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1 Johdanto 

Idea tälle opinnäytetyölle lähti halusta tuoda esille varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa ja 

sitä kautta lisätä vanhemmille mahdollisuuksia olla osana oman lapsen varhaiskasva-

tusta ja sen pedagogista maailmaa. Varhaiskasvatusyksikön johtajana olen havainnut, 

että pedagogiikan näkyväksi tekeminen lisää huoltajien sekä lasten muiden läheisten 

ihmisten tietoisuutta varhaiskasvatuksen sisällöistä sekä aivan tavallisesta arjesta, jossa 

huoltaja ei voi olla fyysisesti läsnä. Pedagogiikkaa tehdään vanhemmille näkyväksi ku-

vaamalla erilaisia toiminnallisia tuokioita, projekteja ja prosesseja sanallisesti, kirjein ja 

valokuvin sekä lasten töiden avulla.   

Nyt, uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatuksen perusteiden myötä, vanhemman 

osallisuuden mahdollistaminen on velvoittavaa (Varhaiskasvatuslaki, 2018, 21§). Vel-

voittavuus kohdistetaan nimenomaan henkilöstölle ja toimintakulttuurin muutokselle var-

haiskasvatusyksikössä. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on lain velvoite vanhemman 

osallisuuden lisäämiselle varhaiskasvatuksen toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja 

kehittämisessä (Varhaiskasvatuslaki, 2018, 3§). Lisäksi aiheen valintaan liittyy vahvasti 

pääkaupunkiseutujen asiakaskyselystä nousseet tulokset viestinnän laadun tasosta (Es-

poon kaupunki, 2017). Espoon asiakaskyselyn tuloksista on nostettu yhdeksi suomen-

kielisen varhaiskasvatuksen tulostavoitteeksi viestinnän parantaminen huoltajien suun-

taan, erityisesti internetsivustoa kehittämällä. Tulostavoitteen pohjalta, haluan myös 

tuoda esille huoltajien näkemyksiä osallisuuden lisäämisen mahdollisuuksista sähköis-

ten välineiden avulla.  

Varhaiskasvatuksessa on meneillään murros niin pedagogisessa toiminnassa kuin yksi-

köiden toimintakulttuureissa. Toimintakulttuurin muutokseen liittyy vahvasti huoltajien 

osallistamisen velvoite sekä tieto- ja viestintätekniikan mukaan ottaminen osallisuutta 

tavoitellessa. Yhteistyön lähtökohta varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien 

kanssa ei perinteisesti ole ollut osallisuuden lisääminen, vaan yhteistyö on nähty kasva-

tuksellisena, lapsen tavoitteisiin pohjaavana yhteistyönä. Tämä yhteistyö on nähty van-

hemman kuulemisena, oman lapsensa asiantuntijana, erilaisissa kasvatuksellisissa kes-

kusteluissa, johon henkilökunta lisää oman ammatillisen näkemyksenä lapsesta ryhmän 

jäsenenä. Huoltajien ja henkilökunnan välinen yhteistyö on perinteisesti tarkoittanut lä-

hinnä kohtaamisia lapsen päiväkotiin tulo- ja hakutilanteissa sekä yhteen, maksimissan 

kahteen kasvatuskeskusteluun vuodessa.  
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Väitän, että tällä hetkellä yksiköillä ei vielä ole käytössään Espoon varhaiskasvatussuun-

nitelman edellyttämiä kohtaamisen rakenteita, eikä vakiintuneita toimintatapoja, jotka 

edistävät huoltajien osallisuutta ja mahdollistavat huoltajan osallistumisen heidän halua-

mallaan tavalla (Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunni-

telma, 2019: 27-28). Huoltajat eivät toisaalta ehkä osaa vielä sellaisia odottakaan. Tässä 

opinnäytetyössä pyrin selvittämään, miten isät ja miespuoliset huoltajat kokevat osalli-

suutensa oman lapsensa varhaiskasvatuspalvelussa. Mikä edistää osallisuutta ja min-

kälaisin keinoin osallisuus lisääntyy ja voisiko sitä edistää sähköisin välinein? 

Kohderyhmänä opinnäytetyössäni on espoolaisessa kunnallisessa varhaiskasvatuk-

sessa olevien lasten isät ja miespuoliset huoltajat. Haluan rajata opinnäytetyöni kohde-

ryhmän varhaiskasvatuspalveluja käyttäviin isiin, sillä äidit ovat useammin mukana las-

tensa varhaiskasvatuksen tapahtumissa ja osallisena erilaisissa tutkimuksissa. Äitien 

ajatukset korostuvat tutkimusteksteissä ja isien näkemykset jäävät jotenkin taka-alalle. 

Mielestäni oletus nyky-isien heikommasta osallisuudesta lapsensa elämässä ei enää 

päde ja isien aktiivisempi rooli perheessä on yhä useammin esillä yhteiskunnallisissa 

keskusteluissa niin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa kuin perhepolitiikassakin 

(Holmström, 2011). Uutta isyyttä mallinnetaan medioissa ja isät sitoutuvat aktiivisesti 

lapsiinsa ja perheeseensä, mikseivät siis myös lapsensa varhaiskasvatuspalveluun? 

Vanhempien osallisuus on ollut viime aikoina esillä opinnäytetöissä useastikin, mutta 

osallisuutta pelkästään isien näkökulmasta ei ole avattu. Opinnäytetyöni tarkoituksena 

on tuoda ajankohtainen näkökulma tämän ajan, pienten lasten isien ajatuksista enkä 

yritäkään rinnastaa niitä äitien vastaaviin.  

Opinnäytetyön teoria koostuu osallisuuden teemoista. Kun perheessä on tarpeeksi tietoa 

lapsen arjessa tapahtuvista asioista ja kyvykkyyksistä, auttaa se vanhempia yhteistyön 

tekemisessä varhaiskasvatuksen kanssa lapsen parhaaksi. Yhteiskunnallinen merkitys 

osallisuuden toteutumisessa on sen hyvinvointia lisäävä vaikutus lapsen ja lapsiperhei-

den elämässä. Kun ihminen kokee osallisuutta omiin ja lastensa asioihin yhteiskunnan 

palveluverkostoissa, se lisää hänen kyvykkyyttään selviytyä haastavistakin tilanteista 

(Vuorenmaa, 2016). Postmodernin isyyden viitekehys keskittyy nyky- isyyden määritte-

lyyn ja sen muuttuneeseen rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa, ei niinkään tasa-arvon 

toteutumiseen, jaettuun vanhemmuuteen tai yhteiskunnan vanhemmille asettamiin teh-

täviin. Näitä teemoja kuitenkin sivutaan, kun luon ymmärrystä postmodernista isyydestä.  
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2 Osallisuus 

Osallisuutta käsitellään usein tutkimuksissa tekijän kautta. Osallisena oleminen on vuo-

rovaikuttamista ja vuorovaikutuksessa olemista. Osallisuuden merkitykset ja määritykset 

vaihtelevat, kuka on milloinkin osallisena. Osallisuus on ihmiselle merkittävä voimavara 

ja se nähdään väylänä ihmisen fyysisen ja psyykkiseen terveyteen. Osallisuutta vahvis-

tavat yhteisöön kuulumisen tunne, kokemus omasta tarpeellisuudesta sekä kyky tulla 

toimeen toisten kanssa. Osallisuus vaikuttaa myös ihmisen sosiaaliseen terveyteen, pa-

rantaen sosiaalisia suhteita ja sosiaalisia taitoja. (Rouvinen -Wilenius ym. 2011:57.) So-

siaalisen osallisuuden näkökulmasta, osallisuus voidaan myös nähdä syrjäytymisen vas-

tavoimana (Leeman, Kuusio, Hämäläinen, 2015: 6). 

Osallisuuden käsite voidaan nähdä myös toiminnallisuuden näkökulmasta. Kun katso-

taan kansalaista toiminnallisen osallisuuden näkökulmasta, voidaan todeta, että yksittäi-

nen ihminen voi tehdä oman päätöksensä toimijana ja olla käyttämättä osallisuuttaan. 

Osalliselle kansalaiselle osallistuminen toimijana on yksi keino esimerkiksi vaikuttaa asi-

oihin. (Mykkänen, 2009: 44.) Kyseinen aspekti osoittautuu merkitykselliseksi käsitellessä 

digitaalista osallisuutta. 

Osallisuutta voi tarkastella myös sen vastakäsitteen, osattomuuden avulla. Osattomuus 

taas voidaan nähdä yksinäisyytenä ja syrjäytymisenä. Se voi olla mahdollisuuksia vailla 

olemista ja kyvyttömyyttä osallistumiseen ja vaikuttamiseen (Mäkinen, 2009:44). Syrjäy-

tymisen synonyymeja ovat muun muassa etääntyminen sekä tyytymättömyys. Osalli-

suutta voidaan tarkastella myös sen puuttumisen näkökulmasta, jolloin puhutaan osat-

tomuudesta. Osallistumisen puute taas nähdään johtavan syrjäytymiseen. Osallisuu-

desta ja sen puutteesta puhuttaessa, myös vastapari termit inkluusio ja ekskluusio ku-

vaavat osallisuutta. Näitä termejä käytetään lähinnä käsitellessä sosiaalista epätasa-ar-

voa tai yhteiskunnallista osallistumista sekä puhuttaessa ihmisen yhteiskunnallisista oi-

keuksista. (Leeman, Kuusio, Hämäläinen, 2015:1.) 

Voidaan myös esittää kysymys osallistumisen ja osallisuuden suhteesta. Jos ihminen ei 

osallistu, syystä tai toisesta, onko hän silloin osaton? Osallisuuden kokemus voi olla hy-

vinkin yksilöllinen, jolloin pelkkä osallistumisen puute ei kerro osattomuudesta. Pohditta-

vaksi voi nostaa myös ei osallistumisen. Ei osallistumisessa yksilö on todennäköisesti 

tehnyt tietoisen valinnan osallistumisen ei osallistumisen välillä. Silloin hän ei välttämättä 

kuitenkaan koe osattomuutta tai koe negatiivisesti yhteisöstä syrjään jäämistä. 
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2.1 Osallisuuden elementtejä 

Osallisuuden on todettu olevan abstrakti, moniulotteinen ja laaja-alainen käsite. Osalli-

suuden käsitteen määrittely on koettu vaikeaksi ja hankalasti konkretisoitavaksi. Osalli-

suus käsitteelle ei ole muodostunut yhtenäistä menetelmää, sen laajasta käytöstä huoli-

matta. (Vuorenmaa, 2016:4.) Osallisuus käsitteellä on paljon erilaisia lähikäsitteitä ja se 

määritellään eri tavoin kontekstistakin riippuen. Voimaantuminen, minä pystyvyys ja 

osallistuminen ovat esimerkkejä näistä lähikäsitteitä (Vuorenmaa, 2016:4). Osallistumi-

nen ei ole osallisuuden synonyymi vaan sen lähikäsite. Osallistuminen tarkoittaa mukana 

oloa, eikä osallistujan ole tarvinnut vaikuttaa tilanteessa millään tavalla. (Rouvinen- Wi-

lenius ym. 2011:120.) Osallisuus voidaan katsoa olemuksensa vuoksi sosiaalipedago-

giikan käsitteistöön, koska se kuvaa ihmisen ja yhteisöjen sekä ihmisen ja yhteiskunnan 

välistä suhdetta. Se, että voi tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön ja kokee olevansa 

siellä merkityksellinen, on ihmisen hyvinvoinnin perusrakennusaineita. (Nivala & Ryynä-

nen, 2013:10.) 

Kielitoimiston sanakirja määrittelee osallisuuden osallisena olemiseksi ja osuudeksi (Ko-

timaisten kielten keskus, 2018). Sosiaalialan ammattilaisen eettisissä periaatteissa osal-

lisuus on yksilön oma tunne voimaantumisesta, valtaistumisesta ja tasavertaisesta toi-

mijuudesta. Osallisuudessa korostuu tiedon saanti itseä koskevista asioista ja mahdolli-

suudesta päästä vaikuttamaan itseä koskeviin ja itseä kiinnostaviin asioihin. (Talentia, 

2017:16.) Englannin kieliset vastineet, participation, inclusion ja involvement ovat suo-

menkielisen osallisuuden lähikäsitteitä, joista participation ja involvement kuvaavat suo-

menkielistä osallisuus sanaa, kun taas incklusion viittaa enemmän sosiaaliseen osallis-

tumiseen. (Rouvinen -Wilenius & Koskinen- Ollonqvist, 2011: 120.)  

Osallisuus syntyy ihmisen omana henkilökohtaisena kokemuksena. Kun ihmisen tietoi-

suudessa herää tunne muutoksen mahdollisuudesta, hän kokee osallisuutta.  Osallisuus 

perustuu myönteisiin yhteenkuuluvuuden tunnetta tarjonneisiin tilanteisiin, jolloin ihmi-

nen kokee voineensa vaikuttaa asioihin ja yhteisöön. (Rouvinen- Wilenius & Koskinen-

Ollonqvist, 2011:50.) Osallisuuden kokemus edellyttää tilannetta, jossa vallitsee luotta-

muksellinen, toista kunnioittava ja kuulluksi tulemisen mahdollistava ilmapiiri (Rouvinen- 

Wilenius & Koskinen-Ollonqvist, 2011:50). Näin ollen, osallisuuden kokemuksen synty-

minen vaatii aina edellä mainittuja elementtejä myös yksilöä ympäröiviltä ihmisiltä ja yh-

teisöiltä.  
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Osallisuuden tavoite on muutoksen mahdollistuminen. Mikäli halutaan muutosta omaan 

elämään, yhteiskunnassa vallitseviin epäkohtiin, ympäristöön ja halutaan olla osa maa-

ilmaa, ihmisen tulee osallistua muutoksen tekemiseen. Muutoksen tekemisessä tarvi-

taan vuoropuhelua ihmisten kesken. Vuorovaikutukseen osallistuminen edesauttaa osal-

liseksi tulemista. Ihmisen tulee oivaltaa osallistumisen hyödyt osallisuuden kokemuksen 

syntymiseksi. Osallisuutta ei synny ilman omia mielipiteitä ja niiden julki tuomista, eikä 

yhtä lailla ilman vastapuolen mielipiteiden kunnioittamista. (Rouvinen – Wilenius 

ym.2011:51.) Osallisuuden mahdollistamiseksi sosiaalisissa yhteisöissä tulee olla kun-

nioituksen, kuulemisen ja luottauksen ilmapiiri. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, nämä 

kolme asiaa ovat työntekijän ja asiakkaan keskinäisen toiminnan peruspilareita.   

Jos ihminen ei sitoudu vuorovaikutukseen, voiko hän kokea todellista osallisuutta? Tämä 

kysymys johdattaa keskusteluun osallistumisen ja osallisuuden eroista. Leemann ja 

kumppanit määrittelevät tämän eron artikkelissaan seuraavasti: 

Osallistuminen on prosessi ja keino sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi 
 ja se voi olla osa tunneperäistä kokemusta sosiaalisesta osallisuudesta 
(Leemann, Kuusio, Hämäläinen, 2015:5). 

Sosiaalinen osallisuus kuvataan yleisesti sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tapahtu-

vana kokemuksellisena ja tunneperäisenä ilmiönä. Sosiaalisen osallisuuden toteutumi-

sessa on keskeistä tunne kuulumisesta johonkin yhteisöön sekä vaikuttamisesta oman 

elämän kulkuun. Sosiaalista osallisuutta on myös yksilön yhdenvertaiset oikeudet, mah-

dollisuudet ja resurssit osallistua yhteiskunnan eri toimintoihin. Näin ollen, sosiaalinen 

osallisuus on yksilön kokemuksellinen tunne, joka syntyy osallistumisen kautta. Laajem-

massa kontekstissa tarkasteltuna sosiaalinen osallisuus nähdään syrjäytymisen vasta-

kohtana ja sillä tarkoitetaan syrjäytymisen ja syrjäyttämisen torjuntaa. (Leemann ym. 

2015: 1-5.) Sosiaalinen osallisuus voidaan jakaa muun muassa sen mukaan, miten yk-

silöllä on mahdollisuus osallistua erilaisiin yhteiskunnassa ja omassa elämässään esiin-

tyviin päätöksenteko prosesseihin.  

Kun tarkastellaan osallisuutta toimintana, sitä minkälaista se on, voidaan osallisuus ja-

kaa eri toimintoihin. Näitä toimintoja ovat tieto-, suunnittelu-, toiminta-, ja päätöksenteko-

osallisuus. (Kohonen & Tiala, 2002:6; Rouvinen – Wilenius ym.2011: 52; Leemann ym. 

2015: 6.)  
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Kuvio 1. Sosiaalisen osallisuuden muodot (mukaillen Kohonen ja Tiala, 2002:6; Rouvinen – Wi-
lenius ym. 2011:52; Leemann ym. 2015:6). 

Tieto- osallisuuteen liittyy oikeus tiedon saamiseen. Tieto-osallisuus on helpoimmin saa-

vutettavissa oleva osallisuuden muoto. Tiedon jakamisella ihmiselle annetaan löyhä 

mahdollisuus osallisuuteen. Tieto- osallisuus tarkoittaa, että ihmisillä on saatavilla tietoa 

heistä koskettavista asioista ja että heille annetaan se tieto, johon heillä on oikeus. (Ko-

honen & Tiala, 2002; Rouvinen – Wilenius ym.2011; Leeman ym. 2015.) Varhaiskasva-

tuksessa huoltajan osallisuuden näkökulmasta tämä tarkoittaa esimerkiksi tiedon saantia 

lapsen päivän kulusta, oppimistaan asioista, tavoitteiden toteutumisesta ja haasteista.  

Suunnittelu-osallisuudessa, osallisuuden aste on tieto-osallisuutta hieman tiiviimpi. 

Suunnittelu- osallisuudessa ihminen voi osallistua häntä itseään koskevan toiminnan 

suunnitteluun ja saa kertoa mielipiteistään. Suunnittelu- osallisuus voi toteutua esimer-

kiksi vaikuttamisena ja oman äänen välittymisenä asioiden valmisteluvaiheessa. (Koho-

nen & Tiala, 2002; Rouvinen – Wilenius ym.2011; Leeman ym 2015.) Yhteiskunnan pal-
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veluissa suunnitteluosallisuuden mahdollistaminen on haastavaa, koska suurten ihmis-

massojen valjastaminen asioiden äärelle suunnittelun näkökulmasta on lähes mahdo-

tonta järjestää. Varhaiskasvatuksen näkökulmasta katsottuna, suunnittelu- osallisuus to-

teutuu lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa laadittaessa, yhteisessä keskustelussa kas-

vattajan kanssa. Suunnitteluosuuden mahdollistavia rakenteita tulee varhaiskasvatuk-

sessa kehittää edelleen, jotta lasten huoltajien osallisuus mahdollistuu.  

Toiminta- osallisuus on yksilön omaa konkreettista, toiminnallista ja vuorovaikutuksellista 

osallistumista. Toiminta- osallisuudessa ihminen voi kokea osaamisen ja onnistumisen 

kokemuksia käytännön toiminnassa, kuulumassaan yhteisössä. Toiminta- osallisuus on 

ihmisen näkökulmasta mielekästä, voimavaroja vahvistavaa ja kannustaa jatkossakin 

osallistumiseen. (Kohonen & Tiala, 2002; Rouvinen – Wilenius ym. 2011, Leeman ym. 

2015.) Osallistavat vanhempainillat, yhteiset tapahtumat lasten, vanhempien ja henkilös-

tön kanssa ovat varhaiskasvatuksen toiminta- osallisuutta.  

Päätöksenteko- osallisuudessa ihmisellä, on mahdollisuus osallistua itseään koskeviin 

päätöksiin. Päätöksenteko- osallisuuden taso on aiemmin esitettyjä tasoja osallista-

vampi. Päätöksenteko -osallisuus sisältää osallisuuden keskeisen elementin, mahdolli-

suuden osallistua itseä koskeviin asioihin. Päätöksenteko- osallisuuteen voidaan lisätä 

toimeenpanovaihe. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteossa myös sovitaan, miten 

syntynyt päätös käytännössä toteutetaan ja mitkä ovat sen toteutumisen edellytykset. 

(Kohonen & Tiala, 2002; Rouvinen – Wilenius ym.2011; Leeman ym., 2015.) 

Varhaiskasvatuksessa vanhemmilla on perinteisesti vähän suunnitteluun ja päätöksen-

tekoon liittyvää osallisuutta, kun esimerkiksi toteutetaan yksikön pedagogiikkaa, arjen 

käytännön järjestelyjä tai tulevia toiminnan suunnitelmia. Varhaiskasvatussuunnitel-

massa ei kasvattajia velvoiteta päätöksenteko-osallisuuden mukaisten toimintamallien 

kehittämiseen tai järjestämiseen, vaikkakin perheille tulee tarjota mahdollisuus osallistua 

toimintaan heille mahdollisella ja ominaisella tavalla. Päätöksenteko- osallisuuden voi-

daan lähtökohtaisesti kuitenkin huoltajien kohdalla katsoa toteutuvan suhteessa omaan 

lapseen, esimerkiksi yhteisiä kasvatustavoitteita asetettaessa. 
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2.2 Osallisuuden merkitys perheiden hyvinvoinnille 

Osallisuus omaan lapseen liittyviin asioihin on vanhemmalle ensiarvoisen tärkeää. Kun 

vanhemmilla on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia osallistua pää-

töksentekoon omaa lastaan koskevissa asioissa, vahvistuu myös vanhemman osalli-

suus. Tiedon saannin merkitystä osallisuuden kokemuksessa lapsen palveluissa pide-

tään merkittävänä osallisuuden lisääjänä. Tiedonsaanti oman lapsen palveluihin liitty-

vissä asioissa on myös yksi tärkeä osallisuuteen vahvistavasti vaikuttava tekijä. (Vuo-

renmaa 2016, Perälä & Halme & Salonen & Nykänen, 2011.) Vanhemman osallisuus 

lapsen asioiden käsittelyssä tarkoittaa osallistumista ja vaikuttamista aina kun tehdään 

lapseen liittyviä päätöksiä. Osallisuutta on myös vanhemman oma tietoisuus asiantunti-

juudestaan omaan lapseen. (ks. Vuorenmaa, 2016:24.) 

