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1 Johdanto 

Varhaiskasvatus kuului vuosina 1973-2012 sosiaali- ja terveysministeriön hallinnon alai-

suuteen ja varhaiskasvatuksen työtä ja kehittämistä ohjasi päivähoitolaki 36/1973 ja 

vuonna 2003 valmistuneet varhaiskasvatuksen perusteet. Vuonna 2013 Varhaiskasva-

tus siirtyi opetus- ja kulttuuri ministeriön hallinoitavaksi ja siitä tuli osa opetustoimea ja 

suomalaista koulutusjärjestelmää. Varhaiskasvatuksen perusteet uusittiin opetushalli-

tuksen toimesta 2016 ja uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018 (540/2018 var-

haiskasvatuslaki). Siitä tuli velvoittava asiakirja. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edis-

tää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien 

kanssa. (Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteet 2016: 14).  

 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteissa kasvatuskumppanuus on sisältynyt toi-

mintaan jo 2003 ilmestyneessä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Kasvatus-

kumppanuus on kulkenut vahvasti toiminnan kehittämisen rinnalla ja vanhempien osalli-

suutta on pidetty tärkeänä. Tavoitteena on ollut mahdollistaa yhteistyötapoja, jossa van-

hemmilla on mahdollisuus myös keskinäiseen yhteistyöhön. (Varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteet 2005: 31.) 2016 uusitussa varhaiskasvatuksen perusteissa huoltajien 

kanssa tehtävästä yhteistyöstä on määritelty seuraavaa: 

 

Lasten huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan 
ja kasvatustyön tavoitteiden suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä henkilöstön 
ja lasten kanssa (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016: 32-33). 

 

Varhaiskasvatuksessa tulisi kehittää erilaisia menetelmiä ja toimintatapoja, joilla voidaan  

mahdollistaa uuden lainmukainen toiminta yksiköissä. Kasvatusyhteistyötä voidaan ke-

hittää myös asiakaskyselyiden pohjalta. Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuk-

sessa toteutettiin pääkaupunkiseudun asiakaskysely syksyllä 2017. Kaupunkitasoiseksi 

yhdeksi kehittämiskohteeksi nousi hoidon aloitukseen liittyvät käytänteet. Vanhemmilla 

voi olla paljon odotuksia, kysymyksiä ja pelkojakin lapsensa hoidon aloitukseen liittyen. 

Perheille hoidonaloitus varhaiskasvatuksen palveluissa on uusi elämän vaihe. 

 

Lähdin kehittämään yksikössäni toimintamallia, jossa tavoitteellisemmin ja suunnitelmal-

lisemmin vahvistetaan kasvatusyhteistyötä perheiden kanssa säännöllisesti tapahtuvien 
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teemoitettujen vanhempainiltojen avulla. Vanhempainiltojen on tarkoitus vahvistaa van-

hempien ja kasvattajien kasvatusyhteistyötä ja kehittää kasvatusyhteistyötoimintaa, joka  

tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista ja vahvistaa vanhemmuutta. Vanhempien saman-

kaltainen elämäntilanne voi mahdollista vertaistuen ja verkostoitumisen vanhempien 

kesken. Kasvatusyhteistyön vahvistamisella voidaan siten tukea myös sosiaalista kestä-

vän kehityksen pohjaa alueen lapsiperheille.  

 

Toteutin opinnäytetyöni toimintatutkimuksena, jossa kehittämistyötä toteutettiin työyhtei-

sössä moniammatillisesti yhdessä huoltajien kanssa. Palveluiden kehittäminen asiakas-

lähtöisesti on ollut keskeistä. Kehittämistyön näkökulma on ollut toimijuudessa ja yhtei-

söllisyyden toteutumisessa. Aineistoni koostui erilaisista dokumenteista, joita olivat muis-

tiot, kenttäpäiväkirja ja sähköpostit. Lisäksi tein kyselyn toimintavuoden lopulla lapsiryh-

män huoltajille ja tiimin työntekijöille.  

 

Varhaiskasvatuksen perusteet velvoittaa kasvattajia yhteistyöhön huoltajien kanssa ja 

kehittämään toimintaa yhdessä lapsen parhaaksi. Johtopäätöksissä peilaan tuloksia 

osallisuuden teoriaa toimijuuden ja yhteistyön kautta. Lisäksi käsittelen kasvatuskump-

panuuden periaatteiden toteutumista huoltajien ja tiimin näkökulmasta. Kasvatusyhteis-

työtä vahvistava malli esitetään johtopäätösten lopussa. Pohdinnassa tuon esille miten 

kehittämistyötä voidaan jatkaa ja mitä ajatuksia se on itselläni nostanut varhaiskasvatuk-

sen kehittämisestä ja johtamisesta. 
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2 Kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa ja sen kehittämistarve  

 

Varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen palvelu, joka tukee huoltajia kasvatustehtävässä 

ja mahdollistaa huoltajien opiskelun ja työssä käynnin. Kasvatusvastuu on edelleen huol-

tajilla, jota varhaiskasvatus tukee ja täydentää omalta osaltaan. Se on nyt myös osa 

koulutusjärjestelmäämme. Varhaiskasvatussuunnitelman uudistuksen lähtökohtana on 

ollut muutokset varhaiskasvatusympäristössä ja lapsen kasvuympäristössä. Varhaiskas-

vatussuunnitelmassa määrätään kasvattajien ja huoltajien välisestä yhteistyöstä. (Var-

haiskasvatuksen perusteet 2016: 8, 14, 32 - 33.) 

 

Opetus- ja Kulttuuriministeriö selvitti vuosina 2012 - 2014 tulevaa varhaiskasvatuksen 

lainsäädäntöä ja kehittämistyötä varten vanhempien mielipiteitä varhaiskasvatuksesta. 

Vanhemmilta kyseltiin nettikyselynä ajatuksia ja toiveita varhaiskasvatuksesta. Vastauk-

sia oli tullut runsaasti ja kysely oli ollut Suomen suurin vanhemmille tehty kysely. Vas-

taajia oli ollut yli 11 000. Kehitettävistä asioista keskeisimmiksi nousivat yhteistyömuodot 

ja tiedonkulku. Kasvatusyhteistyö oli koettu tärkeämmäksi ja vanhemmat arvostivat var-

haiskasvatuksen osaamista ja kasvatuskeskusteluja. (Alasuutari, Karila & Alila, Eskeli-

nen 2014: 45.) Opinnäytetyöni kohdentuu kasvatusyhteistyön vahvistamiseen ja yhteis-

työmuotojen kehittymiseen Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa.  

 

 

2.1 Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus osana sivistystoimea 

 

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus on osa sivistystoimea. Espoossa sivistystoi-

meen kuuluvat: Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, suomenkielinen opetus, Suomenkielinen 

varhaiskasvatus ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus. Sivistystoimen tavoitteena on tuot-

taa palveluja kestävän kehityksen mukaisesti. Jokaisella on mahdollisuus sivistyspalve-

luiden avulla voimaantua ja kiinnittyä osaksi yhteisöä ja yhteiskuntaa. Toiminta on yh-

dessä tekemisessä ja yhteisöllisyyden vahvistumisessa. Yhdessä tehden palvelun käyt-

täjillä on mahdollisuus palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen (Espoon tarina, 

sivistystoimi 2018-2021). Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa halutaan olla edellä 

kävijöitä, jossa ennakoidaan toimintaympäristön muutoksia. Toimintaa halutaan kehittää 
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kokeilemalla uudenlaisia toimintatapoja palvelun käyttäjien ja yhteistyökumppaneiden 

kanssa. (Espoon suomenkielinen varhaiskasvatuksen tulosyksikkö – Suva tarina 2013.) 

 

Pääkaupunkiseutujen asiakaskyselyn myötä Espoossa yhdeksi kehittämiskohteiksi 

nousi hoidonaloitukseen liittyvät käytänteet. Espoon kaupungin hoidonaloitusprosessia 

päivitetään huomioiden kaupungin strategia ja uusi 2016 valmistunut valtakunnallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma. Espoossa tähän kehittämistyöhön on perustettu muutama 

työryhmä. Hoidonaloituksen prosessista tehdään mm. henkilökunnalle opetusvideo.  

 

Tähän jatkumona kehitän varhaiskasvatusyksikössäni kasvatusyhteistyöhön pohjautu-

vaa vanhempainiltamallia, joka on monistettavissa Espoon kaupungin varhaiskasvatus-

yksiköihimme. Toteutan yksikössäni 2018-2019 kolme vanhempainiltaa alle 3-vuotiaiden 

lasten vanhemmille. Vanhempainiltojen tarkoituksena on vuoden aikana aktiivisemmin 

kulkea toimintakauden alussa aloittaneiden perheiden rinnalla ja rakentaa vahvaa kas-

vatusyhteistyötä kehittämällä vanhempainiltoja kasvatusyhteistyötä vahvistavaksi. To-

teutan opinnäytetyöni toimintatutkimuksena, jota käytetään usein työelämän kehittämis-

hankkeissa. Toimintatutkimuksessa on mahdollista olla myös itse mukana kehittämis-

työssä. Toimintatutkimus mahdollistaa tekijän kaksoisroolin; tutkijan ja tekijän (Koskela 

2013: 54-55). Toimin lisäksi vanhempainilloissa illan alustajana ja kokoajana. Aiheen 

alustajana vanhempainilloissa toimii teeman asiantuntija. Kehittämistä toteutetaan yh-

dessä tiimin kanssa, jotka työskentelevät alle 3-vuotiaiden ryhmässä. Huoltajien arvioin-

tia toimintavuodesta toteutetaan kyselyn avulla toimintavuoden lopulla. Kuvaan opinnäy-

tetyössäni toimintatutkimuksen ensimmäisen syklin.  

 

 

2.2 Kasvatuskumppanuudesta kasvatusyhteistyöhön 

 

Varhaiskasvatussuunnitelma laadittiin ensimmäisen kerran 2003. Tämä varhaiskasva-

tuksen sisältöä ohjaava asiakirja on antanut suuntaa varhaiskasvatuksen tutkimiselle ja 

kehittämiselle. Kasvatuskumppanuutta ohjaavat periaatteet ovat olleet keskeisiä toimin-

tatapoja lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisessa. Huoltajien osallisuus ja asian-

tuntijuus lapsestaan on ollut pohjana suunniteltaessa varhaiskasvatustoimintaa.  
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Uudistetussa varhaiskasvatuksen perusteissa kasvatusyhteistyö sisältää kasvatus-

kumppanuuden periaatteet: 

 

Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa. 
Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten 
terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuk-
sen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tu-
kevat kasvatusyhteistyötä (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016: 32).  

 

Varhaiskasvatuksen perusteissa lapsen siirtymävaiheesta on kirjattu seuraava: 

  

Yhteistyön merkitys on erityisen tärkeää siirtymävaiheissa, kuten lapsen aloitta-
essa varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatuksen aikaisissa siirtymissä ( Varhais-
kasvatuksen perusteet 2016: 33).  

 

Varhaiskasvatuslain myötä uudistettiin varhaiskasvatuksen perusteet (2017). Kasvatus-

kumppanuudesta puhutaan nyt kasvatusyhteistyönä, jossa vanhempien osallisuusmah-

dollisuus ja osallisuuden tavat määritellään velvoittavaksi. Kasvatusyhteistyön vahvista-

miseen ja kehittämiseen olisikin tärkeää tehdä varhaiskasvatuksessa tavoitteellinen 

suunnitelma. 

 

 

2.3 Hoidonaloitus varhaiskasvatuksessa 

 

Pienten lasten vanhempia yhdistää sama elämäntilanne varhaiskasvatuksen hoidonaloi-

tuksen yhteydessä, ollaan uuden elämänvaiheen äärellä. Lapsi siirtyy kodin vaikutuspii-

ristä uuteen ympäristöön. Kasvatusyhteistyön merkitys lapsen siirtymävaiheessa on eri-

tyisen tärkeää (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016: 33). Hoidonaloituksen yhteydessä 

tutustuessa päiväkodin arkeen, perheet voivat verkostoitua ja tutustua alueen muihin 

lapsiperheisiin. Päiväkodissa lapset muodostavat ystävyyssuhteita ja parhaimmillaan 

suhteen kestävät lapsuudesta nuoruuteen asti. Perheet oppivat tuntemaan lastensa ka-

vereita ja nämä tärkeät yhteisölliset toimintaympäristöt toimivat myös lasta suojaavina 

tekijöinä.  



6 

 

Espoossa varhaiskasvatuksessa hoidonaloitus on prosessi, joka etenee suunnitelmalli-

sesti. Hoitopaikan saamisen jälkeen perheen kanssa tehtävä kasvatusyhteistyö lähtee 

kehittymään. Ensimmäisten yhteydenottojen tarkoituksena on avata huoltajille hoi-

donaloitusprosessia ja sen merkitystä lapselle. Prosessiin kuuluu tapaaminen huoltajien 

kanssa, hoidonaloituksen suunnittelu vaiheittain sisältäen mahdollisen kotikäynnin. Li-

säksi sovitaan ja suunnitellaan, miten ensimmäinen hoitopäivä toteutetaan ja hoitoon 

jääminen sovitaan. Ensimmäisestä hoitopäivästä voidaan sopia, että tutustumisesta vas-

tannut työntekijä on aamulla vastaanottamassa lapsen ja antaa aikaa sylittelylle. 

 

Karilan (2006) tutkimuksessa hoidonaloitukseen liittyvästä kasvatusyhteistyön toteutu-

misesta, esille oli noussut kasvatusyhteistyön pysähtyneisyys hoidonaloituksen jälkeen. 

Opinnäytetyössäni pyrin kehittämään mallia, jossa kiinnitetään huomioita kasvatusyh-

teistyön jatkumiseen hoidonaloituksen jälkeenkin. Kasvatusyhteistyön vahvistaminen 

teemallisten vanhempainiltojen avulla, voisi olla osa lapsen hyvinvointia tukeva malli.  
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3 Päiväkodin ja kodin yhteinen jaettu kasvatustehtävä 

 

Varhaiskasvatuksessa on hyvä pohtia, millaisia ennaltaehkäiseviä hyvinvointia tukevia 

toimintamalleja voidaan kehittää, jotta lasten hyvinvointi ja oppiminen vahvistuu. Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksen raportissa lapsiperheiden hyvinvointia 2009 tutkittaessa, 

erityisesti alle 3-vuotiaiden vanhemmat pitivät tärkeänä kasvatuskeskusteluja, koska ke-

hitys on nopeaa ja muutosta tapahtuu koko ajan. Vanhempien toiveissa esille nousivat 

keskustelevuus ja kiireettömyys. (Kekkonen: 2009 164.)  

 

Tehdyn selvityksen ja tutkimusten perusteella on aiheellista jatkaa varhaiskasvatuksen 

kehittämistä edelleen vuorovaikutteisempaan ja kohtaamiseen mahdollistavaan tapaan 

toimia. Erityisesti uuden varhaiskasvatuksen perusteiden myötä on tärkeää lähteä kehit-

tämään toimintatapoja kasvatusyhteistyön lisäämiseksi. Tarvitaan uudenlaisia toiminta-

malleja, jotta vuoropuhelua voidaan lisätä vanhempien ja kasvattajien kesken. Yhdessä 

tekeminen vahvistaa yhteistyötä ja tekee yhteistyöstä luontevan. Varhaiskasvatuksessa 

tulee myös miettiä  lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteita. LAPEn yhtenä  

tavoitteena on sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyö. Näiden palveluiden 

matalakynnyksisyys sekä tuen saannin sujuvuus palveluissa on keskeinen tavoite (Lapsi 

ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE 2019). Yhteiskuntamme järjestelmät palvelui-

neen vaikuttavat perheisiin. Päätöksillä voidaan tehdä valintoja, millaisia kestäviä palve-

luita ja ratkaisuja luodaan perheiden hyvinvoinnin tueksi. Varhaiskasvatuksen tehtävä 

pitääkin nähdä laajempana, koko perhettä tukevaksi palveluksi. Vaikka varhaiskasvatus 

on nyt osa koulutusjärjestelmäämme, meidän tulee tiedostaa kasvatustyö laajempana 

yhteiskunnallisena tehtävänä. Sosiaalisen ympäristön merkitys vaikuttaa lapsen kasvu-

ympäristöön. 

 

 

3.1 Sosiaalipedagoginen näkökulma varhaiskasvatuksessa 

 

Sosiaalipedagogiikan tehtäväksi nähdään ihmisen sosiaalisen kasvun tukeminen yhtei-

sössä ja yhteiskunnan jäsenenä, jonka tavoitteena on hyvinvoiva ihminen. Sosiaalipeda-

gogiikka nähdään myös syrjäytymistä ja huono-osaisuutta ehkäisevänä toimintana( Ni-
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vala, Elina & Ryynänen, Sanna 2019: 57). Kasvatusyhteistyö varhaiskasvatuksessa voi-

daan nähdä sosiaalipedagogisena toimintana. Sosiaalipedagogiikka asettuu sosiaali-

työn ja kasvatustieteen välimaastoon, jossa pedagogiikka nähdään kasvatuksellisena 

toimintana ja sosiaalinen taso nähdään riippuen käyttöyhteyksistä joko yhteiskunnalli-

sena, yhteisöllisenä tai vähäosaisten auttamisena (Hämäläinen – Kurki 1997: 15). Kas-

vatusyhteistyön kehittäminen parhaimmillaan vahvistaa sosiaalista yhteisöllisyyttä ja en-

naltaehkäisee ongelmien syntymistä.  

 

Kurki (2001) näkee sosiaalipedagogisen merkityksen varhaiskasvatuksessa tärkeänä ja 

laajana toimintakenttänä. Hän nostaa sosiaalipedagogiselle kasvatustyölle kaksi tavoi-

tetta. Yksilön sosialisaation tukemiseen liittyvät tavoitteet ja sosiaalisten ongelmien en-

naltaehkäisevään liittyvät tavoitteet, jossa keskiöön nousevat ihmisen tarpeet ja hyvin-

vointi. (Kurki 2001: 130, 132.) Varhaiskasvatuksessa ja sen kehittämisessä onkin mie-

lestäni nähtävä laajemmin yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja kyettävä vastaa-

maan niihin tarpeisiin. Varhaiskasvatuksen kentällä voidaan siten vaikuttaa myös palve-

lun käyttäjien hyvinvoinnin vahvistamiseen.  

