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TIIVISTELMÄ 
Tampereen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus  MIKOLA, NEEA: Pienten lasten varhaiskasvatus Sähköisen perehdytysmateriaalin kokoaminen  Opinnäytetyö 43 sivua, joista liitteitä 3 sivua Helmikuu 2020 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota sähköinen perehdytysmateriaali päivä-hoidossa pienten ryhmässä (0–3-vuotiaat) aloittavien lasten perheille. Tavoit-teena oli laatia perehdytystilanteeseen konkreettinen työkalu, joka osaltaan tu-kee päivähoidon aloitusta.   Opinnäytetyössä käytettiin toiminnallisen opinnäytetyön keinoja. Opinnäytetyön tutkimusosio toteutettiin keräämällä tietoa kyselylomakkeen avulla yhteistyöpäi-väkodin lasten huoltajilta. Sähköinen materiaali koottiin hyödyntäen olemassa olevaa perehdytysmateriaalia sekä opinnäytetyöprosessin mukana tuomaa pa-lautetta. Sähköisen perehdytysmateriaalin kokoamisessa hyödynnettiin alustana Microsoftin Sway -työkalua.  Kysely vahvisti, että perehdytys on tärkeää. Yhtenä keskeisenä johtopäätökse-nä voidaan todeta, että avoimuus ja lämmin vastaanotto ovat perehdytyksen kannalta keskiössä. Aito kohtaaminen on kaikkein tärkeintä. Kyselylomakkeiden kautta nousi esiin myös perehdytykseen liittyviä kehityskohteita. Kiinnostava jatkotutkimuksen aihe olisi selvittää, kuinka materiaali toimii käytännössä tai millaisia kokemuksia henkilökunnalla on perheiden perehdyttämisestä.   Luottamuksellinen aineisto on poistettu julkisesta raportista. 
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ABSTRACT 
Tampereen ammattikorkeakoulu Tampere University of Applied Sciences Degree Programme in Social Services  MIKOLA, NEEA: Small Children's Early Childhood Education Compiling an Electronic Orientation Folder  Bachelor's thesis 43 pages, appendices 3 pages February 2020 
 The purpose of this thesis was to create an electronic orientation folder for the families whose children (from 0 to 3 years old) will start their day care. The purpose of the orientation folder is to act as a tool for the mentor in the orientation process and support families at the beginning of children day care. 

The study was qualitative in nature and the data were collected from question-naire for the families. With the collected data and the experiences from the em-ployees made the creating orientation folder meaningful and practical. A tool called Sway from Microsoft was used to gather the electric orientation folder. 

The main conclusion of this thesis was that openness and warm welcome are very meaningful in the orientation. The orientation is also very essential.  The most important issue is the genuine encounter. From the results that was gath-ered was found needs of an improvement to orientation. An interesting topic for further study could be to find out how the electric material works in practice or to find out what kind of experiences workers have of orientation. 

Confidential data have been removed from the public report. 

Key words: early childhood education, starting in the day care, orientation folder 



4 

 

SISÄLLYS 

1 JOHDANTO ................................................................................................... 5 
2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT ............................................................ 7 

2.1 Opinnäytetyön taustaa ............................................................................ 7 
2.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet ....................................................... 7 
2.3 Tutkimuskysymykset ............................................................................... 8 
2.4 Yhteistyötaho ........................................................................................ 10 

3 PIENTEN LASTEN PÄIVÄHOITOA ............................................................. 11 
3.1 Varhaiskasvatuksen tavoitteista ja tarkoituksesta ................................. 11 
3.2 Alle 3- vuotiaiden varhaiskasvatuksesta ............................................... 13 
3.3 Päivähoidon aloitus ............................................................................... 14 
3.4 Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ...................................................... 16 

4 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN TOTEUTUS ................................................ 19 
4.1 Prosessin kuvaus .................................................................................. 19 
4.2 Kyselyn toteutus .................................................................................... 21 
4.3 Aineiston analysointia ........................................................................... 23 

5 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDON ALOITUKSESTA ............... 26 
5.1 Vanhempien kokemuksia päivähoidon perehdytykseen liittyen ............ 26 
5.2 Perehdytyksen kehittäminen ................................................................. 28 

6 KOKEMUKSISTA SÄHKÖISEEN MATERIAALIIN ...................................... 31 
6.1 Sähköisen materiaalin lähtökohdat ....................................................... 31 
6.2 Sähköisen materiaalin luominen ........................................................... 31 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................... 33 
8 POHDINTA .................................................................................................. 36 

8.1 Opinnäytetyöprosessi ............................................................................ 36 
8.2 Eettisyys ja luotettavuus ........................................................................ 37 

LÄHTEET .......................................................................................................... 39 
LIITTEET .......................................................................................................... 41 

Liite 1. Tiedote perheille ............................................................................... 41 
Liite 2. Kyselylomake perheille ..................................................................... 42 
 



5 

 

1 JOHDANTO 
 
 
Sähköiset järjestelmät ovat lisääntyneet Tampereen kaupungin päivähoidon 
käytössä muutamien vuosien aikana. Olen kiinnostunut sähköisen viestinnän 
mahdollisuuksista ja hyödyntämisestä päivähoidossa. Koen, että niiden toimies-
sa voimme saada työhömme monipuolisuutta ja jotain lisää. Pohjalla on kuiten-
kin oltava vahvana ajatus siitä, että sähköinen viestintä ei vähennä todellisten, 
aitojen kohtaamisten määrää vaan toimii kohtaamisten ja arjen tukena. Oma 
opinnäytetyöideani lähti juuri tästä kiinnostuksesta. Tehdä jotakin, joka liittyisin 
sähköiseen viestintään ja sen hyödyntämiseen.  
 
Osallistuin Tampereen kaupungin tarjoamaan Sway- koulutukseen, johon pää-
sin työskennellessäni määräaikaisena lastentarhanopettajana päivähoidossa. 
Kyseisen koulutuksen antia olen hyödyntänyt tässä opinnäytetyössäni tuotok-
sellisessa osuudessa. Mielestäni Swayta oli helppo ja mielekäs käyttää ja pys-
tyn suosittelemaan sen käyttöä muillekin vastaavissa tarkoituksissa. Sway toimii 
hyvää alustana kun tietoa, kuvia ja sivustoille ohjaavia internet-linkkejä halutaan 
nivoa yhteen. 
 
Päivähoidon aloitus on perheiden elämänvaiheina suuri. Koen ensivaikutelmat 
ja aloitukset elämän erilaisissa tilanteissa erittäin tärkeinä ja aloinkin hahmotella 
mielessäni ajatusta opinnäytetyöstäni, jossa voisin yhdistää nämä kaksi teemaa 
– sähköisen viestinnän ja päivähoidon aloituksen. Sähköisen materiaalin ko-
koaminen sai mielessäni muotonsa. Halunani oli nitoa sähköiseen muotoon se 
materiaali, jota päivähoidon aloituksessa perheiden kanssa jo hyödynnetään. 
Halusin myös, että materiaalia olisi helppo täydentää ja käyttää perehdystilan-
teiden ohessa. Ajatuksenani prosessin alussa oli myös nostaa keskusteluun 
perehdytys ja sen tärkeys yhteistyöpäiväkodissani.  
 
Opinnäytetyössäni esittelen opinnäytetyöni taustaa, syvennyn teoriaosuudessa 
hieman päivähoidon aloitukseen käsitteenä ja lopussa esittelen opinnäytetyö-
prosessiani. Opinnäytetyöprosessin esittelyn jälkeen käyn läpi kyselylomakkeel-
la keräämiäni vastauksia. Laadin kyselyn perheille, jolla keräsin tietoa huoltajilta 
perehdytykseen liittyen. 
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”Laadukas päivähoito voi olla osa hyvää lapsuutta, kun taas heikkotasoinen 

päivähoito ei sitä ole.”  Kalliala (2012, 15) 
 
Mielestäni lause kiteyttää olennaisen ja antaa paljon pohtimisen aihetta. Var-
haiskasvattajien rooli pienten lasten elämässä on suuri. Kalliala (2012) toteaa 
vielä kirjansa Lapsuus Hoidossa? - alkusanoissa, että toivoo kykenevänsä vai-
kuttamaan siihen, että lapsen päiväkotilapsuudesta tulisi vahvemmin osa lapsen 
arvoista lapsuutta. Ajatus on tärkeä ja nostettava. Haluan toivoa, että samanlai-
nen ajatus itäisi jokaisen varhaiskasvatusta toteuttavan henkilön sisällä. Tähän 
Kallialan ajatukseen myös itse työskentelyäni tässä prosessissa pohjaan - huol-
tajat hyvin kohtaamalla luomme luottamukselliset ensihetket, jotka toimivat lap-
sen päiväkotilapsuuden vahvana sekä vakaana pohjana ja perustana. 
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2 OPINNÄYTETYÖN LÄHTÖKOHDAT 
 
2.1 Opinnäytetyön taustaa 
 
Halusin tuottaa opinnäytetyölläni materiaalin, josta voisi olla konkreettista hyö-
tyä ja joka voisi toimia arjen työkaluna päivähoidossa. Pidin alusta alkaen juuri 
sitä henkilökohtaisesti tärkeänä, että opinnäytetyöni olisi käytännöllinen ja se 
voisi tuoda jotain lisää työyhteisööni. Opinnäytetyöni avulla pääsin myös tutus-
tumaan tarkemmin teoriaan koskien pienten lasten päivähoidon aloitusta. 
 
Työskentelin opinnäytetyöprosessin aikana lastentarhanopettajana Vellamon 
päiväkodin esiopetusryhmässä. Ajatus opinnäytetyöstäni heräsi siis työni kaut-
ta. Keskusteltua kollegani kanssa, innostus kansion kokoamista kohtaan lisään-
tyi. Hän näki sille pienten ryhmässä tarpeen ja koki, että sähköiselle materiaalil-
le olisi ryhmässä käyttöä. Sain siitä erityisesti vahvistusta idealleni ennen tart-
tumista toimeen. 
 
Opinnäytetyöni toiminnallinen osuus sai Sway-koulutuksen jälkeen melko nope-
asti mielessäni muotonsa. Halusin siis laatia sähköisen perehdytyskansion Vel-
lamon päiväkotiin uutta Sway-työkalua hyödyntäen. Koin tärkeänä kuulla paitsi 
tiimin ja ryhmän lastentarhanopettajan kommentteja, ennen kaikkea vanhem-
pien ajatuksia perehdytykseen liittyen. Siitä syystä keräämäni kysely koski pe-
rehdytystä. 
 
