiedon saamiseen kasva-

tuspäämääristä ja niiden tukemisesta päiväkodissa. Luvan tutkimukselle hankin Porin 

varhaiskasvatuspäälliköltä, syyskuussa 2016.   

5.3 Puolistrukturoitu haastattelu  

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille samat. Valmiita vasta-

usvaihtoehtoja ei ole vaan haastateltavalla on vapaus vastata omin sanoin. Lisäksi 

kysymysten esittämisjärjestys, muotoilu ja lisäkysymykset haastateltaville voivat 

vaihdella.  Käyttämäni puolistrukturoitu haastattelu sijoittuu täysin strukturoidun lo-

makehaastattelun ja teemahaastattelun välille. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47.) Käy-

tännössä puolistrukturoidusta haastattelustakin käytetään toisinaan nimitystä teema-

haastattelu esimerkiksi silloin, jos siinä esitetään tarkkoja kysymyksiä tietyistä tee-
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moista, muttei välttämättä käytetä juuri samoja kysymyksiä kaikkien haastateltavien 

kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.)  

 

Halusin saada tutkimusaiheesta kokemuksellista ja henkilökohtaista, syvempää tie-

toa, jota haastattelu tutkimusmenetelmänä antaa. Näin haastattelemisen ainutkertai-

sena mahdollisuutena kokemukseen haastattelijan roolista, josta olisi hyötyä myös 

työelämässä. Kuten laadullisessa tutkimuksessa huomio kiinnittyy tutkittavien anta-

miin merkityksiin, olen erityisen kiinnostunut ihmisten kokemuksista ja näkemyksis-

tä. Koen myös haastattelemisen ja tutkimusten sanallisen analysoinnin mielekkääm-

pänä työmuotona kuin tilastollisen tutkimustyön. Vaikka olinkin alusta saakka melko 

varma, että keräisin aineiston vanhempia haastatellen, mietin perusteluja valintani 

päätökseksi. Kyselyitä käyttämällä olisin saanut tietoa useammalta lapsen vanhem-

malta, mutta kuinka pintapuolista ja vähäistä tieto olisi ollut, sillä avoimiin kysymyk-

siin kirjoittaminen olisi raskaampaa kuin vastausten antaminen puhumalla. Haastatte-

leminen tuntui oikealta myös siksi, koska kyselyn kysymysten tekemiseen olisi ollut 

melko vähän tutkimustuloksiin perustuvaa tieteellistä tietoa vanhempien kasvatus-

päämääristä. Lisäksi kyselyissä kysymysten täytyy olla todella hyvin laadittuja, jotta 

vastaaja ymmärtäisi kysymyksen ”oikein”. Valmiit vastausvaihtoehdot taas olisivat 

rajoittaneet vanhempien omaa ajattelua ja heidän näkemystensä esiin tulemista. 

Haastattelu sen sijaan antaa sekä haastattelijalle että haastateltavalle mahdollisuuksia 

tehdä lisä- ja tarkentavia kysymyksiä, jolloin kumpikin osapuoli pystyy ymmärtä-

mään toisen asioille antamia merkityksiä ja näkemyksiä. 

5.3.1 Haastattelujen toteuttaminen 

Haastattelut suoritin aikavälillä 8.11.2016 – 12.12.2016. Annoin tutkimuksestani ker-

tovat esitteet päiväkodin esikouluryhmän kasvattajille. He jakoivat tutkimusesitteet 

vanhemmille, jotka ottivat minuun yhteyttä tutkimushaastatteluajan varaamiseksi. 

Tutkimusesitteessä kerrottiin myös tutkimuksen kysymykset, sillä ajattelin tutustu-

misen kysymyksiin helpottavan niihin vastaamista. On myös eettisesti perusteltua 

kertoa tiedonantajalle mitä aihetta haastattelu koskee. Ihmiset eivät lupaudu tutki-

mukseen, jos eivät tiedä mistä on kyse. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 75.) Haastattelin 

neljää vanhempaa, äitiä, porilaisessa päiväkodissa. Haastattelut toteutin yksilöhaas-
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tatteluina, sillä ryhmähaastattelu olisi ehkä voinut estää vanhempia kertomasta kaik-

kia heidän mielipiteitään, näkemyksiään tai kokemuksiaan. Ryhmähaastatteluissa 

ihmiset voivat myös helpommin tuottaa sosiaalisesti suotavia vastauksia ja toiset 

haastateltavat voivat jäädä hiljaisemmiksi toisten ollessa enemmän äänessä. Olin 

keittänyt kahvia ja minulla oli myös hieman pientä purtavaa tarjolla, sillä halusin 

tehdä tilanteesta mukavan ja rennon. Haastattelutilana toimi rauhallinen, pieni huone. 

Esitin kaikille haastateltaville samat kolme tutkimuskysymystä, mutta muuten haas-

tattelujen sisältö ja esittämäni lisäkysymykset vaihtelivat haastattelujen kesken. En-

simmäiseen (vanhempien kasvatuspäämäärät) ja toiseen (kasvatuspäämäärien tuke-

minen päiväkodissa) tutkimuskysymykseen sain huomattavasti laajemmat vastaukset 

kuin viimeiseen, kasvatuspäämäärien tukemisen keinojen lisäämiseen tai kehittämi-

seen liittyvään kysymykseen. 

 

Haastattelutilanteiden onnistumiseen vaikuttaa moni seikka. Tutkittavaan aiheeseen 

perehtyminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se helpottaa haastattelemista. Syvälli-

sempää aineistoa saa, kun uskaltaa esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Jäinkin välillä 

liiaksi kuuntelemaan haastateltavia ja tyytymään niihin kuin esittämään aktiivisesti 

kysymyksiä. Haastattelua on mahdotonta suunnitella kokonaan etukäteen, koska yksi 

kysymys johtaa usein uuteen kysymykseen, jota ei voida ennakoida. Tutkijalta vaadi-

taan tilanneherkkyyttä keskustelussa, sillä hänen pitää osata tarttua vastauksen tuo-

maan uuden kysymyksen mahdollisuuteen. (Kananen 2014, 81.) Koin haastattelemi-

sen helpoimmaksi silloin, kun haastateltava pohti mielenkiinnolla tutkimuskysymyk-

siä. Tällöin pysyimme aiheissa ja sain juuri olennaista, syvällisempää informaatiota 

tutkimukselle.  

5.4 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa aineistosta valitaan aineistosta löytyvät, tut-

kimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymysten kannalta olennaiset asiat (Kananen 

2014, 108).  Aineistolähtöinen analyysi perustuu tekstin tulkitsemiseen ja käsitteellis-

tämiseen, jolloin saadaan vastaus tutkimustehtävään (Tuomi & Sarajärvi 2002, 115). 

Haastattelujen analysoimiseksi haastatteluaineisto litteroidaan eli saatetaan kirjalli-

seen muotoon niin, että sitä voidaan tutkia (Ruusuvuori ym. 2010, 427-428).  Koin 
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aineistolähtöisen sisällönanalyysin ymmärrettäväksi, selkeäksi ja sopivaksi tavaksi 

tutkimusongelmieni selvittämiseen. Seuraavaksi kerron, kuinka tiivistin ja analysoin 

haastatteluaineistoani käsitteiksi ja tulkitsin tutkimuksen tuloksiksi. 

 

Litteroituani haastattelut sanatarkasti, aloin etsiä aineistosta vastauksia tutkimusky-

symyksiini. Aloitin siis aineiston redusoinnin eli tiivistin aineistoa etsimällä siitä 

olennaisimmat virkkeet. Merkitsin tietyt tekstipätkät kysymystä vastaavalla värillä ja 

kopioin ne allekkain pääkysymyksen alle. Tiivistin jokaisen alkuperäisen tekstipät-

kän niiden keskeistä sisältöä kuvaaviksi pelkistetyiksi ilmaisuiksi. Kategorioiden 

muodostaminen on tutkimuksessa hyvin kriittinen vaihe, sillä tutkija päättää tulkin-

tansa mukaan, millä perusteella eri ilmaisut kuuluvat samaan tai eri kategoriaan. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 102-103.) Redusoinnin jälkeen siirryin aineiston kluste-

rointiin, jossa samaa asiaa tarkoittavat pelkistetyt ilmaukset yhdistetään luokiksi sekä 

nimetään luokan sisältöä kuvaavalla käsitteellä. Jatkoin luokkien yhdistelemistä, ai-

neiston tiivistyessä ja yksittäisten tekijöiden sisältyessä yleisempiin käsitteisiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002, 112-113.)  Lopulta koostuivat viimeiset keskeiset käsitteet 

tutkimustulosten otsikoiksi. Klusteroinnin katsotaan olevan osa abstrahointia, joka 

tarkoittaa tutkimuksen kannalta oleellisen tiedon erottamista sekä sen teoreettista kä-

sitteellistämistä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109—111.) 