 

Yksikössämme oli käytänteet hoidonaloitukseen liittyen, mutta niiden arviointi ja kehittä-

minen vaati päivittämistä pohjautuen asiakaskyselyyn ja havaintoihini varhaiskasvatuk-

sen toimintaympäristössä. Tavoitteena oli ottaa perheet entistä vahvemmin mukaan kas-

vatusyhteistyöhön ja lähteä yhdessä rakentamaan ja kehittämään huoltajien kanssa tee-

mallisia vanhempainiltoja. Kasvatusyhteistyön vahvistamiseen tarvitaan yhdessä toimi-

juutta. Vahvistaminen voidaan nähdä sekä prosessina, että päämääränä. Prosessi ku-

vaa yleensä tapahtumaketjua, jossa edetään. Päämäärä tarkoittaa, että pyritään johon-

kin tavoitteeseen tai tilaan, jonka oletetaan olevan parempi, kuin lähtötilanne. (Hokkanen 

2014: 109.) Asiakaskyselyn ja palautteiden pohjalta prosessin tarkastelu kriittisesti mah-

dollisti kehittämistyön käynnistymisen. Tässä kehittämistyössä päämääränä on kasva-

tusyhteistyön vahvistaminen, joka etenee teemallisten vanhempainiltojen kautta. 

 

Työyhteisössä on tärkeä avata vahvistamiseen liittyviä tekijöitä päämäärän saavutta-

miseksi. Vahvistamisella tavoitellaan huoltajien omaa luottamusta toimijuuteen ja sitä 

kautta osallisuuteen. Vahvistamisesta voidaan käyttää useita ilmaisuja: Vahvistaminen, 

voimaantuminen, ja valtaistuminen, mutta keskeisenä ajatuksena on yksilön kokemus 
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kyvystään ja mahdollisuuksistaan toimia itsenäisesti. Vahvistumista kuvataan myös dy-

naamisena ja energisoivana kokemuksena. Vahvistunut yksilö kykenee ratkaisuihin, 

jotka tuovat hyvinvointia hänen elämään. (Siitonen 1999: 98.) Vanhempainiltojen myön-

teinen ja voimaannuttava kokemus voisi vahvistaa yhteistyön kehittymistä. Vertaistuen 

ja yhteisten keskusteluiden myötä tavoitteena on, että myös vanhemmuus vahvistuu. 

Vanhemmuuden vahvistumisella on merkitystä myös lapsen hyvinvoinnille. Hokkasen 

mukaan (2014) jo muutos sisäisessä elämänhallinnassa ja -laadussa on riittävä peruste 

vahvistumisesta (Hokkanen 2014: 108). Kokemus yhteisen kasvatustyön jakamisesta 

olisi tavoiteltavaa varhaiskasvatuksessa. 

 

Myönteisyys ja positiivinen lataus ovat yhteydessä luottamukselliseen ilmapiiriin ja ar-

vostuksen kokemisen tunteeseen. Sisäisen tunteen kautta yksilöllä on halu ottaa vas-

tuuta myös yhteisön jäsenten hyvinvoinnista. Vahvistumiseen liittyy myönteisyyden ko-

kemusta, joka vaikuttaa ilmapiiriin ja arvostuksen kokemukseen. Vahvistumisessa va-

paus ja vastuu yhdistyvät. (Siitonen 1999:61.) Kasvatusyhteistyötä vahvistaessa on hyvä 

avata mitä vahvistamisella tarkoitetaan ja mitä tavoitellaan, mikä on meidän päämäärä? 

Vahvistumisen tunne on subjektiivinen kokemus, mutta sen kokemuksen tunnetta voi-

daan tukea luomalla vanhempainilloissa myönteinen ja luottamuksellinen ilmapiiri, jossa 

kunnioitus on läsnä. Toteutuessaan tämä mahdollistaa vahvemman kasvatusyhteistyön 

eli kumppanuuden. Näitä samoja periaatteita kuvataan myös kasvatusyhteistyön peri-

aatteissa.  

 

 

3.2 Kasvatusyhteistyön periaatteet 

 

Kasvatuskumppanuus on ollut tärkeä yhteistyömuoto jo 2003 vuoden varhaiskasvatuk-

sen perusteista lähtien. Kasvatuskumppanuutta on tutkittu paljon erinäkökulmista ja se 

on ohjannut varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria. Kasvatusyhteistyö sisältää kumppa-

nuuden, jossa on havaittavissa hyvään vuorovaikutukseen liittyvät elementit, joita yhteis-

työn syntymisen tarvitaan. Kaskela ja Koskela (2006) kuvaavat kumppanuuden olevan 

kahden osapuolen välinen suhde, jossa toteutuu kunnioitus, kuuntelu, luottamus ja dia-

loginen vuoropuhelu (Kaskela & Kekkonen 2006: 5). Varhaiskasvatuksessa on tärkeää 

ymmärtää kasvatusyhteistyön prosessimaisuus, jonka kehittyminen vaatii ammatillisen 
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vuorovaikutuksen. Varhaiskasvatuksen perusteet uusittiin 2016. Uudessa varhaiskasva-

tuksen perusteissa kasvatuskumppanuudesta puhutaan kasvatusyhteistyönä. Käytän 

uusittua ilmaisua kuvatessani kasvatuskumppanuuden periaatteita. 

 

 

3.2.1 Kasvatusyhteistyön merkitys hoidonaloituksessa 

 

Kasvatusyhteistyö rakentuu vaiheittain ja sen alkaa kehittyä jo hoidonaloituksen yhtey-

dessä. Kekkosen tutkimuksessa (2012) kasvatusyhteistyön tärkeys nousi esille aloitus-

keskusteluissa, kotikäynnillä, päivähoidon aloituksessa ja omahoitajuudessa. (Kekkonen 

2012: 97). Aloituskeskustelu, kotikäynti ja päivähoidon aloitus ovat merkittäviä kohtia 

perheiden elämässä ja on tärkeää, että kasvatusyhteistyö näkyy erityisesti näissä koh-

dissa. Kasvatusyhteistyön kehittäminen jatkuvana prosessina vaatiikin ehkä nykyistä 

enemmän huomioita varhaiskasvatuksessa. 

 

Kekkonen (2012) kuvasi hoidonaloituksen yhteyteen tehtävän tutustumiskäynnin merki-

tystä. Työntekijän kuunteleva ja vastaanottava rooli korostui tärkeään osaan. Vanhem-

milla on tärkeää tulla kuulluksi ja kertoa omasta lapsestaan. Kuunteleva kasvattaja saa 

arvokasta tietoa perheen tavoista ja toiveista. (Kekkonen 2012: 187-189.) Sensitiivinen 

kasvattaja kykenee hyödyntämään tietoaan yhteistyön rakentamisessa. 

 

Kasvatusyhteistyö rakentuu kunnioittavassa vuorovaikutussuhteessa kasvattajan ja van-

hempien välillä. Karila (2006) tutki kasvatusyhteistyön rakentumista. Vanhemman ja kas-

vattajan välinen tutustuminen alkaa rakentumaan hoidonaloituksen yhteydessä. Tällä 

luodaan pohjaa luottamukselle ja sitä vahvistetaan yhdessä toimien. Tutkimuksessa van-

hemmat olivat nostaneet esille työntekijän innostuneisuuden työstään ja lapsesta välit-

tämisen luottamusta herättäväksi (Karila 2006: 98). Varhaiskasvatuksen työntekijältä 

vaaditaan kykyä ymmärtää yhteistyöhön vaikuttavia tekijöitä. Kasvattajan ammattitaito 

vaikuttaa siihen, miten luottamus perheeseen lähtee syntymään. On tärkeää pohtia, mi-

ten työntekijä näkee pedagogisesta näkökulmasta hoidonaloitukseen liittyvän tehtävän. 

(Kekkonen 2012: 189.) Varhaiskasvatuksessa on tärkeää aika ajoin pysähtyä pohtimaan 

varhaiskasvatuksen arvoja ja yhteistyön merkitystä lapsen näkökulmasta. 
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Hoidonaloituksen jälkeen kasvatusyhteistyön tavoitteena on kasvattajan ammatillisen 

osaamisen ja huoltajien näkemyksen yhdistäminen lapsesta. Tiedon ja osaamisen yh-

distäminen tapahtuu dialogissa ja kunnioittavassa kohtaamisessa. (Kekkonen 2012: 

189-191.) Yhdessä kumppanuuteen sitoutumalla voidaan tukea lapsen hyvinvointia ja 

oppimista. Ammatillisen osaamisen jakaminen vanhempien käyttöön ja huoltajille ver-

kostoitumisen mahdollisuuksien luominen päiväkodissa mahdollistaa yhteisen kasvatus-

yhteisön muodostumisen. Luottamuksellinen vuorovaikutus ja kokemusten jakaminen 

myös muiden vanhempien kesken esimerkiksi vanhempainilloissa lisää kasvatusyhteis-

työn rakentumista varhaiskasvatuksessa.  

 

 

3.2.2 Kasvatusyhteistyön tavoite 

 

Varhaiskasvatusta arvioidessa toimintakulttuurin tarkastelu on oleellista. Miten me toi-

mimme yhteistyössä huoltajien kanssa ja edistääkö toimintamme kasvatusyhteistyötä? 

Vuorovaikutusvastuu on aina kasvattajalla ja se vaatii kasvattajan oman historiansa ym-

märtämistä ja arvojen pohdintaa. Kasvattajalta vaaditaan kykyä vuorovaikutukseen 

myös vastakkain ajattelevan huoltajan kanssa (Karila 2006: 96). Kunnioittaminen ja kas-

vatusvuorovaikutus syntyy dialogissa, jossa kasvattajan on antauduttava avoimeen vuo-

rovaikutukseen.  

 

Kasvattajalta edellytetään nykypäivänä herkkyyttä kehittää erilaisiin vuorovaikutustilan-

teisiin sopivia välineitä (Karila 2006: 97). Toisaalta on myös tärkeää ymmärtää huoltajien 

erilaiset tarpeet olla yhteistyössä kasvattajien kanssa. Venninen (2013) kuvasi tutkimuk-

sessaan tätä Tauriaisen näkemyksen pohjalta. Huoltajat, jotka kokevat olevansa vah-

voilla vanhemmuudessa ovat aktiivisempia. He tuovat myös omia näkemyksiänsä esille 

tavastaan toimia kotioloissa. Vanhemmat, jotka ehkä kokevat olevansa enemmän avus-

tavassa roolissa suhteessa kasvattajiin, eivät avaa kotielämäänsä kasvattajille ja siten 

pysyvät etäämmällä yhteistyössä. Selkeästi taas asiakkaan roolissa olevat vanhemmat 

osallistuvat yhteisiin tapahtumiin, mutta eivät lähde aktiiviseen vuorovaikutukseen. (Ven-

ninen 2013: 50.) Kasvatusyhteistyötä kehitettäessä toimintakulttuuria onkin rakennettava 

siten, että kaikilla huoltajilla on mahdollisuus olla osallisena ja jokaisen huoltajan kanssa 

löydetään sopiva tapa olla vuorovaikutuksessa. 
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Huoltajat tarvitsevat monipuolista tukea arkeen ja kasvatustilanteisiin. Varhaiskasvatuk-

sessa käytettäviä tukimuotoja voi olla mm. keskustelut, ryhmäillat, rohkaisut ja perheiden 

mahdollisuus vertaistukeen. (Ovaska 2004: 61.) Aito kuunteleminen ja kuuleminen syn-

tyy hyväksyvässä ilmapiirissä. Kasvattajalla on vuorovaikutusvastuu ja vastuu siitä, että 

ilmapiiri on hyväksyvä, positiivinen ja avoin luottamuksellisen suhteen syntymiseen. 

Työntekijän sanattomat eleet ja ilmeet vahvistavat, miten huoltaja kokee kuulluksi tule-

misen. (Kaskela &  Kekkonen 2006: 32.) 

 

Avoin ja myönteinen kokemus vuorovaikutuksesta tuo kokemuksen kunnioittamisesta. 

Avoin suhtautuminen perheiden eri lähtökohtiin lisää ymmärrystä työntekijällä. Jokainen 

perhe tulee kohdata arvostavasti ja kunnioittavasti. Kunnioittava tapa mahdollistaa myös 

rehellisen ja luottamuksellisen yhteistyön. (Kaskela & Kekkonen 2006: 35.) Luottamuk-

sen syntymiseen tarvitaan aikaa ja se rakentuu vähitellen. Vanhempien kokema vaikut-

tamisen mahdollisuus lasta koskevissa asioissa vahvistaa luottamuksen syntymistä. 

Luottamuksen syntyminen on keskeisempiä kasvatusyhteistyön tavoitteita. (Kaskela & 

Kekkonen 2006: 36-37.) 

 

 

3.2.3 Vuorovaikutus kasvatusyhteistyössä 

 

Luottamus syntyy dialogissa. Onnistunut dialogi lisää kuulluksi tulemisen kokemusta ja 

luottamusta huoltajissa. Dialogin ymmärtäminen on tärkeimpiä tekijöitä kasvattajan läh-

tiessä rakentamaan kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa. Dialogisessa kohtaamisessa 

on kyse asenteesta ja suhtautumistavasta ihmiseen (Reijonen: 2005: 72). Tarkoituksena 

ei ole muuttaa toisen ihmisen ajattelutapaa vaan lisätä ymmärrystä toisen ajattelusta ja 

itsestä. Tärkeintä on kuuntelu, jolla mahdollistetaan ymmärrys toisen ihmisen näkökul-

masta. Tavoitteena ei ole yhteisymmärrys vaan ymmärrys, miten toinen asian ajattelee. 

(Reijonen 2005: 73.) Dialoginen kasvattaja saa kuuntelemalla tärkeää tietoa huoltajilta 

lapsesta ja huoltajien ajatuksista. Ammatillinen vuorovaikutussuhde pohjautuu dialogin 

toteutumiseen, jota kasvatusyhteistyö pohjimmiltaan on. Varhaiskasvatustyö on olemista 

erilaisissa kasvatusvuorovaikutussuhteissa, joissa tärkeimpiä tehtäviä on yhteisen ym-

märryksen rakentaminen ja muodostaminen (Karila & Nummenmaa 2011: 47). 
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Dialogisuus kuvaa tapaa ihmiskäsityksestämme ja miten kohtaamme ihmisen. (Mönkkö-

nen 2018: 108.) Parhaimmillaan dialogissa voimme oppia, muuttaa käsityksiämme ja 

mielipiteitämme (Mönkkönen 2018: 109). Keskusteluyhteys ja tasavertaisuus on ongel-

man ymmärtämistä tärkeämpää. Yhteisen hämmästyksen äärelle uskaltautuminen antaa 

mahdollisuuden yhteisen tiedon rakentamiselle. (Mönkkönen 2018: 116.) Vastavuoroi-

suus on yksi dialogin tärkeimpiä elementtejä jossa rakennetaan molemminpuolista ym-

märrystä. Työntekijällä tai asiakkaalla ei ole mahdollista yksipuolisesti omilla ehdoilla ra-

kentaa ymmärrystä. (Mönkkönen 2007: 87.) Työntekijän on tunnistettava oma valta-ase-

mansa ja kyettävä myös heittäytymään avoimeen dialogiseen vuorovaikutukseen. Van-

hempainiltojen aikana rakennetaan ymmärrystä yhteisestä kasvatustehtävästä ja tuo-

daan mahdollisuus kasvatusyhteistyöhön. 

 

Yhteisen ymmärryksen tavoittelu vaatii kuulemisen. Se mahdollistuu avoimella suhtau-

tumisella vastapuoleen. Dialogissa halutaan ymmärtää ja muodostaa yhteinen todelli-

suus ja käsitys vallitsevasta asiasta vuoropuhelun avulla. Dialogissa tarkastellaan ja tut-

kitaan yhdessä ilmiötä ja rakennetaan sitä kautta yhteinen ymmärrys. (Kaskela & Kek-

konen 2006: 38-39.) Työntekijän utelias ja tutkiva asenne mahdollistaa tasavertaisen 

keskusteluyhteyden.  

 

Karila & Nummenmaa ( 2011: 48 ) esittelevät Isaacsin (2001) kuvaamia dialogin avain-

taitoja ja hyveitä kirjassa: Ammatilliset keskustelut varhaiskasvatuksessa.  

 

 

Kuvio 1. Dialogin avaintaidot mukaillen (Karila & Nummenmaa 2011). 

 

Avaintaidoista (kts. kuvio 1) löytyy myös kasvatusyhteistyön periaatteita. Voidaan aja-

tella, että dialogisessa vuorovaikutuksessa ollaan kasvatusyhteistyön ytimessä. Dialogin 

 

                        Dialogin avaintaidot   
Arvostelemasta pidättäytyminen Itsensä ilmaiseminen  
Osallistujien erilaisten näkemysten tutkiminen Rohkaiseminen  
Kokemusten arvostaminen Kunnioittaminen  
Yhdessä ajattelu Tietoinen läsnäolo  

Yhdessä voittaminen Kuunteleminen  
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toteutuminen mahdollistaa kasvatusyhteistyön rakentumisen ja sitä kautta voidaan tavoi-

tella aitoa osallisuutta. 

 

3.3 Osallisuus kasvatusyhteistyössä 

 

Osallisuuden käsite kattaa hyvinvoinnin, toimijuuden ja yhteisöllisyyden ulottuvuudet. 