 
 
2.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
 
Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuottaa sähköinen perehdytyskansio yhteistyö-
päiväkotiini. Työ on tehty Vellamon vuoropäiväkotiin pienten lasten (alle 3-
vuotiaat) ryhmään. Tarkoituksena on nitoa yhteen jo olemassa oleva materiaali 
perehdytykseen liittyen. Tarkoitus on myös lisätä sähköiseen materiaaliin ajan-
kohtaista tietoa, elävöittää sitä kuvin ja ottaa materiaalin kokoamisessa huomi-
oon vanhempien ajatukset perehdytykseen liittyen. Ajatukseni myös on, että 
materiaalia olisi jatkossa helppo päivittää tiedon ja käytänteiden kehittyessä ja 
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muuttuessa. Haluan pitää materiaalin mahdollisimman helppolukuisena ja help-
pokäyttöisenä niin perheille kuin työntekijöillekin. Toivoisin, että se tutustumis-
käyntien ohella tukisi omalta osaltaan päivähoidon aloitusta.  
 
Hyödynsin sähköisen perehdytyskansion sisällön kokoamisessa vanhemmille 
suunnattua kyselyä. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien ajatuksia 
perehdytykseen liittyen, kuulla heidän kokemuksiaan ja saada heiltä mahdolli-
sesti kehittäviä ideoita kansion kokoamiseen liittyen. Sähköisen materiaalin ko-
koaminen siis perustuu yhteistyöpäiväkodissa jo olemassa olevaan perehdy-
tysmateriaaliin sekä opinnäytetyöprosessini mukana tulleeseen tutkimukselli-
seen osaan. Olen hyödyntänyt sähköisen materiaalin sisällön suunnittelussa 
myös yhteistyötä Vellamon päiväkodin pienten ryhmän henkilökunnan kanssa. 
Kerron tarkemmin sähköisen materiaalin tuottamiseen johtaneesta prosessista 
luvuissa 6 ja 7. 
 
Opinnäytetyöprosessini tavoitteena on, että perehdytyskansio toimisi niin apuna 
työntekijöille kuin auttaisi perheitä päivähoidon aloituksessa tuoden siihen vielä 
jotain lisää. Materiaalin tarkoituksena on omalta osaltaan helpottaa työntekijöitä 
opettamaan uusia asioita perheille. Tarkoitus myös on, että materiaali toimisi 
apuna niin vanhoille kuin uusille työntekijöille. Pyrkimyksenäni myös olisi, että 
perehdytys nousisi keskusteluun yhteistyöpäiväkodissani ja haastaisi henkilö-
kuntaa miettimään perehdytyksen tärkeyttä.  
 
Opinnäytetyöprosessi on myös kehittänyt omaa ammatillista osaamistani niin, 
että jatkossa samankaltaisten projektien työstäminen on minulle varmasti hel-
pompaa. Olen työskennellyt päivähoidossa lastentarhanopettajana jo pitkään, 
mutta opinnäytetyöprosessin avulla saavutan lastentarhanopettajan ammatilli-
sen pätevyyden. 
 
 
2.3 Tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyössäni tarkastelen perehdytystä huoltajien (perheiden) näkökulmas-
ta. Olen opinnäytetyötäni varten laatinut kaksi tutkimuskysymystä, joista toisella 
on tarkentava alakysymys. Tutkimuskysymykset hyödyttävät ja tukevat opinnäy-



9 

 

tetyössäni keräämääni tutkimuksellista osaa ja auttavat sähköisen materiaalin 
kokoamisessa. Tutkimuskysymykset myös täsmentävät ja jäsentävät työtä ko-
konaisuutena. Työssäni etsin vastauksia myös teorian pohjalta, sillä laatimani 
kysely vanhemmille ei yksinään ole riittävä. 
 
Tutkimuskysymykset: 
1. Millaisia kokemuksia vanhemmilla on päivähoidon aloituksesta?  

• Millaista perehdytystä vanhemmat kokevat tarvitsevansa? 
2. Millaista tukea vanhemmat odottavat päiväkodin henkilöstöltä? 
 
 
Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä haluan nostaa esiin vanhempien koke-
mukset päivähoidon aloitukseen liittyen. Haluan selvittää miten vanhemmat ovat 
kokeneet päivähoidon aloituksen yhteistyöpäiväkodissani, mutta selvittää asiaa 
myös teorian valossa. Haluan tietää kuinka vanhemmat päivähoidon aloituksen 
kokevat ja millaisia ajatuksia heillä on siihen liittyen. Tarkentava kysymys teroit-
taa ensimmäistä tutkimuskysymystä. Pyrkimyksenäni on selvittää mitä van-
hemmat perehdytykseltä haluavat – millaisia asioita he arvostavat, mitkä asiat 
heidän mielestään tukevat päivähoidon aloitusta ja mitä vanhemmat perehdy-
tykseltä odottavat.  
 
Toinen tutkimuskysymys palvelee mielestäni hyvin toiminnallista osaa. Kysymys 
tuottaa vanhempien näkökulmasta sellaisia asioita, joilla päivähoidon henkilöstö 
voi vanhempia tukea. Halunani on selvittää mitä asioita vanhemmat pitävät päi-
vähoidon aloitusta tukevina ja kuinka päivähoidon henkilöstö voi tukea tarjota. 
Haluan selvittää mitä tuki vanhempien mielestä konkreettisesti tarkoittaa. 
 
Opinnäytetyön luvussa 4.3. Aineiston analysointia olen laatinut kuvion (Kuvio 2. 
Päivähoidon aloituksen tuki), jossa olen peilannut tutkimuskysymyksiä kerää-
mäni kyselyn aineistoon. Kuviossa tarkastelen kyselyn valossa tarkemmin tut-
kimuskysymyksiäni. 
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2.4 Yhteistyötaho 
 
Toteutan opinnäytetyöni yhteistyössä Vellamon päiväkodin kanssa. Vellamon 
päiväkoti on tällä hetkellä ainoa Tampereen kaupungin ympärivuorokautista 
hoitoa tarjoava kunnallinen päiväkoti. Vellamon päiväkodin tavoitteena on laa-
dukas varhaiskasvatus ja toiminta Vellamossa perustuu kannustavaan ja luot-
tamukselliseen ilmapiiriin. Hoitoa tarjotaan säännöllistä vuorotyötä tekevien 
vanhempien lapsille. Päiväkodissa toimii myös eka- ja tokaluokkalaisten ryhmä, 
joka palvelee säännöllistä vuorotyötä tekevien yksinhuoltajavanhempien koulu-
laisia. Päiväkodissa on 100 hoitopaikkaa 0-8-vuotiaille lapsille (Tampere 2019). 
Vellamon päiväkodissa on kolme ryhmää ja työntekijöitä yli 20. Lastenhoitajat 
tekevät kolmivuorotyötä ja lastentarhanopettajatkin tekevät ilta- ja viikonloppu-
työtä. Ryhmärakenteet vaihtelevat vuorohoidon luonteen vuoksi päivittäin.  Vel-
lamon päiväkoti toimii myös päivystävänä päiväkotina. 
Yhteistyöryhmässäni työskentelee lastentarhanopettaja ja viisi lastenhoitajaa. 
Ryhmään kuului opinnäytetyötäni tehdessä 23 lasta. Olen pitänyt ryhmään yh-
teyttä pääasiassa lastentarhanopettajan kautta. Sähköistä materiaalia laaties-
sani osallistuin ryhmän tiimipalaveriin, jossa esittelin senhetkistä materiaalia. 
Tiimiltä sain tukea, vinkkejä ja ideoita materiaaliani kokoamista varten. 
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3 PIENTEN LASTEN PÄIVÄHOITOA 
 
3.1  Varhaiskasvatuksen tavoitteista ja tarkoituksesta 
 
Varhaiskasvatus Suomessa on kokenut poliittisia ja rakenteellisia muutoksia 
viimeisten vuosien aikana. Selvänä esimerkkinä on varhaiskasvatuksen sijoit-
tuminen opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan alle vuonna 2013 sekä uusi 
varhaiskasvatuslaki. (580/2015.)  
 
Varhaiskasvatuksen päämääränä ei ole kognitiivinen oppiminen ja koulumainen 
luonne. Varhaiskasvatuksen tarkoituksena on olla tukemassa lapsen kehitystä 
ja kasvua. Hyvä varhaiskasvatus rakentuu hoivan ja kasvatuksen tasapainossa 
olevalle suhteelle. (Nivala & Ryynänen 2019, 237.) Varhaiskasvatus luo pohjaa 
lasten oppimiselle. Se antaa mahdollisuuden oppia yhdessä samalla kun lap-
sien kehittymistä tuetaan ja kannustetaan yksilöllisesti. (Koivula, Siippainen & 
Eerola-Pennanen 2017,9.) 
 
Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) määritellään tavoitteeksi yh-
teistyössä huoltajien kanssa edistää lapsen oppimista, kehitystä ja kasvua. On 
tarkoitus, että varhaiskasvatus olisi koko Suomessa yhdenvertaista ja laadukas-
ta (Koivula ym. 2017, 28-29). Taidot ja tiedot, jotka lapsi varhaiskasvatuksessa 
oppii, vahvistavat osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa (Oph.fi 
2019). 
 
Varhaiskasvatus pohjautuu tietämykseen lapsen kehityksestä ja kasvusta sekä 
lapsuuden merkityksen ymmärtämisestä (Tampereen kaupunki, 2019).  Oppi-
misen ja kehityksen tuki kuuluvat osaksi laadukasta varhaiskasvatusta.  Kun 
lapsen mahdollinen tuen tarve tunnistetaan varhaiskasvatuksessa, järjestetään 
lapselle tukea tarpeen mukaan ja tarpeen vaatiessa monialaisessa yhteistyös-
sä. (Oph.fi 2019.) 
 
Uudet varhaiskasvatussuunnitelmat tuovat mukanaan uutta tietoa ja ottavat 
huomioon yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset. Tarkoitus ei kuitenkaan ole, 
että vanha ja toimiva muutetaan täysin. Uusi vasu antaa työkaluja ajattelu- ja 
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toimintapoihin, joiden ajantasaistaminen nykyhetkeen on kuitenkin vaadittavaa. 
(Oph.fi 2019.) 
 
Alla olevassa kuvassa Kuva 1. Pedagogisen toiminnan viitekehys, on selkeästi 
ja monipuolisesti kuvattu varhaiskasvatusta kokonaisuutena. Kuvassa on näh-
tävissä mitä eri osa-alueilla varhaiskasvatuksessa käsitetään ja mitä ne tarkoit-
tavat. Kuva havainnollistaa hyvin varhaiskasvatuksen monipuolisuutta ja kertoo 
mielestäni siitä monipuolisesti esimerkiksi sellaiselle, jolle varhaiskasvatus on 
vielä vieras käsite.  
 