Tiedonsaannin mahdollisuuksia on siis lisättävä varhaiskasvatuksessakin ja informaa-

tion sisältöön tulee panostaa. Lisäksi vanhempien on saatava tulla kuulluksi omaa las-

tansa koskevissa asioissa. Kasvatushenkilöstön tulee kyetä ammatilliseen ja dialogiseen 

vuorovaikutukseen sekä panostettava ystävälliseen ja arvostavaan kohtaamiseen lasten 

vanhempien kanssa. Vanhempien on saatava tulla kuulluksi mm. varhaiskasvatuspalve-

luissa olevissa keskusteluissa, mutta myös toimintaa suunnitellessa ja arvioidessa.  

Vanhempien osallisuutta omaan perheeseen ja oman lapsen palveluihin pidetään kes-

keisenä tekijänä perheiden hyvinvoinnille. Vanhempien osallisuuden vahvistaminen voi 

jopa parantaa perheen selviytymistä vaikeissa tilanteissa ja vähentää vaikeuksien pitkä-

aikaisia vaikutuksia perheessä. (Vuorenmaa 2016:24.) Aktiivisempi puhe vanhempien 

kanssa, auttaisi tunnistamaan paremmin ja aikaisemmassa vaiheessa perheen ongelmia 

ja näin myös ohjaamaan heitä oikean avun piiriin entistä aiemmin. Luottamuksellisen 

suhteen rakentamiseen jo palvelun alusta alkaen on ensiarvoisen tärkeää. Mitä aiemmin 

huolet nostetaan esille, sitä varhaisemmassa vaiheessa perheitä voidaan tukea myös 

pulmallisissa tilanteissa ja ohjata heitä avun piiriin. Varhainen puuttuminen tai tuen tar-

joaminen voi poistaa monta uutta huolta tulevaisuudesta ja näin ongelmat eivät kertaudu. 

Tarpeisiin vastaaminen on tehokkaampaa, kun huolet eivät ole kertaantuneet ja kasva-

neet suuriksi. Syrjäytymisvaaran tunnistaminen ajoissa on myös merkityksellistä, jotta 

syrjäytyminen ei jatku sukupolvesta toiseen (Perälä, Halme ym. 2011:). 

Lapsiperheiden palveluissa ja erityisesti varhaiskasvatuksessa, jossa vanhemmat ovat 

päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa fyysisesti hetken läsnä, olisi syytä kehittää jo palveluja 

myös vertaistoiminnan näkökulmasta. Vanhemmat tulee ottaa mukaan tapahtumien 
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suunnitteluun jo valmisteluvaiheessa. Vähintäänkin tulee selvittää, mitä vanhemmat toi-

vovat ja mihin he olisivat valmiita osallistumaan ja mikä lisäisi osallisuuden kokemusta. 

Taustalle olisi hyvä saada tietoa myös siitä, miksi vanhemmat eivät osallistu, jos kokevat 

osallisuuden lisääntyvän oman kokemuksensa kautta. Ovatko menetelmät vanhanaikai-

sia tai kohderyhmästä kiinnostamattomia ylipäätään? 

Vanhempien osallisuuden vahvistamista voidaan tukea eri keinoin, esimerkiksi vahvista-

malla vanhemmuutta, varmistamalla arjen sujuvuus ja turvaamalla sosiaalisen tuen 

saanti. Vertaisryhmien ja internetissä olevan sosiaalisen tuen mahdollisuudet on koettu 

hyviksi keinoiksi tukea vanhempien osallisuutta.  

 

2.3 Osallisuuden velvoite varhaiskasvatuksessa  

Vanhemman osallisuudella tarkoitetaan kykyä pärjätä arjessa oman lapsensa kanssa, 

osallistua vaikuttamiseen ja päätöksentekoon oman lapsen käyttämissä palveluissa 

sekä päästä vaikuttamaan oman kuntansa lasten palveluiden olemassaoloon ja laatuun 

(Vuorenmaa, 2016: 23). Osallisuus on siis erityisen merkityksellistä juuri varhaiskasva-

tuksen vanhempien keskuudessa. Jotta vanhempi tai vanhemmat eivät etäänny oman 

lapsensa jokapäiväisestä elämästä ja sen kiinteänä osana olevasta ammattilaisten teke-

mästä opetus- ja kasvatustehtävästä, tulee heidän saada olla siinä aktiivisesti mukana. 

Osallisuus lisää lapsiperheiden hyvinvointia, kun vanhemmilla on tyytyväisyyden kautta 

saatu luottamus oman lapsensa kasvatukseen liittyvissä asioissa. (Venninen & Leinonen 

& Rautavaara- Hämäläinen & Puroila, 2011:59.) Lasten ja perheiden oikeus osallistua 

omaan arkeensa ja oikeus tulla kuulluksi ovat keskeisiä palveluja ja toimintaa ohjaavia 

periaatteita erilaisissa laeissa ja sopimuksissa (mm. YK:n yleissopimus lasten oikeuk-

sista; lastensuojelulaki 417/2007). 

Vanhemman osallisuus oman lapsen varhaiskasvatuksessa koostuu muun muassa siitä, 

että saa kokea merkityksellisyyttä, on tunne kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta ja saa 

tuntea, että on hyvä vanhempi. Kun vanhempien aloitteet oman lapsen ryhmän par-

haaksi otetaan huomioon, he saavat kokemuksia hyvä vanhempi – pystyvyydestä sekä 

saavat ajantasaista tietoa omasta lapsestaan lisää se osallisuuden kokemusta. Osalli-

suus on yhtä lailla kasvatuksellisista haasteista oppimista ja onnistumisen kokemuksien 

saamista sekä sitoutumista omaan vanhemmuuteen sekä kasvatuskumppanuuteen ja 
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kiinnostusta oman lapsen varhaiskasvatuksen arkeen. (Venninen, Leinonen, Rauta-

vaara- Hämäläinen, Puroila, kuvio 5:59.) Kasvatuskumppanuus ja vanhemman osalli-

suus voidaan tarkasteluissa olleiden tutkimusten valossa nähdä toisiaan tukevina toimin-

toina, tapahtumina tai käsitteinä varhaiskasvatuksessa. Kasvatuskumppanuus tuottaa 

toimiessaan vahvaa vanhemman osallisuutta lapsen varhaiskasvatukseen. 

Tässä yhteydessä vanhemman osallisuudella tarkoitetaan lapsen vanhemman, isän, äi-

din tai muun huoltajan osallistumista huollettavanaan olevan lapsen varhaiskasvatuspal-

veluun. Osallisuudella tarkoitetaan yhtä lailla osallistumista lapsen varhaiskasvatussuun-

nitelman laadintaan, sen suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen. Osallisuutta on myös 

osallistuminen erilaisiin päiväkodissa järjestettyihin tapahtumiin ja päivittäisiin vuorovai-

kutustilanteisiin kasvattajien ja henkilöstön välillä. Osallisuudella tarkoitetaan myös tie-

don saantia oman lapsen asioista varhaiskasvatuspäivän aikana sekä päiväkodissa ta-

pahtuvista asioista ja yleisemmin varhaiskasvatuksen sektorilla tapahtuvista muutok-

sista. 

Kasvatuskumppanuus on vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön keskeinen muoto. 

Kasvatuskumppanuudessa vanhempi ja kasvatusalan ammattilainen on tasavertai-

sessa, mutta tehtäviltään erilaisessa suhteessa lapsen kasvuun ja kehitykseen ja kum-

pikin on omassa kontekstinsa kautta mukana tuottamassa lapselle hyvinvointia ja oppi-

mista. Ammattilainen on omassa ammatillisessa, koulutustaustansa ja kokemuksensa 

mukana tuomassa roolissaan ja vanhempi on oman lapsensa asiantuntija. Kasvatus-

kumppanuus perustuu dialogiin, jossa vanhempi tulee kuulluksi arvostavasti ja luotta-

muksella. Kumppanuudessa, jossa dialogi on keskeisessä roolissa, ymmärrys eri henki-

löiden välillä syntyy yhteisen keskustelun tuloksena. Kumppanuudella tarkoitetaan myös 

vanhempien vahvempaa osallistumista ja osallisuutta lapsensa varhaiskasvatukseen. 

Hyvin toteutunut kasvatuskumppanuus tuottaa osallisuutta vanhemmalle varsinkin lap-

sen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan liittyvässä keskustelussa. (Kekkonen, 

2012: 42.) Uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ei käytetä enää kasvatus-

kumppanuus termiä, vaan se on korvattu kasvatusyhteistyö käsitteellä, mutta kasvatus-

yhteistyön elementit eivät kumppanuus käsitteen käytön päättymisen myötä ole mihin-

kään muuttuneet. 

Varhaiskasvatuksesta annetussa laissa korostetaan lapsen vanhemman tai huoltajan 

osallisuuden oikeutta. Laissa todetaan, että lapsen vanhemmille tai muille huoltajille on 

annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatuksen suunnitte-

luun, toteuttamiseen ja arviointiin (Laki lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta, 
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2015, 7b§). Tämä laki kumottiin varhaiskasvatuslain uudistuksen toisessa vaiheessa, 

jonka tavoitteissa on säädetty, että kunnan varhaiskasvatusta järjestävän tahon tulee 

toimia yhdessä lapsen vanhemman tai muun huoltajan kanssa sekä tukea lapsen van-

hempaa tai muuta huoltajaa kasvatustyössä (Varhaiskasvatuslaki, 2018, 3§). Lisäksi 

opetushallitus on määrännyt tähän samaan lakiin perustuen, varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet, joissa korostetaan huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön merkitystä. Pe-

rusteiden mukaan yksi varhaiskasvatuksen tavoitteista on tukea huoltajaa kasvatus-

työssä sekä toimia huoltajan kanssa yhdessä lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 

tasapainoisen kehityksen parhaaksi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018:16). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat normitettu ohjeistus, perusopetussuunni-

telman tavoin ja siinä velvoitetaan yhteistyöhön vanhempien kanssa, vanhempien osal-

lisuuden mahdollistamiseksi (Varhaiskasvatuslaki, 2018, 21§).  

 

Perusteissa todetaan, että yhteistyöllä voi olla erilaisia tehtäviä ja muotoja lapsen var-

haiskasvatuksen aikana ja lasten päivittäiset tapahtumat ja kokemukset jaetaan huolta-

jien kanssa. Perusteissa on huomioitu myös tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen 

huoltajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Tieto- ja viestintäteknologiaan perustuva yh-

teistyö voi tukea myös huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet, 2018: 34.) Tähän keskinäisen vuorovaikutuksen lisäämiseen ylipää-

tään, saati tieto- ja viestintäteknologian avulla, on keskitytty todella vähän, vaikka se pe-

rusteissa mainitaan merkityksellisenä asiana huoltajien verkostoitumisen ja yhteisöllisyy-

den lisäämisen näkökulmasta. 

 

Espoon uunituoreessa varhaiskasvatussuunnitelmassa (2019) todetaan huoltajien osal-

lisuuden kokemuksen olevan yksilöllistä ja toteutuvan eri tavoin. Varhaiskasvatusyksikön 

tehtävänä on luoda toimivia kohtaamisen rakenteita sekä sellaisia toimintatapoja, jotka 

edistävät huoltajien osallisuutta. Varhaiskasvatusyksiköissä henkilökunnan on varmis-

tettava, että jokainen huoltaja voi osallistua varhaiskasvatuksen toimintaan haluamallaan 

ja heille mahdollisella tavalla. Huoltajille tulee tarjota mahdollisuuksia osallistua toimin-

nan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin erilaissa yksikön järjestämissä tapahtu-

missa ja lapsen varhaiskasvatuskeskusteluissa. (Espoon suomenkielisen varhaiskasva-

tuksen varhaiskasvatussuunnitelma, 2019: 27 - 28.)  

KARVI (kansallisen koulutuksen arviointikeskus), on esittänyt varhaiskasvatuksen laa-

dunarvioinnin perusteissa ja suosituksissa, laadun indikaattorit varhaiskasvatukselle. In-

dikaattorit antavat tutkimusperustaisen käsityksen siihen, mistä varhaiskasvatuksen 
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laatu muodostuu niin kansallisella, paikallisella kuin pedagogisenkin toiminnan tasoilla. 

Karvi on suosituksissaan jakanut laadun indikaattorit rakenne- ja prosessitekijöihin. 

(Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, 2018: 3.) Laatuindikaattorit antavat varhais-

kasvatuksen järjestäjille selkeät ja kansallisesti yhtenäiset kuvaukset siitä, mitä varhais-

kasvatuksessa tulee tapahtua laadun ja lapsen edun saavuttamiseksi. Indikaattorit luo-

vat pohjan periaatteille, joiden mukaan varhaiskasvatusta voidaan kansallisella tasolla 

yhtenevästi kehittää ja arvioida. (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, 2019: 3.) 

Laadun prosessitekijät ovat varhaiskasvatuksen yksiköiden toimintakulttuuria kuvaavia 

tekijöitä, joilla on suora merkitys osallistujan kokemuksiin. Laadun prosessitekijät ovat 

varhaispedagogiikan ydintoimintoja ja ne kuvaavat, miten asetettuja tavoitteita ja sisäl-

töjä toteutetaan käytännössä. (Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, 2018: 39.) Tä-

män opinnäytetyön kehittämistehtävän yksi perusta on prosessien laatua kuvaavassa 

indikaattorissa, joka perustuu varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten huoltajien väli-

seen luottamukselliseen ja tasavertaiseen vuorovaikutukseen. Huoltajan osallistuminen 

voi omalta osaltaan parantaa varahaiskasvatuksen laatua. (Kansallisen koulutuksen ar-

viointikeskus, 2019: 50.) Prosessin laatua henkilöstön ja huoltajien välisessä vuorovai-

kutuksessa kuvaavissa indikaattoreissa todetaan, että varhaiskasvatuksessa tulee mah-

dollistaa huoltajien osallisuus suunnitteluun, toimintaan ja arviointiin. Lisäksi kasvatus-

yhteistyön muotoja ja toimintatapoja tulee suunnitella yhdessä huoltajien kanssa. Indi-

kaattoreissa myös mainitaan, että kasvatusyhteistyön lähtökohtana on lapsen ja huolta-

jan arvostaminen sekä avoin, luottamuksellinen ja tasavertainen suhde. (Kansallisen 

koulutuksen arviointikeskus, 2018: 75; 2019:51.) 

Vanhemman tai muun huoltajan osallisuuden mahdollisuuksia tulee siis tarkastella sekä 

varhaiskasvatuslain mukana tuoman velvoittavuuden näkökulmasta, että kansallisella 

tasolla annettujen laadun indikaattorien näkökulmasta. Valtakunnallisen varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet velvoittavat henkilökuntaa lisäämään osallisuuden keinoja 

varhaiskasvatuksessa. Huoltajan osallisuuden mahdollistavat rakenteet tulee luoda jo-

kaiseen yksikköön, sillä jatkossa ne ovat myös arvioinninkohteena, muiden laadun indi-

kaattoreiden ohella. KARVIn laatimat varhaiskasvatuksen laadun indikaattorit ovat jat-

kossa varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin ja kehittämisen väline ja mittaristo. Laadun 

indikaattorit määrittelevät perustason varhaiskasvatuksen laadulle. Espoon varhaiskas-

vatuksessa tavoitellaan myös laadun variaatioiden vähyyttä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

kaikissa yksiköissä tulee pyrkiä tasaiseen indikaattorien asettamaan laatutasoon. 
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Valtioneuvoston selvityksessä varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuk-

sista, varhaiskasvatuksen työntekijät ovat tulkinneet, että vanhempien mahdollisuudet 

osallistua ja vaikuttaa ovat lisääntyneet, vaikka osallisuuden lisääntyminen ei vielä näy-

kään suoranaisesti vanhemmille. Tästä syystä vanhempien osallisuuden parantuminen 

vaatii kehittämään uusia toimintatapoja osallisuuden toteutumiseksi. (Puroila, Kinnunen, 

2017: 51.) Samaisen tutkimuksen mukaan vanhemmista vain viidennes oli nähnyt osal-

listumis- ja vaikutusmahdollisuuksiensa lisääntyneen ja 76,7% vanhemmista ei ollut näh-

nyt uuden varhaiskasvatuslain edellyttämän muutoksen vaikutusta ollenkaan tai he suh-

tautuivat siihen muuten epäröiden (Puroila & Kinnunen, 2017: 51). Tämä vahvistaa sa-

maan tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden käsitystä siitä, että osallisuuden vai-

kutukset eivät vielä näy vanhemmille. Vanhemmat kokivatkin osallisuuden lisääntymisen 

ainoastaan erilaisten kyselyiden muodossa, mutta niihin ei kyetty ajan puutteen vuoksi 

arjessa pysähtymään. 

Vaikutusmahdollisuuksia myös vanhemmille on lisääntynyt, seinällä on 
monenlaista juttua, joka aktivoi ajattelemaan ja vaikuttamaan varhaiskas-
vatukseen. Tosin päiväkodissa käydessä on harvoin aikaa pysähtyä niitä 
tarkemmin katteleen tai niihin vastaamaan (Vanhempi). (Puroila & Kinnu-
nen, 2017:51.)  

 

Osallisuus oman lapsen varhaiskasvatukseen on ensiarvoisen tärkeää lasten vanhem-

mille. Kun vanhemmilla on riittävästi vaikutusmahdollisuuksia sekä mahdollisuuksia osal-

listua päätöksentekoon omaa lastaan koskevissa asioissa, vahvistuu myös vanhemman 

osallisuus. Tiedon saannin merkitystä osallisuuden kokemuksessa lapsen palveluissa 

pidetään merkittävänä osallisuuden lisääjänä. Tiedonsaanti oman lapsen palveluihin liit-

tyvissä asioissa on myös yksi tärkeä osallisuuteen vahvistavasti vaikuttava tekijä. (Vuo-

renmaa 2016, Perälä & Halme & Salonen & Nykänen, 2011.)  

Tiedonsaannin mahdollisuuksia on siis lisättävä varhaiskasvatuksessakin ja informaa-

tion sisältöön tulee panostaa. Lisäksi vanhempien on saatava tulla kuulluksi omaa las-

tansa koskevissa asioissa. Kasvatushenkilöstön tulee kyetä ammatilliseen ja dialogiseen 

vuorovaikutukseen sekä panostettava ystävälliseen ja arvostavaan kohtaamiseen lasten 

vanhempien kanssa. Vanhempien on saatava tulla kuulluksi mm. varhaiskasvatuspalve-

luissa olevissa keskusteluissa, mutta myös toimintaa suunnitellessa ja arvioidessa. Van-

hemmat tuleekin ottaa mukaan tapahtumien suunnitteluun jo valmisteluvaiheessa. Vä-

hintäänkin tulee selvittää, mitä vanhemmat toivovat ja mihin he olisivat valmiita osallis-

tumaan ja mikä lisäisi osallisuutta. Taustalle olisi hyvä saada tietoa myös siitä, miksi 
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vanhemmat eivät osallistu, jos kokevat osallisuuden lisääntyvän oman kokemuksensa 

kautta. Ovatko menetelmät vanhanaikaisia tai kohderyhmästä kiinnostamattomia ylipää-

tään? 

Vanhempien osallisuuden vahvistamista voidaan tukea eri keinoin, esimerkiksi vahvista-

malla vanhemmuutta, varmistamalla arjen sujuvuus ja turvaamalla sosiaalisen tuen 

saanti vertaisyhteisössä. Vertaisryhmien ja internetissä olevan sosiaalisen tuen mahdol-

lisuudet on koettu hyviksi keinoiksi tukea vanhempien osallisuutta.  Internet tarjoaa vir-

tuaalisia yhteisöllisyyden toimintatapoja erilaisissa yhteisöissä ja se on muuttanut mer-

kittävästi perinteistä yhteisöllisyyttä. Kasvokkain tapahtuva, sosiaalisiin verkostoihin liit-

tyvä yhteisöllisyys on siirtynyt kuvitteelliseen ja mielikuvien varaan rakennettuihin yhtei-

söihin. Virtuaaliyhteisöjen perinteisitä yhteisöistä poikkeavista ominaisuuksista huoli-

matta on virtuaaliyhteisöillä myös pyrkimys hakeutua toisten ihmisten yhteyteen, jaka-

maan asioita ja vaikuttamaan toinen toiseensa. (Ks. Gothòni & Hyväri & Kolkka & Vuokila 

– Oikkonen, 2016: 16.) 