6 VANHEMPIEN KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT  

6.1 Myönteinen minäkuva 

Haastatteluissa vanhemmat toivoivat lapsilleen itseluottamusta ja tervettä itsetuntoa. 

Tavoitteena on, että lapsi uskaltaa olla oma itsensä ja hyväksyy itsensä juuri sellaise-

naan. Vanhempien mukaan elämässä pääsee aika pitkälle ja pärjää, kun luottaa it-

seensä.  Vanhempien mielestä oli tärkeää, että lapsi näyttäisi hyvän, terveen itsetun-

non omaavalta. Siten lapsi ei tulisi helposti kiusatuksi tai väärin kohdelluksi. Jos näin 

kävisi, niin vanhemmat toivovat, että lapsi pystyisi puolustamaan itseään eikä tyytyi-

si huonoon kohteluun.  Vanhempien mukaan hyvä itsetunto ja itseluottamus suojele-

vat lasta myös huonoilta valinnoilta elämässä, esimerkiksi päihteiden käytöltä ja ri-
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kollisuudelta. Vanhemmat haluavat lasten tietävän, että he ovat aina tervetulleita ko-

tiinsa. Heitä arvostetaan ja kunnioitetaan juuri sellaisena kuin he ovat. Välittämisen, 

arvostuksen ja kunnioittamisen osoittaminen sekä onnistumisen kokemukset ja ke-

humiset kasvattavat lapsen tervettä itsetuntoa ja luottamusta itseensä. 

  

Itseluottamus määritellään uskoksi omiin kykyihin saavuttaa haluttuja tavoitteita. It-

seluottamukseen sisältyy myös hallinnan tunne. Itseluottamus on useiden tutkimusten 

perusteella kenties eniten ihmisen suoriutumiseen ja toimintakykyyn vaikuttava yksi-

lön voimavara. Hyvän itseluottamuksen omaavat ihmiset asettavat itselleen korke-

ampia tavoitteita, ottavat hoitaakseen vaikeampia tehtäviä ja nauttivat haasteista. 

(Heikkilä-Tammi, Larjovuori & Manka 2014, 6.) Itsetunto tarkoittaa henkilön koko-

naisvaltaista arviota ja tuntemusta omasta arvostaan, henkilön itsekunnioitusta. Ai-

emmat tutkimukset osoittavat, että hyvä itsetunto ennustaa monia tärkeitä yksilön 

hyvinvointiin liittyviä tekijöitä joita ovat esimerkiksi koulutus, työ, ihmissuhteet, ter-

veys ja onnellisuus. (Kiviruusu 2015; Rauhala 2016.) Minäkuva tarkoittaa ihmisen 

käsitystä itsestään. Se ilmenee ihmisen tavassa kuvata persoonaansa, osaamistaan, 

tavoitteitaan, ihanteitaan ja odotuksiaan. Minäkuva ratkaisee sen, mikä ihmisen mie-

lestä on hänelle parasta. (Keltikangas-Järvinen 2010, 137.) Tässä tutkimuksessa terve 

itseluottamus ja itsetunto on sisällytetty myönteisen minäkuvan kasvatuspäämäärään.  

 

H2: ”Mut tiäks et osais opettaa sen tervee itsetunnon, et näyttäis niinku semmoselt 

vahvalta.”   

 

H4: ”Ja sit tietysti yks tärkee on, et lapsi osais olla oma itsensä ja uskaltaa ilmaista 

itseään -- just kuitenki se, et oppii myös niinku uskaltaa olla oma itsensä ja pitämään 

puolensa.”  

6.2 Hyvät sosiaaliset taidot 

Vanhempien mielestä lasten on tärkeää oppia arvostamaan ja kunnioittamaan muita 

ihmisiä sekä opetella empaattisuutta eli ajatella asioita toisen ihmisen näkökulmasta. 

Haastatteluissa nousi esiin kultaisen säännön sisäistämisen tärkeys; tee toiselle niin 

kuin haluaisit itsellesi tehtävän. Vanhemmat toivovat lapsilleen hyviä ystävyyssuh-



42 

teita, joten sosiaalisten taitojen oppiminen on tärkeää. Vanhempien tavoitteena on 

kasvattaa lapsensa erilaiset ihmiset hyväksyviksi ja heitä kunnioittaviksi, suvaitse-

viksi kansalaisiksi. He haluavat lastensa tulevan toimeen ihmisten kanssa, jolloin hy-

vät sosiaaliset taidot sekä sosiaalisuus, avoimuus ja ulospäin suuntautuneisuus näh-

dään hyödyksi. Sosiaalisuus ja ulospäin suuntautuneisuus nähdään tärkeiksi elämässä 

pärjäämistä ajattelen. Sosiaalisissa taidoissa lasten kasvatuksessa tavoitellaan toisten 

huomioon ottamista, hyviä vuorovaikutustaitoja ja käytöstapoja.  

 

Keltikangas-Järvisen mukaan (2010, 22-24) sosiaalisiin taitoihin kuuluu laaja yhdis-

telmä erilaisia taitoja ja ominaisuuksia. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitetaan kykyä tulla 

toimeen muiden kanssa. Siihen tarvitaan kykyä ymmärtää toista ihmistä, hänen nä-

kökantojaan ja tunteitaan. Empaattisuus, sympaattisuus ja hienotunteisuus sekä mo-

nipuoliset vaihtoehdot sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi rakentavalla ja asian-

mukaisella tavalla kuuluvat sosiaalisiin taitoihin. Lisäksi ihmisen terve itseluottamus, 

tasapainoinen tunne-elämä, harkitsevaisuus sekä kyky kontrolloida ja arvioida omaa 

käytöstä ovat sosiaalisten taitojen edellytys.   

 

H3: ”Semmonen asia, et tota, et toi, pitää semmost erilaisuutta ja et kunnioittaa et 

kaikki on, kaikki ihmiset on erilaisia.” 

 

H2: ”Kaikkii ihmisii täytyy kohdella kuitenki sillai et sää haluaisit et sua kohdellaa. 

Ja se et oppis kunnioittamaan niinku toist.” 

 

H4: ”Ryhmässä toimiminen, et tää, et sosiaaliset taidot ja ne ylipäätänsä, nii niitä 

tarvii elämässä.” 

6.3 Hyvät tunnetaidot 

Vanhemmat haluavat lastensa tiedostavan, että erilaiset tunteet ja tuntemukset ovat 

sallittuja ja kuuluvat ihmisen elämään. Vanhemmat toivovat lastensa tavoittavan hy-

väksyvän suhtautumisen erilaisiin tunteisiin. Tunteiden säätelyn ja hallinnan oppimi-

nen on vanhempien yksi keskeinen kasvatustavoite. Erityisesti hellyyden ja rakkau-

den osoitusten kautta he tahtovat lastensa oppivan, miten näyttää näitä tunteita jat-
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kossa muille. Yhtälailla nainen että mies voivat osoittaa läheisyyttä ja rakkautta. Lä-

heisyys ja kosketus ovat vanhempien mukaan ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille 

tärkeää. Rauhoittumisen osaaminen sekä yksin oleminen nähdään tärkeinä taitona 

lapsille. Rauhoittumista perusteltiin terveyden kannalta hyväksi hektisessä nykymaa-

ilmassa. Vaikka sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot nähdään erittäin tärkeinä, on myös 

osattava olla yksin.  

 

Tunnetaidoilla on suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Kyky tunnistaa, käsitellä ja 

ilmaista tunteita muodostaa sisäisen turvallisuudentunteen, terveet rajat ja kunnioit-

tavan suhtautumisen itseen ja toisiin. Tunnetaitojen oppimisen myötä ihminen saa 

kokemusta siitä, että hän kykenee itse vaikuttamaan omaan olotilaansa riippumatta 

siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Tunnetaitoja oppimalla ihminen tulee paremmin toi-

meen itsensä kanssa, jolloin myös sosiaaliset taidot ja kyky empatiaan rakentu-

vat. (Tunne ja Taida 2018.) Itsearvostus on tunnetaitojen perusta, sillä se vaikuttaa 

monella tapaa muihin tunnetaitoihin. Itsearvostuksen lisääminen on siis ensiarvoisen 

tärkeää, mikäli tunnetaitoja halutaan kehittää. (Suomen Mielenterveysseuran www-

sivut 2018.)  

 

H3: ”Mun mielestä se lapsena täytyy oppii ja jos en mää opeta lapselleni sitä koske-

tusta, ni miten hän oppii tavallaan sit tulevaisuudes koskettamaan omaa puolisoansa 

tai omia lapsiaan, et se on vaa ihmisel tosi tärkee, on se sit minkä ikänen tahansa, 

mut lapsena se on opeteltava mun mielestä.” 