 
Kuva 1. Pedagogisen toiminnan viitekehys (kuva: Opetushallitus 2019)

 
 
 
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on nykypäivänä korostunut.  2000- luvun 
varhaiskasvatus korostaa osallisuutta.  Tänä päivänä osallisuutta korostetaan 
sekä vanhempien että lasten kanssa työskennellessä. Osallisuusymmärrys so-
siaalipedagogisesti auttaa käsittelemään osallisuutta laajemmin. Osallisuus ra-
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kentuu vahvistaen osallisuuden sosiaalista perustaa. Tavoitteena on luoda mie-
lekkäitä osallisuuden kokemuksia, jossa myös lapset luontevasti pääsisivät vai-
kuttamaan toimintaan ja yhdessä tekemiseen. Osallisuutta ei ole kuitenkaan 
tarkoitus toteuttaa varhaiskasvatuksen pedagogisten tavoitteiden kustannuksel-
la. (Nivala & Ryynänen 2019, 238.) Varhaiskasvatuksen tulee olla laadukasta ja 
siksi sitä tuleekin kehittää koko ajan (Koivula ym. 2017,9). 
 
 
 
 
3.2  Alle 3- vuotiaiden varhaiskasvatuksesta 
 
”Aikuisen ymmärryksen rajallisuus on usein esteenä alle kolmivuotiaiden lasten 
maailman monivivahteisuuden oivaltamiseen.”  
(Mauri Pietilä) 
 
On tärkeää, että varhaiskasvatuksen henkilökunta pyrkii ymmärtämään pienten 
elämää kasvavien lasten näkökulmasta. Lapsen ei tule odottaa sopeutuvan päi-
vähoito-ohjelmien ja toimintasuunnitelmien vaatimuksiin vaan päivähoidon toi-
mintasuunnitelmat tulisi muokata pienten lasten tarpeiden mukaisiksi. Mikäli 
odotetaan, että varhaiskasvatuksen käytännöt vievät eteenpäin heidän kehitys-
tään, on hyödynnettävä pienten omaa aktiivisuutta. Monet yli kolmivuotiaille tar-
koitetut päivähoitokäytänteet ovat sopimattomia alle kolmivuotiaille. (Siren-
Tiusanen 2001, 16.) 
 
Perusluottamus ja kiintymys syntyvät läheisiin ihmisiin lapsen ensimmäisenä 
elinvuotena. Tällöin kehitystä hallitsee vanhempien ja hoivaavien aikuisten välil-
lä syntyvä tunnevuorovaikutus. Kasvu on monitahoista, sillä samaan aikaan 
kehittyvät myös esimerkiksi puheen valmistavat vaiheet sekä liikkeet ja esi-
nehavainnot. Jo hyvin pienet lapset toistavat aikuisia. Varhaiskehityksen yhtey-
dessä puhutaan myös herkkyyskausista sekä kriittisistä vaiheista. Nämä ovat 
jaksoja, jolloin uusien taitojen oppiminen on mahdollista. Uusien taitojen oppi-
minen on mahdollista aivojen ja keskushermoston kehityksen avulla. (Siren-
Tiusanen 2001, 16–17.) Siren-Tiusanen (2001,15) toteaa osuvasti, että kasvun 
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ihme näyttäytyy mahtavimmillaan kahden ja kolmen ensimmäisen elinvuoden 
aikana ja mitä pienemmistä on kyse, sitä nopeampaa on muutos.  
 
Merkittävin alle kolmivuotiaiden elämään turvallisuudentuojana on riittävän 
säännöllinen päivästä toiseen toistuva päivärytmi eli tapahtumien ennakoita-
vuus (Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001, 67.) On huomioitavaa, että perushoito-
tapahtumissa (kuten pukemistilanteissa, ulkoiluissa, ruokailuissa) ei ole kysy-
mys vain perushoidosta. Näihin perushoidon tilanteisiin on siksi syytä panos-
taakin huolella. Näissä tilanteissa toteutetaan nimittäin lasten aikuisen tarvetta, 
tunnetankkausta, jossa aikuisen on mahdollista kohdata lapsi henkilökohtaisesti 
ja läheisesti. On myös erittäin hyvä muistaa, että ryhmäkin on usein rauhallinen, 
kun nämä tilanteet hoidetaan hyvin. (Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001, 69.) 
 
Perusturvallisuus kehittyy arjessa eli jokapäiväisissä kohtaamisissa silloin kun 
lapsi saa hyväksyntää ja läheisyyttä osakseen. Lapsen tieto siitä, että hän on 
erityinen ainakin jollekin aikuiselle tai aikuisille on merkityksellistä. Pienen lap-
sen psyyke vaatii aikuisen jatkuvaa läsnäoloa, jotta hän selviytyy hoitopäivästä. 
(Mikkola & Nivalainen 2009, 19.) 
 
Kasvu ja kehitys ovat jokaisen lapsen kohdalla yksilöllistä. Emotionaalisuus 
luonnehtii alle kolmevuotiaiden elämää. Keho, mieli ja tunteet ovat väyliä, joiden 
avulla lapsi on yhteydessä ympäristöönsä. (Siren-Tiusanen 2002, 19.)  Kun 
pienten lasten perustarpeet ovat tyydytetty ja heillä on hyvä olla, ovat jo pienet 
uteliaita ympäristönsä suhteen ja uurastavat energisesti (Siren-Tiusanen 2001, 
25). 
 
 
 
3.3  Päivähoidon aloitus 
 
Päivähoidon aloitus herättää ristiriitaisia mielleyhtymiä. Toisaalta päivähoidon 
aloitukseen liittyy huolta ja levottomuutta, mutta toisaalta se myös herättää in-
toa, luottamusta ja synnyttää jotain uutta. Perheet miettivät uutta arkea - töihin 
paluuta, kuinka lapsi pärjää ilman vanhempiaan hoidossa ja minkä laatuista 
varhaiskasvatus on. Lapsi ei kuitenkaan ole kiinni tulevassa vaan nykyhetkessä. 



15 

 

Lapsi heijastelee tulevaa siitä mitä on jo ollut. (Munter 2001, 35.) Päivähoidon 
aloitus on aiheena merkityksellinen, mutta siitä huolimatta sitä on tutkittu melko 
vähän. Lapsen aloittaessa hoidon kodin ulkopuolella, kuvaavat työntekijät ja 
perheet lasten reagoivan muutokseen eri tavoin. On lapsia, joiden reagointi on 
vahvasti ulospäinsuuntautuvaa, kun taas osa lapsista reagoi vetääntyen. (Kan-
ninen & Sigfrids 2012, 67.) Lapsi on kuitenkin täysin riippuvainen päivähoidon 
aikuisista ja vanhemmistaan aloitustilanteessa, sillä lapsi ei pysty millään tavoin 
valmistautumaan uuteen tilanteeseen kuten aikuisen on mahdollista (Munter. 
2001, 66,35). 
Lapsen elämässä ei päivähoidon aloituksen myötä keskipisteeksi muodostu 
päiväkoti vaan keskiö elämässä on edelleen kotona. Kodin arki on päivähoidon 
alettua toisenlaista. Lapsen maailmaan tulee lisää aivan uudenlaisia asioita - 
uusi lasten ja aikuisten ympäristö sekä täysin uusi toimintakulttuuri. Yhteisiä 
merkityksiä ei alkuun ole ja tunnistamisen vastavuoroisuus on haastavaa.  Jat-
kuvaa taistelua käydään myös kiireen kanssa, jonka päivähoidon aloitus muka-
naan myös tuo. On tärkeä kuitenkin pitää kiinni siitä, että kiire ei kuulu lapsen 
elämään. (Munter, 2001, 38.) 
 
Päivähoidon aloitus on jaksona kriittinen – tämän jakson tulisi kannatella muka-
naan ja voimistaa. Kaikella uudella on oltava kosketuspintaa myös vanhaan. 
(Munter 2001, 36.) Päivähoidossa on oltava valmiita ottamaan vastaan koko 
perhe lapsen kanssa samanaikaisesti, kun vanhemman ja lapsen vuorovaiku-
tussuhde linkittää sosiaalisen sopeutumisen ja perhekokemukset uuteen kasvu-
ympäristöön. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) korostetaan siir-
tymävaiheisiin valmistautumista. Tukijoina siirtymävaiheissa kuten päivähoidon 
aloitus, tarvitaan asiantuntijoina ja henkilöstön yhteistyökumppaneina huoltajia. 
(Karikoski & Tiilikka 2017, 78–79.)  
 
Kun lapsen päivähoito on alkutaipaleella, vaaditaan ammattikasvattajaltakin 
erityistä herkkyyttä tunnistaa vanhempien tunteita.  Vanhempia on autettava 
hyväksymään tunteita, jotka voivat vaihdella aina syyllisyydestä helpotukseen 
tai mustasukkaisuudesta kiitollisuuteen. Usein hankalien erotilanteiden taustalla 
on vanhemman luonnollinen vaikeus erota omasta lapsesta, jos vanhempi pitkit-
tää erotilannetta lapsesta. Ammattikasvattajan on oltava tarkka sanoissaan, sillä 
pienen lapsen vanhemmat ovat usein avoimia kuulemaan päivähoidosta nouse-
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via näkemyksiä. Väärinkäsitykset ovat luonnollisia, mutta on hyvä muistaa mitä 
tarkoittaa ja miten haluaa tulla ymmärretyksi. (Kiesiläinen 2001, 264–265.) 
 
On ymmärrettävä, että aikaa on löydettävä vanhempien arjen tukemiseen ja 
kuunteluun. Erityisesti perheissä, joissa vanhemmuus on uusi asia, on erittäin 
merkityksellistä, että vanhemmuutta tuetaan päivähoitopaikassa. Ymmärrys 
perheiden taustoihin ja olosuhteisiin syntyy tutustumisen ja vuorovaikutustilan-
teiden kautta. (Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001,66–67.) 
 
Päivähoidon aloitus herättää lapsessa tyypillisiä reaktioita. Lapsi on tavallisesti 
selvästi väsynyt, kun päivähoito on alkanut. On myös tyypillistä, että lapsi tar-
kastelee, onko vanhempi paikalla kotona. Elämänmuutos ja eroahdistus herät-
tävät lapsessa pelkoa, joka kohdistuu uusiin ihmisiin ja uusiin asioihin. Kaikki 
erilaiset siirtymätilanteet voivat näyttäytyä eri tavoin päivähoidon aloituksen jäl-
keen - on mahdollista, että lapsi takertuu vanhempaan tai on itkuinen. Uneen tai 
ruokailuun liittyvät ongelmat ovat myös tyypillisiä. Päivähoidon tuonti- ja hakuti-
lanteissa lapsi voi näyttää kiukkua, surua tai takertua hoitajaan. (Kanninen & 
Sigfrids 2012, 68–71.) 
 
