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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää vanhempien ja lasten mielipiteitä Sairaala-

mäen päiväkodin päivähoidon laatuun, painottuen enemmän vanhempien mielipiteen 

selvittämiseen.  Tavoitteena oli antaa tietoa päiväkodin laadusta, vahvuuksista, heik-

kouksista ja kehittämistarpeista ja myös saada kyseinen päiväkoti kehittämään toimin-

taansa vanhemmilta saatujen palautteiden pohjalta. Koska kyseessä oli yksityinen päi-

väkoti, tilaajana toimi Sairaalamäen päiväkotiyhdistys ry. 

 

Opinnäytetyö on luonteeltaan määrällinen tutkimus mutta laadullisen tutkimuksen 

piirteitä on myös mukana. Tiedonkeruumenetelmänä vanhempien mielipiteen selvit-

tämiseen käytettiin strukturoitua lomakekyselyä, jossa oli muutama avoin kohta va-

paan mielipiteen esittämiseen. Kyselyyn vastasi 28 vanhempaa ja vastausprosentiksi 

muodostui 76 %. Keskimääräistä korkeampi vastausprosentti on yksi opinnäytetyön 

luotettavuuden ilmaisin. Lapsien mielipiteen selvittämisessä tiedonkeruumenetelmänä 

käytettiin teemahaastattelua, joka toteutettiin ryhmähaastatteluna. Haastatteluun osal-

listui 3−5-vuotiaiden ryhmän 15 lapsesta 11 lasta. 

 

Tutkimustuloksina nousi esille, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä päi-

väkodin toimintaan, henkilökuntaan, hoidon laatuun ja yhteistyöhön. Päivähoitotoi-

miston henkilökunnan toimintaan oltiin myös pääsääntöisesti melko tyytyväisiä lu-

kuun ottamatta muutaman vanhemman mielipidettä hoitopaikan saannista. Kaikkien 

vastausten keskiarvon mukaan päiväkodin arvosanaksi tuli 4,4 asteikolla 1−5. Kes-

kiarvo kuvaa hyvin vanhempien tyytyväisyyttä päiväkodin toimintaan ja hoidon laa-

tuun. Vanhemmat toivoivat päiväkodin sisätiloja viihtyisämmiksi ja ulkotiloja varsin-

kin talvella turvallisimmiksi. Myös lapset olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä päiväko-

din toimintaan. Lapset toivoivat kuitenkin lisää virikkeitä niin ulos kuin sisälle.  
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The purpose of this bachelor’s thesis was to study parents’ and children’s opinions on 

the quality of day care at the Sairaalamäki day-care centre, the main focus being on 

the parent’s opinions. The goal was to offer information about the quality, strengths, 

weaknesses and development needs of the day-care centre, and also to have the chosen 

centre to evolve their operations based on the feedback from the parents. Because the 

day-care centre in question was a private one, the commissioner of the study was 

Sairaalamäen päiväkotiyhdistys ry. 

 

The nature of the bachelor’s thesis is quantitative but it also includes some features of 

qualitative research. Structured surveys including a few blank spaces for free expres-

sion of opinions were used to gather information from parents. Altogether 28 parents 

answered the survey and the final percentage answering was 76%. The above average 

percentage of answers is one of the indicators of reliability in our thesis. To find out 

children’s opinions we used a themed interview, which we carried out as a group in-

terview. There were eleven of fifteen children from the age group between three and 

five attending the interview. 

 

The survey results showed that parents are generally satisfied with the actions, staff, 

co-operation and quality of day care in the day-care centre. Parents are also generally 

satisfied with the actions of the day care centre’s staff with the exception of a few par-

ents opinions on the availability of day-care for their children. The average of all an-

swers was 4.4 on a scale from one to five. The average depicts well the parent’s satis-

faction with the day-care centre’s operations and the quality of day care. The parents 

expressed their hope for an improvement to the cosiness of the interiors and the safety 

of the yard during winter. The children were also mainly satisfied with the day-care 

centre’s operations, but they desired for greater in indoor and outdoor activities.  
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1 JOHDANTO 

2000− lukua on pidetty varhaiskasvatuksen laadun kehittämisen vaiheena. Tämä nä-

kyy lasten vanhempien aktiivisena roolina palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä.  

(Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2009, 85.) Opinnäytetyö on päivähoitoyksiköl-

le oleellinen heidän toiminnan kehittämisen kannalta. Kyseiseen päiväkotiin ei ole ai-

empaa samankaltaista tutkimusta tehty. Toiminnan kehittämisessä on tärkeää huomi-

oida sekä lasten että heidän vanhempiensa mielipiteitä. Opinnäytetyö pyrkii antamaan 

vastauksen laadukkaasta päivähoidosta vanhempien ja lasten näkökulmasta. Tutki-

muksen tulosten avulla pyritään saamaan päiväkodin henkilöstö tietoisiksi vanhempi-

en kehitysideoista. Tutkimus pyrittiin toteuttamaan siten, että työelämätaho hyötyisi 

siitä mahdollisimman paljon. 

Opinnäytetyömme on ajankohtainen, koska yksityisen päivähoidon laadun tutkiminen 

ja seuranta on ollut 2000-luvulla vähäisempää kuin kunnallisten päivähoidon. Sosiaa-

li- ja terveysministeriön selvityksen tuloksissa nousi esille, että 23 % kunnista 

(35/155) ei suorita ollenkaan yksityisen päivähoidon laadun seuraamista. Säännölli-

sesti seurantaa suoritti vain 47 % (74/155), kun muilla päivähoitomuodoilla sama luku 

oli yli 70 %. (Alila 2003, 16–17.) 

Laatua on tutkittu varhaiskasvatuksessa melko paljon ja monipuolisesti, mutta lapsi- ja 

perhenäkökulma ovat vielä jääneet tutkimustiedon katveeseen. Viime vuosina kuiten-

kin varhaiskasvatuksen laatututkimuksissa vanhempien tyytyväisyyden tutkiminen on 

kasvanut. Vanhempia on alettu nähdä asiakkaina, ja heidän näkökulmansa ohjaavat 

päivähoitovalintoja. Lisäksi kaikkien eri osapuolten näkökulmat ovat tärkeitä ja kes-

keisiä laatua määriteltäessä, ja päivähoidon laatua pidetäänkin dynaamisena ja subjek-

tiivisena käsitteenä. (Hujala, Parrila, Lindberg, Nivala, Tauriainen & Vartiainen 1999, 

162; Kronqvist & Jokimies 2008, 14.) 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden eli lasten ja heidän vanhempien 

mielipidettä Sairaalamäen päiväkodin päivähoidon laatuun. Työmme oli laadunarvi-

ointi päiväkodille. Tarkoituksena oli huomioida vanhempien ja lasten mielipiteitä ja 

pyrkimyksenä oli saada päiväkoti kehittämään toimintaa mielipiteiden pohjalta.  

Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat varhaiskasvatus, päivähoito, kasvatus-

kumppanuus ja laadunarviointi. Käsitteet ovat määritelty teoriaosuudessa, ja teoria ra-
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kentuu näiden käsitteiden ympärille. Varhaiskasvatusta ohjaavat lait ja asetukset luo-

vat perustan varhaiskasvatuspalveluiden toteuttamiselle. Valtakunnallinen ja päivähoi-

toyksikön oma varhaiskasvatussuunnitelma luo pohjan kasvatukselliselle toiminnalle 

ja sen suunnittelulle. Kasvatuskumppanuus on tärkeä osa vanhempien ja kasvattajien 

välisessä vuorovaikutuksessa. Se on myös tärkeä osa laadukasta päivähoitoa. Laatutyö 

on asiakkaan tarpeisiin vastaamista ja laadunhallinta sisältää kaiken sen, mitä laadun 

varmistamiseksi tehdään. Työmme on rajattu lasten ja vanhempien näkökulman selvit-

tämiseen ja tämä näkyy selkeästi myös teoriaosuudessa.  

2  VARHAISKASVATUS 

2.1 Mitä on varhaiskasvatus?  

”Varhaiskasvatus on pienten lasten eri elämänpiireissä tapahtuvaa kasvatuksellista 

vuorovaikutusta, jonka tavoitteena on edistää lapsen tervettä ja tasapainoista kasvua, 

kehitystä ja oppimista” (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11). Ensisijai-

sena tavoitteena varhaiskasvatuksessa on edistää lapsen kokonaisvaltaista hyvinvoin-

tia. Lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi takaa mahdollisimman hyvät kasvun, oppi-

misen ja kehittymisen edellytykset. Hyvinvoinnin edistämiseksi lapsen terveyttä ja 

toimintakykyä vaalitaan ja hänen perustarpeista huolehditaan mahdollisimman hyvin. 

Jotta perheiden ja kasvattajien yhteinen kasvatustehtävä muodostaa lapsen kannalta 

mielekkään kokonaisuuden, tarvitaan kiinteää yhteistyötä ja vuorovaikutusta, kasva-

tuskumppanuutta vanhempien ja kasvatuksen ammattilaisten välillä. (Karling, Ojanen, 

Sivén, Vihunen & Vilén 2008, 186, 196; Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2005, 11.) 

Varhaiskasvatuksessa keskeisenä voimavarana pidetään ammattitaitoista henkilöstöä. 

Laadukkaan varhaiskasvatuksen kannalta on hyvin olennaista, että kaikilla kasva-

tusyhteisön yksittäisillä kasvattajilla on vahva ammatillinen osaaminen ja tietoisuus. 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) 

Lasten päivähoitolain yleisten säädösten 1. luvun 1. §:n mukaan päivähoidolla tarkoi-

tetaan lapsen hoidon järjestämistä päiväkotihoitona, perhepäivähoitona, leikkitoimin-

tana tai muuna päivähoitotoimintana. Lasten päivähoitolain 2a §:n mukaan päivähoi-

don tavoitteena on tukea päivähoidossa olevien lasten koteja näiden kasvatustehtäväs-

sä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehittymis-
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tä. Päivähoidon tulee tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpöiset ihmissuhteet, 

lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen lähtökohdat huomioon 

ottaen suotuisa kasvuympäristö. (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36. 1: 1, 2a.) 

 Asetus lasten päivähoidosta sisältää normeja liittyen esimerkiksi päivähoitopaikan 

hakemiseen ja päivähoidon osa- tai kokopäiväisyyteen. Lisäksi asetus sisältää normeja 

hoito- ja kasvatustehtävissä toimivien henkilöiden määrään suhteessa muuhun henki-

lökuntaan, hoito- ja kasvatustehtävissä toimivien henkilöiden ja lasten määrän väli-

seen suhteeseen sekä päivähoitopaikan tarkistamiseen. (Alila & Parrila, 2004, 12.)  

Lastensuojelulaki ohjaa osaltaan myös varhaiskasvatuksen toimintaa. Lastensuojelu-

lain yleisten säädösten 1. luvun 1. §:n mukaan lain tarkoituksena on turvata lapsen oi-

keus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuo-

liseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelulain 2. §:ssä tode-

taan, että lapsen vanhemmilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista. Lasten ja 

perheiden kanssa toimivien viranomaisten on tuettava vanhempia ja huoltajia heidän 

kasvatustehtävässään ja pyrittävä tarjoamaan perheelle tarpeellista apua riittävän var-

hain sekä ohjattava lapsi ja perhe tarvittaessa lastensuojelun piiriin. (Lastensuojelulaki 

13.4.2007/417. 1: 1, 2.) 

2.2 Varhaiskasvatuspalvelut 

”Varhaiskasvatusta järjestetään valtakunnallisten linjausten mukaisesti varhaiskasva-

tuspalveluissa, joita ovat päiväkotitoiminta, perhepäivähoito sekä erilainen avoin toi-

minta.”(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11). Yhteiskunnan tarjoamaa 

varhaiskasvatusta on mahdollista saada kuntien tai yksityisten järjestämässä päivähoi-

dossa, esiopetuksessa sekä aamu- ja iltapäiväkerhoissa. Varhaiskasvatuspalvelut on 

keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden sosiaalipalveluissa ja tukijärjestelmäs-

sä. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lap-

sen kasvatusta, sillä vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. (Järvinen 

ym. 2009, 98.)  

