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Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vanhempien osallisuuden nykytilaa eräässä Raaseporin 
kaupungin päiväkotiyksikössä.  
 
Tutkimuksen kohteena oli päiväkodin kaksi suomenkielistä ryhmää, joista toisessa oli 1-4 vuo-
tiaista lapsia ja toisessa 3-6 vuotiaita lapsia. Ryhmissä oli lapsia yhteensä 22 perheestä. Opin-
näytetyöllä haettiin ymmärrystä vanhempien osallisuuden nykytilasta, esteistä ja kehittämis-
mahdollisuuksista näissä ryhmissä hakemalla tietoa sekä vanhemmilta että henkilökunnalta. 
Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa tutkimukseen osallistuvien ryhmien vanhempien osalli-
suuden nykytilasta, jonka pohjalta henkilökunta voi pohtia uusia näkökulmia vanhemman 
osallisuuden tukemiseksi. 
 
Tutkimuksen perustana käytettiin varhaiskasvatussuunnitelman perusteita, joista haettiin tie-
toa muun muassa varhaiskasvatuksen tavoitteista ja sisällöstä. Vanhemman osallisuuden tasoa 
tarkasteltiin osallisuuden ulottuvuuksien kautta.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä yhdistelevänä tutki-
muksena. Aineisto kerättiin vanhemmilta perhekohtaisesti strukturoitua avoimia kysymyksiä 
sisältävää kyselylomaketta käyttämällä. Henkilökunnan haastattelut tehtiin fokusryhmähaas-
tatteluna tiimeittäin. Tutkimukseen osallistui yhteensä 10 perhettä, jolloin vastausprosentiksi 
saatiin noin 45 prosenttia. Henkilökunnasta osallistui haastatteluihin yhteensä 8 henkilöä. Ai-
neistoa analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. 
 
Tutkimustulosten pohjalta voitiin sanoa vanhempien osallisuuden tukemisen olevan tässä päi-
väkodissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista. Vanhempien vastauksissa nousi 
esiin kohdatuksi tulemisen tunne ja tyytyväisyys yhteistyöhön. Henkilökunta kertoi kiinnittä-
vänsä paljon huomiota luottamukselliseen ja kunnioittavaan kohtaamiseen. Vanhemman osal-
lisuudelle nähtiin esteeksi henkilökunnan vaihtuvuus, perheen kiireinen arki ja vanhempien 
välisen kanssakäymisten puute. Tutkimuksen tulosten pohjalta lähdettiin pohtimaan yhdessä 
henkilökunnan kanssa uusia näkökulmia vanhemman osallisuuden vahvistamiseksi etenkin yh-
teisöllisyyttä lisäämällä. 
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The purpose of the thesis was to study the current state of parental inclusion in a Raasepori 
city day care centre. 
 
The study focused on two Finnish-speaking groups in the day care centre, one with children 
aged 1-4 and one with children aged 3-6. There were altogether 22 families within the 
groups. The thesis sought to understand the current state of parental inclusion, obstacles and 
opportunities for development in these groups by seeking information from both parents and 
staff. The research provided valuable information on the current state of parental inclusion 
in the groups, based on which staff can reflect on new perspectives to support parental in-
volvement. 
 
The basics of the Early Childhood Education Plan were used as the basis for the research, 
from where was sought for information about the goals and content of early childhood educa-
tion. The level of parental inclusion was examined through the dimensions of inclusion.  
 
The thesis was carried out as a study combining qualitative and quantitative methods. The 
material was collected from families using a structured open questionnaire. Staff interviews 
were conducted as a focus group interview by team. A total of 10 families participated in the 
survey, with a response rate of about 45 percent. A total of 8 people attended the staff inter-
views. The material was analysed by material-based content analysis. 
 
Based on the results of this research, it was possible to say that supporting of the parental 
involvement in this day care centre complies with the criteria of the Early Childhood Educa-
tion Plan. Parents' responses raised the feeling of being confronted and the satisfaction on 
cooperation. The staff said that they pay a lot attention to the confrontational and respectful 
encounter with parents. Staff changes, the busy life of the families and lack of interaction 
between parents could be seen as an obstacle for parental inclusion. Based on the results of 
the study, new perspectives on how to strengthen parental inclusion, by increasing commu-
nity spirit, were started. 
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1 Johdanto 

Lapsen osallisuuteen kiinnitetään nykyään paljon huomiota ja sen tärkeys on sisäistetty sosi-

aalialan kentällä. Lapsen osallisuus toteutuu jo hyvinkin korkeatasoisesti lapsiperheen palve-

luissa ja se on otettu koko sosiaalialan toimintakenttää läpäiseväksi peruselementiksi. Lapsen 

osallisuuden tukemiseksi tarvitaan myös vanhemman asiantuntijuutta omasta lapsestaan. Van-

hemman vaikutusmahdollisuudet oman lapsensa hoitoon vahvistavat lapsen yksilöllisen kasvun 

ja kehityksen tukemista varhaiskasvatuksessa. Vanhemman osallisuus on yhteydessä lapsen 

osallisuuteen, joten siksi onkin tarpeen kiinnittää huomiota myös vanhempien osallisuuden tu-

kemiseen varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksessa huoltajien kanssa tehtävälle yhteistyölle 

on olemassa paljon hyviä malleja ja käytänteitä, joita toteutetaan systemaattisesti, mutta 

silti aito osallisuuden kokemus saattaa jäädä jostain syystä toteutumatta. Vanhempien osalli-

suuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota vuoden 2016 valtakunnallisissa varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa ja sitä myöten esimerkiksi vuonna 2018 Raaseporin varhaiskas-

vatuksessa vanhempien osallisuus on nostettu yhdeksi painopistealueeksi.  

Tällä opinnäytetyöllä lähdettiin tutkimaan vanhempien osallisuuden nykytilaa ja esteitä sekä 

keinoja sen vahvistamiseksi eräässä Raaseporin kaupungin päiväkotiyksikössä. Vanhemmat sai-

vat kertoa omat kokemuksensa ja näkemyksensä osallisuudestaan ja sen parantamisesta. Myös 

henkilökunta pääsi ääneen tuoden esiin, miltä vanhempien osallisuus näyttää päiväkodista kä-

sin. Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa tutkimukseen osallistuvien ryhmien vanhempien 

osallisuudesta, sen esteistä ja vanhemmille mielekkäistä osallistamisen keinoista, jota voi-

daan käyttää hyväksi toiminnan suunnittelussa ja toimintatapoja kehitettäessä. 

Raaseporin varhaiskasvatuksen vanhemmat olivat vuoden 2018 asiakaskyselyn mukaan ylei-

sesti tyytyväisiä saamaansa palveluun, mutta tiedottamisessa olisi heidän mukaansa paranta-

misen varaa (Raaseporin kaupunki 2018). Yhtenä yksittäisenä asiana nousi etenkin lapsen päi-

väkotipäivänkulusta kertominen; vanhemmat eivät kokeneet saaneensa tietää tarpeeksi lap-

sensa päivästä, mutta henkilökunta koki kertovansa tarpeelliset asiat (Fagerström 2018). Tä-

män opinnäytetyön tulosten pohjalta haettiin ratkaisua muun muassa tähän tiedottamisen 

pulmaan, jotta vanhemmat pääsisivät vielä paremmin osalliseksi oman lapsensa päiväkotipäi-

vää. 

2 Vanhempien osallisuus 

Osallisuuden määritelmä on hyvin moninainen riippuen miltä kannata sitä tarkastellaan ja 

sille on vaikea antaa yksiselitteistä määritelmää. Osallisuus on jonkin osana olemista, osatto-

muuden ja syrjäytymisen vastakohtaa. Osallisuuden voidaan ajatella olevan jotain, jolla tor-

jutaan ihmisen köyhyyttä ja syrjäytymistä samalla kun ihmisen hyvinvointi lisääntyy. Yksilöta-

solla osallisuuden kasvaessa hyvinvointi kasvaa ja yhteiskunnallisella tasolla sosiaalinen kestä-

vyys ja luottamus lisääntyvät. (Raivio & Karjalainen 2013, 12-15.) 
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Raivio ja Karjalainen (2013) esittelivät Erik Allardtin (1976) hyvinvoinnin ulottuvuuksiin perus-

tuvat osallisuuden ulottuvuudet. Heidän mukaansa osallisuuden rakentumista voidaan lähteä 

tarkastelemaan kolmen ulottuvuuden kautta: riittävä toimeentulo ja hyvinvointi eli taloudelli-

nen osallisuus (having), valtaisuus/toimijuus eli toiminnallinen osallisuus (acting) sekä yhtei-

söön kuuluminen ja jäsenyys eli yhteisöllinen osallisuus (belonging).  

Taloudellisella osallisuudella (having) tarkoitetaan riittävän toimentulon, hyvinvoinnin ja tur-

vallisuuden takaamista. Henkilö voi hankkia riittävät taloudelliset resurssit esimerkiksi palkka-

työllä tai hän voi saada yhteiskunnalta taloudellista tukea. Henkilöllä on riittävästi resursseja 

huolehtia henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan sekä hänen turvallisuutensa on turvattu. 

Toiminnallisella osallisuudella (acting) tarkoitetaan valtaisuutta ja toimijuutta, jolloin henki-

löllä on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä. Esimerkiksi asiakkaana ollessaan henkilö ei 

ole toiminnan objektina, vaan asiakastyö on vuorovaikutteista ja tehdään dialogissa asiakkaan 

kanssa. Henkilöllä on mahdollisuus vaikuttaa käyttämiinsä palveluihin ja etenkin haavoittu-

vassa asemassa olevien vaikutusmahdollisuuksia tuetaan aktiivisesti. Yhteisöllinen osallisuus 

(belonging) on yhteisöön ja yhteiskuntaan kuulumista ja sen jäsenyyttä. Yhteisöllinen osalli-

suus tuottaa luottamusta ja hyväksyntää ja toimii myös suojaavana tekijänä syrjäytymistä 

vastaan. (Osallisuuden osatekijät 2018; Raivio & Karjalainen 2013, 16-17.) 
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Kuva 1: Osallisuuden ulottuvuudet (Raivio & Karjalainen 2013.) 

Osallisuuden ulottuvuuksilla on negatiiviset vastaparit, jotka muodostavat syrjäytymisen ulot-

tuvuudet. Taloudellisen osallisuuden (having) vastaparina ovat taloudellinen ja terveydellinen 

huono-osaisuus sekä turvattomuus. Henkilön riittämätön rahallinen toimeentulo, terveyspal-

veluiden ulkopuolelle jäänti sekä yleinen turvattomuus ovat taloudellisen osallisuuden es-

teenä ja syrjäytymisen lisääjänä. Toiminnallisen osallisuuden (acting) vastaparina ovat vie-

raantuminen ja objektius. Henkilö ei pysty vaikuttamaan saamaansa palveluun ja vastavuoroi-

sen kohtaamisen sijaan hän on toiminnan objektina. Yhteisöllisen osallisuuden (belonging) 

vastaparina ovat vetäytyminen ja osattomuus. Henkilö ei koe kuuluvansa mihinkään yhtei-

söön, hänellä ei ole merkityksellisiä ihmissuhteita ja hän on jäänyt yhteiskunnan ulkopuolelle. 

(Osallisuuden osatekijät 2018; Raivio & Karjalainen 2013, 16-17.) 

Osallisuutta tarkasteltaessa liikutaan näiden osallisuuden ja syrjäytymisen ulottuvuuksien vä-

lillä. Kuvasta 1 nähdään ulottuvuuksien muodostavan ikään kuin jäävuoren, jonka pinnan ylä-

puolella on osallisuus ja alapuolella syrjäytyminen. Osallisuus liikkuu vapaasti ulottuvuuksien 

välillä ollen joskus pinnan yläpuolella ja joskus alapuolella. Vaikka jokin osa olisikin hyvin 

vahva, tarkoittaa jonkun osan vajaus sitä, ettei osallisuus täysimääräisenä ole toteutunut 

(Raivio & Karjalainen 2013, 17). Se miten osallisuus muodostuu, on monen tekijän summa ja 

osallisuuden taso elää jatkuvasti. Palveluita muotoilemalla asiakkaan osallisuutta vahvista-

vaksi voidaan lisätä osallisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.  

2.1 Vanhempien osallisuus varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuslain (540/2018, 2§) mukaan varhaiskasvatus on pedagogiikkaan painottunutta  

tavoitteellista ja suunnitelmallista lapsen kasvatusta, opetusta ja hoitoa. Lasten varhaiskasva-

tusta järjestetään päiväkotitoimintana, perhepäivähoitona tai avoimena varhaiskasvatustoi-

mintana. Varhaiskasvatukseen voivat osallistua kaikki alle oppivelvollisuusikäiset lapset ja eri-

tyisissä olosuhteissa myös sitä vanhemmat lapset. (2018/540, 1 §.) Vuonna 2016 Suomessa 

osallistui 243 946 lasta varhaiskasvatukseen, joka vastasi 68,1 prosenttia koko väestön 1-6 

vuotiaista lapsista. Näistä lapsista 76 prosenttia osallistui kunnan kustantamana päiväkotihoi-

toon ja 10 prosenttia perhepäivähoitoon. 7,5 prosenttia käytti varhaiskasvatuksen palvelu-

seteliä yksityiseen päivähoitoon. (Varhaiskasvatus 2016 2017.)  

Viime vuosina varhaiskasvatuksessa on tapahtunut paljon muutoksia. Vuonna 2013 varhaiskas-

vatus siirtyi sosiaalihuollosta osaksi opetusjärjestelmää (Kuntaliitto.fi 2018). Vuonna 2016 var-

haiskasvatussuunnitelman perusteita uudistettiin merkittävästi. Vuonna 2018 astui voimaan 

uusi varhaiskasvatuslaki, jonka myötä muun muassa lapsen edun ensisijaisuus varhaiskasvatuk-

sessa korostui ja henkilöstön koulutustason vaatimukset nousivat sekä tehtävänimikkeitä sel-

kiytettiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö). Uuden varhaiskasvatuslain myötä varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteita jouduttiin tarkentamaan ja muokkaamaan. Näin ollen vuoden 2018 
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joulukuussa julkaistiin uusi varhaiskasvatussuunnitelma, joka otettiin käyttöön 1.1.2019. Pai-

kalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on määrä päivittää ja ottaa käyttöön elokuussa 2019. 

(Opetushallitus.) 

Varhaiskasvatusta toteutetaan kolmitasoisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan, jolloin toi-

mintaa suunnitellaan niin valtakunnallisella, paikallisella kuin henkilökohtaisella tasolla. Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteissa märitellään valtakunnallisesti toteutettavista varhais-

kasvatuksen keskeisistä tavoitteista, sisällöstä, yhteistyöstä ja lapsen henkilökohtaisesta var-

haiskasvatussuunnitelmasta. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat pohjautuvat varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteisiin ja niiden kautta määritellään kuntakohtaiset toimintatavat. 

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma voi olla kunta-, yksikkö- tai ryhmäkohtainen tai näiden 

yhdistelmä. Jokaiselle lapselle laaditaan lisäksi henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. 

(Opetushallitus 2018, 7-13.) 

Varhaiskasvatuslain (2018/540, 3 §) mukaan yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on tukea van-

hempaa kasvatustyössään. 20 § mukaan vanhemmille annetaan mahdollisuus vaikuttaa ja osal-

listua lastensa varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Vanhemmat ote-

taan mukaan suunnitteluun monella tasolla. Vanhempien ääni kuuluu kunnallisen, päiväkotiyk-

sikön, lapsiryhmän ja oman lapsen varhaiskasvatuksen suunnittelussa. Suunnitteluun vaikutta-

minen tapahtuu dialogissa vanhempien ja henkilöstön välillä, jolloin erilaiset arvot, kasvatus-

näkemykset ja -menetelmät tulevat esiin. (Kaskela & Kekkonen 2006, 25-27.) Lähtökohtana 

on, että vanhempien kasvatustyö ei ole erillään päiväkodissa tapahtuvasta kasvatuksesta, 

vaan ne muodostavat kokonaisuuden, joka tukee perheessä tapahtuvaa kasvatusta. Vaikka 

päiväkodin henkilökunta huolehtii osaltaan lapsen kasvatuksesta päiväkotipäivän aikana, pää-

vastuu kasvatuksesta on kuitenkin vanhemmalla. Varhaiskasvatuksen tulee tukea perheiden 

kasvatustyötä ja pyrkiä kohti lapsen hyvinvointia ja tasapainoista kasvua yhdessä vanhempien 

kanssa (2018/540, 3 §).  

Koska päävastuu lapsen kasvatuksesta on vanhemmilla, on heidän osallisuutensa lapsen palve-

luissa erittäin tärkeää myös lapsen osallisuuden kannalta. Vanhempi toimii lapsensa asiantun-

tijana, hyvinvoinnista huolehtijana ja oikeuksien puolestapuhujana. (Heinonen 2016, 223-

225.) Vanhemmalla on paljon mahdollisuuksia vaikuttaa lapsensa hoitoon varhaiskasvatuksessa 

ja pystyy tällä tavoin tukemaan lapsensa osallisuutta ja yksilöllistä kasvatusta. Vanhemman 

asiantuntijuus lapsestaan on merkittävässä roolissa esimerkiksi lapsen henkilökohtaista var-

haiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, joka yhdessä ryhmän muiden lasten varhaiskasvatus-

suunnitelmien kanssa toimii pohjana koko päiväkotiryhmän toiminnalle.  

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä tarkoitetaan huoltajien ja päiväkodin henkilökunnan 

välistä kasvatusyhteistyötä. Vuoden 2005 varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tästä 
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kasvatusyhteistyöstä puhutaan nimellä kasvatuskumppanuus, mutta vuoden 2016 varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteissa sen nimeksi vaihdettiin huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö.  

Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä painotetaan varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa. Kasvatusyhteistyön kautta jokainen osapuoli sitoutuu lapsen kasvun, kehityksen, 

oppimisen ja terveyden kehittämiseen. Kasvatusyhteistyö kasvaa luottamuksesta ja tasa-ar-

vosta. Varhaiskasvatuksen perusteet velvoittavat työntekijät olemaan aloitteellisia ja aktiivi-

sia yhteistyössä vanhempien suuntaan. Kasvatusyhteistyössä käydään vastavuoroista keskuste-

lua vanhempien ja työntekijöiden välillä arvoista, tavoitteista ja vastuista kunnioittaen per-

heiden moninaisuutta, lasten tarpeita ja vanhemmuuden kysymyksiä. Tasa-arvoisen kohtaami-

sen varmistamiseksi voidaan tarvittaessa käyttää tulkkipalveluita. (Opetushallitus 2016, 32-

33.) Kannustava ja positiivinen puhe lapsesta on tärkeää. Vastavuoroinen havaintojen jakami-

nen vanhempien ja henkilökunnan välillä turvaa lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kasva-

tusyhteistyö korostuu etenkin siirtymävaiheissa, kun lapsi esimerkiksi aloittaa varhaiskasva-

tuksen, vaihtaa ryhmää, aloittaa esiopetuksen tai aloittaa koulunkäynnin. Huolen puheeksi ot-

tamisen tai kasvun ja oppimisen tuen suunnittelun hetkellä yhteistyö ja keskustelu on erittäin 

tärkeää. (Opetushallitus 2016, 33.) 

Vanhemmat otetaan mukaan arvioimaan, toteuttamaan ja suunnittelemaan varhaiskasvatusta 

ja sille on säännöllisesti järjestettävä tilaisuuksia toimipaikassa (2018/540, 20§). Tällaisia ti-

laisuuksia voivat olla esimerkiksi vanhempainillat ja -kokoukset. Lapsen henkilökohtainen var-

haiskasvatussuunnitelma laaditaan yhdessä vanhemman ja henkilökunnan kanssa varhaiskasva-

tussuunnitelmakeskusteluissa eli niin sanotuissa Vasu-keskusteluissa. Suunnitelman laadintaan 

osallistuvat lapsen kasvatuksesta ja hoidosta vastuussa olevat henkilöt ja suunnitelman laa-

dinnasta on vastuussa varhaiskasvatuksen opettaja (2018/540, 23§). Lapsen henkilökohtaiseen 

varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan voidaan siis tarpeen vaatiessa ottaa mukaan esimer-

kiksi puheterapeutti, erityislastentarhanopettaja tai muu lapsen kasvatukseen vaikuttava hen-

kilö, mutta vastuu sen tekemisestä on varhaiskasvatuksen opettajalla.  