Päivähoidon maailma saa muotoaan muun muassa ilmein, elein, katsein sekä 
puhein välittyvissä kohtaamisissa. Päivähoidon todellisuus syntyy vuorovaiku-
tuksessa. Jotta 1–2-vuotias lapsi voisi luottaen tutustua uuteen, on hänellä olta-
va päivähoidossakin välittävä aikuinen. Tilanteessa, jossa lapsessa uusi herät-
tää pelon ja hän turvautuu aikuiseen, joka on herkkä hänen tarpeilleen, puhu-
taan kiintymyssuhdejärjestelmästä. On näyttöä siitä, että mitä vakaampi kiinty-
myssuhde lapsella omiin vanhempiinsa on, sitä varmempaa on, että lapsi kas-
vattaa tätä kiintymyssuhdeverkkoa myös uusiin aikuisiin. (Munter 2001, 43.) 
 
 
3.4  Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 
 
Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on kuulunut aina suomalaisen varhais-
kasvatuksen tehtäviin. Päivähoidon ja kodin välisiin luottamuksellisiin suhteisiin 
tulee satsata. (Kalliala 2012, 92.) Huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä koros-
tetaan Tampereen paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Yhteistyön 
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merkitys on tärkeä ja sen tavoitteena on, että huoltajat ja henkilöstö sitoutuisivat 
lapsen oppimisen, kasvun ja kehityksen edistämiseen. Yhteistyötä tukee kun-
nioitus ja tasa-arvoinen vuorovaikutus. Yhteistyön merkitys korostuu siirtymä-
vaiheissa kuten esimerkiksi silloin kuin lapsi aloittaa päivähoidon tai mikäli lapsi 
vaihtaa päiväkotia ja siirtyy uuteen päiväkotiin. Kun ilmapiiri henkilöstön ja huol-
tajien välillä on luottamuksellinen, yhteistyö on mahdollista vaativissakin yhteis-
työtä vaativissa tilanteissa. Esimerkiksi silloin kun lapsesta on noussut esiin 
huoli jonkin asian suhteen. Yhteistyössä vanhempien kanssa hyödynnetään 
Tampereella tieto- ja viestintäteknologiaa. (Tampereen kaupungin Varhaiskas-
vatussuunnitelma 2016, 30.) 
 
Kun uudet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ovat astuneet voimaan, on 
käyttöön otettu käsite yhteistyö, kun puhutaan kodin ja varhaiskasvatuspaikan 
välisestä yhteistyöstä. Etenkin päivähoidon aloitusvaiheessa huoltajilla on mah-
dollisuus tutustua päiväkodin tapoihin ja arkeen. Juurikin ensimmäisellä tutus-
tumiskäynnillä ja aloituskeskustelulla rakennetaan pohjaa kasvatusyhteistyölle. 
On merkittävää, kuinka vanhemmat otetaan vastaan. Sen jälkeen päivittäiset 
kohtaamiset ovat merkityksellisiä. (Heinonen 2016, 225-226.) 
 
Kun huoltajien ja kasvattajien suhde on avoin, kantaa se lasta turvallisin mielin 
päivähoitoon. Jotta päivähoidosta tulee lapselle elämänvaihe, joka antaa voi-
maa ja mielekkyyttä, on sille edellytyksenä aikuisten luottava keskinäinen suh-
de. Vuorovaikutuksen alkuun kannattaa satsata, jotta vuorovaikutus ei alkaisi 
muodostua vain itsestään. Hankaluus piilee usein siinä, että vuorovaikutus al-
kaa sujua niiden vanhempien kanssa jotka ovat helposti lähestyttäviä ja puheli-
aita, kun taas sellaisien vanhempien kanssa, jotka ovat vaatimattomampia, jää-
vät keskustelut lyhyemmiksi. Perheiden kulttuurit kommunikoida ovat erilaisia. 
Esimerkiksi aloituskeskustelussa voidaan avata väylä vanhempien ja kasvatta-
jien päivittäisen saapumisen ja lähdön keskusteluille. (Munter 2001, 48–49.) 
 
On tarkoituksellista, että toimintatapoja kehitetään niin, että huoltajien vaikutta-
misen mahdollisuudet ja osallisuus lisääntyvät. Yhteistyön on perustuttava 
avoimuuteen ja luottamukseen. Varhaiskasvatuslaki velvoittaa, että huoltajilla 
on mahdollisuus myös osallistua ja vaikuttaa lapsensa varhaiskasvatukseen niin 
arvioinnin, suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta. ( Oph.fi 2019.) 
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Kuva 2. Yhteistyötä ohjaavat periaatteet (Kuva: Varhaiskasvatusalan ammatti-
laisen opas, 2016) 

 
Kuva 2. esittelee yhteistyötä ohjaavat periaatteet. Arvostus syntyy kuulemisesta 
ja kunnioituksesta ja vuoropuhelu luottamuksesta sekä dialogista. Kasvatusyh-
teistyötä tukee, kun vuorovaikutus on tasa-arvoista ja keskinäisesti kunnioitta-
vaa. Kasvattajilta yhteistyö edellyttää aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Huomioita-
vaa on myös se, että yhteistyö tukee huoltajien keskinäistä vuorovaikutusta ja 
helpottaa näin myös heidän verkostoitumistaan. (JHL, 2016.) 
 
Yhteistyön muodot voivat vaihdella lapsen varhaiskasvatuksen aikana ja näyt-
täytyä erilaisina. On tärkeää, että lapsen päivittäiset tapahtumat jaetaan huolta-
jien kanssa. Lapsen kehitystä ja oppimista myönteisesti kuvaamalla ja kannus-
tavalla asenteella on suuri merkitys. Lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tur-
vaamiselle luodaan pohjaa juuri jokapäiväisillä keskusteluilla huoltajan ja henki-
löstön välillä. (Lahden kaupunki, 2019.) Aikaa tutustumiseen ja vuorovaikutuk-
seen on löydettävä, jotta perheiden ja lasten olosuhteita voitaisiin paremmin 
ymmärtää. Vanhemmuuden kohtaamisen haasteita on syntynyt esimerkiksi yh-
teishuoltajuuden yleistyessä. Lasten perhetaustoja on hyvin monia erilaisia. ( 
Siren-Tiusanen & Tiusanen 2001, 67.) 
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4 OPINNÄYTETYÖPROSESSIN TOTEUTUS 
 
4.1 Prosessin kuvaus 
 
Opinnäytetyöni lähti liikkeelle ajatuksestani päivähoidon aloitukseen liittyen. 
Hahmottelin ja esittelin ensiksi ideapaperin, josta jatkoin tutkimussuunnitel-
maan. Koska olen työskennellyt opintojeni ohessa kokoaikaisesti, tuli opinnäyte-
työprosessiini pitkä tauko, eikä prosessi ole edennyt täysin suunnitelmieni mu-
kaisesti. Sähköisen materiaalin kokoaminen eteni kuitenkin aikataulussa. Toi-
saalta tauko opinnäytetyön teoriaa tutkiessa toi mukanaan hyvää, sillä Sway-
työkalua ei ollut vielä prosessini alussa ja sain sen liitettyä työhöni. Swayn hal-
tuunotto helpotti luomaan sähköisen materiaalin sitä hyödyntäen. Ennen sitä 
olin hahmotellut käyttäväni Powerpointia tai blogia materiaalin alustana. Swayta 
hyödyntäen pääsin mielestäni selkeämmin etenemään. 
 
Tein yhteistyötä samaisessa päiväkodissa, jossa työskentelin opinnäytetyöpro-
sessin aikana. Yhteistyöryhmänäni toimi päiväkodin toinen ryhmä, joka sijaitsee 
fyysisestikin samassa rakennuksessa kuin missä työskentelin. Siitä syystä aja-
tustenvaihto oli helppoa ja toimivaa. Tutustuin jo olemassa olevaan perehdy-
tysmateriaaliin ja keskustelin ryhmän lastentarhanopettajan kanssa perehdytyk-
seen liittyen.  
 
Ennen sähköisen materiaalin kokoamista halusin kartoittaa vanhempien ajatuk-
sia liittyen perehdytykseen Vellamossa. Laitoin kyselystä tiedottavan viestin (Lii-
te 1.) Helmi-järjestelmän kautta samana päivänä, kun jaoin kyselylomakkeet 
lasten lokeroihin (Liite 2.)  
 
Olen laatinut opinnäytetyöprosessista alla olevan kuvion (Kuvio 1.), jolla on tar-
koitus havainnollistaa tätä opinnäytetyöprosessiani kokonaisuutena. 
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Tein ensimmäisen version sähköisestä materiaalista ennen tiimipalaveriin osal-
listumistani. Hyödynsin 1. versiossa olemassa olevaa materiaalia perehdytyk-
sen tueksi ja lisäsin materiaaliin asioita, joita koin tarpeellisiksi. Esittelin version 
tiimipalaverissa.  
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Tiimipalaverissa sain muutamia muutosehdotuksia, joita muokkasin sähköiseen 
materiaaliin. Tiimipalaverissa sain myös paljon positiivista palautetta, joka vah-
visti kootun materiaalin sisällön tärkeyttä ja työni merkitystä.  Kuvasin yhteistyö-
ryhmääni Ainolaa ja lisäsin kuvat elävöittämään tehtyä sähköistä materiaalia. 
Kuvia on mahdollisuus helposti muokata jatkossa tai vaihtaa esimerkiksi toimin-
takausittain.  
 
Kyselylomakkeen jaoin ensiksi yhteistyöryhmääni. Vastauksien vähyys yllätti. 
Koitin aktivoida perheitä vastaamaan laadittuun kyselyyn muistutusviestillä 
Helmi-järjestelmän kautta, mutta se ei lisännyt vastausten määrää Ainolan ryh-
mässä. Olin tutkimussuunnitelmassa onneksi ennakoinut tällaista tilannetta. 
Lähetin kyselyn siis tämän jälkeen Vellamon päiväkodin 3-5-vuotiaiden ryhmän 
vanhemmille. Heiltä palautui minulle riittävästi vastauksia. 
 
Aloin käsitellä teoreettisia lähtökohtia ja tutkia saatuja kyselylomakkeita. Lo-
makkeiden avulla sain tietooni vanhempien kokemuksia perehdytykseen liittyen 
sekä ehdotuksia perehdytystilanteiden järjestämiseen. Näiden pohjalta tein 
muutamia muutoksia sähköiseen materiaaliin. Sähköisen materiaalin valmistut-
tua Swayn avulla materiaalista voidaan muodostaa sähköinen Internet-linkki.  
 
Siirsin sähköisen materiaalin muokkausoikeudet yhteistyöryhmäni lastentarhan-
opettajalle, jotta materiaalia voidaan päivittää ja pitää ajan tasalla jatkossakin 
ryhmässä jonne materiaali on luotu. Internet-linkki on mahdollista lähettää van-
hemmille esimerkiksi Helmi-järjestelmän välityksellä ja tarvittaessa suojata sa-
lasanalla, mikäli ryhmä kokee sen tarpeelliseksi. 
 