Kunnilla on lakisääteinen velvollisuus huolehtia kunnissa asuvien lapsiperheiden las-

ten päivähoidon järjestämisestä. Yhteiskunta takaa laadullisesti hyvän päivähoidon 

saatavuuden siten, että kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua palveluihin riippu-

http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4iv%C3%A4koti
http://fi.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4iv%C3%A4koti
http://fi.wikipedia.org/wiki/Esikoulu
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matta perheen yhteiskunnallisesta asemasta tai asuinpaikasta. (Järvinen ym. 2009, 97–

98.) 

Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on oikeus vanhempainvapaan jälkeen kunnan jär-

jestämään päivähoitoon. Vanhemmat voivat valita subjektiivisen oikeuden ja kunnissa 

olevan tarjonnan perusteella sopivimman varhaiskasvatuspalvelun.  Päivähoitopaikkaa 

haetaan omasta kunnasta ja se tulisi suorittaa neljää kuukautta aikaisemmin kuin hoi-

don tarve alkaa. Päivähoitolain 2. luvun 11. §:n mukaan laki velvoittaa kuntia järjes-

tämään päivähoitoa siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin, kun kunnassa 

esiintyvä perheiden tarve edellyttää. Palvelut voivat olla hyvinkin monimuotoisia ja 

hoidon tarve voi vaihdella muutamasta tunnista ympärivuorokautiseen hoitoon.  (Val-

tioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002; 

Järvinen ym. 2009, 98; Päivähoitolaki 2:11)  

Päivähoito kuuluu kuntien järjestämiin lähipalveluihin; päivähoito järjestetään lähellä 

lapsiperhettä. Varhaiskasvatuspalveluiden mukaista toimintaa voidaan järjestää ja to-

teuttaa uudella tavalla, esimerkiksi lastenneuvolan, varhaiskasvatuksen, esi- ja perus-

opetuksen palvelukokonaisuuksina. Hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuutta 

voidaan järjestää myös erilaisina kokonaisuuksina lapsiperheiden tarpeiden mukaan, 

esimerkiksi hyvinvointineuvoloissa, perhekeskuksissa tai koulukeskuksissa. Hyvän 

varhaiskasvatus palvelukokonaisuuden luominen vaatii kunnalta toimivaa vuorovaiku-

tuksellista yhteistyötä eri palveluiden ja perheiden kanssa. (Järvinen ym. 2009, 98.) 

3 KASVATUSKUMPPANUUS OSANA LAADUKASTA PÄIVÄHOITOA 

3.1 Kasvatuskumppanuus 

Kasvatuskumppanuus on eräs keino saavuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskas-

vatuksessa kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja kasvatushenkilöstön 

tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen pro-

sessien tukemisessa. Tämä kuitenkin edellyttää keskinäistä luottamusta, tasavertai-

suutta ja toistensa kunnioittamista. Vanhemmilla on aina lastensa ensisijainen kasva-

tusoikeus ja -vastuu sekä oman lapsensa tuntemus. Vanhempi voi luottaa siihen, että 

lapsen tarpeet ja toiveet tulevat kuulluksi, nähdyksi, vastaanotetuksi ja jaetuksi. Kas-

vattajan tuleekin huolehtia lapsen edun huomioon ottamisesta päiväkodin arjessa, mi-

kä on myös osa laadukasta päivähoitoa. Kun päiväkodin perustehtävän toteutumisesta 
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on huolehdittu, niin arjen kasvatus näkyy laadukkaana hoitona ja lapselle voidaan tar-

jota yksilöllisesti tukea tarpeiden mukaan. (Myöhänen & Kallio & Viitanen 2005, 19; 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31; Kaskela & Kekkonen 2006, 21; 

Koivunen 2009, 31.) 

Henkilöstöllä on koulutuksensa antama ammatillinen tieto ja osaaminen sekä vastuu 

kasvatuskumppanuuden ja tasavertaisen yhteistyön edellytysten luomisesta. Kasvatus-

kumppanuudessa on kysymys vanhempien ja henkilöstön asennoitumisesta yhteiseen 

kasvatustehtävään ja sen konkreettisesta organisoinnista ja sopimisesta molemmille 

osapuolille sopivalla tavalla. Kasvatushenkilöstöllä on aina ensisijainen vastuu sisäl-

lyttää perhekohtaisesti kasvatuskumppanuus luontevaksi osaksi lapsen varhaiskasva-

tusta alusta alkaen. Kasvatuskumppanuus on aina ammatillista toimintaa, jossa van-

hemmille järjestetään mahdollisuuksia osallistua lastaan koskeviin keskustelutilai-

suuksiin. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31: Kaskela & Kekkonen 

2006, 18.) 

Kasvatuskumppanuus lähtee aina lapsen tarpeista ja lapsen edun toteutumisesta (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 31). Tavoitteena kasvatuskumppanuudella 

on, että lapsi toimijana ja oman elämänsä kokijana tulee kokonaisvaltaisesti nähdyksi, 

ymmärretyksi ja kannatelluksi. Lapsen leikin, toiminnan, kokemusten, tarpeiden ja 

toiveiden havainnointi ja havaitseminen ovat keskiössä. On hyvin merkityksellistä, 

mitä lapselle puhutaan ja millä tavoin. Kasvatuskumppanuuden tavoitteena on myös 

asteittain syventää kasvattajien ja vanhempien kohtaamisia. Pyrkimyksenä on, että 

lapsen asiat ja elämäntilanteet päivähoidossa ja perheessä tulevat vastaanotetuksi ja 

jaetuksi kunnioittavassa, tasavertaisessa ja avoimessa vuoropuhelussa. (Kaskela & 

Kekkonen 2006, 17.) 

Kasvatuskumppanuudessa koti ja päivähoito tuodaan lähelle toisiaan (Kaskela & 

Kekkonen 2006, 20). Kun kasvatuskumppanuudella on myönteinen ilmapiiri hoitopai-

kassa, se lisää myös kasvatuksen johdonmukaisuutta kotona. Lakiin lasten päivähoidosta 

on myös kirjattu perheiden ja päivähoidon kasvatuskumppanuus, jonka yhtenä tehtävänä 

on tukea vanhempien kotona tehtävää kasvatustyötä. (Myöhänen ym. 2005, 19–21.) 

Kasvatushenkilöstö osallistuu vanhempien rinnalla lapsen päivittäiseen kasvatukseen 

ja hoitoon. Vanhemmilla on mahdollisuus jakaa kasvatusvastuutaan päivähoidon 

kanssa, joka luo tilan ja tarpeen henkilöstön ja vanhempien kasvatuskumppanuudelle. 
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Kasvatuskumppanuudessa työntekijä ei asetu ensisijaisesti tukeakseen vanhempaa 

vaan asettuu tämän rinnalle luodakseen vanhemmalle kokemuksen siitä, että henkilös-

tö toimii lasta koskevissa asioissa yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. (Kaskela 

& Kekkonen 2006, 20.) 

3.2 Kasvatuskumppanuuden pääperiaatteet 

Kasvatuskumppanuutta ohjaaviin periaatteisiin kuuluu kuuleminen, kunnioitus, luot-

tamus ja dialogi. Kuuntelu ja toisen kuuleminen ovat vuoropuhelun keskeisimpiä asi-

oita. Kuuleminen ei ole vain taito vaan suhde toiseen ihmiseen. Kuulevassa suhteessa 

on osattava asettua kuulemaan toisen ihmisen asiaa, ajatuksia ja puhetta. Toiselle ih-

miselle kuuleva suhde näyttäytyy aitona kiinnostuksena, empaattisuutena ja rehelli-

syytenä. Kuuntelijan on kyettävä luomaan turvallinen ja myönteinen ilmapiiri, jotta 

kuunteleminen onnistuu. Kuuntelijalla on oltava halua ja uskallusta ottaa vastaan se, 

mitä toinen viestittää. Kuunteleminen voi joskus olla riskinottamista ja sen vuoksi 

vaatii erilaisten tunteiden sietämistä: suuttumusta, ahdistusta, hämmennystä. (Kaskela 

& Kekkonen 2006, 32.) 

Ihmisen kaipuu on tulla hyväksytyksi sellaisenaan kuin on, ilman ehtoja. Kunnioittava 

asenne on toisen ihmisen arvostamista ja hyväksymistä. Avoimuus ja myönteisyys 

auttavat ihmistä ymmärtämään, että häntä kunnioitetaan ja arvostetaan oikeasti. Kun-

nioittavan suhteen luominen on aina haaste erilaisuuden kohtaamisessa: esimerkiksi, 

erilaisen perheen, erilaisen perhekulttuurin ja erilaisten arvojen. Kuuntelemalla voi-

daan oppia hyväksymään, kunnioittamaan ja ymmärtämään toista ihmistä. Toimimalla 

ja puhumalla rehellisesti ja avoimesti voidaan osoittaa toiselle kunnioitusta. (Kaskela 

& Kekkonen 2006, 34.) 

Kuulemisen ja kunnioituksen periaatteista rakentuu luottamus. Luottamuksen synty-

minen vaatii aikaa, yhteisiä kohtaamisia ja vuoropuhelua. Monien vanhempien mie-

lessä luottamus päiväkodin työntekijöihin rakentuu työntekijän ja lapsen välisestä suh-

teesta, siitä millä tavoin työntekijät välittävät tietämystään ja tuntoisuuttaan lapsesta. 

Vanhemmissa herää luottamusta ja turvallisuutta lapsen hyvästä hoidosta, kun kasvat-

tajalla on sensitiivinen suhde lapseen. (Kaskela & Kekkonen 2006, 36.) 

Luottamusta rakentaa myös vanhempien mahdollisuus vaikuttaa lapsensa hoitoon, 

kasvatukseen ja opetukseen liittyviin asioihin. Vanhemmat kokevat voivansa osallis-
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tua oman lapsensa kasvuun ja kehitykseen konkreettisemmin, kun päivähoidossa on 

mahdollista huomioida vanhempien ajatukset, kasvatuskäsitykset ja toiveet. Ihmiset 

vaativat eripituisia aikoja, voidakseen luottaa toiseen ihmiseen. Luottamuksen syntyyn 

vaikuttavat ihmisen aikaisemmat kokemukset ja muistot samankaltaisista tilanteista ja 

asioista. Kasvatuskumppanuuden keskeisenä tavoitteena on luoda luottamuksellinen 

ilmapiiri kaikelle kasvattajien ja vanhempien vuoropuhelulle. (Kaskela & Kekkonen 

2006, 36.) 

Dialogin avain on kuulemisessa, ja vain kuuleva suhde voi synnyttää aitoa vuoropuhe-

lua. Dialogisessa vuoropuhelussa on tilaa kaikkien osapuolten tulla näkyviksi omine 

ajatuksineen. Dialogi toteutuu tasa-arvoisessa puheessa, jossa toisen tietämys ei ole 

merkityksellisempää tai arvokkaampaa kuin toisen osapuolen. Dialogissa luodaan yh-

teistä ymmärrystä ja sovitetaan yhteen erilaisia tulkintoja todellisuudesta. Hyvän il-

mapiirin luominen kasvattajien ja vanhempien välille on tärkeää dialogisessa kasva-

tusilmapiirissä. Varhaiskasvatuksessa kasvattaja kertoo omat näkemyksensä oman 

ammatillisen tietämyksensä pohjalta. Vanhemmat tuovat puolestaan ainutlaatuista tie-

tämystä vanhemmuudesta ja omista kasvatusnäkemyksistä sekä perheen omasta kult-

tuurisesta ilmapiiristä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 38; Koivunen 2009, 32. ) 

Joskus vanhempien ja kasvattajan näkemykset lapsen kasvatuksesta saattavat olla eri-

laiset ja ristiriitoja saattaa syntyä, esimerkiksi kasvattajalla saattaa syntyä huoli lap-

seen liittyen, mitä vanhemmat eivät kuitenkaan näe. Tällöin negatiivisia tunteita, ku-

ten suuttumusta, pettymystä ja pelkoa saattaa syntyä. Kasvattajan ammatillisuuteen 

kuuluu kuitenkin vanhemman kunnioitus ensisijaisena kasvattajana mutta mahdolliset 

huolet lapseen liittyen tulee aina pystyä nostamaan esille. Kasvattajan ammatillisuu-

teen kuuluu myös ammatillisuuden ja henkilökohtaisen erottaminen toisistaan, esi-

merkiksi ammatilliseen työotteeseen ei kuulu vanhempien sanomisista loukkaantumi-

nen. Vaikeissa tilanteissa kasvattajan tulee olla empaattinen ja ymmärtäväinen, koska 

lapsesta syntyvä huoli saattaa järkyttää vanhempia ja he tarvitsevat paljon tukea vai-

kean tilanteen syntyessä.  Kasvattajan ammatilliseen työotteeseen kuuluu vanhempien 

rauhallinen kuuntelu heitä kuitenkaan provosoimatta ja loukkaamatta. Kuunteluun 

eläytyminen ja rauhallisuus rauhoittavat myös vanhempia ja auttaa pääsemään hel-

pommin rakentavaan vuorovaikutukseen ja tilanteen ratkaisuun. (Koivunen 2009, 

167.) 
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4 VARHAISKASVATUKSEN LAATU JA SEN ARVIOINTI 

4.1 Laatukäsite ja laadunhallinta 

Laadunhallinta käsite sisältää kaiken sen, mitä laadun varmistamiseksi tehdään. Se on 

yleiskäsite laatutyölle. Keskeisintä laatutyössä on asiakkaan tarpeisiin vastaaminen. 