Osallisuus on ihmisen sisäinen tunne kuulumisesta tiettyyn yhteisöön. Osallistuminen itsessään 

ei vielä ole osallisuutta, sillä osallisuus määritellään ihmisen sisäisestä kokemusmaailmasta 

käsin. Ihminen tuntee olevansa tärkeä osa yhteisöä ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa yh-

teisön toimintaan. Osallisuus rakentuu arvostuksesta, luottamuksesta, tasavertaisuudesta ja 

mahdollisuudesta vaikuttaa yhteisössään (Osallisuus 2017). Vanhemmuus jatkuu, vaikka van-

hempi ei ole päiväkotipäivän aikana fyysisesti läsnä. Vanhempien osallisuus on kokemus kuulu-

misesta lapsensa päiväkotiyksikköön ja lapsensa päiväkotielämään. Osallisuus on sekä konk-

reettista, fyysistä osallistumista että kokemuksellista osallisuutta. Osallisuus on yksilöllinen, 

henkilökohtainen tunne yhteisöön kuulumisesta, arvostuksesta, luottamuksesta, tasa-arvosta 

ja vaikuttamisesta. Vanhemmille pitäisi tulla tunne siitä, että heitä ja heidän kasvatustehtä-

väänsä arvostetaan päiväkodissa. Työntekijät luottavat vanhemman asiantuntijuuteen omasta 
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lapsestaan ja vanhemmat puolestaan luottavat työntekijöiden ammattitaitoon. Vanhemmilla 

on tasa-arvoinen kokemus suhteessa muihin vanhempiin ja työntekijöihin. Vanhemmilla on ai-

dot mahdollisuudet vaikuttaa oman lapsensa kasvatukseen ja päiväkodin päätöksentekoon 

sekä arvioida niitä. Vanhemmille on luotava mahdollisuuksia osallisuuden rakentumiselle. 

(Kaskela & Kekkonen 2006, 25-27.) 

Merkittävä osallisuutta tukeva asia on tiedon vaihto päiväkodin toiminnasta. Vanhemmalle an-

netaan tietoa heti päiväkotipaikan myöntämisestä lähtien ja se jatkuu koko päiväkotiasiak-

kuuden ajan. Päivittäinen lapsen päivän kuulumisten kertominen kutsuu vanhemman osal-

liseksi oman lapsensa päivään ja vahvistaa vanhemmuutta myös silloin kun vanhempi ei ole 

ollut fyysisesti lapsen kanssa. Tiedon vaihto ei saa olla yksipuolista tiedottamista, vaan mo-

lemminpuolista keskustelua lapsen elämästä. Vanhempi kohdataan esimerkiksi päivittäisissä 

hakutilanteissa, vanhempainilloissa, kasvatuskeskusteluissa, juhlissa ja muissa tapahtumissa. 

Jotta näistä osallistumisista päästään osallistavuuteen, on niiden oltava jollain lailla merkityk-

sellisiä dialogisia kohtaamisia. Vanhemmilla täytyisi olla mahdollisuus omaehtoiselle ja oma-

aloitteiselle tekemiselle. (Kaskela & Kekkonen 2006, 25-27.) 

2.2 Vanhempien osallisuus Raaseporin varhaiskasvatussuunnitelmassa 

Raaseporin varhaiskasvatussuunnitelmassa on kerrottu, kuinka huoltajien kanssa tehtävää yh-

teistyötä toteutetaan Raaseporissa. Yhteistyö alkaa ennen varsinaisen päivähoidon alkua päi-

vähoitopaikan myöntämisestä, kun perheelle tarjotaan mahdollisuutta aloituskeskusteluun. 

Aloituskeskustelulle on oma lomakkeensa, jossa käydään päivähoidon aloitukseen liittyviä asi-

oita läpi perheen toiveista ja tarpeista käsin. Ennen päivähoidonalkua perheillä on mahdolli-

suus myös tutustumisjaksoon, jolloin lapsi tutustuu tulevaan päivähoitopaikkaansa vanhem-

pien läsnä ollessa. Tutustumisjakso kestää vähintään viikon ja lapsi tutustuu päiväkotiympä-

ristöön, henkilökuntaan, lapsiin ja rutiineihin. Päivähoidon alettua ylläpidetään päivittäistä 

keskustelua vanhempien kanssa. Kun lapsi on ollut päivähoidossa kaksi kuukautta, laaditaan 

hänelle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä vanhempien kanssa. Suunnitel-

maan merkitään lapsen vahvuudet, tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Suunnitelman arviointia 

tehdään vähintään kerran vuodessa. (Raaseporin varhaiskasvatussuunnitelma 2017, 24.) 

Henkilökunta tietoisesti osallistaa vanhempia ja on aktiivinen ja aloitteellinen yhteistyössä. 

Vuorovaikutuksen täytyy olla avointa ja dialogista. Vähintään kerran vuodessa järjestettä-

vässä vanhempainkokouksessa vanhemmille esitellään ryhmäkohtainen varhaiskasvatussuunni-

telma ja varhaiskasvatuksen tavoitteet. Vanhemmat otetaan mukaan suunnittelemaan ja arvi-

oimaan varhaiskasvatustoiminnan kehittämistä. Vanhempien kanssa pidetään vanhempainkes-

kusteluita ja tiedottamisen välineenä toimii Peda.net-oppimisympäristö. (Raaseporin varhais-

kasvatussuunnitelma 2017, 24-25.) Peda.net-oppimisympäristöä käytetään muun muassa päi-

väkotien ja koulujen kotisivuina sekä tiedottamis- ja opetusvälineenä. Peda.net on Raasepo-

rissa käytössä kaikissa päiväkodeissa sekä suomenkielisissä kouluissa ja lukiossa. 
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Raaseporin varhaiskasvatuksessa järjestetään vuosittain asiakaskysely varhaiskasvatuksen ja 

esiopetuksen huoltajille. Vuoden 2018 kysely järjestettiin helmi-maaliskuussa. Vastauksia saa-

tiin sähköisesti 167 kappaletta ja paperisena reilu 600 kappaletta, vastausprosentti oli noin 50 

%. Huoltajat arvioivat vuoden 2018 asiakasarvioinnissa Raaseporin varhaiskasvatuksen hyvin 

arvosanoin ja 95,5% koki asiansa hoidetun hyvin. Toiminta koettiin laadukkaaksi ja lasten hen-

kilökohtaiset suunnitelmat tärkeiksi ja siihen merkityt tavoitteet useimmiten saavutetuiksi. 

Lapsen osallisuuden toteutumiseen oli panostettu uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä 

ja huoltajat kokivat lasten pystyneen vaikuttamaan päiväkodin toimintaan. Sijais- ja lomajär-

jestelyiden arvosana oli kasvanut edellisistä vuosista. Tiedottamiseen liittyvissä kysymyksissä 

huoltajat olivat antaneet hieman matalamman arvosanan kuin lapsen toimintaa arvioivissa ky-

symyksissä. Tiedotus ei ollut kuitenkaan huonolla tasolla, mutta siinä on havaittavissa kehitet-

tävää mm. päivän kulusta, päivähoitopaikoista, hakuprosesseista ja maksuista tiedottamisen 

osalta. Huoltajat kertoivat haluavansa saada tietoa ilmoitustaulun ja jaettavien tiedotteiden 

kautta. (Raaseporin kaupunki 2018.) 

2.3 Aikaisempi tutkimus vanhempien osallisuudesta 

Venninen, Leinonen, Rautavaara-Hämäläinen ja Purola (2011) tutkivat osallisuutta tutkimuk-

sessaan ”Lähes aina haettaessa sanotaan, että ihan ok päivä – mitä se lopulta tarkoittaa?” 

Lasten vanhempien ja henkilökunnan osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa. Tutkimuk-

sessa tarkasteltiin työntekijöiden näkemyksiä sekä omasta että vanhempien osallisuudesta. 

Tutkimukseen osallistui 1588 työtiimiä ja 62 vanhempaa.  

Tutkimuksen kysymykset käsittelivät vanhempien tekemiä aloitteita, niiden vaikutuksia ja 

osallisuuden esteitä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhemmat tekivät määrällisesti eniten 

aloitteita päivittäisissä tuonti- ja hakutilanteissa. Jonkin verran aloitteita tehtiin vanhempain-

illoissa ja vähäisempää aloitteiden teko oli puhelimitse tai sähköpostitse. Muissa tilanteissa 

aloitteita tehtiin vain satunnaisesti. Henkilökunta koki, että vanhemmat toivoivat informaa-

tiota omasta lapsestaan ja että vanhemmat tekivät aloitteita perushoitoon ja pedagogiseen 

toimintaan liittyen. Vähemmän aloitteita oli tullut ryhmän muodostukseen, oppimisympäris-

töön ja henkilöstöön liittyen. Vähiten aloitteita tehtiin päiväkodin aukioloajoista. Omaan lap-

seen liittyviä aloitteita tehtiin lähinnä haku ja tuonti tilanteissa sekä Vasu-keskusteluissa. 

Ryhmän toimintaa koskevia aloitteita puolestaan tehtiin vanhempainilloissa. (Venninen ym. 

2011, 11-12.) 

Vanhemman oma aktiivisuus on avainasemassa vaikutusmahdollisuuksia tarkasteltaessa. Hen-

kilökunnan näkemys oli, että vanhempien osallisuuden esteenä oli vanhempien kiire, tietä-

mättömyys päiväkodin toiminnasta ja passiivinen asenne. Vanhempien toiveet saatettiin ko-

kea liian yksilöllisiksi toteutettavaksi ryhmämuotoisessa toiminnassa. Avoimuus ja positiivisuus 

poistaa osallisuuden esteitä. Hyvällä keskusteluyhteydellä ja vanhempien tietoisuutta 
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päiväkodin toiminnasta lisäämällä vanempien osallisuuden kokemus kasvatusyhteisössä parani 

ja vanhemmat tulivat tietoisemmiksi vaikutusmahdollisuuksistaan. (Venninen ym. 2011, 55.) 

Vanhempien aloitteenteon painottuminen haku ja tuonti tilanteisiin tuo mukanaan hankaluuk-

sia. Tilanne on usein kiireinen ja mahdollisuutta syvemmälle kahdenkeskiselle keskustelulle 

on harvoin. Päiväkodin olisi siis panostettava myös muihin tapoihin olla kontaktissa vanhem-

pien kanssa, jotta vanhemmilla olisi useampia tapoja tuoda toiveitaan esiin. Myös tiukat rutii-

nit ja pinttyneet tavat loivat ilmapiirin, jossa vaikutusmahdollisuudet koettiin pieniksi. (Ven-

ninen ym. 2011, 56.) 

3 Tutkimusongelma 

Raaseporin varhaiskasvatuksen painopistealueeksi vuonna 2018 on valittu vanhempien osalli-

suus. Keväällä 2018 toteutetun asiakasarvioinnin tulosten pohjalta havaittiin Raaseporin var-

haiskasvatuksessa tarvetta kehittää mm. hakutilanteissa välittyvän informaation kulkua (Raa-

seporin kaupunki 2018). 

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kohteena oli Raaseporissa sijaitseva päiväkotiyksikkö. Päi-

väkotiyksikön nimeä ei ilmoiteta tämän opinnäytetyön yhteydessä, jotta vastaajien anonymi-

teetti säilyy. Tutkimuksen avulla kartoitettiin päiväkotiyksikön kahden suomenkielisen ryhmän 

vanhempien osallisuuden nykytilaa ja niitä osallisuuden kehittämisen muotoja, jotka vanhem-

mat kokevat mielekkäimmiksi. Päiväkodin henkilökunta voi käyttää tutkimuksesta saatavaa 

informaatiota hyödyksi kehittäessään omia työskentelytapojaan vanhempien osallisuuden vah-

vistamiseksi. 

Jotta vanhempien osallisuutta voitaisiin lähteä kehittämään, täytyy ensin tutkia sen nykytilaa 

ja selvittää kyseisille vanhemmille mielekkäitä osallistamisen tapoja. Vanhempien osallisuu-

den nykytilaa tutkimuspäiväkodissa lähdettiin tutkimaan kahden tutkimuskysymyksen kautta. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys oli: Miten vanhempien osallisuus on toteutunut tällä hetkellä? 

Tämä tutkimuskysymys oli jaettu kahteen pääkysymykseen 1) Miten vanhempien osallisuus nä-

kyy tällä hetkellä? ja 2) Mitkä ovat osallisuuden esteet? Toisena tutkimuskysymyksenä oli: Mi-

ten vanhempien osallisuutta voitaisiin kehittää? Tämäkin tutkimuskysymys jaettiin kahteen 

pääkysymykseen 1) Millaista olisi hyvä vanhempien osallisuus? ja 2) Mitkä ovat vanhemmille 

mielekkäitä osallisuuden lisäämisen tapoja? 

Käytän tässä opinnäytetyössä huoltajasta sanaa vanhempi yhteneväisen ja luontevan kirjoitus-

asun vuoksi. Vanhemmalla tarkoitan lapsen huoltajaa, oli sitten kyseessä lapsen biologinen 

vanhempi tai muu lapsen huoltaja. Huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä puhuttaessa käy-

tän kuitenkin sanaa huoltaja, koska kyseessä on valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa mainittu käsite. Päiväkodin henkilöstöstä käytän sanaa henkilökunta tai 
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työntekijä, tarkoittaen lapsen hoito-, kasvatus- ja opetushenkilöstöä tehtävänimikkeestä riip-

pumatta. 

4 Aineiston kerääminen ja analysointi 

Tutkimus tehtiin päiväkotiyksiön kahdessa suomenkielisessä ryhmässä, joista toisessa on 1-4 

vuotiaita lapsia ja toisessa 3-6 vuotiaita lapsia. Ryhmissä oli yhteensä 22 perhettä. Tutkimus-

otteena oli laadullinen tutkimus, koska aiheesta haluttiin syvällinen näkemys ja hyvä kuvaus. 

Tutkimukseen kerättiin tietoa kahdesta näkökulmasta: vanhemmilta ja henkilökunnalta. Tut-

kimuksessa selvitettiin heidän ajatuksiaan siitä, miten vanhempien osallisuus näyttäytyy tällä 

hetkellä, mitä esteitä sille oli ja millaista olisi hyvä vanhempien osallisuuden taso. Samalla 

haettiin myös käytännön kokemuksia ja uusia ideoita vanhemmille mielekkäistä ja toimivista 

tavoista osallisuuden vahvistamiseksi. Tarkoituksena oli, että ryhmien vanhemmat ja henkilö-

kunta saavat kertoa oman näkemyksensä aiheesta ja heidän vastausten pohjalta tehdään tul-

kinta aineistolähtöisesti. Tätä tulkintaa verrattiin osallisuuden teorioihin, jonka pohjalta ha-

ettiin ymmärrystä vanhempien osallisuuden kehittämismahdollisuuksiin päiväkotiyksikössä. 

Päiväkodin johtajan kokemus oli, että parhaiten vanhemmilta saadaan vastauksia kyselylo-

makkeella. Vanhempainiltoihin ei aina osallistu kaikki vanhemmat ja niissä saataisiin vastauk-

sia jo aktiivisilta ja osallistuvilta vanhemmilta. Laajemmat vastaukset kaikilta vanhemmilta 

saataisiin aiemman kokemuksen mukaan paperisella kyselyllä. (Fagerström 2018.) 

Aineisto kerättiin vanhemmilta perhekohtaisesti ja henkilökunnalta tiimikohtaisesti. Vanhem-

pien haastatteluun käytettiin strukturoitua avoimia kysymyksiä ja numeraalisia arviointeja si-

sältävää kyselylomaketta (Liite 2). Tarpeen vaatiessa oltaisiin voitu lisäksi käyttää myös joko 

henkilökohtaista teemahaastattelua tai fokusryhmähaastattelua aineiston saturaation saavut-

tamiseksi. Tähän ei kuitenkaan ollut tarvetta. Kyselylomaketta testattiin testiryhmällä ennen 

sen varsinaista käyttöä tutkimusaineiston hankinnassa. Henkilökunnan haastattelut tehtiin 

puolistrukturoituna fokusryhmähaastatteluna tiimeittäin. Haastattelun tukena oli ennalta 

tehty haastattelurunko, joka toimi haastattelun teemojen muistilistana, mutta keskustelu sai 

kuitenkin sujua omalla painollaan. Aineistoa kerättiin 22 perheeltä ja kahdelta tiimiltä. Van-

hemmilta kerätyn aineiston vastausprosentti oli noin 45 prosenttia. 

4.1 Henkilökunnan haastattelu 

Henkilökunnalta kerättiin vastaukset tiimeittäin. Haastattelut toteutettiin puolistrukturoi-

tuina fokusryhmähaastatteluina, eli ryhmä muodostui valikoiduista henkilöistä ja haastattelun 

keskeiset teemat oli etukäteen määritelty. Haastatteluteemoista oli etukäteen koottu haas-

tattelurunko (Liite 5), joka toimi haastattelun tukena. Haastattelut dokumentoitiin nauhoitta-

malla.  
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Ensimmäiseen haastatteluun osallistui kolme tiimin jäsentä: varhaiskasvatuksen opettaja, las-

tenhoitaja ja avustaja. Haastattelu käytiin lapsiryhmän tiloissa päiväuniaikaan, jolloin tiimin 

oli helpointa irrottautua lapsiryhmästä sijaisen valvoessa lasten päiväunta. Toiseen haastatte-

luun osallistui viisi tiimin jäsentä: varhaiskasvatuksen opettaja, kaksi lastenhoitajaa ja kaksi 

ryhmäavustajaa ja haastattelu tehtiin askarteluhuoneessa. Tämäkin haastattelu toteutettiin 

päiväuniaikaan, jolloin toisen ryhmän työntekijä valvoi lapsiryhmää. 

Henkilökunnalle oli annettu etukäteen kirje, joka sisälsi saatekirjeen (Liite 3), suostumuslo-

makkeen (Liite 4) ja haastattelurungon (Liite 5), jotta henkilökunta voisi etukäteen luoda kä-

sitystä haastattelun aiheesta ja sisällöstä. Kirje oli kuitenkin saavuttanut henkilökuntaa vaih-

televasti ja osa ei ollut perehtynyt sen sisältöön lainkaan, joten kirjeen sisältö käytiin läpi 

kummankin haastattelun aluksi. Haastateltaville kerrottiin tutkimuksen tarkoituksesta, luotta-

muksellisuudesta, vapaaehtoisuudesta ja julkisuudesta. Haastatteluun osallistuneilta kerättiin 

suostumuslomake ja heitä ohjeistettiin kertomaan, mikäli haluavat haastattelun keskeytettä-

vän tai siitä poistettavan jotain kommentteja. Henkilökunnalle painotettiin aitojen henkilö-

kohtaisten kokemusten tärkeyttä ja jokaisen oman mielipiteen arvostusta. Nauhoitus aloitet-

tiin vasta kaikkien haastateltavien ollessa tietoisia haastattelun lähtökohdista. 

Kummallekin haastattelulle oli varattu aikaa tunti, josta aloitukseen kului noin 10 minuuttia 

ja nauhoitettua haastattelua tuli 40-50 minuuttia/haastattelu. Haastattelujen annettiin kul-

kea omalla painollaan ja haastattelurunkoa ei käytetty kuin haastattelun muistilistana. Henki-

lökunta kertoi avoimesti omia näkemyksiään teemoista ja keskustelu oli sujuvaa. Haastatte-

lussa esitettiin tarkentavia kysymyksiä ja ohjattiin haastattelua eteenpäin esittämällä haas-

tattelurungosta kysymyksiä keskusteluun sopivissa väleissä. Haastattelun aikana pidettiin 

huolta keskustelun aikataulusta ja siitä, että kaikki teemat tultiin käsiteltyä. Molemmissa 

haastatteluissa oli haastattelun loppupäässä pakko kiristää hieman tahtia, jotta haastattelu ei 

venyisi yli tuntiin. Kaikki teemat saatiin kuitenkin käsiteltyä ja henkilökunta koki saaneensa 

kerrottua kaiken tarpeellisen. Lopuksi henkilökuntaa pyydettiin ottamaan yhteyttä, mikäli ha-

luavat lisätä tai poistaa jotain haastattelusta. Heille kerrottiin myös, että tulokset tullaan 

käymään henkilökunnan kanssa läpi ja että niiden pohjalta ideoidaan vanhempien osallisuu-

den vahvistamista heidän päiväkodissaan. 