Riittävä perusturva ja toimeentulo mahdollistavat yksilön hyvinvoinnin, mutta myös yksi-

lön mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana itseään koskevissa asioissa vuorovaikuttei-

sesti lisää osallisuutta. Kuuluminen yhteisöön ja kokemus sosiaaliseen verkostoon kuu-

lumisesta lisää osallisuuden tunnetta. (Raivio & Karjalainen 2013.) Huoltajien osallisuus 

on uuden varhaiskasvatuksen perusteiden myötä määritelty vahvemmin ja se on var-

haiskasvatuksessa keskeinen tavoite. Varhaiskasvatuksessa tulee kiinnittää huomioita 

hoidon aloitukseen ja yhteistyön rakentumiseen osallisuutta edistäväksi. (Varhaiskasva-

tuksen laadun arvioinnin perusteet ja suositukset 2018: 61.) 

 

Hakyemez-Paul, Pihlaja & Silvennoinen (2018:79-80) esittelevät Epstainin (2015) mu-

kaan huoltajien osallisuuden tarkastelua kuudesta eri näkökulmista. Ensimmäisenä van-

hemmuutta voidaan tukea auttamalla heitä luomaan suotuisa kasvuympäristö lapsilleen. 

Toiseksi voidaan keskusteluiden avulla kertoa lapsen kehityksestä ja kehitysvaiheista 

mm. varhaiskasvatuskeskusteluiden yhteydessä. Kolmanneksi voidaan järjestää yhtei-

siä osallistavia tapahtumia perheille. Neljäntenä osallisuuden keinona on jakaa tietoa 

lapsen kehityksen tukemiseksi ja antamalla huoltajille käytännön vinkkejä kotiin. Viiden-

tenä keinona on järjestää mahdollisuuksia huoltajien osallistua toiminnan suunniteluun 

ja yhteistyön rakentamiseen. Kuudenneksi hän nostaa yhteistyön kehittämisen ja mah-

dollistamisen mm. tarjoamalla kyselyitä ja informoimalla aktiivisesti tapahtuvista muutok-

sista. Hakayemez-Paul, & Pihlaja & Silvennoinen 2018: 79-80.)  

 

Huoltajien osallisuuden tapoja ja keinoja on useita. Varhaiskasvatuksessa on järjestet-

tävä toiminnassaan näitä eri mahdollisuuksia. Osallisuuden kokemus on subjektiivinen 

ja siihen vaikuttavat yksilön mahdollisuus kuulua ryhmään ja toimia sen jäsenenä. Lisäksi 

merkitys arvokkuudesta ja kokemus merkityksellisyydestä vahvistavat osallisuutta. Osal-
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lisuuden kokemus lisää hyvinvointia yksilön elämään. (Isola & Kaarti & Leemann & Lää-

peri & Schneider & Valtari & Keto-Toko 2017: 10.) Tarjoamalla erilaisia osallisuuden 

vaihtoehtoja, jokainen huoltaja voi valita itselleen sopivimman. 

 

Vuorenmaa (2016) oli havainnut, että huoltajien osallisuudella on merkitystä koko per-

heen hyvinvoinnille. Huoltajien osallisuuden tukeminen tukee koko perheen arkea. Vai-

keissa tilanteissa huoltajien osallisuuden kokemus voi vähentää pitkäaikaista kriisiyty-

mistä. Vertaisryhmään osallistumista tulisi tukea eri lapsiperheiden palveluissa (Vuoren-

maa 2016: 83-84). Varhaiskasvatuksessa olisi luontevaa järjestää erilaisia osallisuutta 

mahdollistavia tapoja. Toimintakulttuurimme voi vahvistaa tai estää osallisuutta. Yhteis-

työkäytäntöjä on tarkasteltava säännöllisesti ja arvioitava onko meillä sijaa huoltajien toi-

mijuudelle (Karila 2006: 104). 

 

 

 Kuvio 2. Osallisuuden osatekijät mukaillen (Raivio & Karjalainen 2013). 

Osallisuuden toimintaympäristöjä luodaan kehittämällä ympäristöä ja palveluita, joissa 

ihmisten on mahdollista olla vuorovaikutuksessa toisiinsa ja kokea ryhmään kuulumista. 

(Koivisto & Isola &  Lyytikäinen, 2018: 21.) Raivio ja Karjalainen (2013) ovat tarkastelleet 

osallisuuden osatekijöitä Erik Allardin 1976 kehittämän kolmen ulottuvuuden eli having, 

acting ja belonging kautta (kts. kuvio 2). Having kuvaa hyvinvointia ja turvallisuuden ko-

kemusta. Acting on taas yksilön toimijuutta ja valtaistumiseen liittyvä osatekijä. Belong 

kuvaa kuulumista jäsenenä yhteisöön, joka vahvistaa luottamusta. Osallisuuden vahvis-

Hyvinvointi

Toimijuus

Yhteisöllisyys

• Riittävä toimeen tulo

• Perusturva

• Kuuleminen

• Osallisuus

• Kuuluminen yhteisöön

• Sosiaaliset verkostot
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tumista voidaan lisätä myös dialogisella asiakastyöllä. (Raivio & Karjalainen 2013.) Var-

haiskasvatuksessa voidaan tavoitella osallisuutta mahdollistamalla osallisuuden osate-

kijöiden toteutumisen. Tässä työssä kehittämistä tarkastellaan osallisuuden osatekijöitä 

toimijuuden (acting) ja yhteisöllisyyden (belong) kautta.  

 

Perheiden terveyden edistämiseen sosiaali- ja terveyspalveluissa tehdyssä tutkimuk-

sessa yhteenvetona todettiin, että vanhempien osallisuuden onnistuminen koostui seu-

raavista seikoista: Tiedon lisääminen, jota voidaan toteuttaa keskustelemalla ja esittä-

mällä kysymyksiä sekä tarjoamalla esimerkkejä ja kokemuksia. Kuulluksi tulemalla ja 

dialogin toteutumalla, voidaan vahvistaa osallisuuden kokemusta. (Sirviö 2006: 92-93.) 

Vanhempien osallisuutta vahvistavia työtapoja ovat, keskustelut, asiakkaan ja lapsen 

kysymyksiin vastaaminen ja keskusteluiden kautta vaihtoehtojen tarjoaminen. Myöntei-

nen ilmapiiri ja positiivinen asenne niin ikään lisää vanhempien osallisuuden toteutu-

mista. (Sirviö 2006: 107.) Vanhempainiltojen rakentuminen suunnitellaan sekä tiedon 

että keskustelun vuoropuheluksi, jossa tavoitellaan kasvatusyhteistyötä toimijuuden ja 

yhteisöllisyyden kautta. 

 

Palveluja kehitettäessä on huomioitava asiakkaiden mahdollisuus osallistua prosessiin 

ja kokea saavansa itselleen uutta hyötyä esimerkiksi elämänhallintaan, omaan hyvin-

vointiin ja toiminta vastaa hänen tarpeisiinsa. Toiminnallisten kohtaamisten kautta var-

mistetaan, että asiakkaan kokemus hallinnantunteen lisääntymisestä ja ymmärryksestä 

vahvistuu. (Koivisto & Isola &  Lyytikäinen 2018: 21.) Kokemuksellinen osallisuus syntyy 

vastavuoroisessa yhteistyössä merkityksellisissä kohtaamisissa ja tunnepohjaisen sitou-

tumisen kautta. Osallisuuden kokemuksessa on viime kädessä kyse syvästä identiteetin 

kokemuksesta sekä yhteisöllisen jäsenyyden kokemuksesta että mahdollisuudesta olla 

mukana yhteisöllisessä prosessissa. (Kaskela & Kekkonen 2006: 27.) 

 

Espoossa varhaiskasvatuksen hoidonaloituksen yhteydessä vanhempien osallisuutta 

vahvistetaan systemaattisesti ottamalla heidät mukaan hoidonaloitusprosessiin. Päivä-

kodista ollaan yhteydessä perheeseen ja sovitaan kotikäynneistä ja tutustumisesta päi-

väkotiin. Kasvatusyhteistyö lähtee rakentumaan vastavuoroisen tiedonvaihdon kulttuu-

rissa. Vanhemman toiveet ja kysymykset huomioidaan tutustumista suunnitellessa. Van-
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hempien jakama tieto lapsesta on arvokasta ja auttaa kasvattajaa ymmärtämään parem-

min lapsen ja perheiden tarpeita. (Kaskela & Kekkonen 2006: 26-27.) Osallisuuden kä-

site on laaja. Palveluja kehitettäessä on hyvä tarkastella osallisuutta prosessina, mutta 

myös ymmärryksen kautta. Osallisuuden tarkastelu auttaa hahmottamaan mihin kehittä-

mistyössä olisi hyvä keskittyä. 

 

Osallisuus prosessina voidaan jakaa kolmeen osaan. Osallisuuden vaikuttaminen 

omassa elämässä, Osallisuus vaikuttavuuden prosesseissa ja osallisuus paikallisesti. 

Osallisuuden vaikuttaminen omassa elämässä kattaa palveluja, joiden hyöty lisää asiak-

kaan ymmärrystä tai tiedon lisäämistä. Nämä luovat mahdollisuuksia oman elämän vai-

kuttamiseen. Osallisuus vaikuttavuuden prosesseissa kattaa palvelujen kehittämisen 

asiakaslähtöisesti ja mahdollistaa asiakkaiden oman toimijuuden lisääntymisen. Osalli-

suus paikallisesti kattaa yhteistyön moniammatillista verkostoa hyödyntäen ja kohdistaa 

toiminnan tiettyyn yhteisöön, kylään tai alueeseen. (Koivisto & Isola & Lyytikäinen 2018: 

23.) Tässä työssä osallisuutta haetaan vaikuttavuuden näkökulmasta, koska kasvatus-

yhteistyötä halutaan vahvistaa ja sitä kautta lapsen vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Rai-

vion ja Karjalaisen (2019) mukaan osallisuuden toteutuminen heijastuu yhteiskun-

taamme sosiaalisena kestävyytenä (Raivio & Karjalainen 2019).  

 

Osallisuutta voidaan tarkastella myös organisaatioiden ja palveluita kehittäessä asiak-

kaan ymmärryksen kautta. Mallin ensimmäinen ymmärrystapa viittaa empaattiseen ke-

hittämiseen, jossa yritetään ymmärtää asiakkaan tarpeet. Toisessa ymmärrystavassa on 

toimijat ja käyttäjät osallistuvat yhdessä toimintaan, mutta kehittämistyöhön nimetyillä on 

vastuu kehittämisestä. Kolmannessa ymmärrystavassa toimijat ja käyttäjät ovat tasaver-

taisessa asemassa. Toimintamallin syntymisen jälkeen, toimintaa kehitetään tasavertai-

semmin yhdessä. Neljännessä ymmärrystavassa käyttäjät että toimijat ovat päämiehiä 

ja kehittäminen on heidän itsensä vastuulla. On muistettava, että kaikkeen kehittämis-

työhön ei sovellu kaikki osallisuuden tasot ja osallisuuden taso on subjektiivinen koke-

mus. Ymmärrys osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä on kuitenkin tärkeää palveluja ke-

hittäessä yhdessä toimijoiden kanssa. (Ukkonen 2013: 108-109.) 

 

Kehittämistyöllä pyritään parantamaan palvelun laatua. Vanhempainiltojen teemat nou-

sevat oletetuista asiakkaiden tarpeista, joilla lähdetään liikkeelle. Oletusten taustalla on 
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lapsiryhmän ikään liittyvät kehitysvaiheet. Kehittämistyö toteutetaan opinnäytetyönä toi-

mintavuonna johdollani, mutta toimintaan osallistuvat ryhmän huoltajat yhdessä tiimin 

kanssa. Mallin syntymisen myötä, voidaan olettaa kehittämistyön jatkuvan tasavertai-

semmin tiimin ja huoltajien kesken. Toimintakulttuurin kehittyminen osallistavammaksi 

mahdollistaa jatkossa myös toiminnan kehittämisen huoltajien itsensä aloittamana. 
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4 Kasvatusyhteistyön kehittäminen hoidonaloitusvuonna 

 

Kasvatusyhteistyön päämäärä nousee varhaiskasvatuksen perusteista. Uusitun var-

haiskasvatuksen perusteiden myötä on aiheellista päivittää varhaiskasvatuksen toimin-

tamalleja ja kehittää toimintakulttuuria tähän päivään. Yhteistyön toteutumisen ja sen 

suunnitelmallisuuden vastuu on varhaiskasvatuksen järjestäjällä. Huoltajien ja henkilös-

tön sitoutuminen yhteistyöhön tukee lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja oppimista. 

Luottamus, tasa-arvoinen vuorovaikutus ja kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä. 

Kasvatusyhteistyön rakentuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja se edellyttää henki-

löstön aloitteellisuutta ja aktiivisuutta. Erityisesti lapsen siirtymävaiheessa kodista var-

haiskasvatukseen yhteistyön merkitys korostuu. (Varhaiskasvatuksen perusteet 2016: 

32-33.) Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri on osallistava, jossa toimintakulttuurin yti-

menä on oppiva yhteisö. Yhteisön muodostaa niin kasvattajat kuin lapset ja heidän 

huoltajansakin.  

 

Pääkaupunkiseudun asiakaskyselystä nousseesta kehittämistarpeesta Espoossa tulos-

korttiin nostettiin yhdeksi kehittämiskohteeksi hoidonaloitukseen liittyvien käytänteiden 

kehittäminen. Hoidonaloitukseen liittyvää prosessia päivitetään uusitun varhaiskasvatuk-

sen perusteihin sopivaksi. Kehitän tähän jatkumona yksikössäni kasvatusyhteistyön 

suunnitelmallisempaa vahvistamista hoidonaloitusvuoteen. Aiemmista tutkimuksista oli 

noussut myös kasvatusyhteistyön/ kumppanuuden pysähtyminen hoidonaloituksen jäl-

keen. Haluan lähteä selvittämää, miten kasvatusyhteistyötä voidaan kehittää ja vahvis-

taa tämän siirtymävaiheen jälkeenkin. Tavoitteena on kehittää toimintamallia, jossa tee-

mallisilla vanhempainilloilla vahvistetaan kasvatusyhteistyötä hoidonaloitusvuonna. Ke-

hittämistyöllä haetaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Voidaanko kasvatusyhteistyötä kehittää teemallisten vanhempainiltojen avulla? 

2. Miten kasvatusyhteistyötä voitaisiin kehittää varhaiskasvatuksessa alle 3 -vuoti-

aiden ryhmässä? 

 

Toiminnan kehittämisen ja arvioinnin tarkoituksena on saada tietoa miten huoltajat ko-

kevat kasvatusyhteistyön toteutumisen ja mitä toiveita heillä on yhteistyöhön. Lisäksi 
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tiimi arvioi oman kokemuksensa kautta kasvatusyhteistyön vahvistumista vuoden ai-

kana. Tulosten perusteella nähdään onnistumiset ja kehittämisen tarpeet. Kehittämi-

sestä nousseet tulokset tullaan käsittelemään työyhteisössäni ja niiden pohjalta laadi-

taan yksikköömme toimintamalli vahvemmalle kasvatusyhteistyön toimintakulttuurille. 

Tuloksia ja suunnitelmia voidaan avata ja hyödyntää Espoon varhaiskasvatuksessa laa-

jemminkin.  

 

Opinnäytetyö toteutetaan teemoitetuilla vanhempainilloilla alle 3-vuotaiden lasten ryh-

mässä. Kehittämistyöhön osallistuvat tiimin työntekijät, jotka koostuvat varhaiskasvatuk-

sen opettajista ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajasta. Koulutuspohja kasvattajilla on so-

sionomi, kasvatustieteiden kandi ja lastenhoitaja. Kehittämistyöhön osallistuvat myös 

teemoihin sopivat asiantuntijat: Varhaiskasvatuksen opettaja, jolla on lasten liikunnan 

ammattitutkinto, varhaiskasvatuksen opettaja, joka toimii alueen kieli- ja kulttuuriopetta-

jana sekä perhesosiaalityöstä alueen sosiaaliohjaaja. Ryhmän lasten huoltajat osallistu-

vat kehittämistyöhön ja arviointiin osallistumalla vanhempainiltoihin mahdollisuuksiensa 

mukaan sekä arvioimalla toimintaamme toimintavuoden lopussa. Vanhempainiltoihin 

osallistuminen on mahdollistettu siten, että lapsi voi olla hoidossa illan ajan. Kehittämis-

työn tuloksena on tarkoitus syntyä toimintamalli, joka voidaan ottaa käyttöön sekä yksi-

kössäni että muissa varhaiskasvatuksen toimipaikoissa.  
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5 Toiminnan kehittämistä toimintatutkimuksen avulla  

 

Opinnäytetyö toteutetaan toimintatutkimuksena. Työelämälähtöiset kehittämishankkeet 

ja -työt sopivat hyvin toimintatutkimuksen menetelmään. Tutkittavien osallisuus työnke-

hittämiseen vahvistaa tulevaisuussuuntautunutta työotetta ja myönteistä asennetta työn 

kehittämiseen. Toimintatutkimus poikkeaa tyypillisestä tutkimusprosessista. Lähtökoh-

tana voidaan pitää jonkin arkisen ongelman kehittämistä. Uuden toimintatavan kehittely 

vaatii alkuun paljon keskustelua ja ajatustyötä. Toiminnan kokeilu, arviointi ja jatkosuun-

nitelmat kuuluvat toimintatutkimuksen luonteeseen. (Heikkinen & Rovio & Kiilakoski 

2008: 78.) Dialogi ja arviointi kulkevat rinnakkain ja toimintatutkimukselle ominainen ke-

hämäinen prosessi polveilee välillä limittäin ja selkeää eroa vaiheista voi olla hankala 

rajata. (Koskela 2013: 62.) Toimintatutkimuksen syklisyys etenee arvioinnista ja suunnit-

telusta toimintaan, jota havainnoidaan jatkuvasti. (kts. kuvio 3). Reflektion kautta arvioi-

daan ja suunnitellaan toimintaa toiseen sykliin. Toiminta kehittyy prosessimaisesti. (Kos-

kela 2013: 63.)  