  

H4: ”On opeteletava mitä on rauhottuminen, et tota noi se on kans semmonen, mitä 

tota noi pitää ihan tosi tärkeenä, et ei vaa mennä pää kolmanten jalkana vaa koko 

ajan, et muistetaa, et joskus voidaan vaan olla sillai tota rauhassa.” 

6.4 Lapsen luottamus vanhempiinsa ja hyvään tulevaisuuteen 

Haastatteluaineistoja analysoitaessa ja tulkittaessa nousi yhdeksi kasvatuspäämääräk-

si lasten luottamus vanhempiin ja hyvään tulevaisuuteen. Vanhemmat tahtovat las-

tensa luottavan heihin ja siihen, että he välittävät ja tulevat aina välittämään lapsis-

taan. Luottamus hyvään tulevaisuuteen on vanhempien kuvailemaa haaveilukyvyn 
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säilyttämistä, unelmointia ja luottamusta elämässä pärjäämiseen. Mielestäni hyvä 

itseluottamus on yhteydessä yksilön hyvään tulevaisuuteen luottamiseen. Itseensä 

luottavan ja itsensä myönteisesti näkevän ihmisen on helpompi luottaa hyvään tule-

vaisuuteen kuin huonoa itsetuntoa kokevan ihmisen. Luottamukselle läheisiä sanoja 

ovat luottavaisuus, usko positiivisessa mielessä ja toiveikkuus. Toiveikkuutta ylläpi-

tävät tavoitteiden merkityksellisyys sekä kyky löytää keinoja niiden saavuttamiseen. 

Optimistisesti ajatteleva yksilö näkee ympärillään enemmän myönteisiä mahdolli-

suuksia kuin kielteisiä asioita. Optimisti tunnistaa oman toimintansa merkityksen on-

nistumistensa aikaansaamisessa. Epäonnistumisten syitä optimisti pohtii tarvittaessa 

laajemmin ja on armollinen itselleen. Haaveilukyky, kyky unelmointiin tekee elä-

mästä innostavaa ja merkityksellistä. Unelmointi on omien tarpeiden kuuntelemista 

ja ruokkii ihmisen luovuutta. (Opetushallituksen verkkopalvelu 2017; Talouselämän 

www-sivut 2013.) 

 

H3: ” Ja ei unohtas silti sitä haaveilua, mikä lapsille on ominaista, semmonen haa-

veilukyky, ni tietynlai toivois, et lapset pystys säilyttää sen sit kumminki, se on aika 

tärkeet, et osaa haaveilla ja sit semmost perus positiivisuutta et, ja luottavaisuut sii-

hen tulevaisuuteen, et tota noi et pärjäis…” 

 

H3: ”Joo luottamus, et lasten täytyy ain saada niinko luottaa vanhempiinsa, ja just 

niinko siihe, et se on aina tervetullu kotii…” 

6.5 Moraalisesti oikein toimiminen 

Vanhemmat pitävät oikean ja väärän ymmärtämisen opettamista lapsilleen tärkeänä. 

Esimerkkeinä moraalisesta toiminnasta olivat toisten ihmisten hyvin kohteleminen, 

auktoriteettien kunnioittaminen sekä lakien noudattaminen. Kultaisen säännön sisäis-

täminen esiintyi haastateltavien kasvatusajattelussa: ”Tee toiselle niin kuin haluaisit 

itsellesi tehtävän”. Monissa vastauksissa rehellisyyttä painotettiin lapsen kasvatus-

päämääränä. Frank Martela (2009) kirjoittaa moraalisuuden ja halun toimia moraali-

sesti oikein olevan ihmisen perustarve. Omien tekojen kokeminen oikeutetuiksi, lä-

himmäisten auttaminen ja oikeudenmukaisuuden halu ovat meihin sisäänrakennettuja 

ominaisuuksia, jotka löytyvät kaikilta ihmisiltä, joiden geeneissä tai kasvatuksessa ei 
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ole tapahtunut jotakin vakavaa häiriötä. Moraalisesti eläminen on osa ihmisen hyvin-

vointia, moraalin vastainen toiminta aiheuttaa sisäisen ristiriidan ja henkistä pahoin-

vointia. Elääkseen hyvän elämän on ihmisen voitava kokea toimivansa moraalisesti 

oikein. Yhteisönä ja kasvattajina meidän on tehtävä työtä sen eteen, että tämä moraa-

lin ääni vahvistuu jokaisen ihmisen sisällä.  

 

H1: ”Mikä on oikei ja mikä on väärin ja millai kuuluu toimii, et tää on mun mielest 

hirvee semmone tärkee asia kans mitä niinko pitäis kotona ainaki meillä sitä puidaa 

joka päivä.” 

 

H2: ”Ei oo mitää väliä kunhan noudattais lakii ja järjestyst ja olis niinku hyvä elä-

mä.” 

 

H3: ”Toivoo, et niist lapsist tulee semmosii rehellisii kunnon kansalaisia.” 

6.6 Ihan fiksu, elämässä pärjäävä ihminen 

Vanhemmat toivovat lastensa pärjäävään elämässä. Pärjääväisyyttä kasvatuspäämää-

ränä vanhemmat eivät sen tarkemmin avanneet vastauksissaan vaan tiettyjen kasva-

tustavoitteiden, kuten itseluottamuksen, sosiaalisuuden ja muiden ihmisten arvosta-

misen kerrottiin auttavan elämässä pärjäämisessä. Pärjäämiseen vaikuttaa myös van-

hempien toivoma tavoite lapsen omatoimisuudesta ja itsenäisyydestä. Kasvatuspää-

määränä nähdään ”ihan fiksu ihminen”, joka osaltaan auttaa elämässä pärjäämisessä. 

Tulkitsen ”Ihan fiksun ihmisen” olevan vanhempien toivoma ”kunnon kansalainen”, 

joka on rehellinen, maksaa veronsa noudattaen lakia ja järjestystä. Myös muut van-

hempien asettamat kasvatuspäämäärät tähtäävät ja vaikuttavat ”ihan fiksun ihmisen” 

kasvamiseen ja auttavat elämässä pärjäämisessä.  

 

Savolainen kirjoittaa, että eri tutkimuksissa pärjäämistä on kuvattu useilla eri käsit-

teellä, kuten sosiaalisella kompetenssilla, resilienssillä, selviytymiskyvyllä ja coping-

taidoilla. Sosiaalisen kompetenssin käsite viittaa yksilön kykyyn selviytyä sosiaali-

sessa ympäristössään, kyvystä huolehtia itsestään ja suojella itseään. Resilienssi ku-

vaa joustavaa kykyä toimia stressaavissa tilanteissa ja korkean riskin oloissa sekä 

kykyä toipua uhkaavista tapahtumista. Resilienssi liittyy minän joustavuuteen, itse-

korjautuvuuteen ja uhkien ennakoimiskykyyn. Molemmissa termeissä pärjäämiseen 
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vaikuttavat sekä yksilön omat voimavarat että ympäristön luomat uhat ja mahdolli-

suudet. Pärjääminen vastaa myös englanninkielistä termiä coping, jolla tarkoitetaan 

niitä ajatuksia, tunteita ja toimia, joilla ihminen pyrkii hallitsemaan stressitilanteita. 

Nämä voivat olla huolen kaltaisia automaattisia refleksejä tai tietoisia toimia, kuten 

avun hakeminen. (Savolainen 2013, 19.)  

 

H4: ”Kyl sitä jotenki just toivoo, et sais kasvatettuu lapsista semmosii, et he pärjää 

elämässä ja heist tulisi ihan fiksuja, fiksuja ihmisiä.” 

 

H2: ”On oltava sosiaalinen ja aika ulospäin suuntautunutkin, et sä tuut pärjäämään, 

maailma on aika kova paikka sit loppuje lopuks.” 

 

H1: ”Ton pohjalta on sit hyvä lähtee rakentaa, niinku luottaa itseensä ni sit, kyl mun 

mielestä jo pärjää, ja jos osaa arvostaa jo muita, ni pärjää viä paremmin.” 