4.2 Vanhempien kysely 

Vanhemmille jaettavan kyselylomakkeen saatekirjeessä (Liite 1) kerrottiin muutamalla lau-

seella tiivistetysti mitä osallisuus on, jotta vastaajat ymmärtävät, mitä käsitteellä tarkoite-

taan. Saatekirjeessä kerrottiin myös tutkimuksen tarkoituksesta, luottamuksellisuudesta, va-

paaehtoisuudesta ja julkistamisesta. Kyselylomakkeessa (Liite 2) vanhempia pyydettiin kerto-

maan omasta osallisuudestaan numeraalisella arvioilla ja avoimiin kysymyksiin vastaamalla. 

Vanhemmat saivat jättää vastaamatta kysymyksiin, mikäli eivät kokeneet kysymyksen 
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koskevan heitä. Kyselylomakkeen lopussa pyydettiin vastaajalta suostumusta vastausten käyt-

töön tutkimuksessa. 

Kaikki numeraaliset arviot olivat ensimmäisellä kysymyssivulla, jotta kyselyyn vastaamisen 

aloittaminen olisi helpompaa. Numeraalista arvioita pyydettiin vanhempien tyytyväisyydestä 

omaan osallisuuteensa, kohtaamisesta, luottamuksesta, tasa-arvosta, kasvatusyhteisöön kuu-

lumisesta ja vanhempien tukemisesta. Nämä numeraaliset arviot tukivat avoimia kysymyksiä 

ja syvensivät niiden tulkintaa. Loppu kysely koostui avoimista kysymyksistä, jossa vanhem-

milta pyydettiin laajempia vastauksia. Kysymykset oli jaoteltu tutkimuskysymysten mukaisesti 

vanhemman osallisuuden nykytilaa, vanhempien osallisuuden esteitä ja vanhempien osallisuu-

den tukemista kartoittaviin kysymyksiin.  

Kyselylomakkeet jaettiin lasten lokeroihin niin, että jokaista perhettä kohden tuli yksi kysely-

lomake huomioiden perheet, joilla on lapsia molemmissa ryhmissä. Vastausaikaa annettiin 

puolitoista viikkoa. Kummankin ryhmän eteiseen laitettiin näkyvälle paikalle palautuslaatikko, 

johon oli merkattu palautuspäivämäärä ja palautuslaatikon yhteyteen jätettiin ylimääräisiä 

kyselylomakkeita. Henkilökuntaa ohjeistettiin kertomaan vanhemmille kyselystä ja muistutta-

maan heitä palautuspäivämäärästä. 

Kahdessa ryhmässä oli yhteensä 22 perhettä. Vastauksia saatiin yhteensä kymmeneltä per-

heeltä, joten vastausprosentti oli noin 45 prosenttia. Vanhempien vastausten laajuus oli vaih-

televaa. Jotkut vastaukset olivat lyhyitä ja jotkut hyvinkin laajoja ja kuvailevia. Vastausten 

sisällöt olivat kuitenkin keskenään yhdenmukaisia ja henkilökunnan haastattelun kanssa sa-

moilla linjoilla. 

4.3 Analyysi 

Aineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä, jossa analyysia ohjasi aineisto ja 

siitä johdetut ilmaukset ja luokat. Analyysi tehtiin Tuomen ja Sarajärven (2013) Laadullinen 

tutkimus ja sisällönanalyysi teosta hyödyntäen. Nauhoittamalla kerätty aineisto litteroitiin 

tekstimuotoon puhekielen ilmauksin juuri niin kuin ne oli haastattelussa sanottu. Eri henkilöi-

den ilmaisut eroteltiin koodimerkein ja värein, jotta haastatteluun osallistuneiden henkilöi-

den puheenvuorot voitiin erottaa toisistaan. Kirjallisesti saatu kyselyaineisto vietiin tekstinkä-

sittelyohjemaan säilyttäen ilmaisut siinä kirjoitusasussaan, kuin ne on kyselylomakkeeseen 

kirjoitettu. Haastattelu- ja kyselyaineisto yhteismitallistettiin tekstinkäsittelyohjelmalla pi-

täen kyselyaineiston ja kaksi erillistä haastattelua omina tiedostoinaan. Tämän jälkeen aineis-

toon perehdyttiin kuuntelemalla ja lukemalla aineistoa läpi useaan kertaan keskeisen sisällön 

hahmottamiseksi. Aineisto segmentoitiin ja tiivistettiin pelkistetyiksi ilmauksiksi, jotka nume-

roitiin järjestysnumeroin. Pelkistetyt ilmaukset luokiteltiin yhdistelemällä samaa tarkoittavat 

ilmaukset alaluokiksi. Samaa tarkoittavat alaluokat taas yhdisteltiin yläluokiksi ja yläluokat 

yhdisteltiin pääluokiksi. Pääluokat johdettiin tutkimuskysymyksistä. Kaikissa aineistoissa 
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käytettiin yhteneväisiä luokkien nimiä siltä osin, kuin niissä käsiteltiin samaa asiaa, jotta ai-

neistoa voidaan vaivatta tarkastella myös ristiin ja yhdistää. Lopuksi kaksi erillistä henkilökun-

nan haastattelua yhdistettiin. 

Koko aineistonanalyysin prosessin ajan arvioitiin, onko aineistoa saatu kerättyä riittävästi ai-

heen kartoittamiseksi ja aineiston saturaation saavuttamiseksi. Henkilökunnan haastatteluista 

saatiin laajasti tietoa tutkimuskysymyksiin. Vanhempien vastauksista saatu aineisto oli hieman 

suppeampi, mutta vastaukset olivat yhdenmukaisia sekä keskenään että henkilökunnalta saa-

dun aineiston kanssa. Vastausten voitiin siis tulkita saavuttaneen saturaatiopisteen, joten jat-

kohaastatteluille ei ollut tarvetta. 

Luokittelun jälkeen aineisto kirjoitettiin auki niin, että lukija pystyy luomaan aineistosta käsi-

tyksen. Tutkimusaineisto esiteltiin seuraten luokittelun tuomaa loogista järjestystä ja asiako-

konaisuuksia esittelemällä ensin vanhempien kyselyaineisto ja sen jälkeen henkilökunnan 

haastatteluaineisto. Aineiston esittelyyn liitettiin suoria lainauksia aineistosta rikastuttamaan 

aineistoa ja parantamaan lukijan ymmärrystä. Tämän jälkeen aineistosta tehtiin yhteenveto 

ja pohdinta. Yhteenvedossa esitettiin henkilökunnalta ja vanhemmilta saadun aineiston tär-

keimmät teemat ja niitä vertailtiin sekä keskenään että teoriaan. Pohdinta osiossa tutkimuk-

sen teemoja käsiteltiin laajemmalla yhteiskunnallisella tasolla ja pohdittiin tapoja vanhem-

pien osallisuuden lisäämiselle sekä tutkimuspäiväkodissa että valtakunnallisella tasolla var-

haiskasvatuksessa.  

Vanhempien kyselyn määrälliset kysymykset olivat skaalakysymyksiä, eli vastaukset pyydettiin 

asteikolla yhdestä viiteen. Skaalakysymysten vastauksista laskettiin keskiarvot, jotka havain-

nollistettiin taulukossa 1. (Kananen 2015, 292.) Vaikka määrällisellä tutkimuksella pyritään 

yleistettävyyteen ja vanhempien kyselyn vastausprosentti oli kohtalaisen hyvä, tämän tutki-

muksen otanta on ollut määrältään pieni kvantitatiivisen tutkimuksen tarpeisiin nähden. Näi-

den määrällisten kysymysten tulosten perusteella ei siis voitu tehdä yleistettäviä johtopäätök-

siä, vaan niitä hyödynnettiin muun tutkimusaineiston analysoinnin tukena. 

Tutkimuksen tuloksena oli kuvaus vanhempien osallisuudesta tutkimuspäiväkodissa tutkimuk-

seen osallistuneiden vanhempien ja henkilökunnan näkökulmasta. Henkilökunnan kanssa käy-

tiin keskustelua heidän ajatuksistaan tutkimuksen tuloksista ja tutkimuksen hyödyntämisestä. 

Henkilökunnan näkemykset kirjattiin raportin loppuun ja niiden pohjalta pohdittiin ehdotuksia 

vanhempien osallisuuden kehittämiseksi tutkimuspäiväkodissa. 

4.4 Luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Opinnäytetyö on tieteellisyyden kriteerit täyttävä tieteellinen tuotos, jonka tulokset ovat luo-

tettavia ja uskottavia. Opinnäyteyön objektiivisuutta varmistetaan perustelemalla käytettävät 

menetelmät ja esitetyt tulokset, käyttämällä tieteellisiä tiedon keruu- ja 
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analyysimenetelmiä, pyrkimällä objektiivisuuteen tutkijana, dokumentoimalla aineistoa ja 

tutkimuksen eri vaiheita ja tekemällä luotettavuustarkastelua koko prosessin ajan. (Kananen 

2014, 59-63.) Opinnäytetyössä noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) mää-

rittelemiä hyviä tieteellisiä käytänteitä. 

Opinnäytetyön suunnittelu tehtiin yhteistyössä työelämän edustajan kanssa. Suunnitelmasta 

lähetettiin työversioita työelämän edustajalle, joka antoi siihen oman näkemyksensä ja mieli-

piteensä. Opinnäytetyön suunnitelman hyväksytettiin oppilaitoksessa, jonka jälkeen opinnäy-

tetyölle haettiin tutkimuslupa (Liite 6) Raaseporin varhaiskasvatuspalvelusta marraskuussa 

2018. Haastattelu- ja kyselyaineistoa alettiin keräämään tutkimusluvan myöntämisen jälkeen 

joulukuussa 2018. Kyselyyn ja haastatteluun osallistuminen oli vapaaehtoista ja osallistujilla 

oli oikeus kysyä lisätietoja tutkimuksesta tai muuttaa antamiaan vastauksia. Kyselyyn ja haas-

tatteluun osallistuneiden ei tarvinnut vastata kaikkiin kysymyksiin. Tutkimukseen osallistuville 

kerrottiin tutkimuksen anonyymiudesta, haastatteluaineiston käyttämisestä tutkimukseen ja 

tutkimustulosten julkisuudesta. Tutkimuksesta ei saanut koitua pelkoa tai haittaa tutkitta-

ville. 

Opiskelija noudattaa salassapito- ja vaitiolovelvollisuutta, josta on säädetty mm. Laissa sosi-

aalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (2000/812, 15 §) ja Laissa terveydenhuollon am-

mattihenkilöstä (1994/ 559, 17 §). Kaikki tutkimukseen osallistuneet saivat ennen aineiston 

keräämistä tietää tutkimuksen aiheesta, julkisuudesta, luottamuksellisuudesta ja anonymitee-

tistä. Vastaajien anonymiteetistä huolehdittiin koko tutkimusprosessin ajan. Suunnitelmaan ja 

raporttiin ei merkitty päiväkotiyksikön nimeä, jotta vastaajia ei voitaisi yhdistää tiettyyn yk-

sikköön. Vastaukset kerättiin anonyymisti ja aineisto yhteismitallistettiin niin, että yksittäistä 

vastaajaa ei pystytä raportista identifioimaan. Haastatteluaineistoa käytettiin vain tämän 

opinnäytetyön tekemiseen, eikä sitä voida käyttää muun tutkimuksen aineistona. Kaikki ke-

rätty haastattelu- ja kyselyaineisto tuhotaan kahden kuukauden sisällä opinnäytetyön hyväk-

symisestä. 

Tässä opinnäytetyössä käytetään luotettavuuden tarkastamiseksi opinnäytetyön kirjoittajan 

oppaassa esiteltyä laadullisen analyysin luotettavuustarkastelun tapaa, jossa luotettavuuden 

kriteerit ovat luotettavuus/totuudellisuus (Credibility), siirrettävyys/sovellettavuus (Transfe-

rability), riippuvuus (Dependability), vahvistettavuus (Confirmability) ja saturaatio. (Kananen 

2015, 352-355.) 

Luotettavuudella/totuudellisuudella (Credibility) tarkoitetaan tulosten totuudenmukaisuutta. 

Tutkimuksen aineisto ja menetelmät dokumentoidaan ja tulkitaan niin, että toinen tutkija 

saisi samasta aineistosta saman tuloksen. (Kananen 2015, 352.) Luotettavuudesta on tässä 

opinnäytetyössä huolehdittu kuvaamalla ja dokumentoimalla kaikkia tutkimuksen vaiheita asi-

anmukaisesti ja esittelemällä ne tutkimusraportin yhteydessä. Tutkimusaineisto on kuvattu 
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raporttiin mahdollisimman laajasti hukkaamatta tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa. Analy-

sointimenetelmät on kuvattu ja dokumentoitu raporttiin. Johtopäätökset on perusteltu teori-

alla ja ne pohjautuvat tutkimuksessa tehtyyn analyysiin. 

Laadullisella tutkimuksella ei pyritä yleistettävyyteen, vaan ilmiön tarkkaan kuvaukseen, jo-

ten siirrettävyyttä/sovellettavuutta (Transferability) arvioidakseen täytyy ilmiön lähtötilanne 

kuvata niin tarkasti, että tiedon soveltuvuutta toiseen tilanteeseen pystytään arvioimaan ta-

pauskohtaisesti. (Kananen 2015, 352.) Opinnäytetyössä on kuvattu haastatteluun osallistu-

nutta päiväkotia, ryhmää, henkilökuntaa ja vanhempia niin, että lukija voi muodostaa heistä 

mielikuvan ja sitä myöten arvioida siirrettävyyttä toiseen kohteeseen tapauskohtaisesti ja 

harkintaa käyttäen. Koska tällä tutkimuksella ei ole pyritty yleistettävyyteen, vaan ilmiön 

tarkkaan kuvaukseen, tämän tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan kaikkia päivä-

kodin vanhempia, vaan kyseessä on nimenomaan vain tähän opinnäytetyöhön osallistuneiden 

vanhempien ja henkilökunnan näkemykset aiheesta. 

Riippuvuudella (Dependability) tarkoitetaan oikeaa tutkimustulosta, eli ulkopuolinen tutkija 

pääsisi samaan tulokseen aineistosta. Riippuvuutta voidaan arvioida vertaisarvioinnilla. (Kana-

nen 2015, 352.) Opinnäytetyön opponointi toimii tämän tutkimuksen vertaisarviointina. Opet-

tajien ja työelämäkumppanien antama palaute tutkimustuloksista tukevat riippuvuuden arvi-

ointia.  

Vahvistettavuus (Confirmability) on sitä, että informaation antaja vahvistaa tutkimustuloksen 

oikeaksi. (Kananen 2015, 354.) Tutkimuksen tulokset esiteltiin henkilökunnalle ennen tutki-

muksen julkaisua. Heitä pyydettiin kommentoimaan tuloksia ja ilmaisemaan mahdollisia ris-

teäviä näkemyksiään. Tutkimustuloksia arvioitiin henkilökunnan näkemysten pohjalta vielä 

uudelleen ennen tutkimuksen julkaisua. 

Saturaatio tarkoittaa aineiston kyllääntymistä. Tutkimusaineistoa kerättiin niin paljon, että 

sen sisältö alkoi toistamaan itseään, eikä uutta tietoa aiheesta syntynyt. (Kananen 2015, 355.) 

Saturaatiota arvioitiin vertailemalla sekä henkilökunnan että vanhempien vastauksia keske-

nään. Vastausten voitiin nähdä olevan saman suuntaisia keskenään. 

5 Vanhempien kokemukset osallisuudestaan 

Vanhemmille jaettiin kysely, jolla kartoitettiin vanhempien omia kokemuksia osallisuudes-

taan. Vanhemmilta kyseltiin kokemuksia ja näkemyksiä vanhempien osallisuuden nykytilasta 

ja esteistä sekä heille mieluisimmista osallisuuden muodoista. Kyselyssä oli avoimien kysymys-

ten lisäksi seitsemän numeraalista kysymystä. Kysely jaettiin kahdellekymmenellekahdelle 

perheelle, joista kymmenen palautti vastauksen. Vastausprosentti oli 45%. 

Vanhemmat kertoivat oman osallisuutensa näkyvän tapahtumiin, juhliin ja vanhempainyhdis-

tykseen osallistumisena, henkilökunnan kanssa keskusteluna ja lapsen hoitoon vaikuttamisena. 
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Yhteistyö päiväkodin kanssa koettiin pääsääntöisesti hyväksi ja lapsen päivästä keskustelemi-

nen oli merkittävä yhteistyön muoto. Vanhempien välille ei ollut muodostunut läheisiä suh-

teita. Perheen kiireet olivat yksi merkittävä osallisuuden este henkilökunnan vaihtuvuuden li-

säksi. Vanhemmilla on kuitenkin paljon halua osallistua päiväkodin yhteisiin tapahtumiin eten-

kin yhdessä lapsensa kanssa. 

5.1 Vanhempien kokemukset osallisuutensa nykytilasta 

Taulukossa 1 on esitelty vanhempien vastausten keskiarvot numeraalisiin kysymyksiin. Kaik-

kien kysymysten osalta vastaajien arviot olivat varsin hyvät. Korkeimmat arviot saivat van-

hempien kohtaaminen (4,7), vanhempien välinen tasa-arvo (4,6) ja luottamus päiväkotia koh-

taan(4,6). Näiden jälkeen tuli vanhempien kasvatustyön tukeminen (4,3) ja vanhempien osal-

lisuuden tukeminen (4,1). Hieman matalammalla, kuitenkin hyvällä tasolla oli vanhempien ko-

kemus omasta tärkeydestään kasvatusyhteisössä (3,8) ja tyytyväisyys osallisuutensa tasoon 

(3,8). Näiden arvioiden perusteella voitaisiin sanoa vanhempien osallisuuden lähtökohtien ole-

van hyvällä pohjalla, mutta on kuitenkin syytä muistaa, että vastauksia oli hyvästä vastaus-

prosentista huolimatta vain 10, joten tuloksia ei voida yleistää. Näiden arvioiden mukaan ky-

selyyn vastanneet vanhemmat kohdataan hyvin ja he ovat luottavaisia päiväkotia kohtaan. 

Vastanneet vanhemmat kokevat vanhempien välisen tasa-arvon korkeaksi ja päiväkodin tuke-

van vanhempia. Joillekin vastanneille saattaa olla hieman epäselvää, mikä heidän roolinsa on 

kasvatusyhteisössä, mutta kuitenkin kokevat olevansa tärkeä osa sitä. Vanhempien osallisuu-

delle näyttäisi olevan tilaa kasvaa, mutta tämän hetkinen tilakaan ei ole huono näiden arvioi-

den mukaan. 

 

Taulukko 1: Vanhempien arvioiden keskiarvo numeraalisiin kysymyksiin. 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

Tyytyväisyyteni omaan osallisuuteni tasoon on:

Tulen kohdatuksi päiväkodissa:

Luottamukseni päiväkotia kohtaan on:

Vanhempien välinen tasa-arvo on:

Kuinka tärkeä osa päiväkodin kasvatusyhteisöä
koet olevasi:

Päiväkoti tukee vanhempien osallisuutta:

Päiväkoti tukee perheiden kasvatustyötä:

Vanhempien arvio

Keskiarvo
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Vanhempien sanallisten vastausten mukaan yhteistyö päiväkodin kanssa koettiin hyväksi, ystä-

välliseksi, sujuvaksi, avoimeksi ja tasa-arvoiseksi. Yksi vanhempi mainitsi yhteistyön avustajan 

kanssa olevan hyvää ja hänelle merkittävää. Vastaajien mukaan henkilökuntaa on helppo lä-

hestyä, heidän kanssaan on helppo keskustella ja vanhemmat kokevat tulleensa kuulluksi. 

Eräs vanhempi kertoo, että vaihtelevista henkilökemioista huolimatta hän tulee kaikkien 

kanssa toimeen. Toinen vanhempi koki saavansa paljon tukea päiväkodista ja että ammattitai-

toinen henkilökunta on opettanut lapsille paljon. 

” Olen kokenut hyväksi. Vuorovaikutus toimii.” 

” Hyvä, kuuntelevat minua ja ovat ystävällisiä.” 

Kyselyssä pyydettiin vanhempia kertomaan, millaisista asioista he saavat tietää lapsensa päi-

väkoti päivistä. Vastaajat kertoivat keskustelevansa henkilökunnan kanssa päivittäin lapsen 

päivän tapahtumista. Heidän mukaansa vanhemmille kerrotaan lapsen syömisestä, nukkumi-

sesta, päivän ohjelmasta ja jos on tapahtunut jotain tavallisesta poikkeavaa. Vanhemmille 

kerrotaan myös lapsen mielialasta ja lapsen hassutteluista. Jotkin vanhemmat toivoivat, että 

henkilökunta kertoisi aktiivisemmin lapsen päivästä ja ottaisi rohkeammin puheeksi kaikenlai-

sia lapseen liittyviä asioita. Eräs vanhempi on ollut erityisen mielissään, kun itkuisen päiväko-

tiin jäämisen jälkeen hänelle oli lähetetty rauhoittuneesta lapsesta kuva.  