Toimintakulttuurinkehittäminen huoltajan osallisuuden osalta on siis tarpeen. Huoltajien 

osallisuuden mahdollistamisen keinoja täytyy kehittää perusteita vastaaviksi, mutta sa-

malla myös nykyaikaisemmiksi ja soveltuvammiksi nykyperheille. Huoltajan mahdollisuu-

det työ- tai opiskelupäivänsä lomassa osallistua lapsen varhaiskasvatuksen ovat rajalli-

set. Lapsiperheiden palveluissa ja erityisesti varhaiskasvatuksessa, jossa vanhemmat 

ovat päivittäin vain tuonti- ja hakutilanteissa fyysisesti hetken läsnä, tulee nykyajan huol-

tajille jo ominaiset, digitaalisen osallistumisen tavat ottaa tarkasteluun ja kehittämisen 

kohteeksi.  

Pääkaupunkiseutujen asiakaskyselyssä nousi Espoon varhaiskasvatuksen kehittämisen 

kohteeksi viestintä. Espoon varhaiskasvatuksen internet -sivustolta saatu hyöty viestin-

nässä oli asiakkaiden kokemuksen mukaan keskinkertaisella tasolla, asiakaskyselyn 

keskiarvon ollessa koko varhaiskasvatusta kohtaan hyvällä tasolla. Yleisarvosanana es-

poolaisesta varhaiskasvatuksesta oli 4.38, asteikolla 1-5. Viestinnästä saatu arvosana 

on 3.6. (Pääkaupunkiseudun asiakaskysely varhaiskasvatuksen palveluista, Espoo, 

2017). Pääkaupunkiseutujen asiakaskyselyn tulokset osoittivat, että vanhempien mie-

lestä internet sivustoista saatu tieto ei ole riittävää eikä ajanmukaista (Pääkaupunkiseu-

dun asiakaskysely, 2017). Informaation ja tiedon saannin kokemuksen parantamista on 

lähdetty ainakin Espoon varhaiskasvatuksessa suunnittelemaan ja tilannetta paranta-

maan.  
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Vanhempien toive viestinnän kehittämisestä erottuu selvästi pääkaupunkiseudun asia-

kaskyselyn tuloksissa, suhteessa varhaiskasvatuksen saamaan yleisarvosanaan. Myös 

internet sivuston saama palaute ajanmukaisuuden puutteesta asettaa painetta sähköi-

sen viestinnän kehittämiseen. Sähköpostin käyttöä on kuitenkin mahdotonta käyttää ai-

noana osallisuuden lisääjänä, sillä muun muassa valokuvien ja yksilöityjen tietojen lä-

hettäminen sähköpostitse on tietoturvasyistä kielletty. Oman yksikköni vanhempainil-

loissa kerätty suullinen palaute vanhempien kokemuksista ja toiveista ovat osoittaneet, 

että espoolaisessa varhaiskasvatuksessa osallisuutta toivotaan lisättävän nimenomaan 

sähköisten viestimien avulla. Monissa pienemmissä kunnissa onkin jo käytössä erilaisia 

valmiita pedagogiikan dokumentoinnin mahdollistavia järjestelmiä, joilla myös kohden-

nettu, oman lapsen henkilökohtaisen tiedon välittäminen vanhemmille onnistuu. 

 

Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ei ole tällä hetkellä järjestelmää, joka 

mahdollistaisi huoltajan ja varhaiskasvatusyksikön välisen vuorovaikutuksen sellaisella 

tavalla, jossa huoltajalle voi kuvata, esimerkiksi valokuvien avulla, pedagogisia proses-

seja ja dokumentteja niin, että myös tietoturvan vaatimukset olisi otettu huomioon. Es-

poon kehitteillä olevaan kattavaan asiakastietojärjestelmään, e-Vakaan, on suunniteltu 

huoltajien osiota, jossa myös pedagoginen dokumentointi ja huoltajan osallisuuden mah-

dollisuus toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen lisääntyisi. Järjestelmää 

ollaan ottamassa käyttöön vaiheittain toimintavuoden 2019 – 2020 aikana. Tämän uuden 

asiakastietojärjestelmän, huoltajille suunnatun osion kehittelyvaiheessa, tarvitaan myös 

huoltajien näkemyksiä, toiveita ja odotuksia tulevaa järjestelmää kohtaan. Uuden var-

haiskasvatussuunnitelman mukaan, henkilöstöllä on viestintävastuu huoltajille varhais-

kasvatuksesta ja viestinnän tulee ulottua kaikkiin perheisiin. Tämän viestinnän mahdol-

listaminen nykyaikaisella tavalla on järkevää huomioida uuden järjestelmän kehitys-

työssä (Espoon Suvan varhaiskasvatussuunnitelma 2019:28). Nykyisen toimintakalen-

terin toimintojen yksipuolisuus ei yksin kata laadukasta pedagogista viestintää, joka saa-

vuttaisi kaikki vanhemmat. Lisäksi Espoon vasussa mainitaan, että huoltajilla tulee olla 

mahdollisuus osallistua toimintaan haluamallaan tavalla. Jos vanhempi haluaa tällä het-

kellä saada käsityksen lapsensa oppimisesta digitaalisen kanavan kautta, se on käytän-

nössä aika minimaalista ja tietoturvasyiden vuoksi mahdotonta.  
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2.4 Digitaalinen osallisuus ja osattomuus 

Pohdittaessa osallisuuden kehittämistä digitaalisesti tulee kiinnittää huomiota myös sii-

hen, miten valmiita ihmiset ovat ylipäätään digitaalisuuteen ja mitä digitaalinen osallisuus 

yhteiskunnassa yleisesti tarkoittaa. Suomi on yksi tietoyhteiskunnan mallimaista maail-

massa, vaikka valmiusindeksimme onkin laskenut 2000- luvun edetessä. Maarit Mäkinen 

(2009) viittaa tutkimuksessaan World Economic Forumin (2004-2008) tietoyhteiskunnan 

valmiusindeksiin, joka määrittelee yhteiskuntien valmiuden astetta osallistua ja hyötyä 

informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehityksestä. Tietoyhteiskunta valmiudet ovat 

ihmisen kykyä hyödyntää tietoteknisiä välineitä ja erilaisia tapoja hyödyntääkseen omaa 

osallisuuttaan ja vaikuttamismahdollisuuksiaan yhteiskunnassa. (Mäkinen, 2009:42-43.) 

Hyvät tietoyhteiskunta valmiudet edistävät kansalaisten hyvän elämän toteutumista ja 

aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. Omien valmiuksiensa avulla kansalaiset ottavat 

haltuun uusia viestintäkeinoja, joka puolestaan tuottaa uusia ja erilaisia viestimisen mah-

dollisuuksia. (Mäkinen, 2009:57.) 

Suomalainen tietoliikennekonserni DNA julkisti vuoden 2019 alkupuolella teettämänsä 

”Digitaalinen yhdenvertaisuus Suomessa” markkinatutkimuksensa tulokset. Puhelin-

haastatteluna tehtyyn tutkimukseen vastasi yli tuhat, 15 - 74 -vuotiasta suomalaista ja 

sen tulokset on painotettu Suomen väestöä edustavaksi (Dna & Nepa, 2019:2). Tämän 

tutkimuksen mukaan, 87% vastaajista koki olevansa yhdenvertainen toisten suomalais-

ten kanssa digitalisoituvassa Suomessa. Suurin osa suomalaisista ei ole kokenut jää-

neensä yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle digitalisoitumisen myötä. Yhdenvertai-

suutta koettiin laitteen omistamisesta, laitteiden käytön osaamisesta ja oppimisen mah-

dollisuudesta. Ulkopulisuutta digitaalisuudessa koettiin nimenomaan digitaalisten laittei-

den, palveluiden ja internetin käytön osaamisen puutteiden vuoksi. Suurin osa tähän tut-

kimukseen vastaajista asui kaupunkimaisissa kunnissa ja vähemmistö maaseutukun-

nissa. (DNA & Nepa, 2019: 3-6.) 

Hyvästä tilanteesta huolimatta, kansalaisten tietoyhteiskunta valmiudet kuitenkin puhut-

tavat myös Suomessa yleisen yhteiskunnallisen eriarvoistumisen lisääntymisen myötä. 

Tieto ja sen välittäminen, yhteiskunnan rakenteissa asioiminen ja jopa sosiaalinen kans-

sakäyminen on digitalisoitunut.  Eri yhteiskuntien kansalaisilla on eriarvoiset mahdolli-

suudet osallistua oman yhteiskuntansa toimintaan digitaalisesti, koska heillä ei ole sa-

moja mahdollisuuksia käyttää digitaalisia välineitä, kuten esimerkiksi internetiä. Digitaa-

lisen kuilun käsite kuvaa tätä dilemmaa. (Mäkinen, 2009:43.) 
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Digitaalisella kuilulla tarkoitetaan eroa, joka muodostuu niiden kansalaisten väliin, joilla 

on pääsy digitaaliseen, tieto- ja viestintätekniikkaan ja niihin, joilla ei ole. Yleisesti usko-

taan, että pääsy tieto- ja viestintätekniikkaan johtaisi korkeampaan elintasoon ja paran-

taisi kansalaisten hyvinvointia. (Dewan & Riggins, 2005:298.) Digitaalisen kuilun käsi-

tettä käytetään havainnollistamaan tietokoneisiin tai internetiin pääsyä erilaisten tekijöi-

den vuoksi. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi sosioekonominen asema, ikä, asuinpaikka, 

koulutustaso, sukupuoli tai kyky käyttää tekniikkaa. Vaikka jotkut digitaaliseen kuiluja-

koon vaikuttavista tekijöistä ovat yksilön ulottumattomissa, osa tekijöistä liittyy yksilön 

omiin henkilökohtaisiin valintoihin. Näin on esimerkiksi silloin kun yksilö kokee tekniikan 

käytön epämiellyttäväksi ja päättää syystä tai toisesta olla käyttämättä tällaista tekniik-

kaa. (Dewan & Riggins, 2005:303.) Yleisin syy esimerkiksi älypuhelimen puuttumiseen 

on, ettei sellaisen omistamille nähdä tarvetta (DNA & Nepa, 2019: 10). 

Kun puhutaan digitaalisesta syrjäytymisestä, pohditaan usein ihmisen eriarvoisuutta 

suhteessa teknologiaan. Teknologia ei itsessään tee ihmisistä syrjäytyneitä tai mukana 

olevia. Pohdintaan tulisi nostaa ihmisten eriarvoinen osallistuminen tietoyhteiskunnassa. 

Ihminen on voitu luokitella digitaalisesti syrjäytyneeksi, mutta käytännössä hän voi olla 

täysin osallinen tietoyhteiskunnan jäsen ja teknologian käyttämättä jättäminen voi olla 

täysin tietoinen valinta. Kun ihminen kokee olevansa tietoyhteiskunnan osallinen jäsen, 

hänellä on kykyjä ja mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskuntaan, teknologian avulla tai il-

man. Digitaaliteknologian käytöstä kieltäytyvät eivät kuulu eriarvoisten ja osattomien 

joukkoon eikä nimitys digitaalinen syrjäytyminen kuvaa heitä. (Mäkinen, 2006:22.) 

Tietoyhteiskunnasta syrjäytyneistä tai osattomista voidaan puhua silloin, kun informaa-

tioteknologia toisi heille selkeää hyötyä tai parantaisi hyvinvointia, mutta he eivät osaa 

tai jostain syystä voi sitä käyttää. Osattomiksi voidaan katsoa myös henkilöt, jotka eivät 

kykene osallistumaan yhteiskunnallisiin asioihin ja päätöksentekoon, eivätkä koe täysin 

hallitsevan omaa elämäänsä. (Mäkinen, 2006:23.) 

Länsimaissa, jossa teknologiaa on yllin kyllin, perinteinen teknologian ja internetin saa-

vutettavuuteen liittyvä digitaalinen kuilu on lähes kurottu umpeen. Sen tilalle on tullut 

osallisuuskuilu, jossa kaikki eivät ole täysimittaisia digitaalisia kansalaisia. Kupiainen 

(2013) puhuu Widescreen julkaisun artikkelissaan diginatiiveista, internet - sukupolvesta, 

jotka hän jakaa ”asujiin” ja ”vierailijoihin”. Näiden kahden ryhmän välillä on hyvä huomata 

osallisuus kuilu. Asujat käyttävät internetiä osana jokapäiväistä elämäänsä, vierailijat 

käyttävät nettiä lähinnä omiin tarpeisiinsa, kuten tiedon hakuun. Näiden ryhmien toimin-
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tatapojen vertailun avulla, Kupiainen valottaa mahdollisuuksia, miten internetin käyttäjä-

lähtöisyys tarjoaa mahdollisuuksia osallisuuteen, oman äänen käyttämiseen ja luovuu-

teen. (Kupiainen, 2013.) 

 

Kun tietokoneiden ja niiden luomien mediaverkostojen merkitys kasvaa nyky – yhteis-

kunnassa, on olemassa joukko ihmisiä, jotka jäävät syrjään näistä verkostoista. Ne, jotka 

ovat mukana verkostoissa, luovat informaatio eliitin. Heillä on valtaa, pääomaa ja resurs-

seja. Ne, jotka eivät ole mukana syrjäytyvät. Tieto- ja verkkoyhteiskunnassa tällainen 

tiedon hallussapito vahvistaa epätasa-arvoisuutta ihmisten välillä. (van Dijk, 2006.) Toi-

saalta, jos ihminen kokee osattomuutta yhteisössään, voidaan digitaalisin välinein myös 

lisätä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tämä vaatii yksilöltä kykyjä sekä 

halua digitaalisten laitteiden käyttöön ja myös taloudellisia mahdollisuuksia laitteiden ja 

verkkojen hankintaan. (Mäkinen, 2009:44) 

Mäkinen on väitöskirjassaan jakanut tietoyhteiskunnan kansalaisen osallisuuden valmiu-

det psykologisiin, teknisiin, taitovalmiuksiin ja osallistumisen valmiuksiin. Jokaisen yh-

teiskunnan oma kulttuuriympäristö vaikuttaa kansalaisten valmiuksiin, jolloin kyseinen 

jako ei ole yhteismitallinen kaikissa yhteyksissä.  

  

KUVIO 2. Tietoyhteiskunnan kansalaisen osallisuuden valmiudet, mukaillen Maarit Mäkinen (Mä-
kinen, 2009:58). 
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Mäkinen nostaa esiin asioita, jotka lisäävät kansalaisten edellytyksiä tietoyhteiskunnan 

toimijoina. Tietoyhteiskuntavalmiuksista puhuttaessa nostetaan yleensä esiin tekniset ja 

taidolliset valmiudet. Inhimillisen toiminnan lähtökohtana on kuitenkin psykologiset val-

miudet, jotka määrittelevät myös viestintäteknologian käyttöä. Tietoisuuden herääminen 

lisää motivaatiota hankkia tietoyhteiskuntaan liittyviä muitakin valmiuksia. Motivaatio voi 

myös sammua, jos ihminen pettyy esimerkiksi liian hankalaan tai kalliiseen tekniikkaan. 

Tällöin hän tarkoituksellisesti jättäytyy tekniikan soveltamisen ulkopuolelle. (Mäkinen, 

2009: 47.) Tiedonsiirtonopeuksien erot kansalaisten välillä ovat myös luoneet digitaalista 

eriarvoisuutta. Tiedonsiirtoon liittyvät nopeuserot kansalaisten välillä, ovat lisänneet 

eriarvoisuuden kokemusta yhteiskunnassa. Nämä jo olemassa olevat digitaaliset kuilut 

tulevat syvenemään. (Mäkinen,2009: 51.)  

Kun osallisuutta käsitellään tietoyhteiskunnan kontekstissa, niin tietoteknisten laitteiden 

käytön mahdollisuudet, kuin taidot niiden käyttämiseen voivat vaikuttaa yksilön osallistu-

misen mahdollisuuksiin. Tietoyhteiskuntavalmiuksia tarkastellessa tulee tarkasteluun ot-

taa myös osallistuminen ja vaikuttaminen. Osallistumalla kansalainen voi olla mukana 

päätöksenteossa tai häneltä voidaan kysyä näkemyksiä. Osallistumisvalmiudet ovat 

haastavia, sillä ne edellyttävät yhteiskunnallisten prosessien tuntemusta ja osallistumi-

sen keinojen hallitsemista. (Mäkinen, 2009:55-56.) Tämä on tärkeä näkökulma, sillä ih-

miset haluavat osallistua, mutta osallistuminen ei onnistu enää perinteisin menetelmin.  

Kansalaisten digitaalinen toimijuus on lisääntynyt internetin käytön yleistymisen myötä. 

Internet on mahdollistanut uudenlaisen itseilmaisun ja tiedon tuottamisen. Digitaalinen 

toimijuus liitettynä yhteistoimintaan, tuottaa osallisuuden ja vaikuttamisen merkityksen. 

Digitaalisessa maailmassa syntyvä osallisuus on merkittävää kansalaisten kannalta, 

koska internetin tai sosiaalisen median kaltaiset digitaaliset julkisuustilat liittävät ihmiset 

sosiaalisiksi verkostoiksi ja yhteisöiksi. (Mäkinen, 2009: 59.) 

Verkkoyhteisöt poikkeavat perinteisistä yhteisöistä. Perinteinen yhteisöllisyys kehittyy 

vuorovaikutuksen ja konkreettisen yhteistyön tuloksena. Verkkoyhteisöissä esiintyvä vir-

tuaalinen yhteisöllisyys taas useimmiten on hetkellistä, yhteisiin intresseihin perustuvaa 

yhteenliittymistä sekä vuorovaikutusta. Tietoyhteiskunnan kontekstissa voidaan puhua 

myös uusyhteisöllisyydestä. Tällaista uutta yhteisöllisyyttä kuvaa uuden teknologian 

käyttö, avoimuus ja vaihdettavuus. Uusyhteisöillä on oltava menestyäkseen suurempi 
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tietoisuuden taso itsestään ja ympäröivästä todellisuudesta kuin perinteisillä yhteisöillä. 

(Mäkinen 2006:81)  

Mäkinen viittaa lisensiaattitutkielmassaan tutkija Barry Wellmanin yhteisön määritel-

mään, jossa yhteisö määritellään ihmissuhteiden verkostoksi. Ihmissuhteiden verkosto 

tarjoaa sosiaalisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä sosiaalisen identiteetin. Well-

man näkee internetin nimenomaan sosiaalisten yhteyksien rakentajana, jossa yhteisöjen 

kanssakäyminen on muuttunut paikkaan sidotusta vuorovaikutuksesta henkilökohtai-

seen ja roolien väliseen vuorovaikutukseen. Wellman näkee uusyhteisöllisyyden entistä 

henkilökohtaisemmaksi ja paikaksi riippumattomaksi. (Mäkinen 2006:82.) 
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3 Postmoderni isyys 

Isyys viitekehyksenä avaa tutkimuksen kohderyhmän valintaa. Äitiydestä ja perheestä 

on tehty menneinä vuosikymmeninä paljonkin tutkimusta, isyydestä tutkimusperinnettä 

on niukasti. Toisaalta perheestä puhuttaessa äitiys ja isyys kulkevat niissä keskuste-

luissa yhtenä, vanhemmuuden käsitteenä. Kuluneena vuosikymmenenä isyyttä on läh-

detty tutkimaan, yhteiskunnassa tapahtuneen perherakenteen muutoksen myötä. Viime 

vuosina isyys on erityisesti puhuttanut tutkijoita ja isyyskeskeinen perheen tarkastelu on 

lyönyt itsensä läpi yhteiskunnallisellakin tasolla. Isyys on yksi aikamme kiinnostuksen 

kohteista ja sitä analysoidaan monenlaisista näkökulmista (Aalto, Mykkänen, 2010:77).  

3.1 Mielikuvia isyydestä 

Isyys voidaan nähdä eri valoissa, historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä. 

Isillä on sukupuoli, joka määrittää tapaa asettua sukupuolten välisiin suhteisiin. Isyys 

voidaan ymmärtää yhtenä niistä tekijöistä, joilla määritellään yleisesti mieheyttä. Kuten 

Aalto ja Kolehmainen Isäkirjassaan (2004:14) toteavat, isyyttä tarkastellaan lähes aina 

sukupuolten välisissä suhteissa ja yleisimmin vanhemmuutta sukupuolittuneena ilmiönä.  

Isyys liitetään mies sukupuoleen, jolloin isyyttä määritellään biologian muodossa. Biolo-

gisen isyyden käsite on yksiselitteinen, se henkilöityy vain yhteen mieheen, jos se voi-

daan varmuudella osoittaa. Se mies, jonka sukusoluista lapsi on saanut alkunsa, on isä. 

Isyys on kuitenkin paljon muutakin, pelkkä biologia ei merkitse isyyttä. Voihan olla, että 

biologinen isä ei ole koskaan tavannut lastaan, eikä lapsi biologista isäänsä. (Huttunen, 

2001:10, 58.) Miespuolisuus nähdään maskuliinisessa valossa, kun keskustellaan siitä, 

miten mies mallintaa isyyttä ja kasvattaa onnistuneesti poikalapsen sukupuoleen. Täysin 

sukupuolineutraalisti isyydestä puhutaan vanhemmuutena. (Aalto, 2012:28.) Isyys ja äi-

tiys ovat valtasuhteiden kautta yhteyksissä toisiinsa, niin työnjaossa, isälle ja äidille mää-

räytyvinä toimintoina, mielikuvissa tai yhteiskunnallisen aseman kautta. (Aalto & Koleh-

mainen, 2004: 13-14) 

Englannin kielisessä kirjallisuudessa isyydestä käytetään termejä fatherhood, fathers 

and fathering. Fatherhood (isyys) viittaa laajoihin instituutionaalisiin rakenteisiin, kun 

taas termi father (isä) viittaa yksilöön, joka toimii miesvanhempana. Englannin kieliselle 

verbille fathering ei löydy suoraa suomenkileistä vastinetta. Toisin kuin sanalla mothe-

ring, on suora suomenkielinen vastine äitiys, fathering tarkoittaa joko lapsen syntymistä 
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tai toimimista lapsen hoidon ja huolenpidon ympärillä.  (Ribbens Mc Carthy & Edwards, 

2011:95.) 