7 VANHEMPIEN KASVATUSPÄÄMÄÄRIEN TUKEMINEN 

PÄIVÄKODISSA 

7.1 Lapsen hyvinvoinnin tukeminen  

Vanhempien mukaan heidän kasvatuspäämääriään, etenkin myönteisen minäkuvan 

päämäärää, tuetaan päiväkodissa lapsen hyvinvointia tukemalla. Olennaista on lapsen 

yksilöllisten tuentarpeiden tunnistaminen ja huomioiminen. Etenkin pienten puolella 

silittelyä ja syliä arvostetaan. Lapsen saama myönteinen huomio sekä kasvattajilta 

että lapsilta auttaa myönteisen minäkuvan kehittymisessä ja vahvistumisessa. Van-

hemmille on tärkeää, että kasvattajat oikeasti välittävät heidän lapsistaan. Lasten 

kuunteleminen, läsnä oleminen ja lasten asioiden muistaminen koetaan välittämisenä 

ja lapsen hyvän itsetunnon vahvistajana. ”Psykologisten tutkimusten mukaan myön-

teinen suhde itseen rakentuukin pitkän ajan kuluessa vuorovaikutuksessa muiden ih-

misten kanssa. Ihminen, joka kokee riittävää huolenpitoa ja hyväksyntää ja tulee tur-

vallisesti kohdatuksi, oppii näkemään itsensä rakastettavana ja huolenpidon arvoise-
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na.” (Hentunen 2018.) Mielestäni myönteistä minäkuvaa tukevat ja kasvattavat ko-

kemukset lisäävät myös lapsen luottamusta tulevaisuudessa pärjäämiseen.  

 

Vanhemmat toivovat lapsensa kokevan päiväkodin hyvänä paikkana. Päivähoitopai-

kan miellyttävyydessä olennaista on kavereiden saaminen sekä aikuisten mukavuus, 

tuki ja turva. Hyvä päiväkotipaikka näkyy vanhempien mukaan lasten tyytyväisyyte-

nä, iloisuutena ja viihtymisenä, lapsen hyvänä olona. Koska lapset myös oppivat par-

haiten voidessaan hyvin ja kokiessaan olonsa turvalliseksi (Vasun perusteet 2016, 

14), on tärkeää huomioida lapsen hyvinvoinnin tukeminen päiväkodissa. Vanhemmat 

painottavat henkilökunnan määrää päiväkodissa, sillä aikuiset ovat heidän lapsistaan 

vastuussa ja lapsia varten. Henkilökunnan määrällä taataan lasten turvallisuus ja tur-

vallisuuden tunne.  Aikuisten halutaan tarkkailevan lasten puuhia ja sanomisia, sekä 

puuttuvan sopimattomaan käytökseen. Onnistuminen kavereiden saannissa, sekä 

myös päiväkodin fyysinen ympäristö, kuten tilat, lelut ja piha luovat päiväkodissa 

viihtymistä ja vaikuttavat siten positiivisesti lapsen hyvinvointiin, myönteiseen mi-

näkuvaan ja sosiaalisten taitojen oppimiseen.  

 

H1: ”Hän on ilonen, ja tota tulee mielellään tänne hoitoon ja on saanu kavereita ja 

nii kyl se sit kertoo siit, et hän on myös saanu niit kehuja ja niinku tavallaan sitä 

semmosta positiivista huomioo sekä aikusilta että lapsilta.” 

 

H3: ”Huomataa niinku sen lapsen, ku eri lapsilla voi olla vähä erilaisia tarpeit ja 

vähä erilaisii niinku näkemyksii elämästä tai siis sillai niinku että nii et ne aikuisetki 

vaan sit tuntee sen lapsen, oppii tuntemaan.” 

 

H4: ”Kyllä sit niinko ollaan ainaki puhuttu, et rohkaistaan siihen esimerkiks ryhmä-

tilanteissa, jos on vaikka vähä hiljasempi lapsi, ni kyl  täält on saanu semmosen fii-

liksen, et kyl he niinko, et kyl he huomaa myös ottaa hiljasemmanki lapsen huomi-

oon…” 
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7.2 Päiväkoti sosiaalisena ympäristönä  

Päiväkoti sosiaalisena ympäristönä haastaa sosiaalisten taitojen oppimiseen. Van-

hemmat näkevätkin päiväkodin tärkeänä, sosiaalisten taitojen oppimista tukevana 

yhteisönä. Päiväkodissa lapset ja aikuiset toimivat yhdessä, lasten opetellessa mm. 

toisten huomioimista ja kunnioittamista, kaverisuhteiden solmimista, riitatilanteiden 

ratkomista, anteeksipyytämistä sekä hyviä käytöstapoja. Samalla kehittyvät myös 

lapsen moraali ja tunnetaidot, kun yhteisössä harjoitellaan oikean ja väärän erotta-

mista, hyviä toimintatapoja ja tunteiden hallintaa. Lapsi saattaa kotona tokaista, että 

tämä on oikea tapa toimia, kun päiväkodissakin tehdään näin!  

 

Tutkimuksessani sosiaaliseen ympäristöön lukeutuvat päiväkodin yhteisöllisyyden 

lisäksi myös päiväkodin aikuiset eli varhaiskasvattajat ja heidän toimintansa tärkei-

den taitojen tukemisessa. Aikuisten tärkeä tehtävä on ohjata ja opettaa toimimista 

muiden kanssa. Kasvattajat esimerkiksi tukevat lasten pääsemistä leikkeihin ja yhtei-

seen toimintaan muiden lasten kanssa. Aktiivisen toiminnan ohella päiväkodissa har-

joitellaan myös hiljentymistä ja rauhoittumista, erityisesti lepohetkillä ja keskittymis-

tä vaativilla hetkillä. Vanhemmat näkevät monipuolisten virikkeiden sekä toiminnan 

edistävän ja ruokkivan tärkeiden taitojen oppimista. Vanhemmat luottavat, että lapsi 

saa päiväkodista hyvät valmiudet kouluun. Aineistossa mainittiin myös pienryhmien 

tärkeys päiväkodin toiminnassa. Vanhempien mukaan pienryhmätoimintaa toteutta-

malla huomioidaan lapsen yksilöllisyys ja tuentarpeet. Monenlaisia taitoja varhais-

vuosinaan oppimalla ja niiden avulla, vanhemmat toivovat lastensa pärjäävän myö-

hemmin elämässä, sen erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa.  

 

H1: ”Mä pidän niinko tätä päiväkotii, tätä ympäristöö ja tätä ni parhaana mahdolli-

sena ympäristönä opettaa sitä tai oppia sitä toisen ihmisen kunnioittamista. En tar-

kota, et se on heiän velvollisuus opettaa, mut tää ympäristö kaikkinee, tehää nii paljo 

juttui ja näin ja sit sitä niinku valvoo joku.”  

 

H4: ”Onhan täälläki niinku hiljentymishetkiä ja semmoset rauhalliset hetket ja just 

nää päiväunet on nyt tietysti se yks osa -- et on ne hiljasuuden hetket ja on sit nää, et 

osataa tota noi kumminki sit hiljaa tehä yksin työtä hetken aikaa, et kyl sillä tavalla.” 
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H3: ”Tääl on niil aikusil aikaa ja must heil on tosi tärkee tehtävä niinku ohjata siinä 

muiden kans toimimisessa ja millai niinku ..” 

7.3 Kasvatusyhteistyö 

Vanhempien vastauksissa kasvatuspäämäärien tukemiseen päiväkodissa kuuluivat 

kasvatusyhteistyön muodot ja merkitys. Toimiva yhteistyö on mutkatonta ja sujuvaa 

tiedonvaihtoa ja kertomisia lapsen päivästä. Kasvatusyhteistyöllä molemmat osapuo-

let, sekä vanhemmat että päiväkodin kasvattajat saavat arvokasta tietoa lapsen kehi-

tyksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi sekä lapsen kasvatuspäämäärien tu-

kemiseksi. Vanhempien mukaan yhteistyö toteutuu päivittäisissä lapsen tuonti- ja 

hakutilanteissa, vanhempainilloissa sekä vasukeskusteluissa. Lapsen kasvua ja kehi-

tystä pysähdytään pohtimaan ja tarkastelemaan perusteellisesti vasukeskusteluissa. 

Kasvattajat eivät suoraan kysy vanhempien kasvatuspäämääristä, mutta keskustelut 

liikkuvat myös kasvatuspäämääriä koskevalla alueella, jolloin vanhemmat kokevat 

päiväkodin henkilöstön tunnistavan heille tärkeitä kasvatustavoitteita. Vanhemmat 

arvostavat ajan antamista yhteiselle keskustelulle. Sujuva kasvatusyhteistyö tukee 

vanhemmuutta ja lapselle tekee hyvää huomata vanhempien ja kasvatushenkilöstön 

hyvät välit. Vasukeskustelujen tärkeyttä perusteltiin lapsen yksilöllisen tuntemisen ja 

tukemisen kannalta sekä hyvänä, rauhallisena aikana kasvattajan ja vanhemman väli-

selle vuoropuhelulle. Vasukeskusteluiden kerrottiin olevan tiedon vaihtoa lapsen 

elämästä päiväkodissa ja kotona, keskustelua lapsen luonteesta, osaamisista ja tar-

peista sekä kehityksen tukemisesta. Kasvatushenkilöstön antama tuki koetaan tärke-

äksi.  Tärkeää on, että vanhemmat voivat kokea luottavansa lapsiensa päiväkotipai-

kan hyvyyteen.  