 

Toimintatutkimuksen 1. sykli   

 

      

Suunnittelu 

 

  

Toiminta 

 

 

 Havainnointi 

 

 

 Reflektointi 

 

 

Kuvio 3. Mukaillen toimintatutkimuksen spiraali ja vaiheet (Heikkinen & Rovio & Syrjälä 2008). 
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Toimintatutkimus valitaan usein kehittämistyötä kuvaavissa tutkimuksissa, jossa tutkija 

voi olla myös osallistuja. Tässä opinnäytetyössä toimin molemmissa rooleissa. Osallis-

tun osana työryhmää kehittämään uutta toimintaa, mutta samalla toimin ns. tutkijan roo-

lissa. Toimintatutkimukseeni osallistuvat ovat myös työryhmän jäseniä ja siten osallistu-

vat tutkimukseen. Toiminnan muutos, yhteistoiminta, tutkimus ja tutkijan mukana olo 

muutoksessa ovatkin toimintatutkimuksen edellytyksiä (Kananen 2012: 40).  

 

Toimintatutkimuksessa voidaan erotella tutkija roolia sekä tutkijan että osallistujien suh-

detta. Tarkastellessa tekniseltä orientaatiolta tutkijan rooli on toimia ulkopuolisena asi-

antuntijana ja tutkijan ja osallistujien suhde on toisistaan riippumaton. Päämääränä on 

toiminnan tehokkuus ja vaikuttavuus. Samalla pyritään ammatilliseen kehittymiseen. 

Käytännön kannalta tämä merkitsee, että tutkija toimii rohkaisijana ja samalla kykenee 

reflektoimaan omaa toimintaansa. Toimintaa kehitetään yhteistyössä osallistujien ja tut-

kijan kesken. Tavoitteena on uudenlaisen ymmärryksen kehittyminen, jolloin kehittämis-

työn vaikuttavuus vahvistuu. Toimintatutkimuksessa oleellisena nähdään myös kriitti-

syys, jotta voidaan tavoittaa uudenlaista ajatusta ja käsitystä toimintatavoista. Tarkoituk-

sena on muuttaa ja kehittää toimintatapoja aiempaa tehokkaammaksi. Tällöin tutkija on 

käynnistäjän roolissa, joka koordinoi yhteistä toimintaa osallistujien kanssa. Yhteistoi-

minta toteutuu yhteisvastuullisesti, jossa molemmat tutkijat että osallistujat toimivat osal-

lisina (Heikkinen & Kontinen & Häkkinen 2008: 47). Kuviossa 4. olen kuvannut roolini  

tämän työn osalta sekä minun että osallistujien suhteen. 

 

Kuvio 4. Toimintatutkimuksen roolit ja suhteet mukaillen teoksessa Toiminnasta tietoon 2008. 

Tutkijan rooli

Toimin ulkopuolisena asiantuntijana ja vetäjän 
vanhempianilloissa

Rohkaisen vanhempia keskusteluun  ja arvioimaan 
toimintaa sekä tiimiä osaalisumaan ja kehittämään 
yhteistyötä

Käynnistän kehittämistyön, kooordinoin ja jatko kehitän 
yhdessä huoltajien ja tiimin  kanssa

Tutkijan ja osallistujien suhde

Huoltajien vapaaehtoisuus osallistua haluamiinsa 
vanhempainiltohin

Yhteistyön mahdollistaminen vuoropuhelun avulla

Yhteisvastuu tiimin kanssa työn kehittämisestä



23 

 

Toimintatutkimuksen avulla voidaan mahdollistaa organisaatiossa yhdessä oppimista ja 

kehittämistä. Kehittämisen kannalta on tärkeää, että osallistujat käyvät aktiivista vuoro-

puhelua ja viestivät avoimesti havaintoja reflektoiden. Dialogisessa keskustelussa voi-

daan nähdä uusia näkökulmia ja siten saada uusia merkityksiä ja oivalluksia (Hauho 

2014: 157). Yhteisellä dialogilla on tärkeä merkitys kehittämisen näkökulmasta. Toimin-

tavuoden aikana pyritään aktiiviseen vuoropuheluun osallistujien kesken, jossa huoltajat 

ja kasvattajat pääsevät osalliseksi työn kehittämiseen.  

 

 

5.1 Toimintatutkimuksen vaiheet 

Tutkimustyö lähtee liikkeelle tutkimusluvan haulla. Eri organisaatioilla on erilaiset käy-

tänteet ja ohjeet tutkimusluvan hakemiselle. Espoon kaupungilla suomenkielisessä var-

haiskasvatuksessa tutkimuslupa haetaan sähköisesti. Tutkimusluvan myöntämisen jäl-

keen alkaa varsinainen suunnitteluvaihe. Suunnitteluvaihe kattaa alustavan suunnitel-

man koko prosessista, mutta toimintatutkimukselle ominaiseen tapaan reflektointia ta-

pahtuu säännöllisesti ja suunnittelua muokataan sen mukaan. Tässä työssä suunnittelin 

alustavasti työni suunnittelu- , kenttä- ja raportointijaksoon (kts. kuvio 5 toimintatutkimuk-

sen vaiheet toimintavuonna 2018-2019).  

 

Kuvio 5. Toimintatutkimuksen vaiheet toimintavuonna 2018-2019. 

Suunnittelu-
jakso

• Syksyllä 2018

• Vanhempainiltojen teemat ja aikataulu

• Vanhempainiltojen rakenne

• Vanhempainiltojen sisällön suunnittelu

• Toiminnan järjestäminen ja viestintä

Kenttä-

jakso

• Marraskuu 2018

• Tammikuu 2019

• Maaliskuu 2019

• Toiminnan toteuttamista

• Kevään vanhempainiltojen sisällön suunnittelua

Raportointi-

jakso

• Kesä - Syksy 2019

• Toiminnan raportoinnin tulokset

• Tuloksista johdetut toimintatavat yksikössä

• Tulosten esittely
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Toimintatutkimuksen suunnitteluvaihe alkoi syksyllä 2018 osallistuvan tiimin ja yhteistyö-

tahojen kanssa. Toimintatutkimuksen kenttäjakso eli toteutus- ja havainnointi vaihe alkoi 

marraskuussa 2018, jolloin ensimmäinen vanhempainilta järjestettiin. Aiheena oli alle 3-

vuotiaan liikunta. Keväällä 2019 Helmikuussa pidettiin toinen vanhempainilta kielentuke-

miseen liittyvistä asioista. Viimeinen vanhempainilta huhtikuussa käsitteli perheen arkea 

ja lapsen uneen liittyviä vaiheita. Samalla avattiin perhetyön palveluita ja tukimuotoja 

espoolaisille lapsiperheille. Toiminnan jälkeen alkoi toukokuussa 2019 oli raportointi-

jakso eli reflektiovaihe. Toimintavuoden lopulla laadin kyselyn huoltajille ja tiimin henki-

lökunnalle. Kyselyn avulla arvioitiin kasvatusyhteistyötä ja sen onnistumista prosessin 

aikana. Kehittämistyön tarkoituksena oli saada tietoa, miten kasvatusyhteistyötä voidaan 

kehittää varhaiskasvatuksessa ja miten toimintamalli koettiin yksikössäni.  

 

Toimintavuoden aikana suunnittelutapaamisiin osallistuivat kehittämistyöhön osallistuvat 

työntekijät. Suunnittelutapaamisista, vanhempainilloista ja iltojen arvioinneista muodos-

tui toimintatutkimuksen ensimmäinen sykli eli kehittämisenkehä. Ensimmäistä sykliä ar-

vioitiin toimintavuoden päätteeksi. Oma roolini tässä toimintatutkimuksessa oli toimia ul-

kopuolisena asiantuntijana ja kehittämistyön etenemisestä vastaavana. Huolehdin ja 

rohkaisin osallistujia yhteiseen vuoropuheluun ja kehittämistyöhön. Kehittämistyöhön 

osallistuivat tiimin lisäksi, muutamia yhteistyökumppaneita ja yhden ryhmän alle 3 -vuo-

tiaiden lasten huoltajat. Huoltajien osallistuminen vanhempainiltoihin oli vapaaehtoista. 

Huoltajien arvioinnilla oli kuitenkin tärkeä merkitys työnkehittämisessä. Kehittämistä syn-

tyi yhteistyössä, jossa jokaisella oli arvokasta tietoa ja näkemystä annettavana. Tiimin 

rooli työnkehittämisessä perustui työtehtäviin kuuluvaksi, jossa yhteistyö huoltajien ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa on keskeistä.  

 

 

5.1.1 Suunnitteluvaihe 

 

Syksyllä 2018 laajennetussa johtoryhmän kokouksessa esiteltiin Espoon suomenkieli-

sen varhaiskasvatuksen tuloskorttiin kirjatut kehittämiskohteet. Ilmoittauduin mukaan 

hoidonaloitusprosessin käytänteiden päivittämiseen, koska omassa yksikössäni olin 

huomannut tarvetta tämän kehittämiseen. Olin myös jo alustavasti suunnitellut opinnäy-

tetyöni aiheen tähän aiheeseen. Suunnittelutyö alkoi 1.10.2018. Tällöin tapasin Espoon 

kaupungin työryhmän jäseniä, jotka osallistuivat hoidonaloitusprosessin uudistamiseen. 
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Tässä yhteydessä avasin työyhteisössämme suunniteltua toimintamallin kehittämistä 

pohjautuen havainnoimiini asioihin ja asiakaskyselystä nousseisiin aiheisiin. Kehittämis-

työ edellyttää oman työn kriittistä reflektointia ja ymmärrystä muutoksen tarpeellisuu-

desta. Parhaimmillaan muutoksen ja kehittämisen halu nousee työyhteisöstä palauttei-

den ja arvioinnin pohjalta (Soukainen 2017: 176).  

Kävimme läpi millä kokoonpanolla työstetään hoidonaloitusprosessia ja keitä työ-
ryhmään kuuluvat. Keskustelimme koko hoidonaloitusprosessin päivittäisestä ja 
miten se toteutetaan. Mietimme käsikirjoitusta ja mitä siihen voidaan nostaa koko 
kaupunkitasoisesti. Kirjattiin teemallisten vanhempainillan idea ja sisällöt. (Pala-
veri 1.10.2018)  

 

Työyhteisössäni suunnittelutyö hoidonaloituksen yhteyteen kehitettävästä toimintamal-

lista aloitettiin syksyllä 2018. Työyhteisössä keskustelin erityisopettajan ja tiimin kanssa 

vanhempainilta mallin ideasta ja aiheista, joita osallistavissa vanhempainilloissa voitai-

siin käsitellä. Tiimin kanssa keskusteltiin aikatauluista ja sopivasta ajankohdasta. Yhteis-

työssä sovittiin, että työaikajärjestelyin mahdollistetaan huoltajien osallistuminen van-

hempainiltoihin. Suunnittelimme hyödyntävämme eri osaajia iltojen asiantuntijoiksi. Yh-

teistyökumppaneiksi löytyi työyhteisömme sisältä lasten liikunnan ohjaajan koulutuksen 

käynyt varhaiskasvatuksen opettaja ja työyhteisömme kieli- ja kulttuuriopettaja. Per-

hesosiaalipalveluista yhteistyöhön lähti mukaan sosiaaliohjaaja. Sovimme tiimissä, että 

jokaiseen iltaan osallistuisi aina vähintään yksi tiimin jäsenistä. Vanhempainillan teemat 

nousivat lapsiryhmän sen hetkisistä tarpeista. Suunnittelin ryhmän huoltajille saatekir-

jeen, jossa avasin työni taustaa ja kerroin toimintavuoden suunnitelman vanhempainilto-

jen osalta. 

 

Ensimmäisen vanhempainillan suunnitteluun osallistui päiväkotimme liikuntavastaava, 

jolla oli liikuntaosaamista enemmän ja tuore tutkinto takana. Avasin hänelle tarkemmin 

ajatustani illan rungosta ja ideasta. Suunnittelun pohjalta valmistui ensimmäinen van-

hempainillanillan runko. 

Pohdimme yhdessä millainen on alle 3 -vuotias liikkuja. Sovimme, että alkuun olisi 
varmaan hyvä esitellä mitä tämän ikäisen lapsen motorisessa kehityksessä tapah-
tuu ja mitä asioita hänen tarvitsisi antaa harjoitella. Pohdimme miten saamme kes-
kustelua huoltajien kesken aikaiseksi. Sovimme, että huoltajat kirjaavat kysymyk-
siä joita heillä on herännyt lapsensa liikkumiseen. Tämän jälkeen kävisimme näitä 
kysymyksiä anonyymisti läpi keskustellen. Pohdimme, että voisimme hyödyntää 
TVT- välineitä ja näyttää vinkkejä mitä asioita kotona voidaan tehdä. (Palaveri 
26.10.2018). 
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Toista vanhempainiltaa suunnitellessamme hyödynsimme kieli- ja kulttuuriopettajan 

osaamista ja ajatuksia. Suunnittelun lähtökohtana oli ikätasoisen kielenkehityksen lisäksi 

monikielisyyteen liittyvät asiat. Alueemme on hyvin monikielinen ja perheiden kielet ovat 

hyvin moninaisia. Perheissä saatetaan puhua useampaa kieltä. Oman äidinkielen kirjal-

lisuutta ei välttämättä ole lainkaan saatavilla tai lasten kirjallisuutta on haasteellista löy-

tää. Halusimme ottaa tämän huomioon illan suunnittelussa. 

 

Mietimme työryhmässä voidaanko hyödyntää kirjastopalveluiden osaamista kie-
lentukemisen illassa. Lähtisimmekö liikkeelle lukemisesta ja vuorovaikutuksesta? 
Läsnäolon merkitys nousi keskusteluissamme vahvasti. Mietimme millaisia mene-
telmiä voisimme antaa vinkkeinä vanhemmille. Satuhieronta ja lapsen kanssa piir-
täminen olisi arkeen sopiva ja helppo tapa, silloin ei tarvitse osata lukea kirjan 
tekstiä. Päätimme, että ilta alkaisi kuitenkin alustuksella millainen on puheen kehi-
tys 1-3 -vuotiaalla. Päätimme tarjota mahdollisuuden tutustua eri aikakausien kir-
joihin, joista voisi löytyä vanhemmille itselleen tuttuja lasten satuja. Halusimme 
tuoda iltaan myös tämän päivän lasten kirjallisuutta. Pohdimme, että jos välillä liik-
kuisimme tilassa, niin se voisi tuoda iltaan vapautta ja antaa enemmän mahdolli-
suutta keskustelulle. Saimme idean, että voisimme tehdä myös kirjavinkki listan 
huoltajille. (Palaveri 3.12.2018). 

 

Kolmas vanhempainilta suunniteltiin yhteistyössä toisen toimialan edustajan kanssa. 

Perhetyön sosiaaliohjaaja on pitkäaikainen kumppanini ja olemme tehneet tiivistä yhteis-

työtä avoimen varhaiskasvatuksen parissa. Lähdimme suunnittelemaan vanhempainil-

taa lapsiperheen arjesta käsin. Mietimme mitä alueemme lapsiperheille kuuluu ja millai-

sia ilmiöitä olemme havainneet.  

 

Mietimme onko perhetyön palvelut tuttuja? Onko tiedossa niiden maksuttomuus ja 
saatavuus? Keskusteltiin mihin rajaamme illan teeman. Sosiaaliohjaan kokemus 
oli, että iltarutiinien tarkastelu auttaisi myös nukahtamiseen iltaisin. Mietittiin, että 
uni on yleensä aika keskeinen teema pikkulapsi perheissä. Se koskettaa yleensä 
kaikkia jossain vaiheessa. Huoltajat voisivat saada myös vertaistukea illasta ja 
huomaisivat kuinka yleistä se on. Mietimme, että keskusteluille pitää jäädä riittä-
västi aikaa. Perhepalveluiden esittäytymisen jälkeen voitaisiin jatkaa kuulumisilla 
kuinka teillä nukutaan? (Palaveri 24.1.2019). 

 

Varsinainen toiminta ja alustavan mallin testaus huoltajien kanssa alkoi marraskuussa 

2018 ja päättyi toukokuussa 2019. Toimintavuoden jälkeen arvioimme kehittämispro-

sessia, miten malli tuki kasvatusyhteistyön vahvistumista ja miten sitä voidaan jatkoke-

hittää.  
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5.1.2 Toteutusvaihe ja havainnointi 

Osallistuin vanhempainiltoihin aiheen alustajana ja kokoajana. Tämä mahdollistaa toi-

mintatutkimukselle ominaisen osallistavan havainnoinnin, jolla saadaan kerättyä aineis-

toa kehittämistyöhön. Osallistavassa havainnoinnissa tutkija on fyysisesti läsnä ja tutki-

jan on mahdollista saada syvempi ymmärrys ilmiöstä. Havainnoidessaan tutkija voi vaih-

della läsnäolonsa intensiteettiä ja hyödyntää havaintoja ilmiöiden ymmärtämisessä. (Ka-

nanen 2014: 80; Grönfors 2015: 152; Huovinen 2006: 106). Osallistumalla vanhempai-

niltoihin voin hyödyntää näkemääni ja kuulemaani aineiston keruussa sekä ilmiöiden että 

asioiden tarkastelussa. Näin pystyin myös reflektoimaan aktiivisesti ja tekemään tarvit-

tavat muutokset heti seuraaviin vanhempainiltoihin.  

 

Vanhempainilta 1: Liikkumalla terveyttä 6.11.2018 

 

2016 valmistui varhaiskasvatukseen uudet liikunnan aktiivisuuden suositukset. (Varhais-

vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016). Suositusten mukaan lapsi tarvitsee lii-

kuntaa 3h/pv, joista osa tapahtuu vapaa-ajalla ja osa päiväkotipäivän aikana. Hyvät mo-

toriset taidot edistävät lapsen oppimista ja tukevat lapsen itsetuntoa ja positiivista minä-

käsitystä. Motoristen taitojen tukeminen ja vahvistaminen tukee samalla puheen- ja kie-

lenoppimista.  