 
 
4.2 Kyselyn toteutus  
 
Kyselytutkimuksessa etuna on, että monien asioiden kysyminen samanaikai-
sesti helpottuu. Menetelmänä kyselytutkimus on tehokas, sillä se säästää tutki-
jan vaivaa ja aikaa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 195.)  Laatimani kyse-
lylomakkeen avulla halusin samalla saada tietoa vanhempien kokemuksista, 
jotta saisin mahdollisia kehitysideoita palautteen avulla.  Aineiston käsittely on 
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huolellisesti suunnitelluilla lomakkeilla nopeaa (Hirsjärvi ym. 2015, 195). Koin, 
että lomakkeiden käsittely oli mielekästä. Kyselyn kohteena oli kyseessä pieni 
joukko, joten kirjallisten lomakkeiden käsittely oli tähän työhön erittäin sopivaa. 
 
Olen käsitellyt työssäni kyselylomakkeita tukea antavina ja tarkastellut niitä laa-
dullisen analyysin kautta. Laadullisessa tutkimuksessa tavoitteena on pyrkiä 
havaitsemaan tietyn ilmiön piirteitä eikä niinkään etsiä totuutta (Vilkka 2015, 
120).  
 
Laadullisessa tutkimuksessa keskiössä on vastausten ja aineiston sisällön laatu 
eikä määrä (Vilkka 2015, 129). Tästä syystä koin laadullisen tutkimuksen hyvä-
nä menetelmänä juuri opinnäytetyöni luonteeseen, jossa tutkimusjoukko on pie-
ni.  
 
Kyselylomakkeen jaoin jokaisen perheen lokerikkoon pienten lasten ryhmässä. 
Vastausaikaa määrittelin kaksi viikkoa. Vastauksia ei alkuun tullut ja aloinkin 
miettiä, kuinka aktivoida vanhempia vastaamaan. Laitoin muistutusviestin kyse-
lystä vanhemmille Helmen kautta ja lisäsin vastausaikaa viikolla. Tässä kohtaa 
aloin valmistella kyselyä toiseen ryhmään.  Kun kyselylomake oli ollut toisessa-
kin ryhmässä mahdollista täyttää, kokosin vastaukset kasaan. Vastauksia pa-
lautui minulle 14 kappaletta. 
 
Kyselylomake oli yksi A4-kokoinen, kaksipuoleinen puolistrukturoitu kysely. Ky-
selyni siis sisälsi avoimia kysymyksiä, joihin vastaajan oli mahdollista vastata 
omin sanoin sekä asteikolla 1-5 arvioitavia kysymyksiä. Mahdollista olisi ollut 
haastatella perheiden lisäksi myös työntekijöitä tai laatia työntekijöille oma kyse-
ly. Koin kuitenkin sen omalla kohdallani liian työlääksi. Siksi koin mielekkääm-
pänä osallistua tiimipalaveriin ja kerätä havaintoja suullisesti.  
 
Vanhemmille jaetun lomakkeen pyrin luomaan selkeäksi ja helpoksi täyttää. 
Kysymykset olin suunnitellut niin, että saan tietooni vanhempien kokemuksia ja 
arvioita päivähoidon perehdytystilanteesta, mahdollisia kehitysehdotuksia ja 
arviota perehdytysmateriaalin tarpeellisuudesta. Kyselyn ensimmäinen osuus oli 
kolme monivalintakysymystä sisältävä osuus, jossa vastauksen kysymystyyppi 
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perustui skaaloihin eli asteikkoihin 1-5 ja toinen osuus sisälsi kolme avointa ky-
symystä. 
 
 
4.3 Aineiston analysointia 
 
Olen tarkastellut kyselylomakkeilla saatua materiaalia siis laadullisen analyysin 
kautta. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on lähestymistapa jolla tutkimusta 
voidaan käsitellä (Hirsjärvi ym. 2015, 136). Tutkimukseni tarkoitus on olla kar-
toittava eli tarkoituksenani on löytää uusia näkökulmia aiheeseeni ja opinnäyte-
työni toiminnallisena osuutena valmistuvaan sähköiseen materiaaliin. Strategia-
na kartoittavaan tutkimukseen käytetään tavallisimmin kvalitatiivista tutkimusta 
(Hirsjärvi ym. 205, 138). 
 
Keräämääni aineistoa kuvaan sanallisesti. Tällöin sisällön tarkastelua kutsutaan 
sisällönanalyysiksi. Kirjoitin saamani vastaukset puhtaaksi tietokoneelle, jotta 
minun oli helpompi tarkastella saamiani vastauksia tekstinä paperisten lomak-
keiden selaamisen sijaan. Näin toimien pystyin myös teemoittelemaan saamiani 
vastauksia. Olen liittänyt työhöni suoria lainauksia saamistani vastauksista. Niitä 
esittelen tarkemmin seuraavassa luvussa 5. 
 
Laadin kyselylomakkeiden pohjalta saamistani vastauksista kaavion, jossa olen 
peilannut saamaani aineistoa päivähoidon alun tukeen liittyviin kysymyksiin. 
Esittelen tätä kaaviota tarkemmin seuraavassa Kuviossa 2. Päivähoidon aloi-
tuksen tuki. 
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KUVIO 2. Päivähoidon aloituksen tuki 

KYSYMYKSET TULOKSET KYSELYLOMAKKEIDEN NÄ-
KÖKULMASTA 

 
 
 
 
Millaista perehdytystä 
vanhemmat kokevat tar-
vitsevansa? 

 

 
❖ AVOINTA, LÄSNÄOLEVAA 
– lämmin vastaanotto 
– aito kohtaaminen 
– perehdytystilanteen kiireettömyys (tilan-
teeseen varattu riittävästi aikaa) 
– perehdytystilanteen suunnitelmallisuus 
❖ TUKEVAA 
– vuorovaikutuksellinen ilmapiiri 
– yhteys lapsen päivähoitoryhmään helppoa 
❖ ARKILÄHTÖISTÄ 

-arjen työkalut 
-informointi, opastus ja konkreettiset 
ohjeet 
-yksikön käytänteiden avaaminen 

❖ LAPSI MUKANA PEREHDYTYS-
TILANTEESSA 

– tutustumiskäynnin tärkeys 
– tutustuminen tiloihin 
– lapsen kohtaaminen 

 
 
 
Millaista tukea vanhem-
mat odottavat päiväkodin 
henkilöstöltä?  
 

 
 

 
❖ ASIANTUNTIJUUTTA 

-varhaiskasvattaja tuntee yksikön toi-
mintamallit ja käytänteet 
-luottamuksellisuus 
-toiminnasta annetaan riittävän kattava 
kuva 

❖ VUOROVAIKUTUKSELLISTA 
-avoin ilmapiiri perheen kanssa 
-lapsen tarpeiden huomiointi 
-perhe otetaan vastaan yksilönä, huo-
mioidaan perheen yksilölliset tarpeet 
-mahdollisuus esittää toiveita/ideoita 
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Kuvio 2. kokoaa yhteen kyselyn kautta saamiani vastauksia. Kuvion tarkoituk-
sena on avata lukijalle mahdollisimman selkeästi tutkimaani aihetta ja kertoa 
saamistani vastauksista tiivistäen ja teemoitellen. Olen hyödyntänyt kaaviota 
kootessa vanhempien vastauksia niin positiivisesta kuin kehittävästäkin palaut-
teesta.  
 
Hyödynsin kaaviota tehdessä ajatuskarttaa, jota hahmottelin paperille. Siitä mi-
nun oli mahdollista siirtää vastauksia taulukkoon kun teemoittelua oli valmiiksi 
tehty. Vastauksista nousivat selkeästi kaaviossa esitellyt teemat. Teemat olen 
kaavioon eritellyt tummennetulla fontilla. Teemojen eli pääotsakkeiden alla on 
ranskalaisin viivoin lueteltu niitä menetelmiä, jotka kyselystä nousivat tukemaan 
aina kyseistä teemaa.  
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5 VANHEMPIEN KOKEMUKSIA PÄIVÄHOIDON ALOITUKSESTA 
 
5.1 Vanhempien kokemuksia päivähoidon perehdytykseen liittyen 
 
Kyselylomakkeella halusin ottaa selvää, miten vanhemmat ovat kokeneet pe-
rehdytyksen yhteistyöpäiväkodissani. Halusin kartoittaa ollaanko perehdytyk-
seen oltu tyytyväisiä vai nähdäänkö saatu perehdytys puutteellisena. Pyysin 
vanhempia arvioimaan saatua perehdytystä asteikolla 1-5.  Arvioita 1 (erittäin 
huono) tai 2 (huono) ei palautunut ollenkaan. Vastauksella 3 (kohtalainen) pa-
lautui kaksi lomaketta. Arvion 4 (hyvä) antoi viisi vastaaja. Parhaimman arvosa-
nan eli arvosanan 5 (erittäin hyvä) antoi seitsemän vastaajaa.  
Yhteenvetona voidaan todeta, että perehdytykseen ollaan saamieni vastausten 
perusteella oltu erittäin tyytyväisiä. 
 
Hyvien kokemuksien pohjalta perehdyttämisen kehittäminen onkin tarkoituk-
senmukaista. Kyselyaineistossa tuli ilmi, että useissa tilanteissa perehdytystilan-
teesta oltiin pystytty luomaan kiireettömän tuntuinen ja siihen oli varattu riittä-
västi aikaa. Tämä oli toki mielekästä ja mukavaa kuulla. Tilanne olisi voinut olla 
toisinkin. On hyvä lähtökohta miettiä perehdytystä prosessina hyvien kokemus-
ten valossa ja nostaa esiin ne kehityskohdat mitä mainittiin. Minulle jäi kyselyn 
pohjalta kokonaisuutena tunne, että perehdytyksessä ollaan yhteistyöpäiväko-
dissani kokonaisuudessaan hyvällä tiellä. 
 
Kun vanhemmilla ja kasvattajilla on avoin ja luottamuksellinen keskinäinen suh-
de, vuoropuhelu voi käynnistyä ja tämä aikuisten välinen suhde kantaa lasta 
turvallisesti päivähoitoon (Munter 2001, 48).  On tärkeää, että päivähoidon alku-
vaiheessa luodaan huoltajia kohtaan avoin ilmapiiri. Näitä asioita myös kysely 
nosti esiin. Kuusi vastaajista kirjasi avoimiin kysymyksiin myönteisen palautteen 
alun vastaanotosta. 
 

”Silloin jännitti kovin, että jääkö vielä konttaava lapsi huomaamatta 

kaikkien jalkoihin, mutta moni ohjaaja kävi juttelemassa ja se rau-
hoitti.” 
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”Helposti lähestyttävä henkilökunta. Ei tarvinnut arastella kysyä, 

tyhmiä kysymyksiä ei ollut” 
 
Henkilökunnan vastaanottoa pidettiin tärkeänä ja henkilökunta mainittiin use-
ammassakin lomakkeessa. Eräs vastaajista kuvasi positiivisena mieleen jää-
neenä henkilökunnan opastavan ja neuvovan asenteen heti alkutilanteessa. 
 