Sukupuolisesti määriteltynä isyyttä voidaan kutsua myös isävanhemmuudeksi, kuten 

Ilana Aalto, teoksessaan Isyyden aika (2012) kuvaa. Hän lainaa tätä Juha Jämsän tut-

kielmassaan esiin tuomaa käsitettä, koska se kuvaa hyvin sitä, miten isyyskeskustelut 

yhteiskunnassa ovat näyttäytyneet miespuolisuutta korostavana ja naisvanhemmuutta 

ulossulkevana. Samaan aikaan keskusteluissa kuitenkin kutsutaan isiä mukaan van-

hemmuuteen ja tärkeää hoivarooliin lastensa kasvattajina, rooliin, joka perinteisesti on 

katsottu kuuluvaksi naisille ja äideille. (Aalto 2010: 24; Ks. Jämsä 2003: 89-91.) Henna 

Pirskanen mainitsi väitöskirjassaan leikkisän termin ”isämies”, jossa yhdistyy isyys ja 

mieheys. Samalla termi viittaa uusimpiin isyys- ja miestutkimuksen teemoihin, joissa on 

keskenään yhteisiä piirteitä isyyden ja miehisyyden muutoksesta. Kulttuuristen ihantei-

den on nähty muuttuneen ja samalla ne ovat vaikuttaneet käsityksiin, joita miehet ovat 

omaksuneet isyydestä ja yleensä maskuliinisuudesta. (Pirskanen,2011:33.) 

Isyyden malli ja ihanne on muuttunut vuosikymmenten saatossa ja muuttuu edelleen. 

Isyyttä tutkitaan usein suhteessa äitiyteen ja isyyttä mallitetaan suhteessa ymmärryk-

seen äitiydestä. (Aalto, Kolehmainen, 2004: 29.) Isyydestä puhuttaessa usein isyys ku-

vataan isän henkilökohtaiseksi valinnaksi ja haluksi olla aktiivinen vanhempi eikä kes-

kusteluissa nouse esille yhteiskunnan isille sälyttämät velvollisuudet. Äitiyteen taas usein 

kohdistetaan yhteiskunnallista vastuuta hoivasta, jolloin usein äitiys ja isyys asettuvat 

kuin vastakohdiksi keskenään. (Aalto, Kolehmainen, 2004: 18.) Uuden isän määritte-

lyssä isällä tarkoitetaan miestä, joka pyrkii läheiseen suhteeseen lapsensa kanssa ja 

jossa hän voi tuoda esille hoivaavia tunteitaan ja saavuttaa täysimääräisen isyyden. Isän 

rooli on olla läsnä lapsen syntymästä alkaen ja hänet nähdään vastuullisena osallistu-

jana ja tasavertaisena vanhempana äidin kanssa. (Pirskanen, 2011:34.) 

Huttunen (2001) selvittää isyyttä biologisen, juridisen ja sosiaalisen isyyden näkökul-

mista.  Biologinen isyys määrittyy geenien mukaan, isän ja lapsen perinnöllisen suhteen 

kautta. Biologista isää voitaisiin kutsua myös siittäjäksi, koska lapsi on voinut saada al-

kunsa luonnollisen menetelmän sijaan myös keinohedelmöityksellä, äidin ja isän kos-

kaan tapaamatta toisiaan. Viimeisimpänä mainitun kaltainen isyys jää usein merkitykset-

tömäksi niin isälle kuin lapsellekin, mikäli kyseinen mies ei saisi muuta asemaa lapsen 

elämässä.  
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Biologisen isyyden merkitys ei kuitenkaan ole kaikille, etäiseksi jääville miehille suinkaan 

sama. Toinen voi kokea erittäin merkitykselliseksi sen, että jossain on hänen geeniperi-

määnsä jatkava ihminen, oma lapsi, kun taas toiselle tällä tiedolla ei ole mitään merki-

tystä. Tämä näkökulma nousee usein esiin lapsen myöhemmässä elämässä, jolloin bio-

logisella isyydellä ja geeniperimällä voi olla erilaisissa tilanteissa ihmiselle suurikin mer-

kitys. Lapsen biologinen isä on olemassa jollain lailla koko yksilön elämän ajan ja biolo-

gisella isyydellä onkin ollut keskusteluissa valta-asema määritellessä isyyttä. Isyyden 

biologisuuden ja geeniperimän näkökulma isyyden määrittelyssä nousee tärkeään rooliin 

myös silloin, kun nostetaan esiin keinohedelmöityksellä alkunsa saaneen lapsen oikeus 

biologiseen isään. (Huttunen, 2001:59.)  

Juridinen isyys syntyy avioliiton isyysolettaman kautta, lapsen tunnustamisen yhtey-

dessä ja adoptiossa. Juridiseen isyyteen liittyy vahvasti huoltajuus ja elatusvelvollisuus, 

kuten myös isänä olemisen yhteiskunnalliset oikeudet ja velvollisuudet lapseen nähden. 

Keskeisin isyyden yhteiskunnallinen velvollisuus on vastuu lapsesta. Biologinen isä saa 

yleensä myös juridisen isän aseman. Adoptiossa suhde biologiseen isään katkeaa ja 

lapsi liitetään adoptiovanhempien sukuun. (Huttunen, 2001:61-62.) Jos kuitenkin ylei-

sesti ajatellaan, että isyys syntyy vasta silloin kun mies ja lapsi tuntevat toisensa ja hei-

dän välillään on jonkinlainen tunne- ja vuorovaikutussuhde, biologinen side ei voi olla 

ainoa merkityksellinen, eikä riittäväkään ehto isyyden olemassa ololle. (Huttunen, 

2001:60.) 

Sosiaalisen isyyden Huttunen (2001) mieltää lapsen kanssa asumiseksi, arjen jaka-

miseksi ja hoivan sekä huolenpidon antamiseksi lapselle. Sosiaaliseen isyyteen kuuluu 

myös se, että mies julkisesti esittäytyy lapsen isäksi ja on lapsen kanssa erilaisissa so-

siaalisissa tilanteissa. Sosiaalinen isyys alkaa kehittyä tilanteissa, joissa lapsen ja mie-

hen välinen tuttavuus kasvaa, kun arkea vietetään yhdessä. Tällöin lapsen isäksi voi-

daan ajan kuluessa kutsua esimerkiksi sijaisperheen miestä. Sosiaalinen isä on käytän-

nössä myös lapsen juridinen isä, eli huoltaja. Kaikissa tapauksissa näin ei kuitenkaan 

ole ja voidaankin esittää kysymys, että voiko mies kutsua itseään isäksi, jos biologinen 

tai juridinen määritelmä ei toteudu? Tällaisia isyyksiä voi olla muun muassa äidin uusi 

avio-, aviomies tai miesystävä sekä muu mieshenkilö, joka antaa aikaansa lapselle. (Hut-

tunen, 2001:62-63.) 

Perinteiset sukupuoli- ja vanhemmuuden roolit ovat kuitenkin nekin murroksessa. Isyy-

den käsitettä tuleekin laajentaa ohi heterovanhemmuuden, perinteisten sukupuoliroolien 
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sijaan (Aalto& Kolehmainen, 2004:14). Nyky-yhteiskunnassa näemme kuitenkin jo nyt 

paljon perinteisestä eri tavoin isyyttään toteuttavia miehiä, kuten isät kahden miehen 

perheissä ja uusperheissä sekä yksinhuoltajina. Nyky-isyyden ennakko-odotukset luovat 

kahtia jakoa perinteisiin isiin ja sitoutuneisiin nyky-isiin, eikä näiden ääripäiden väliin 

jäävä isien massa saa juurikaan huomiota (Aalto, Mykkänen 2010:78). Isyys liittyy vah-

vasti myös lapsen kokemukseen isyydestä ja suhde lapseen on tärkeä näkökohta mää-

riteltäessä isyyttä. Lasten omien kokemuksien näkökulmasta isyystutkimusta on tehty 

toistaiseksi vähän. (Aalto, Mykkänen 2010:11.)  

Lasten kasvatus ja opetus tapahtuu erilaisissa sosiaalisissa elinympäristöissä, kuten esi-

merkiksi varhaiskasvatuksessa. Mykkänen herätteleekin tarvetta kartoittaa isyyskäsityk-

siä myös lapsen näkökulmasta ja isyyden erilaisista rooleista lapsen sosiaalisissa ympä-

ristöissä. Olisi mielenkiintoista saada selville, millaisen nyky -isyyden määritelmän lapset 

tuottaisivat. (Aalto &Mykkänen, 2010:79.) Erityisen tarpeellisena koen itse kartoittaa, mil-

laisia mahdollisuuksia esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on tukea isyyttä ja sen eri vai-

heita ja osataanko isyyttä tukea, kun vastassa on usein naisvaltainen ammattikasvattaja 

kunta?  

Isyyden määrittely on nykyään vaikeutunut ja se jatkaa muuttumistaan yhteiskunnassa 

vallitsevien muutosten virrassa. Uusperheiden kasvu on herättänyt monia kysymyksiä 

isyydestä, joista ehkä keskeisin on, voiko lapsella olla kaksi isää? Hedelmöityshoitojen 

yleistyessä, naisille on mahdollistunut lapsen saaminen yksin, jolloin isyydestä puhutta-

essa herää monenlaisia kysymyksiä. Kuka tällöin on isä? Onko äiti silloin myös isän teh-

tävässä vai haetaanko isä -hahmoa vaikka isoisästä, jolloin isyys ei ehkä enää olekaan 

kovin postmoderni. Huttunen esittää teoksessaan ajatuksen uuden isyyden määrittämi-

sestä sellaiseksi, jossa isä on se, jolla on läheinen suhde lapseen. (Huttunen, 2001:57.)  

3.2 Isyyden muuttunut rooli 

Kuten nykyäänkin, myös menneisyydessä on vallinnut paljon erilaisia ajatuksia ja käsi-

tyksiä isyydestä ja isän rooleista perheessä. Isyyden historiaan tutustuminen avaa kui-

tenkin näkökulmia nykyisyyteen ja antaa pohjaa sille, mistä olemme nykypäivän tilantee-

seen tulleet. Isyys on muiden ilmiöiden tavoin yhteydessä yhteiskunnalliseen kehityskul-

kuun ja isyyden aatemaailma ja ihanteet ovat kytkeytyneet historiassa moniin erilaisiin 

konteksteihin syntyvyyden lisäämisestä, hyvinvointivaltioaatteeseen ja tasa-arvo- ideo-

logiaan. Mykkäsen mukaan kuitenkin historiallisesti selkein muutos on ollut 60-luvulta 
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lähtien, jolloin mielenkiinto isyyttä kohtaan alkoi kasvaa. Isyydestä keskustellaan medi-

assa ja kasvatusalan ammattilaisten kesken. Isyydestä on mielipide niin poliitikoilla kuin 

tutkijoillakin. (Mykkänen ja Aalto, 2010:35.) 

Isyyden merkitystä ja isyyden määrittelyä suhteessa äitiyteen ja naisten mahdollisuuksiin 

osallistua työelämään, on keskusteltu jo pitkään. Naisten vapautuminen työmarkkinoille 

ei 60 -luvulla tapahtunut niin, että vastuu lapsista ja kodista olisi jakautunut molemmille 

vanhemmille, vaan jako toteutui naisten kesken. Osa naisista valitsi ansioäitiyden ja osa 

kotiäitiyden ja lasten hoitoratkaisua rakennettiin tuolloin ”varaäitien” varaan. Käytän-

nössä tämä tarkoitti, että vastuun lasten hoidosta ja kasvatuksesta jaettiin äitien ja päi-

väkotien, perhepäivähoitajien ja päiväkerhojen ammattilaisten kesken. (Aalto, Kolehmai-

nen, 2004:36.)  

Isyyden muutosta tutkittaessa on vähemmän kiinnitetty huomiota isyyden menneisyy-

teen. Puhuttaessa nykyisyydestä, ei täysin siis voi ohittaa menneisyyttä, koska silloin 

saattaa käsityksemme perustua vääriin olettamuksiin perinteisestä. (Mykkänen & Aalto, 

2010:16.) 1960 -luvulla isyyttä alettiin kytkemään kysymyksiin sukupuolten välisestä 

tasa-arvosta ja vanhemman tehtävien jakamisesta (Mykkänen & Aalto, 2010:29). Isyy-

den muutoksien tuulet konkretisoituivat 70 – luvulla, jolloin yhteiskunnallisesti tehdyt 

muutokset antoivat tukensa isille, uudenlaisessa osallistujan roolissa. Näitä olivat kun-

nallinen päivähoito (1973), seitsemän kuukauden palkallinen äitiysloma (1974) ja 12 päi-

vän isyysloman mahdollistuminen (1978). Yhteiskunnan yleinen liberalisoituminen he-

rätti myös uusia ilmiöitä keskusteluun, kuten eronneiden miesten oikeuksista isinä. (Myk-

känen ja Aalto, 2010:29.) 

Naisten aseman ja perinteisen ydinperhekäsityksen muutokset suomalaisessa yhteis-

kunnassa ovat muuttaneet myös miesten asemaa. Miesten aseman muutos on saanut 

aikaiseksi myös muutoksia perheessä ja isyydessä. Miesten perinteinen perheenelättä-

jän rooli on rikkoutunut ja naisten aktiivinen työssäkäynti on muuttanut rooleja per-

heessä. (Pirskanen, 2011:33.) Vastuu lasten kasvatuksesta on siirtynyt, Parsonin ydin-

perheteorian syntyajoilta, jossa äiti on vahvassa roolissa lasten kasvattajana ja isä vas-

taa perheen toimeentulosta, vahvemmin molempien vanhempien tehtäväksi (Jallinoja & 

Hurme & Jokinen, 2014).  

Johanna Mykkänen (2010) on tarkastellut tutkimuksessaan isäksi tulon kulttuurisia mal-

litarinoita. Hän jakaa isyydet esimoderniin, moderniin ja postmoderniin mallitarinaan. 
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Mykkäsen mallitarinoissa esimodernit isät olivat kodin välittömässä läheisyydessä töissä 

ja näin ollen fyysisesti läsnä, mutta emotionaalisesti he eivät juurikaan osallistuneet las-

tensa elämään.  Modernin mallitarinan isät nähtiin talouden turvaajina, jolla suojeltiin vai-

moa taloudelliselta stressiltä, ja äiti pystyi keskittymään kodin hoitoon sekä lasten kas-

vatukseen. Näin äidistä tuli lasten ensisijainen kasvattaja ja isä sai leikittäjän sekä kurin-

pitäjän roolin. Modernin ajan käsitykset isän ja äidin roolista perheissä ovat Mykkäsen 

(2010) mukaan pohjana äidin ensisijaisuuteen vanhempana. (Mykkänen, 2010:16.) 

Postmoderni isyyden mallitarina rakentuu tasa-arvo ajatukselle, jossa isät halutaan si-

touttaa vahvasti perheen arkeen ja vastuunjakoon, eikä perinteinen sukupuolijako mää-

ritä ensisijaista vanhemmuutta (Mykkänen, 2010:16-17). Osallistuvan isän malli sai tu-

kea 1960 -luvun naisten tasa-arvoliikkeiden kotiäitikulttuurin kyseenlaistamis keskuste-

luista ja 1970 -luvun kotitöiden jakamiseen liittyvistä keskusteluista. Keskustelut tuottivat 

paineita miehen perheroolin muuttumiselle. Isyyden vahvistumista koskeva keskustelu 

laajeni myös työn ja perheen yhdistämiskeskusteluun 1990 -luvulla, jolloin asia alkoi kos-

kettamaan vahvasti myös miehiä. (Huttunen, 2001:164.)  

Isyyskulttuurin muuttuminen on lisännyt isien osallistumista lastenhoitoon valtavasti. Ny-

kypäivän isät pyritään sitouttamaan isyyteensä yhä tiukemmin. Osallistuva isä pohjautuu 

jaetun vanhemmuuden ideologialle, jossa isä kuvataan aktiivisena osallistujana lap-

sensa arkeen (Mykkänen, 2010:15). Valtaosa tämän päivän isistä on osallistuvia isiä ja 

heidän täysipainoista osallistumistaan lasten hoitoon ja kasvatukseen pidetään itsestään 

selvyytenä.  

Isyyden roolin muuttumista on tutkittu mittaamalla isien ajankäytön muuttumista viime 

vuosikymmeninä suhteessa äitien ajankäyttöön suomalaisissa perheissä. Tutkimus 

osoitti isien ajankäytön lisääntyneen suhteessa lasten kanssa vietettyyn aikaan. Samaan 

aikaan voitiin kuitenkin todentaa myös vastaavasti äitien lastensa kanssa viettämän ajan 

lisääntyneen. Näin ollen tutkimus yllättäen osoittikin sukupuolten eron lasten hoitovelvol-

lisuuksissa säilyneen melkein yhtä suurena kuin 20 vuotta sitten. (Ylikännö, Pääkkönen 

ja Hakovirta, 2015:115-116.) Ojanen (2017) kuvaa myös tutkimuksessaan, kuinka koti-

töiden jakautuminen sukupuolten välillä on Suomessa yleisesti tasaista, vaikka edelleen 

on varsin tavallista, että kodin hoiva- ja huolenpitotyöstä vastaa nainen, perheen äiti 

(Ojanen, 2017:148).  
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Kuitenkin laadullisesti ajankäyttöä tarkemmin tarkastellessa, voidaan osoittaa isyyden 

roolin muuttuneen huomattavasti osallistuvampaan ja vastuunottavampaan suuntaan 

viime vuosikymmeninä. Ja vaikka isyyden syvään juurtuneet roolit ovat vielä nähtävissä, 

isät eivät ole enää vain taustalla vaikuttavia mahdollistajia, vaan ovat ottaneet aktiivisen, 

osallistuvan ja tasapuolisemman vanhemman roolin. (Ylikännö, Pääkkönen ja Hakovirta, 

2015:115-116.) Isät ovat ottaneet huiman askeleen osallistuvampaan suuntaan, mutta 

vielä on kuitenkin matkaa siihen, kun saavutetaan täydellinen tasa-arvo äitien ja isien 

välillä perheen kotitöihin ja lasten hoitoon ja kasvatukseen käytettävässä ajassa. (Yli-

kännö & kumppanit, 2015: 116.)  

Isän roolin muutos perheissä voidaan katsoa myös poliittisen päätöksenteon aikaan-

saannokseksi. Aktiivisella tasa-arvoa edistävällä politiikalla on suuri merkitys perheille, 

myös isyyden muuttuneen roolin näkökulmasta. Hyvinvointi- ja perhepolitiikka on onnis-

tunut tasa-arvotavoitteissaan, suhteessa työnteon jakautumiseen perheissä. Isät osallis-

tuvat jatkuvasti enemmän kotitöihin ja äitien työllisyysaste on korkea. Nämä muutokset 

ovat edistäneet myös isien ymmärrystä isyyden osallistumisesta lastenhoitoon ja kasva-

tukseen. (Ylikännö, Pääkkönen ja Hakovirta, 2015: 103.) Subjektiivinen päivähoito-oi-

keus voidaan nähdä yhtenä vaikuttavimmista toimista edistettäessä työn- ja perheen yh-

teensovittamista (Ojanen, 2017:161). Tämä on osaltaan mahdollistanut äitien työssä-

käynnin ja myös vanhemmuuden roolien uudelleen jakautumisen perheissä.  

Miesten perhevapaiden käytössä ja vapaiden kestossa on nähtävissä positiivista kehi-

tystä (Ojanen, 2017:46). Isyysvapaata pidennettiin Eduskunnan toimesta vuoden 2002 

loppupuolella, joka paransi isien asemaa uuden perheenjäsenen syntyessä (Aalto ja Ko-

lehmainen 2004: 9). Nykyään muutaman viikon mittaista isyysvapaata pitää jo valtaosa 

isistä. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan 71 % isistä pitävät tuon vapaan, jotta saavat 

tutustua uuteen perheenjäseneen, sekä siksi, että pitävät vanhemmuutta yhteisenä 

asiana. (Närvi & Salmi 2017:132.) 

Yhteiskunnan sekä perinteisen ydinperhekäsityksen muutokset ovat tuottaneet miehille 

uusia isyyden muotoja. Isänä ollaan niin sosiaalisesti, etänä tai uusperheessä kuin pe-

rinteisesti ydinperheen lähi-isänä. Monella miehellä on hämmennystä siitä, miten isänä 

nykyään tulisi olla. Postmodernista isyydestä keskusteltaessa ohjeita ja malleja tarjoil-

laan niin abstraktilla tasolla, että niistä on vaikea koota aineksia yksittäisen isän arkiop-

paaksi. (Huttunen, 2001: 150.) 
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Yksittäiset isät ovat alkaneet toteuttaa isyyttä omalla tavallaan. Omasta isästä ei ehkä 

ole enää tämän päivän isyyden malliksi, joten miehille on tullut tarve kehittää omia isyy-

den erityisiä mallejaan. Yhteiskunnassa tarjoillaan aktiivisesti mallia osallistuvasta ja si-

toutuneesta nyky- isästä, kun samaan aikaan yhteiskunnassa on tarjoutunut mahdolli-

suus ohuemmalle, vähemmän osallistuvalle isyydelle. Ohenevan isyyden kehityssuunta 

näkyy muun muassa siinä, että yhä useampi lapsi saa vähemmän isänsä seuraa. On 

tullut yleisesti hyväksytyksi jäädä esimerkiksi elatusvelvolliseksi, juridiseksi isäksi. Kysy-

myksessä voi olla myös aikuistumaton ja kypsymätön isyys, jota esiintyy myös aivan 

tavallisissa ydinperheissä. Edellä mainituissa tapauksissa isän ja lapsen välille ei synny 

vahvaa ja läheistä suhdetta. (Huttunen, 2001: 149-154.) 