 

Ensimmäinen vanhemmille suunnattu vanhempainilta on alle 3- vuotiaiden lasten  moto-

risten taitojen tukemiseen. Tavoitteena on tiedon lisääminen liikunnan merkityksestä ja 

suosituksista sekä yhteinen keskustelu perheiden kokemuksista ja lapsen kanssa liikku-

maan innostamiseen. Vanhempien tuki ja liikkumiseen kannustava ilmapiiri, vahvistavat 

lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. (Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisu, Iloa 

leikkiä ja yhdessä tekemistä – varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016).  

 

Aika meni ihan hurjan nopeasti. Kivasti oli väkeä paikalla, mutta enemmänkin olisi 
voinut olla. Olisi pitänyt huomata infota huoltajia tulemaan toisesta ovesta sisään, 
ettei pienet ole hämillään ja itkuisia pihalla, kun eivät pääse kotiin. Vähän hiljaisen 
tuntuisia vanhempia, vaikka paikalla oli omasta tiimistäkin työntekijä. Olivatkohan 
vielä vähän vieraita toisilleen? Ihan hyvä, että jätettiin pois se kirjaamistehtävä. 
Uskalsivat kuitenkin itse ottaa osaa keskusteluun. Kotisirkus video oli hyvä ja 
avaava. Tuli keskustelua. (Arviointia illasta/ kenttäpäiväkirja 6.11.2018) 
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Vanhempainilta 2: Vuorovaikutus kielentukemisessa 31.1.2019 

Toinen vanhempainilta kohdentui lapsen kielentukemiseen liittyvään teemaan. Oppimi-

sen perustana pidetään vahvaa ja laajaa kielellistä osaamista. Kielellinen vahvistaminen 

ja tuki varhaiskasvatuksessa mahdollistaa koulussa omaksumaan laajempia kokonai-

suuksia ja vahvistaa oppimistuloksia. Uudessa varhaiskasvatussuunnitelamassa oppi-

misen alueet on jaettu osa-alueisiin joista kieli- ja kulttuurikasvatus on omansa. (Varhais-

kasvatuksen perusteet 2016: 40-41.) Ne lapset, joiden kielentukemiseen on kiinnitetty 

enemmän huomiota, oppivat paremmin. Näiden lasten kognitiiviset taidot ovat kehitty-

neempiä ja oppimisen pohja on vahvempi. (Holm & Jennen-Steinmetz, & Schmidt & 

Laucht 2007: 149-156.) Tutkimuksessa oli selvitetty kymmenen kuukauden ikäisen lap-

sen kielentukemiseen liittyviä vaikutuksia kouluiässä. Vahva kielipohja tukee oppimista 

ja laajempien käsitteiden ymmärtämistä, jota huoltajat ja varhaiskasvatus voivat yhdessä 

tukea.  

 

Kielentukemiseen liittyvä vanhempainilta lisäisi vanhempien tietoisuutta kielentukemi-

seen liittyvästä merkityksestä oppimiselle. Lisäksi monikulttuurisella alueella se vahvis-

taisi oman äidinkielen merkitystä ja vahvistaisi vanhemman ja lapsen välistä erittäin vuo-

rovaikutusta. Opetus ja kulttuuriministeriön julkaisema Lasten ja nuorten lukutaidon 

suuntaviivoista (2018) ohjaa myös kielenkehittymiseen ja lukemiseen keskittymistä myös 

varhaiskasvatuksessa. Kielentukeminen nähdään tässä ajassa tärkeänä ja merkittävänä 

keinona tukea oppimisvalmiuksia ja -menestystä. Kasvatusyhteistyöllä voidaan vahvem-

min vaikuttaa kielen kehityksen tukemiseen.  

 

Kielen kehityksen tukeminen, puhuminen ja ymmärtäminen vaikuttavat lapsen mahdolli-

suuksiin oppia ja ymmärtää koulussa laajempia kokonaisuuksia. Kielen tukeminen ja 

hyvä kielitaito vahvistavat lapsen oppimista ja osallisuutta. Opetushallituksen käynnis-

tämä lukuliike tukee lukemisen arvostamista ja näin tukee oppimisen edellytyksiä (Luku-

taito on jokaisen supervoima – Opetushallitus koordinoi valtakunnallista työtä lukemisen 

edistämiseksi).  Opetushallituksen lukuliikkeessä on kirjattu seuraavaa: 

 

Lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lasten ja nuorten kiinnostus lukemista 
kohtaan on vähentynyt. Lukeminen on tuotava lasten ja nuorten muuttuvaan ar-
keen, varhaiskasvatukseen, kouluun ja vapaa-aikaan.  
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Tähän huoltajille suunnattuun iltaan sisältyi dialogisen lukemisen havainnollistamista 

vanhemmille. Illan aikana avattiin keinoja ja vinkkejä, miten ja millaista kirjallisuutta lap-

selle voidaan lukea ja miten eritavoin kirjoja voidaan käyttää kielentukemiseksi. Vuoro-

vaikutukseen kannustettiin, vaikka kirjaa ei löytyisikään omalla äidinkielellä. Kuvista kes-

kustelemalla jaetaan yhteinen vuorovaikutuksen hetki. Monipuolisten tekstien lukeminen 

ja vuorovaikutus vahvistavat kielenoppimista. Lapsen ja vanhemman välinen vuorovai-

kutus vahvistuu yhteisellä lukuhetkellä ja lisää molempien hyvinvointia. 

 

Aika meni ihan hirveän nopeasti. Onneksi olimme suunnitelleet illan yhdessä, 
koska illan vetäjä puuttui. Hyvä, että kirjastosta ehdittiin auttaa ja saimme paljon 
hyviä kirjoja iltaan. Tulkit toimivat hyvin ja ilmapiiri oli lämmin. Keskustelua syntyi 
kivasti ja vuorovaikutus oli välitöntä. Innostumista oli selvästi, kun huoltajat löysivät 
tuttuja kirjoja. Kahvit ja suklaat oli hyvä alkuun. Vähän piti enemmän keskittyä, kun 
ei ollut valmistautunut illan vetämiseen. (Arviointia illasta/ kenttäpäiväkirja 
31.1.2019) 

 

Vanhempainilta 3: Perhetyö esittäytyy uni ja arki teemalla 28.3.2019 

Yhteiskunnan muutosten ja siten myös perheiden tarpeet ovat vuosien aikana muuttu-

neet. Päiväkodissa havaitaan erilaisia tarpeita lasta havainnoidessa ja tätä kautta huo-

mataan, että yhteistyötä kaivataan eri toimijoiden kanssa. Kaukoluodon (2010) tutkimuk-

sessa verkostotyönkehittämiseen päiväkodissa osallistui sosiaalipalveluiden toimija. 

Varhaiskasvatus ja sosiaalityö muodostivat yhteistyön siinä yhteisössä, jossa lapsi ja 

hänen perheensä toimi. Yhteistyönmuotoja kehittyi erilaisista teemailloista perheille, toi-

minnallisista ryhmistä ja koulutuksista. Lisäarvona yhteistyö oli tuonut perheille palvelui-

den matalakynnyksisyyden, ohjauksen tarvittaessa eteenpäin, tiedon lisääminen palve-

luista niin vanhemmille kuin kasvattajillekin. (Kaukoluoto 2010: 207). Kaukoluodon tutki-

mus vahvistaa eri toimialojen yhteistyön hyödyn. Yhteistyön tuominen asiakkaan toimin-

taympäristöön mahdollistaa tunnettavuuden lisääntymisen ja palveluiden matalakynnyk-

sisyyden. Oman yksikköni tavoite oli jakaa tietoa alueen perheille kohdennetuista per-

hesosiaalityön palveluista ja tuoda palvelu lähelle perheiden arkeen. 

 

Kolmas vanhempainilta käsitteli perhetyön palveluja ja pikkulapsiperheen arkeen liittyviä 

teemoja. Yhteiskuntamme on herännyt aikaiseen puuttumiseen ja nyt hallituksen kärki-

hankkeisiin kuuluva LAPE- hanke vahvistaa ja ohjaa toimijoita keksimään uusia ratkai-

suja, joissa matalakynnyksisyys on keskeisenä (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosoh-

jelma LAPE). Perhetyön avaaminen ja näkyväksi tekeminen vanhempainilloissa saattaa 
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madaltaa perheiden kynnystä hakea apua varhaisemmassa vaiheessa. Avaamalla jokai-

sen oikeutta kuntalaisena käyttää ja hyödyntää myös perhepalveluita tuo palvelut lähelle 

ja niiden avulla voidaan lisätä hyvinvointia koko perheelle. Leimautumisen häpeästä pi-

täisi aktiivisesti pyrkiä pois. Näkyväksi tekemällä ja yhdessä toimien voidaan vaikuttaa 

vanhempien käsityksiin palveluista.  

 

Kolmanteen vanhempainiltaan osallistui sosiaalipalveluiden lapsiperheiden perhetyönte-

kijä. Hän kertoi heidän palveluistaan joita on tarjolla espoolaisille lapsiperheille. Lisäksi 

ilta sisälsi nukkumiseen ja pikkulapsi-perheeseen liittyviä teemoja. Pikkulapsi arki on 

vanhemmille haastavaa työelämän sovittamisen, lapsen nopean kehittymisen ja kehitys-

vaiherikkaiden kausien vuoksi. Uni ongelmat koskettavat lähes joka perhettä ainakin jos-

sain vaiheessa pikkulapsiaikaa. Riittävä uni on tärkeä. Se tuo lapselle ja vanhemmalle  

jaksamista ja iloa.  

 

Ilta meni nopeasti ja huoltajia oli tosi paljon! Isiä oli nyt tosi paljon mukana. Roh-
keaa keskustelua syntyi ja huoltajat uskalsivat jakaa kokemuksiaan tosi paljon. 
Aihe näytti selvästi kiinnostavan. Kiva fiilis, jotenkin kuitenkin leppoisa. (Arviointia 
illasta/ kenttäpäiväkirja 28.3.2019). 

 

 

5.1.3 Aineiston keruu ja reflektointi  

Tässä työssä aineiston keräämiseen oli useita menetelmiä. Aineistona käytin muistioita, 

kenttäpäiväkirjaa, havaintoja ja huoltajille ja tiimille tehtyä kyselyä. Yhdistelemällä eri me-

netelmiä ja vertailemalla eri dokumentteja saadaan esille toistuvuutta, jota tarvitaan luo-

tettavien tulosten aikaansaamiseksi. Lisäksi aineiston keräämisen tarkka suunnitelma ja 

systemaattinen toteuttaminen lisää tutkimuksen luetettavuutta (Vilkka 2005: 161). Muis-

tioista, sähköposteista, kenttäpäiväkirjasta ja kyselyistä koostui toisiaan täydentävää 

materiaalia.  

 

Tutkijan eettiseen toimintaan sisältyy tunnollisuus, joka näkyy paneutumisena tutkitta-

vaan asiaan. Huolellinen ja järjestelmällinen työskentely lisää luotettavuutta. (Alasuutari, 

Pertti 2005: 16). Opinnäytetyöni aineiston kerääminen koostui kirjaamastani kenttäpäi-

väkirjasta, suunnittelukokousten muistioista, havainnoistani sekä huoltajille että tiimille 
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tehdystä kyselystä. Toimintatutkimuksessa voidaan hyödyntää sekä laadullisia että mää-

rällisiä kyselyitä. Kysely lähetettiin tiimille ja huoltajille 4/2019. Kyselyn tuloksia lähdin 

kokoamaan taulukkoon palautuspäivän jälkeen 18.4.2019.  

 

Tutkijan havaintojen pohjalta kirjoitettu kenttäpäiväkirja on tärkeimpiä menetelmiä haas-

tatteluiden lisäksi. Kehittämistyön aikana tuotetut muistiot, kokouspöytäkirjat ja sähkö-

postit toimivat lisänä, mutta eivät riitä ainoaksi aineistoksi. (Huovinen & Rovio 2008: 104.) 

Kenttäpäiväkirjaan kerättiin aineistoa kirjaamalla keskusteluja, oivalluksia ja havaintoja 

sekä reflektoimalla iltojen toteutumista. Vanhempainiltojen jälkeen reflektoimme illan to-

teutumista iltaan osallistuvien työntekijöiden kanssa. Havainnot ja reflektiot kirjattiin, jotta 

nousseita havaintoja voidaan huomioida seuraavissa illoissa. Ensimmäisen vanhem-

painillan jälkeen teimme heti havaintoja, joita hyödynnettiin seuraavissa illoissa. Seuraa-

viin iltoihin muutimme kokoontumistilan. Käytimme tilaa, jossa huoltajat pystyivät istu-

maan kasvot toisiinsa päin. Asetelma mahdollisti paremman keskusteluyhteyden huolta-

jien kesken. Kahden viimeisen kerran vanhempainillat aloitettiin pienellä tarjoilulla, jotta 

huoltajat saivat hetken pysähtyä työpäivän jälkeen ja asettua rauhassa illan teeman ää-

relle. Tarjoilujen avulla pyrittiin saamaan myös vähän rennompi ilmapiiri. Toimintatutki-

muksen reflektiovaiheen toteutuminen edellyttää arviointia toimintaan osallistujien 

kanssa. Reflektiolla pyritään uudenlaiseen ymmärrykseen ilmiöstä ja kehittämään toi-

mintaa reflektion pohjalta (Heikkinen 2015 : 211-212).  

 

Työni aineiston keruu koostui toteutusvaiheen reflektion lisäksi vanhemmille ja tiimille 

tehtävästä kyselystä (Liite 1 ja 2). Huoltajille suunnatun kyselyn taustateoriana toimi osal-

lisuuden teoria ja kasvatuskumppanuuden periaatteet. Kyselylomake oli laadittu puo-

listruktuurin haastattelun mukaisesti, jossa kysymykset ovat avoimia (Kananen 2014: 90-

91). Kasvatuskumppanuuden toteutumisesta käytettiin arviointiasteikkoa. Tiimille tehtä-

vän kyselyn pohja rakentui kehittämisen kehän ympärille. Toiminnan kehittämistä toteu-

tetaan Espoon suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ns. snadien steppien avulla, 

jossa kehittämisen kehä on jatkuva prosessi ja työtapa (kts. kuvio 6). Snadit stepit mu-

kailevat hyvin myös toimintatutkimukselle ominaista spiraalimaista kehää ja vaiheita. Ke-

hittämisaskel kuvaa yhtä sykliä. 
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Kuvio 6. Snadit stepit (Mattila, Virpi 2014). 

Kyselyn ja kehittämistyön aikana muodostuvien dokumenttien avulla pyrin luokittelemalla 

samaan vastauksia kehittämistehtävän mallin käyttökelpoisuudesta. Luokittelu pohjautui 

sekä työni taustalla olevaan osallisuuden teoriaan ja sen osatekijöihin, että kasvatus-

kumppanuuden käsitteisiin. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin toimintamallin kehittämisessä 

ja jatkojalostamisessa. Tuloksen hyödyntämistä varhaiskasvatuksessa avataan poh-

dinta osiossa.  

 

 

5.2 Aineiston analysointi menetelmät 

 

Toimintatutkimus luokitellaan laadulliseksi tutkimukseksi, jossa aineiston analyysin me-

netelmiä voi olla useita. Tutkija valitsee menetelmän, jonka uskoo tuottavan parhaan tu-

loksen (Kananen 2012: 116.) Sisällön analyysin menetelmässä luokitteluperusteet voi-
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daan nostaa teorioista, aineistosta tai molemmista (Kananen 2014: 10). Sovellan laadul-

liselle tutkimukselle tyypillistä sisällönanalyysi menetelmää, käyttämällä teoriasidon-

naista aineiston analyysiä, joka toimi tässä työssä parhaiten. Teorialähtöisessä analyy-

sissä aineiston luokittelussa käytetään teoriasta nousevia luokkia (Kananen 2012: 117). 

Luokittelussa käytän työni taustalla olevia teorioita ja käsitteitä kasvatuskumppanuu-

desta ja osallisuudesta. Etsin taulukon avulla osallisuuden osatekijöiden esiintyvyyttä ja 

etsimällä mahdollisia uusia luokkia. Vanhemmille ja henkilökunnalle tehtävän kyselyn ja 

kehittämistyön aikana muodostuvien dokumenttien avulla pyrin luokittelemalla löytä-

mään vastauksia kehittämistehtävästä. Pyrin selvittämään toteutuuko kasvatuskumppa-

nuuden periaatteisiin vaadittavia elementtejä ja toteutuuko osallisuus. Luokittelun avulla 

aineistosta löydetään säännönmukaisuuksia ja malleja (Kananen 2014: 161).  

 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista on aineiston kyllääntymispiste eli saturaatio, jolla 

tarkoitetaan, että materiaalia on riittävästi ja uudet tiedot eivät tuo enää mitään olennaista 

tietoa. Toimintatutkimuksessa tämä kyllääntymispiste on haasteellista saavuttaa, jossa 

kehittämistä tapahtuu spiraalimaisesti ja uutta tietoa saadaan koko ajan (Huovinen & 

Rovio 2008: 105.) Analyysissä hyödynnettiin toimintavuoden aikana kertyneitä doku-

mentteja, kyselystä nousseita tuloksia ja tiimin kanssa käytyjä reflektiota. Näiden poh-

jalta saatiin tietoa toimintamallin kehittämiseen. Taulukon avulla selvitettiin kasvatus-

kumppanuuteen liittyvien kriteereiden toteutumista ja osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. 

Haastattelurungon kysymyksistä laadittiin jokaiseen oma luokittelutaulukko, johon kirjat-

tiin vastaajien vastaukset. Taulukon avulla pyrittiin löytämään osallisuuden onnistumi-

seen vaikuttavia tekijöitä ja kasvatuskumppanuuden periaatteiden toteumista. Tuloksien 

avulla saatiin tietoa vanhempien kanssa tehtävän yhteistyömallin tarkentumiseen. 
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6 Kasvatusyhteistyön tulokset 

Uusitun varhaiskasvatusperusteiden ja lainsäädännön myötä on hyvä pysähtyä pohti-

maan, millä tavalla kasvatusyhteistyö on viime vuosina rakentunut ja miten sitä on toteu-

tettu. Kasvatusyhteistyö rakentuu vähitellen ja sen laatuun vaikuttaa välitön, luottamuk-

sellinen ja tasavertainen vuorovaikutus huoltajien ja kasvattajien kesken. Varhaiskasva-

tuksen keskeiseksi tavoitteeksi on määritelty huoltajien osallisuus. (Kansallinen koulu-

tuksen arviointikeskus 2018: 63.) Tämä haastaa uudenlaiseen ajatteluun varhaiskasva-

tuksessa sen toteutumisesta ja tavoitteista. 