 

H3: ”Sun on pakko ajatella niitä jokasta kohtaa eriksee, sää ajattelet sitä lasta ja sit 

jos sä et välttämättä sitä, mää oon just itte tehny, et sää niinku saa oikeesti, hei mää 

en oikeesti tiedäkää tätä, niin sit sun on ihan pakko seurata sitä ja niinku tutustuu 

siihen lapseen, miten se menee.” 

 

H4: ”Sehän on ihan tosi tärkee et siinähän saa sitte rauhassa hoitohenkilöstön kans-

sa sit niinko keskustella siittä, mitkä on just ne omat, mitä niinko siä vanhemmuudes 
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on ja mitä siin lapsen kehitykses sil hetkell -- et tota noi usko et oikein vois, ei siin 

oikeesti vois kodin ja päiväkodin niinko semmost suhdetta muodostaa, jos ei näit olis 

-- siinä saa sit sanoo niinku kaikki, jos on jotai, mitä on miettiny ja mitä on niinku...” 

 

H3: ”He on kertonu, et millai vaikka täällä ollessa oma lapsi vaikka ryhmässä toimii 

ja missä asioissa vaiks lapsi tarvii rohkasuu tai jotai muut vastaavaa ja ihan ollaa 

saatu hyvin sovittuu ja näin että…” 

 

H2: ”Jotenki varhaiskasvatussuunnitelmassa on hyvin kerrottu et mitä he täällä sit 

oppii, mitä asioita ja mitä asioit lapsi ei vielä vaikka osaa…” 

7.4 Kasvattajien ammattitaitoisuus 

Aineistosta päätellen päiväkodin varhaiskasvattajien ammattitaito tukee kasvatus-

päämäärien saavuttamista. Vanhemmat arvostavat kasvattajien taitoa toteuttaa moni-

puolista ja suunnitelmallista toimintaa päiväkodissa, joiden voidaan katsoa tukevan 

lapsen oppimista ja tärkeiden taitojen harjoittelua. Kasvattajien ryhmänohjaus- ja 

vuorovaikutustaitoja pidetään erittäin tärkeinä. Vuorovaikutuksen sensitiivisyys kas-

vatusyhteistyössä koetaan olennaiseksi lapsen itsetunnon kannalta. Lapsen kohtele-

misen halutaan olevan sensitiivistä ja ystävällistä, mutta tarvittaessa myös jämäkkää 

erityisesti ryhmänhallinnan vuoksi. Työntekijöiden huomaavaisuus sekä välittäminen 

lapsista ja perheistä nähdään tärkeänä. Vanhempien puheista voi tulkita sen, että heil-

le on tärkeää lapsen kokevan olevansa tärkeä. Vanhempien mukaan ammatillinen ja 

koulutettu ote näkyy kasvatuksessa ja tekemisessä. Vanhemmat arvostavat kasvatta-

jien ammattitaitoista tapaa kasvattaa sekä taitoa tunnistaa lasten tarpeet ja tukea niis-

sä. 

 

H2: ”Mää ihailen noitten taitoo hoitaa niinko näitä ryhmiä, yleensäki ketkä lasten 

kans tekee ni ja toi kaikki se oppi mitä on tullu nyt jo.” 

 

H4: ”Et jotenki semmonen olo, et tääl kyl hyvin niinku panostetaan siihen esiopetuk-

seen ja just tekemiseen ja kaikkeen, kaikkii mitä he tääl, kaikkee kivaa sit puuhailee 

ja muuta ni.” 
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H3: ”Tosiaa just aina ne kysyy ja huomioi ja totta kai, ku tos on kymmene last, ni niil 

on silti aikaa ku sä huikkaat et sopiiks huome? Sopii. Ni silti. Ne on kyl ihan supe-

rihmisii.” 

 

Vanhemmat kokevat, että heidän kasvatuspäämääriään tuetaan päiväkodissa lapsen 

hyvinvointia tukemalla. Lisäksi päiväkoti sosiaalisena ympäristönä, toimiva kasva-

tusyhteistyö vanhempien kanssa ja päiväkodin varhaiskasvattajien ammattitaito tuke-

vat vanhempien kasvatuspäämäärien saavuttamista. Tulokset vahvistavat tutkimuk-

sen teoreettista näkökulmaa vanhempien kasvatuspäämäärien tukemisesta päiväko-

dissa lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia tukemalla.  

 

Vanhemmat eivät aina suoraan haastatteluvastauksissaan perustelleet heille tärkeiden 

kasvatuspäämäärien tukemisen yhteyttä päiväkodin kasvatusmenetelmiin, esimerkik-

si toteamalla: ”Tällä tavalla mielestäni päiväkodissa tuetaan lapsen omatoimisuutta ja 

itsenäisyyttä”. Sen sijaan vanhemmat enemmänkin kertoivat, miten päiväkodissa tue-

taan lapsia tai miten päiväkodin toiminnan vaikutukset näkyvät lasten arjessa ja las-

ten käyttäytymisessä.  

7.5 Vanhempien kehitysideoita kasvatuspäämäärien tukemiseksi päiväkodissa 

Kokonaisuudessaan vanhemmat olivat tyytyväisiä kasvatuspäämäärien tukemiseen 

päiväkodissa. Viimeinen tutkimuskysymys tuotti hyvin vähän tietoa, sillä vanhem-

mat eivät keksineet paljoakaan parannettavaa tai kehitettävää kasvatuspäämäärien 

tukemiseksi. Kasvatuspäämäärien tukemisen kehittämiseksi päiväkodissa löytyi kui-

tenkin jotain parannettavaa. Niitä olivat pienemmät ryhmäkoot, kaverisuhteiden jat-

kuvuuden tukeminen koulun aloituksessa, lapsen itsenäisyyden asteittainen lisäämi-

nen toiminnanohjauksessa ja ristiriitatilanteiden selvittäminen lapsia miellyttävällä 

tavalla. Vanhempi perusteli pienempien ryhmäkokojen päiväkodissa tuovan enem-

män aikaa kasvattajille ja siten myös lapsien yksilölliselle huomioimiselle. Ristiriita-

tilanteisiin toivottiin lapsille päiväkodin kasvattajan apua, jotta ne selvitettäisiin niin, 

että lopputuloksena kaikille jäisi hyvä mieli. Toisaalta vanhempi oli epävarma siitä, 

että oliko tämä niinkään kehitysidea. Kuitenkin ristiriitatilanteiden selvittäminen si-
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vuaa vanhempien tärkeäksi kokemien sosiaalisen taitojen oppimisen tukemista päi-

väkodissa. Kasvattajien mallintaessa ja tukiessa ristiriitatilanteiden selvittämistä saa-

vat lapset esimerkkiä ja kokemusta niiden myönteisestä ratkomisesta. Hyvin selvite-

tyt riidat eivät jää kaivamaan mieltä, kun osapuolet eivät koe tulleensa väärinkohdel-

luksi tai -ymmärretyksi ja anteeksi on pyydetty ja annettu. Lasten kaverisuhteiden 

pysyvyyttä haluttiin tuettavan koulun aloituksessa. Hyvillä kaverisuhteilla onkin vai-

kutusta lapsen myönteisen minäkuvan kehittymiseen sekä sosiaalistentaitojen harjoit-

telemiseen. Haastattelussa ilmeni myös toivomus lasten itsenäisyyden asteittaisesta 

lisäämisestä heidän oman toimintansa ohjauksessa. Vanhemman mielestä kouluikää 

lähestyvältä lapselta voidaan vaatia jo itsenäisempää selviytymistä ja oman toimin-

tansa ohjausta.  

 

H1: ”No ehkä josai tämmösis, tota, ei se ny varmaa mikää kehittämisidea sinänsä, 

mut siis tämmösis ristiriitatilanteissa, et niinku auttaa et miten se selvitetään, et sillai 

niinku kaikil jää siit hyvä mieli.” 

 

H4: ”No yks mikä tuli mielee, ni on just se että ko päiväkodissa ny yleensä on ryh-

mäkoot aika suuria, täälläkin, varmaan paljo muuallakin, ni tietysti nyt ain se olis 

parempi juttu, jos ryhmäkoko olis pienempi. Ni sit tietenki jäis enemmän aikaa, ko 

olis vähemmän lapsia, mut totta kai mää ymmärrän senkin, et tota paikat on täys 

päiväkodeissa ja muissa, mut et se ryhmäkoko nyt sielt ponnahti, et se olis semmo-

nen.” 