”Ilon/surun aiheista, jos on ollut jotain rutiinista poikkeavaa esim. syömisen 

kanssa, riitoja, sattunut jotain tms.” 

Vanhemmilta kysyttiin myös, että mikä on heille tärkeää tietoa lapsen päivästä kerrottaessa. 

Osa vastanneista vanhemmista koki lapsen ruokailusta ja nukkumisesta kertomisen tärkeäksi. 

Osa vanhemmista puolestaan painotti päivän ohjelman, puheenaiheiden ja poikkeavien tapah-

tumien olevan tärkeämpää tietoa. Myös lapsen mielialasta, riidoista ja kaverisuhteista halut-

tiin tietää. Yksi vanhempi halusi saada tietää erityisistä päivän aikana tapahtuneista asioista, 

jotta voi keskustella niistä illalla lapsen kanssa. Toinen vanhempi painotti, että lapsen päi-

vässä kertomisessa tärkeintä on se, että tietää lapsen tullun huomioiduksi yksilönä. 

”Tärkeää on kuulla, kuinka lapsi on syönyt ja nukkunut ja jos käyttäytymisessä 

on ollut jotain poikkeavaa.” 

”Mitä hän on tehnyt, mistä on ollut päivällä puhetta. Henkilökohtaisesti syö-

mis- ja nukkumisasiat ovat minulle toisarvoisia.” 

”Se että on jotain kerrottavaa niin tietää että lapsi on huomioitu yksilönä.” 

Vanhemmilta kysyttiin, tuntevatko he olevansa osa lapsen päiväkotipäivää ja miten. Vanhem-

mat mainitsevat erilaisien viestintämuotojen tuovan heidät osaksi lapsensa päiväkotipäivää.  
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He mainitsivat Peda.netistä löytyvien valokuvien ja päivän aikana laitettujen tekstiviestien 

olevan hyvä tapa viestiä ja tuoda vanhemman osalliseksi myös työpäivän aikana. Eräs van-

hempi kertoi olevansa mukana lapsensa päivässä myös huolehtimalla lapsen asianmukaisesta 

vaatetuksesta ja varusteista. Vastausten mukaan kuulumisten vaihto tutun henkilökunnan ja 

lapsen kanssa päivän tapahtumista tuovat vanhemman lähemmäksi lapsen päivää. Eräs van-

hempi kuitenkin sanoi, ettei koe olevansa osa lapsensa päiväkotipäivää. 

”Päiväkoti viestii hyvin lasten päivistä, mikä tuo heidän tekemisensä osaksi 

omaa päivää. Se on erittäin tärkeää.” 

”Kyllä, Peda.netissä niin paljon kuvia, että tuntuu että olisi ollut siellä pojan 

kanssa.” 

Vanhemmilta kysyttiin, millaisia vaikutusmahdollisuuksia heillä on. He kertovat voivansa vai-

kuttaa kertomalla henkilökunnalle mielipiteistään, ideoistaan ja lapsensa mielenkiinnon koh-

teista. Kyselyn mukaan vanhemmat kokivat tulevansa kuulluksi ja että henkilökunta on aktiivi-

nen mielipiteiden selvityksessä. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan kokeneet tarpeelliseksi vai-

kuttaa niin paljon, kuin mahdollisuudet antaisivat myöden. Eräs vanhempi koki Vasu-keskuste-

lun olevan erittäin kattava ja tärkeä vaikuttamisen kanava. Vanhempainyhdistys koettiin myös 

hyväksi vaikutuskanavaksi vanhemmille. Eräs vanhempi kertoi päässeensä toteuttamaan lap-

sille ohjattua toimintaa. Myös erityislapsen vanhemman antamat ideat ja tavarat lapsensa 

hoitoon olivat päässeet päiväkodissa käyttöön. 

”Ideoita kuunnellaan ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan.” 

”Uskoisin että ihan hyvät jos tahtoisin enemmän vaikuttaa. Hoitajat kyllä huo-

mioivat kaikki tarpeeni ja pyyntöni liittyen lapseeni.” 

 

5.2 Vanhempien kokemukset osallisuutensa esteistä 

Vanhemmilta kysyttiin oman osallisuutensa sosiaalisista, rakenteellisista ja päiväkodin ulko-

puolisista esteistä. Eniten vastauksia tuli sosiaalisiin, yhteistyötä rajoittaviin esteisiin ja päi-

väkodin ulkopuolisiin, perheen oman elämän tuomiin esteisiin. Yksittäisiä vastauksia tuli ra-

kenteellisiin esteisiin, jotka käsittelivät vanhempien vaikutusmahdollisuuksia. 

Kyselyssä vanhemmat mainitsevat yhteistyön toimivan, mutta henkilökunnan vaihtuvuuden 

tuovan yhteistyölle hankaluuksia. Heidän mukaansa sijaisten kanssa on hankalampaa puhua 

avoimesti kuin tutulle työntekijälle ja vakituisen henkilökunnan vaihtuvuuden vuoksi yhteistyö 

saattaa jäädä pintapuoliseksi. Vastaajat mainitsivat myös tiedottamisen heikentyneen henki-

lökunnan poissaolojen ja vaihdosten myötä. Osa vanhemmista ei ollut huomannut sosiaalisia 

esteitä osallisuudelleen. 
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” Sijaiselle ei aina tule puhuttua yhtä avoimesti, kuin vakihenkilökunnalle.” 

” Ryhmässä ollut paljon vaihtuvuutta henkilökunnan osalta ja tämä näkynyt 

tiedottamisessa (esim. kuukausikirjeitä vähemmän).” 

Perheen oma elämä tuottaa vanhempien mukaan rajoitteita osallisuudelle. Vastausten mu-

kaan pitkät työmatkat ja työn tuomat kiireet ovat esteenä niin juhliin osallistumiselle, kuin 

henkilökunnan kanssa keskustelulle. Myös kun perheessä on useampi lapsi ei osallistumiselle 

jää paljoa aikaa. Eräs vanhempi kertoi haluavansa osallistua enemmän, mutta sille ei ole tällä 

hetkellä mahdollisuutta. Eräs vanhempi kertoi etenkin aamujen olevan kiireisiä, mutta yrittä-

vänsä jäädä iltapäivisin keskustelemaan paremmin henkilökunnan kanssa. 

”Kiire vaikuttaa etenkin aamuisin. Iltapäivisin pyrin siihen, että olisi aikaa 

kohdata lapsi ja jutella päivästä henkilökunnan kanssa rauhassa.” 

Yksi vanhempi toivoisi saavansa enemmän tietoa päiväkodin toiminnasta ja tavoitteista ja 

eräs vanhempi ei tiennyt vaikutusmahdollisuuksiaan. Eräs vanhempi sanoi osallistavien tilan-

teiden puutteen olevan esteenä osallisuudelleen. Myös päiväkodin aikataulujen joustamatto-

muus oli ollut erään vanhemman toiveiden toteuttamisen esteenä. Osa vanhemmista ei ollut 

huomannut rakenteellisia esteitä osallisuudelleen. 

Vanhemmilta kysyttiin, saavatko he vertaistukea muilta vanhemmilta ja millaista. Vastausten 

mukaan vanhemmat näkevät toisiaan tuonti- ja hakutilanteissa, mutta silloin on vain vähän 

aikaa jäädä juttelemaan. Vastauksissa nousi esiin, etteivät päiväkodin vanhemmat tunne toisi-

aan, eivätkä he vietä aikaa toistensa kanssa vertaistuen merkeissä. Muutama vastaaja sanoi 

kuitenkin, ettei edes koe tarvetta saada vertaistukea päiväkodin muilta vanhemmilta. Osa 

vanhemmista sai vertaistukea lapsen ikään ja toimintaan liittyviin asioihin päiväkodin ulko-

puolelta. 

”Aina silloin tällöin keskustelemme hetken viedessäni tai hakiessamme lap-

sia.” 

”Näen muita vanhempia hyvin harvoin ja yhteisissä tilaisuuksissa on muuta 

puuhaa. En koe tarvitsevani muiden perheiden vertaistukea.” 

 

5.3 Vanhempien toiveet osallisuuden tukemisesta 

Vanhemmilta kysyttiin, millaisiin tapahtumiin ja toimintoihin he osallistuvat mieluiten päivä-

kodissa ja mihin he haluaisivat tulevaisuudessa osallistua enemmän. Osa vanhemmista kertoi 

osallistuvansa mielellään kaikkiin päiväkodin tapahtumiin. Vanhemmat olivat maininneet mie-

luisiksi tapahtumiksi vanhempainillat, Vasu-keskustelut, askarteluillat, ulkoilutapahtumat, 

luontobingon, vanhempainyhdistyksen myyjäiset, retket ja erilaiset juhlat. Moni vanhempi oli 
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maininnut, että heille on mieluista osallistua sellaisiin tapahtumiin, joissa on sekä lapsi että 

vanhempi yhdessä mukana. Erään perheen vanhemmat olivat itse olleet järjestämässä lapsille 

keramiikkapajan. Kolme vanhempaa oli maininnut Peda.netistä kuvien katsomisen olevan 

heille mieluinen tapa olla osallisena päiväkodin toiminnassa. Osa vanhemmista kertoi halua-

vansa osallistua enemmän teemapäiviin ja askarteluihin. Eräällä vanhemmalla oli idea, että 

vanhempia voitaisiin erikseen pyytää mukaan päiväkodin ulkopuolelle sijoittuvaan ohjelmaan, 

kuten luisteluun ja retkiin. 

”Yhteiset tapahtumat, joissa on sekä lapset että vanhemmat ovat meille tär-

keitä.” 

”Ryhmän Peda.net sivujen katsominen yhdessä lapsen kanssa. Siellä näkyy ku-

via arjesta, joiden avulla lapsi pystyy avaamaan päiväkotiarkeaan lähimmäi-

sille.” 

6 Henkilökunnan kokemukset vanhempien osallisuudesta 

Henkilökuntaa haastateltiin tiimeittäin. Haastattelulle oli varattu aikaa yksi tunti lasten päi-

väunien aikaan, jolloin henkilökunnan oli helpompi irrottautua lapsiryhmästä. Ensimmäiseen 

haastatteluun osallistui kolme henkilöä ja toiseen haastatteluun viisi. Haastattelulle oli etukä-

teen rakennettu haastattelurunko (Liite 5), jota seurattiin suurpiirteisesti, kuitenkin niin että 

kaikki teemat käytiin haastattelussa läpi. Haastattelu kulki omalla painollaan ja haastattelija 

kysyi tarkentavia kysymyksiä sekä nosti haastattelurungosta teemoja esiin keskusteluun sopi-

vissa kohdissa. 

6.1 Henkilökunnan kokemukset vanhempien osallisuuden nykytilasta 

Henkilökunta kertoi haastattelussa vanhempien osallisuuden nykytilasta. Keskustelussa nousi 

yhdeksi isoksi teemaksi vanhemman ja henkilökunnan välinen keskustelu. Keskustelua käydään 

päivittäin etenkin tuonti- ja hakutilanteissa sekä syvällisemmin muun muassa Vasu-keskuste-

luissa. Henkilökunnan puheesta nousi esille arvostus hyvään keskusteluyhteyteen ja suhtee-

seen vanhemman kanssa. Toinen iso teema oli vanhempien vaikutusmahdollisuudet ja mielipi-

teen huomioiminen. Haastattelun mukaan vanhemmilla on laajasti mahdollisuuksia vaikuttaa 

oman lapsensa hoitoon, mutta ryhmämuotoisella toiminnalla on aina omat rajoituksensa. Van-

hempien osallisuuteen vaikuttaa osaltaan myös henkilökunnasta lähtevä tasavertainen kohtelu 

ja vanhempien oma aktiivisuus. 

Henkilökunnan mukaan vanhempien aktiivisuus vaihtelee ja eri vanhemmat osallistuvat vaih-

televasti eri tapahtumiin. Osa vanhemmista toimii esimerkiksi vanhempainyhdistyksessä hy-

vinkin aktiivisesti. Vanhempainiltoihin osallistumisessakin oli ollut vaihtelua, toisen ryhmän 

vanhempainiltaan oli viimeksi osallistunut noin puolet perheistä ja toisen ryhmän vanhem-

painillasta puuttui vain kaksi perhettä. Henkilökunta oli huomannut, että vanhempia on 
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joskus vaikea saada motivoitua osallistumaan heidän järjestämäänsä toimintaan, mutta että 

joihinkin tapahtumiin, kuten lasten juhliin, vanhemmat osallistuvat mielellään. Heidän mu-

kaansa osallistaminen täytyisi aloittaa pienin askelin, jotta se ei kävisi liian työlääksi vanhem-

malle. Henkilökunnan mukaan vanhempi voi kuitenkin olla osallinen, vaikka ei näyttäisi sitä 

jokaiseen asiaan osallistumalla, aivan kuten lapsikin voi olla osallisena toimintaan vierestä 

seuraamalla.  

”Siis kyllähän lapsia on ryhmässä, mitkä osallistuu toimintaan olemalla aivan 

hiiren hiljaa ja seuraamalla vaan. Ne on silti niinku osallisena. Ni miksei sit ne 

vanhemmat.” 

Henkilökunnan mukaan vanhempien kanssa käydään Vasu-keskusteluita pari kertaa vuodessa, 

jolloin keskustellaan lapsen kehityksestä ja vanhempien toiveista. Henkilökunta kertoi järjes-

tävänsä tämän lisäksi vanhemmille aina tarvittaessa keskusteluaikaa, mikäli vanhemmalla on 

tarve keskustella kahden kesken työntekijän kanssa. Työntekijä kertoi painottavansa keskus-

teluajan pyytämistä etenkin, kun kyseessä on uusi vanhempi ja yhteistyö on alussa. Henkilö-

kunta oli huomannut vanhemmille olevan helpompi lähestyä tuttua henkilökuntaa ja että van-

hemmat voivat kokea joidenkin työntekijöiden kanssa keskustelemisen helpompana kuin tois-

ten. Henkilökunta painotti vaitiolovelvollisuuden tärkeyttä erityisesti työskenneltäessä pie-

nellä paikkakunnalla, jotta vanhempi pystyy puhumaan luottamuksellisesti henkilökohtaisista-

kin asioista ja että vanhemman kanssa käytävän keskustelun tulisi olla rohkaisevaa ja kannus-

tavaa. Henkilökunta kertoi myös ottavansa vanhemmat mukaan kiusaamisen ehkäisyyn ja pyy-

täneensä vanhempia kertomaan heille heti, mikäli havaitsevat kiusaamista. Henkilökunta toi-

voo vanhempien lähtevän vahvasti mukaan kasvatusyhteistyöhön ja olevan samoilla linjoilla 

henkilökunnan kanssa etenkin silloin, kun lapsen kasvu ja kehitys tarvitsee lisätukea. 

”No joillain synkkaa paremmin jonkun toisen kanssa. Ne haluaa ehkä sit mie-

lummin kertoo jotkut asiat jollekin toiselle.” 

”Et kuitenki vanhempien pitäisi pystyä lähteä täältä keskustelusta ja muutenki 

silleen, että niinku niillä olis siivet selässä. Että niitä olis niinku rohkastu ja 

kannustettu.” 

Henkilökunta kertoi käyttävänsä päivittäiseen tiedonkulkuun vanhempien suuntaan tekstivis-

tejä, puheluita, Peda.nettiä ja kasvotusten keskustelua ja että vanhemmat ottavat yleensä 

yhteyttä puheluilla, tekstiviesteillä tai kasvotusten. Henkilökunta koki, että reaalimaailmassa 

tapahtuva tiedottaminen kuten ulko-oveen kiinnitettävät laput ja kasvotusten keskustelu on 

vanhemmille selkeämpi viestinnän tapa, kuin sähköinen viestintä Peda.netin kautta. Sähkö-

posti ei ole yleisesti käytössä vanhempien ja henkilökunnan välisessä tiedonvaihdossa. Henki-

lökunta kertoi, että vanhemmat ovat olleet mielissään, kun henkilökunta on joskus laittanut 

kuvan rauhoittuneesta lapsesta vaikean päiväkotiin jäämisen jälkeen. Erilaisia 
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kommunikaation välineitä käytetään eri tilanteissa tarpeen mukaisesti, esimerkiksi yleiset tie-

dotusasiat löytyvät Peda.netistä ja lapsen henkilökohtaisista ja kehitykseen liittyvistä asioista 

keskustellaan kasvotusten. Kaupunki on järjestänyt Peda.net sivut kommunikaatiokanavaksi. 

Sivustolla on esimerkiksi kuvia, kalenteri ja kirjeitä vanhemmille. Toisen haastatellun ryhmän 

henkilökunta kertoi panostaneensa Peda.netistä löytyvän kuvagallerian käyttöön ja pyrkivänsä 

laittamaan sinne päivittäin kuvia ja tekstiä lasten päivästä. 

”Et joku tämmönen ohjeistus vanhemmille, et miten toimitaan ni on helpompi 

tottakai ilmoitta silleen yleisesti kirjeessä, Peda.netissä. Mut sit ne on ne hen-

kilökohtaiset asiat, mitä sanotaan kasvotusten.” 

”Yhä nykyaikaisille vanhemmille tuntuu olevan selvintä, että siellä on lappu 

ovessa tai seinällä ja sitte sanotaan kullekin erikseen.” 

”Ja jotenki nyt meil on tosi paljon tuolla Peda.netissä, meil on siis joka päivä 

jotain mitä ollaan tehty, kuvia, tekstiä siellä.” 

Henkilökunta kertoo tärkeimmäksi tiedonvaihtokanavaksi vanhempien kanssa päivittäin käydyt 

keskustelut lapsen päivästä tuonti- ja hakutilanteissa, jolloin vanhempi ja henkilökunta käy 

yhteistä keskustelua lapsen elämästä ja päivän kulusta. Vanhemmille kerrotaan lapsen perus-

hoitoon liittyvistä asioista, kuten syömisestä, nukkumisesta ja mahdollisista haavereista sekä 

päivän ohjelmasta. Työntekijä kertoi osallistavansa toisinaan myös lasta kertomaan hänen 

kanssaan yhdessä vanhemmalle, mitä päivän aikana on tapahtunut. Henkilökunta laittaa 

Peda.nettiin paljon valokuvia päivän aikana, jolloin vanhempi voi kuvien kautta saada käsi-

tystä lapsen päivän kulusta. Henkilökunnan mukaan vanhemmat kertovat heille esimerkiksi 

illan ja aamun tapahtumista sekä lapsen esille tuomista huolenaiheista. Henkilökunnan mu-

kaan vanhemmilla on usein vaihtelevasti aikaa jäädä keskustelemaan henkilökunnan kanssa, 

mutta henkilökunta yrittää kuitenkin kohdata jokaisen vanhemman edes nopeasti. 

”Hakutilanteessa kerrotaan päivästä tai jos lapsi on tehnyt jotain hauskaa päi-

vällä tai sitten jotain muuta. Ni kyllä me niinku keskustellaan, erittäin hyvin 

ne ottaa vastaan.” 

Henkilökunnan mukaan on tärkeää kertoa lapsen päivästä positiivisia ja kannustavia asioita. 

Lapsen päivästä kerrottaessa olisi tärkeää tulla ilmi lapsen henkilökohtainen huomioiminen, 

että lapsi ei ole jäänyt näkymättömäksi. Henkilökunta koki tärkeäksi tuoda vanhemmalle pu-

heessaan ilmi lapsen persoonan huomioimista. Henkilökunnan mukaan lapsen henkilökohtai-

sista persoonallisista tavoista keskusteltaessa vanhemmalle tuodaan näkyväksi lapsen henkilö-

kohtainen tunteminen ja huomioiminen päiväkodissa ja sitä kautta vanhempi voi luottaa lap-

sensa olevan turvallisessa hoidossa.  
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” Ykski isä sano kerranku hänen lapsensa istu potalla ja hakkas päätä seinään 

ja kiukutteli siellä, ni hän vaan sano ”Noh, se on sit kotiutunu tänne hyvin.” Se 

oli tehny kotona samalla lailla.” 

Henkilökunnan mukaan vanhemman tulee tietää lapsen kanssa selvitetyistä riidoista, jotta 

vanhempi on tietoinen lapsen mieltä painavista asioista. Aina kuitenkaan vanhemman ei tar-

vitse ottaa kotona tilanteita uudestaan esille lapsen kanssa, mikäli asiat on jo selvitetty lap-

sen kanssa päivällä. Riittää että vanhempi on tietoinen lapsen kokemuksista ja tietää lapsen 

käyneen päivällä läpi hankalia asioita. 