Eropäätösten herkkyyden lisääntymisen myötä, moni nyky- isä on saattanut elää myös 

erilaisia isyyksiä. Isyydessä viime vuosikymmenenä tapahtuneet muutokset ovat aiheut-

taneet sen, että esimerkiksi keski-iässä isäksi uudestaan tulleet miehet, saattavat toteut-

taa täysin toisenlaista isyyttä kuin ensimmäisellä kerralla isänä ollessaan. Niin kutsutulla 

”toisella kierroksella” olevilla isillä on usein nuorempi kumppani, jonka käsitys isyydestä 

on jo modernimpi, osallistuvampi isä. Isäksi tullaan uudestaan aivan toisenlaisessa yh-

teiskunnassa. Nykyään isät voivat olla hoivaavia ja lapseensa heti syntymästä tutustuvia 

isiä, kenenkään sitä erityisesti ihmettelemättä. Nyky -isillä on myös todellinen mahdolli-

suus tutustua pieneen uuteen ihmiseen isyyslomien ja pidentyneiden vapaiden sekä 

osa-aikatyön ja etätyö mahdollisuuksien vuoksi. Uudeksi isäksi tuleva, joka on elänyt 

isyyttään ensimmäisen kerran esimerkiksi 1980 -luvulla kokee todennäköisesti erilaista 

isyyttä. He saattavat kokea ”varttuneempaa” isyyttä, vailla nuoruuden kiireitä. Myöhem-

mällä iällä uudestaan isäksi tulevalla on enemmän mahdollisuuksia pysähtyä lapsen 

kanssa oloon, aikaa ja halua paneutua pieneen lapseen, kuin nuorempana. (Huttunen, 

2001:27-28)  

Osallistuva isä nähdään vahvasti vanhemmuuteen sitoutuneena. Osallistuvan isän tun-

nistaa siitä, että hänen sitoutumisensa isyyteen ei näy pelkästään saatavilla olona, vaan 

vahvasti myös vastuunottona lapseen liittyvissä asioissa. Vastuunotolla tässä yhtey-

dessä tarkoitetaan virallisten asioiden lisäksi joka päiväisiä, lukemattomia pieniä päätök-

siä, joita vanhemman on tehtävä lapsensa puolesta. Vastuunottava, osallistuva isä poik-

keaa tästä näkökulmasta vahvasti perinteisestä isästä. (Huttunen, 2001:164-169.) Mikä 

isällä sitten on muuttunut, muuttuessaan osallistuvaksi vastuunottavaksi isäksi? Hän on 

päässyt sisälle lapsen maailmaan, jossa ennen on ollut vain äiti. Hän alkaa ”kantaa lasta 

mielessään”, järjestää omaa elämäänsä niin, että se huomioi lapsen olemassaolon. 
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Isyys on osallistuvalle isälle kokoaikaista ja lapsi on hänen mielessään aina läsnä ole-

vana, vaikuttaen miehen oman elämän päätöksentekoon. (Huttunen, 2001: 170.) 

Suhtautuminen muuttuneeseen isyyteen nähdään kaksijakoisena. Myönteisen näkökul-

man mukaan, muuttunut isyys nähdään isyyden ja yleisesti vanhemmuuden monipuolis-

tumisena miesten valinnanmahdollisuuksien kasvuna suhteessa perheeseen. Vastak-

kaisen näkökulman mukaan isyys voidaan jopa nähdä sukupuoliroolien katoamisena. 

Isyyden muuttumisen aspektia tarkastellessa on hyvä nostaa esiin myös näkemys siitä, 

kenelle muuttuminen sallitaan ja missä valossa eri sukupuolten muutos nähdään? Nais-

ten muuttuminen voidaan äärimmillään nähdä uhkaavana, jopa miesten ja lasten kärsi-

mystä lisäävänä ilmiönä. Kun taas miesten muuttuminen usein esitetään positiivisessa 

valossa, mahdollisuutena miehille. Nyky-isyys, tästä positiivisen edistystarinan näkökul-

masta katsottuna, mahdollistaa naisten ja miesten välisen tasa-arvon toteutumisen sekä 

lapsen isäsuhteen vahvistumisen. (Aalto & Kolehmainen, 2004: 86.) 

Kun puhutaan postmodernista isyydestä, kuvataan isät usein sitoutuviksi hoivaajiksi. Sa-

malla jaetaan isät perinteisiin ja uusiin, jolloin perinteinen nähdään isyyteensä vähem-

män sitoutuneena isänä. Tämä luo suuria ennakko-odotuksia tämän päivän isyydelle. 

Tulevissa tutkimuksissa olisikin tärkeää nostaa esille isyyttä, joka jää perinteisen ja ny-

kyisen, sitoutuneen hoivaisyyden väliin. (Mykkänen ja Aalto, 2010:78.) Onko perinteistä 

isyyttä sitten ollutkaan? Koska isyyden menneisyydestä ei juuri ole tutkimusta Suo-

messa, menneisyys määrittyy erilaisista kertomuksista ja eri tutkimusten osista. Mykkä-

nen mukaan isyyden historiat vihjaavat, että myös ennen on ollut monenlaisia isiä ja 

isyydestä on monia ristiriitaisia näkemyksiä. Tästä näkökulmasta vertaukset mennee-

seen ”perinteiseen” isyyteen nykyisyyttä määritelleessä eivät välttämättä ole tosia. (Myk-

känen ja Aalto, 2010: 34.) 

Isien osallisuutta ei voi enää ohittaa, vaikka perinteisesti on ajateltu äitien olevan aktiivi-

sempia osallistujia lapsensa arjessa ja kasvatuksessa. Isyyttä ei kuitenkaan pidä käsit-

teellistää pelkästään perinteisen ja uuden isyyden käsitteillä, koska silloin jää näkemättä 

moninainen isyyksien kirjo. Puhuttaessa uudenlaisen, aktiivisesti osallistuvan isän roo-

lista, saatetaan unohtaa, että samaan aikaan on edelleen olemassa isiä, jotka eivät osal-

listu lastensa hoitoon ja kasvatukseen. (Aalto, Kolehmainen, 2004:15.) 

 



30 

 

4 Opinnäytetyön toteutus 

4.1 Tutkimuskysymys 

Viimeaikaisissa vanhempien osallisuutta lapsiperhepalveluissa tutkittaessa, on tullut 

vahvasti esiin, että vanhemmat kokevat osallisuutensa olevan pääsääntöisesti vahvaa, 

mutta palveluita kehitettäessä he kokivat osallisuutensa olevan vain keskinkertaisella ta-

solla. Keskeistä näyttää olevan, että mitä riittävämmäksi vanhemmat arvioivat omat vai-

kutusmahdollisuutensa lastensa palveluun liittyvissä tapaamisissa ja sekä yleensä tie-

donsaannin kunnan lapsiperhepalveluista, sitä vahvemmaksi he arvioivat osallisuutensa. 

Äidit arvioivat osallisuutensa hieman vahvemmaksi, kuin isät. (Vuorenmaa, 2016: 67). 

Nyky-isän rooli on olla läsnä lapsen syntymästä saakka ja osallistua lapsen elämään 

tasavertaisena ja vastuullisena vanhempana äidin kanssa (Pirskanen, 2011:34). Var-

haiskasvatuksessa olevien lasten huoltajien osallisuus on nostettu yhdeksi merkittäväksi 

osa-alueeksi uudessa varhaiskasvatuslaissa (Varhaiskasvatuslaki, 2018, 3§) ja varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018:34), 

jolloin molempien huoltajien kokema osallisuus tulee nähdä merkittävänä. Isien heikompi 

kokemus osallisuudestaan vahvistaa omaa ennakkoajatustani aiheesta. Tämän päivän 

isien osallistumista lasten hoitoon ja kasvatukseen pidetään selviönä, mutta osataanko 

heidät ottaa osalliseksi varhaiskasvatuksen arjessa? 

Tieto- ja viestintäteknisten välineiden ja yleisesti erilaisten digitaalisten palveluiden 

kasvu on ollut jatkuvaa ja räjähdysmäistä viimeisten vuosien aikana. Tämän voi nähdä 

kaikkialla ja kaikissa ikäryhmissä. Ihmiset käyttävät aktiivisesti erilaisia sähköisiä viesti-

miä, sovelluksia ja palveluita. Myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa on ase-

tettu vaade vanhempien osallisuudelle ja sen kehittämiselle sekä huoltajien keskinäisen 

vuorovaikutuksen lisäämiseen, hyödyntäen tieto- ja viestintätekniikkaa. Tämä näkö-

kulma, tieto- ja viestintätekniikan liittämisestä huoltajien keskinäiseen vuorovaikutukseen 

on kiinnostava, sillä useat tietoturvan asettamat vaatimukset eivät mahdollista monien-

kaan välineiden käyttöä varhaiskasvatushenkilöstön toimesta. 

 

Opinnäytetyössäni etsin vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten isät kokevat osallisuutensa lapsensa varhaiskasvatuspalveluissa? 

2. Miten osallisuutta voitaisiin edistää digitaalisten välineiden avulla?  
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Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa isien ja miespuolisten huoltajien ajatuksia ja tuoda 

esille heidän omakohtaisia kokemuksiaan osallisuudesta oman lapsensa varhaiskasva-

tuksessa.  Tavoitteena oli myös tuoda esille isien omakohtaisia näkemyksiä siitä, miten 

ja millä keinoin he haluaisivat kehittää mahdollisuuksiaan osallisuuden lisäämiseksi. Li-

säksi halusin selvittää, miten isät haluaisivat parantaa osallistumismahdollisuuksiaan ja 

millä keinoin he haluaisivat saada tietoa lapsensa varhaiskasvatukseen liittyvistä asi-

oista. Lomakehaastattelussa kartoitettiin myös isien digiosaamista sekä heidän valmiuk-

siaan digitaaliseen vuorovaikutukseen.  

Opinnäytetyöstä saatavaa aineistoa voidaan hyödyntää varhaiskasvatuksen kehittämis-

työssä. Aineistosta saadaan isä - asiakkaiden käyttäjäkokemuksia osallisuudesta sekä 

tietoa siitä, kuinka he haluaisivat ylipäätään osallistua lapsensa varhaiskasvatuspalve-

luun ja miten he haluaisivat tietoa heille välitettävän. 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kartoittaa varhaiskasvatuksen isien ajatuksia heidän osal-

lisuudestaan oman lapsensa varhaiskasvatuspalvelussa. Tutkimus toteutettiin laadulli-

sena tutkimuksena, koska halusin tuoda esille valitun kohderyhmän omat empiiriset ko-

kemukset ja mielipiteet tutkittavaan asiaan. Laadullisessa tutkimuksessa teoria ja empii-

rinen tutkimus tukevat toisiaan, eikä kumpaakaan voi hylätä. Tässä tutkimuksessa tar-

koituksena on tutkia aineistoa peilaten sitä osallisuuden teoriaan ja postmodernin isyy-

den viitekehykseen. (Tuomi, Sarajärvi, 2018.) Tässä tapauksessa, isien todellisia koke-

muksia osallisuudesta oman lapsensa varhaiskasvatuksessa sekä näkemyksiä siitä, mi-

ten he haluaisivat kehittää mahdollisuuksiaan olla osallisena ja millä keinoin. Isien ku-

vaamien kokemuksien avulla pyrin luomaan merkityssuhteita, joiden avulla voin luoda 

tulkintoja heidän osallisuuden kokemuksistaan (Vilkka, 2005: 97-99). 

Opinnäytetyössäni ei etsitä yksiselitteistä vastausta espoolaisen varhaiskasvatuksen 

isien osallisuuden tilanteesta. Tutkimus ei myöskään tuota malleja yhteistyön toteuttami-

selle ja vanhempien osallisuuden lisäämiselle. Tavoitteenani oli ennemminkin tuoda 

esille isien omia kuvauksia nykytilanteesta.  Vilkan (2005) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen tavoitteena ei ole totuuden löytyminen, vaan tuoda esille tutkimisen aikana tuotettu-

jen tulkintojen avulla, välittömän havainnon tavoittamattomissa olevia asioita sekä luoda 

käsitys kohderyhmän omakohtaisesta osallisuuden kokemuksesta. (Vilkka, 2005: 97-

99).  
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Opinnäytetyön aineisto kerättiin puolistrukturoidulla lomakehaastattelulla. Valitsi aineis-

ton keruutavaksi lomakehaastattelun, koska halusin tavoittaa mahdollisimman laajan 

otoksen Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen lasten isiä. Lomakehaastattelu so-

pii tähän tutkimukseen, sillä tutkimusongelma ei ole kovin laaja ja tavoitteena on saada 

selville isien mielipiteitä ja ajatuksia osallisuuden kokemuksistaan, eli suhteellisen raja-

tusta aiheesta. Voi myös olla, että isät eivät koe osallisuutta merkitykselliseksi tai eivät 

ole ennen tulleet ajatelleeksi osallisuuttaan varhaiskasvatuspalvelussa. Näin ollen, lo-

makehaastattelun samanaikaistavoitteena on myös lisätä haastateltavien tietoisuutta 

osallistumisensa tärkeydestä. 

Puolistrukturoidussa lomakehaastattelussa haastattelija päättää ennalta kysymysten 

muodon ja esittämisjärjestyksen. Tässä tutkimushaastattelu tyypissä kysymykset ja ky-

symysten järjestys on kaikille samat, mutta vastaaja saa vastata kysymyksiin omin sa-

noin, eikä valmiita vastauksia ole (Eskola & Suoranta 2001:86). Usein tutkimuksessa, 

jossa kerätään ihmisten kokemuksia puheen muodossa, menetelmänä käytetään tutki-

mushaastattelua (Vilkka, 2005: 100-101).  

Opinnäytetyön aineiston hankinta tapaa valittaessa, lähtöajatuksena oli saada laaja otos 

potentiaalisista vastaajista, jolloin perinteisempi teemahaastattelu aineiston keruumene-

telmänä ei tullut kysymykseen.  

4.3 Kohderyhmän valinta ja rajaus 

Kohderyhmänä tässä opinnäytetyössä ovat Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuk-

sessa olevien lasten isät ja miespuoliset huoltajat. Espoossa on tällä hetkellä 205 kun-

nallista päiväkotia, sisältäen esiopetuksen varhaiskasvatuksen yksiköissä ja niissä yh-

teensä 11 115, 0 - 7 - vuotiasta lasta (Mahrberg, 2019). Espoossa suomenkieliseen var-

haiskasvatukseen voi osallistua myös ryhmäperhepäiväkodissa, perhepäivähoidossa, 

yksityisessä varhaiskasvatuksessa tai avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa. Suuren 

määrän vuoksi tässä kohderyhmäksi valittiin ainoastaan suomenkielisen varhaiskasva-

tuksen kunnallisissa päiväkodeissa varhaiskasvatusta saavien lasten isät.  

Valitsin kohderyhmäksi isät ja miespuoliset huoltajat, sillä tutkiessani vanhempien osal-

lisuutta, usein äidit korostuvat teksteissä ja isien näkemykset jäävät jotenkin taka-alalle. 

Isien näkemykset omasta osallisuudestaan kiinnostavat yksikön osallisuuden menetel-

mien kehittämisen näkökulmasta. Myös omat ennakkokäsitykset isien suppeammasta 
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osallistumisesta, ovat pohjana päätökselle rajata haastateltavat ainoastaan lasten isiin. 

Isien osallistuminen pienten lasten arkeen on lisääntynyt ja siksi olisi herkullista saada 

ajankohtaista näkökulmaa tämän ajan, pienten lasten isien ajatuksista.  

Laaja otos kohderyhmästä mahdollistaa tiedon saannin mahdollisimman monipuolisesti 

isien kokemuksista osallisuutta edistävistä asioista ja osallisuuden menetelmistä. Yhtä 

lailla osallisuutta estävistä tapahtumista, menetelmistä ja niihin vaikuttavista tekijöistä, 

kuten siitä, kokevatko isät osallisuutensa varhaiskasvatuspalvelussa edes tarpeelliseksi. 

Myöskin Espoon eri palvelualueet ovat sosioekonomiselta taustaltaan hyvinkin erilaisia, 

joten vain yhden alueen tarkastelu ei välttämättä antaisi koko Espoota kattavaa kuvaa 

kohderyhmän kokemuksista. Koska alueet ovat erilaisia, isienkin ajatukset saattavat poi-

keta toisistaan. Lisäksi suuremmassa massassa on enemmän eri ikäisiä isiä, joka vai-

kuttaneen esimerkiksi ajatteluun sähköisten välineiden käytöstä ja isyyden nykyisestä 

mallista, tarpeesta ja vaikuttavuudesta sekä merkityksestä. 

Kohderyhmän otos oli suuri, koska tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja empiiri-

nen aineisto. Oletin aineistoa kertyvän tällä tavoin riittävästi. Ennakko oletukseni oli, ettei 

tällaisiin lomakehaastatteluihin vastata kovinkaan aktiivisesti ja vastausprosentti saattaa 

jäädä pieneksi, jolloin suurella otoskoolla voidaan kuitenkin saavuttaa riittävä aineisto 

tätä opinnäytetyötä varten. Toisaalta, mikäli vastauksia olisi alkanut kertymään suhteet-

toman paljon tätä opinnäytetyötä varten, olisi linkin voinut sulkea.   

4.4 Lomakehaastattelun toteutus 

Lomakehaastattelu toteutettiin sähköisesti, Webropol – kyselytyökalun avulla (lomake-

haastattelurunko liite 2). Valitsin kyselytyökaluksi Webropolin, koska se on minulla käte-

västi saatavilla työni puolesta. Työkalun käytön opettelu tässä yhteydessä, tulee hyödyt-

tämään minua jatkossakin työssäni varhaiskasvatusyksikön johtajana. Webropol – kyse-

lytyökalu tuottaa raportointia varten helpottavia taulukoita ja aineisto oli mahdollista tuot-

taa ulos kysymyksittäin. Lisäksi aineisto oli suoraan siirrettävissä Exceliin, jolloin aineis-

ton suuri koko oli helpommin käsiteltävissä. 

Kyselyä saatekirjeineen välitettiin sähköisesti espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ole-

vien lasten isille. Kyselykutsu sisälsi saatekirjeen ja linkin kyselyyn. Sähköisen kysely-
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kutsun jakaminen tehtiin yhteistyössä Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen päi-

väkotien johtajien kanssa. Kyselykutsuun liitin saatekirjeen (liite 1), jossa kerroin kohde-

ryhmälle kyselyn tarkoitusta sekä avattiin hieman osallisuuden käsitettä. Tuomen ja Sa-

rajärven (2009) mukaan on tutkimuseettisesti oikein perustella kyselyyn osallistuville, 

mitä haastattelu koskee, jolloin osallistuja voi tietoon perustuen tehdä oman päätöksen 

osallistuuko tutkimukseen vai ei (Tuomi, Sarajärvi, 2009: 73).  

Testasin kyselylomaketta ja kyselytyökalun toimivuutta aineiston keruumenetelmänä en-

nakkoon huhtikuussa 2019. Esitestaus suoritettiin johtamani varhaiskasvatusyksikön 

isien keskuudessa. Varsinainen kutsukirje tutkimuksesta lähetettiin vastaanottajille tou-

kokuun alussa. Vastausaikaa oli toukokuun 2019 loppuun. Aineiston hankintaan käytet-

tiin aikaa noin kuukausi.  

Kyselylomakkeeseen vastasi kuukauden aikana 53 espoolaisen varhaiskasvatuksen 

isää tai miespuolista huoltajaa. Suurin osa vastaajista, 72%, olivat iältään 35 – 44 vuoti-

aita (Kuvio 3). Kolmella vastaajalla oli myös kolme lasta varhaiskasvatuksessa, kaikilla 

muilla vastaajilla yksi tai kaksi.  

 

Kuvio 3. Vastaajien ikäjakauma (Webropol -raportti) 

Opinnäytetyön aineiston keruuta varten tarvitsin tutkimusluvan Espoon kaupungin var-

haiskasvatuksesta. Tutkimusluvat myöntää Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen 

kehittämispäällikkö Raija Laine. Tutkimuslupa myönnettiin 19.2.2019.  
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4.5 Aineiston analysointi 

Käytin tutkimusaineiston analysointiin laadullista sisällönanalyysiä. Tuomi ja Sarajärvi 

(2009), kuvaavat aineiston laadullista sisällönanalyysiä kolmivaiheiseksi prosessiksi, 

jonka mukaan lähdin etenemään aineiston analysoinnissa (Tuomi & Sarajärvi, 

2009:108). Tutkimusaineiston pelkistämisen, epäolennaisen informaation karsimisen ja 

aineiston pilkkomisen jälkeen, tutkimusaineisto tulee ryhmitellä johdonmukaiseksi koko-

naisuudeksi. Tutkimuksen tuloksena syntyy käsitteitä, joiden avulla yritetään ymmärtää 

merkityskokonaisuutta, jota tutkittavat ovat kuvanneet. (Vilkka, 2005: 140.) Tutkimuksen 

tuloksena syntyneiden käsitteiden sekä teoreettisen viitekehyksen avulla, pyrin muodos-

tamaan perusteltuja johtopäätöksiä suhteessa tutkimusongelmaan.  