 

Varhaiskasvatuksen vaikuttavuus kohdentuu lapsiin ja heidän perheisiin ja sitä kautta 

laajemmin myös yhteiskuntaan. Varhaiskasvatuksen laatu rakentuu rakenne- ja proses-

sitekijöistä, joiden toteutumisella voidaan arvioida vaikuttavuutta. Rakennetekijät luovat 

toiminnalle puitteet. Prosessitekijät kohdentuvat varhaiskasvatukseen arkeen eli mitä ta-

pahtuu kasvattajien, lasten ja huoltajien välillä. (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 

2018: 66.) Opinnäytetyössäni kehittäminen kohdistui prosessitekijöihin, jossa pyritään 

arjen toiminnan kehittämisen myötä vaikuttamaan kasvatusyhteistyön vahvistamiseen ja 

sitä kautta lasten hyvinvointiin ja oppimiseen. 

 

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet nousevat valta-

kunnallisista varhaiskasvatuksenperusteista. Kehittämistyön merkitys yksikössäni nousi 

varhaiskasvatuksen perusteista. Toimintakulttuuria on kehitettävä siten, että huoltajilla 

on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Oppivaa 

yhteisöä pidetään toimintakulttuurin ytimenä ja se koskettaa koko varhaiskasvatusyhtei-

söä. Johtamisella mahdollistetaan osallistava toimintakulttuuri luomalla rakenteita vuo-

rovaikutteisiksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 28-29.)  

 

Espoossa arvioinnin tavoitteena on saada ajankohtaista tietoa varhaiskasvatuksen laa-

dusta. Huoltajat osallistuvat arvioinnin kokonaisuuteen vastamaalla kyselyihin, käyttä-

mällä palautejärjestelmää, sähköpostitse ja varhaiskasvatusyksikön rakenteissa toimi-

malla ja lapsen vasukeskusteluun osallistumalla. (Suomenkielinen varhaiskasvatus. Var-

haiskasvatussuunnitelma 2019: 53). 
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Asiakaskyselyn pohjalta lähtevä kehittämistarve antoi mahdollisuuden lähteä rakenta-

maan vuorovaikutteisempaa ja osallistavampaa toimintakulttuuria varhaiskasvatuk-

sessa. Kehittämistyön avulla voidaan päästä uudenlaiseen tapaan toimia kasvatusyh-

teistyössä. Hoidonaloituksen yhteyteen pedagogisesti suunniteltu kasvatusyhteistyö tu-

kee myös huoltajien osallisuuden mahdollistamisen. Kehittämistyöhön osallistuvilla kas-

vattajilla oli ainutlaatuinen tilaisuus tarkastella kasvatusyhteistyötä ja sen rakentumista, 

sekä lähteä kehittämään varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista osallista-

vaa toimintakulttuuria huoltajien kanssa. 

 

Malli toimi ihan hyvin. Huoltajat suhtautuivat myönteisesti ja tulivat positiivisella 
fiiliksellä iltoihin. Ajallisesti tunti oli nafti aika. Tulkin kanssa työskentely vei enem-
män aikaa. Lastenhoito järjestely lisäsi osallistumisen mahdollisuutta. Teemalli-
sissa vanhempainilloissa ammatillisempi fiilis, kun perheilloissa. (Tiimin arviointi 
vuodesta). 

 

Huoltajille lähetetystä kyselystä saatiin hyvää materiaalia mallin kehittämiseen. Ryhmän 

13:sta lapsen huoltajista kyselyyn vastasi seitsemän. Voidaan olettaa, että perheistä ai-

nakin toinen huoltajista oli vastannut kyselyyn. Kehittämistyöhön osallistuneiden vastaa-

jien keski-ikä oli 33v ja osallistuneiden lasten ikä oli kaksi vuotta. Tuloksista voidaan  

päätellä, että kaksivuotiaan lapsen kehitysvaihe näkyy vahvasti myös perheiden arjessa. 

Vanhempainillan aiheista: Uni ja arki keräsi eniten osallistujia ja kiinnostuneita. Toiseksi 

suosituin aihe oli liikunta ja motorinen kehitys. Kielenkehitykseen liittyvä vanhempainil-

lassa oli vähiten osallistujia. Vanhempainillan osallistumiseen vaikuttaneita tekijöitä oli-

vat olleet aiheiden kiinnostavuus (kuusi mainintaa) ja aikataulun sopivuus.  

 

Kyselystä nousi esille, että vanhempainiltojen sisältö ja teemat olivat olleet ajankohtaisia. 

Illoista oli saanut tukea omaan vanhemmuuteen. Huoltajat olivat saaneet vahvistusta  

omiin ratkaisuihin. Lisäksi he olivat saaneet myös uutta tietoa ja uusia vaihtoehtoisia 

toimintatapoja. Huoltajat olivat olleet tyytyväisiä niin ulkopuolisen kuin tiimin kasvattajien 

asiantuntijuuteen. Illan osallisuutta edistäviä tekijöitä olivat olleet ilmapiiri ja henki, joka 

vallitsi vanhempainilloissa. Illan vetäjien alustukset ja rohkaisut oli mahdollistanut kan-

nustavan ja positiivisen ilmapiirin. Pieni ja tiivis ryhmä koettiin osallisuutta lisääväksi. Yh-

teiset keskustelut ja muiden huoltajien kokemukset lisäsivät osallisuutta ja yhteisölli-

syyttä. Aiheet olivat olleet mielenkiintoisia ja tarve saada tukea omalle vanhemmuudelle 
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oli lisännyt osallistumista keskusteluihin. Oman lapsen asiantuntijuus oli vahvistanut 

huoltajien osallisuutta. Osallisuutta estäviä tekijöitä olivat olleet yhteisen kielen puuttu-

minen sekä haluttomuus jakaa omia kokemuksia muiden huoltajien kanssa.  

 

Kyselystä nousi esille, että ulkopuolista asiantuntijuutta toivottiin ravitsemuksellisiin ja 

uneen liittyvään osaamiseen. Teemallisten vanhempainiltojen lisäksi huoltajilta nousi 

toive muutaman kerran vuodessa järjestettäviin tapahtumin, joissa voisi toimia yhdessä 

muiden perheiden kanssa ja siten tutustua muihin perheisiin. Vanhempainillan aiheita 

toivottiin ikäkausiin liittyviin kehitysvaiheisiin. Yhteisten iltojen koettiin onnistuvan parhai-

ten klo. 16.00 jälkeen, jolloin suurimman osan työt olivat ohi.  

 

  

6.1 Kasvatusyhteistyön toteutuminen 

 

Kasvatuskumppanuuden periaatteiden toteutumista peilattiin vanhempainiltojen osalta. 

Huoltajia pyydettiin arvioimaan kasvatuskumppanuuden toteutumista asteikolla 1-5. 

Huoltajien vastauksista (kts. kuvio 7) nousi esille, että kasvatuskumppanuuden kaikki 

periaatteet kunnioitus, kuuntelu, luottamus ja dialogi olivat toteutuneet hyvin. Kasvatus-

kumppanuuden periaatteista kuuntelu oli koettu parhaiten (4,8). Kunnioitus ja luottamus 

olivat toteutuneet yhtä hyvin (4,6). Karilan (2006) mukaan kasvatusyhteistyö juuri raken-

tuu kunnioittavassa kohtaamisessa, joten tulosten mukaan teemallisilla vanhempainil-

loilla on voitu tukea kasvatusyhteistyön rakentumista.  
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Kuvio 7. Kasvatuskumppanuuden periaatteiden toetutuminen huoltajien näkökulmasta. 

 

Dialogin toteutuminen arvioitiin heikoimmaksi. Tämä nousi esille myös tiimin vastauk-

sissa ja arvioinnissa. Toisaalta kuuntelun pitäisi mahdollistaa dialogin toteutuminen mo-

lemmin puolin. Tunnelman luomiseen kului yllättävän paljon aikaa. Mönkkösen (2018) 

mukaan tasa-vertaisuus ja vastavuoroisuus ovat tärkeimpiä dialogin elementtejä (Mönk-

könen 2018: 109). Näiden toteutumiselle ei ollut illan aikana riittävästi aikaa. Tämä nousi 

esille tiimille tehdystä kyselystä. Lisäksi sama ilmiö oli havaittavissa Iltojen arvioinnista 

tehtyjen kirjaamisten osalta. Jokaisen illan kohdalla oli ollut tunne, että aika oli kulunut 

nopeasti. Tiimin kyselystä nousi myös esille, että suomalaisessa kulttuurissa olisi havait-

tavissa pidättäytyväisyyttä. Suomalaiset tuntuvat tarvitsevansa aikaa jännityksen lieven-

tämiseen ja keskustelun käynnistymiseen. Tiimin työntekijöiden heittäytyminen ja innos-

tuneisuus auttoi jännityksen laukaisemisessa. Kasvattajien innostuneisuus aiheesta vah-

vistaa luottamusta huoltajissa. (Karila 2006: 98.) Kasvattajilta vaaditaan kykyä lukea ti-

lanteita ja mahdollistaa keskustelun syntyminen. 

 

Taulukossa 1 on kuvattu kasvatuskumppanuuden toteutuminen tiimin näkökulmasta. 

Tiimi koki vuoden aikana, että yhteistyön suunnittelu kasvatusyhteistyön toteutumiselle 

on osa heidän työtään ja se koettiin mielekkääksi tehtäväksi. Vuoden aikana kaikki tiimin 

jäsenet pääsivät osallistumaan vanhempainiltojen toteuttamiseen. Jokainen tiimin jäsen 

4,6

4,8
4,6

4,1

Kasvatuskumppauuden toteutuminen

kunnioitus kuuntelu luottamus dialogi
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koki ilmapiirin olleen rauhallinen vanhempainilloissa. Huoltajan kohtaamisessa oli näky-

nyt kunnioitus. Jokaisen huoltajan näkemys oli kuunneltu ja oli odotettu rauhassa mah-

dollisen tulkin kääntämistä. 

 

Taulukko 1. 

Dialogisuuden 
mahdollistumi-
nen: 

 

Kuuntelun  

mahdollistumi-
nen:  

 

Kunnioituksen 

mahdollistumi-
nen:  

 

Luottamukseen 
syntymiseen  

vaikuttavat teki-
jät: 

Ilmapiiri 

Rauhallinen kes-
kustelutyyli 

 

 

Kun vanhemmat 
keskustelevat 

Kaikki ymmärtävät 
puhuttua kieltä  

Ulkopuolinen ve-
täjä jolloin voi itse 
olla osallisena 

Jokaisen kohtaami-
nen  

Odotettiin tulkin 
kääntämistä jotta 
kaikki pääsevät 
mukaan keskuste-
luun  

vuorovaikutustyyli 

Arkipäivän kohtaa-
miset havaintojen 
jako puolin ja toisin 

Vasu keskustelut 

Aika keskustelulle 
ja työntekijän aktii-
visuus/ osallistu-
vuus keskustelulle 
aikaa 

Keskustelutilan-
teissa joissa sai 
tuoda näkemyksiä 
esille 

Kaikkien näkemyk-
set kuunneltiin 

Tilanteet joissa 
perheet päässeet 
oivaltamisen ää-
relle 

   Ammattitaito 

Kunnioitus 

avoin keskustelu 
ihmistuntemus 

   Avoimuus ja van-
hemmuuden kun-
nioitus. Toimintata-
voista kertominen 
ja keskustelut. 

 

 

 

Vanhempainiltojen yhden tunnin kesto koettiin rajaavan keskustelua ja estävän dialogin 

kehittymistä. Huoltajien alkujännitys vei osan ajasta dialogin kehittymiselle. Tiimi koki, 

että luottamus oli vahvistunut yhteisissä arjen kohtaamisissa ja keskusteluissa huoltajien 
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kanssa. Osa vanhemmista oli palannut kasvatuskeskusteluissa vanhempainillan aihei-

siin. Avoimuus ja kunnioitus huoltajia kohtaan oli vahvistanut kasvatusyhteistyötä. Tiimin 

mielestä yhteinen kokemus auttoi tutustumaan molemmin puolin ja lisäsi luottamusta yh-

teistyön välillä.  

 

Tiimi koki, että asiantuntijoiden hyödyntäminen vanhempainiltojen vetäjänä oli toimiva 

tapa. Tiimin mielestä teemalliset vanhempainillat jatkossakin vahvistaisivat kasvatusyh-

teistyötä ja aiheista voisi sopia huoltajien kanssa yhdessä. Teemalliset vanhempainilto-

jen lisäksi kasvatusyhteistyötä toivottiin vahvistettavan perhetapahtumien muodossa 

sekä arkisten kohtaamisten että kasvatuskeskustelujen lisäksi.  

 

Taulukossa 2 on kuvattu tiimin kyselystä nousseita kasvatuskumppanuutta estäviä teki-

jöitä. Kaskelan ja Kekkosen mukaan (2006) dialogissa halutaan päästä yhteiseen ym-

märrykseen todellisuudesta (Kaskela & Koskela 2006: 38-39). Dialogi ei voi kehittyä il-

man kuuntelua. Toisaalta tämä on hieman ristiriitaista vastausten osalta, koska kuunte-

lun koettiin toteutuvan hyvin sekä huoltajien että tiimin vastauksissa. Tiimin vastauksissa 

ja iltojen arvioinnista nouseva ajan rajallisuus todennäköisesti selittää tämän. 

Taulukko 2. 

Dialogisuutta estä-

vät tekijät: 

Kuuntelua estävät 

tekijät: 

Kunnioitusta es-

tävät tekijät: 

Luottamusta es-

tävät tekijät: 

• Jännitys 

• Vanhemmat 
eivät tunne 
toisiaan 

• Lyhyt aika 

• Suomalai-
nen kulttuuri 

• Yhteisen 
kielen puut-
tuminen 

• Rajattu aika 

• Jos itse ve-
täjänä, jol-
loin keskitty-
minen me-
nee eteen-
päin viemi-
seen 

 

  

 

Vanhempainillan kesto saattoi olla esteenä dialogin toteutumiselle. Tuloksista nousi 

esille, että tiimi ja huoltajat olisivat valmiita pidempi kestoisiin tapahtumiin. Myös dialogin 

avaintaidoista osa jäi toteutumatta ehkä juuri ajan rajallisuuden vuoksi.  
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Tämä vuosi oli hyvä kokeilukerta. Jatkossa voisi jakaa huoltajille etukäteisinfoa 

tulevasta aiheesta enemmän. Se voisi lisätä paremmin vielä keskustelevampaa 

ilmapiiriä. (Tiimin arviointi vuodesta). 

 

Osallistujien erilaisten näkemysten tutkiminen ja yhdessä ajattelu vaatii ison ryhmän 

kanssa enemmän aikaa (Karila & Nummenmaa 2011: 48). Tietoinen läsnäolo toteutuisi 

paremmin, mikäli vanhempainilloissa olisi ulkopuolinen vetäjä ja tiimin jäsenet voisivat 

keskittyä läsnäoloon ja kuunteluun paremmin.  

 

 

6.2 Huoltajien osallisuus 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää toimiva kasvatusyhteistyötä lisäävä malli yksik-

köömme. Mallin kehittämisessä osallisuus oli kasvatuskumppanuuden rinnalla tärkeä 

tausta tekijä. Kehittämistyössä osallisuutta tarvittiin kaikilta osallistujilta. Toimintaympä-

ristön kehittämiseen tarvitaan myös rakenteita, joiden avulla osallisuuden toimijuutta voi-

daan toteuttaa.  Kyselyn tuloksista haettiin huoltajien kohdalla osallisuuden tasoja toimi-

juudesta ja yhteisöllisyydestä. Osallisuuden tasoja luokittelemalla saatiin näkyväksi huol-

tajien mahdollisuus ja halu osallistua varhaiskasvatuksen toimintaan (kts. taulukko 3). 

Taulukko 3. 

Toimijuus 

• Vanhempainiltojen määrä vuo-
dessa 2,4x/ vuosi 

• Ajankohtaisia lapsen ikään liitty-
viä teemoja mm. lapsen uhma ja 
konfliktit, ravitsemus  

• Teemalliset vanhempainillat sekä 
perinteiset,  jossa kerrotaan ryh-
män toiminnasta  

• Allergiat ja ruokaan liittyviä tee-
moja  

• Tietoa lukukauden sisällöstä  

• Ajankohtaiset lapsen kasvussa ja 
toiminnassa  

Millaista tukea kasvatusyhteistyöhön kai-

vataan:  

• Nykyinen systeemi hyvä 

Yhteisöllisyys 

• Hyvä henki 

• Ohjaajien tukemat kysymykset 

• Ohjaajien rohkaisu 

• Pieni porukka 

• Oman lapsen asiantuntijuus 

• Muiden vanhempien kokemukset 

• Alustus ja keskustelun johtami-

nen 
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• Keskustelut lapsen toiminnasta ja 
käyttäytymisestä päiväkodissa 
useammin kuin vasu keskustelut 

• Ikäkausiin liittyvät teemat 

• Nykyinen käytäntö ok. 