”Et jos on joku semmonen asia, mikä on pakko kertoa, et on tapahtunu joku, 

mut sit mä kyl aina painotan vanhemmallekin sitä, et tää on kyl käyty jo läpi, 

et mä haluun et sä tiedät, mut et tätä ei tarvii ottaa enää auki. Et se asia on 

puhuttu ja puitu ja nyt ollaan jatkettu eteenpäin, mut mä haluun et sä tiedät 

tästä asiasta.” 

Henkilökunta kertoi vanhempien pystyvän kertomaan omia toiveitaan ja mielipiteitään esi-

merkiksi Vasu-keskusteluissa ja vanhempainilloissa. Kaikkien vanhempien kanssa pari kertaa 

vuodessa käytävä Vasu-keskustelu koettiin tärkeimmäksi tavaksi selvittää vanhempien mielipi-

teitä ja toiveita, koska silloin on parhaiten aikaa kuunnella ja keskustella vanhemman kanssa. 

Toinen haastatelluista ryhmistä oli kysellyt vanhempainillassa vanhemmilta mielipiteitä muun 

muassa lapsen päivästä kertomisesta ja vanhemman osallisuudesta. Erään työntekijän edelli-

sessä työpaikassa oli ollut käytössä toiveiden puut, johon vanhemmat olivat voineet kirjoittaa 

toiveitaan esille ja hän toivoi saavansa sen käyttöön tässäkin ryhmässä. 

”Kaikkein lähimmäksi vanhempia pääse niissä kahdenkeskeisissä keskuste-

luissa.” 

”Meillähän oli vanhempien illassa kysymyksiä vanhemmille. Me kysyttiin ihan 

näitä perus, että miten toivot, että lapsi otetaan aamulla vastaan ja mitä ha-

luat kuulla lapsen päivästä ja sit oli siitä osallisuudesta myöskin.” 

Henkilökunnan mukaan vanhemmat voivat vaikuttaa melkein mihin vain oman lapsensa hoitoa 

koskeviin asioihin. Heidän mukaansa vanhemmat voivat vaikuttaa esimerkiksi lapsensa ruokai-

luun, päiväuniin, ulkoiluun ja pukeutumiseen. Työntekijä kertoi vanhempien vaikuttaneen toi-

sissa ryhmissä lapsen leikkikavereihin ja päiväunien pituuteen. Eräs työntekijä sanoi, että on 

vain henkilökunnan omasta asenteesta kiinni, kuinka paljon vanhempien toiveita otetaan huo-

mioon. Toisaalta kuitenkin keskustelussa tuli myös esille ryhmämuotoisen toiminnan tuomat 

rajoitteet. Vanhempien toiveita ei pystytä toteuttamaan, mikäli se edellyttäisi esimerkiksi 

päiväjärjestyksen muuttamista tai jos toiveet häiritsisivät koko ryhmän toimintaa. Henkilö-

kunnan kokemus oli, että vanhemmat eivät esitä paljoa toiveita ryhmän toimintaan liittyen ja 
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he sanoivat toiminnan olevan tarkoituskin olla lapsilähtöistä, ei vanhempilähtöistä. Joskus 

vanhemmilta on tullut sellaisia ideoita ja toiveita ohjelmaan, jotka eivät ole olleet varhais-

kasvatussuunnitelman mukaisia, joten ideoita ei ole voitu toteuttaa. Haastatelluista ryhmistä 

toisessa oli vanhempi tullut itse järjestämään lapsille savityöpajan ja yksi työntekijä kertoi 

edellisessä työpaikassaan vanhempien olleen hyvinkin aktiivisia tarjoamaan tämänlaista työ-

pajatoimintaa lapsille. 

”Periaatteessa melkein mun mielestä melkein kaikkeen, mikä koskee sitä omaa 

lasta. Jonkun verran toimintaan, mut kaikkeen, esimerkiksi päiväjärjestystä he 

ei pysty muuttamaan. Se on runko. Siinä voi joustaa, mut sitä ei voi muuttaa.” 

”No ei täällä, mut mä tiedän et edellisessä paikassa, missä mä olin ni siellä oli 

paljon sellasta pajatyöskentelyä, et vanhemmat halus niinku tarjota lapsille. 

Makso sitten ilmeisesti ne materiaalit ja mitä oli. Oli tosi kiva. Kiva kyllä.” 

Haastattelussa kävi ilmi, että vanhemmat harvemmin ovat aloitteellisena osapuolena otta-

massa puheeksi huolta lapsesta, vaan useimmiten henkilökunta ottaa huolensa puheeksi van-

hemman kanssa. Henkilökunnan mukaan heidän tehtävänään on oppia tuntemaan lapsi ja huo-

mata mahdolliset muutokset lapsessa, jotta voivat keskustella niistä vanhemman kanssa. Hen-

kilökunnan mukaan lapselta voi ohimennen hienovaraisesti kysellä esimerkiksi oudoista mus-

telmista tai jos lapsi käyttäytyy poikkeavalla tavalla, mutta heidän tehtävänään ei ole toimia 

sosiaalityöntekijänä tai udella liikaa perheen asioista. Henkilökunta kertoo, että heidän on 

tarvittaessa työnsä vuoksi otettava huolensa puheeksi ja puututtava siihen, mutta tapauksia 

on todella harvoin. Henkilökunnan mukaan päiväkodilla on paljon yhteistyötahoja, joiden 

kautta perhe voi saada tukea. Henkilökunnalla on hyviä kokemuksia huolen puheeksi ottami-

sesta vanhempien kanssa. Vaikeista aiheista ja alusta huolimatta yhteistyö on lopulta vahvis-

tunut ja vuorovaikutus vanhemman ja henkilökunnan välillä on muuttunut positiivisemmaksi. 

”Aika harvoin tulee sellasii tilanteita et ne olis niinku ihan, vanhemmilta tulee 

se huoli. Kyl se yleensä, jos meil on huoli jostain ni se tulee meidän kautta 

kyllä.” 

”On mulla ollu kans sellasia et selkeesti näkee, et sil lapsella ei oo hyvä olla 

tai et kotona on joku. Ni sithän meil on kyl ihan kasapäin yhteistyötahoja, mi-

hin me sitte ollaan yhteydessä.” 

Henkilökunta kokee kohtelevansa kaikkia vanhempia tasavertaisesti. He eivät anna henkilöke-

mioiden tai kahdenvälisten suhteisen vaikuttaa siihen millaista kohtelua vanhempi saa päivä-

kodista. Vaikean tilanteen tullen on tehty esimerkiksi työyhteisön sisäistä työnjakoa vanhem-

man tasavertaisen kohtaamisen takaamiseksi. Myöskään vanhemman asema ei heidän mu-

kaansa vaikuta siihen millaista kohtelua vanhempi tai lapsi saa. Lasten välinen tasa-arvo 
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koettiin hyväksi eivätkä lapset kiusaa toisiaan esimerkiksi vaatteiden perusteella. Henkilö-

kunta kertoo, että vanhemman sukupuolella ei ole merkitystä yhteistyölle ja he ovat olleet 

mielissään siitä, että myös isät ovat alkaneet olla enemmän mukana lapsensa päiväkotiar-

jessa. 

”Ja se on siis ihan sama et onks se äiti vai isä. Isät on mun mielestä erittäin 

hyvin tulleet yhtenä osana siihen lapsen päiväkotiarkeen.” 

Haastattelussa kysyttiin vanhempien välisestä vertaistuesta ja yhteydenpidosta. Henkilökun-

nan mukaan vanhemmat ovat yhteistyössä toistensa kanssa vanhempainyhdistyksen toiminnan 

kautta järjestäessään esimerkiksi tapahtumia tai hankintoja lapsille. Varsinaista vertaistuki-

toimintaa ei kuitenkaan vanhemmille olla järjestetty. Päiväkodissa on henkilökunnan mukaan 

ollut käytössä kaverilista, johon vanhemmat ovat voineet laittaa yhteystietonsa muille van-

hemmille jaettavaksi, mutta vanhempien väliselle kommunikaatiolle ei päiväkodilla ole erik-

seen järjestetty kanavaa. Henkilökunnan mukaan kaverilista ei kuitenkaan ole välttämättä 

tarpeellinen nuorimpien lasten keskuudessa, koska heillä ei ole vielä muodostunut syviä kave-

risuhteita. Toisessa haastatteluun osallistuneessa ryhmässä oli edellinen vanhempainilta to-

teutettu vanhempien tutustumisiltana, jolloin vanhemmat saivat tutustua toisiinsa toiminnan 

kautta. Vanhemmat olivat tutustumisillan aikana ottaneet toisiinsa vaihtelevasti kontaktia, 

jolloin tutummat ja rohkeammat vanhemmat olivat olleet enemmän kontaktissa toisiinsa, 

kuin vieraammat ja aremmat.  

”Niin ja vanhempainyhdistyksessäkin ehkä mietitään enemmän asioita, että 

mitä tässä päiväkodissa, ettei se mikään vertasryhmä oo. Vaan mitä niinku 

mitä retkiä tai vehkeitä tai tapahtumia järjestettäs.” 

6.2 Henkilökunnan kokemukset vanhempien osallisuuden esteistä 

Haastattelussa nousi esiin vanhemman osallisuuteen vaikuttavia rajoittavia tekijöitä. Osa van-

hemman osallisuuden esteistä johtui päiväkodin henkilökunnan kiireestä tai kommunikaatiovä-

lineiden toimimattomuudesta. Osa esteistä oli päiväkodin ulkopuolisia esteitä, kuten perheen 

kiireet. Osa esteitä puolestaan oli kahdenkeskeisistä suhteista johtuvia tai vaikeista asioista 

keskustelemisen haasteita.  

Henkilökunta kertoi huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön haasteista. Vaikeista asioista kes-

kustelu saattaa olla hankalaa, koska henkilökunta pelkää pilaavansa hyvän yhteistyön tai louk-

kaavansa vanhempia ottaessaan puheeksi arkoja asioita ja huoltaan lapsesta. Henkilökunta ei 

halua satuttaa tai loukata vanhempia vaatiessaan heitä mukaan intensiivisempään lapsen kas-

vun tukemiseen, vaan toivoo vanhempien tulevan mukaan yhteistyöhön silloin kun sitä tarvi-

taan. Henkilökunnalla on kuitenkin hyviä kokemuksia hankalien ja arkojen asioiden puheeksi 

ottamisesta, jolloin vaikean tilanteen jälkeen yhteistyö vanhemman kanssa on vahvistunut. 
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”Mä pelkään, että ei niinku satuta niin paljon heitä, että se pilaa sen yhteis-

työn ja sen luottamuksen. Että mä en halua, että vanhemmille tulee semmo-

nen arka olo ja sellanen kipu, että se ei halua niinku kohdata meitä.” 

Eräs työntekijä puhui henkilökunnan ja vanhemman välisestä luottamuksesta. Työntekijän 

mukaan tänä vuonna ei ole ollut ilmassa epäluottamusta tai avoimia konflikteja vanhempien 

ja henkilökunnan välillä. Hänen mukaansa luottamus saattaa kuitenkin mennä pilalle, mikäli 

lapsesta on usein negatiivista sanottavaa tai vanhempi joutuu jatkuvasti kuulemaan lapsensa 

käytöksen olevan jotenkin epänormaalia. Samoin luottamus saatetaan pilata, jos vanhemman 

kanssa kommunikoidaan epäasiallisesti esimerkiksi lokeroihin kiinnitettävillä lapuilla henkilö-

kohtaisen kohtaamisen sijaan. Vanhemman henkilökohtaiselle kohtaamiselle pitäisi järjestää 

aikaa ja keskustelun täytyisi olla vanhemmuutta tukevaa. Työntekijä kertoi, että vanhempi oli 

joskus kokenut vanhempainkeskustelun kuulusteluna ja että jotkut vanhemmat voivat kokea 

olevansa velvoitettuja vastaamaan kaikkiin henkilökunnan esittämiin kysymyksiin, vaikka näin 

ei ole ja tästä syystä henkilökunnankin on tiedostettava miten paljon perheen asioista voi 

udella.  

”Silleenhän sen vanhempien kanssa sen suhteen saa pilattua, että aina jotenki 

sanoo, et ei tää oo normaalia mitä sun lapsi tekee, et onks teillä kotona ja 

näin. Se on heti niinku vaativa ja syyttävä sormi.” 

”Että jos ei vanhemmat halua kertoa, ni ei. Ei saa liian pitkälle mennä. Ei se 

oo lastentarhan, päiväkodin työntekijöiden tehtävä, ei.” 

Henkilökunta kertoo käyttävänsä yhtenä tiedottamisen välineenä Peda.net sivustoa, jonne he 

laittavat muun muassa kuvia, kirjeitä ja muita tiedotteita. Henkilökunnan mukaan osa van-

hemmista käyttää sivustoa aktiivisesti, mutta osa vanhemmista kokee sen hankalaksi. Sivusto 

ei heidän mukaansa toimi kunnolla kaikissa puhelimissa ja jotkut vanhemmat ovat tottumatto-

mia tietotekniikan käyttämisessä. Henkilökunta ei ole varma, kuinka paljon vanhemmat lop-

pujenlopuksi lukevat Peda.netistä löytyviä tiedotteita, koska sivustolla ei turvallisuussyistä 

ole kommentointimahdollisuutta. Henkilökunta pohti, että kommentointi Peda.netissä voisi 

olla mielenkiintoinen kommunikaatioväline ja samalla avaisi yhden kanavan vanhempien väli-

selle keskustelulle, mutta epäili myös, että kommentointi ei välttämättä pysyisi aina asialli-

sena. 

”Niin se mikä on niinku harmi et on tietty porukka, joka käy lukemassa, mut 

toiset kokee sen kauheen vaikeeks jotenki käydä siellä.” 

”Se vois toisaalta olla ihan kivakin, jos se olis positiivisessa mielessä kommen-

tointia.” 



 31 
 

 

Henkilökunta kertoi lapsen päivästä keskustelemisen haasteina olevan vanhempien kiire, hen-

kilökunnan tietämättömyys lapsen päivästä ja hankalista asioista keskustelemisen vaikeus. 

Vanhemmalla ei välttämättä ole hakutilanteessa aina aikaa jäädä juttelemaan henkilökunnan 

kanssa tai vanhempi saattaa olla niin väsynyt työpäivän jälkeen, että kohtaaminen jää hyvin 

lyhyeksi. Vanhempien keskusteluntarve ja -halukkuus on vaihtelevaa, joten henkilökunta käyt-

tää lapsen päivästä keskusteluun eri verran aikaa vanhemman mukaan, mutta pyrkii kuitenkin 

huomioimaan jokaisen vanhemman edes lyhyesti. Henkilökunnalla ei välttämättä ole aina eri-

tyistä tai yksilöllistä kerrottavaa lapsen päivästä, koska juuri kyseinen työntekijä ei ole ollut 

lapsen kanssa päivän aikana tai lapsen päivässä ei ole tapahtunut mitään tavallisesta poikkea-

vaa. Henkilökunta yrittää kuitenkin kertoa lapsen päivästä edes jotain yleisesti esimerkiksi 

ohjelmasta. Eräs työntekijä oli kohdannut tilanteen, jossa vanhemmalle toistuvasti kerrottiin 

lapsesta epäolennaisia perushoidon asioita sen sijaan että oltaisiin kerrottu esimerkiksi lapsen 

onnistumisista, jolloin vanhempaa ei enää lopulta kiinnostanut kuulla lapsen päivästä. 

Henkilökunta kertoo lapsen päivästä keskustelun olevan joskus hankalaa, mikäli lapsesta olisi 

toistuvasti negatiivista kerrottavaa. Henkilökunta ei halua tehdä hakutilanteista liian raskaita 

vanhemmalle kertomalla jatkuvasti negatiivisia asioita lapsesta. Henkilökunta kertoi, että 

vanhemman kanssa voidaan yhdessä keskustella ja sopia, mistä asioista on tarpeen mainita 

erikseen ja mikä asiat sisältyvät hänen lapsensa normaaliin päivään. Henkilökunta ei halua 

luoda vanhemmalle negatiivista kuvaa lapsesta tai luoda huonoa keskusteluilmapiiriä, vaan 

tukea lasta ammattitaitoisesti. 

”Ei pitäis vanhemmalle olla raskasta tulla hakemaan lasta. Että jättää mie-

luummin vaikka kokonaan sanomatta niistä lapsen kujeista.” 

”Vaikka viimesenä päivänä viikosta voi keskustella et nyt on ollu viikolla täm-

mösiä tapahtumia.” 

Haastattelun mukaan henkilökunta tiedostaa lapsiperheen arjen tuomat haasteet vanhempien 

osallisuudelle. Työmatkat ja vaihtelevat työajat vievät ison osan vanhempien päivästä, jolloin 

lapsen kanssa olemiselle jää iltaisin vain vähän aikaa. Myös henkilökohtaiset syyt, kuten us-

konto saattaa henkilökunnan mukaan olla esteenä osallistumiselle. Eroperheissä saattaa las-

ten vuoroviikot tuoda haasteita myös vanhemman osallisuudelle, kun lapsi ei ole joka viikko 

vanhemman luona. Henkilökunta arvostaa perheen yhteistä aikaa ja kokee liian hanakan osal-

listamisen olevan perheelle enemmänkin rasitteeksi ja perheen yhdessäolosta pois.  

”Se on niinku se arki siellä, ni mun mielestä ei edes pidä vaatia siinä vaiheessa 

niiltä yhtään mitään ylimääräistä. On sen hetken sen oman lapsen kanssa, kun 

siihen on aikaa ja mahdollisuus.” 
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Henkilökunnasta tuntuu, että uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä heitä painostetaan 

osallistamaan vanhempia, joka puolestaan saattaa tuntua vanhemmista painostavalta. Heidän 

mukaansa vanhemmalta ei pitäisi vaatia liian paljon aikaa vievää osallistumista, vaan tukea 

perhettä viettämään yhteistä aikaa keskenään. Osallisuudelle tulisi heidän mukaansa löytää 

sellaisia muotoja, jotka olisivat mahdollisimman vaivattomia vanhemmille. Henkilökunta koki, 

että isojen kirjoitustehtävien kuten kyselyiden täyttäminen on vanhemmille liian raskasta ja 

näiden tilalle voitaisiin keksiä vaivattomampia tapoja. 

”Tommonen että vanhempien pitää vaivautua kotona jotakin kirjoittamaan ni 

tuntuu olevan niinku ylivoimaista, et sen pitäis olla jotakin yksinkertaisempaa. 

Jotakin minkä voi eteisessä tehdä tai laittaa tarran johonkin tiettyyn loke-

roon, joka kenties vois saada kenties enempi osallistumaan.” 

Henkilökunta kokee, että vanhemmat ovat luottavaisia ja tyytyväisiä päiväkodin toimintaan, 

vaikka eivät pysty osallistumaan kaikkeen järjestettyyn ohjelmaan. Ammattitaitoisella ja tur-

vallisella varhaiskasvatuksella henkilökunta kokee antavansa vanhemmille apua kiireen kes-

kellä, jolloin vanhemmat voivat luottaa lapsensa olevan hyvässä hoidossa omista kiireistään 

huolimatta. Henkilökunta yrittää helpottaa perheen kiirettä esimerkiksi huolehtimalla lapsen 

riittävästä liikunnasta, jotta perheen ei tarvitse käyttää lyhyttä iltaansa lasten liikuntasuosi-

tusten täyttämiseen. 

”Et sitä vaan uskoo ja luottaa et ”joo että hyvin siellä menee kaikki” ja lapsi 

on tyytyväinen ja näin. Mut että jos ei jaksa joka vanhempainiltaan tai joka 

juttuun osallistua tai muuta, ni se ei tarkoita sitä, ettei olis kiinnostunut.” 

Haastattelussa henkilökunta kertoi kohtelevansa kaikkia vanhempia tasa-arvoisesti. Vaihtele-

vista henkilökemioista ja kahdenvälisistä suhteista huolimatta henkilökunta pyrkii hoitamaan 

yhteistyön vanhempien kanssa niin, että kaikki vanhemmat saavat päiväkodista tasapuolista 

kohtelua. Eräs työntekijä kertoi, kuinka työyhteisön sisäisellä työnjaolla oltiin saatu taattua 

vanhemman tasavertainen kohtelu eräässä hankalassa tilanteessa. Epätasa-arvoinen kohtelu 

ei kuitenkaan ole ollut vieras ilmiö henkilökunnan työurien aikana toisissa yksiköissä ja työyh-

teisöissä työskennellessä. Työntekijä kertoi aikaisemmassa työyhteisössään vanhempien saa-

neen epätasa-arvoista kohtelua esimerkiksi vanhemman ammatin mukaan. 