 

H3: ”Mää en tiä, kyl niit nyt varmaa ainaki mun mielest sillon, ku meiän lapsi alotti 

koulun, ni sillo ainaki sai laittaa jonkun toivomuksen, et ketä toivois samalle luokal-

le… Et mun mielest se on ollu jo monta vuotta ja vuosikymmeniä niinko tommonen 

käytäntö, et se on aika hieno, se tavallaan jatkuu se tukeminen siihen niinko sosiaali-

suuteen ja siihen niinko kaveruuteen et et…” 

 

H2: ”Sit taas toisaalta ni ko tääl eskaripuolel, tää voi ny kuulostaa vähä julmalt, --

mut sit taas mun mielestä se vois ollaki jo vähä semmost ettei se ois ainakaan niin 

yleist (syli/silittely) koska koulus ei tuu sit kukaa silittelemää enää.” 
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7.6 Tutkimustulosten yhteneväisyydet ja eriäväisyydet aikaisempiin tutkimustu-

loksiin  

Perälän (2003, 29-30) tutkimuksessa ”Oletko kova poika virkkaamaan pannulappuja? 

–Minä en?” Vanhempien käsitykset ja odotukset miehestä esiopettajana, viitataan 

Sauvalan & Karin (1981) sekä Snellmanin & Lajusen tutkimuksiin (1979) vanhem-

pien kasvatustavoitteista. Sauvala & Karin tutkimuksessa vanhempien tärkeimmistä 

kasvatustavoitteista löytyy yhtenäisyyttä tämän tutkimuksen tuloksiin. Monet tär-

keimmistä kasvatustavoitteista, kuten rehellisyys, luotettavuus, oikeudenmukaisuus, 

huumeiden välttäminen, rauhan arvostaminen, vanhempien ja lasten välinen luotta-

mus, sekä vastuuntunto ja vastuu kantaminen omista teoista, liittyvät tutkimukseni 

kasvatuspäämäärään moraalisesti oikein toimimisesta. Lisäksi Sauvalan & Karin tut-

kimuksessa vanhempien tärkeimpiin kasvatustavoitteisiin sisältyi työnteon tärkeänä 

pitäminen. Tutkimuksessani vanhemmat eivät käsitelleet työntekoon liittyviä kasva-

tustavoitteita. 

 

Snellmanin ja Lajusen tutkimus osoittaa vanhempien pitäneen tärkeänä sitä, että lapsi 

kokee olevansa rakastettu, luottaa itseensä ja solmii hyviä ihmissuhteita. Nämä tu-

lokset sisältyvät tutkimukseni tuloksiin lapsen myönteisen minäkuvan saavuttamises-

ta ja hyvistä sosiaalisista taidoista. Itsenäinen ja johdonmukainen ajattelu taas liittyy 

tutkimukseni päämääriin ”ihan fiksusta, itsenäisesti pärjäävästä ihmisestä”. Tutki-

muksessani vanhemmat eivät myöskään, yhteneväisesti Snellmanin ja Lajusen tutki-

muksen kanssa, arvostaneet uskonnollisia, kansainvälisyyteen ja politiikkaan liittyviä 

tavoitteita. Snellmanin ja Lajusen tutkimus erosi omaani eettisten tavoitteiden suh-

teen. Tutkimukseni vanhempien kasvatuspäämääriin kuuluu moraalisesti oikea toi-

minta, mutta Snellmanin ja Lajusen tutkimuksessa eettiset kasvatustavoitteet kuului-

vat vanhempien vähiten arvostettujen tavoitteiden joukkoon.  

  

Jaana Poikolaisen (2002, 89-96) väitöskirjan ”Kasvatustietoisuuden ulottuvuuksia – 

Vanhempien käsityksiä kasvatuksesta ja vanhemmuudesta” tuloksista löytyi yh-

teneväisyyttä tutkimukseni tuloksiin. Lapsen kasvun päämäärinä pidettiin omillaan 

toimeentulevaa, itsenäisiä ratkaisuja tekevää ja vastuullista ihmistä, joka osaa kantaa 

vastuun itsestään sekä muista. Nämä tavoitteet sisältyvät tutkimustulokseen ”ihan 

fiksusta, itsenäisesti pärjäävästä ihmisestä”. Poikolaisen tutkimustuloksissa esiintyi 
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myös sosiaalisiin taitoihin liittyviä tavoitteita, kuten toisten huomioiminen, arvosta-

minen sekä suvaitsevaisuus. Ihmisen tasapainoisuus ja oman itsen hallinta ovat rin-

nastettavissa tutkimukseni päämäärään tunnetaitoisesta ihmisestä. Elementtejä myön-

teisen minäkuvan ja moraalin arvostamisesta näkyi myös Poikolaisen tutkimuksessa, 

sillä hyvä itsetunto, omien vahvuuksien löytäminen ja rehellisyys kuuluivat tutki-

muksen vanhempien kasvatuspäämääriin. Sosiaalisuus nähtiin tärkeänä elämässä pär-

jäämisen kannalta sekä Poikolaisen tutkimuksen että tämän tutkimuksen haastatelta-

vien näkökulmasta. Poikolaisen tutkimuksen vanhemmat pitivät terveyttä yhtenä tär-

keimpänä kasvatustavoitteena. Tutkimuksessani vanhemmat eivät suoraan mainin-

neet terveyttä kasvatuksen päämääränä. Kuitenkin rauhoittumisen ja koskettamisen 

osaamista perusteltiin oman mielenterveyden ja ihmissuhteiden kannalta tärkeinä tai-

toina. Myös terve itsetunto ja sosiaaliset taidot sekä tunnetaidot ja luottamus hyvään 

tulevaisuuteen ovat tärkeitä ihmisen hyvinvointia ajatellen.  

 

Suvi Rajaniemen ja Melissa Suutarin opinnäytetyön tutkimuksessa (2017, 26-27) 

esiintyi melko samankaltaisia kasvatustavoitteita tutkimukseni vanhempien päämää-

riin verraten. Myönteinen minäkuva, sosiaaliset taidot ja tunnetaidot sekä moraalinen 

toiminta näyttäytyivät tärkeinä päämäärinä myös heidän tutkimuksessaan. Vanhem-

mat toivoivat lapsilleen hyvää itsetuntoa, itseluottamusta ja itsensä arvostamista. 

Muiden kunnioittaminen ja huomioon otettavuus sekä kasvaminen tasapainoiseksi ja 

tunteiden kanssa sinuksi kuuluivat kasvatuspäämääristä tärkeimpien joukkoon. Li-

säksi empaattisuus, oikeuden mukaisuus, rehellisyys sekä sosiaalisuus, jolla tarkoitet-

tiin sosiaalista älykkyyttä ja sosiaalisia taitoja, sisältyivät vanhempien arvostamiin 

kasvatuspäämääriin. Tutkimukseni eroavaisuudet Rajaniemen ja Suutarin tutkimuk-

sen tuloksiin liittyivät onnellisuuteen sekä luonnosta ja eläimistä huolehtimiseen.  

 

Myös Aila Tiilikan tutkimuksessa (2005, 101-131) sosiaalisuus, ihmissuhdetaidot, 

eettisyys, terve itsetunto ja omatoimisuus esiintyivät vanhempien kasvatustavoitteis-

sa. Tutkimuksessani vanhemmat eivät käsitelleet Tiilikan tutkimuksen äitien arvos-

tamia kasvatustavoitteita kulttuurisen identiteetin omaksumisesta ja työn teon arvos-

tamisesta. Sekä Tiilikan tutkimuksen että tämän tutkimuksen vanhempien mukaan 

kasvatuspäämääriä tuetaan päiväkodissa. Tiilikan tutkimuksen haastateltavat arvosti-

vat tutkimukseni tulosten mukaisesti päiväkodin aikuisten kasvatuksessa lapsen yksi-

löllistä huomioimista, kuuntelemista ja lapsesta välittämistä. Henkilökunnan ammat-
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titaitoisuuden sekä monenlaisten, tärkeiden taitojen oppimisen merkitys kasvatus-

päämäärien tukemisessa myös Tiilikan haastateltavien arvioinneissa. Tiilikan tutki-

muksessa kuitenkin painottui lapsen vertaisryhmän sosiaalinen monimuotoisuus lap-

sen taitojen edistäjänä. Myös leikin merkitys lapsen erilaisten tavoitteiden saavutta-

misessa nähtiin vahvana verrattuna tutkimukseni haastateltavien näkemyksiin kasva-

tuspäämäärien tukemisessa päiväkodissa. Kasvatusyhteistyötä ei juurikaan mainittu 

päiväkotikasvatuksen arviointien yhteydessä, kun taas tutkimuksessani kasvatusyh-

teistyöllä oli merkittävä sija vanhempien kasvatuspäämäärien tukemisessa. Toisaalta 

kasvatusyhteistyö liittyi Tiilikan tutkimuksen vanhempien toivomukseen yhteisestä 

arvokeskustelusta päiväkodin kanssa, sillä vanhemmat kokivat kasvatuksen arvojen 

ja muualla yhteiskunnassa vallalla olevien arvojen muodostavan ristiriidan. Arvojen 

pohdinnalla tavoiteltaisiin yhdenmukaisempaa näkemystä arvoista sekä kasvatuksen 

ja kasvatusjärjestelmän arviointia.  