Tapahtuvat/ toiveet jatkoon: 

• Perhetapahtumat ovat lapsille 
mieluisia  

• Sisaruksien päivä 

• Yhteisiä toimintahetkiä, jossa 
voisi tutustua muihin lapsiin ja 
vanhempiin  

Paras ajankohta perheelle osallistua: klo 

16 jälkeen  

 

Kyselyn perusteella oli mahdollista havaita, että huoltajat olivat aktiivisia vaikuttamaan 

toiminnan kehittämiseen ja lisäämään kasvatusyhteistyötä. Karilan (2006) mukaan yh-

teistyökäytänteiden arviointi pitäisi olla säännöllistä. Arvioinnissa olisi tärkeä pohtia onko 

huoltajilla todellisia mahdollisuuksia toimijuuteen (Karila 2006: 104.) Huoltajien toimijuu-

den osallisuus on huomioitava myös tässä mallin kehittämisessä. Alun perin tarkoituk-

sena oli selvittää teemallisten vanhempainiltojen merkitys kasvatusyhteistyön vahvista-

misen keinona. Kyselyn avulla huoltajilta nousi lisäksi esille muita toiveita, jota ei voida 

jättää pois kehitettävästä mallista. Osallisuudessa on nimenomaan kyse siitä, että huol-

tajilla on mahdollisuus kokea saavansa hyötyä osallistumastaan prosessista (Koivisto & 

Isola & Lyytikäinen 2018: 21). Huoltajilta nousseista vastauksista nousi esille perinteiset 

vanhempainillat, teemalliset vanhempainillat sekä jo aiheita tuleviin vanhempainiltoihin. 

Lisäksi huoltajilta nousi toive koko perheelle tarkoitetuista tapahtumista, joissa voisi ta-

vata muita perheitä.  

 

Osallisuuden toimintaympäristön luomiseen voidaan vaikuttaa ilmapiirillä. Yhteisöllisyys 

toteutuu ryhmään kuulumisen tunteella ja mahdollisuudesta olla vuorovaikutuksessa 

toisten ihmisten kanssa (Koivisto & Isola & Lyytikäinen 2018: 21). Kyselyn perusteella 

huoltajien kokemaan yhteisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä löytyi ilmapiiristä. Pieni ja tiivis 

huoltajien ryhmä kehittyi yhteisölliseksi. Yhteisöllisyyden kokemukseen vaikutti keskus-

televuus ja oman lapsen asiantuntijuus. Sirviön (2006) mukaan myönteinen ilmapiiri ja 

positiivinen asenne vahvistaa osallisuuden toteutumista ( Sirviö 2006: 107). Illan vetäjien 
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ja kasvattajien esittämät rohkaisevat kysymykset oli onnistuttu toteuttamaan kannusta-

vasti ja myönteisesti. Illoista oli jäänyt yhteisöllinen kokemus. 

 

Toimintatutkimuksen avulla huoltajien toimijuus saatiin näkyvämmäksi. Toimintavuoden 

aikana saimme rakennettua ympäristön, jossa huoltajien oli mahdollista toteuttaa toimi-

juutta ja siten osallisuuden mahdollistaminen saattoi toteutua. Toimijuuden kautta osalli-

suutta saadaan vahvistettua ja sitä kautta kasvatusyhteistyötä.  

 

Toimintatutkimuksen myötä yksikköömme syntyi toimintamalli (kts. kuvio 8), jota läh-

demme toteuttamaan seuraavana toimintavuotena. Kasvatusyhteistyön mallissa on huo-

mioitu huoltajilta nousseet toiveet. Tiimin kyselystä sekä arviointi keskusteluista nous-

seet havainnot ovat tukeneet huoltajilta nousseita toiveita. Toimintavuosi tulee rakentu-

maan teemallisten vanhempainiltojen lisäksi toiminnallisiin tapahtumiin ja juhliin.  

 

 

Kuvio 8. Kasvatusyhteistyön malli 

Mallissa toteutuu nyt perinteisen vanhempainiltojen toteutuminen toimintakauden 

alussa. Syyskuun vanhempainillassa tullaan selvittämään huoltajien tarkemmat toiveet 

teemallisille vanhempainilloille. Uudessa mallissa teemallisten vanhempainiltojen aikaa 

•Vanhempainilta, jossa  selvitetään huoltajien 
toiveet teemallisille vanhempainilloilleSyyskuu

•1. Teemallinen vanhempainilta: Kiukku ja uhmaLokakuu

•Perheilta, toiminnallinen tapahtuma, jossa 
perheet toimivat lastensa kanssaMarraskuu

•JoulujuhlatJoulukuu

•2. Teemallinen vanhempainilta:  Ravinto ja 
syöminenHelmikuu

•Perheilta; toiminnallinen tapahtuma, jossa 
perheet toimivat lastensa kanssaHuhtikuu

•KevätjuhlatToukokuu
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tullaan lisäämään. Syyskauden aikana toteutetaan toiminnallinen perheilta, jossa on 

mahdollisuus rennompaan kasvatusyhteistyön toteutumiselle. Lisäksi syksyyn kuuluu 

juhla, joka tuo päiväkodin ja perheet yhteen. Keväällä toteutetaan yksi teemallinen van-

hempainilta, yksi toiminnallinen perheilta ja yhteinen juhla.  
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7 Johtopäätökset  

Sosiaalipedagogiselta viitekehykseltä tarkasteltuna yhteistyön vahvistamisella on tärkeä 

yhteiskunnallinen merkitys. Alueen lapsiperheiden tukeminen kasvatustyössä ehkäisee 

syrjäytymistä ja ongelmien kasautumista. Kurjen (2001) mukaan sosiaalipedagogiikalla 

on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa, jolla voidaan vaikuttaa yksilön hyvinvointiin 

(Kurki 2001: 130-132). Toimintavuoden aikana on ollut ilahduttavaa nähdä, miten yhteis-

työ huoltajien kanssa on rakentunut. Säännöllisesti tapahtuvat kokoontumiset ovat anta-

neet mahdollisuuden tutustua puolin ja toisin. Kasvatusyhteistyö on vahvistunut ja vuo-

rovaikutus on luontevaa ja helppoa. Huoltajat ovat tutustuneet toisiinsa ja ryhmän lapsiin.  

 

On ollut ilo huomata, että huoltajilla on mahdollisuus ja halu toimia yhdessä. Ajattelen, 

että juuri tämänkaltaiset pienet interventiot ovat niitä matalan kynnyksen palveluita, joita 

LAPE- hankkeen kautta haetaan. (Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma 2019). 

Vaikka toimintamme on keskittynyt huoltajien ja kasvattajien yhteistyön vahvistamiseen, 

se vaikuttaa myös lapsen hyvinvointiin ja oppimiseen. Lapsen mahdollisuus kasvaa tu-

kevassa ja kannustavassa ympäristössä, vahvistaa hänen kykyä toimia aktiivisena yh-

teiskunnan jäsenenä. Hyvällä kasvatusyhteistyöllä on siis vaikuttavuutta myös yhteis-

kunnallisesti. Varhaiskasvatuksessa tuleekin  olla myös jatkossa  sosiaalipedagogiikalla 

tärkeä tehtävä. 

 

Espoon paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa ohjataan jokaista yksikköä luo-

maan toimivat kohtaamisen rakenteet yhteistyössä huoltajien kanssa (Varhaiskasvatus-

suunnitelma 2019: 28). Kasvatusyhteistyön kehittäminen teemallisten vanhempainiltojen 

avulla on ollut toimiva kasvatusyhteistyön muoto. Selkeästi lapsen kehityksen vaiheisiin 

liittyvät teemat kiinnostavat alle 3 -vuotiaan lapsen huoltajia. 2 -vuotiaan lapsen kehityk-

sessä tapahtuu paljon. Lapsi on aktiivinen oppija. Hän haluaa kokea ja oppia koko ajan 

uutta. Lapsi muuttuu monella tapaa vauva-ajasta lisäten asteittain itsenäisempää toimi-

juutta. Tämä vaihe on lapselle itselleen kuin hänen huoltajilleen hämmentävää aikaa. 

Huoltajista voi tuntua, että lapsi on muuttunut tyynestä yhtäkkiä kiukkuavaksi ja uhmak-

kaaksi taaperoksi.  

 

Usko omaan vanhemmuuteen voi horjua ja vanhempien keskinäistä yhteistyötä tarvitaan 

vahvemmin. Vanhempainiltojen yhteisöllisyys ja kokemusten jakaminen tuo vertaistukea 
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ja auttaa jaksamaan arjessa. Yhteisöllisyys ja omien perhetilanteiden jakaminen vaatii 

luottamusta ryhmän kesken. Pieni säännöllisesti kokoontuva ryhmä tuki huoltajia tässä. 

Tämä nousi esille huoltajien vastauksissa. Teemalliset vanhempainillat kasvatusyhteis-

työn vahvistamiseksi vaativat kiinteän ja pienen ryhmän, jotta luottamus vahvistuu. Pie-

nempi ryhmä mahdollistaa vuorovaikutuksen syntymisen. Ihmisten eri näkökantojen ja 

kokemusten kuuntelu lisää yhteisen ymmärryksen luomista (Alhanen 2016: 43-44). Suu-

rempi ryhmä saattaisi estää vuorovaikutuksen syntymisen.  

 

Huoltajien ja tiimin väliset arvioinnit kumppanuuden toteutumisesta olivat yhteneväiset. 

Tulosten mukaan vanhempainilloissa kuuntelu ja kunnioitus olivat toteutuneet hyvin. 

Kasvattajien pedagoginen osaaminen ja ammattitaito mahdollistivat kasvatuskumppa-

nuuden periaatteiden toteutumisen. Kekkosen (2012) väitöskirjassa nostamat kasvatta-

jan kuunteluntaidot näkyivät vastauksissa vahvasti. (Kekkonen 2012: 187-189). Luotta-

mus ei synny pelkästään vanhempainilloissa. Päivittäiset kohtaamiset edesauttavat ja 

luovat pohjan dialogin mahdollistumiselle. Luottamusta rakennetaan toistuvilla kohtaa-

misilla eri arjen tilanteissa. 

 

 Vuorovaikutusta estäviä tekijöitä oli ajan rajallisuuden lisäksi myös kielimuuri. Varhais-

kasvatuksen perusteissa kielilaki (423/2003 18§) velvoittaa käyttämään tulkkia molem-

minpuolisen ymmärryksen varmentamiseksi (Varhaiskasvatussuunnitelma 2019: 27). 

Toiminnan järjestämisessä tämä on aina huomioitava. Kasvatuskumppanuuden periaat-

teiden toteutumisesta juuri dialogin mahdollistumiseen pitäisi kiinnittää vielä enemmän 

huomioita. Ilmapiirin luominen positiiviseksi kannustaa myös tulkin avulla toimivia huol-

tajia mukaan yhteisiin keskusteluihin. Karilan & Nummenmaa (2011) mukaan kasvatus-

vuorovaikutus on meidän tärkeimpiä tehtäviämme. (Karila & Nummenmaa 2011: 47). 

Heidän mukaansa dialogin avaintaitoihin liittyvät mm. kuuntelu, kunnioittaminen ja koke-

musten arvostaminen. Nämä yhdessä vahvistavat luottamusta ja kasvatusyhteistyön 

vahvistumista.  

 

Huoltajilta nousi toive myös vapaamuotoisempiin järjestettäviin perheen yhteisiin iltoihin. 

Kasvattajatiimin näkemyksen mukaan näissä tapahtumissa olisi mahdollista rakentaa 
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luottamusta vielä vahvemmin, joka voisi toimia pohjana kasvatusyhteistyölle. Rennom-

mat ja vapaamuotisemmat tilaisuudet vähentäisivät jännitystä. Tiimin kyselyssä tämä 

nousi myös esille.  

Dialogia estäviä tekijöitä pohdittiin löytyvän kulttuurisista tekijöistä, iltojen rajatusta ajasta 

ja huoltajien jännityksestä. Tuloksista nousi vähän yllättävänä, että huoltajat olisivat ky-

selyn perusteella valmiita pidempiin vanhempainiltoihin. Toisaalta riittävän pitkässä il-

lassa olisi mahdollisuus myös toiminnallisiin työskentelyihin. Pidemmille illoille haasteen 

tuo kasvattajien työajat. Varhaiskasvatuksen mitoitukset ovat tiukat. Tässä kohtaa näkyy 

vielä, että työmme kohdentuu selkeästi lapseen, eikä varhaiskasvatuksessa osata nähdä 

riittävästi huoltajien kanssa tehtävän työn arvoa. Dialogisuuden vahvempi toteutuminen 

pidemmissä vanhempainilloissa oli kuitenkin pohtimisen arvoinen asia. Osallistavien 

käytäntöjen kehittäminen koskee jokaista varhaiskasvatusyksikköä (Varhaiskasvatus-

suunnitelma 2019: 28). Ensi toimintakaudella teemallisten vanhempainiltojen kestoa tul-

laan pidentämään. Toimintakauden päätteeksi iltoja  arvioidaan uudestaan ja toimintaa 

kehitetään edelleen. 

 

Opinnäytetyöni teoria osallisuudesta tukee uutta varhaiskasvatuslakia jossa huoltajien ja 

henkilöstön kasvatusyhteistyötä kuvataan seuraavasti: 

Huoltajien merkityksellinen osallistuminen oman lapsensa varhaiskasvatukseen 
voi omalta osalta parantaa varhaiskasvatuksen laatua laajemminkin. Huoltajien 
osallisuus on nyt aiempaa vahvemmin määritelty varhaiskasvatuksen keskeiseksi 
tavoitteeksi, ja se aito toteutuminen on haastanut ajattelemaan uudelleen myös 
kasvatusyhteistyön toteutumista ja tavoitteita, niin vanhempien kuin varhaiskasva-
tuksen näkökulmasta (Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin perusteet ja suosi-
tukset 2018: 61). 

 

Toimijuus näyttäytyi selkeästi ja näyttäisi siltä, että huoltajilla oli siihen nyt mahdollisuus. 

Toisaalta on myös hyvä huomata, että useat huoltajat olivat sitä mieltä, että nykyinen 

käytäntö on toimiva. Perheillä ei ole ehkä aikaa ja jaksamista kovin usein tapahtuviin 

tilaisuuksiin. Tähän päätelmään ei voida ensisijaisesti päätyä vaan toimintakulttuuria on 

tarkasteltava huolellisesti. Karilan (2006) mukaan toimintakulttuuri voi myös estää huol-

tajien toimijuuden toteutumisen (Karila 2006: 104), joten on tärkeää, että varhaiskasva-

tusyksiköissä tarkastellaan säännöllisesti omaa toimintakulttuuria. Osallisuutta voidaan 

vahvistaa selvittämällä huoltajien toiveita ja tarkastelemalla avoimesti eri vaihtoehtoja. 
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Opinnäytetyöni tavoitteena oli saada vastauksia voidaanko teemallisilla vanhempainil-

loilla vahvistaa kasvatusyhteistyötä ja miten sitä voidaan vahvistaa alle 3 -vuotiaiden 

ryhmässä. Teemallisella vanhempainillalla pystyttiin esittelemään yhdenlaista mallia ja 

kokeilemaan huoltajien halukkuutta ja tarvetta osallistua näihin. Tämän kaltaisella mal-

lilla näytti olevan tarvetta ja kiinnostusta huoltajien keskuudessa. Huoltajat toivoivat tee-

mallisten vanhempainiltojen lisäksi yhteisiä tapahtumia koko perheelle, joka osoittaa ha-

lua olla osallisena varhaiskasvatusympäristössä. Myös tiimin kasvattajat näkivät sekä 

teemallisille että perheilloille tarvetta osallisuuden mahdollistamiseksi. 

Perheillat on perheiden verkostoitumiseen toimivampi, koska lapsilla on kavereita 
yli ryhmärajojen. Huoltajien ja kasvattajien kesken syntyy vähän rennompaa kes-
kustelua. Luottamusta on vähän helpompi rakentaa näissä illoissa. Samalla pää-
see myös ammatillisesti havainnoimaan perheen dynamiikka, jota voi hyödyntää 
kasvatusyhteistyössä. Näkee tapaa olla lapsen kanssa. (Tiimin arviointia mallista). 

 

Syksyn yhteisessä vanhempainillassa tullaan esittelemään uutta mallia ja ehdotuksia 

teemoille, jotka nousivat viime kaudella huoltajilta. Huoltajia pyydetään esittämään toi-

veita teemallisille vanhempainilloille toimintavuodelle 2019-2020. Toiveiden pohjalta tee-

moja muokataan. Yksikköön on myös sovittu toiveiden mukaan perheillat syksylle ja ke-

väälle. Perheillat tulevat olemaan toiminnallisia, jossa lapset ja huoltajat voivat yhdessä 

puuhailla muiden perheiden kanssa ja verkostoitua keskenään. Molemmille kausille on 

suunniteltu myös juhlat, joissa perheet voivat vapaamuotoisesti kohdata toisiaan. 

 

Kasvatusyhteistyötä on tärkeää lähteä tarkastelemaan yhdessä huoltajien ja kasvatta-

jayhteisön kanssa. Suunnitelmallinen kehittämistyö mahdollistaa osallisuuden tarkaste-

lun ihan uudesta näkökulmasta. Toimintakulttuuri voi pitää sisällä oletuksia, joiden mu-

kaan toimintaa toteutetaan. Tässä työssä oli hienoa huomata, että huoltajat olivat haluk-

kaita yhdessä kehittämään toimintaa. Lisäksi suurena arvona koen, että teemallisten 

vanhempainiltojen lisäksi huoltajilta nousi myös perheilta toivetta. Näitä toimintatapoja 

yhdistelemällä voidaan vahvistaa kasvatusyhteistyötä ja saada lapselle vahva kasvuym-

päristö.  
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8 Pohdinta 

Opinnäytetyöni kuvasi yhtä toimintavuotta varhaiskasvatusyksikössä, jossa kehittämi-

nen kohdentui huoltajien osallisuuteen painottaen. Kehittämistyön tarpeen taustalla oli 

tehdystä asiakaskyselystä huolimatta lapsi ja lapsen hyvinvointi, joka ohjaa aina varhais-

kasvatuksen toimintaa. Itselleni oli hyvin vaikeaa aluksi rajata työni näkökulmaa. Tausta- 

ajatuksenani oli laajempi näkemykseni tulevaisuuden yhteiskunnastamme ja sen moni-

muotoisuudesta. Pohdin paljon työni merkitystä sosiaalisen kestävän kehityksen näkö-

kulmasta. Mitä meidän tulisi tehdä varhaiskasvatuksessa, jotta jokaisella alueemme lap-

sella on tasavertaiset mahdollisuudet tulevaa koulupolkua ajatellen? Kasvatusyhteistyön 

periaatteet ja osallisuuden teoria toimivat kehittämistyön pohjalla. Toimintatutkimuksen 

avulla teorioita hyödyntäen syntyi kasvatusyhteistyötä tukeva malli, jossa huoltajien osal-

lisuus toteutui.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin varhaiskasvatusyksikössäni, joka on alueena moninainen ja 

asukkaiden sosioekonominen tausta on Espoon alhaisimpia. Alueellemme muuttaa yhä 

enemmän muualta perheitä ja monikulttuurisuus on vahvasti edustettuna päiväkodis-

samme. Uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä osallisuus keskustelu on ollut vah-

vaa ja sitä on pohdittu työyhteisössämmekin usein. Varhaiskasvatuslaki velvoittaa meitä 

ottamaan huoltajat mukaan toimintaan entistä vahvemmin. Olemme työyhteisössä hy-

väksyneet myös sen, että kaikilla huoltajilla ei ole tarvetta olla kovin osallisia. Osallisuus-

kin on vapaaehtoista. Kielitaidon puute voi estää osallisuuden ja verkostoitumisen eri 

kieltä puhuvien kanssa. Tämä näkyi valitettavasti myös jonkin verran huoltajien ja tiimin 

vastauksissa. Onkin ensiarvioisen tärkeää, että mahdollistamme jokaisen huoltajan osal-

lisuuden. Tulkkipalvelut ja kulttuuritulkkien hyödyntäminen on mahdollisuus saada eri 

kulttuuritaustaiset huoltajat mukaan toimintaamme. Tämä olisi mielestäni yksi tärkeimpiä 

kehittämiskohteita espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja jatkotutkimuksen aiheita. 