Laatu yhdistetään myös toiminnan kehittämiseen, suorituskyvyn parantamiseen, hen-

kilöstön muutosvalmiuteen sekä työntekijöiden hyvinvointiin ja avoimuuteen. (Vilén, 

Vihunen, Vartianen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 2006, 192; Järvinen ym. 2009, 

201) 

Varhaiskasvatustutkimus, teoria ja varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat luovat pohjan 

yhteisille laatukäsityksille. Varhaiskasvatuksen laadunhallinnan perusteina voidaan pi-

tää päivähoitoa ja varhaiskasvatusta ohjaavia dokumentteja ja asiakirjoja. Asiakirjat 

ohjaavat laadunhallintaa välittämänsä tiedon ja tavoiteasettelun kautta. Laadun hallin-

nan tueksi on laadittu useita valtakunnallisia asiakirjoja kuten Varhaiskasvatuksen val-

takunnallisia linjauksia ja Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. Linjaukset luovat 

perustan varhaiskasvatussuunnitelmien perusteille, joka ohjaa sisällön ja laadun toteu-

tumista valtakunnallisesti. Lait ja asetukset ohjaavat varhaiskasvatuksen laatua ja sää-

televät sen toteuttamisen ja järjestämisen vähimmäistasoa. Varhaiskasvatuksen kes-

keisimpiä laadun hallinnan taustalla olevia lakeja ovat päivähoitolaki- ja asetus, las-

tensuojelulaki- ja asetus sekä sosiaalihuolto laki- ja asetus. (Alila & Parrila 2004, 12; 

Järvinen ym. 2009, 201; Mikkola & Nivalainen 2009, 12; Vilén ym. 2006, 192.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa ja kunnissa laadittavissa varhaiskasvatus-

suunnitelmissa sekä kunkin yksikön omissa varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitel-

missa määritellään käsitys hyvästä ja laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja ne ovat osa 

laadunhallintaa. Kuntatasolla varhaiskasvatussuunnitelman tulee kuvata kunnan koko 

varhaiskasvatuksen yhteistä arvopohjaa sekä toteuttamisen ja kehittämisen lähtökoh-

tia.  Yksiköiden varhaiskasvatussuunnitelmissa on huomioitava sekä valtakunnan että 

kunnan linjaukset ja toiminnan toteuttamisen periaatteet. Niihin on myös kirjattu ole-

massa oleva arki ja käytännöt näkyviksi. Suunnitelmaan kirjataan ne asiat, joiden 

eteen ollaan valmiit tekemään työtä. (Alila & Parrila 2004, 12.; Järvinen ym. 2009, 

201; Mikkola & Nivalainen 2009, 12–14; Vilén ym. 2006, 192.) 
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Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon toteutumista ohjaavia ja sääteleviä lakeja ovat 

myös seuraavat lait: laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaati-

muksista (29.4.2005/272), laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 

(20.12.1996/1128), laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 

(22.9.2000/812), laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 

(14.6.2002/504), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (3.8.1992/734) ja 

perusopetuslaki (21.8.1998/628). (Alila & Parrila 2004, 13 – 14.)  

4.2 Laadun arviointi 

Varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa voidaan nähdä eri vaiheita. Ensimmäisen vai-

heen laatututkimukset 1970-luvulla keskittyivät päivähoidon vaikutuksiin lapseen lä-

hinnä äidin työssäkäynnin ja siihen liittyvien tekijöiden näkökulmasta.  1970–1980-

luvulla tutkittiin eri päivähoitomuotojen vaikutuksia lapseen. Tätä voidaan pitää toise-

na vaiheena laadun arvioinnissa. Kolmannen vaiheen tutkimus 1980- ja 1990-luvulla 

oli kasvu- ja kehitysympäristöjen pitkäaikaisvaikutusten tutkimisen aikaa. 1990−luvun 

loppupuolta voidaan kuvata siirtymäksi laadun tutkimuksen aikakauteen ja samalla 

laadusta itsestään on tullut tutkimuksen, arvioinnin ja kehittämisen kohde. (Kronqvist 

& Jokimies 2008, 12.) 

Laadun arviointi tekee varhaiskasvatuksen ja sen tavoitteet sekä toteuttamisen näky-

väksi. Laadunarvioinnin pyrkimyksenä on päivähoidon kasvatustoiminnan kehittämi-

nen ja laadukkaan toiminnan ylläpitäminen, laadunhallinta. Laadunarviointi kertoo 

hyvin siitä, mitä varhaiskasvatuksessa pidetään tärkeänä, miten lapsiin suhtaudutaan ja 

minkälaisia pedagogisia käytäntöjä käytetään. Laadunarviointi määrittelee päivähoi-

don ammatillisen työn ja se on kasvattajan ammatillisen toiminnan jäsentämistä sekä 

antaa perustaa oman ammatillisuuden kehittämiselle. (Turja & Hujala 2002, 44; Huja-

la, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 153.) 

Pyrkimys päivähoitokasvatuksen kehittämiseen on noussut keskeisimmäksi tehtäväksi 

laadun arvioinnille. Päivähoidon laadun arvioinnin tehtävänä voidaan pitää myös asi-

akkaiden näkökulman esiin nostamista entistä selkeämmin päivähoidon vaikuttajana ja 

laadun määrittäjänä. Laadun arviointi mahdollistaa vanhempien osallistumisen kasva-

tusta koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon sekä antaa vanhemmille tietoa päi-

vähoidosta. Perheille, päivähoitohenkilöstölle ja hallinnolle laadunarviointi antaa yh-

teisen perustan ja käsitteet keskustella päivähoitokasvatuksesta ja sen tavoitteista sekä 
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vahvuuksista ja kehittämishaasteista. Laadun arviointi on päivähoidon ja sen kasvatus-

toiminnan kehittämistyön perusta ja se mahdollistaa kentän äänen välittymisen pää-

töksentekoon. (Turja & Hujala 2002, 45; Hujala ym. 2007, 154.) 

5 LAATUTEKIJÄT  

Laatua arvioidessa voidaan erottaa neljä erilaista laatutekijää (kuva 1). Puitetekijät, 

jotka säätelevät päivähoidon laatua, ovat reunaehtoja laadukkaan päivähoidon toteu-

tumiselle. Välillisesti ohjaavat tekijät säätelevät laatua toiminnallisesti. Kasvatuspro-

sessiin liittyvät tekijät ja vaikutukselliset tekijät. Nämä neljä laatutekijää muodostavat 

yhdessä kokonaisuuden, jonka pohjalta päivähoitoa voidaan arvioida kattavasti ja mo-

nipuolisesti. Ne ovat myös toisistaan riippuvaisia; laadukkaisiin vaikutuksellisiin teki-

jöihin vaikuttaa laadukas kasvatusprosessi, mitä ohjaavat välilliset tekijät ja joita taas 

säätelee puolestaan puitetekijät. (Hujala ym. 2007, 162.)  

 

 

Kuva 1.  Päivähoidon laadunarviointimalli (Hujala ym. 2007, 162) 
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Hujalan ym. (2007) teos Päivähoidosta varhaiskasvatukseen on koottu varhaiskasva-

tuksen ansioituneiden tutkijoiden tekemien tutkimusten pohjalta. Hujalan ym. (2007) 

päivähoidon laadunarviointimalli on yleisesti tunnettu ja lainattu, joten päätimme tu-

keutua siihen. 

5.1 Palvelutaso - riittävyys ja saatavuus 

Suomessa on lainsäädännöstä ja itsehallinnosta johtuen suuri vastuu julkisten palve-

luiden saatavuudesta ja riittävyydestä. Hujalan ym. (1999) teoksessa esiintyvät Kainu-

lainen ja Niemelä (1996) kuvaavat palveluiden saatavuudella todellisia mahdollisuuk-

sia saada palveluita. Tällöin palveluiden piiriin hakeutumisen kynnys on matala, eikä 

esimerkiksi palveluiden käyttöä ohjaa leimautumisen pelko. Palveluiden saatavuuden 

muita kriteerejä ovat esimerkiksi uskottavuus luotettavuus ja käytön helppous. Käytön 

helppoudesta esimerkkinä läheinen sijainti ja sopivat aukioloajat. Sosiaali- ja terveys-

toimen palveluissa saatavuudella tarkoitetaan yleensä palvelun saannin nopeutta ja 

subjektiivisen oikeuden toteutumista. Palveluiden helppoa ja nopeaa käytettävyyttä 

voidaankin pitää tunnusmerkkinä hyvin toimivalle organisaatiolle. Palveluiden riittä-

vyydellä tarkoitetaan palveluiden kysynnän ja tarjonnan suhdetta väestöryhmittäin, 

esimerkiksi saavatko asiakkaat palveluita, joudutaanko sitä odottamaan ja saavatko 

asiakkaat palvelut tarpeeksi laajana. Kainulainen ja Niemelä (1996) tuovat myös esil-

le, että palveluiden riittävyyttä voidaan kuvata palveluiden määränä suhteessa asiak-

kaan tarpeisiin. Tällöin riittävyys myös kuvastaa palveluiden laajuutta ja kattavuutta.   

(Hujala ym. 1999, 80–81.) 

Usein palveluiden saatavuus ja riittävyys rinnastetaan toisiinsa. Yhdistettäessä kysei-

set termit, saadaan palvelutaso. Palvelutasossa painotetaan esimerkiksi henkilökunnan 

määrää ja heidän osaamista, palveluiden sijaintia, aukioloaikoja, asiakasjonoja, paikan 

yleisilmettä ja muita työntekijän työvälineisiin liittyviä tekijöitä. (Hujala ym. 1999, 

81.) 

On parempi käyttää termiä palvelutaso riittävyyden ja saatavuuden liittyessä varhais-

kasvatukseen, koska silloin viitataan laadullisiin ja sisällöllisiin tekijöihin. Suomessa 

lapsilla on subjektiivinen oikeus päivähoitoon ja päivähoitopaikkoja tulee olla tar-

peeksi saatavilla, jolloin termien määrällis-painotteiset vivahteet voivat kadota. Onkin 

tärkeää kiinnittää huomiota termien sisällöllisiin tekijöihin. Tällöin saatavuus voi 
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merkitä esimerkiksi, että vanhemmat voivat valita lapsensa päivähoito-muodon ja pal-

velu on laadultaan riittävän hyvää. (Hujala ym. 1999, 83.) 

5.2 Puitetekijät 

Hujalan ym. (2007) teoksessa esiintyvät Phillips (1987) ja Scarr ym. (1990) toivat te-

kemiensä tutkimusten tuloksissa esille, että ryhmän koko ja aikuinen–lapsi-ratio, eli 

aikuisten määrä suhteessa lapsiryhmän kokoon, ovat olennaisia laadunmäärittäjiä. 