Teoriasidonnaisessa sisällön analyysissä aineiston analysointi perustuu aiempiin käsite-

järjestelmiin ja teorioihin. Teoriasidonnaisessa sisällön analyysissa aineistosta muodos-

tetaan analyysirunko, jonka sisälle aineistosta muodostetaan erilaisia luokitteluja. Näin 

aineistosta voidaan poimia analyysirunkoon sinne tutkimuskysymyksen kannalta kuulu-

vat asiat, sekä jättää pois sinne kuulumattomat. Analyysirungon ulkopuolelle jäävistä 

asioista voidaan muodostaa uusia luokkia ja käsitellä niitä teoreettisen viitekehyksen 

avulla uudessa kontekstissa. (Tuomi, Sarajärvi, 2018.) 

Aineiston sisältöön tutustumisen jälkeen, aloitin aineiston karsimisen turhasta, eli pelkis-

tämisen. Tutkin aineistosta samankaltaisia, tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia al-

kuperäisilmauksia. Samankaltaisuudet koodasin eri värisillä tusseilla, jotta ne olisivat jat-

kossa helpompi yhdistää. Värikoodaamisen jälkeen, kirjasin kaikki lomakehaastattelun 

kysymyksien vastukset alkuperäisilmauksina Excel - taulukkoon. Ryhmittelin jo tässä 

kohtaa laitoin samankaltaiset vastaukset ja tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset il-

maukset yhteen, jotta niitä olisi jatkossa helpompi pelkistää ja ryhmitellä. Tämä osuus oli 

työläs, eikä lopputuloksen kannalta kuitenkaan kovin merkityksellinen. Olisin voinut aloit-

taa pelkistämisen jo suoraan värikoodatusta aineistosta. 
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Taulukko 1. Esimerkki aineiston pelkistämisestä. 

Alkuperäisilmaus Pelkistetty ilmaus 
"Huomioidaan todella hyvin. Joka päivä kerrotaan päi-

vän tapahtumista ja muista mahdollisista asioista" 

Joka päivä kerrotaan 

"Tarhan aikuiset ottavat iloisesti vastaan ja kertovat päi-

vän asioista, mikäli tarpeellista" 

Ottavat iloisesti vastaan ja 

kertovat 

"Olen päivittäin tekemisissä henkilöstön kanssa ja saan 

kaiken tarvittavan infon ja tiedot lapsen päivän kulusta" 

Olen päivittäin tekemisissä 

"…päivittäisissä keskusteluissa voimme mielestämme 

vaikuttaa…" 

Päivittäisissä keskuste-

luissa 

"…minulla on mahdollisuus päivittäin antaa omat mieli-

piteeni…miten uskon sen vaikuttavan lapseni päivään." 

Mahdollisuus päivittäin ker-

toa mielipide 
 

Taulukkoon on poimittu alkuperäisilmauksia kyselyyn osallistujien vastauksista. Alkupe-

räis- ja pelkistettyjen ilmauksien listaamista jatketaan niin kauan kuin se aineisto huomi-

oon ottaen on tarpeellista. Aineiston pelkistämisessä oleellista on Tuomen ja Sarajärven 

(2009) mukaan se, että aineistosta tulee määritellä analyysiyksiköt, esimerkiksi yksittäi-

set sanat, lauseet tai ajatuskokonaisuudet. Tätä määrittämistä ohjaa tutkimustehtävä ja 

se minkälaista aineistoa saadaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009:110).  

Seuraavaksi siirryin aineiston ryhmittelyyn. Ryhmittely eli klusterointi on Tuomen & Sa-

rajärven (2009) mukaan aineiston analyysin seuraava vaihe. Ryhmittely on osa abstra-

hoinnin prosessia. (Tuomi& Sarajärvi, 2009: 110-111.)  
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Taulukko 2. Esimerkki ryhmittelystä (Tuomea ja Sarajärveä 2009: 111 mukaillen) 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 
Joka päivä kerrotaan Keskustelu 

Suorat keskustelut   

Ottavat iloisesti vastaan Kohtaaminen 

Huomioidaan lapsen vanhempana   

Olen päivittäin tekemisissä Yhteistyö 

Vientien ja hakujen yhteydessä olen keskustellut   

Joka päivä saan kertoa Kuulluksi tuleminen 

Pääsääntöisesti vasukeskusteluissa   

Kehityskeskustelut   

vanhempainillat Yhteisöllisyys 

Lapsen yksilöllinen huomioiminen Yksilöllisyys 

 

Ryhmittelin aineistoa yhdistelemällä samankaltaisia pelkistettyjä ilmauksia yhteen ja 

muodostin niistä alaluokkia ja keksin niille yhdistävän termin. Tässä kohtaa oli tärkeää 

pitää mielessä tutkimuskysymys, jotta ryhmittely meni oikein ja luokkien muodostaminen 

tutkimuksen kannalta olennaisiksi käsitteiksi onnistuu. Koin tämän kohdan ehkä vaikeim-

maksi tehtäväksi analyysi vaiheessa. 

Taulukko 3. Esimerkki abstrahoinnista (Tuomea ja Sarajärveä 2009: 112 mukaillen) 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka 
Keskustelu Dialogi Vuorovaikutus- 

taidot 

Kohtaaminen     

Yhteistyö     

Kuulluksi tuleminen     

Osaaminen Asiantuntijuus Ammatillisuus 

Yksilöllisyys     

Vasukeskustelut     

Vanhempainillat Yhteenkuuluvuuden 

tunne 

Yhteisöllisyys 

Yhteiset tapahtumat     
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Ryhmittelyn jälkeen analyysiprosessi jatkui aineiston abstrahoinnilla eli käsitteellistämi-

sellä. Käsitteellistäminen tarkoittaa tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon erottelemista 

aineistosta. Olennaisen tiedon löytäminen mahdollistaa teoreettisten käsitteiden muo-

dostamisen aineistosta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009:111) Tässä prosessin vaiheessa yh-

distelin ryhmittelyssä luodut, toisiinsa liittyvät alaluokat yläluokiksi. Yläluokkien muodos-

tamisen jälkeen, pyrin löytämään yhteisen, tuloksia kuvaavan käsitteen, jonka nimesin 

yhdistäväksi luokaksi.  

Yhdistävien luokkien jälkeen jatkoin aineistoin käsitteellistämisprosessia tutkimalla yh-

distävien luokkien ilmauksia. Tämä osoittautui kuitenkin vaikeaksi tehtäväksi tulosten 

analysoinnin kannalta. Vastaukset olivat yhden kysymyksen alla hyvinkin erilaisia ja ne 

vaihtelivat aihepiiristä toiseen. Aluksi otin avukseni varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teiden huoltajien osallisuuden luokkien nimeämisessä, mutta hylkäsin sen menetelmän 

pian toimimattomana.  

Hirsjärven ym. (2003) mukaan, aineiston analyysitavaksi tulee valita sellainen tapa, 

jonka avulla parhaiten saadaan vastauksia tutkimusongelman kannalta oleellisiin asioi-

hin (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2003:212). Palasin siis teorian äärelle ja lähdin analy-

soimaan aineistoa sosiaalisen osallisuuden muotojen avulla.  Laadin Excel- taulukoita 

ala-, ylä- ja yhdistävistä luokista. Pääluokan nimesin sen sosiaalisen osallisuuden muo-

don mukaan, miten hyvin tulokset vastasivat kyseistä muotoa.  

Taulukko 4. Esimerkki aineiston abstrahoinnissa teoria-ohjaavasti muodostetusta luokasta. 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka Pääluokka 
päivittäiset kuulu-

miset 

Päivän tapahtumien  

läpikäynti 

arkitieto  

omasta lapsesta 

tieto-osallisuutta 

edistäviä 

tekijöitä 

päivän sujuminen       

arjen asiat       

ilot ja surut tunteiden läpikäynti hyvinvointi ja oppimi-

nen 

  

rutiinit       

kehittymiset oppiminen ja edisty-

minen 

    

edistymiset       
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Aineistosta nousi kuitenkin myös muita osallisuuden kokemuksen osatekijöitä, joten 

koko aineiston käsitteellistämistä en pystynyt tekemään osallisuuden teorian mukaan. 

Osa aineistosta on siis analysoitu vastaavalla tavalla luokkien avulla, mutta pääluokka 

on muodostunut aineistosta nostettujen ilmauksien luokittelun ja niiden yhdistelyn avulla.  

Taulukko 5. Esimerkki aineiston abstrahoinnissa muodostetusta yhdistävästä luokasta  

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä luokka  Pääluokka 
Keskustelu  Dialogi Vuorovaikutus- 

taidot 

Edellytykset  

osallisuudelle 

Kohtaaminen       

Yhteistyö       

Kuulluksi tuleminen 
 

    

Vuoropuhelu Avoimuus 
 

  

Tyytyväisyys Positiivisuus Ilmapiiri   

Osaaminen Asiantuntijuus Ammatillisuus    

Yksilöllisyys       

Vasukeskustelut       
 

Aineiston analysoiminen oli paljon aikaa vievä prosessi ja prosessin aikana tein myös 

paljon turhaa työtä. Kyselylomakkeeseen vastanneita oli paljon ja joukossa oli myös vas-

tauksia, joissa vastaajan oli selvästi käsittänyt eri tavalla kuin olin itse alun perin ajatellut. 

Tämän vuoksi analyysissä pitikin olla tarkkana, jotta en olisi käsitellyt tuloksia oman ajat-

telumallini mukaisesti. Mikäli näin olisi päässyt tapahtumaan, tuloksia ei voisi pitää tosina 

tai pätevinä. Teoriaohjaavan tulosten analysoinnin avulla pystyin suodattamaan pois 

näitä omia ajatusmalleja tutkittavaan aiheeseen, jotta tutkimuksen luotettavuus ei kärsisi.  
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5 Tulokset 

Osallisuus syntyy ihmisen omana henkilökohtaisena kokemuksena. Kun ihmisen tietoi-

suudessa herää tunne muutoksen mahdollisuudesta, hän kokee osallisuutta.  Osallisuus 

perustuu myönteisiin yhteenkuuluvuuden tunnetta tarjonneisiin tilanteisiin, jolloin ihmi-

nen kokee voineensa vaikuttaa asioihin ja yhteisöön. (Rouvinen- Wilenius & Koskinen-

Ollonqvist, 2011:50.) Analyysivaiheen tuloksena esiin nousi käsitteitä, jotka on sijoiteltu 

teoriasidonnaisesti osallisuutta edistäviin ja estäviin tekijöihin (Taulukko 6).  

Taulukko 6. Yhteenveto tuloksista 

 

Analyysin tuloksena syntyi selkeä käsitys siitä, että isät kokevat osallisuutensa yleisellä 

tasolla vahvaksi ja he kokevat voivansa vaikuttaa asioihin. Vastaajat kuvailivat pääasi-

assa kokemuksiaan osallisuudestaan riittäviksi ja nykytilaansa hyväksi. Kysyttäessä 

isien kokemuksia heidän vaikutusmahdollisuuksistaan lapsensa varhaiskasvatuspalve-

luun, suuri osa isistä koki, että he saavat halutessaan vaikuttaa. Isät käyttivät ilmaisuja 

Yhteenveto tuloksista
Osallisuutta edistäviä tekijöitä Yhteisöllisyys

Ammatillisuus
Viestintä
Vuorovaikutus
Tyytyväisyys nykytilanteeseen

Osallisuutta estäviä tekijöitä Ajan puute
Sähköisen viestintäjärjestelmän puute
Ei osallisuus
Pedagogiikka

Tieto-osallisuutta edistäviä tekijöitä Dialogi
Rehellinen vuorovaikutus 
Tiedon saaminen
Lapsen arjesta, hyvinvoinnista ja oppimisesta
Henkilökohtaisuus
Tiedon saanti kuvin
Sähköiset viestintäjärjestelmät

Tieto-osallisuutta estäviä tekijöitä Tietoturvariskit sähköisissä järjestelmissä
Suunnittelu- osallisuutta estäviä tekijöitä Toiminnan tavoitteisiin ei voi vaikuttaa

Henkilöstöpolitiikkaan ei mahdollisuutta vaikuttaa
Toiminta-osallisuutta edistäviä tekijöitä Yhteenkuuluvuus ja yhteisöllisyys

Tyytyväisyys nykytilanteeseen
Yhteisöllisyyden lisääminen
Digitaalinen keskustelufoorumi
Vuorovaikutus
Osalliseksi pääseminen kuvien avulla

Toiminta- osallisuutta estäviä tekijöitä Pedagoginen toiminta ammattilaisen vastuualueella
Haluttomuus osallistua

Päätös-osallisuutta edistäviä tekijöitä Dialogi kasvattajien kanssa
Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma
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”ei tule mieleen tilannetta, missä en voisi vaikuttaa”, ”en koe, etten voi vaikuttaa” ja ”ei 

ole tarvetta vaikuttaa”. Useassa vastauksessa mainittiin nykyisten vaikutusmahdollisuuk-

sien olevan riittäviä.  

Isät eivät yleisesti kokeneet, että heitä huomioitaisiin jotenkin erityisesti juuri isänä var-

haiskasvatuksessa, eivätkä he nostaneet esille erityisesti isänä huomioimisen tarvetta. 

Yksi vastaajista kuvaa tilannetta osuvasti: 

Ihan samalla tavalla kuin ketä tahansa huoltajaa. En koe mitään erillistä 

”isänä” huomioimista, enkä tosin ymmärrä sen tarvettakaan. 

Tulokset osoittivat ennemminkin isien kokemuksien olevan tasavertaista kohtaamista ja 

huomioimista verrattuna äiteihin ja naispuolisiin huoltajiin. Isyyden huomioiminen erityi-

sesti liittyi ainoastaan isänpäivän tapahtumiin. Tulokset viittaavat jaetun vanhemmuuden 

ideologian vallalla oloon, jossa vanhemmuus nähdään isän ja äidin kesken puolitettuna 

hoivatyönä. Vanhemmuus ei näin jakaudu sukupuolisidottuihin isän ja äidin rooleihin 

vaan vanhempien erilaisuus syntyy, jos on syntyäkseen, vuorovaikutustilanteissa lapsen 

kanssa. (Huttunen 2001:174.)   

5.1 Osallisuuteen vaikuttavat tekijät 

5.1.1 Osallisuutta edistäviä tekijöitä 

Vastauksista voidaan nostaa osallisuutta edistävinä tekijöinä dialogin, asiantuntijuuden 

ja yhteisöllisyyden kokemukset sekä viestinnän. Osallisuuden kokemus edellyttää tilan-

netta, jossa vallitsee luottamuksellinen, toista kunnioittava ja kuulluksi tulemisen mah-

dollistava ilmapiiri (Rouvinen – Wilenius & Koskinen- Ollonqvist, 2011:50). Isien kuvauk-

sissa avoin vuorovaikutus kasvatushenkilöstön ja isien välillä nostettiin yleisesti osalli-

suutta edistävimmäksi tekijäksi. Päivittäisissä kohtaamisissa tapahtuva vuoropuhelu am-

mattilaisen kanssa, omaan lapseen liittyvissä asioissa oli osallisuuden kokemuksen kes-

keinen elementti. Isät kuvasivat tärkeiksi huoltajan huomioimisen, keskusteluyhteyden ja 

kuulumisten vaihdon joka päiväisissä kohtaamisissa. Päivittäiset kohtaamiset tuovat tun-

netta mukana olosta lapsen arjessa. Yksi isä kuvasi osallisuuden edistämisen mahdolli-

suuksiaan seuraavasti: 
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Arkirutiineissa mukana olo, lähinnä lapsen vieminen ja hakeminen eska-
rista / kerhosta, koska silloin on keskustelumahdollisuus ja näkee hieman 
meininkiä. 

Tulosten mukaan osallisuutta edistää myös positiivinen ilmapiiri ja myönteisyys sekä 

kasvatushenkilöstön tuttuus ja tunne siitä, että henkilöstö on mukavaa. Myönteisen vas-

taanoton merkitystä kuvattiin esimerkiksi seuraavalla tavalla: 

Vastaanotto on myönteistä. Tunnen että lastani ja minua kohdellaan yksi-
löinä ja olemme tärkeitä ja kuulumme joukkoon. 

Vanhempainillat, yhteiset tapahtumat ja vain isille suunnatut tapahtumat tuotiin myös 

esille osallisuutta edistävinä tekijöinä. Yhteisissä tilaisuuksissa isillä on mahdollisuus 

myös nähdä oma lapsi arjen touhuissaan päiväkodissa ja sen he kokivat kiinnostavaksi. 

Osallisuus on tunnetta kuulumisesta yhteisöön ja sitä että kokee merkitystä osana yhtei-

sön jäsenyyttä (Nivala & Ryynänen, 2013: 10). Isät kuvasivat päiväkotiyhteisön tapahtu-

mat arjesta poikkeavina rutiineina sekä mahdollisuutena esittää omia mielipeiteitään ja 

ajatuksiaan.  Usein he mainitsivat juuri vanhempainillat oman osallistumisensa mahdol-

listaviksi tilaisuuksiksi.  

5.1.2 Osallisuutta estäviä tekijöitä  

Tuloksien mukaan isien osallisuutta estää yleisesti työssäkäyvän isän ajan puute, halut-

tomuus osallistumiseen sekä se, ettei osallisuutta koeta tarpeelliseksi tai merkityksel-

liseksi. Myös sähköisen viestintäjärjestelmän puute ja asioista kertomatta jättäminen 

nousivat esille osallisuutta estävänä tekijänä. Vastauksista ilmeni myös, ettei osallisuu-

den esteitä tunnisteta olevan olemassa ollenkaan. Muutamissa vastauksista kuvattiin ti-

lanne, jossa ei koeta esteitä osallistumiselle olevan, mutta ei myöskään koeta sen tar-

vetta. Seuraavan isän kommentti kuvaa tätä osuvasti: 

En tiedä estääkö mikään. Toisaalta en juuri haluaisikaan osallistua, koska 
luotan päiväkodin toimintaan ja lapseni tykkää olla siellä. Mielestäni on 
hyvä, jos vanhempien ei tarvitse osallistua, jos he eivät koe siihen tarvetta. 

Työssäkäynti nousi tuloksissa merkittävimmäksi osallistumista estäväksi tekijäksi. Pää-

sääntöisesti lapset ovat varhaiskasvatuksessa vanhempien työssäolon aikana, jolloin kii-

reen tuntu arjessa ja työajat nousivat merkitykselliseksi esteeksi osallisuuden kokemuk-

sen toteutumisessa varhaiskasvatuksessa. Vaikka osallisuuden koettiin yleisesti toteu-

tuvan hakutilanteissa, nostettiin kiire kyseisissä tilanteissa myös esteeksi osallisuuden 
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kokemukselle. Sähköisen viestintäjärjestelmän puute varahaiskasvatuksesta nousi yh-

deksi merkittäväksi esteeksi osallisuudelle. Jos ihminen kokee osattomuutta yhteisös-

sään, voidaan digitaalisin välinein lisätä osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia 

(Mäkinen 2009: 44). Viestinnän tapahtumisen paperisten tiedotteiden avulla ei koettu 

olevan nykypäivää ja se koettiin hankalaksi. Tulosten mukaan, isät kuitenkin kokivat tar-

peelliseksi saada tietoa sekä dokumentaatiota kuvina lapsen oppimisesta.  Sähköisen 

viestintäjärjestelmän puuttuminen ei mahdollista lapsen arjen tapahtumien ja oppimisen 

esittämistä esimerkiksi kuvina päivän aikana, kuten isät tässä kuvaavat: 

Kuukausikatsausten ja muutamien päiväkodin seinällä olevien kuvien li-
säksi olisi mukavaa, jos päiväkotiryhmällä olisi oma digitaalinen kansio, 
jonne voitaisiin lisätä kuvia päiväkodin arjesta kenties ”tilanne”-komment-
tien kera. 

Edellisessä päiväkodissa oli käytössä nettipalvelu, johon ryhmän opettajat 
tallensivat kameralla otettuja kuvia päiväkodin tilanteista ja retkistä. Kuvat 
olivat myös kopioitavissa. Mielestäni tämä oli hyvä tapa ja olisi mukava 
nähdä samanlainen käytössä myös Espoossa. Päiväkoti on kuitenki iso 
osa lapsen elämää ja olisi mukava kun siitä jäisi myös kuvia muistoksi. 

Olisi kuitenkin mukavaa nähdä kuvien tai videoiden kautta miten lapsi toimii 
kodin ulkopuolella ”omassa arjessaan”. 

Oppimisen edistyminen, sosiaaliset taidot, aikainen info mahdollisista on-
gelmista missä tahansa asiassa. Ehkä myös jotain käsitöitä voisi tallentaa 
digitaaliseen muotoon palveluun, josta niitä voisi katsoa / ladata. 

 

Digitaalisen järjestelmät ja dokumentointikanavat lapsen arjesta nähtiin tuloksien va-

lossa hyvänä lisänä päiväkodin toimintaan osallisuuden lisääjänä, yhdessä muiden osal-

lisuutta edistävien tekijöiden kanssa.   