Vanhemmat toivovat päivähoidolta vuorovaikutusta, joka on luontevaa ja var-
mistaa tiedonkulun joka koskee lapsen elämää. Ensimmäisestä tapaamisesta 
on hyvä luoda mahdollisimman avoin, kiinnostunut ja ennakkoluuloton, sillä 
vanhempien tavoitteet vuorovaikutukselle ovat yksilöllisiä ja poikkeavat toisis-
taan. Kun aikaa kuluu, muokkaantuu vuorovaikutus kyllä luonnollisestikin aina 
eri perheiden kohdalla omalla tavallaan. Vuorovaikutus eri perheiden kohdalla 
voi olla hyvinkin erilaista. Päivähoidon ammatillinen tavoite on kuitenkin pyrkiä 
varmistamaan, että vanhemmilla on tunne, että heillä on mahdollisuus keskus-
teluun sekä vaikeissakin että lapsen hyvinvointiin liittyvissä asioissa. (Munter 
2001, 48-49.) 
 
Henkilökunta nostettiin esiin huoltajien palautteessa avoimissa kysymyksissä. 
Eräs vastaajista nosti esiin harmin, jossa perehdytyksen suoritti vasta työssä 
aloittanut henkilö ja aikaa tilanteeseen oli varattu niukasti. Perehdyttäjän tietoi-
suus käytännön asioista helpottaa perhettä uusien asioiden äärellä ja on toki 
kurjaa, että suhde päivähoitopaikkaan lähtee tällaiselta pohjalta. 
 
Työntekijän rooli siis korostui kyselyaineiston vastauksissa, sitä on mahdoton 
sivuuttaa. Työntekijän vastaanotto, herkkyys tutustumistilanteessa ja reagointi 
koettiin tärkeiksi. Eräs vastaajista nosti esiin omankin jännityksen, joka on erit-
täin luonnollinen tunne lapsen aloittaessa päivähoidossa. Hän kuvasi tilannetta 
seuraavasti: 
 

”Lämmin vastaanotto, hiljainen perehdytystilanne, itseäkin jännitti 
kovasti päiväkodin aloitus ja sen sujuvuus.” 

 
Päivähoidon aloituksessa vuorovaikutuksellisen suhteen luomista auttaa, että 
itse tilanteesta luodaan rauhallinen ja osoitetaan, että vanhemman kuulemiselle 
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on varatussa hetkessä aikaa. Päivähoidon kasvattajien ja huoltajien keskinäisen 
suhteen luomisen suurena uhkana on kiire. Kun hoitosuhde alkaa, on kiire val-
tava haitta. Voimaa kiireen pysäyttämiseksi olisi hyvä löytää. Yhtä tärkeää on 
myös pohtia mistä kiire syntyy. (Munter 2001, 50.) 
 
Vastaajista kukaan ei tuonut esiin, että tutustumiskäynti olisi haitallinen. Yhtä 
vastaajaa lukuun ottamatta kaikki kokivat tutustumiskäynnin tärkeänä ennen 
päivähoidon aloitusta. Muutamalle oli jäänyt epäselväksi, onko lapsen tutustu-
miskäynti yhteistyöpäiväkotini ryhmään edes mahdollinen ennen varsinaista 
päivähoidon aloitusta. Se on aihe, joka on tarpeen ottaa keskusteluun työyhtei-
sössä selkeiden linjojen yhteen vetämiseksi. 
  
Aloitustilanne päiväkodissa on luotava sellaiselle pohjalle, että siitä lapsi kyke-
nee muodostamaan päivähoidon aikuisia kohtaan turvallisen suhteen. On tär-
keää, että päivähoidon henkilökunta tietää lapsen ominaisista tavoista ja kehi-
tyksestä, mutta yhteinen vuorovaikutus voi lapsen kanssa alkaa silloin kun ai-
kuinen on valmis kohtaamaan lapsen aidosti ainutlaatuisena vastavuoroisuu-
teen perustuvassa suhteessa. ( Munter 2001, 50.) 
 
 
 
5.2 Perehdytyksen kehittäminen 
 
Jotta perehdytystä voidaan kehittää lapsen ja huoltajan tarpeita paremmin vas-
taavaksi, on mielestäni tärkeää, että ollaan tietoisia niistä asioista mitkä van-
hempia päivähoidon aloituksessa yleisesti huolettavat ja mietittävät. Vanhem-
pien huolia päivähoidon aloitukseen liittyen ovat uuden arjen alkaminen, isot 
ryhmäkoot ja varhaiskasvatuspaikan laatu, kasvattajien vaihtuvuus, oma töihin 
paluu ja jaksaminen sekä huoli siitä kuinka oma lapsi sopeutuu ja saako hän 
tarpeeksi syliä ja lohdutusta. (Laaksonen & Ylikoski 2017, 1.) 
 
Vanhemmat toivat kokemuksistaan myös muutamia kehitysehdotuksia perehdy-
tykseen liittyen keräämässäni kyselyssä. Kehitysehdotusten myötä sähköiseen 
materiaaliin on sisälletty esimerkiksi henkilökunnan kasvokuvat, kuvia päivähoi-
topaikan tiloista (naulakot, wc, lasten lokerikot, infotaulu) sekä suorat linkit päi-
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vähoitoarjessa tarvittaville sivustoille. Muutamasta vastauksesta nousi juuri käy-
tännön asioiden avaamisen tärkeys. Huoltajat esimerkiksi toivoivat jo heti alus-
sa otettavan selkeästi esille, kuinka hoitovuorot varataan ja mistä käytettävissä 
olevia tiloja fyysisesti löytää.  
 
Lasten mukanaoloa perehdytystilanteessa pidettiin erittäin tärkeänä ja lapsen 
kohtaaminen nousi aineistosta vanhempien kokemuksista tärkeäksi teemaksi. 
 

”Lapsi koki olevansa tervetullut ja hänet otettiin nopeasti mukaan 

ryhmän joukkoon, se tärkeintä!” 
 

”Lapsi pääsi konkreettisesti mukaan, sai osallistua ryhmän ruokai-

luun omilla eväillä, lämmin vastaanotto, oma lapsi halusi mennä 
vessaan muiden kanssa, lapsi jäi hyvillä mielin hoitoon” 

 
Vain päivähoitoa kohtaan luottavaisen vuorovaikutuksen syntymisen kautta voi-
daan helpottaa vanhempien ja sitä kautta lapsen huolta. Olisi oltava selvää, että 
kun päivähoitoon tullaan, on lapsi päähenkilö. Vanhemmat kohtaavat tilantees-
sa päivähoidon henkilökunnan ja tässä yhteisessä kohtaamisessa vanhemmat 
hyvästelevät lapsen, kun samalla päivähoidon kasvattaja toivottaa lapsen terve-
tulleeksi. (Munter 2001, 45-46.) Sellainen päivähoidon kasvattaja, jolla on taitoa 
tunnistaa lapsen ja vanhemman tunteita ahdistumatta niistä, välittää omalla 
käyttäytymisellään, että tilanteesta selvitään ja tunteet ovat luonnollisia. Tunteil-
le tilan antaminen luo turvaa. (Munter 2001, 47.) 
 
Perehdytystilanteessa ja päivähoidon alkuvaiheissa on erittäin tärkeää, että päi-
vähoidon kasvattajat ovat herkkiä yhteisissä tilanteissa ja huomaavat näissä 
tilanteissa aina lapsen. Kasvattaja voi omalla olemisellaan osoittaa, että kaikki 
on hyvin ja näin kasvattaa luottamuksellista suhdetta perhettä kohtaan. Eräs 
vastaajista nosti esiin kiinnostavan näkökulman tutustumiskäyntiin liittyen. 
 

”Jos lapsen kanssa kävisi aluksi voisi käydä tutustumassa päiväko-
tiin ja ryhmään ennen kuin päivähoito alkaa, sitä kautta voisi van-
hemmille nousta kysymyksiä eri perspektiiveistä, miten lapsi reakoi 
fyysisiin tiloihin ja ryhmään” 
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Vastaajan ajatus palautteen taustalla on kiinnostava. Olisi varmasti hyödyllistä, 
että vanhemmat pääsisivät itse havainnoimaan konkreettisesti lapsen päivähoi-
don alkutaipaleita tutustumiskäynnillä. Kuten vastaaja toteaa, voisi sitä kautta 
myös vanhemmille herätä kysymyksiä, joita he eivät ole tulleet ajatelleeksi.  
 
Vanhemman läsnäololla on kuitenkin varmasti suuri merkitys lapsen käyttäyty-
miseen. Olisi siis varmasti tarkoituksenmukaista miettiä keinoja, kuinka van-
hemmalle tuotaisiin mahdollisimman selkeästi ja kuvaavasti näkyväksi myös 
sitä, kuinka oman lapsen päivähoito on alkanut.  
 
Tutustumiskäynnin tarkkailulla ja havaintojen läpikäymisellä yhdessä huoltajan 
kanssa on varmasti myös hyötyä lapsen päivähoidon aloituksen kanssa. En-
simmäiset keskustelut ovat avainasemassa ja niiden myötä vanhemmille välittyy 
niitä asioita, mitä on odotettavissa. Näissä aloituskeskusteluissa olisi järkevää 
myös pohtia päivähoidon aloitukseen liittyviä tuntoja sekä vanhempien töihin 
paluuseen liittyviä asioita. Tällä keskustelulla voidaan aloittaa keskinäistä tutus-
tumista ja helpottaa vanhempien huolta. (Munter 2001, 46.)  
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6 KOKEMUKSISTA SÄHKÖISEEN MATERIAALIIN 
 
6.1 Sähköisen materiaalin lähtökohdat 
 
Sähköistä materiaalia laatiessa on siis hyödynnetty jo olemassa olevaa materi-
aalia perehdytykseen liittyen. Nämä materiaalit olivat koottuna ryhmän olemas-
sa olevaan lomakekansioon. Tällaisia materiaaleja olivat esimerkiksi lista asiois-
ta, joita päivähoitoon tullessa tarvitaan vaatteiden osalta ja tieto päiväjärjestyk-
sestä. Sähköiseen materiaaliin uutena tietona tulivat esimerkiksi kaikki kuvat, 
opastus käytössä olevaan Päikky-nimiseen sovellukseen, tieto Helmi-
järjestelmästä, NFC-tunnisteiden käytön opastus, lapsen ryhmän henkilökunnan 
kuvat ja vasun esittely. Sähköinen materiaali vastaa tarpeeseen nivoa vanhaa 
ja uutta tietoa yhteen. 
 