”Olen ollu työyhteisössä, missä vanhempien titteli oli kova sana. Ihan järkyttä-

vää.” 

Henkilökunta nosti esiin, kuinka uusitun varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä uu-

det ohjeistukset Vasu-keskusteluiden pitämisestä on tuonut rajoitteita vanhemman valinnan-

vapaudelle ja vaikutusmahdollisuuksille. Henkilökunta kertoi, että Vasu-keskustelun on ennen 

voinut pitää kuka vain ryhmän työntekijöistä, mutta nykyään sen pitää varhaiskasvatuksen 
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opettaja. Näin ollen vanhempi ei heidän mukaansa voi vaikuttaa siihen, kenen kanssa käy lap-

sensa Vasu-keskustelun, joka puolestaan saattaa vaikuttaa esimerkiksi siihen, kuinka vapaasti 

vanhempi uskaltaa keskustella tuen tarpeesta tai ristiriidoista. Henkilökunta haluaisi antaa 

vanhemmille enemmän valinnanvapautta valita keskustelukumppaninsa ja vaikka ottaa tarvit-

taessa useamman työntekijän keskusteluun mukaan, mutta sille ei ole tällä hetkellä mahdolli-

suutta tai resursseja. 

”Mutta nyt mun mielestä on vähän hassua se, et jos ryhmässä lastentarhan-

opettaja pitää vasukeskustelut. Silloin vanhemmille ei edes anneta mahdolli-

suutta valita, kenen kanssa keskustelee.” 

”Voihan se olla vanhemmillekin sitten, että jos on jotain eriäviä näkemyksiä 

jostain asiasta tai jos on joku vähän ristiriitatilanne. Ja sit siin on se yks päivä-

kodin edustaja, jonka kanssa ehkä tää on tää tällanen kemia.” 

Haastattelun mukaan henkilökunnan olettamukset vanhemman tietämyksestä tai taidoista 

saattavat johtaa siihen, ettei vanhemman oleteta tarvitsevan apua vanhemmuuteen tai van-

hempi ei kehtaa pyytää apua. Henkilökunnan mukaan joillain vanhemmilla on tarvetta van-

hemmuuden tukemiselle mutta joillain ei. Osa vanhemmista on heidän mukaansa ollut hyvin 

mielissään saadessaan käytännön vinkkejä lapsen kasvatukseen, mutta jotkin vanhemmat ovat 

kokeneet tuen tarjoamisen turhana. Eräs työntekijä nosti esiin toiveensa siitä, että neuvo-

lassa kiinnitettäisiin enemmän huomiota vanhemmuuden tukemiseen lapsen kehityksen seu-

raamisen lisäksi. 

”Monetki vanhemmat on tullu, et miksei meille oo näit puhuttu vaik neuvo-

lassa. Ku mä oon sit jääny vähän kysymysmerkkinä et eikö oikeesti puhuta.” 

Henkilökunta oli huolissaan sijaisten suuresta tarpeesta ja vaihtuvuudesta. Heidän mukaansa 

yhden viikon aikana saattaa olla useita eri sijaisia, joista harva on lapsille ennestään tuttu ja 

joskus saattaa tulla tilanne, jolloin esimerkiksi aamulla ei ole yhtään tuttua aikuista otta-

massa lapsia vastaan. Työntekijä ajatteli, että lapset tuntisivat sijaiset paremmin, mikäli 

kiertävien sijaisten määrää voitaisiin lisätä, koska silloin samat ihmiset olisivat useammin si-

jaistamassa. Vanhemman ja lapsen kohtaaminen henkilökohtaisesti esimerkiksi tuontitilan-

teessa saattaa heidän mukaansa olla hankalaa, kun aamuisin on vähän henkilökuntaa. Henki-

lökunta oli huolissaan työssäjaksamisesta ja henkilöstöresurssien vähyydestä. Työntekijä ker-

toi lukeneensa mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomista, jossa sanottiin päiväkodin tiukkojen 

henkilöstöresurssien myötä alan olevan niin raskas, ettei nykyinen henkilökunta jaksa olla 

enää alalla. Henkilökunta sanoi työn raskauden näkyvän myös siinä, ettei ala houkuttele tar-

peeksi uusia työntekijöitä. Päiväkodin arki ei kuitenkaan aina näyttäydy vanhemmille asti 

yhtä raskaana, koska henkilökunta kertoo antavansa vanhemmille siitä positiivisemman kuvan, 

kuin mitä se ehkä todellisuudessa on. Henkilökunta toivoi vanhempien ottavan enemmän 
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kantaa päiväkodin resurssien vähyyteen yhteiskunnallisella tasolla vaatien muutosta ja resurs-

seja laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi.  

”On ehkä pyritty et tääl olis joku tuttu. Ehkä joku oma henkilökunta aamulla, 

mut kun se ei aina oo niin, ni tääl on voinu olla joku vieras ottamassa lapset 

vastaan.” 

”Niin, eihän me niit tuolla näytetä, kun itteltä tekis mieli repii hiukset 

päästä, ku hermot meinaa mennä.” 

Henkilökunnalta kysyttiin vanhempien välisestä kommunikaatiosta ja vertaistuesta. Heidän 

mukaansa päiväkodin puolesta ei ole järjestetty nimenomaan vertaistukea tarjoavaa toimin-

taa vaan vanhemmat kohtaavat toisiaan esimerkiksi vanhempaintoimikunnan yhteydessä ja 

heidän tutustumisensa toisiinsa on vanhempien omasta aktiivisuudesta riippuvaista. Henkilö-

kunnan mukaan vanhemmille ei ole järjestetty erikseen kanavaa vanhempien keskinäiselle 

keskustelulle. Toisen ryhmän henkilökunta kertoi, että vanhempien yhteystietoja ei oltu tänä 

vuonna kerätty kaverilistaa varten, koska vanhempainiltaan, jossa sitä oltaisiin kerätty, ei 

osallistunut paljoa vanhempia ja tietosuojalain tuoman rajoitteen myötä listaa ei ole voitu 

kiinnittää vapaasti näkyville esimerkiksi ryhmän eteiseen. 

 

6.3 Henkilökunnan unelmakuva vanhempien osallisuudesta 

Henkilökuntaa pyydettiin kuvailemaan, millaista olisi, jos heidän ryhmässään vanhempien 

osallisuus olisi todella hyvällä tasolla, sellaisella ideaalitasolla, josta he oisivat olla oikein yl-

peitä. Henkilökunta kuvaili osallisuuden näkyvän silloin hyvänä yhteistyönä ja vuorovaikutuk-

sena. Päiväkodissa olevat teemat ja tavoitteet olisivat mukana toiminnassa myös kotona. Van-

hemmat tulisivat mielellään aamulla tuomaan lapsiaan päiväkotiin ja viettäisivät itsekin siellä 

aikaansa. Vanhemmat olisivat kiinnostuneita päiväkodin tapahtumista ja olisivat myös mukana 

tuottamassa lapsille ohjelmaa esimerkiksi työpajojen muodossa. Tiedonkulku olisi toimivaa ja 

tiedottamiselle olisi löytynyt jokaiselle vanhemmalle parhaiten sopivimmat tavat. Lapsen 

kummatkin vanhemmat olisivat yhtä paljon mukana päiväkotiin liittyvissä asioissa ja isovan-

hemmatkin olisivat mukana yhteistyössä. Vanhemmat olisivat aktiivisesti vaikuttamassa myös 

valtakunnallisella tasolla ja vaatisivat päiväkodille lisäresursseja, kuten pienempiä ryhmäko-

koja, riittäviä tiloja ja lisähenkilökuntaa laadukkaan varhaiskasvatuksen takaamiseksi. 

”Tietenki se et ne olis kauheen kiinnostuneita kaikesta mitä me tehdään. Lukis 

kaikki tiedotteet mitä me kirjotetaan.” 

”Yhteistyö, siis mä haluaisin niinku nähdä, että jos me päätettiin just oman 

vuoron odottaminen, jos me harjoitellaan se päiväkodissa, niin et ne tukee ei 
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vain omassa kodissa, vaan myös isovanhemmat pikkuhiljaa mukana. Se olisi to-

della loistavaa et me tehtäisiin kaikki samaa työtä.” 

7 Yhteenveto 

Vanhempien osallisuuden nykytilaa tutkiessa haettiin vastausta tutkimuskysymykseen ”Miten 

vanhempien osallisuus on toteutunut tällä hetkellä?” ja siitä johdettuihin kysymyksiin ”Miten 

vanhempien osallisuus näkyy tällä hetkellä?” ja ”Mitkä ovat vanhempien osallisuuden es-

teet?”.  

Kyselyyn vastanneiden vanhempien ja haastatteluun osallistuneiden työntekijöiden vastauk-

sissa oli nähtävissä yhteneväinen näkemys vanhempien osallisuudesta. Tutkimuksessa vanhem-

pien osallisuus näkyy osallistumisessa, huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä, kommuni-

kaatiossa, vaikutusmahdollisuuksissa, henkilökunnan ja vanhempien välisessä suhteessa ja ta-

savertaisessa kohtaamisessa. Sekä vanhemmat että henkilökunta kokivat yhteistyön toimi-

vaksi, mutta kumpikin näki henkilökunnan vaihtuvuuden ja arjen kiireiden tuovan sille haas-

teita.  

Vastausten mukaan vanhempien osallistuminen erilaisiin tapahtumiin oli yksi konkreettinen 

osallisuuden ilmentymä. Vanhemmat kertoivat osallistuvansa mielellään erilaisiin tapahtu-

miin, joita päiväkoti järjestää, mutta osallistumisen esteeksi nähtiin perheen kiireinen elämä. 

Henkilökunnan vastauksissa nousi esiin vanhempien vaihteleva osallistuminen. Heidän mu-

kaansa joihinkin tapahtumiin osallistuu monia vanhempia ja joihinkin vähemmän, jotkin van-

hemmat ovat hyvinkin aktiivisia osallistumaan ja joidenkin vanhempien osallistuminen on sup-

peampaa. Vanhemmat kokivat osallisuutensa näkyvän juhliin ja tapahtumiin osallistumisena, 

henkilökunnan kanssa keskusteluna ja vaikuttamisena lapsensa hoitoon. Vanhempien vastaus-

ten mukaan he osallistuvat mielellään etenkin sellaisiin tapahtumin, joihin he voivat osallis-

tua yhdessä lapsensa kanssa. 

Yhteistyö vanhempien ja päiväkodin välillä koettiin tärkeäksi. Kyselyyn vastanneet vanhem-

mat kokivat yhteistyön ystävälliseksi, sujuvaksi, avoimeksi ja tasa-arvoiseksi. Vanhempien 

vastauksissa nousi esiin tunne kuulluksi tulemisesta ja keskustelun helppoudesta. Huoltajien 

kanssa tehtävää yhteistyötä tukee tasa-arvoinen kohtaaminen, luottamus ja keskinäinen koh-

taaminen (Opetushallitus 2016, 33). Kyselyyn vastanneet vanhemmat antoivat erittäin hyvät 

numeraaliset arvosanat asteikolla 1-5 vanhempien väliselle tasa-arvolle (4,6), luottamukselle 

päiväkotia kohtaan (4,6) sekä kohdatuksi tulemiselleen (4,7).  

Henkilökunta kertoi kiinnittävänsä huomiota luottamuksen ja keskusteluyhteyden säilyvyy-

teen, jotta yhteistyö toimisi hankalissa ja haastavissakin kasvatusyhteistyön tilanteissa. Luot-

tamuksen rakentumiseen tarvitaan aikaa, kunnioitusta, kohtaamista ja dialogia (Kaskela & 

Kekkonen 2008, 36). Keskustellessaan vanhempien kanssa henkilökunta kertoi kiinnittävänsä 
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huomiota kannustavaan ja lasta huomioivaan puheeseen luottamuksellisen ja kunnioittavan 

suhteen luomiseksi. Sekä henkilökunta, että vanhemmat olivat yhtä mieltä siitä, että henkilö-

kunnan vaihtuvuus ja sijaiset heikentävät yhteistyötä ja vuorovaikutusta perheen ja päiväko-

din välillä.  

Tutkimuksessa tuli ilmi, että päivittäiseen tiedonvaihtoon vanhempien ja henkilökunnan vä-

lillä käytetään puheluita, tekstiviestejä, Peda.nettiä ja kasvotusten keskustelua. Henkilö-

kunta koki, että joillekin vanhemmille sähköiset tiedottamisen tavat voivat olla hankalia ja 

reaalimaailmassa tapahtuvan tiedottamisen olevan käytännössä toimivampi tapa saada tarvit-

tava tieto kulkemaan kaikille vanhemmille asti. Henkilökunta kertoi, että Peda.net ei toimi 

hyvin joissain puhelimissa. Toisessa ryhmässä Peda.nettiin laitettiin päivittäin valokuvia las-

ten päivästä, joka nousi useasti positiivisesti esiin vanhempien vastauksissa. Vanhemmat koki-

vat valokuvien olevan heille erittäin hyvä tapa päästä mentaalisesti osaksi lapsensa päiväkoti-

päivää. Tästä on nähtävissä se, että ne vanhemmat, jotka ovat ottaneet Peda.netin aktiivi-

seen käyttöönsä kokevat sen positiivisena ja osallisuutta lisäävänä asiana. Osa vanhemmista ei 

kuitenkaan syystä tai toisesta käytä sivustoa yhtä aktiivisesti, vaan haluaa saada tiedon jollain 

muulla tavalla. 

Yhtenä tutkimuksen lähtökohtana oli vuoden 2018 Raaseporin asiakasarvioinnin perusteella 

ilmi tulleet vanhempien ilmaisemat tiedottamisen puutteet (Raaseporin kaupunki 2018). Asia-

kasarvioinnin mukaan vanhemmat eivät koe saaneensa tarpeeksi tietoa muun muassa lapsensa 

päivästä. Tämän tutkimuksen aineistosta ilmeni joitain tiedottamisen esteitä. Peda.netin mo-

biilikäytössä koettiin olevan ongelmia joidenkin laitteiden osalta, joten kaikki vanhemmat ei-

vät henkilökunnan mukaan koe sivuston käyttöä sujuvaksi. Henkilökunta nosti myös esiin 

Peda.netissä kommentoinnin eston, jonka takia sivustoa ei voida käyttää kuin yksipuoliseen 

tiedottamiseen. Kommentointimahdollisuuden kautta voitaisiin avata vanhempien välille yksi 

keskustelukanava. Henkilökunta kuitenkin mainitsi eston taustalla olevan pelko asiattomasta 

kommentoinnista. Päivittäiselle lapsen päivästä keskustelulle haasteeksi ilmeni kiireiset haku-

tilanteet ja henkilökunnan tietämättömyys lapsen päivän tapahtumista. Vanhemmilla ei vält-

tämättä ole aina paljoa aikaa jäädä keskustelemaan henkilökunnan kanssa päivän tapahtu-

mista, joten tiedonvaihto saatetaan hoitaa hyvinkin nopeasti. Hakutilanne iltapäivisin saattaa 

myös tapahtua sellaisessa vaiheessa, jolloin lapsen kanssa päivän aikana ollut työntekijä ei 

ole enää lasta haettaessa paikalla, jolloin lapsen luovuttava työntekijä ei pysty kertomaan 

paljoa lapsen päivästä. Henkilökunta pyrkii kuitenkin kertomaan aina jotain edes yleisesti päi-

vän ohjelmasta. Vanhemmat kokivat keskustelun olevan hankalampaa sijaisten kanssa kuin va-

kituisen henkilökunnan kanssa.   

Sekä vanhemmat että henkilökunta kertoivat käyvänsä keskustelua lapsesta päivittäin tuonti- 

ja hakutilanteissa. Vastausten mukaan keskustelussa vaihdetaan tietoa tärkeistä lasta koske-

vista asioista, kuten perushoidosta tai päivän ohjelmasta. Kyselyyn vastanneiden vanhempien 
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mielestä on tärkeää tietää perushoidon asioiden lisäksi tavallisesta poikkeavista asioista, uu-

sista kokemuksista, lapsen mielialasta sekä sosiaalisista suhteista. Henkilökunta koki tärkeäksi 

kertoa lapsen päivästä jotain yksilöllistä ja positiivista. Sekä vanhemmat että henkilökunta 

olivat vastauksissaan yhtä mieltä siitä, että keskustelussa on tärkeää ilmaista lapsen henkilö-

kohtainen huomioiminen. Tutkimuksen yhtenä lähtökohtana oli tutkia, mistä johtuu, etteivät 

vanhemmat koe saavansa tarpeeksi tietoa lapsen päivästä. Tutkimuksessa ilmi tulleet lapsen 

päivästä kertomisen aiheet olivat yhteneväiset sekä vanhempien että henkilökunnan puheissa; 

henkilökunta kokee painottavansa keskustelussa samoja asioita, kuin vanhemmat kokevat tär-

keäksi tietää. Ehkä ongelmana onkin ennemmin tiedon määrä, kuin aiheet. Henkilökunnan il-

maisema tietokatkos hakutilanteissa, kun osa henkilökunnasta on jo lähtenyt kotiin saattaa 

olla yksi syy tiedon vähyyteen. Vanhemmat kokivat olevansa paremmin osana lapsen päivän 

tapahtumia, mikäli kasvokkain keskustelun lisäksi käytetään esimerkiksi valokuvia tai teksti-

viestejä. Monipuolinen viestintä lapsen päivästä erilaisia kanavia käyttäen voisi tuoda helpo-

tusta tähän viestinnän ongelmaan. 

Tutkimukseen osallistuneiden vanhempien mielestä vanhemman vaikutusmahdollisuudet koet-

tiin hyviksi, kun puhutaan oman lapsen hoitoa koskevista asioista. Henkilökunnan mukaan van-

hemmat voivat vaikuttaa lapsensa perushoitoon, kuten ruokailuun, päiväuneen ja vaatetuk-

seen, mutta koko ryhmän toimintaan vaikuttaminen ei ole aina mahdollista ryhmämuotoisen 

toiminnan tuomien rajoitteiden vuoksi. Vastausten mukaan vanhempien mielipidettä selvite-

tään esimerkiksi Vasu-keskusteluissa, vanhempainilloissa ja päivittäisessä keskustelussa. Kyse-

lyyn vastanneet vanhemmat kokivat vaikutusmahdollisuutensa hyväksi ja eräs vanhempi ker-

toi, ettei hänellä ole tarvetta vaikuttaa niin laajasti, kuin mahdollisuuksia olisi. 

Tutkimuksessa kävi ilmi, että vanhempien väliselle kanssakäymiselle on vanhempainyhdistystä 

lukuun ottamatta vain vähän tilanteita. Tuonti- ja hakutilanteet ovat kiireisiä, eivätkä van-

hemmat vastaustensa mukaan ehdi keskustella toisensa kanssa. Vanhempien vastausten mu-

kaan heillä ei ole tarvetta saada vertaistukea päiväkodin muilta vanhemmilta, vaan he saavat 

sitä tarpeeksi päiväkodin ulkopuolelta. Henkilökunta kertoi, ettei vanhempien välille ole jär-

jestetty päiväkodin puolesta kommunikointikanavaa. Vanhempien välistä kanssakäymistä tai 

yhteisöllisyyttä ei kylläkään edes vaadita varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, mutta se 

nähdään muuta toimintaa tukevana asiana. 

Yhdeksi isoksi teemaksi vanhempien osallisuuden esteille tutkimuksessa nousi kahden ihmisen 

väliset sosiaaliset suhteet. Vanhemmat kertoivat henkilökunnan vaihtuvuuden ja sijaisten vai-

kuttavan siihen, kuinka vapaasti pystyvät kertomaan asioistaan. Henkilökunta kertoi vaikeista 

asioista keskustelemisen olevan joskus hankalaa, sillä he pelkäävät sen vaikuttavan vanhem-

man ja työntekijän väliseen luottamukseen negatiivisesti. Toisaalta he kuitenkin kertoivat 

vaikeista asioista keskustelemisen syventäneen suhdetta ja vieneen sitä lopulta parempaan 

suuntaan. Henkilökemioiden myötä vanhemman tasavertainen kohtaaminen saattaa joissain 
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tilanteissa olla hankalaa, mutta henkilökunta kertoi hoitavansa tilanteet ammattitaitoisesti. 