Phillips (1987) toi myös tutkimustuloksina esille, että aikuinen–lapsi-ratio vaikutti 

selvästi lapsen verbaalisen ilmaisun määrään ja lasten leikkiin keskittymiseen. Samai-

sessa teoksessa esiintyvät myös Ochiltee (1994) ja Niiranen (1987) ovat tuoneet sa-

mankaltaisia tuloksia esille omissa tutkimuksissaan. Ochiltee (1994) toi esille, että ai-

kuinen–lapsi-ratio vaikuttaa myös alle kolmevuotiaiden lasten psyykkiseen olemuk-

seen ja käyttäytymiseen. Ryhmässä, jossa aikuisten määrässä suhteessa lasten määrään 

oli puutteita, lapset olivat apaattisempia eivätkä pystyneet keskittymään normaaliin 

olemiseen. Niirasen (1987) tekemässä ruotsalaistutkimuksessa nousi esille, että aikui-

nen–lapsi-ratiolla on vaikutusta lasten lisäksi myös aikuisten käyttäytymiseen. Kun 

aikuisten määrää lapsiryhmässä lisättiin, niin sen nähtiin vähentävän lasten ahdistunei-

suutta. Aikuisten poissaolot taas nähtiin vähenevän, kun lapset olivat kiinnostuneem-

pia ympäristöstään ja he leikkivät ja toimivat paljon enemmän yhdessä. Suuressa ryh-

mässä aikuiset keskittyivät enemmän lasten toiminnan valvontaan ja kurinpidollisiin 

toimiin. (Hujala ym. 2007, 163.)  

Suomessa käytettävä aikuinen–lapsi -suhdeluku on 1:7. Suomessa lasten hoitoajat suh-

teessa muihin maihin on usein pitkiä ja silloin saatavilla olevan aikuisen merkitys kas-

vaa. Nykyisellään lapsiryhmät ovat puitetekijöiden äärirajoilla, kun päivähoitopaikko-

ja lapsiryhmissä on lisätty. Pitkän päivän aikana aikuiset myös vaihtelevat pitkin päi-

vää, kun osa tulee aamu- ja osa iltavuoroon. (Hujala ym. 2007, 163.) 

Yli kolmevuotiaiden ryhmässä lapsiryhmän koon on havaittu olevan aikuinen–lapsi –

ratiolla tärkeämpi laadunmäärittäjä. Niiranen (1987) ja Phillips (1987) toivat molem-

mat samankaltaisia tuloksia esille ja he havaitsivat, että lasten kielellinen vuorovaiku-

tus kehittyy ja on vilkkaampaa pienessä ryhmässä, jossa lapset leikkivät enemmän it-

seilmaisuun liittyviä leikkejä, esimerkiksi roolileikkejä. Pienessä ryhmässä lasten on 

myös havaittu ilmaisevan helpommin mielipiteitään ja omia ajatuksiaan ja lasten on 

myös havaittu keskittyvän paremmin toimintaan ja leikkeihin. Pienessä ryhmässä ai-
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kuiset osallistuivat myös valvonnan lisäksi lasten toimintaan ja leikkeihin. (Hujala ym. 

2007, 163.) 

Tutkimuksissa on nostettu yhdeksi tärkeimmistä laadulliseksi puitetekijäksi hoitosuh-

teen pysyvyys. Esimerkiksi Melhuis (1993) on tuonut tutkimuksiensa pohjalta esille, 

että pienet lapset reagoivat erilailla pysyviin hoitajiin kuin vaihtuviin aikuisiin. Pysy-

vän hoitosuhteen kautta aikuiset pystyvät paremmin reagoimaan ja kiinnittämään 

huomiota lapsen erilaisiin kommunikointitapoihin ja ominaisiin tapoihin toimia ja il-

maista asioita. Kun aikuinen tuntee pienen lapsen hyvin, niin hän pystyy myös rea-

goimaan lapsen tarpeisiin herkemmin. Myös Phillips (1987) tuo Hujalan ym. (2007) 

teoksessa esille samankaltaisia tuloksia. Hänen mukaansa lapset ovat tutun hoitajan 

seurassa tunneilmaisuiltaan positiivisempia, eivätkä itke niin paljon kuin vaihtuvien 

hoitajien seurassa. Lisäksi kun lapsi tuntee olonsa turvalliseksi tuttujen aikuisten seu-

rassa, niin hän ottaa enemmän kontaktia tuttuihin aikuisiin. (Hujala ym. 2007, 164.) 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa sosiaalialan koulutusohjelmassa tehdyssä 

opinnäytetyön tutkimustuloksissa onkin noussut esille, että hoitajien vaihtuvuus, ajan-

puute ja suuret ryhmäkoot rajoittavat vanhempien mielestä lapsen yksilöllistä huomi-

oimista (Sihvola 2011, 38). 

Puitetekijöihin kuuluu myös tilojen toimivuus. Nykyään päiväkodit ovatkin usein suh-

teellisen vanhoja rakennuksia ja ne ovat suunniteltu pienemmille lapsiryhmille mitä 

nykyisellään ovat. Usein myös päiväkodeissa on ahtaat tilat, mikä rajoittaa lasten toi-

mintaa. Usein myös ulkotiloissa ja niiden turvallisuudessa löytyy huomautettavaa. 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelman opinnäytetyön 

tutkimustuloksissa on ilmennyt samankaltaisia tuloksia. Opinnäytetyössä ilmenneiden 

tutkimustulosten mukaan 62,5 % koki, että erään päiväkodin piha-aluetta ja sen turval-

lisuutta pitäisi kehittää. Samoin myös 58 % vastaajista koki, että päiväkodin sisätilat 

olivat ahtaat ja ne olivat epäkäytännölliset päiväkotitoimintaa ajatellen. Kuitenkin si-

sätiloja pidettiin viihtyisinä sokkeloisuuden vuoksi, jolloin laitosmaisuus väheni. (Oja-

la 2008, 26–27.) 

 

 



  19 

 

 

5.3 Välillisesti ohjaavat tekijät 

Kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö on yksi tärkeimmistä välillisesti ohjaavista teki-

jöistä. Suomessa on pyritty lisäämään ja vahvistamaan vanhempien äänen kuuluvuutta 

ja vaikutusmahdollisuuksia päivähoidon laadun kehittämiseksi. Tätä tukee esimerkiksi 

päivähoitolaki ja kontekstuaalinen kasvun teoria. Jo päivähoitolain mukaan päivähoi-

don tavoitteena on tukea lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien 

kanssa. Myös varhaiskasvatuksen valtakunnallisissa linjauksissa painotetaan päivähoi-

tohenkilöstön ja vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta, jonka perustana on tasa-

arvoinen kunnioitus ja luottamus. ( Hujala ym. 2007, 164; Keskinen & Virjonen 2004, 

106–107.)  

Yleisesti vanhemmat ovat tyytyväisiä päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön. Oja-

la (2008) toikin opinnäytetyön tutkimustuloksissa esille, että vanhemmista 75 % on 

tyytyväisiä kodin ja päiväkodin väliseen yhteistyöhön ja he saavat mielestään myös 

tarpeeksi tukea kotona käytävään yhteistyöhön (Ojala 2008, 30). Myös Jaana Sihvolan 

tekemässä päivähoidon laatuun liittyvän opinnäytetyön tutkimustuloksissa lähes 90 % 

vanhemmista oli tyytyväisiä kyseiseen yhteistyöhön (Sihvola 2011, 37). 

Muita välillisesti ohjaavia tekijöitä ovat: henkilöstön koulutus, ammatillinen kasvu, 

työkokemus ja muut työyhteisöä sekä johtajuutta koskevat tekijät. Cochran (1993) tuo 

Hujalan ym. (2007) teoksessa esille, että Suomessa päivähoidon ammattilaiset ovat 

maailman huippuluokkaa, mistä saamme olla ylpeitä. Tämän taustalla on, miten hyvin 

päiväkodissa saadaan perheen ja päiväkodin näkemykset kohtaamaan ja luotua ne yh-

deksi toimivaksi kokonaisuudeksi, jossa vanhemmat ja kasvattajat voivat tuoda esille 

ajatuksiaan ja toiveitaan niin arkisista käytännön asioista, ja kasvatuskäytännöistä kuin 

muistakin lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä tekijöistä. (Hujala ym. 2007, 165.) 

Myös Ojalan (2008) tekemän opinnäytetyön tutkimustuloksien mukaan vanhemmat 

olivat hyvin tyytyväisiä työntekijöiden ammatillisuuteen ja heidän mukaansa henkilö-

kunta on hyvin koulutettua. Lisäksi vanhempien mielestä työtekijät olivat tasapuolisia 

lapsia kohtaan, mikä on myös osa työntekijän ammatillisuutta. (Ojala 2008, 36.) 

Lisäksi henkilöstön keskinäistä yhteystyötä pidetään merkittävänä välillisesti ohjaava-

na tekijänä ja sitä voidaan pitää melkein aikuinen–lapsi-suhdelukua tärkeämpänä laatu-

tekijänä. Hujalan ym. (2007) teoksessa Palmerusin ja Hägglundin (1991) tehdyn tut-

kimuksen tuloksina nousi esille henkilöstön yhteistyön merkitys lasten keskinäiseen 
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vuorovaikutukseen. Lapsilähtöiset toiminnot ja tavat ja lasten välinen vuorovaikutus li-

sääntyvät vain, jos kasvattajilla on yhteiset, johdonmukaiset tavoitteet käytetyistä kas-

vatustavoista ja menetelmistä. ( Hujala ym. 2007, 165.) 

5.4 Kasvatuksen laadun prosessitekijät 

Suomalaisessa päivähoidossa pyritään tukemaan sellaisia prosesseja, jotka tukevat ko-

konaisvaltaisesti lapsen kehitystä, kasvua, oppimista ja hyvinvointia. Päivähoidon laa-

tukeskustelun ytimessä tulisikin olla kasvatusprosessi, mitä puitetekijät ja välillisesti 

ohjaavat tekijät säätelevät ja ohjaavat. (Hujala ym. 2007, 165.) 

Varhaispedagogisen prosessin tunteminen on yksi olennaisimmista laadun prosessite-

kijöistä. Sen taustalla on monipuolinen tietämys lapsuuden, kasvatuksen ja oppimisen 

sisällöistä. Kyseinen tietämys tulee päiväkodissa näkyväksi arjen kasvatustilanteissa, 

joissa aikuinen ja lapsi ovat vuorovaikutuksessa sekä lasten keskinäisessä vuorovaiku-

tuksessa. Tietämys tulee myös esille varhaispedagogiikkaan liittyviä ratkaisuja tehdes-

sä ja yhteistyökumppaneiden kanssa työskennellessä. (Hujala ym. 2007, 165.)  

Myös aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus on tärkeä laadun prosessitekijä, koska 

se määrittää pitkälti lapsen päivä sujumista ja sisältöä. Tärkeää on, miten aikuiset 

käyttäytyvät lasten seurassa; suhtautuminen lapseen, kasvatuksessa tärkeinä pidetyt 

asiat ja minkälaisia menetelmiä aikuinen käyttää ohjatessaan lasta. Tutkimuksissa on 

noussut esille, että aikuisen ja lapsen tapa osoittaa tunteita ja kommunikoida ja aikui-

sen herkkyys huomioida lapsen tarpeet antavat positiivisen pohjan varsinkin älylliseen 

ja kielelliseen kehitykseen. Edellä mainitut aikuisen ja lapsen tavat mahdollistavat po-

sitiivisen ja turvallisen kiintymisen ja oppimisen, jossa lapsi uskaltaa tutustua ja tutkia 

ympäristöä tarvittaessa aikuisen tuella. (Hujala ym. 2007, 165–166.) 

Lasten keskinäinen vuorovaikutus on myös tärkeää lapsen myönteisen kehityksen 

kannalta. Se auttaa lasta kehittämään omia sosiaalisia taitojaan ja ajattelu kehittyy. 

Esimerkiksi jo päiväkotiryhmässäkin lapsien välille syntyy erimielisyyksiä, joiden 

kautta lapset näkevät erilaisia näkökulmia ja oppivat myös kunnioittamaan muiden 

näkemyksiä. Samalla erimielisyyksien syntyessä lapset oppivat perustelemaan omia 

mielipiteitään. Tutkimuksissa onkin osoitettu, että vertaisryhmässä muiden kanssa lap-

si oppii paremmin kuin aikuisjohtoisella opetuksella, jossa oppiminen tapahtuu itse-

näisesti. (Hujala ym. 2007, 166.)  
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Merkittävänä laadun prosessitekijänä pidetään kehityksellisesti sopivaa toimintaa. 