 

Eniten aikaisemmissa tutkimuksissa painottuivat sosiaaliset taidot sekä hyvä itsetun-

to kasvatuksen päämäärinä. Nämä tavoitteet korostuivat myös tutkimukseni haasta-

teltavien vastauksissa kasvatuspäämääristä sekä tavoitteiden tukemisen menetelmissä 

päiväkodissa. Ihmetystä herätti Snellmanin ja Lajusen vuonna 1979 teettämässä tut-

kimuksessa vanhempien tärkeimpien kasvatustavoitteiden joukosta puuttuvan koko-

naan sosiaalisiin taitoihin liittyvät tavoitteet. Vanhemmat olivat kuitenkin arvottaneet 

elämässä tärkeiden asioiden oppimisen korkealle, mutta epäselväksi jää, olivatko 

vanhemmat yhdistäneet sosiaaliset taidot tähän kategoriaan. Snellmanin ja Lajusen 

tutkimustuloksissa eettisten tavoitteet kuuluivat vanhempien vähiten arvostamien 

joukkoon. Tulos herätti ihmetystä ja kysymyksen siitä, mitä eettisillä tavoitteilla 

Snellmanin ja Lajusen tutkimuksessa tarkoitettiin? Jos niillä viitattiin moraaliin sekä 

eettisten ohjeiden noudattamiseen, niin voidaan kysyä, ovatko eettiset kasvatustavoit-

teet saaneet vasta 80-luvun jälkeen vanhempien mielessä suuremman arvostuksen? 
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Kuvio 2. Tutkimuksen tulokset.  

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien kasvatuspäämääriä ja 

vanhempien päämäärien tukemista päiväkodissa vanhempien näkökulmasta. Lisäksi 

haluttiin saada vanhemmilta tietoa siitä, miten päämääriä vielä nykyistä paremmin 

voitaisiin tukea päiväkodissa. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvasti, tutkimuk-

seen haastateltiin neljää porilaisen päiväkodin esikouluryhmän vanhempaa yksitel-

len, puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastatteluaineisto koottiin 

tuloksiksi aineistolähtöistä sisällönanalyysia käyttäen.  

 

Tutkimuksessa onnistuttiin saamaan vastauksia tutkimusongelmiin. Haastatteluai-

neiston mukaan vanhempien tärkeimpiä kasvatuspäämääriä ovat lapsen myönteinen 

minäkuva, hyvät tunne- ja sosiaaliset taidot, luottamus omiin vanhempiin ja hyvään 

tulevaisuuteen sekä moraalisesti oikea käyttäytyminen. Vanhemmat toivovat kasvat-

tavansa ihan fiksun, elämässä pärjäävän ihmisen. Toiseen tutkimuskysymykseen 

VANHEMPIEN KASVATUSPÄÄMÄÄRÄT 

•Myönteinen minäkuva 

•Hyvät sosiaaliset taidot 

•Hyvät tunnetaidot 

•Lapsen luottamus vanhempiinsa ja  hyvään tulevaisuuteen 

•Moraalisesti oikein toimiminen 

•Ihan fiksu, elämässä pärjäävä ihminen 

 

 
KASVATUSPÄÄMÄÄRIEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA 

•Kasvatuspäämääriä tuetaan päiväkodissa 

•Lapsen hyvinvoinnin tukeminen 

•Päiväkoti sosiaalisena ympäristönä 

•Kasvatusyhteistyö 

•Kasvattajien ammattitaitoisuus 

 

 

 

VANHEMPIEN KEHITYSIDEOITA KASVATUSPÄÄMÄÄRIEN TUKEMISEKSI 
PÄIVÄKODISSA 
•Kaverisuhteiden jatkumisen tukeminen päiväkodista kouluun 

•Lapsen itsenäisyyden asteittainen lisääminen oman toiminnan ohjauksessa 

•Ristiriitatilanteiden selvittäminen kaikkia kunnioittavalla tavalla 

•Pienemmät ryhmäkoot 
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vanhemmat vastasivat päiväkodissa tuettavan heidän kasvatuspäämääriään. Van-

hemmat kertoivat esimerkkejä ja kokemuksia kasvatuspäämäärien tukemisen kei-

noista päiväkodissa. Lapsen hyvinvoinnin tukeminen, päiväkoti sosiaalisena ympä-

ristönä, toimiva kasvatusyhteistyö ja kasvattajien ammattitaito tukevat vanhempien 

kasvatuspäämääriä päiväkodissa. Kolmas tutkimuskysymys koski vanhempien kas-

vatuspäämäärien tukemisen kehitysideoita. Vanhemmat olivat melko tyytyväisiä 

kasvatuspäämääriensä tukemiseen päiväkodissa, mutta joitain kehitysajatuksia he 

esittivät kasvatuspäämääriensä tukemiseksi. Vanhemmat toivoivat ryhmäkokoja pie-

nemmiksi, lasten ristiriitatilanteita selvitettävän lapsia kunnioittavalla tavalla sekä 

kaverisuhteiden pysyvyyttä tuettavan päiväkodista kouluun ja lapsen asteittaisen it-

senäisyyden lisäämistä oman toiminnan ohjauksessa.  

 

Tutkimuksen tulokset mukailivat osittain aikaisempia vanhempien kasvatuspäämää-

riin liittyvien tutkimusten tuloksia. Etenkin sosiaaliset taidot, lapsen hyvä itsetunto ja 

moraalisesti oikea toiminta kasvatuksen päämäärinä esiintyivät muissa aikaisempien 

tutkimusten tuloksissa vanhempien tärkeimpinä kasvatuspäämäärinä. Hyviä tunnetai-

toja ja luottamusta hyvään tulevaisuuteen ei aikaisemmissa tutkimuksissa mainittu 

vanhempien kasvatuspäämäärissä. Haastatellut vanhemmat eivät Aila Tiilikan tutki-

mukseen ja opinnäytetyön teoriaosuuteen verrattuna maininneet lasten leikkimisen 

merkitystä vanhempien kasvatuspäämäärien tukemisessa. Leikkiminen on kuitenkin 

yksi merkittävä sosiaalisen toiminnan ja sosiaalisten taitojen sekä moraalisen toimin-

nan oppimisen muoto päiväkodissa, unohtamatta sen merkitystä lapsen kehityksessä.  

 

Eräs vanhempi mainitsi lapsiryhmien kokojen pienentämisen kehitysideana vanhem-

pien kasvatuspäämäärien paremmalle tukemiselle. Tämä vanhemman pohdinta johti 

ajatukseen resurssien merkityksestä päiväkodin kasvatustoiminnalle. Vanhempien 

kasvatuspäämäärien tukeminen, lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen tuke-

minen päiväkodissa vaativat resursseja. Niitä ovat esimerkiksi taloudelliset resurssit, 

henkilökunnan määrä ja kouluttaminen. Jatkotutkimuksessa voitaisiin siten esimer-

kiksi tarkastella sitä, riittävätkö päiväkodin resurssit kasvatuspäämäärien tukemi-

seen? Tai riittävätkö resurssit vanhempien ja henkilökunnan mielestä laadukkaaseen 

varhaiskasvatukseen?  
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Vanhempien kasvatuspäämääriä voitaisiin tutkia myös kvantitatiivista tutkimusotetta 

käyttäen. Esikouluryhmän varhaiskasvattajat ehdottivat tutkimukseeni osallistumista 

vanhemmille, joiden ajateltiin olevan yhteistyökykyisiä sekä valmiita ja halukkaita 

osallistumaan ja tarkastelemaan omia kasvatuspäämääriään. Seuraava tutkimus voi-

taisiin toteuttaa niin, että jokaisella ryhmän tai päiväkodin vanhemmalla olisi mah-

dollisuus osallistua tutkimukseen kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillisesti kyse-

lyyn vastaamalla. Lisäksi tutkimukseeni osallistuneet haastateltavat olivat äitejä. Mil-

laisia tuloksia saataisiin, jos tutkimuksessa haastateltaisiin äitien sijaan lasten isiä? 

Vaikka lasten vanhemmat, eli tässä tutkimuksessa äidit, kertoivat keskustelleensa 

tutkimusaiheista kumppaniensa kanssa, niin olisiko isiä haastattelemalla kuitenkin 

tullut ilmi erilaisia vastauksia ja näkökulmia? Olisi myös kiinnostavaa tutkia pienten 

lasten (n. 0-3 v.) vanhempien kasvatuspäämääriä ja verrata niitä isompien (5-6 v.) 

lasten vanhempien kasvatuspäämääriin. Eroavatko kasvatuspäämäärät toisistaan ja 

olisiko lasten iällä jotain vaikutusta vanhempien kasvatuspäämäärien eroavaisuudes-

sa? Entä mitkä tekijät vanhempien kasvatuspäämäärien muotoutumiseen vaikuttavat? 

Lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia jonkin tietyn kasvatuspäämäärän esim. tunnetai-

tojen tukemista päiväkodissa tai päiväkodeissa.  

 

Lapsen myönteisen minäkuvan, tunne- ja sosiaalistentaitojen sekä muiden ominai-

suuksien, taitojen ja asioiden oppiminen ja tukeminen lapsen kasvussa ja kehitykses-

sä edellyttää, että päiväkodin toimintakulttuuri rakentuu niitä vahvistavaksi. Pyrittä-

essä muutokseen yhteisöllä on oltava yhteinen suunta kehittämistyössä, yhteinen tie-

topohja kehitettävästä ilmiöstä sekä yhdessä hyväksytyt tavoitteet, joihin kaikki voi-

vat sitoutua. Yksittäinen kasvattaja on osa yhteisöä: yksittäiset kasvattajat vaikuttavat 

yhteisön ajattelu- ja toimintamalleihin ja yhteisö vaikuttaa kasvattajan ajatteluun ja 

toimintaan. (Koivisto 2011, 43.) 

8.1 Tutkimuksen eettisyyden ja luotettavuuden tarkastelua 

Tutkimusta tehdessä toimin ihmistieteen eettisiä periaatteita noudattaen.  Lähtökoh-

tana tutkimuksessa oli siten ihmisarvon kunnioitus, joka ilmenee ihmisen itsemää-

räämisoikeuden, vahingoittumattomuuden ja yksityisyyden turvaamisena. (Hakala 

2016, 9.) Tutkimuksen toteutuksessa ja raportoinnissa on huomioitu kunnioitus tut-
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kittavia ihmisiä sekä toisia tutkijoita kohtaan. Haastattelutilanteissa pyrin hyvään 

vuorovaikutukseen olemalla ystävällinen, kohtelias ja kiinnostunut sekä tekemään 

tilanteista mukavan ja rennon. Lisäksi tutkimustulokset pyrin kirjoittamaan neutraa-

liin sävyyn, yksilön tunnistamattomuus, kunnioitus ja luottamuksellisuus huomioi-

den. Yksityisyyden suojaamiseksi tutkimuskäytäntöihin osallistumattomat eivät voi 

tunnistaa tutkimuksen haastateltavia. Tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista. 

Kerroin tutkimuksen tarkoituksesta, kysymyksistä ja tietojen luottamuksellisuudesta 

tiedotteessa, jonka esikouluryhmän aikuiset antoivat lasten vanhemmille. Näin haas-

tateltavat tiesivät, millaiseen tutkimukseen he osallistuivat. Ennen tutkimuksen to-

teuttamista opinnäytetyöohjaaja hyväksyi tutkimussuunnitelmani, jossa kerroin tut-

kimukseni sisällöstä ja sen toteuttamiseen liittyvistä ratkaisuista. Ohjaaja kommentoi 

tutkimustani, jonka pohjalta pystyin vahvistamaan tutkimukseni luotettavuutta. Tut-

kimusluvasta vastasi Porin varhaiskasvatuspäällikkö. 

 

Luotettavan informaation tuottaminen on keskeinen osa tieteen harjoittamisen etiik-

kaa. Siihen kuuluvat esimerkiksi rehellisyys informaation tuottamisessa, jolloin pois 

suljetaan aineiston ja tulosten väärentely ja huomioidaan lähdekriittisyys tiedonhan-

kinnassa. (Pietarinen 2002, 59.) Laadullisen tutkimuksen tulokseen vaikuttaa jossain 

määrin tutkijan tulkinta omasta kokemus- ja merkitysmaailmastaan. Onkin tärkeää 

pyrkiä objektiivisuuteen ja tarkastella aihetta mahdollisimman laaja-alaisesti eri nä-

kökulmia hyödyntäen. (Vilkka 2015, 118-120.) Uskon kuitenkin, että tulokset olisi-

vat toisen tutkijan tekemänä samankaltaiset, sillä mielestäni tulkitsin aineistoa rehel-

lisesti ja aineistolähtöisesti tutkimuskysymyksiin vastaten. Laadullisen tutkimuksen 

tulokset ovat aina kontekstiin sidottuja (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). 

Mikäli sama tutkimus toistettaisiin toisessa ympäristössä, tutkimuksen tulokset voisi-

vat olla erilaisia alkuperäistutkimuksen tuloksiin verrattuna.  

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, tutkimusten tulosten luotettavuutta saattaa heikentää 

myös se seikka, että ihmisellä on taipumus antaa haastattelutilanteissa sosiaalisesti 

suotavia vastauksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 200-201). Myös tutkimus-

menetelmät vaikuttavat saatuihin tuloksiin. Jos olisinkin tehnyt kyselyn haastattelun 

sijaan ja tutkimusotteeni olisi ollut kvantitatiivinen? Olisivatko tulokset muodostu-

neet toisenlaisiksi? Haastattelijan taidoista riippuu hyvin paljon se, mitä hän saa koh-

teesta selville. Tutkija voi kysymyksen asettelullaan vaikuttaa saamaansa tietomää-
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rään, sen laatuun ja syvyyteen. (Kananen 2014, 72-73.) Tutkimuksen tulosten luotet-

tavuuteen vaikuttaa näin ollen haastattelijan esittämät, tutkimusaiheen kannalta oleel-

liset kysymykset. Aineistoa lukiessani ja analysoidessani heräsi useita, tarkentavia 

kysymyksiä, joita olisin voinut vielä haastateltaville esittää. Tämä oli ensimmäinen 

toteuttamani laadullinen tutkimus, joka tietenkin jossain määrin vaikuttaa tutkimuk-

sen luotettavuuteen. 

 

Olen parhaani mukaan huomioinut tutkimusmenetelmien tarkan ja virheettömän käy-

tön tutkimusta tehdessäni. Koin hieman epävarmuutta siitä, olenko täysin ymmärtä-

nyt aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmän tutkimusongelmieni ratkaisemi-

sessa ja olenko tehnyt tarpeeksi päätelmiä ja tulkintoja haastatteluaineistosta. Tällä 

hetkellä olen kuitenkin tyytyväinen siihen, että aineistolähtöistä sisällönanalyysia 

käyttäen sain tutkimuskysymyksiin vastauksia. Tärkeää tieteen tekemisessä on myös 

avoimuus. Se mahdollistaa tutkimuksen uskottavuuden. (Kuula 2006, 60-64.) Avoi-

muuden olen huomioinut kertomalla tekstissä tutkimusprosessin vaiheista, käyttämis-

täni metodeista ja tietolähteistä. Tutkimusta koskevat perustelut ja suunnitelmat olen 

kirjoittanut opinnäytetyöpäiväkirjaan. Tämä työtapa on ollut tärkeä pitkäkestoisen 

opinnäytetyöprosessini vuoksi.    
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LIITE 1 

Arvoisa vanhempi 

 

Olen sosionomi-opiskelija Satakunnan ammattikorkeakoulusta. 

Opinnäytetyön tekeminen on tullut ajankohtaiseksi ja päiväkoti toimii yhteistyö-

kumppaninani. Tutkin opinnäytetyössäni vanhempien kasvatuspäämääriä sekä niiden 

tukemista päiväkodissa. 

 

Haastatteluuni sisältyy seuraavat kolme tutkimuskysymystä: 

1. Millaisia kasvatuspäämääriä teillä on lapsenne kasvatuksessa? 

2. Tukeeko päiväkoti kasvatuspäämääriänne? Miten tuki tai sen puuttuminen ilme-

nee? 

3. Miten päiväkodissa vielä voitaisiin tukea kasvatuspäämääriänne? 

 

Kasvatuspäämäärä tarkoittaa tutkimuksessani sellaisia asioita, ominaisuuksia tai tai-

toja, joita vanhempi pitää tärkeinä ja tavoiteltavina lapsen kasvussa.  

Porin varhaiskasvatuspäällikkö on antanut luvan tutkimukselleni. Lisäksi haluan ko-

rostaa, että haastateltavan henkilöllisyys pysyy salassa eikä tule esille opinnäytetyös-

sä.  

 

Pidän haastattelut päiväkodissa. Haastattelut nauhoitetaan ja säilytetään vain tutki-

muksen ajan.  

Sovimme haastattelun ajankohdan yhdessä. Otathan yhteyttä minuun sähköpostitse 

tai puhelimitse 21.11.2016 mennessä. 

Sähköposti:  

Puhelinnumero:  

 

Osallistumisenne haastatteluun on todella merkittävää opinnäytetyön toteuttamiseksi. 

Yhteistyöterveisin, Milja Paukkio 

 

 