Eräs vanhempi koki, että joidenkin työntekijöiden kanssa tulee paremmin toimeen, kuin tois-

ten, mutta että hänet kuitenkin kohdataan tasavertaisesti. 

Sekä vanhemmat että henkilökunta kertoivat toiseksi isoksi esteeksi vanhempien osallisuu-

delle perheen kiireisen arjen, joka johtuu muun muassa pitkistä työpäivistä ja työmatkoista. 

Vanhempien vastauksissa tuli ilmi, että työkiireet olivat estäneet esimerkiksi juhliin osallistu-

misen sekä aamuisen keskustelun henkilökunnan ja muiden vanhempien kanssa. Henkilökunta 

oli huomannut, että vanhemmilla ei ole aina aikaa jäädä juttelemaan lapsen asioista, koska 

pitkien työpäivien myötä perheillä on kiire kotiin. Henkilökunta koki, ettei vanhemmilla vält-

tämättä ole iltaisin aikaa perehtyä päivähoitoasioihin, sillä perheiden illat kuluvat arjen rutii-

neihin ja perheen yhdessäoloon ja että liian hanakka osallistaminen saattaisi tuntua perheistä 

painostavalta. Henkilökunta kertoi uskovansa vanhempien olevan kuitenkin luottavaisia lap-

sensa varhaiskasvatuksen, vaikkeivat aina pystykään osallistumaan itse niin aktiivisesti. He il-

maisivat myös ymmärtävänsä osallisuuden näyttäytyvän hyvinkin erilailla yksilön mukaan, eikä 

osallistumattomuus välttämättä kerro osallisuuden tasosta. 

Vanhempien osallisuuden vahvistamismahdollisuuksia haettiin toisessa tutkimuskysymyksessä 

”Miten vanhempien osallisuutta voitaisiin kehittää?” ja siitä johdetuilla kysymyksillä ”Millaista 

olisi hyvä vanhempien osallisuus?” ja ”Mitkä ovat vanhemmille mielekkäitä osallisuuden lisää-

misen tapoja?”  

Henkilökunnan unelmakuva hyvästä vanhempien osallisuudesta sisältäisi hyvää yhteistyötä ja 

vuorovaikutusta. Päiväkodin teemat ja tavoitteet näkyisivät myös perheen arjessa ja vanhem-

mat olisivat kiinnostuneita päiväkodin asioista. Vanhemmat olisivat näkyvästi mukana päivä-

kodin toiminnassa ja tiedonkulku olisi toimivaa. Lapsen kummatkin vanhemmat olisivat yhtä-

lailla mukana toiminnassa sekä vanhemmat olisivat aktiivisesti vaikuttamassa päiväkodin asioi-

hin myös valtakunnallisellakin tasolla. 

Vanhemmat kertoivat kyselyssä heille mielekkäiksi osallisuuden tavoiksi erilaisiin tapahtumiin 

osallistumisen. Vastausten perusteella vanhemmat kokivat erityisen mielekkääksi osallistua 

sellaisiin tapahtumiin, joissa he voivat olla yhdessä lapsensa kanssa. Myös valokuvien katselu 

Peda.netistä lapsen päiväkotipäivästä oli vanhemmille erityisen mieluista. Eräs vanhempi ker-

toi toiveekseen, että vanhempia pyydettäisiin mukaan päiväkodin ulkopuolisille retkille esi-

merkiksi luistelemaan. 

8 Pohdinta 

Tuloksia tarkastellessa näyttäisi vanhempien osallisuudelle olevan hyvät lähtökohdat ja mah-

dollisuudet. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö toteutuu mielestäni valtakunnallisten var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti ja henkilökunta tekee aktiivista työtä 
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ylläpitääkseen hyvää suhdetta vanhempiin. Vanhempien aktiivisuus ja osallisuuden ilmenemi-

nen näyttäytyy vaihtelevana, joka osaltaan tukee ajatusta siitä, että osallisuus on ihmisen 

henkilökohtainen kokemus ja sitä ei voi ulkoapäin määritellä (Raivio & Karjalainen 2013, 14). 

Tutkimusta tehdessäni aloin kiinnittämään huomiotani siihen mitä aineistosta ei tullut ilmi. 

Aineistossa puhutaan paljon vanhemman ja henkilökunnan välisistä suhteista sekä vanhemman 

henkilökohtaisesta toiminnasta, mutta ei juurikaan vanhemmista yhdessä. Vanhempien ja 

henkilökunnan välinen hyvä suhde tuntuu olevan ratkaisevana tekijänä kasvatusyhteistyölle ja 

sen säilyvyyteen kiinnitetään paljon huomiota. Vanhempien välistä kanssakäymistä kuvataan 

aineistossa vanhempainyhdistyksen toimintana ja satunnaisina kohtaamisina, muttei juurikaan 

päivittäisenä tilanteena tai suhteina. Voi olla, että erilaisella kysymysten asettelulla aiheesta 

oltaisiin saatu toisenlainen kuva, mutta tämän aineiston pohjalta maininnat vanhempien väli-

sistä suhteista kuvasivat enemmänkin sitä, mitä se ei ole, kuin sitä mitä se on. 

Vanhempien välisten suhteiden tukemisesta löytyy valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteista vain kaksi lausetta:  

”Yhteistyö voi tukea myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. Huoltajien 

verkostoituminen ja yhteinen toiminta erilaisissa tilaisuuksissa vahvistaa yhtei-

söllisyyttä ja antaa tukea henkilöstön työlle.” (Opetushallitus 2018, 34.) 

Vanhempien välinen toiminta ja yhteisöllisyys nähdään siis muuta toimintaa hyödyttävänä 

asiana, mutta toisaalta sen toteutumiselle ei ole mitään velvoitetta tai tavoitteita suoraan 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Paikallisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa voidaan 

kuitenkin ottaa huomioon vanhempien yhteisöllisyyden tukeminen ja painottaa sen toteutu-

mista paikallisesti, mikäli se nähdään tärkeäksi. 

Lähdin peilaamaan aineistoani Raivion ja Karjalaisen (2013) esittelemiin osallisuuden kolmeen 

ulottuvuuteen. Miten vanhemman taloudellinen osallisuus (having), toiminnallinen osallisuus 

(acting) ja yhteisöllinen osallisuus (belonging) on nähtävissä tämän aineiston pohjalta?  

Taloudellinen osallisuus (having) on Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) mukaan riittävää toi-

meentuloa, hyvinvointia ja turvallisuutta. Mielestäni tämä osallisuuden ulottuvuus näkyy päi-

väkodissa muun muassa kohtuullisina päivähoitomaksuina, lapsen hyvinvoinnin turvaamisena 

ja turvallisen, luottamuksellisen suhteen luomisena vanhempaan. Henkilökunta tai vanhem-

mat eivät tässä tutkimuksessa tuoneet esille taloudellisien resurssien vaikutuksia vanhempien 

osallisuuteen. Yleisesti voisi kuitenkin nähdä, että päivähoitomaksujen kohtuullisuus ja yhteis-

kunnan antama taloudellinen tuki lapsen päivähoitoon antaa perheille taloudellista turvaa ja 

tukee perheen taloudellista osallisuutta. Valtakunnallisessa varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (2016, 14) mainitaan varhaiskasvatuksen mahdollistavan vanhemman työskentelyn 

tai opiskelun. Varhaiskasvatus antaa siis vanhemmalle mahdollisuuden hankkia perheelle 
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elannon työskentelemällä. Tutkimuksessa oli havaittavissa, että taloudellista osallisuutta 

hankkiessaan työskentelemällä pitkiä päiviä vanhempi saattaa joutua tilanteeseen, jolloin hä-

nen toiset osallisuuden ulottuvuutensa päiväkodissa heikkenevät kiireen ja jaksamisen vuoksi. 

Varhaiskasvatuslain (2018/540, 3§) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on muun muassa  

edistää lapsen kasvua ja hyvinvointia ja tukea lapsen huoltajaa kasvatustyössä. Hyvinvoinnista 

huolehtiminen näkyy mielestäni tässä päiväkodissa esimerkiksi vanhemmuuden ja lapsen kas-

vun tukemisena, kasvatusyhteistyönä sekä erilaisten yhteistyötahojen, kuten neuvolan ja las-

tensuojelun kanssa tehtävää yhteistyönä. Koen, että vanhemman turvallisuuden tunnetta 

tässä päiväkodissa tukee kunnioittava, luottamuksellinen ja tasavertainen vanhemman koh-

taaminen sekä laadukkaaseen, luotettavaan ja ammattitaitoiseen varhaiskasvatukseen panos-

taminen. Taloudellinen osallisuuden ulottuvuuden (having) vahvistaminen tulee vahvasti la-

kien määrittelemänä tukien ja palveluiden kautta, mutta myös vanhemman ja henkilökunnan 

turvallisessa, kunnioittavassa kanssakymisessä. 

Toiminnallinen osallisuus (acting) on Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) mukaan valtaisuutta ja 

toimijuutta. Toiminnallinen osallisuus voidaan nähdä koko huoltajien kanssa tehtävän yhteis-

työn perustana ja lähtökohtana. Vanhempi otetaan aktiivisesti mukaan palvelun kehittämi-

seen ja hänen kanssaan ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Vanhemmalla on myös mahdol-

lisuus vaikuttaa koko varhaiskasvatukseen valtakunnallisella tasolla. Varhaiskasvatuspalvelut 

on muotoiltu niin, että vanhempi on aktiivisena toimijana objektisuuden sijaan. Tässä päivä-

kodissa vanhemmille tarjotaan hyvin vaikutusmahdollisuuksia ja heidän mielipiteitään selvite-

tään aktiivisesti. Vanhempi vaikuttaa lapsensa hoitoon esimerkiksi laatiessaan yhdessä henki-

lökunnan kanssa lapsensa henkilökohtaista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Päiväkodin asioihin 

vanhempi pystyy vaikuttamaan esimerkiksi vanhempaintoimikunnan ja vanhempainiltojen 

kautta. Vanhemmat otetaan mukaan niin suunnittelemaan, toteuttamaan kuin osallistumaan 

toimintaan. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö näyttäytyy tutkimuspäiväkodissa hyvänä, se 

koetaan merkitykselliseksi ja sen eteen tehdään päivittäin töitä. Toiminnallinen osallisuus 

(acting) tulee vahvasti tuettua valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 

määrittelemänä huoltajan kanssa tehtävänä yhteistyönä, jota tehdään jokaisen vanhemman 

kanssa.  

Tutkimuksessa tuli ilmi henkilökunnan huomio vanhempien vaihtelevasta osallistumisesta ta-

pahtumiin, jolle nähtiin syyksi muun muassa vanhempien kiire ja jaksaminen, jotka heijasta-

vat ehkäpä enemmänkin taloudellisen osallisuuden (having) puutteita resursseissa ja hyvin-

voinnissa. Vanhemman on tehtävä pitkiä työpäiviä ansaitakseen perheelleen riittävästi talou-

dellisia resursseja, joka puolestaan saattaa näkyä vanhemman henkisessä jaksamisessa. Jaksa-

misen rajoitteet voitaisiin nähdä henkisen hyvinvoinnin tukemisen puutteina. Voitaisiinko per-

heiden taloudellisella tukemisella saavuttaa parempaa henkistä jaksamista tai henkiseen hy-

vinvointiin panostamalla tukea perheiden toiminnallista osallisuutta (acting)? Taloudellisen 

osallisuuden (having) vastaparina syrjäytymisen puolella on taloudellinen ja terveydellinen 
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huono-osaisuus sekä turvattomuus, joten vanhempien jaksamisen ja taloudellisten resurssien 

rajoitteet voidaan nähdä syrjäytymistä lisäävänä asiana. Mielestäni nämä ongelmat kumpua-

vat yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, johon lopullisen ratkaisun löytäminen on enemmän-

kin yhteiskunnallinen kysymys. Varhaiskasvatuksella voidaan kuitenkin tukea eriarvoistumisen 

vähenemistä perheitä tukemalla. 

Raivion ja Karjalaisen (2013, 16) mukaan yhteisöllinen osallisuus (belonging) on yhteisöön 

kuuluvuutta ja jäsenyyttä. Vanhempi on osa päiväkotiyhteisöä lapsensa kautta sekä suhtees-

saan henkilökuntaan. Tässä päiväkodissa vanhemman yhteisöllistä osallisuutta tuetaan etenkin 

hyvällä huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Hyvällä, avoimella ja luottamuksellisella 

suhteella nähtiin olevan suuri merkitys kasvatusyhteistyölle, joten henkilökunta kiinnitti sii-

hen paljon huomiota päivittäisessä kanssakäymisessä. Yhteistyölle nähtiin haasteeksi henkilö-

kunnan ja sijaisten vaihtuvuus. Vanhemmat kokivat avoimen keskustelun haastavaksi vieraan 

ihmisen kanssa ja henkilökunnan vaihtuvuuden koettiin olevan esteenä yhteistyön syventymi-

selle. Henkilökunta ehdotti, että kiertäviä sijaisia lisäämällä voitaisiin saada vähennettyä si-

jaisten vaihtuvuutta ja sitä myöden myös sijaisten tulevan tutummiksi. Henkilökunta kertoi 

myös, että varhaiskasvatus koetaan raskaana alana työskennellä, joka vaikuttaa alan houkut-

televuuteen ja työntekijöiden pysyvyyteen. Vanhempien keskinäinen kanssakäyminen näyttäy-

tyy etenkin vanhempainyhdistyksen toiminnassa, jossa vanhemmat suunnittelevat ja toteutta-

vat yhdessä erilaisia tapahtumia ja hankintoja. Vanhempien vastauksissa kuitenkin tuli ilmi 

vanhempien välisten kohtaamisten ja kanssakäymisen puute. Vanhemmat kertoivat, etteivät 

tunne toisia vanhempia, eikä tuonti- ja hakutilanteissa ole aikaa jäädä juttelemaan vanhem-

pien kesken. Henkilökunta kertoi, ettei vanhempien väliselle kommunikaatiolle ole järjestetty 

kanavaa. 

Vanhemman voi nähdä olevan päiväkodinkin sisällä osana montaa yhteisöä, joissa hän saattaa 

olla hyvinkin eri tavoin osallisena ja eri rooleissa. Jotkin vanhemmat saattavat olla hyvin vah-

vasti perheensä edustajana sekä kasvatusyhteistyön kautta osa kasvatusyhteisöä. Vanhempi 

saattaa olla myös aktiivinen vaikkapa vanhempaintoimikunnassa, jolloin hän on osa vanhem-

pien muodostamaa yhteisöä. Tutkimuksessa kuitenkin tuli ilmi, että kaikki vanhemmat eivät 

ole yhtä aktiivisia. Jotkin vanhemmat ehkä toimivat perheen sisällä aktiivisesti, mutta eivät 

osallistu kasvatusyhteistyöhön. Jotkut saattavat olla vahvasti mukana lapsensa hoitoon liitty-

vissä asioissa, mutta eivät ole yhteydessä muihin vanhempiin. Perheen sisällä vanhempien 

osallisuus voi olla hyvinkin vaihtelevaa päiväkodista päin katsottuna. Kun lapsella on kaksi 

vanhempaa, voi osallisuus ja osallistaminen jakautua vanhempien välillä, jolloin yhden van-

hemman osallisuus saattaakin jäädä vajaaksi. Yhteisöllisen osallisuuden (belonging) yhteisyy-

den ja jäsenyyden vastinparina syrjäytymisen puolella on vetäytyminen ja osattomuus (Raivio 

& Karjalainen 2013, 17.), jota on ehkä nähtävissä joidenkin vanhempien osalta yhteistyöstä 

vetäytymisenä tai vaikka toisen vanhemman kuulumattomuutena lapsen päiväkotielämään. 

Vanhempien antamista numeraalisista arvioista (Taulukko 1) oli huomattavissa hieman 
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matalampi arvio kasvatusyhteisöön kuulumisesta (3,8) verrattuna muihin arvioihin, mutta tu-

los ei sinällään kuitenkaan ole huono. 

Ajattelen yhteisöllisen osallisuuden (belonging) vaihtelun johtuvan siitä, että yhteisöllistä 

osallisuutta voi olla vaikea määritellä lain ja säädösten kautta, toisin kuin taloudellista ja toi-

minnallista osallisuutta. Lapsen päivähoitoa koskevat asiat voidaan hoitaa myös ilman sen suu-

rempaa yhteisöllisyyden tunnetta tai syvempää suhdetta hoitajan ja vanhemman välillä ilman, 

että siitä tulee varsinaista ongelmaa yhteistyölle tai lapsen varhaiskasvatukselle. Mielestäni 

yhteisöllisessä osallisuudessa päiväkodissa on kyse yksittäisten ihmisten luomasta ilmapiiristä 

ja persoonien muodostamasta kulttuurista, johon jokainen yksilö tuo oman osuutensa. Samoin 

myös henkilön poistuessa yhteisöstä, siitä lähtee hänen mukanaan jotain pois. Tämä jättääkin 

yhteisöllisyyden rakentumiselle paljon liikkumavaraa eikä sen yhtäläistä toteutumista kun-

nasta, päiväkodista tai ryhmästä riippumatta voida taata. Valtakunnalliset varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet edellyttää henkilökunnan olemaan kasvatusyhteistyössä vanhemman 

kanssa ja ylläpitämään suhdetta, muttei niinkään luomaan vanhemmalle yhteisöllisyyden tun-

netta tai kanssakäymistä toisten vanhempien kanssa. 

Kun kolmea osallisuuden ulottuvuutta tarkastellaan kokonaisuutena ja peilataan Raivion ja 

Karjalaisen (2013, 17) osallisuuden ulottuvuuksia kuvaavaan kaavioon (Kuva 1), voidaan huo-

mata ulottuvuuksissa olevan ehkä hieman epäsuhtaisuutta. Taloudellinen osallisuus (having) 

ja toiminnallinen osallisuus (acting) on nähtävissä hyvin vahvasti tuettuna varhaiskasvatuslain 

ja varhaiskasvatussuunnitelman noudattamisen myötä. Tutkimuspäiväkodissa oli jonkin nähtä-

vissä syrjäyttäviä piirteitä perheen arjen kiireen myötä, jonka näkisin olevan lähtöisin ennem-

minkin yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta, kuin varhaiskasvatuksen ongelmista. Yhteisöllinen 

osallisuus (belonging) sen sijaan ei ehkä ole aivan yhtä vahva kuin kaksi muuta. Yhteisöllistä 

osallisuutta on havaittavissa vanhemman ja henkilökunnan välisessä kasvatusyhteistyössä, 

mutta sen täysimääräiseksi toteutumiseksi jokaisen vanhemman osalta tarvitaan ehkä hieman 

erilaista näkökulmaa yhteisöllisyyteen valtakunnallisella tasolla. Riittääkö huoltajien kanssa 

tehtävä yhteistyö yhteisöllisyyden tunteen rakentumisen takaamiseksi, vai tarvittaisiinko sii-

hen myös vanhempien välistä yhteisöllisyyttä, jotta koko päiväkotiyhteisö avautuisi vanhem-

mille. Yhteisöllisyyden tunnetta koko päiväkodissa ja vanhempien välisiä suhteita vahvista-

malla voisi ehkä saada tämänkin osallisuuden ulottuvuuden yhtä vahvaksi, kuin kaksi muuta 

ulottuvuutta. Samalla yhteisöllinen osallisuus ei olisi riippuvainen vain henkilökunnan ja van-

hemman välisestä suhteesta, vaan se olisi vielä vakaammalla pohjalla. 

Valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet keskittyvät lähinnä toiminnallisen 

osallisuuden (acting) tukemiseen, joka kyllä on osallisuuden vahvistamista, mutta pelkästään 

yhtä ulottuvuutta vahvistamalla ei pystytä täysmääräistä osallisuutta saavuttamaan. Mikäli 

vanhempien osallisuutta halutaan lisätä vielä nykyistä tasoa korkeammalle, on syytä pohtia 

vanhempien osallisuutta ja tukemisen tapoja varhaiskasvatuksessa uudelleen. Voiko 



 43 
 

 

varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelmaa pilkulleen noudattamalla saavuttaa van-

hempien osallisuutta, vai vaaditaanko siihen lisäksi vielä jotain ylimääräisiä toimia, jota ei ny-

kyisellään vaadita toteutuvan? Varhaiskasvatuksen keskiössä on kuitenkin lapsi ja toiminnan 

tarkoituksena on tukea lapsen kasvua. Lapsen edun nimissä vanhemman osallisuus on huomioi-

tava, mutta rajallisten resurssien myötä on myös pohdittava missä menee riittävän vanhem-

man osallisuuden raja. Riittääkö vahva toiminnallinen osallisuus tarpeeksi, vai tulisiko van-

hemman osallisuuden ulottuvuuksien olla tasapainossa? 