Toiminnan ja leikkien tulee olla lapselle tarpeeksi haastavaa, jotta kehitys voisi edis-

tyä. Tietyllä ikätasolla lapsi tarvitsee kehittyäkseen ja oppiakseen uutta toimintamah-

dollisuuksia ja tietoa, mikä on nykyisten taitojen yläpuolella mutta joita pystytään suo-

rittamaan omien taitojen rajoilla. Lapsen oppimisen kannalta kuitenkin olennaista, mi-

ten ympäristö on rakentunut ja miten se palvelee oppimista. (Hujala ym. 2007, 166.)  

Varhaiskasvatuksessa painotetaan lapsilähtöisyyttä laadukkaan kasvatuksen perustana. 

Olennaista on, että oppimis- ja opettamisprosesseissa pidetään tärkeinä lasten koke-

muksia ja omia tapoja toimia. Toiminta ja sen suunnittelu rakentuu käsitykselle lapsen 

tyypillisestä olemuksesta: sosiaalinen, aktiivinen, utelias, leikkivä. Oppimiskäsitystä 

puolestaan ohjaavat toiminnan leikkipainotteisuus, toiminnallisuus, aktiivisuus ja ko-

kemuksellisuus. (Hujala ym. 2007, 166.)  

Ojalan (2008) ja Sihvolan (2011) tekemien opinnäytetöiden tutkimustulosten mukaan 

heidän tutkimissaan päiväkodeissa vanhempien mielestä lapsi huomioitiin yksilöllises-

ti ja heidän tarpeensa ja tapa toimia otettiin huomioon toimintaa suunniteltaessa. Tut-

kimustuloksien mukaan myös päiväkodin toiminta oli lapsilähtöistä ja lasten mielipide 

otettiin hyvin huomioon toiminnansuunnittelussa. (Ojala 2008, 28–29; Sihvola 2011, 

37–38.)   

Uuden oppimisen ja uusien kokemusten saamisen kannalta on myös olennaista turval-

linen ympäristö. Vaarallisessa ympäristössä aikuiset joutuvat keskittymään lasten kont-

rollointiin ja rajoittamiseen, eivätkä ympäristön mahdollisten vaarojen takia pysty tar-

joamaan lapsille uusia, mielekkäitä kokemuksia. Vaarallisessa ympäristössä, jossa ai-

kuiset joutuvat keskittymään kontrolloimiseen, lapsen keskeinen tapa toimia – tutkimi-

nen rajoittuu, eikä lapsen kehitys silloin välttämättä edisty toivotulla tavalla. ( Hujala 

ym. 2007, 166.)  

5.5 Päivähoidon laadun vaikutustekijät 

Hujalan ym. (2007) teoksessa esiintyvä Melhuis (1993) tuo tutkimusanalyysissään 

esille, että lapsen päiväkodissa viihtymisen ja onnellisuuden edellytyksenä ovat var-

haiskasvatuksen prosessitekijöiden laadukkuus ja toimivuus. Lapsen myönteiset ko-

kemukset toimivat myös hyvinä päivähoidon laadun mittareina. Myönteiset kokemuk-

set edesauttavat lapsen myönteistä kehittymistä. Melhuis kertoo myös, että esimerkik-
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si Kiinassa on näyttöä siitä, että lapsi oppii paremmin uusia asioita, kun hän on onnel-

lisessa ja tunnerikkaassa ympäristössä. Myönteisessä ympäristössä myös lasten koko-

naisvaltainen vuorovaikutus ja kommunikaatio ovat rikkaampaa. Lapset, jotka eivät 

koe itseään onnelliseksi, eivätkä ole kiinnostuneita ympäristöstään, jäävät päiväkodis-

sa valitsevan ympäristön ulkopuolelle. (Hujala ym. 2007, 167.) Muun muassa Ojalan 

(2008) ja Sihvolan (2011) tekemien opinnäytetöiden tutkimustuloksissa nousi esille, 

että vanhempien mielestä heidän lapsensa viihtyivät hyvin päiväkodissa ja he oppivat 

myös uusia asioita siellä ollessaan. (Ojala 2008, 29; Sihvola 2011, 37). 

Lasten omia kokemuksia päiväkodissa olemisesta on tutkittu vähän. Hujalan ym. 

(2007) teoksessa Huttunen ja Tamminen (1991) tuovat esille lapsille tärkeimpiä asioi-

ta ja kokemuksia liittyen päivähoitoon. Heidän mukaansa lapset pitävät tärkeimpinä 

asioina lämpimiä ihmissuhteita aikuisiin ja lapsiin. Leikki näkyi myös yhtenä mie-

leenpainuvimmista kokemuksista. (Hujala ym. 2007, 167.)  

Useissa 1990-luvulla tehdyissä yhdysvaltalaisissa seurantatutkimuksissa on noussut 

esille, että päiväkodissa olo edistää lapsen koulussa pärjäämistä ja heidän sopeutumis-

taan erilaisiin tilanteisiin. Melhuis (1993) osoittaa kuitenkin Hujalan ym. (2007) teok-

sessa, että päiväkodin vaikutus myöhäisempään koulussa pärjäämiseen on aina riippu-

vainen päivähoidon- ja kotikasvatuksen laadusta ja lapsen yksilöllisistä ominaisuuk-

sista. Melhuis on myös havainnollistanut asiaa päivähoidon vaikutusten vaakamallin 

avulla. (Hujala ym. 2007, 167.)   
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Kuva 2. Päivähoidon vaikutukset (Hujala ym. 2007, 168) 

Vaakakuvio (kuva 2) osoittaa, että päiväkodin ja kodin ollessa laadultaan samanarvoi-

sia kasvuympäristöjä lapselle, niin päivähoidon vaikutus lapseen on neutraali. Tällöin 

päivähoidolla ei ole sen enempää myönteisiä kuin kielteisiäkään vaikutuksia lapsen 

kasvuun. Kotikasvatuksen ollessa laadultaan hyvää ja päivähoidon huonoa, niin 

vaa´an vaikutukset kääntyvät kielteiseksi. Vastaavasti, jos päivähoito on laadultaan 

hyvää ja kotikasvatus huonoa, niin vaa´an vaikutukset kääntyvät myönteisiksi. Eniten 

hyötyä laadukkaasta päivähoidosta on lapsille, jotka tarvitsevat erityistä hoivaa ja kas-

vatusta. Suomessa harvoin törmätään siihen, että laadukkaassa kotikasvatuksessa ole-

va lapsi joutuisi huonolaatuiseen päivähoitoon, jolloin päivähoidon vaikutukset lap-

seen kääntyisivät kielteisiksi. (Hujala ym. 2007, 168.) 

Lasten myönteisten kokemusten ohella myös vanhempien tyytyväisyys on avaintekijä 

päivähoidon laatua selvittäessä. Varhaiskasvatuksen laatututkimuksissa vanhempien 

näkemyksiä pidetään vuosi vuodelta tärkeämpinä. Laatututkimuksen näkökulmasta 

päivähoito on dynaaminen ja subjektiivinen käsite, jolloin kaikkien; työntekijöiden, 

vanhempien ja lasten näkökulmat, ovat tärkeitä laatua määriteltäessä. (Hujala ym. 

2007, 169.) 

Vanhempien näkemysten tutkimisessa on kuitenkin oma ongelmallisuutensa. Van-

hempien näkökulmia tutkittaessa keskeisintä on huomioida, että vanhemmat arvioivat 
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laatua lähes aina heidän päivähoidosta saamiensa kokemusten pohjalta. Myös heidän 

laatuvaatimuksensa ovat melkein aina sidoksissa saamiinsa kokemuksiin. Esimerkiksi, 

jos vanhemmilla ei ole aiempaa kokemusta laadukkaasta päivähoidosta, he eivät usein 

osaa myöskään vaatia sitä. Hujalan ym. (2007) teoksessa esiintyvät Larner ja Phillips 

(1994) esittävät, että vanhemmat ovat päivähoitoon niin kauan tyytyväisiä, kun heidän 

lapsensa viihtyvät hyvin, kehittyvät normaalisti ja päiväkotiympäristö vaikuttaa tur-

valliselta. Vanhempien onkin todettu tarkastelevan lastensa tarpeita ja päivähoidon 

laatua suhteessa oman perheen tarpeisiin ja vaatimuksiin ja elämään liittyviin tekijöi-

hin. (Hujala ym. 2007, 169.) 

Hujalan ym. (2007) teoksessa esiintyvät Folque ym. (1996) toivat portugalilaisen tut-

kimuksen tuloksissa esille, että vanhempien tyytyväisyys olisi sidoksissa sekä päivä-

kodin käytännöllisiin tekijöihin, esimerkiksi sijaintiin, aukioloaikoihin, että päiväko-

din sisäisten tekijöiden toimivuuteen, esimerkiksi kasvattajan myönteinen suhde lap-

seen, aikuinen–lapsi-ratio, lapsen monipuoliset oppimismahdollisuudet, lapsen tyyty-

väisyys. Folquen ym. (1996) tutkimustuloksissa vanhempien mielestä lasten fyysisiin 

tarpeisiin, esimerkiksi ruoka, lepo, leikki, ulkoilu, vastaaminen oli merkittävin laatua 

määrittävä tekijä. Heidän tutkimuksessaan nousi myös esille, että vanhemmat valitse-

vat päivähoitopaikan käytännöllisiin tekijöihin liittyen. Päivähoidon sisäisten tekijöi-

den ei voidakaan olettaa ohjaavan vanhempien päivähoitopaikan valintaa, jos he eivät 

ole saaneet tarpeeksi tietoa ja aikaa tutustua erilaisiin päivähoitopaikkoihin. Päivähoi-

don laatua arvioitaessa vanhemmat eivät pysty olemaan kriittisiä päivähoitopaikan 

suhteen, jos heille ei ole kerrottu minkälaista laadukas päivähoito on. (Hujala ym. 

2007, 169–170.) 

5.5.1 Vanhemmat laadun arvioijina 

Vanhempien osallisuutta päivähoitoon pidetään hyvin tärkeänä varhaiskasvatuksen 

laadun edistäjänä. Vanhempien osallisuudella voidaan vaikuttaa ennaltaehkäisevästi 

mahdollisiin myöhempiin ongelmiin, tukea lasta koulunkäynnin alkaessa ja helpottaa 

syrjäytymisuhan alla olevien lasten integroitumista päivähoitoon. (Kronqvist & Joki-

mies 2008, 15.) 

Nykyään vanhemmat kokevat liian usein itsensä ulkopuolisiksi toimintaa koskevia lin-

jauksia tehtäessä.  Vanhemmat tulevat osallisiksi lapsensa elämään päivähoidossa ja 

siihen vaikuttajina olemalla mukana toiminnan arvioinnissa. Vanhempien osallisuus 
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asiakkaina, yhteistyökumppaneina ja tiimin jäseninä vahvistuu laadun arvioinnin myö-

tä. (Turja & Hujala 2002, 45.) 

Vanhemmat eivät useinkaan kiinnitä päivähoidon laatuun huomiota niin kauan, kuin 

päivähoitopaikka vaikuttaa turvalliselta ja lapsensa ovat tyytyväisiä ja kehittyvät nor-

maalisti, sillä usein vanhemmat tarkastelevat päivähoidon laatua perheen tarpeisiin ja 

elämän sujuvuuteen. Vanhemmilla on hyvin vähän tietoa päivähoidon toiminnan ar-

jesta, jonka vuoksi heidän on hankala arvioida sitä kokonaisvaltaisesti. Ulkoisiin teki-

jöihin vanhemmilla on helpompi kiinnittää huomiota kuin arvioida sisäistä toimivuut-

ta. Vanhemmille onkin ensisijaisia tekijöitä päivähoitopaikan sijainti ja aukioloajat, 

kun valitaan hoitopaikkaa. Laadukkaassa päivähoidossa vanhemmat painottavat myös 

fyysisiin tarpeisiin (ruoka, lepo, ulkoilu) vastaamista sekä lämmin vuorovaikutussuhde 

lapseen on tärkeää. Vanhemmat painottavat myös lasten oppimismahdollisuuksien jär-

jestämistä ja aikuisten määrää suhteessa lasten määrään. Lasten tyytyväisyys on myös 

yksi laadukkaan päivähoidon tekijä vanhempien näkökulmasta. (Karling ym. 2008, 

196–197.) 