Ihmisen osallisena olemista sosiaalisissa yhteisöissä voidaan käsitellä sosiaalisen osal-

lisuuden kautta. Sosiaaliseen yhteisöön osallistuminen tarkoittaa osalliseksi tulemista, 

toisten huomioon ottamista ja sitoutumista vuoropuheluun toisten kanssa. Osallisuuden 

tavoite on muutoksen mahdollistuminen. Muutokseen tarvitaan vuoropuhelua toisten 

kanssa. (Leemann ym. 2015: 1-5.) Osallisuuden mahdollistumista sosiaalisessa yhtei-

sössä, tässä yhteydessä varahaiskasvatuksessa, voidaan myös tarkastella osallisuuden 

eri muotojen avulla; tieto-, toiminta-, suunnittelu- ja päätöksenteko- osallisuuden näkö-

kulmasta (Kohonen ja Tiala, 2002:6; Rouvinen – Wilenius ym. 2011:52; Leemann ym. 
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2015:6). Analyysin tulosten yhteenveto voidaan esittää edellä mainittujen osallisuuden 

muotojen avulla. Olen vetänyt tuloksista yhteen alla olevaan kuvioon (Kuvio 4) tieto-, 

toiminta- ja päätöksenteko-osallisuutta edistäviä tekijöitä. Tuloksista ei juurikaan ollut ha-

vaittavissa suunnittelu-osallisuutta edistäviä tekijöitä, sen sijaan estäviä tekijöitä nousi 

esiin. Ne on myös kuvattu alla.  

 

Kuvio 4. Tulokset osallisuuden muotojen avulla jäsenneltynä (Kohonen & Tiala, 2002; 
Rouvinen – Wilenius ym.2011; Leeman ym 2015). 

 

5.1.3 Tieto-osallisuus 

Tuloksista on tämän analyysin perusteella selvästi osoitettavissa, että isät kokivat osal-

lisuutensa lisääntyvän tiedon saannin ja omien mielipiteiden esittämisen kautta. Isät oli-

vat myös pääsääntöisesti tyytyväisiä saamaansa tietoon, sen välittämisen tapaan ja si-

sältöön. Tiedon saanti itseä koskevista asioista on yksi osallisuuden elementti. Tieto-

osallisuus on osallisuuden helpoimmin saavutettava muoto ja siinä tarjotaan vain ohut 

mahdollisuus osallisuuteen. Tämä tarkoittaa, että ihmisillä on saatavilla tietoa itseään 

koskettavista asioista, ja että heille annetaan se tieto, johon heillä on oikeus. (Rouvinen-

Wilenius & Koskinen -Ollonqvist 2011:52.)  
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Vastusten perusteella, tieto-osallisuutta edistäviä tekijöitä varhaiskasvatuksessa olivat 

arkitiedon saaminen omasta lapsesta, lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen liittyvät asiat 

sekä yleisesti dialogin käyminen kasvattajien kanssa. Isät nostivat laajasti esille asioita, 

jotka liitin arkitiedon alle. Näitä olivat muun muassa lastensa päivän aikana kokemat 

asiat, kaverisuhteisiin ja oppimiseen liittyvät asiat sekä rutiineista poikkeavat tapahtumat 

ja tilanteet. Tiedon saamiseen liittyvissä vastauksissa isät kuvasivat laajasti toiveitaan ja 

odotuksiaan heille välitettävän tiedon sisällöstä sekä tiedon välittämisen tavoista. Roh-

keus, ammatillisuus ja avoimuus korostuivat, kuten seuraavasta vastauksesta käy ilmi:  

Peruskuulumiset, kehittymiseen liittyvät tiedot sekä hyvät että haasteet, 
päiväkodin arkeen liittyvät asiat. Mielestäni asioista pitää puhua avoimesti 
ja rohkeasti, jotta kasvatus on linjakasta sekä kotona että varhaiskasvatuk-
sessa. 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, että miten osallisuutta voitaisiin edistää tieto- ja viestin-

tätekniikan avulla.  Käsittelen tässä myös tuloksia tieto- ja viestintätekniikan edistämi-

sestä tieto- osallisuuden näkökulmasta. Sähköisten viestintäjärjestelmien käyttäminen 

tieto-osallisuuden edistäjänä nousi tuloksista selvästi esille. Jopa 64 prosenttia vastaa-

jista oli maininnut sähköpostin tai joku muun digitaalisen palvelun parhaaksi tavaksi tie-

don välittämiseen. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että kasvotusten tapahtuma viestintä 

lisäsi kuitenkin vastaajien mielestä selkeästi parhaiten osallisuutta. Seuraavassa kaksi 

isä kertovat omat näkemyksensä digitaalisen viestinnän mahdollisuuksista: 

Tuntuu, että yhteiskunnassa kaikki muu viestintä ja asioiden hoitaminen 
sujuu jo tehokkaammin ja edes jossain määrin sähköisten kanavien kautta 
mutta päiväkodit junnaavat paikallaan. 

Mielestäni päiväkodissa voisi olla käytössä Wilma -tyyppinen viestintäjär-
jestelmä, jonka avulla voisi olla yhteydessä päiväkodin henkilökuntaan ja 
viestiä, että on jokin asia mistä haluaa puhua. Tällä tavalla vientien ja ha-
kujen yhteydessä tulisi ehkä tehokkaammin keskusteltua asiasta.  

Tuloksissa oli suoria mainintoja osallisuuden edistämisestä tieto- ja viestintätekniikan 

avulla, mutta myös toivetta niiden käytön vähentämisestä tai käyttämättä jättämisestä. 

Yleisesti todettiin, että olemassa olevia kanavia on paljon ja niiden hyödyntäminen voi-

taisiin myös aloittaa varhaiskasvatuksessa. Toisaalta sähköisissä välineissä nähtiin 

omat riskinsä niin tieturvaan kuin henkilöstön riittävyyteenkin liittyen.  Esille nousi myös 

vastahakoisuuden tunne siitä, että pitäisi jatkuvasti olla saatavilla. Seuraava esimerkki 

kuvaa yhden isän näkemystä tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon liittyen:  
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Henkilökuntaa on liian vähän. En toivo, että päiväkodissa joku hoitajista tai 
opettaja roikkuu jossain välineellä lyömässä tietoja koneelle, vaikka siitä 
olisikin iloa vanhemmille…resurssit ei riitä moiseen. Toivoisin, että henki-
lökunta on mieluumin lasten kanssa. 

Sähköisten viestintäjärjestelmien puuttuminen nähtiin kuitenkin yleisesti miinuksena ja 

nostaisin sen tässä yhteydessä yhdeksi tieto-osallisuutta estäväksi tekijäksi. Toisaalta 

tuloksissa oli myös havaittavissa myös toisen suuntaisia toiveita sähköisten viestimien 

lisääntymisestä, kuten jo aiemmin mainitsin. Osa vastaajista ei osannut määritellä osal-

lisuutensa lisääntymisen mahdollisuuksia tieto- ja viestintätekniikan avulla. Kun osalli-

suutta käsitellään tietoyhteiskunnan kontekstissa, niin tietoteknisten laitteiden käytön 

mahdollisuudet, kuin taidot niiden käyttämiseen voivat vaikuttaa yksilön osallistumisen 

mahdollisuuksiin (Mäkinen 2009: 55).   

Tuloksista voidaankin nostaa esille, että isien valmiudet digitaalisuuteen osoittautuivat 

vahvoiksi. Isät kuvasivat yleisesti valmiuksiaan erittäin hyviksi, jopa erinomaisiksi. Lähes 

kaikki vastaajat käyttivät laajasti, sekä puhelimella että tietokoneella, erilaisia sähköisiä 

viestintäpalveluja, sosiaalisen median palveluja ja pikaviesti sovelluksia. Näistä yleisim-

piä olivat sähköposti, tekstiviestit, Facebook ja WatsApp. Wilma- järjestelmän käyttö mai-

nittiin myös monessa vastauksessa. Wilmaa ei käytetä Espoon varhaiskasvatuksessa, 

mutta tulkitsen tässä kohtaa tuloksen niin, että kyseisten vastaajien vanhemmat lapset 

ovat jo koulussa ja käyttö liitettiin koululaissisarukseen.   

5.1.4 Toiminta- osallisuus 

Tulosten mukaan isät ovat pääasiallisesti tyytyväisiä varhaiskasvatuksessa vallitsevaan 

oman osallistumisensa mahdollistavaan toimintaan. Toiminta- osallisuuden kokemuksia 

kuvasivat vahvimmin käsitteet vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Isien kuvailemien koke-

mustensa perusteella he kokivat toiminta- osallisuuden mahdollistuvan yksiköiden van-

hempainilloissa, yhteisissä tapahtumissa sekä vain isille suunnatuissa tapahtumissa. 

Yhteiset tapaamiset toisten vanhempien kanssa edistävät yhteisöllisyyttä ja luovat koke-

muksen joukkoon kuulumisesta. Isät toivat esille, että vanhempainillat ovat hyvä paikka 

osallistua yhteisön toimintaan.  
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Tieto- ja viestintätekniikan avulla edistettävä osallisuuden kokemus nousi tuloksista esiin 

myös toiminta- osallisuuden näkökulmasta. Digi-aikakaudelle tyypillinen, sähköinen kes-

kustelu erilaisilla foorumilla mahdollistaisi yhteisen, vapaamuotoisen keskustelun toisten 

vanhempien kanssa. Kansalaisten digitaalinen toimijuus on lisääntynyt internetin käytön 

yleistymisen myötä. Internet on mahdollistanut uudenlaisen itseilmaisun ja tiedon tuotta-

misen. Digitaalinen toimijuus liitettynä yhteistoimintaan, tuottaa osallisuuden ja vaikutta-

misen merkityksen (Mäkinen, 2009: 59.) 

5.1.5 Suunnittelu-osallisuus 

Suunnittelu- osallisuudessa ihminen voi osallistua häntä itseään koskevan toiminnan 

suunnitteluun ja saa kertoa mielipiteistään. Suunnittelu- osallisuus voi toteutua esimer-

kiksi vaikuttamisena ja oman äänen välittymisenä asioiden valmisteluvaiheessa. (Koho-

nen & Tiala, 2002:5.) Analyysin tuloksena aineistosta ei juurikaan voida nostaa suunnit-

telu-osallisuutta edistäviä vastauksia. Vain muutamat vastaajista, selkeä vähemmistö, 

mainitsi toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen liittyviä mahdollisuuksia vaikuttaa. Mah-

dollisuudet olivat lähinnä mielipiteiden keräämistä. Isät toivat esille, että vanhempainil-

loissa kerätään ideoita ja toiveita toiminnalle. Nämä muutamissa vastauksissa todetut 

asiat koettiin kuitenkin erittäin tärkeiksi.  

Suunnittelu-osallisuutta edistävien tekijöiden sijaan, isät toivat enemmänkin esille suun-

nittelu-osallisuutta estäviä tekijöitä. Tuloksista oli selkeästi nostettavissa asiat, joissa 

suunnittelu- osallisuus ja oma mahdollisuus vaikuttaa eivät toteudu. Näitä asioita olivat 

pedagogisen toiminnan suunnitteluun liittyvät sekä henkilöstöpolitiikkaan liittyvät asiat. 

Toisinaan suunnittelu- osallisuuden puuttuminen ei aiheuta negatiivisia tunteita, kuten 

seuraavassa, erään isän kuvauksessa: 

Päivä-ohjelman suunnittelu ja toteutus on päiväkodin näpeissä. Olen on-
nekkaassa tilanteessa, kun lasteni ympäristö- ja arvokasvatus vastaa 
omaa arvomaailmaani ja päiväkodin ohjelmaan kuuluu jo minulle merkityk-
selliset metsäretket ja liikuntakokemuksen tuottaminen. Näitä toivoisin, jos 
eivät toteutuisi jo.  

Osa isistä, koki sähköisten välineiden voivan myös edistää suunnittelu- osallisuuden to-

teutumista. Sähköisen palvelun avulla he kokivat voivansa antaa palautetta ja kertoa 

mielipiteitään erilaisista asioista. Eräs isä toivoi sähköistä järjestelmää, joka mahdollis-

taisi anonyymin, ei yhteisöllisen osallistumisen: 



48 

 

Sähköinen anonyymi palautteen ja ideoiden antamismahdollisuus voisi olla hyvä. 
Kaikki eivät halua isossa porukassa sanoa ääneen omia ajatuksiaan, vaikka ne 
olisivat positiivisiakin, saati negatiivisia. 

5.1.6 Päätöksenteko-osallisuus 

Päätöksenteko osallisuudessa ihmisellä on mahdollisuus osallistua itseä koskeviin pää-

töksiin. Päätöksenteko-osallisuus on sitovampi osallisuuden muoto. Se sisältää osalli-

suuden peruselementin, mahdollisuuden osallistua itseään koskeviin asioihin. (Rouvi-

nen-Wilenius & Koskinen -Ollonqvist 2011:52.) Päätöksenteko-osallisuutta edistäviksi 

tekijöiksi isät toivat esille vaikuttamisen oman lapsensa kasvuun ja kehitykseen sekä sii-

hen liittyvän dialogin kasvattajien välillä. Tuloksien mukaan suurin osa isistä kokivat pää-

töksenteko-osallisuuteen liitettävän vaikuttamismahdollisuutensa toteutuvan oman lap-

sen varhaiskasvatussuunnitelma keskustelussa. Vasu keskustelu mainittiin yli 50 %:ssa 

isien vastauksista, jossa kysyttiin heidän mahdollisuuksistaan vaikuttaa oman lapsen 

asioihin. 

Varhaiskasvatussuunnitelma keskusteluissa (vasu- keskustelut), isät kokivat voivansa 

kertoa omia näkemyksiään, ajatuksiaan ja toiveitaan lapsensa hoitoon, kasvatukseen ja 

oppimiseen liittyvissä asioissa. Isät kokivat, että kasvotusten tapahtuvassa vasu- kes-

kustelussa heitä kuunnellaan ja heidän toiveensa välittyvät suunnitelman laatimiseen ja 

suunnitelman kautta lapsen arkeen. Keskustelut kuvattiin rauhalliseksi, hyväksi tilan-

teeksi, jossa on mahdollisuus keskustella lapsen asioista ja tavoitteista.  

Isän ja henkilöstön välisen dialogin koettiin lisäävän myös päätöksenteko-osallisuutta. 

Vaikka suurin osa koki dialogin toteutuvan erityisesti vasu- keskustelussa, kokivat isät 

päätöksenteko-osallisuutta myös kasvotusten tapahtuvassa keskustelussa. Kasvotusten 

tapahtuvassa, arkisessa kohtaamisessa isät kokivat voivansa vaikuttaa erityisesti lap-

sensa arkea helpottaviin pienempiin asioihin. Isät kuvasivat, kuinka kasvotusten tapah-

tuvan avoimen vuoropuhelun avulla he ovat saaneet päättää lapseen liittyviä asioita:  

…minulla on mahdollisuus päivittäin antaa omat mielipiteeni esim. lapsen 
kotikuulumisista ja miten uskon sen vaikuttavan tulevaan päivään.  

…kuulen joka päivä ohjaajilta lapseni päivästä ja saan kertoa lapseni toi-
mintamalleista ja kotikasvatuksesta. 

…koen että minut otetaan vakavasti, kun kerron lapsien tarpeista / aamun 
tapahtumista tms.  
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6 Johtopäätökset 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli kartoittaa isien osallisuutta varhaiskasvatuksessa sekä 

osallisuuden lisäämisen mahdollisuutta digitaalisin keinoin. Teoreettisina viitekehyksinä 

toimi osallisuus ja postmoderni isyys. Huoltajan osallisuuden esiin nostaminen varhais-

kasvatuksessa oli ajankohtaista, sillä uuden varhaiskasvatuslain tavoitteissa on sää-

detty, että kunnan varhaiskasvatusta järjestävän tahon tulee toimia yhdessä lapsen van-

hemman tai muun huoltajan kanssa sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta huoltajaa 

kasvatustyössä (Varhaiskasvatuslaki, 2018, 3§). Lisäksi varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteissa velvoitetaan yhteistyöhön vanhempien kanssa, vanhempien osallisuuden 

mahdollistamiseksi (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018:16). 

 

Postmodernin isän määrittelyssä isän rooli on olla läsnä lapsen syntymästä alkaen ja 

hänet nähdään vastuullisena osallistujana ja tasavertaisena vanhempana äidin kanssa 

(Pirskanen, 2011:33). Tulosten mukaan isät näkivät itsensä tasa-arvoisina vanhempina 

lastensa arjessa. Isät kokivat olevansa aktiivisesti mukana lastensa arjessa, olivat kiin-

nostuneita lapsensa varhaiskasvatuksessa tapahtuvista asioista ja halusivat saada tie-

toa lapsensa hyvinvoinnista ja oppimisesta.  Tasa-arvo ajatukselle rakentuva nyky-isyy-

den mallitarina, jossa isät halutaan sitouttaa vahvasti perheen arkeen ja vastuunjakoon 

(Mykkänen, 2010:16-17), näytti tämän opinnäytetyön tulosten valossa olevan todelli-

suutta myös Espoossa. Perinteinen sukupuolijako ei määritä ensisijaista vanhemmuutta 

myöskään lapsen varhaiskasvatuspalvelussa. Isät kohdattiin yhtenä huoltajana ja he ko-

kivat tulleensa huomioiduksi ensisijaisesti lapsensa vanhempana.  

 

Tulosten perusteella voidaan sanoa, että isät kokivat osallisuutensa vahvaksi lapsensa 

varhaiskasvatuspalvelussa. Osallisuuden elementeistä toteutuivat tiedon saanti ja vuo-

rovaikutus sekä yhteisöllisyyden kokemukset. Se, että voi tuntea kuuluvansa johonkin 

yhteisöön ja kokea olevansa siellä merkityksellinen, on ihmisen hyvinvoinnin perusra-

kennusaineita. (Nivala & Ryynänen, 2013:10.) Ammattilaisten ystävällinen ja myönteinen 

tapa olla vuorovaikutuksessa isien kanssa sekä kohdata lapsi isä- vanhempansa kanssa 

arjen eri tilanteissa, vaikuttivat edistävästi isien osallisuuteen. Kasvotusten tapahtuva 

kohtaaminen nousi tuloksista selkeästi tilanteena, jossa osallisuus koetaan vahvaksi. 

Osallisuuden kokemus edellyttää tilannetta, jossa vallitsee luottamuksellinen, toista kun-

nioittava ja kuulluksi tulemisen mahdollistava ilmapiiri (Rouvinen- Wilenius & Koskinen-

Ollonqvist, 2011:50). Varhaiskasvatuksessa oli pääsääntöisesti sisäistetty toista kun-

nioittava vuorovaikuttamisen tapa, jossa vanhempi voi kokea tulleensa kuulluksi.  
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Osallisuuden muodoista parhaiten toteutui tiedon saanti omaa lasta koskevissa asioissa 

ja heikoimmin toteutui pedagogiseen toimintaan liittyvä suunnittelu-osallisuus. Tieto-

osallisuuteen liittyy oikeus tiedon saamiseen ja se on helpoimmin saavutettavissa oleva 

osallisuuden muoto (Kohonen & Tiala, 2002:5; Rouvinen-Wilenius ym. 2011:51). Tiedon 

jakamisen tapoihin varhaiskasvatuksessa esiintyi paljon eri variaatioita, mutta yhtenäi-

nen menetelmä tuntui puuttuvan kokonaan. Suunnitteluosallisuuden toteutuminen rajoit-

tui lapsen varhaiskasvatussuunnitelma keskustelussa vanhemman kuulemiseen eikä 

vanhempien osallisuudelle suunnitteluvaiheessa ole luotu selkeäasti vanhemmalle nä-

kyviä rakenteita.  

Varhaiskasvatusyksikön tehtävänä on luoda toimivia kohtaamisen rakenteita sekä sel-

laisia toimintatapoja, jotka edistävät huoltajien osallisuutta (Espoon suomenkielisen var-

haiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma, 2019: 27 – 28). Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteissa on huomioitu myös tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen huol-

tajien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Digitaalisten välineiden käyttö varhaiskasvatuk-

sessa rajoittuu lähinnä sähköpostin ja sähköisen toimintakalenterin käyttöön. Kumpikaan 

kyseisistä digitaalisista kanavista ei sisällä osallisuutta edistäviä elementtejä, tieto-osal-

lisuutta lisäävän ominaisuutensa lisäksi. Pyrinkin tutkimustehtäväni avulla selvittämään, 

miten osallisuutta voitaisiin lisätä digitaalisin välinein.  