Tampereen kaupunki on laatinut tutustumisvaiheessa täytettävän lomakkeen 
nimeltä Lapsen hyvä päivä (Tampere 2019), joka annetaan perheelle. Lomak-
keet annetaan perheille täytettäväksi ennen aloitusta ja ne toimivat hyvänä poh-
jana yhteistyölle. Tarkoituksena on, että ne käsitellään yhdessä vanhempien 
kanssa. Lomakkeet toimivat pohjana avoimelle keskustelulle ja antavat tärkeää 
tietoa lapsesta. Sähköisen materiaalin on tarkoitus tukea myös tätä keskuste-
lua.  
 
6.2 Sähköisen materiaalin luominen 
 
Kyselylomakkeiden kautta vahvistui tarve yhteen kootulle materiaalille ja infor-
maatiolle. Yhtä vastaajaa lukuun ottamatta kaikki kokivat mielekkääksi saada 
tutustumiskäynnin jälkeen materiaalia sähköisesti kotiin. Vanhemmat haluavat 
saada vastauksia mieltä askarruttaviin kysymyksiin. Kyselyistä sähköistä mate-
riaalia varten nousi tematiikaksi käytännöllisyys. Tärkeäksi koettiin arkeen liitty-
vät asiat: tilojen esittely, päiväjärjestys, henkilökunta, käytänteet. 
 
Näitä asioita huomioon ottaen sähköiseen materiaaliin on kuvattu muun muassa 
tiloja ja nimetty nämä kuvat. Käsitteitä on avattu konkreettisella tasolla ja säh-
köisestä materiaalista on pyritty luomaan mahdollisimman käytännönläheinen. 
Materiaalissa on myös haluttu korostaa päivähoidosta saatavaa tukea ja antaa 
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kuvaa matalasta kynnyksestä yhteydenottoon. Myös tiimi pyysi lisäämään mate-
riaaliin toiston yhteydenoton mataluudesta. Tiedon, että henkilökunta auttaa 
kaikissa päivähoitoon liittyvissä askarruttavissa asioissa. He uskoivat monen 
sähköisen käytössä olevan järjestelmän käyttöönotossa olevan mahdollisesti 
haasteita aloittavien perheiden kohdalla ja toivoivat, että myös materiaalin kaut-
ta vanhemmille välittyisi, että henkilökunta auttaa aina epäselvissä tilanteissa 
mielellään. 
 
Käytännön asiat herättävät usein kysymyksiä ja päivähoidossa käytetään paljon 
sanastoa, joka on henkilökunnalle tuttua, mutta saattaa jäädä vanhemmille 
epäselväksi. Näiden syiden vuoksi lisäsin materiaaliin esimerkiksi tietoa Helmi- 
ja Päikkyjärjestelmistä, vasusta ja käytettävistä tunnisteista. Usein vasun sisältö 
on myös vierasta. Vasu voi myös herättää vanhemmissa kysymyksiä – mitä se 
konkreettisesti tarkoittaa? Yhteistyöryhmässäni Ainolassa vasu on esitelty kirjal-
lisena ja koottuna mielekkäästi seinälle vanhempien nähtäville. Myös tämä va-
suseinä on kuvattu ja lisätty sähköiseen materiaaliin. Siinä vasun sisältö avau-
tuu perheillekin konkreettisesti. On ymmärrettävää, että uusien asioiden opette-
leminen ja käytäntöihin tutustuminen vie aikaa. Tähänkin vanhempien voi olla 
mielekäs tutustua kotona rauhassa ja tarkemmin. 
 
Laadittu materiaali on käytännönläheinen ja informatiivinen. Opinnäytetyöpro-
sessin aikana sitä on muokattu niin kyselylomakkeiden vastausten kuin henkilö-
kunnankin toiveiden ja ajatusten pohjalta.  
 
Kävimme Sway-alustan käyttöä lastentarhanopettajan kanssa, jotta materiaalia 
on helppo muokata, mikäli asioihin tulee muutoksia. Asioiden siirtely, kuvien 
lisääminen ja tiedon muokkaaminen on Sway-alustalla helppoa ja siihen löytyy 
tarvittaessa kirjalliset ohjeistukset. Tällä hetkellä (2019) työntekijöiden tukena ja 
apuna Tampereella on myös nimetty verkkopedagogi. Häneen voi ottaa yhteyttä 
epäselvissä tilanteissa myös Swayn- käyttöön liittyen. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää perehdytystä Vellamon päiväkodissa 
tavalla, joka hyödyttäisi niin henkilökuntaa kuin perheitä. Tarkoituksenani oli 
laatia selkeä perehdytysmateriaali, joka kokoaa yhteen tärkeää informaatiota 
päivähoidon aloitukseen liittyen. Tavoitteenani oli, että perehdytys nousisi hen-
kilökunnankin keskuudessa puheenaiheeksi ja sähköinen kansio toimisi arjen 
työkaluna lisänä perehdytysprosessia. Toiveenani on, että sähköinen materiaali 
on uusi työkalu perehdytyksen tueksi. Tässä luvussa esittelen keskeisiä johto-
päätöksiä, jotka nousivat esiin opinnäytetyötäni tehdessä ja toimivat prosessin 
taustalla. 
 
Sähköinen perehdytysmateriaali innosti yhteistyöryhmääni. Tiimipalaverissa 
ryhmän kanssa nousi esiin materiaalin tarpeellisuus ja keräämässäni kyselyai-
neistossa korostui perehdytyksen tärkeys. Perehdytykseen kannattaa panostaa, 
sillä suunnitellulla ja huolellisella perehdytyksellä luomme turvallisen, luotta-
muksellisen ja avoimen yhteistyön perheiden ja päiväkodin välillä. Yhdessä mie-
titty perehdytysprosessi myös helpottaa työntekijöitä perehdytystilanteessa ja 
vähentää esimerkiksi mahdollista jännitystä uutta perhettä perehdyttäessä. 
 
Reunamon (2007, 109–110) mukaan nykyisyyttä arvostamalla arvostamme las-
ta, vanhempia, työyhteisöä ja itseämme. Olemassa olevan hyvän ei saa antaa 
tulla näkymättömäksi ja itsestään selväksi. Toiminnan arvo on huomattava. Mi-
käli näin ei toimita, on vaarana, että arvokkaatkin asiat muuttuvat selviöksi. Us-
kon, että perehdytys on yksi niistä osa-alueista, jossa vaarana voi juurikin olla 
selviöksi tuleminen, varsinkin silloin kun se koetaan monilta osin hyvin toimivak-
si. Toiminta suoritetaan tietyllä kaavalla, eikä tilannetta välttämättä oteta usein-
kaan keskusteluun. Mielestäni juuri tilannetta tarkastelemalla ja asettamalla sille 
tavoitteita, autetaan koko työyhteisöä toimimaan perehdytystilanteessa tavoit-
teellisesti ja keskittymään samoihin asioihin. On ehkä tarpeen säännöllisesti 
muistella, että perehdytystilanteessa luodaan ensihetket yhteistyölle perheen 
kanssa.  
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Päivähoidon aloituksesta puhutaan muuntuvana prosessina, joka rakentuu so-
siaalisesti, etenee ajallisesti ja sitä yhdessä luovat kaikki, jotka siihen osallistu-
vat (Munter 2001, 57). Lapsen emotionaalista kuormitusta voidaan ennaltaeh-
käistä suunnitelmallisuudella päivähoidon alkaessa. On hyvä, että lapsi tutustuu 
päiväkotiin ensiksi vanhemman kanssa, ja sen jälkeen hiljalleen alkavat pidem-
mät päivät ilman vanhempia. (Munter 2001, 56). 
 
Kyselyaineisto osoittikin, että huoltajat pitävät yhtenä tärkeimmistä asioina pe-
rehdytyksessä tutustumiskäyntiä ennakkoon kiireettömässä ilmapiirissä sekä 
käytännön asioiden informoimista ennen päivähoidon aloitusta. Osa vanhem-
mista kertoi palautteessaan, että ei ollut ollut tietoinen siitä, että tutustuminen 
ennen päivähoidon aloitusta on mahdollista. Aloitusprosessin selkeyttäminen 
onkin ollut yksi puheenaiheista, jonka tiimoilta olen yhteystyöryhmässä ajatuksia 
käynyt läpi.  
 
Päivähoidon aloituksessa mielikuvia ja tunteita herää niin huolesta kuin innos-
tuksestakin. Aikuisilla on kyky valmistautua muutokseen, mutta lapsella ei. 
Vaikka aikuinenkaan ei voi ennustaa tulevaa aloituksen suhteen, on aikuisilla 
välineet käsitellä asiaa monipuolisesti. Lapsi on täysin riippuvainen aikuisista 
muutoksen keskellä. (Munter ym. 2001, 35).  On tärkeää, että päivähoidon hen-
kilökunta palaa aina uuden perheen aloittaessa niin sanotusti alkuun. Vaikka 
perehdytyksestä ja uuden perheen tapaamisesta tulisikin päivähoidon työnteki-
jöille tuttua, toivon, että perehdytys haastaa myös työntekijää miettimään aloi-
tusta aina uuden perheen aloittaessa. Siksi mielestäni perehdytys on tärkeä 
teema nostaa aina ajoittain puheenaiheeksi.  
 
Vaikka itsekin olen työssäni nostanut perehdytyksen paljolti huoltajien näkökul-
masta, haluan korostaa myös lapsen roolia. Lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja 
turvaa aloituksessa valtavasti. On ymmärrettävä, että lapsi tarvitsee paljon ai-
kuisen ohjausta ja tukea uudessa tilanteessa. Mikäli aikuinen ei huolehdi lapsen 
turvallisuuden ja hallinnan tunteen säilymisestä, epätoivo ja epävarmuus täyttä-
vät lapsen mielen (Munter, 2001, 35). 
 
Toivon opinnäytetyöni tuotoksena tulleen sähköisen materiaalin ja tiimissä käy-
tyjen hyvien keskusteluiden tuoneen mukanaan hyvää.  Toivon niiden lisänneen 
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hyvää keskustelua perehdytystilanteisiin liittyen ja käytäntöön asti päästessään 
helpottavan vanhempien huolta ja jännitystä päivähoidon aloituksen suhteen 
edes hieman. Se riittää. Toivon myös, että se välittäisi vanhemmille hieman 
varhaiskasvatuksen monipuolisuutta ja antaisi tunteen, että työtä tehdään sy-
dämellä ja lasta ajatellen. Haluan ja toivon, että Vellamon pienten ryhmän hyvät 
käytänteet tulisivat näkyviksi jo päivähoidon aloitustilanteessa.  
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8 POHDINTA 
 
8.1 Opinnäytetyöprosessi 
 
Koen ensivaikutelmat ja aloitukset elämän erilaisissa tilanteissa erittäin tärkeinä 
ja olen iloinen, että opinnäytetyönikin liittyy tähän tematiikkaan. Mielestäni on 
tärkeää kiinnittää paljon huomiota perheiden päivähoidon aloitukseen, sillä se 
on elämäntilanteena suuri muutos perheille. Perehdytystilanteen myötä voimme 
tuoda esiin monipuolisesti vanhemmalle kaiken sen, mitä varhaiskasvatus muun 
muassa moninaisuudessaan tarjoaa ja toivottavasti näin myös hieman vähentää 
vanhemman huolta.  
 