5.5.2 Lapset laadun arvioijina 

Nykyisin lasten osallisuutta oman elinympäristönsä tapahtumien suunnitteluun, toteu-

tukseen ja arviointiin pidetään entistä tärkeämpänä. Osallisuus voi olla myös esimer-

kiksi yhteisten leikkien ja leikkipaikkojen tai muiden lapsille ominaisten toimintojen 

suunnittelua ja organisointia. Lapsella on oikeus vaikuttaa häntä koskeviin asioihin ja 

tämä on kirjattu myös YK:n lasten oikeuksien sopimukseen sekä Suomen perustusla-

kiin. Vaikuttamisessa lapsille on tärkeintä tässä ja nyt. Lasten näkökulmaa selvitettä-

essä on ensin otettava selvää lasten ajatuksista ja siitä mitä he pitävät tärkeänä ja mil-

laisia ideoita heillä on. Lapset ovat innokkaita ja osallistuvat mielellään ympäristönsä 

ja toiminnan suunnitteluun. (Karling ym. 2008, 195; Turja 2011, 6.) 

Osallisuus on pääosin yhteisöllistä toimintaa eli lasten kuuleminen ei ole yksittäisten 

lasten toiveiden täyttämistä vaan kaikkien ryhmään kuuluvien keskenään erilaistenkin 

näkökulmien yhdessä kuuntelemista ja huomioon ottamista sekä yhteistä neuvottelua 

kaikkia tyydyttävään ratkaisuun pääsemiseksi esimerkiksi arpomalla tai äänestämällä. 

(Turja 2011, 8.) 
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Ammatillisen kehittymisen tarkastelukulma korostaa lasten osallisuuden merkitystä 

varhaiskasvatuspalvelujen kehittämisessä ja kasvattajien oman asiantuntijuuden kehit-

tymisen apuna. Lasten näkemykset toimivat kasvattajille oman työn peilinä ja uusien 

näkökulmien esiin nostajina. Pedagogisen tarkastelukulman mukaan lasten osallisuus 

on myös yksi edellytys sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen mukaisen varhaiskasva-

tustyön toteuttamiselle. (Turja 2011, 3.) 

Päivähoidon laadun kannalta on tärkeää selvittää sekä lasten tyytyväisyyttä että oppi-

mista, sosiaalistumista ja muita kehityksellisiä tehtäviä, koska lasten hyvinvointi ja 

onnellisuus luo perustan kaikelle uuden oppimiselle. Lasten arvioinnit perustuvat aina 

omakohtaisiin kokemuksiin päivähoidon arjesta. Lapsi arvioi tapahtumia myönteisesti 

tai kielteisesti oma minä suhteessa tapahtumiin. Lapset arvostavat päivähoidon ihmis-

suhteita – kavereita, joiden kanssa leikkiä ja aikuisia, jotka asettavat rajoja, mutta 

ymmärtävät lapsia ja ovat iloisia. Lasten mielestä aikuisilla pitää olla aikaa toimia yh-

dessä lasten kanssa, mutta myös aikuisten tulee antaa aikaa lasten omaehtoiselle leikil-

le ja toiminnalle. Lapset tarvitsevat myös riittävästi tilaa sekä leluja ja muuta materi-

aalia leikkimistä ja omaehtoista toimintaa varten. Päiväkodin pihoille lapset toivovat 

riittävästi välineitä ja toimintamahdollisuuksia. Perustarpeissa lapset arvostavat ja toi-

vovat hyvää ruokaa riittävästi. Ulkoilua ja liikkumista lapset myös kannattavat kun 

taas päiväunipakko ei ole kannatuslistalla. (Karling ym. 2008, 195–196.) 

 

6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

6.1 Tutkimus Sairaalamäen päiväkotiin 

Sairaalamäen päiväkoti on yksityinen päiväkoti, mutta on kuitenkin osa Kouvolan 

kaupungin varhaiskasvatuspalveluita. Kaupungin yhteisiin arvoihin kuuluu lapsiläh-

töisyys, ammatillisuus ja yhteisvastuullisuus. Päiväkoti tarjoaa hoitoa aamu varhaises-

ta ilta viiteen asti. Päiväkodissa toimii kolme lapsiryhmää, esikoululaiset, 3−5-vuotiaat 

ja alle 3-vuotiaat.  Lapsia päiväkodissa on tällä hetkellä kirjoilla 37. Henkilökuntaa 

päiväkodissa on kahdeksan: kaksi lastentarhanopettajaa, neljä lastenhoitajaa, päiväko-

tiapulainen ja keittiö-/laitosvastaava. (Sairaalamäen päiväkodin perehdytyskansio.) 
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Päiväkodin perustehtävänä on tarjota päivähoitoa ja opetusta turvallisessa varhaiskas-

vatusympäristössä. Päiväkodin tavoitteena on hyvinvoiva lapsi ja joustava yhteistyö 

perheiden kanssa. Perusarvoihin kuuluu leikin kautta oppiminen, turvallinen yhdessä-

olo, luonto ja sen arvostaminen sekä kodinomaisuus. Lapsen henkilökohtaista hyvin-

vointia edistetään. Jokaisen lapsen yksilöllisyyttä kunnioitetaan ja kukin lapsi voi toi-

mia ja kehittyä omana persoonallisuutenaan. Lapsen voidessa hyvin, hänellä on mah-

dollisimman hyvät kasvun, kehittymisen ja oppimisen edellytykset. Lapsi nauttii yh-

dessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä. Päiväkodin tavoitteisiin kuuluu myös 

lapsen vanhempi-kasvattaja-lapsi-suhteiden vaaliminen. (Sairaalamäen päiväkodin 

varhaiskasvatussuunnitelma 2010.) 

Päiväkodin henkilöstö muodostaa moniammatillisen kasvattajayhteisön. Kasvattajien 

tehtävänä on suunnitella, arvioida ja kehittää toimintaa sekä mahdollistaa aikuisten ja 

lasten yhteisössä hyvä ilmapiiri. Kasvattajien tavoitteena on toimia kasvatuskumppa-

nuuden periaatteiden mukaisesti kunnioittamalla, lasten, lasten vanhempien ja muiden 

työntekijöiden mielipiteitä. Yhteistyö vanhempien kanssa on kasvatuskumppanuutta ja 

siihen kuuluu alkukeskustelut, lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman 

laatiminen sekä muut keskustelut, vanhempainillat, tapahtumat ja juhlat. (Sairaalamä-

en päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma.) 

Tutkimuksen tarkoitus oli kartoittaa Sairaalamäen päiväkodin lasten ja vanhempien 

näkemyksiä ja mielipiteitä päiväkodin laadusta. Tutkimuksessamme painotimme van-

hempien näkökulmaa, mutta halusimme kuitenkin tuoda myös lasten näkökulman esil-

le. Tutkimuksen tiivistettynä tarkoituksena ja tavoitteena oli antaa tietoa päiväkodin 

laadusta, vahvuuksista, heikkouksista ja kehittämistarpeista. 

6.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykset on mietitty siten, että tekemämme kysely vanhemmille ja ryh-

mähaastattelu lapsille vastaisi näihin kysymyksiin mahdollisimman kattavasti. 

1. Millainen on vanhempien näkemys hoidon laadusta Sairaalamäen päiväkodis-

sa? 

2. Millainen on lasten näkemys hoidon laadusta Sairaalamäen päiväkodissa? 

3. Millaisia kehittämistarpeita nousee esille? 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄ JA TYÖN TOTEUTUS 

7.1 Tutkimusmenetelmä ja kohdejoukko 

Opinnäytetyömme on luonteeltaan kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, koska 

tutkimuksessa selvitetään lukumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä sekä 

eri asioiden välisiä riippuvuuksia. Näitä selvitettäessä on keskeistä suunniteltu, edus-

tava ja tarpeeksi suuri kohdejoukko. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään yleensä 

standardoituja tutkimuslomakkeita, joissa on annettu valmiit vastausvaihtoehdot. Tu-

losten havainnollistamisessa voidaan käyttää erilaisia taulukoita tai kuvioita ja näin ol-

len saadaan kartoitettua olemassa oleva tilanne. Kyselyaineistot koostuvat pääosin mi-

tatuista luvuista ja numeroista, sillä vaikka kysymykset esitetään sanallisesti, niin vas-

taukset ilmaistaan kuitenkin numeerisesti. (Heikkilä 2004, 16; Vehkalahti 2008, 13.) 

Opinnäytetyömme on myös luonteeltaan laadullinen, eli kvalitatiivinen tutkimus, kos-

ka kohdejoukkona on tarkasti rajattu ihmisjoukko: päiväkotilasten vanhemmat ja hei-

dän lapsensa. Pieni ryhmä ihmisiä kohdejoukkona on yksi laadullisen tutkimuksen pe-

ruspiirteitä. Lisäksi opinnäytetyössämme haluamme tuoda lasten ja heidän vanhempi-

ensa mielipidettä esille, mikä on myös tärkeä osa laadullista tutkimusta.  (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 164.) Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi keskeisimmistä ai-

neistonkeruumenetelmistä on haastattelu. Haastattelu sopii kuitenkin myös kvantitatii-

viseen tutkimukseen. Haastattelun tavoite on selvittää mielipiteitä. Haastattelu on kes-

kustelua, mikä tapahtuu haastattelijan aloitteesta ja on hänen johdattelemaansa. Haas-

tattelu on molemminpuolista vuorovaikutusta ja haastattelu tilanteeseen vaikuttavat 

fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaatioon liittyvät tekijät. (Eskola & Suoranta 2003, 

85.) 

Kyselytutkimuksen kohdejoukoksi valitsimme Sairaalamäen päiväkodin kaikkien 37 

lapsen vanhemmat. Haastateltavat valittiin niin, että ilmiö liittyy heihin, eli kohdejou-

koksi valittiin ne henkilöt, joita ilmiö oikeasti koskettaa (Kananen 2010, 54). Meidän 

ilmiönä toimiva päivähoidon laatu, koskettaa jokaista päiväkodissa olevaa lasta. Ra-

jasimme kohdejoukon 3−5 – vuotiaisiin lapsiin, koska heistä suurin osa on ollut päi-

väkodissa jo muutaman vuoden. 
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7.2 Aineistonkeruumenetelmät 

Tiedonkeruumenetelmänä käytimme strukturoitua kyselylomaketta (liite 1.), jonka lo-

pussa on avoin kohta mielipiteille. Kyselyssä oli ennalta tarkasti mietityt väittä-

mät/kysymykset mutta lisäksi oli myös muutama avoin kysymys, jotta vanhemmat 

pystyivät tuomaan omia mielipiteitään ja kehittämisehdotuksiaan esille.  

Kyselyssä aineisto kerätään standardoidusti kohdejoukosta. Standardoituus tarkoittaa 

sitä, että asiat kysytään kaikilta vastaajilta täsmälleen samalla tavalla. Kyselyn avulla 

saadaan kerättyä laaja tutkimusaineisto ja tutkimuksessa voidaan kysyä useita asioita. 

Kyselymenetelmä on hyvin tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. 

(Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara  2007, 188, 190.) 

Kyselylomake on laadittu helposti vastattavaksi ja mahdollisimman vähän aikaa vie-

väksi. Kyselylomakkeen kysymykset ovat pääosin monivalintakysymyksiä, joissa vas-

tausvaihtoehdot on laadittu valmiiksi ja vastaaja merkitsee ympyröimällä oman vasta-

uksen. Vastausvaihtoehdot on esitetty numeerisesti tulosten analysointia helpottaak-

seen. Kyselylomakkeeseen on laadittu muutama avoin kysymys, joissa esitetään vain 

kysymys ja jätetään tyhjä tila vastausta varten. Tällä tavoin kysely sallii vastaajien il-

maista itseään omin sanoin eikä ehdota vastauksia. Kysymykset on esitetty mahdolli-

simman lyhyessä muodossa, jotta niitä olisi helpompi ymmärtää. (Hirsjärvi ym. 2007, 

193–194, 196–197; Kananen 2010, 93.) 