Tutkimusaineiston tulosten pohjalta johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallisuutta 

voitaisiin edistää digitaalisin välinein, mutta digitaalisuuden mahdollisuuksia osallisuu-

den edistäjänä ei tässä tunnistettu. Tietoyhteiskunnan kansalaisen valmiudet jaetaan 

psykologisiin-, teknisiin-, taito- ja osallistumisvalmiuksiin (Mäkinen 2009:58). Espoolaiset 

isät ovat hyvin valmiita digitaalisuuteen ja he nostivatkin esiin vahvat taitovalmiutensa 

digitaalisuudessa. He omaavat myös psykologisia tietoyhteiskunnan valmiuksia ja ovat 

tietoisia digitaalisen viestinnän mahdollisuuksista, muun muassa tiedon saannin ja osal-

lisuuden näkökulmasta. Näiden valmiuksien hyödyntäminen tulisi nähdä mahdollisuu-

tena kehitettäessä digitaalisia viestintätapoja. Nyky-isät haluavat olla vahvasti osallisena 

lapsensa varhaiskasvatuksen arjessa. Osallisuus oman lapsen varhaiskasvatusarkeen 

mahdollistuisi tiedon lisääntyessä digitaalisen dokumentoinnin keinoin. Sähköinen pal-

velu, jossa dokumentoidaan lapsen oppimista ja jonka avulla lapsen oppimistapahtumien 

ääreen voisi palata itselle sopivana ajankohtana, lisäisi niin isien kuin muidenkin huolta-

jien osallisuutta. Yhtenäinen sähköinen dokumentointipalvelu muodostaisi selkeän digi-

taalisen osallisuuden rakenteen varhaiskasvatukseen.  
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Tieto- ja viestintäteknologiaan perustuvan yhteistyön tulisi tukea myös huoltajien keski-

näistä vuorovaikutusta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2018: 34.) Tulosten 

perusteella voidaan vielä todeta, että isät näkivät yhteisöllisyyden toisten vanhempien 

kanssa myös lisäävän osallisuuttaan ja yhteisöllisyyden toivottiin toteutuvan niin fyysisen 

osallistumisen kuin digitaalisen osallistumisen kautta. Perinteinen yhteisöllisyys kehittyy 

vuorovaikutuksen ja konkreettisen yhteistyön tuloksena. Verkkoyhteisöissä esiintyvä vir-

tuaalinen yhteisöllisyys taas useimmiten on hetkellistä, yhteisiin intresseihin perustuvaa 

yhteenliittymistä sekä vuorovaikutusta. (Mäkinen 2006:81.) Digitaalisuutta yhteisöllisyy-

den edistäjänä ei pidä karsastaa, sillä digitaalinen toimijuus liitettynä yhteistoimintaan, 

tuottaa osallisuuden ja vaikuttamisen merkityksen. Digitaalisessa maailmassa syntyvä 

osallisuus on merkittävää kansalaisten kannalta, koska internetin tai sosiaalisen median 

kaltaiset digitaaliset julkisuustilat liittävät ihmiset sosiaalisiksi verkostoiksi ja yhteisöiksi. 

(Mäkinen, 2009: 59.) Digitaalinen keskustelufoorumi tarjoaisi huoltajille mahdollisuuden 

verkostoitua muiden vanhempien kanssa. Tämä tulee ottaa huomioon kehitettäessä uu-

den varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmän huoltajien osuutta.  
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7 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyö tavoitteena oli kartoittaa Espoon suomenkielisessä varhaiskasva-

tuksessa olevien isä- huoltajien ajatuksia osallisuudestaan lapsensa varhaiskasvatus-

palvelussa. Tavoitteena oli myös saada selville isien ajatuksia osallisuuden lisäämisestä 

digitaalisin välinein. Varhaiskasvatuksen normitetut perusteet velvoittavat huoltajien 

kanssa tehtävään yhteistyöhön ja yhteistyötä tulee edistää myös tieto- ja viestintätekno-

logian keinoin. Työelämätavoitteena oli tuottaa tietoa Espoon suomenkieliselle varhais-

kasvatukselle huoltajan näkemyksistä siitä, miten he kokevat osallisuutensa toteutuvan.  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä painottui osallisuuden eri elementit ja osallisuutta tarkas-

teltiin varhaiskasvatuksen kontekstissa. Kohderyhmänä oli varhaiskasvatuksen mies-

puoliset huoltajat, pääosin isät. Perinteisen ydinperhekäsityksen muutokset ovat muut-

taneet myös miesten asemaa suomalaisessa perheessä ja isyys on saanut uudenlaisia 

muotoja. Nyky-isä nähdään osallistuvana, vahvasti vanhemmuuteen sitoutuneena ja 

vastuullisena tasa-arvoisena vanhempana äidin kanssa. Halusin kohderyhmän valin-

nalla tuoda esiin espoolaisten isien äänen. 

 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimusmenetelmä 

sopi tähän, koska tarkoituksena oli kerätä kohderyhmän mielipiteitä ja kokemuksia. Ai-

neiston keruumenetelmäksi valikoitui puolistrukturoitu lomakehaastattelu. Menetelmän 

valinnan lähtökohdat olivat puhtaasti käytännöllisiä. Espoon varhaiskasvatuksessa on yli 

11000 lasta. Halusin saada mahdollisimman monen isän äänen kuuluville, koska mää-

rällisesti isiä on niin paljon. Toinen perustelu aineiston keruumenetelmän valinnalle oli 

se, että halusin kerätä tietoa sähköisesti, koska ajattelin sähköisen vastaamisen olevan 

kohderyhmälle helpompaa. Menetelmän valinta liittyi läheisesti myös aiheeseen, jossa 

osallisuutta pohditaan lisättäväksi myös digitaalisesti. Sähköiseen kyselyyn vastaaminen 

on yksi digitaalisen osallisuuden uuden keino. Linkkiä sähköiseen kyselyyn jaettiin saa-

tekirjeen kanssa varhaiskasvatusyksikön johtajien välityksellä. Siihen vastasi 53 isää. 

Vastaukset analysoitiin teoriasidonnaisella sisällön analyysillä. Vastausten määrä suh-

teessa lasten määrään on vähäinen, mutta opinnäytetyön aineistoksi se oli riittävän kat-

tava. Sähköiseen kyselyyn vastaaminen ei tuottanut vastaajista mitään tunnistetietoja 

tutkijalle, joten vastaajien anonymiteetti säilyi. Vastauksia ei voinut kohdistaa mihinkään 

tiettyyn yksikköön tai henkilöön.  
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Opinnäytetyön tuloksien mukaan isät kokivat itsensä tasa-arvoiseksi vanhemmiksi äidin 

tai lapsen toisen huoltajan kanssa. Isät eivät kokeneet, että heitä tulisikaan huomioida 

mitenkään erikseen isänä, vaan ainoastaan lapsen vanhempana. Tämä vahvisti määri-

telmää postmodernista isästä, tasa-arvoisena ja lapsensa elämään aktiivisesti osallistu-

vana vanhempana.  

 

Yleisesti isät kokivat osallisuutensa olevan vahvaa. Tosin itselleni heräsi ajatus, että 

osallisuutta käsitteenä ei aina täysin ymmärretty ja osallisuuden kokemukset yleisellä 

tasolla liittyivät tiedon saamiseen ja omien mielipiteiden esittämisen mahdollisuuksiin. 

Joukkoon kuulumisen ja yhteisöllisyyteen liittyvät kokemukset ja toiveet yhteisöllisyyden 

lisäämisestä kertoivat myös osallisuuden toteutumisesta. Koska osallisuutta ei osattu 

yleisesti määritellä eikä selkeää rakennetta osallisuudelle kuvattu vastauksissa, tulkit-

sen, ettei sellaista varhaiskasvatuksen muuttuvaan toimintakulttuuriin ole vielä muodos-

tunutkaan. Vahvimmaksi osallisuuden rakenteeksi varhaiskasvatuksessa nousi lapsen 

tuonti- ja hakutilanteet.  Kasvotusten tapahtuvat vuorovaikutustilanteet nousivat esiin 

vastauksissa, kun kysyttiin tilanteista, joissa on mahdollisuus vaikuttaa ja tulla kuulluksi. 

Isät nostivatkin positiivisen vuorovaikutuksen merkittävimmäksi osallisuuden mahdollis-

tavaksi tilanteeksi. 

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma tarjoilee osallisuuden yhdeksi sen tärkeimmistä tee-

moista. Osallisuuden velvoite koskee niin lapsia, kuin heidän huoltajiaan. Huoltajien 

osallisuuden toteutuminen ei ole helpoimmin toteutettava varhaiskasvatussuunnitelman 

tavoite. Espoo on linjannut omassa varhaiskasvatussuunnitelmassaan, että yksiköillä on 

omia vanhempien osallisuuden mahdollistavia rakenteita. Tätä velvoitetta on lähdettävä 

tavoittelemaan. Varhaiskasvatuksessa toimijoiden tuleekin pohtia, minkälaisin rakentein 

osallisuus tulevaisuudessa mahdollistuu. Osallisuus ei toteudu vain kuuntelemalla. Poh-

dittavaksi myös jää, minkälaisilla välineillä virtuaalinen osallisuus varhaiskasvatuksessa 

voisi toteutua ja miten se mahdollistetaan? Perinteisetkin tavat tulee ottaa uudelleen tar-

kasteluun. Tuleekin pohtia, miten vanhempainillat ja yksiköissä järjestettävät tapahtumat 

saataisiin yhteisöllisiksi ja kenen velvollisuus on niitä kehittää?   

Viestintä ja sen monikanavaisuus nousi myös vahvasti esille vastauksista. Varhaiskas-

vatuksessa välitetään paljon tietoa huoltajille, mutta erittäin vaihtelevilla menetelmillä. 

Sähköinen viestintä nousi merkittävästi toivotuimmaksi viestinnän keinoksi kasvotusten 

tapahtuvan viestinnän sijaan. Tulkitsen, että kaikki se tieto, mikä liittyy arjen sujuvuuteen, 

tapahtumiin ja yleiseen tiedottamiseen, isät toivoivat lähetettävän sähköisesti, joko säh-

köpostilla tai koulun viestintäjärjestelmä Wilman -tyyppisen kanavan kautta. Kasvotusten 
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tapahtuva viestintä voisi siinä tapauksessa keskittyä ainoastaan lapsen henkilökohtaisiin 

asioihin, kuten hyvinvointiin ja oppimiseen liittyviin seikkoihin. Nämä pienet hetket ovat 

arvokkaita, eikä niitä kannattaisi hukata retkieväistä puhumiseen. 

 

Keskeisenä tuloksena voidaan pitää sitä, että digitaaliset välineet nähtiin kuitenkin vuo-

rovaikutuksen ohella yhtenä osallisuuden mahdollistajana. Digitaalisuus on jo yhteiskun-

nassamme niin yleistä ja moni asia toteutuu sähköisesti, että lapsen oppimisen sähköi-

nen dokumentointikin tulisi olla vanhemman saatavilla muutenkin kuin päiväkodin sei-

nällä esiteltynä. Jos dokumentointi olisi digitaalisessa järjestelmässä, se mahdollistaisi 

vanhemman ja lapsen yhteisen keskustelun perheelle sopivana ajankohtana. Isille oli 

tärkeää nähdä lapsensa oppimisen iloa myös kuvina, koska arjessa ei voi olla fyysisesti 

läsnä.  

 

Ehkä yllättävin eteen tullut asia oli isien esille tuoma toive huoltajien keskinäisen vuoro-

vaikutuksen mahdollistamisesta. Osallisuus espoolaisten isien mukaan toteutuisi yhtei-

söön kuulumisena toisten samassa tilanteessa olevien kanssa ja siellä osallistumisen 

kautta, aivan kuten sosiaalisen osallisuuden määritelmissä (ks. Leemann ym. 2015) tuo-

tiin esille. Yhteisöllisyyden vahvistumista osallisuuden edistämiseksi voitaisiin varhais-

kasvatuksessa edistää myös digitaalisesti, mahdollistamalla sähköinen keskustelu ja vir-

tuaalisen yhteisön muodostaminen.  

 

Onko tämä sitten varhaiskasvatuksen tehtävä, saattaa herättää erilaisia näkemyksiä ai-

heen puolesta ja sitä vastaan. Varhaiskasvatuksen perusteissa kuitenkin mainitaan tieto- 

ja viestintäteknologian käyttö yhteistyössä huoltajien kanssa sekä todetaan, että tieto- ja 

viestintäteknologiaan perustuva yhteistyö voi tukea myös huoltajien keskinäistä vuoro-

vaikutusta (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2016: 33). Velvoittavuus ei voi mie-

lestäni olla ainoa lähtökohta osallisuuden mahdollistamiselle, vaan osallisuus tulee 

nähdä arvona ja lapsen edun mahdollistavan toimintajana, jossa vanhemman asiantun-

tijuus ja mukanaolo mahdollistetaan.  

Osallisuus mielletään usein kyseenalaistamattomasti tavoiteltavana, positiivisena ja ih-

misten hyvinvoinnin kannalta hyvänä asiana ja silloin sen määritteleminen, mitä osalli-

suudella kulloinkin tarkoitetaan, voi jäädä puutteelliseksi (Nivala & Ryynänen, 2013: 18). 

Varhaiskasvatuslaissa, eikä sen enempää varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 

kuin Espoon vasussakaan ole tarkkaan määritelty, minkälaista osallisuutta tavoitellaan 

huoltajien osalta ja mitä se missäkin tilanteessa voisi tarkoittaa. Ehkä juuri tämän vuoksi, 
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osallisuuden mahdollistavan toimintakulttuurin muodostuminen on lähtenyt hiljakseen 

käyntiin eikä huoltajien osallisuuden mahdollistaviin rakenteisiin juurikaan kiinnitetä huo-

miota. Herää myös epäilys, ettei varhaiskasvatuksessa vielä täysin tiedosteta, mihin ja 

miten huoltajien osallisuudessa tulisi pyrkiä. Tämän tutkimustehtävän valossa voidaan 

kuitenkin todeta, että olosuhteet osallisuudelle ovat olemassa ja halua osallisena oloon 

löytyy ainakin isien ja miespuolisten huoltajien osalta.  Jatkotutkimuksissa voitaisiin sel-

vittää osallisuuden olemassa olevat rakenteet ja jakaa parhaat käytännöt. Toivon myös, 

että tästä työstä saatu tieto otettaisiin vakavasti uutta asiakastietojärjestelmää kehitettä-

essä ja siihen tuotaisiin mukaan huoltajan osallisuuden mahdollistavat elementit, niin 

lapsen oppimisen dokumentoinnin kuin huoltajien välisen vuorovaikutuksen toteutumi-

nen.  

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut minulle haastava prosessi. Aluksi en oikein 

ymmärtänyt, kuinka paljon tähän pitää panostaa ja myöhemmin kun asia kirkastui, koin 

olevani jo myöhässä. Jo opiskelemaan lähtiessäni tiesin, että opinnäytetyön pitkäjäntei-

nen tekeminen on vilkkaalle ja nopealle luonteelleni suuri ponnistus ja opiskelun haasta-

vin osuus. Tämä ennakko-ajatukseni saattoi toki muokata omaa ajatteluani pitkin tämän 

prosessin vaiheita, tehden työn edistymisestä vieläkin haastavampaa. Nyt loppusuoralla 

voin todeta, että aloitukseen ja teorian kirjaamiseen olisi pitänyt panostaa paljon enem-

män ja paljon varhaisemmassa vaiheessa. Tutkimustekstien lukeminen muokkaa ajatte-

lua ja kyselylomakkeen laatiminenkin olisi siten ollut helpompaa. Analyysin tekemisessä 

auttoi, kun luki toisten opinnäytetöitä ja jälleen – teoriaa. Teoriasidonnaisuudesta ei 

päässyt tässä opinnäytetyöprosessissa eroon ja se varmasti on tarkoituskin.  

Tämän työn hyöty työelämän yhteistyökumppanille jää nähtäväksi. Vanhempien osalli-

suutta on tutkittu opinnäytetöissä aika paljon viime vuosina, tosin hieman eri näkökul-

masta. Nykyteknologian hyödyntäminen kaikessa, missä se helpottaa ja joustavoittaa 

asioiden hoitoa on mielestäni hyvä asia. Toivoin, että tämä kanta otetaan myös varhais-

kasvatuksen asiakasjärjestelmän kehittämistyössä. Kun huoltajien osuutta asiakastieto-

järjestelmässä kehitetään, toivon, että saisin kutsun tulla kehittämistyöhön mukaan. En 

sen vuoksi, että näkisin tämän opinnäytetyön niin merkitykselliseksi vaan sen vuoksi, 

että uskon tietoni aiheesta kasvaneen ja omien näkemyksieni olevan kyseisessä kehit-

tämistyössä hyödyksi.   

Vielä lopuksi haluan sanoa, että huoltajien osallisuus ei ehkä ole varhaiskasvatuksen 

tärkein tavoite, mutta se on niistä yksi. Jokainen työyhteisö asettaa arvojensa pohjalta 
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asiat tärkeysjärjestykseen. Vanhempien osallisuus lapsen palveluissa on keskeinen te-

kijä perheiden hyvinvoinnille. Huoltajien osallisuuden vahvistaminen tuottaa näin ollen 

hyvinvointia myös lapselle, joka taas on varhaiskasvatuksen perustehtävä.  
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Tiedote lomakehaastatteluun osallistuville 

Hei!  
 
Olen yhden Espoon suomenkielisen varhaiskasvatusyksikön johtaja ja opiskelen Metro-
polia Ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (YAMK). Olen te-
kemässä opintoihini kuuluvaa opinnäytetyötä varhaiskasvatuksessa olevien lasten van-
hempien osallisuuden kokemuksista.   
 
Olen erityisesti kiinnostunut isien ajatuksista omasta osallisuudestaan sekä sähköisten 
viestimien hyödyntämisestä osallisuuden kokemuksen lisääjänä varhaiskasvatuksessa. 
Minua kiinnostavat isien omat kokemukset, ”hiljaiset” mielipiteet sekä ideat, joista voisi 
olla hyötyä vanhempien osallisuuden kehittämistyössä.  
 
Tässä opinnäytetyössä isän osallisuudella tarkoitetaan lapsen isän, tai muun miespuoli-
sen huoltajan osallistumista huollettavan lapsensa varhaiskasvatuspalveluun. Osallistu-
misella tarkoitetaan osallistumista lapsen varhaiskasvatussuunnitelman laadintaan, sen 
suunnitteluun, arviointiin ja toteutukseen, mutta yhtäältä myös osallistumista erilaisiin 
päiväkodissa järjestettyihin tapahtumiin ja päivittäisiin vuorovaikutustilanteisiin kasvatta-
jien ja henkilöstön välillä.   
 
Vanhemman osallisuudella oman lapsen varhaiskasvatuksessa tarkoitetaan, että saa 
kokea merkityksellisyyttä, on tunne kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisesta ja saa tuntea, 
että on hyvä vanhempi. Tässä tutkimuksessa osallisuudella tarkoitetaan myös tiedon 
saantia oman lapsen asioista varhaiskasvatuspäivän aikana sekä päiväkodissa tapahtu-
vista asioista ja yleisemmin varhaiskasvatuksen sektorilla tapahtuvista muutoksista.  
Kerään tutkimusaineistoni lomakehaastattelun avulla sähköisellä Webropol - työkalulla. 
Osallistuminen on vapaaehtoista, mutta toivon, että sinulla olisi hetki aikaa vastata ky-
selyyn. Kyselyyn pääset tästä linkistä.   
https://link.webropolsurveys.com/S/D06609545F0ADCD9  
 
Voit keskeyttää kyselyn ja palata jatkamaan myöhemmin, niin halutessasi. Vastaaminen 
on täysin anonyymiä. Opinnäytetyössä ei kerätä henkilö-, nimi - tai varhaiskasvatusyk-
sikkötietoja, eikä osallistujien henkilöllisyys tule ilmi tuloksissa tai valmiissa opinnäyte-
työssä.   
 
Espoon kaupungin suomenkielisen varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Raija Laine 
on myöntänyt minulle tätä opinnäytetyötäni varten tutkimusluvan 19.2.2019.  
Mikäli sinulla on kysyttävää lomakehaastatteluun liittyen, voit ottaa minuun yhteyttä säh-
köpostilla sari.utriainen@espoo.fi. 
 
Ystävällisin terveisin,  
Sari Utriainen  
Liitteen sisältö 
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Lomakehaastattelurunko 

A. Taustakysymykset 

Mihin ikäryhmään kuulut? 

Alle 25 vuotta / 25 – 29 vuotta / 30 – 34 vuotta / 35 – 39 vuotta / 40 – 44 vuotta 

45 – 49 vuotta / 50 vuotta tai enemmän > 

Kuinka monta lasta sinulla on? 

Kuinka moni lapsistasi on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa? 

B. Osallisuuteen liittyvät tekijät 

Kuvaile, miten sinut huomioidaan isänä oman lapsesi päiväkodin arjessa? 

Luettele tilanteita, joissa sinulle on tullut tunne, että olet voinut vaikuttaa oman lap-
sesi asioihin varhaiskasvatuksessa?  

Entä millaisissa tilanteissa koet, että et voi vaikuttaa lapsesi asioihin? 

Miten haluaisit parantaa vaikutusmahdollisuuksiasi? 

Mikä mielestäsi edistää osallistumisen mahdollisuuksiasi lapsen päiväkodissa tai esi-
opetuksessa?  

Mikä estää osallistumistasi?  

Millä tavoin tai millä menetelmillä haluaisit vanhempien osallistumista toteutettavan?  

C. Tiedonsaantimenetelmiin liittyvät asiat 

Minkälaista tietoa toivoisit saavasi päiväkodista, omaan lapseesi liittyvissä asioissa?  

Millä keinoin tai millaisin välinein tieto saavuttaisi sinut parhaiten? 

Mikä on mielestäsi paras viestinnän keino lastasi koskevissa asioissa varhaiskasvatus-
palvelussa? 

Miten sinun mielestäsi osallistumismahdollisuuksia voitaisiin edistää tieto- ja viestintä-

tekniikan avulla?  

 

Lopuksi, kuvailisitko omia sähköisen viestinnän valmiuksiasi. 

Mitä viestintäpalveluja käytät sähköisesti? Ja millä laitteella käytät kyseisiä palveluja? 

 