Miten vanhempien yhteisöllistä osallisuutta sitten voitaisiin lisätä? Mitä resursseja päiväko-

deilla on vanhempien yhteisöllisen osallisuuden tukemiseksi ja kenen tehtävänä on huolehtia 

vanhempien yhteisöllisyydestä? 

Vanhempainyhdistys vaikuttaisi olleen tutkimuspäiväkodissa yksi hyvä tapa tukea vanhempien 

välisiä suhteita ja yhteisöllisyyttä, mutta sen toiminta ei sellaisenaan välttämättä sovi jokai-

sen perheen aikatauluihin tai kiinnostuksen kohteisiin. Pitäisi siis miettiä sen rinnalle muitakin 

tapoja, joiden kautta vanhemmat kokisivat yhteisöllisyyttä päiväkotimaailmassa, jotta päivä-

koti ei olisi vain paikka, johon vanhempi liittyy lapsensa kautta, vaan että vanhempi olisi 

myös henkilökohtaisesti osa sitä. Vanhemmat ilmaisivat haluavansa osallistua tapahtumiin, 

joissa he voivat toimia yhdessä lapsensa kanssa. Ehkä jatkossa voitaisiin toimintaa järjestettä-

essä kiinnittää huomiota sekä perheen yhteiseen toimintaan että myöskin vanhempien väli-

seen vuorovaikutukseen. Henkilökunta kertoi toteuttaneensa yhden vanhempainillan perhei-

den tutustumisiltana, jolloin perheet olivat vuorovaikutuksessa keskenään ja lapsensa kanssa. 

Ehkä tämäntyyppinen toiminta voisi jatkossakin olla hedelmällistä yhteisöllisyyden vahvista-

miseksi. Eräs vanhempi toivoi, että vanhempia pyydettäisiin mukaan retkille, joka voisi sekin 

olla hyvä tapa luoda kohtaamisia vanhempien välille. Yhteisöllisyyttä lisäämällä voitaisiin 

ehkä saada vanhempia yhä näkyvämmäksi osaksi päiväkotia ja viettämään siellä myös enem-

män aikaa, kuten henkilökunta unelmoi. Kun päiväkoti tuntuu tutulta ja avoimelta paikalta 

myös vanhemmille, voisi esimerkiksi erilaisten työpajojen tai muun ohjelman tarjoaminenkin 

olla vanhemmalle helpompaa ja näin vanhempien omaehtoinen tekeminen saisi enemmän ti-

laa. 

Tutkimuksen tulokset esiteltiin päiväkodissa henkilökunnalle ja päiväkodin johtajalle. He oli-

vat tyytyväisiä tutkimuksen tulokseen ja jopa hieman yllättyneitä siitä, että vanhemmat oli-

vat kokeneet yhteistyön näinkin hyväksi. Henkilökunnan vaihtuvuus ja sijaiset tunnistettiin 

ongelmaksi, joka on ollut jo pitkään esillä, mutta johon on ollut hankala saada ratkaisua ai-

kaiseksi uusien työntekijöiden ja sijaisten puutteen vuoksi. Lapsen päivästä kertomiselle il-

meni tutkimuksen tulosten lisäksi myös monen lapsen samanaikainen hakeminen etenkin nel-

jän aikaan iltapäivällä. Samaan aikaan saattaa lähteä niin monta lasta, ettei henkilökunta 

ehdi keskustella kovinkaan pitkään jokaisen vanhemman kanssa. Vaihtoehtoisten viestintä-

muotojen kehittäminen jäi vielä pohdinnan alle, mutta henkilökunta sai tutkimuksesta 
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tärkeää tietoa siitä, että vanhemmalle kerrottavien asioiden aiheet ovat pääpiirteissään kun-

nossa, mutta että tiedon määrää voisi lisätä. Vanhempien yhteisöllisyyden tunteen lisäämi-

sestä keskusteltaessa nousi ajatus helposta ja vaivattomasta osallistumisesta. Vanhempien yh-

teisöllisyyden tukeminen ei tarvitse olla normaalista toiminnasta erikseen tehtävää lisätyötä, 

vaan nykyisen työn ohessa tapahtuvia pieniä kohtaamisen mahdollistamisia. Nyt jo tehtävään 

työhön voidaan ottaa mukaan ajatus siitä, että vanhempien välille luodaan tutustumismahdol-

lisuuksia ja yhteisiä toimintoja. Esimerkiksi jos nyt on tehty kevätjuhlissa pieniä tehtäviä 

oman perheen kesken, voidaan tulevaisuudessa tehdä samoja tehtäviä yhdessä toisten perhei-

den kanssa. Henkilökunta pohti myös vanhemmille avointen iltapäivien järjestämistä, jolloin 

vanhempia voisi kutsua tulemaan mukaan ryhmän toimintaan joinain tiettynä iltapäivinä. 

Henkilökunta toi esiin kokemuksensa siitä, että osa vanhemmista on hieman vetääntyviä toisia 

vanhempia kohdatessaan, mutta pienellä rohkaisulla heidät voitaisiin saada ottamaan kontak-

tia toisiinsa. Vanhempien tutustuminen toisiinsa alkaisi lopulta ruokkimaan itse itseään, kun 

jo entuudestaan hiemaan tuttuun vanhempaan on jatkossa helpompi ottaa uudestaan yh-

teyttä. Oman lapsensa ystävien vanhempien tuntemisesta voi olla paljon apua lapsen kasvun 

varrella tulevaisuudessa.  

Lopputulemana voin sanoa, että näyttäisi siltä, että tutkimuspäiväkodissa vanhempien osalli-

suutta tuetaan valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti, mutta 

on epäselvää, pystytäänkö sillä ylipäätään saavuttamaan täysimääräistä vanhempien osalli-

suutta ja missä riittävän osallisuuden raja menee. Ajattelen vanhempien osallisuuden tukemi-

sessa olevan vielä kehitettävää valtakunnallisella tasolla, mikäli sen halutaan tulevaisuudessa 

nousevan lasten osallisuuteen rinnastettavaan asemaan varhaiskasvatuksessa. 
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Liite 1: Saatekirje vanhemmille 

 

  

 

Saatekirje 
 

  

  

  

Maria Laaksonen <P.K.VVVV>   

   

    

    

Hei. 

Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa Sosionomiksi ja teen opinnäytetyöni vanhempien 
osallisuudesta varhaiskasvatuksessa.  

 

Osallisuus on ihmisen sisäinen tunne kuulumisesta yhteisöön. Tunne siitä, että on tärkeä osa 
yhteisöä ja että on mahdollisuus vaikuttaa yhteisön toimintaan. Vanhempien osallisuus näkyy 
mm. arvostuksena, luottamuksena, tasa-arvona ja vaikuttamismahdollisuutena. Vanhemmat 
ovat osallisena niin kasvatusyhteistyössä kuin oman lapsensa päivässä. Lapsen osallisuus on ollut 
jo kauan päiväkodin toimintaa ohjaava perusperiaate, mutta vuonna 2016 julkaistun 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä myös vanhempien osallisuutta 
varhaiskasvatuksessa on alettu painottamaan enemmän. 

Opinnäytetyössäni tutkin vanhempien osallisuuden nykytilaa, esteitä ja 
kehittämismahdollisuuksia Pinjaisten päiväkodin suomenkielisissä ryhmissä. Aihetta tutkitaan 
sekä vanhempien että henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena saadaan tärkeää 
tietoa, jonka pohjalta etsitään tapoja vanhempien osallisuuden lisäämiseksi Pinjaisten 
päiväkodissa. 

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Tutkimus 
toteutetaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa tai päiväkotiyksikköä voida tutkimuksesta 
tunnistaa. Valmis opinnäytetyö tulee julkisesti nähtäville Theseus-järjestelmään. Kaikki kerätty 
haastattelu- ja kyselyaineisto tuhotaan kahden kuukauden sisällä opinnäytetyön julkaisusta.  

Teidän vastauksenne on minulle erittäin tärkeä ja vastaamalla saatte oman äänenne kuuluviin. 
Toivoisin, että vastaisitte tämän kirjeen mukana tulevaan kyselyyn ja palauttaisitte kyselyn 
vastauskuoressa oman ryhmänne eteisestä löytyvään laatikkoon. Osallistuminen on 
vapaaehtoista. Kysely on perhekohtainen, joten jos teillä on lapsia useammassa ryhmässä, 
voitte täyttää vain yhden kyselylomakkeen. 

 

Toivoisin kyselyn vastaukset xx.xx.2018 mennessä. 
Kiitos jo etukäteen! 
 

Ystävällisin terveisin 

Maria Laaksonen 
Sosionomi (AMK)-opiskelija 
Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila 
 

Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksesta: 
maria.laaksonen@student.laurea.fi 
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Liite 2: Kyselylomake vanhemmille 

 

 

Kyselylomake vanhemmille 
 

  

  

  

Maria Laaksonen <P.K.VVVV>   

   

    

Vastaathan mahdollisimman moneen kysymykseen. Mikäli kysymys ei kosketa sinua, voit jättää sen tyhjäksi. Voit 
jatkaa vastauksia paperin toiselle puolelle, mikäli vastaustila loppuu kesken. 

 

Vanhempien osallisuuden nykytila 

 

Anna numeraalinen arvio seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä sopiva numero asteikolla 1-5. 

 

Tyytyväisyyteni omaan osallisuuteni tasoon on: 

Matala 1 2 3 4 5 Korkea 

 

Tulen kohdatuksi päiväkodissa: 

Huonosti  1 2 3 4 5 Hyvin 

 

Luottamukseni päiväkotia kohtaan on: 

Matala 1 2 3 4 5 Korkea 

 

Vanhempien välinen tasa-arvo on: 

Huono 1 2 3 4 5 Hyvä 

 

Kuinka tärkeä osa päiväkodin kasvatusyhteisöä koet olevasi: 

Ei tärkeä 1 2 3 4 5 Tärkeä 

 

Päiväkoti tukee vanhempien osallisuutta: 

Vähän  1 2 3 4 5 Paljon 

 

Päiväkoti tukee perheiden kasvatustyötä: 

Liian vähän 1 2 3 4 5 Tarpeeksi 
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Miten oma osallisuutesi vanhempana näkyy päiväkodissa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Millaisia vaikutusmahdollisuuksia sinulla vanhempana on päiväkodissa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Millaisiin tapahtumiin tai toimintaan osallistut mieluiten päiväkodissa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Millaiseksi koet yhteistyön päiväkodin kanssa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Mihin toivoisit lisää tukea? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Millaista vertaistukea saat muilta vanhemmilta?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Tunnetko olevasi osa lapsesi päiväkotipäivää? Miten? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Mistä asioista sinulle kerrotaan lapsesi päiväkotipäivän kulusta?  

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Mikä on sinulle tärkeää tietoa lapsesi päivästä kerrottaessa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Osallisuuden esteet 

 

Millaisia sosiaalisia esteitä olet havainnut osallisuudellesi päiväkodissa?  

Esimerkiksi henkilökemiat, luottamus, tasa-arvo tms. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Millaisia päiväkodin rakenteellisia esteitä olet havainnut osallisuudellesi?  

Esimerkiksi lainsäädäntö, päätöksenteko, rutiinit tms. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Millaisia päiväkodin ulkopuolisia esteitä olet havainnut osallisuudellesi?  

Esimerkiksi raha, kiire, terveys, perhemuoto tms. 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Osallisuuden vahvistaminen  

Mikä on ollut sinulle erityisen mieluinen tapa olla mukana päiväkotimaailmassa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Missä asioissa tai tapahtumissa haluaisit olla enemmän osallisena päiväkodissa? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Olisiko sinulla ideoita, miten vanhemmat saataisiin vielä paremmin mukaan päiväkodin yhteisöön, tapahtumiin, 
päätöksentekoon yms.? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
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Onko sinulla jotain muuta mitä haluat tuoda esille? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Annan suostumuksen käyttää vastauksiani tutkimukseen, jossa selvitetään vanhempien 
osallisuuden nykytilaa, esteitä ja kehittämismahdollisuuksia Pinjaisten päiväkodin suomenkielisissä 
ryhmissä. Vastauksia ei käytetä muuhun kuin kyseisen tutkimuksen tekemiseen. Olen tietoinen 
opinnäytetyönä tehtävän tutkimuksen julkisuudesta ja vastaajien anonymiteetistä. Osallistun 
kyselyyn vapaaehtoisesti. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus   Päiväys 

 

 

 

 

Kiitos osallistumisestanne kyselyyn!  

Palautathan kyselylomakkeen oheisessa vastauskuoressa lapsenne päiväkotiryhmän eteisestä löytyvään 
vastauslaatikkoon xx.xx.2018 mennessä. 

Lisätietoja tutkimuksesta:  

Maria Laaksonen 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
maria.laaksonen@student.laurea.fi  
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Liite 3: Saatekirje henkilökunnalle 

 

  

 

Saatekirje henkilökunnalle 
 

 
 

  

  

Maria Laaksonen <P.K.VVVV>   

   

    

    

Hei. 

Opiskelen Laurea-ammattikorkeakoulussa Sosionomiksi ja teen opinnäytetyöni vanhempien 
osallisuudesta varhaiskasvatuksessa.  

 

Osallisuus on ihmisen sisäinen tunne kuulumisesta yhteisöön. Tunne siitä, että on tärkeä osa 
yhteisöä ja että on mahdollisuus vaikuttaa yhteisön toimintaan. Vanhempien osallisuus näkyy 
mm. arvostuksena, luottamuksena, tasa-arvona ja vaikuttamismahdollisuutena. Vanhemmat 
ovat osallisena niin kasvatusyhteistyössä kuin oman lapsensa päivässä. Lapsen osallisuus on ollut 
jo kauan päiväkodin toimintaa ohjaava perusperiaate, mutta vuonna 2016 julkaistun 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden myötä myös vanhempien osallisuutta 
varhaiskasvatuksessa on alettu painottamaan enemmän. 

Opinnäytetyössäni tutkin vanhempien osallisuuden nykytilaa, esteitä ja 
kehittämismahdollisuuksia Pinjaisten päiväkodin suomenkielisissä ryhmissä. Aihetta tutkitaan 
sekä vanhempien että henkilökunnan näkökulmasta. Tutkimuksen tuloksena saadaan tärkeää 
tietoa, jonka pohjalta etsitään tapoja vanhempien osallisuuden lisäämiseksi Pinjaisten 
päiväkodissa. 

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vaitiolovelvollisuutta noudattaen. Tutkimus 
toteutetaan niin, ettei yksittäistä vastaajaa tai päiväkotiyksikköä voida tutkimuksesta 
tunnistaa. Valmis opinnäytetyö tulee julkisesti nähtäville Theseus-järjestelmään. Kaikki kerätty 
haastattelu- ja kyselyaineisto tuhotaan kahden kuukauden sisällä opinnäytetyön julkaisusta.  

Teidän vastauksenne on minulle erittäin tärkeä ja haastatteluun osallistumalla saatte 
henkilökunnan näkökulman aiheesta näkyviin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja voitte 
keskeyttää haastattelunne missä vaiheessa tahansa. Haastattelu toteutetaan 
teemahaastatteluna tiimeittäin, joka taltioidaan nauhoittamalla.  

 

Toivoisin, että osallistuisitte ryhmähaastatteluun, joka järjestetään xx.xx.2018 klo.xx:xx. 

 

Kiitos jo etukäteen! 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Maria Laaksonen 
Sosionomi (AMK)-opiskelija 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
 

Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksesta: 

maria.laaksonen@student.laurea.fi 
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Liite 4: Suostumuslomake henkilökunnalle 

 

  

 

Suostumuslomake 
 

 
 

  

  

Maria Laaksonen <P.K.VVVV>   

   

    

    

 
 

Suostumus tutkimushaastatteluun osallistumisesta 

 

Suostun haastatteluun, jossa selvitetään vanhempien osallisuuden nykytilaa, esteitä ja 
kehittämismahdollisuuksia Pinjaisten päiväkodin suomenkielisissä ryhmissä. Haastatteluaineistoa ei 
käytetä muuhun kuin kyseisen tutkimuksen tekemiseen. Olen tietoinen opinnäytetyönä tehtävän 
tutkimuksen julkisuudesta ja vastaajien anonymiteetistä. Osallistun haastatteluun vapaaehtoisesti 
ja minulla on oikeus keskeyttää haastattelu missä vaiheessa tahansa.   

_______________________________________________________________________________ 

Tutkimukseen osallistuvan allekirjoitus   Päiväys 

 

 

 

Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksesta: 
 
Maria Laaksonen 
Laurea-ammattikorkeakoulu 
maria.laaksonen@student.laurea.fi 
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Liite 5: Henkilökunnan haastattelurunko 

 
  

 

Henkilökunnan 
haastattelurunko 
 

  

  

  

Maria Laaksonen <P.K.VVVV>   

   

    

    

Haastattelurunko 

 

Vanhempien osallisuuden nykytila 

• Vanhempien osallisuuden näkyminen 

o Miten vanhempien osallisuus näkyy ryhmässänne/päiväkodissanne tällä hetkellä?  

o Kertokaa vanhempien vaikutusmahdollisuuksista päiväkodissanne? 

• Yhteistyö ja vanhempien asema päiväkodissa 

o Miten yhteistyö vanhempien kanssa toimii tällä hetkellä? (Kasvatusyhteistyö, keskusteluyhteys, 
luottamus yms.) 

o Millaista yhteistyötä vanhemmilla on keskenään? 

o Missä asioissa vanhemmat ja heidän mielipide näkyvät lapsen päiväkotipäivässä? 

o Ovatko vanhemmat tasa-arvoisessa asemassa suhteessa toisiinsa? Miten tasa-arvo tai epätasa-
arvo näkyy? 

o Millaiseksi koette vanhempien oman aktiivisuuden? 

• Lapsen päivästä keskusteleminen 

o Kertokaa, miten hoidatte päivittäistä tiedottamista lapsen päivästä vanhemmille. Mitä asioita 
kerrotte ja miten? 

o Mitä muita tiedottamisen tapoja teillä on käytössä? Miten ne toimivat? 

• Muuta? 

o Onko jotain muuta mitä haluaisitte sanoa vanhempien osallisuuden nykytilasta? 

Osallisuuden esteet 

• Sosiaaliset esteet 

o Millaisia sosiaalisia esteitä vanhempien osallisuudelle olette kohdanneet? (Esimerkiksi 
henkilökemiat, luottamus, tasa-arvo tms.) 

• Rakenteelliset esteet 

o Millaisia rakenteellisia esteitä vanhempien osallisuudelle olette kohdanneet? (Esimerkiksi 
lainsäädäntö, päätöksenteko, rutiinit tms.) 

• Ulkopuoliset esteet 

o Millaisia päiväkodin ulkopuolisia esteitä vanhempien osallisuudelle olette havainneet? 
(Esimerkiksi raha, kiire, terveys tms.) 

• Muuta? 

o Onko jotain muuta mitä haluaisitte sanoa vanhempien osallisuuden esteistä?  
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Vanhempien osallisuuden vahvistaminen 

• Ideaali vanhempien osallisuus 

o Kuvitellaan, että ryhmänne kohdalla vanhempien osallisuus olisi todella hyvällä ja 
esimerkillisellä tasolla. Miten ja millaisissa asioissa se näkyisi? 

• Vanhemmille mielekkäät osallistumisen tavat 

o Mitkä osallistumisen ja osallisuuden tavat olette kokeneet vanhemmille erityisen mieluisiksi ja 
toimiviksi? 

• Uusia osallistamisen ideoita 

o Onko teillä ehdottaa uusia tapoja ottaa vanhemmat enemmän huomioon? Mitä olette ehkä jo 
alkaneet toteuttaa tai olette itseksenne pohtineet? 

• Muuta? 

o Onko teillä vielä jotain muuta mitä haluatte sanoa vanhempien osallisuuden vahvistamisesta? 

o Onko jotain muuta mitä haluatte tuoda tässä haastattelussa esille? 

 

 

Kiitos haastatteluun osallistumisesta. Mikäli teillä tulee jotain kysymyksiä tutkimukseen liittyen, ottakaa minuun 
yhteyttä maria.laaksonen@studet.laurea.fi. Tutkimuksen tulokset käydään tiimeittäin läpi ja pohdimme sen 
pohjalta yhdessä erilaisia käytännön tapoja vanhempien osallisuuden vahvistamiselle. 
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Liite 6: Tutkimuslupa 

 