Lapsille toteutimme teemahaastattelun ryhmähaastattelun muodossa. Ryhmähaastatte-

lu tiedonkeruu menetelmänä on hyvin tehokas, koska silloin saadaan tietoa monelta 

henkilöltä samanaikaisesti. Lapsille ryhmähaastattelu soveltuu erittäin hyvin, koska on 

ennakoitavissa, että he saattavat ujostella haastattelutilanteessa. Ryhmällä voi olla se-

kä negatiivisia että positiivisia vaikutuksia haastattelutilanteessa, koska se voi auttaa 

myönteisesti asioiden esille tuomista, mutta toisaalta se voi estää negatiivisten asioi-

den ilmenemistä. Ryhmähaastattelun haittana voi olla joukon dominoiva persoona, jo-

ka pyrkii määräämään keskustelun suuntaa. (Hirsjärvi ym. 2007, 205–206; Kananen 

2010, 53.) 

Lasten haastattelun järjestelyt aloitimme lähettämällä lasten vanhemmille kyselyn, 

jossa kysyttiin lupaa haastatella heidän lastaan. Ajankohdaksi valitsimme aamupäivän, 

jotta lapsia olisi mahdollisimman paljon paikalla ja jotta he olisivat virkeitä haastatte-
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luun. Haastatteluun osallistui 11 lasta ja se toteutettiin päiväkodilla lapsille tutussa ja 

rauhallisessa tilassa, jossa ei ollut taustamelua. Haastattelutilanne pyrittiin saamaan 

mahdollisimman luontevaksi ja joustavaksi, jotta lasten olisi helpompi sopeutua tilan-

teeseen. Ennen haastattelua keskustelimme lasten kanssa ihan muista asioista ja näin 

pyrimme saamaan lapsiin hyvän kontaktin ennen varsinaista haastattelua. Lapset haas-

tateltiin kahdessa ryhmässä vuorotellen ja näin pyrittiin välttämään mahdollisimman 

hyvin ryhmän vaikutus vastauksiin ja hiljaisemmatkin pystyivät kertomaan mielipi-

teensä. Toinen meistä toimi haastattelijana ja toinen kirjurina. Käytössämme ei ollut 

nauhuria, koska koimme, että se ei palvelisi ryhmähaastattelutilannetta. Meidän ei tar-

vinnut johdatella lasten vastauksia millään tavalla, vaan jokainen lapsi kertoi hienosti 

oman mielipiteensä, vaikka samoja asioita ilmenikin. Muutamaa ujompaa lasta piti 

hieman kannustaa kertomaan mielipiteensä. Lapset olivat hyvin innostuneita haastatte-

lutilanteessa ja tuntui, että heistä oli mukava vastata meidän kysymyksiin. 

7.3 Tutkimustulosten analysointi 

Aineistoon tutustuminen on hyvä aloittaa selailemalla ja katselemalla, miltä aineiston 

sisältämät tiedot näyttävät. Tallentamalla koko aineiston itse näkee varmasti jokaisen 

luvun ja numeron. Selailu on myös hyvä tapa varmistaa, että aineistossa on kaikki 

päällisin puolin ainakin kunnossa. (Vehkalahti 2008, 22.) 

Omassa tutkimuksessamme aloimme heti selailla kyselylomakkeita, kun ne meille pa-

lautuivat. Kirjasimme tulokset manuaalisesti tukkimiehen kirjanpitoa apuna käyttäen, 

jotta kaikki tulisivat tarkasti huomioitua. Aineistoa oli sen jälkeen hyvin helppo käsi-

tellä. Emme kokeneet tarpeelliseksi käyttää mitään valmista ohjelmaa tulosten kirjaa-

misessa, sillä vastauslomakkeita ei ollut niin paljoa. 

Vastaukset ovat esitetty yleisesti riippumatta taustamuuttujista eli lapsen iästä, hoito-

sopimuksesta tai päivähoidon käyttöajasta. Halusimme esittää tulokset yleisesti, koska 

taustamuuttujilla ei ollut vaikutusta tuloksiin. Tulokset jakaantuivat hyvin tasaisesti 

eikä mikään taustamuuttuja vaikuttanut selkeästi vastauksiin.  

Määrällisiä tuloksia esitetään taulukoin, kuvioin, tunnusluvuin ja tekstinä. Kuviot ha-

vainnollistavat tekstiä ja lisäävät tekstin ymmärtämistä (Vilkka 2007, 135.) Tulokset 

esitimme tilastolliseen analyysiin perustuen numeraalisesti, prosenttilukuina, kuvien avul-

la sekä keskiarvoa käyttäen. Kuvioita käyttämällä halusimme antaa nopeasti luettavaa 
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tietoa vastauksista. Laskimme vastausten keskiarvot, joista helposti ja selkeästi näky-

vät tutkimuksen tulosten jakauma. Esitimme vastauksia sekä sanallisesti että erilaisin 

pylväskuvioin. 

Teemoittelu on luonteva etenemistapa teemahaastatteluaineiston analysoimisessa. 

Teemat, joista haastateltavien kanssa on puhuttu, löytyvät yleensä kaikista haastatte-

luista. Aineisto voidaankin litteroinnin jälkeen järjestellä teemoittain. Teemat muistut-

tavat usein aineistonkeruussa käytettyä teemahaastattelurunkoa ja näin on myös mei-

dän opinnäytetyössä. Ihmisten puheesta litteroitua tekstiä tulee aina tarkastella ennak-

koluulottomasti. Kun aineistoa järjestellään teemojen mukaan, kunkin teeman alle 

kootaan esimerkiksi kustakin haastattelusta ne kohdat, joissa puhutaan kyseisestä tee-

masta. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Opinnäytetyössämme teemoittelu 

suoritettiin tekstinkäsittelyn avulla "leikkaa-liimaa" -toiminnolla.  

8 TUTKIMUKSEN KULKU 

Keväällä 2010 olimme yhteydessä päiväkodin johtajaan opinnäytetyöhön liittyen ja 

teimme aiheenvahvistuksen. Kesällä hioimme tulevaa aihettamme ja keskustelimme 

opinnäytetyön mahdollisesta sisällöstä.  Loka-joulukuussa 2010 hankimme lähdekir-

jallisuutta ja tutustuimme siihen. Teimme myös alustavaa tutustumista aiempiin tut-

kimuksiin. Heti vuoden vaihtuessa tammikuussa rajasimme aihettamme ja loimme 

teoreettisen viitekehyksen. Aloimme myös kirjoittaa opinnäytetyön teoriaa.  

Helmikuussa 2011 suunnittelimme ja laadimme kyselylomakkeen ja mietimme tutki-

muksen toteutusta, tutkimusmenetelmää, aikatalutusta ja kyselyn ajankohtaa. Maalis-

kuun alussa saimme tutkimusluvan päiväkodin johtajalta ja kävimme esittelemässä 

alustavasti opinnäytetyötämme. Maaliskuun loppupuolella toteutimme kyselyn ja pyy-

simme vanhemmilta lupaa lasten ryhmähaastatteluun (liite 2). Kyselylomakkeet jaet-

tiin vanhemmille saatekirjeineen (liite 1) ja heitä pyydettiin palauttamaan täytetyt ky-

selylomakkeet päiväkodin aulassa olevaan postilaatikkoon. Toukokuussa 2011 haas-

tattelimme lapset ryhmähaastattelun muodossa (ks. liite 3).  Aineiston analysointi aloi-

tettiin heti kyselylomakkeiden palauduttua. Samoin haastattelun analysointi tehtiin 

hyvin pian sen toteuttamisen jälkeen. 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L6_3_2.html
http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/kvali/L7_2_1.html
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9 KYSELYN TUTKIMUSTULOKSET 

9.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastanneita oli 28, ja vain yhdeksän kyselylomaketta jäi palautumatta, joten 

vastausprosentiksi näin ollen muodostui 76 %. Kyselyn tulokset löytyvät myös tau-

lukkomuodossa, joista ilmenee myös vastaajien lukumäärät ja keskiarvot (Liite 4.). 

Kyselyyn vastanneiden lapsista (kuva 3) suurin osa on yli 3− vuotiaita. Vastanneista 

21 %:lla on alle 3-vuotias lapsi päiväkodissa, 43 %:lla 3−5 vuotias lapsi ja 36 %:lla 

esikouluikäinen eli 6-vuotias lapsi.  
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Kuva 3. Vastaajien lapset päiväkodissa ikäryhmittäin 

Kysyimme, oliko perheillä ollut aikaisemmin lapsiaan samassa päiväkodissa ja saim-

me vastaukseksi, että suurimmalla osalla perheistä päiväkodissa on ollut aikaisemmin 

lapsia. Heidän osuus vastanneista oli 57 %. Vastaajista 18 %:lla ei ole aikaisemmin ol-

lut lapsia samassa päiväkodissa ja 25 % vastaajista oli jättänyt kokonaan vastaamatta 

tähän kysymykseen. Vastaamatta jättäneiden osuus voidaan varmasti tulkita siten, ett-

ei heillä ole aikaisemmin ollut lapsia samassa päiväkodissa. 

Päiväkodin asiakasperheistä vain 25 % oli käyttänyt palveluita alle vuoden, kun taas 

36 % oli käyttänyt 1−3 vuotta ja yli 3 vuotta käyttäneiden osuus oli suurin, 39 %. 
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Selvitimme myös, millaiset hoitosopimukset perheillä on (kuva 4). Vastaajista suu-

rimmalla osalla, 75 %:lla on kokopäivähoito, joista 32 %:lla on sopimuksen mukaan 

hoitopäivät. Osapäivähoitoa käyttävät 14 % ja osapäivähoitoa sopimuksen mukaan 7 

%. Yksi vastaajista (4 %) käyttää vain esikoulupalvelua. 
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Kuva 4. Perheiden hoitosopimukset 

9.2 Päivähoitotoimiston henkilökunnan arviointi 

Kysyimme, miten päivähoitopaikan haku vanhempien mielestä on sujunut. Vastaajista 

89 % vastasi, että se oli sujunut erittäin hyvin tai hyvin. Yhden vastaajan (4 %) päivä-

hoitopaikan haku sujui tyydyttävästi ja kaksi vastaajaa (7 %) vastasi huonosti. 

Päivähoitotoimiston tiedottaminen on sujunut vastaajien kokemuksen mukaan erittäin 

tai hyvin 75 %:lla vastaajista ja 21 % vastaajista koki tiedottamisen tyydyttäväksi ja 

yksi vastaaja (4 %) koki tiedottamisen huonoksi. Yhteistyön päivähoitotoimiston hen-

kilökunnan kanssa oli toiminut enemmistöllä 61 %:lla hyvin ja 21 %:lla tyydyttävästi.  

Vastaajista 18 %:n mukaan yhteistyö toimi erittäin hyvin. Päivähoitotoimiston työnte-

kijät olivat vastaajista suurimman osan (61 %) mukaan tavoitettavissa hyvin ja 14 % 

mielestä erittäin hyvin sekä 25 % kokee heidän olevan tyydyttävästi tavoitettavissa. 
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Vastaajista 89 % oli saanut toivomansa hoitomuodon erittäin hyvin tai hyvin ja saman 

verran (89 %) oli myös saanut erittäin hyvin tai hyvin toivomansa hoitopaikan. Vain 

kaksi vastaajista (7 %) oli saanut huonosti ja yksi vastaajista (4 %) erittäin huonosti 

toivomansa hoitopaikan. Vastauksista voidaan päätellä vanhempien olevan melko tyy-

tyväisiä kaikin puoli päivähoitotoimiston työntekijöiden toimintaan. 

9.3 Miksi Sairaalamäen päiväkotiin? 

Kyselyssä selvitimme avoimen kysymyksen avulla vanhempien näkemystä siitä, miksi 

he halusivat lapsensa Sairaalamäen päiväkotiin. Tähän kysymykseen vastasi 89 % (25 

kpl) vastaajista. Kaikki vastaukset olivat hyvin positiivisia. Suurimmassa osassa vas-

tauksia nousi esille päiväkodin pieni koko ja sitä kautta myös pienet ryhmäkoot. Päi-

väkodin valinnassa on selvästi vaikuttanut päiväkodin läheinen sijainti sekä kotiin että 

työpaikkaan. Usean vastaajan mukaan on mukavaa, että lapset tutustuvat toisiinsa en-

nen kouluun menoa, kun useimmat esikoulukaverit siirtyvät myös samaan kouluun. 