Esittelin tehtyä sähköistä perehdytysmateriaalia Ainolan tiimipalaverissa työnte-
kijöille. Sain lämpimän vastaanoton ja hyvää palautetta. Positiivinen palaute 
kannusti ja antoi merkitystä tekemälleni työlle. Työntekijät kokivat sähköiselle 
materiaalille olevan kysyntää ja sanoivat, että ottavat sen mielellään käyttöön 
kun se valmistuu. Työntekijät antoivat minullekin uudenlaisen näkökulman - he 
kokivat, että sähköinen materiaali toimisi perehdyttämisen työkaluna myös esi-
merkiksi opiskelijoiden kohdalla. Tiimi koki, että sähköisen materiaalin avulla 
tärkeät tiedot eivät huku, ja materiaalin selaaminen vaikkapa matkapuhelimelta 
koettiin näppäräksi.  
 
Kiinnostavaa olisi tutkia myöhemmin millaiseksi sähköinen materiaali on koettu 
ja kuinka se on toiminut käytännössä. Uskon, että palaankin ryhmään tieduste-
lemaan kokemuksia, kun se on ensimmäisillä perheillä ollut käytössä. Materiaa-
lin helppo muokattavuus toimii tukena, mikäli materiaali herättää samoja kysy-
myksiä tai ihmetyksiä eri perheiden kohdalla. 
 
Mielenkiintoinen jatkotutkimuksen aihe olisi myös selvittää kuinka sähköinen 
perehdytysmateriaali on toiminut tukena päivähoidon aloituksessa tai kuinka se 
on avautunut esimerkiksi sellaiselle henkilölle, joka ei ole ollut perehdystilan-
teessa mukana. Myös materiaalin kehittäminen kokemusten perusteella olisi 
kiinnostavaa ja mielekästä. 
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Aineistoin rikastamiseksi olisin voinut käyttää esimerkiksi haastattelua yhtenä 
tutkimusmenetelmänä. Haastattelun avulla olisin voinut syventää vanhemmilta 
saamaani palautetta. Toisaalta myös jäsennetty haastattelu työntekijöille olisi 
voinut antaa lisäeväitä materiaalin työstämiseksi. Valitettavasti itselläni ei ollut 
aikaa paneutua tähän niin syvällisesti. 
 
 
8.2 Eettisyys ja luotettavuus 
 
Opinnäytetyöprosessini ideapaperista lopulliseen muotoonsa vei huomattavasti 
enemmän aikaa, kun alun perin suunnittelin. Kyselylomake oli laadittu mahdolli-
simman reliaabeliksi, joten sen käyttäminen myöhäisemmässä vaiheessa oli 
mahdollista. Reliaabeliudella tarkoitetaan tutkimuksen kykyä antaa ei- sattu-
manvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym. 2015, 231).  
 
Kyselylomakkeen laadin niin, että sen tarkoitus ei ollut johdatella vastaajia. Ky-
selylomake oli laadittu mahdollisimman validiksi. Tavoitteena oli saada palautet-
ta perehdytyksestä juuri sellaisena kuin se oli koettu ja käsitellä vastauksia ko-
konaisuutena sekä ottaa huomioon kaikki saamani palautteet. Halusin kuulla 
sekä hyväksi koettua, kuin kehittävääkin palautetta. Olen perustellut työssä te-
kemäni valinnat yhteistyöryhmälleni ja työskennellyt vuorovaikutuksessa ryh-
män kanssa.  
 
Olen ollut valmis kertomaan opinnäytetyöprosessistani siitä kiinnostuneille koko 
prosessin ajan. Jaoin vanhemmille yhteystietoni saatekirjeen lisänä mahdollisia 
lisäkysymyksiä ajatellen. Yhteydenottoja tai lisätiedusteluja koskien prosessia ei 
kyselyn aikana tullut. 
 
Olen säilyttänyt huolellisesti saamiani lomakkeita, eikä vastaajien henkilöllisyys 
ole tullut ilmi missään vaiheessa minullekaan. Kun opinnäytetyöprosessini on 
täysin valmis, hävitän tutkimusaineiston. Keräämän aineiston perusteella minun 
on mahdotonta tunnistaa vastaajan henkilöllisyyttä.  
 
Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta vahvistaa, kun tutkija selostaa tarkkaa 
tutkimuksen toteutuksen (Hirsjärvi ym. 2015, 232). Olen Kuviossa 1. pyrkinyt 
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visuaalisesti kuvaamaan opinnäytetyöprosessini sellaisena kuin se on toteutu-
nutkin, jotta lukija saisi mahdollisimman kattavan kuvan tekemästäni työstä. 
Luotettavuutta lisää, kun kerrotaan totuudenmukaisesti missä ja miten aineisto 
on kerätty. Tutkimusselosteita on mahdollista rikastuttaa autenttisilla dokumen-
teilla tai suorilla haastatteluotteilla. (Hirsjärvi ym. 2015, 233.) Luvussa 5 olen 
esitellyt muutamia lainauksia kyselylomakkeista.  
 
Kuvasin sähköistä materiaalia varten Vellamon päiväkodin tiloja. Mahdolliset 
kuvissa näkyvät lasten nimet tai kasvokuvat on peitetty. Kuvien perusteella ei 
siis voi saada ilmi myöskään kuvaushetkellä päivähoitosuhteessa olleiden las-
ten henkilöllisyyksiä. Esimieheni sekä ryhmän lastentarhanopettaja on tarkista-
nut sähköisen materiaalin ennen sen julkistamista vanhemmille. Vuorovaikutus 
ja keskustelu myös esimiesteni kanssa opinnäytetyöhöni liittyen on ollut avointa 
koko opinnäytetyöprosessin ajan. 
 
Olen käyttänyt opinnäytetyössäni kyselylomaketta, jotta aineisto olisi kattavaa. 
Olen hyödyntänyt opinnäytetyötä tehdessäni lähteitä, jotka ovat suhteellisen 
uusia. Ilokseni päivähoidon aloitukseen liittyen löytyi melko kattavasti materiaa-
lia. Koulun suosittelemat teokset ovat olleet kattavia ja monipuolisia.  
 
Kehitysideana mietin, että olisin voinut saatekirjeessä kertoa tarkemmin millai-
nen sähköisestä materiaalista on tarkoitus tulla tai eritellä tarkemmin mitä mate-
riaalin avulla on tarkoitus tukea. Opinnäytetyöprosessin kautta syvensin kuiten-
kin omaa osaamistani moniltakin osin. Aiheeseen perehtyminen lisäsi näkemys-
täni päivähoidon aloitukseen ja jäsensi ajatuksiani perehdytystilanteisiin liittyen. 
Kehittävän työotteen sisäistäminen syveni ja yhteistyön merkitys työyhteisössä 
korostui opinnäytetyöprosessini aikana.  
 
Vaikka perehdytysmateriaalin tiedot ovatkin julkisia, tarkoituksenani ei ole levit-
tää materiaalia sähköisesti. Keskustelin ryhmän lastentarhanopettajan kanssa 
ja päätimme suojata myös materiaalin salasanalla. Salasana annetaan ryhmäs-
sä aloittaville perheille. Materiaalin suojaamisella salasanalla on tarkoitus mini-
moida materiaalin mahdollista väärinkäyttöä ja siitä syystä kansion linkkiä ei ole 
myöskään tähän opinnäytetyöhön julkistettu.  
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LIITTEET 
 
Liite 1. Tiedote perheille 
Hei!  

 

Teen opinnäytetyötä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Tänä vuon-

na valmistuvan opinnäytetyöni tavoitteena on tuottaa sähköinen pe-

rehdytysmateriaali Vellamon päiväkodin Ainolan ryhmään. Materiaalin 

kokoamisen tueksi tiedustelisinkin nyt Teidän kokemuksianne päivä-

hoidon aloituksesta/perehdytyksestä Vellamossa oheisen lomakkeen 

avulla. 

 

Lomakkeeseen ei henkilöllisyyden paljastamiseksi tarvitse laittaa ni-

meä. Vastauslomakkeet tulevat vain minun käyttööni ja käytän vas-

tauksia vain opinnäytetyössäni perehdytysmateriaalin kokoamisessa. 

Hävitän lomakkeet, kun opinnäytetyöni on valmistunut.  

 

Vastaaminen on vapaaehtoista. Toivoisin kuitenkin saavani työhöni 

näkemystä huoltajien kokemuksista ja näin ottaa näitä asioita huomi-

oon materiaalia kootessani. 

 

 Täytetyn lomakkeen voit palauttaa Ainolan eteisen palautuslaatikkoon 

xx.xx.xxxx mennessä. Mikäli sinulla herää kysymyksiä kyselyyn liittyen, 

voit olla minuun yhteydessä. 

Lämmin kiitos! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Neea Mikola 

yhteystiedot
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Liite 2. Kyselylomake perheille 
 

KYSELYLOMAKE PERHEILLE 

 

1. Milloin lapsenne on aloittanut päivähoidon Vellamon päivähoi-

dossa? (vastaa kysymykseen vain vuosiluvulla, esim. 2018) 

__________________________________ 

 
2. Minkä arvosanan antaisitte kokonaisuudessaan perehdytyksel-

le Vellamon päiväkodissa?   

(1 = erittäin huono, 2=huono, 3=kohtalainen, 4= hyvä, 5= erittäin hyvä) 

   1  2  3           4       5 perehdytystä ei ollut  

 
 
3. Koetko tutustumiskäynnin ennen päivähoidon aloitusta tär-

keänä? 

                  Kyllä   En     En osaa sanoa 

 
 
4. Kokisitko mielekkäänä, että saisit perehdytysmateriaalia (Vel-

lamon päiväkodin esite, päiväjärjestys, kuvia ryhmästä ym.) kotiin 

sähköpostilla tutustumiskäynnin jälkeen? 

                   Kyllä     En           Ei merkitystä 
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AVOIMET KYSYMYKSET 
 

joihin voit vastata omin sanoin, esim. ranskalaisin viivoin tai jättää ha-
lutessa tyhjäksi 

 

5. Mikä päivähoidon perehdytyksessä jäi harmittamaan?  Onko jotain 

asiaa, johon olisitte halunneet apua/lisätietoa? Mistä olisit halunnut 

kuulla? 

 

 

 

6. Missä onnistuttiin perehdytyksessä? Mikä perehdytyksessä jäi mie-

leen/mitkä asiat olivat selkeitä? 

 

 

 

 

7. Kehitysehdotuksia/ideoita perehdytystilanteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            Paljon kiitoksia vastaamisesta!  

 

 

 

 