Millä keinon eri kulttuuritaustaiset huoltajat saadaan osalliseksi toimintaan? 

 

Vanhempien osallisuutta voidaan vahvistaa kuuntelemalla huoltajien ääntä ja kehittä-

mällä toimintakäytäntöjä osallistaviksi (Karila 2006: 107). Opinnäytetyön aikana saimme 

kehitettyä yksikköömme mallin, jossa on selvitetty myös huoltajien toiveet. Mallin poh-

jaidea lähti ajatuksesta, että juuri ensimmäistä kertaa hoidonaloituksen äärellä olevat 

huoltajat saattaisivat olla vastaanottavaisia teemallisille vanhempainilloille. Ajatuksena 

oli vahvistaa kasvatusyhteistyötä ja uskoa omaan vanhemmuuteen. Vanhempainiltojen 
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rakennetta suunniteltiin siten, että syntyisi keskustelua ja vertaistukea. Ideaaliajatuksena 

on ollut, että tiivistämällä yhteistyötä huoltajien kanssa, saadaan alueemme lapsille vah-

vempi kasvun- ja oppimisen pohja tulevaisuutta varten.  

 

Kasvatusyhteistyön mallin kehittämiseen vaikuttivat koko osallistuja yhteisö johon kuu-

luivat huoltajat, tiimi ja yhteistyökumppanit. Tutkimussuhteen ollessa tasavertainen, ku-

ten toimintatutkimuksessa usein on, tutkimusraportin vastuu on tutkijalla. Tällöin myös 

vastuu tuloksista säilyy tutkijalla. (Alasuutari, Pertti 2005: 19.) Toteutin työni osallistujia 

arvostaen ja ammattietiikkaa noudattaen. Tulosten käsittely oli objektiivista ja avasin  

työn tuloksia neutraalisti ja asiapohjalta teoreettiseen viitekehykseen liittäen. Objektiivi-

suus mahdollisti myös kriittisen tarkastelun mallin kehittämisestä. Eettinen harkinta on 

osa ammatillista toimintaa, jossa omalla valta-asemalla on mahdollista vaikuttaa asiak-

kaan elämään. (Sosiaalialan eettiset ohjeet 2018:25). Mallin kehittämisessä noudatin 

eettistä ammattikäytäntöä huomioimalla tutkimuksesta nousseet tarpeet osallistujien nä-

kökulmasta. Mallista tuli monipuolisempi työväline yksikköön. Eettisessä harkinnassa 

ammatilliseen toimintaan liittyy myös valintojen seurausten pohtimista (Sosiaalialan eet-

tiset ohjeet 2018: 25). Kasvatusyhteistyötä voidaan vahvistaa huomioimalla osallistujien 

tarpeita ja toiveita. Kuulluksi tuleminen ja tarpeisiin vastaaminen lisää osallisuutta ja 

koen, että tässä työssä oli tärkeää ottaa huomioon myös perheiltoihin liittyvät toiveet. 

 

Syntynyttä mallia voidaan soveltaa myös muihin varhaiskasvatusyksiköihin. Jokainen yk-

sikkö on omanlaisensa ja huoltajilla on erilaisia tarpeita. Mallin siirrettävyys rakenteena 

on toimiva missä yksikössä tahansa. Huoltajilta tulee kuitenkin selvittää tarpeet teemal-

lisille vanhempainilloille yksikkökohtaisesti. Jokaisen yksikön tarpeet ovat yksilölliset riip-

puen sen hetkisistä asiakkaiden elämäntilanteesta.  

 

Soveltuiko toimintatutkimus sitten tähän opinnäytetyöhön? Haasteena oli, että tutkijan 

roolissa olin myös esimies työssä. Arjen johtamisen hektisyys vaikutti siihen, että vaikka 

olin ajatellut kirjoittaa havaintojani koko ajan matkan varrella, en pystynyt järjestämään 

siihen riittävästi aikaa. Keskusteluja ja havaintoja mallin kehittämisestä syntyi välillä pa-

laverien ulkopuolellakin. Arjen kiireet veivät mennessään ja kun ehdin lähteä kirjaamaan 

keskusteluista nousseita havaintoja, en ehkä muistanutkaan kaikkea. Havaintovihko olisi 

ollut järkevä vaihtoehto. Myös tiimien oli haasteellista järjestää aikaa oman toiminnan 



50 

 

suunnittelun lisäksi arviointiin, vaikka sen pitäisi olla osa työtä. Tiimi kuitenkin koki kehit-

tämistyön positiivisena ja kasvatusyhteistyön suunnittelemisen osana heidän perusteh-

tävää.  

 

Olisiko kehittämistyö opinnäytetyönä ollut sittenkin toimivampi vaihtoehto? Olin niin ak-

tiivisesti itse suunnittelemassa ja mukana toiminnassa, joten toimintatutkimukselle tyy-

pillinen tutkijan kaksoisrooli täyttyi tässä työssä hyvin. Toisaalta olisin toivonut, että oma 

aika olisi riittänyt paremmin tähän tutkimukseen. Mielestäni yhden syklin aikana tapahtui 

aika vähän. Olisin saanut paremmin vielä materiaalia, jos olisin pystynyt lähettämään 

huoltajille heti vanhempainiltojen jälkeen pienen kyselyn illasta. Kyselyn tuloksia olisi voi-

nut vielä hyödyntää suunnitellessa seuraavaa vanhempainiltaa. Nyt suunnittelun pohjalla 

oli vain minun ja illan kasvattajien havainnot. Olisi ollut hedelmällisempää reflektoida il-

toja hyödyntäen kaikkien näkökulmia. Tiimitapaamisiakin olisi voinut olla useampia, 

mutta ymmärrettävistä syistä tiimeillä aika on todella rajallinen.  

 

Kehittämistä kuitenkin tapahtui koko ajan pienin askelin ja tiimi oli sitoutunut kehittämis-

työhön. Tässä näkyi vahva espoolaisen varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri, jossa ke-

hittämistä toteutetaan arjessa ja työtä reflektoidaan aktiivisesti. Toimintatutkimus sopi 

siis hyvin tähän ajatusmaailmaan. Toimintatutkimuksessa kehittäminen on jatkuva 

eteenpäin menevä prosessi, joten tietynlaiseen pysyvyyteen on vaikea päästä. Luotetta-

vuutta voidaan kuitenkin mitata tutkimuskysymysten tulosten pohjalta, mikäli tutkittaville 

tehdyt kysymykset kohtaavat teorian kanssa. (Vilkka 2005: 161.) Tässä työssä kasva-

tusyhteistyön periaatteet ja osallisuuden osatekijät erottuivat tuloksissa mielestäni sel-

keästi ja niiden avulla malli rakentui lopulliseen versioon. 

 

Johtamistyössä ja kehittämisessä voisi jatkossakin hyödyntää toimintatutkimuksen kal-

taista menetelmää. Työn kehittämisen näkökulmasta laatujohtamisessa ja toimintatutki-

muksessa on kyse siitä, että ihmiset pääsevät mukaan kehittämistyöhön, jossa he itse 

ovat asiantuntijoita (Juuti, Pauli 2016: 75). Usein työelämässä nousee erilaisia haasteita, 

jolloin työyhteisössä päästään yhdessä pohtimaan mitä asialle voitaisiin tehdä. Johta-

mistyössä toivoisin olevan enemmän aikaa tämän tyyppisen johtamistyön mahdollista-

miseksi. Havaintojen kirjaaminen ja oivalluksien näkyväksi tekeminen työyhteisössä vah-

vistaisi kehittämisen kehän jatkuvan toiminnan. Osallistava ja positiivisen kannustuksen 
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kautta työyhteisön hyvinvointi mahdollistuisi vahvemmin. Hyvinvoiva henkilöstö työsken-

telee tehokkaasti ja kehittää työtään innovatiivisesti (Viitala, Riitta 2009: 2012). Positiivi-

nen ilmapiiri näkysi varmasti myös asiakkaille ja vaikuttaisi monella tasolla osallisuuden 

osatekijöiden toteutumiseen. 

 

Opinnäytetyöni oli itselleni prosessi, jossa vahvistui keskittyminen olennaiseen. Arki kul-

jetti prosessia luontevasti eteenpäin. Suunnitelmat työn aikataulusta oli tehty heti alussa 

osallistujien kesken ja työ eteni aikataulun mukaisesti. Asiakasnäkökulma ja heidän osal-

lisuus oli keskeisin tehtävä tässä työssä. Silti ajoittain oli vaikeaa fokusoida tehtävä yh-

teen näkökulmaan. Kehittämistyö työyhteisössä liittyy vahvasti johtamiseen. Johtamisen 

näkökulma nousi itselläni usein esille ja oli vaikeaa hillitä viemästä opinnäytetyötäni liikaa 

siihen suuntaan. Toisaalta taas kehittämistyötäkin pitää johtaa. Eli voidaanko kuitenkaan 

unohtaa johtamisen näkökulmaa? Seuraavan syklin jatkotutkimus voisi olla johtajuuden 

näkökulmasta ja miten työyhteisön osallisuus saadaan siihen vahvasti mukaan. Toimin-

tamallin selkeys luo hyvät puitteet jatkotutkimukselle ja sitä olisi helppo jatkaa johtamisen 

näkökulmaan keskittyen. 

 

Uusi toimintavuosi on jo käynnistynyt yksikössäni. Kehittämistyötä jatketaan ja toiminta-

mallia tullaan jatkossakin arvioimaan. Malliin tehdään muutoksia tarpeen mukaan. Pro-

sessin aikana olen oppinut tietoisemmin käynnistämään kehittämisprosesseja. Lähtöti-

lanteen arviointi käynnistää kehittämistyön. Kehittämisen pohjalla on oltava teoriaa ja 

tausta, jota vasten kehittämistä lähdetään rakentamaan. Työtä on arvioitava aktiivisesti 

matkan varrella päästäkseen tavoitteisiin. Tavoitteet luodaan yhdessä työyhteisön ja asi-

akkaiden kanssa. Se on juuri sitä oppivaa yhteisöä, josta tänä päivänä varhaiskasvatuk-

sessa puhutaan. Varhaiskasvatuksella on vaikuttavuutta myös yhteiskunnallisesti. Lap-

sen oppimisen perusta on hyvinvoiva lapsi. Toivon, että kasvatusyhteistyön vahvistami-

sella voimme vaikuttaa alueemme lapsiin ja heidän tulevaisuuteen. Sosiaalinen kestä-

väkehitys olisi tavoittelemisen arvoinen asia. 
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Kirje huoltajille 

Hei vanhemmat! 

Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyys kyselyssä nousi Es-

poossa kehittämisen kohteeksi hoidonaloitukseen liittyvät käytännöt. Tässä päiväko-

dissa olemme halunneet lähteä kehittämään hoidonaloituksen yhteyteen alle 3-vuotiai-

den lasten ryhmässä tapahtuvia säännöllisiä vanhempainiltoja, joiden aiheena on tä-

män ikäisten lasten kehitykseen liittyviä teemoja.  

 

Vanhempainiltoja on nyt ollut tämän vuoden aikana kolme, joista ensimmäinen toteutet-

tiin marraskuussa lapsen liikunnan kehitykseen liittyen. Tammikuussa aiheena oli kie-

len- ja puheenkehitys alle 3-vuotiailla ja maaliskuussa oli viimeinen vanhempainilta 

unesta ja arjesta. 

 

Toivoisimme saavamme teiltä palautetta toiminnastamme vanhempainiltojen osalta ja 

ideoita kasvatusyhteistyön kehittämiseksi. Toivomme vastauksia kehittämisen tueksi 

kaikilta huoltajilta, vaikka ette olisi ehtineet osallistua vanhempainiltoihin. 

 

Kyselyt tehdään nimettöminä ja niiden tarkoitus on auttaa kehittämään kasvatusyhteis-

työtä uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti. Kehittämistyö liittyy osana oman 

opiskeluni lopputyöhön. Tutkimuslupa on myönnetty Espoon kaupungin johtoryhmässä. 

Kysely palautetaan omaan ryhmään suljetussa kirjekuoressa 18.4.2019 mennessä. 

 

Lisätietoja: 

Mari Mikonaho-Ratia 

varhaiskasvatusyksikön johtaja 

mari.mikonaho-ratia@espoo.fi 

p.050 4289317 
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Kysely huoltajille 

 

Taustatiedot: 

Mies 

nainen 

ikä  

lapsen ikä 

 

Vanhempainiltoihin osallistuminen:  

motoriikka teema: kyllä / ei 

puheen kehitys teema: kyllä / ei 

uni teema: kyllä / ei 

 

Oma osallisuus: 

Mitkä tekijät vaikuttivat omaan osallistumiseen vanhempainiltoihin? 

 

Mitkä tekijät edistivät keskusteluihin osallistumista? 

 

Mitkä tekijät estivät keskusteluihin osallistumista? 

 

Vanhempainiltojen sisältö ja rakenne: 

Mitä asioita toivoisitte vanhempainilloilta? 

 

Kuinka usein toivoisitte yhteisiä vanhempainiltoja? 

 

Oletteko saaneet lapsenne kehitykseen ja kasvuun liittyvissä asioissa tukea vanhem-

painilloissa? 

 

Onko aiheen asiantuntemus ollut mielestänne riittävää? 
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Toivoisitteko vanhempainiltoihin ryhmän ulkopuolista vetäjää?  

 ei/ kyllä /ei ole merkitystä 

 

Arvioikaa asteikolla 1-5 miten vanhempainilloissa onnistuttiin: 

Dialogi: 

Kunnioitus: 

Kuuntelu: 

Luottamus: 

 

Kasvatusyhteistyön kokemus: 

Koetteko, että päiväkodissa voidaan tukea teitä kasvatustehtävässä? 

 

Millaista tukea haluaisitte kasvatukseen? 

 

Miten haluaisitte kasvatusyhteistyötä kehittää kanssamme? 

 

Millaisia yhteisiä tapahtumia haluaisitte? 

 

Mikä olisi ajallisesti paras ajankohta perheenne kannalta? 

 

Kuinka usein haluaisitte yhteisiä tapaamisia? 
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Kysely tiimille 

 

Suunnittelu: 

Pääsitkö mukaan suunnittelemaan vanhempainiltoja Kyllä / ei 

Olisitko halunnut kyllä / ei 

Koetko vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön suunnittelun olevan osa työtäsi? 

 

Koetko, että sinulla on riittävästi aikaa suunnitella kasvatusyhteistyötä? 

 

Vanhempainiltojen toteutuminen: 

Mitkä tekijät vaikuttivat dialogin toteutumiseen? 

 

Mitkä asiat estävät dialogin toteutumisen? 

 

Missä tilanteissa kuuntelu toteutuu mielestäsi parhaiten vanhempainilloissa? 

 

Mikä esti kuuntelun toteutumisen vanhempainilloissa? 

 

Miten kunnioittaminen näkyi vanhempainilloissa? 

 

Missä tilanteissa huoltajat ovat palanneet vanhempainiltojen teemoihin? 

 

Mitkä tilanteet ovat eniten vahvistaneet kasvatusyhteistyötä? 

 

Mitkä tekijät ovat mielestäsi vaikuttaneet luottamuksen syntymiseen? 

 

Arviointi: 

Miten koet tämänkaltaisen toiminnan mahdollistavan kasvatusyhteistyön vahvistamisen 

huoltajien kanssa? 

 

Millaisia mahdollisuuksia koet tiimilläsi olevan toteuttaa jatkossa teemallisia vanhem-

painiltoja? 
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Miten mielestäsi vanhempainillat palvelivat kasvatusyhteistyön vahvistumista?  

 

Mitkä asiat mielestäsi onnistui vanhempainillan rakenteessa? 

 

Miten muuttaisit vanhempainillan rakennetta? 

 

Miten käsityksesi kasvatusyhteistyöstä on muuttunut toimintavuoden aikana? 

 

Kehittäminen: 

Kuinka paljon olet voinut hyödyntää huoltajien kanssa käydyissä keskusteluissa van-

hempainillan teemoja? 

 

Mitä ajatuksia kasvatusyhteistyön vahvistamiseen on toimintavuoden aikana noussut? 

 

Miten paljon mielestäsi merkitsee, että vanhempainilta on tarkoitettu oman ryhmän van-

hemmille? 

 ( arvioi 1-10 ) 

 

Miten haluaisit kehittää kasvatusyhteistyötä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