Vanhemmat ovat lisäksi halunneet lapsensa Sairaalamäen päiväkotiin, koska ovat 

kuulleet muilta vanhemmilta positiivista palautetta.  Heidän omat kokemuksensa päi-

väkodista ovat olleet myös hyviä vanhempien sisarusten kohdalla. Suurin osa vastaa-

jista kehui päiväkodin työntekijöitä mukaviksi ja koko päiväkotia mieluisaksi. Vain 

yksi vastaaja ei olisi halunnut lastaan Sairaalamäen päiväkotiin, mutta vaihtoehtona 

ollut toinen päiväkoti oli jo täynnä.  Muutaman vastaajan mielestä kokemukset yksi-

tyisestä päiväkodista olivat positiivisempia kuin kunnallisesta päiväkodista ja tämän 

vuoksi halusivat lapsensa juuri Sairaalamäen päiväkotiin. 

9.4 Päiväkodin arviointi 

Tässä kohdassa esitellään päiväkodin yleiseen arviointiin liittyvien kysymysten vasta-

uksia. Ensimmäinen kysymys liittyi päiväkodin henkilökunnan, toiminnan ja tilojen 

läpikäyntiin ja esittelyyn lapsen hoitosuhteen alkaessa (kuva 5). Vastanneista 85 %:n 

mukaan henkilökunta esiteltiin erittäin hyvin tai hyvin, 86 %:n mukaan tilat oli esitel-

ty erittäin hyvin tai hyvin ja 89 % koki, että toiminta oli esitelty erittäin hyvin tai hy-

vin. Tyydyttävästi henkilökunta ja toiminta oli esitelty 11 %:n mukaan ja tilat 14 %:n 

mukaan. Vain yhden vastaaja (4 %) koki, että henkilökunta oli esitelty huonosti. 
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Kuva 5. Henkilökunnan, toiminnan ja tilojen läpikäyminen ja esitteleminen lapsen 

hoitosuhteen alkaessa 

Aukioloajat vastaavat hyvin perheiden tarpeita. Vastaajista 71 % koki aukioloajat erit-

täin hyviksi, 14 % hyviksi, 11 % tyydyttäviksi ja yksi vastaajista (4 %) huonoiksi. 

Loma-aikojen hoitojärjestelyt ovat sujuneet suurimman osan (61 %) mukaan erittäin 

hyvin ja loppujen 39 % mukaan hyvin.  

Päiväkoti sijaitsee suuren mäen päällä, mutta silti 82 % koki, että sijainti on erittäin 

hyvä. 14 % vastasi sijainnin olevan hyvä ja yhden (4 %) vastaajan mukaan se on tyy-

dyttävä. Suurin osa vastaajista koki sijainnin hyväksi sen vuoksi, että se oli lähellä ko-

tia tai lähellä kotia sekä työtä. 

Vanhemmilta haluttiin myös mielipide päiväkodin tilojen toimivuudesta sekä turvalli-

suudesta että viihtyvyydestä ulkona ja sisällä. Päiväkodin tilat erittäin hyvin toimiviksi 

koki 29 %, hyvin toimiviksi 46 % ja tyydyttävästi toimiviksi neljäsosa (25 %). Tilojen 

toimivuuden kehittämiskohteeksi nousivat päiväkodin eteistilat, joihin vanhemmat 

toivoivat laajennusta, koska lasten vaatteet olivat niin ahtaasti.  
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Turvallisuus ulko- ja sisätiloissa (kuva 6) koetaan hyväksi. Vastaajista neljäsosa (25 

%) koki sekä ulko- että sisätilat erittäin turvallisiksi. Vastaajista 54 %:n mukaan, ulko-

tilat olivat hyvin turvalliset kun taas sisätilat olivat 71 %:n mukaan hyvin turvalliset. 

Ulkotilojen turvallisuus on 21 % mukaan tyydyttävällä tasolla ja sisätilat vain yhden 

vastaajan (4 %) mukaan. Ulkotilojen turvallisuuteen vaikuttaa selkeästi vuodenaika.  
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 Kuva 6. Ulko- ja sisätilojen turvallisuus 

Ulko- ja sisätilojen viihtyisyys (kuva 7) tuo varmasti mukavuutta sekä lapsille että ai-

kuisille. Vastaajista 32 % koki ulkotilat erittäin viihtyisiksi, 57 % hyvin viihtyisiksi ja 

11 % tyydyttävästi viihtyisiksi. Sisätilat olivat vastaajista 21 %:n mukaan erittäin viih-

tyisät, 54 % hyvin viihtyisät, 18 % tyydyttävästi viihtyisät ja kahden vastaajan (7 %) 

mukaan sisätilat eivät olleet kovin viihtyisät.  Sisätiloja toivottiin parannettavan maa-

laamalla seiniä ja tuomalla värejä tiloihin.  
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 Kuva 7. Ulko- ja sisätilojen viihtyisyys 

9.5 Henkilökunnan arviointi 

Tässä kohdassa esitellään päiväkodin henkilökunnan toimintaan liittyvien kysymysten 

vastauksia. Kaikki vastaajat kokivat, että henkilökunta oli hyvin yhteistyökykyistä. 

Puolet (50 %) vastaajista koki henkilökunnan erittäin ammattitaitoiseksi ja asiantunte-

vaksi kun taas hyvin ammattitaitoiseksi ja asiantuntevaksi sen koki 46 % vastaajista. 

Yhden (4 %) vastaajan mukaan henkilökunnan ammattitaito ja asiantuntijuus on tyy-

dyttävää.  

Vastaajista 43 % koki, että henkilökunta on erittäin ja hyvin halukasta kehittämään 

toimintaa. Kuitenkin 14 % vastasi henkilökunnan olevan tyydyttävästi halukas kehit-

tämään toimintaa. Henkilökuntaa on riittävästi – kohtaan 89 % vastanneista oli vas-

tannut joko ”erittäin hyvin” tai ”hyvin”. 11 % vastanneista koki, että henkilökuntaa on 

tyydyttävästi. Enemmistö vastaajista (61 %) vastasi, että lapsensa ryhmässä on erittäin 

hyvin tuttu ja turvallinen henkilökunta kun taas 39 % koki sen olevan hyvin tuttu ja 

turvallinen. Henkilökunta oli kaikkien vastaajien mielestä luotettavaa ja pysyvää. 

Suurin osa (68 %) vastasi, että henkilökunta otti hyvin vanhempien toiveita huomioon, 

28 % vastasi erittäin hyvin ja yksi (4 %) vastasi tyydyttävästi. Vanhempien mielipitei-

tä ja toiveita on tärkeä kunnioittaa, mutta on ymmärrettävää, että aina toiveita ei ole 

mahdollista toteuttaa erinäisistä syistä johtuen. 
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Päiväkodin henkilökunnalta tulee saada apua esimerkiksi kasvatuksellisissa ongelma-

tilanteissa. Vastanneista puolet (50 %) koki tämän toteutuneen hyvin ja vajaa puolet 

(46 %) erittäin hyvin. Tyydyttävästi apua oli kokenut saavansa yksi (4 %) vastanneis-

ta. 

Tiedottaminen asioista sujui suurimman osan (61 %) vastaajien mukaan erittäin hyvin 

kun taas neljäsosa (25 %) koki sen sujuvan hyvin. Vastanneista 14 % koki, että tiedot-

taminen sujuu tyydyttävästi.  

Kysymykseen luottamussuhteesta henkilökunnan ja vanhempien välillä, vastanneista 

puolet (50 %) kokivat, että se toteutuu hyvin ja 46 % vastasi sen toteutuneen erittäin 

hyvin. Vain yhden (4 %) vastaaja koki, että luottamussuhde oli tyydyttävä. 

9.6 Toiminnan arviointi 

Tässä kohdassa esitellään päiväkodin toiminnan arviointiin liittyvien kysymysten tu-

loksia ja lapsen viihtyvyyteen liittyvien tekijöiden tuloksia. Kaikkien vastaajien mie-

lestä heidän lapsensa jäivät mielellään päiväkotiin hoitoon, 57 % vastanneista vastasi 

lapsensa jäävän erittäin mielellään päiväkotiin ja 43 % mukaan hyvin mielellään. 

Kaikkien vastaajien mielestä päiväkodissa oli myös hyvä ilmapiiri, 46 % vastanneista 

vastasi erittäin hyvin ja 54 % hyvin. 

Ryhmäkooista ja niiden suuruudesta on ollut viimeaikoina keskustelua varhaiskasva-

tuksen piirissä. Vastanneista 57 % koki ryhmäkoon kuitenkin erittäin hyvin sopivaksi 

ja 39 % hyvin sopivaksi. Vain yhden (4 %) vastaaja vastasi, että ryhmäkoko oli tyy-

dyttävä. Enemmistön mukaan lapsella oli myös kavereita päiväkodissa, tässä kohdassa 

erittäin hyvin vastasi 32 % ja hyvin 68 %.  

Lapsen tarpeiden ja toiveiden huomioiminen yksilöllisesti päivähoidossa on tärkeää ja 

se on myös osa kasvatuskumppanuuden toteutumista. Lapsen huomioiminen yksilönä 

– kohtaan 46 % vastasi erittäin hyvin ja hyvin 54 %. Päiväkodissa huomioitiin hyvin 

lapselle tärkeät asiat, sillä 39 % vastaajista vastasi erittäin hyvin ja 61 % hyvin.  

Vastaajista suurimman osan (50 %) mukaan toiminta oli erittäin hyvin monipuolista ja 

46 % koki toiminnan olevan hyvin monipuolista. Vain yhden vastaajan (4 %) mukaan 

toiminnan monipuolisuus oli tyydyttävällä tasolla. 
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9.7 Hoidon laadunarviointi 

Tässä kohdassa esitellään päivähoidon laadunarvioinnin tuloksia. Suurin osa van-

hemmista haluaa, että lapsi saa laadukasta ja hyvää hoitoa, mikä vastaa lapsen tarpei-

ta. Enemmistö (57 %) koki, että hoito vastasi erittäin hyvin odotuksia, 39 % vastaajis-

ta vastasi, että hoito vastasi hyvin odotuksia. Vain yhden vastaajan (4 %) mukaan hoi-

to vastasi odotuksia tyydyttävästi. 

Kaikkien vastaajien mukaan päiväkodissa otettiin hyvin huomioon lapsen mahdolliset 

erityistarpeet. Vastaukset jakautuivat siten, että vastaajista 46 % vastasi, että erityis-

tarpeet otettiin huomioon erittäin hyvin huomioon ja erityistarpeet otettiin hyvin huo-

mioon 54 %:n mukaan. Myös kaikkien vastaajien mukaan lasta kohdeltiin kunnioitta-

vasti. Suurimman osan (68 %) mielestä lasta kohdellaan erittäin hyvin kunnioittavasti 

ja vastaajista 32 % vastasi hyvin. 

Päivähoidon laatuun kuuluu olennaisena tekijänä päivärytmiin kuuluvat asiat ja ky-

syimmekin vanhemmilta ulkoiluun, vaatetukseen ja lepojärjestelyihin liittyviä asioita. 

Kysymykseen ulkoilun asiamukaisesta hoidosta, vastaajista 61 % vastasi erittäin hyvin 

ja 39 % vastasi hyvin. Vaatetuksen hoitamisesta (Kuva 8.) saattaa vanhemmilla ja 

työntekijöillä tulla erimielisyyksiä ja kyselyssämme tämän kysymyksen kohdalla tuli-

kin hieman hajontaa.  Suurin osa (57 %) koki, että vaatetus hoidettiin erittäin hyvin 

asianmukaisesti ja 32 %:n mukaan hyvin asianmukaisesti. Lisäksi kahden (7 %) vas-

taajan mukaan vaatetuksen hoitaminen oli tyydyttävää ja vain yksi (4 %) vastaaja ko-

ki, että vaatetuksen hoito hoidettiin huonosti. Eräs vastaajista oli täsmentänyt, että 

vaatetukseen liittyy erimielisyyksiä. Vanhemmat ovat keskustelleet päiväkodin henki-

lökunnan kanssa, että lapsensa ei tarvitse niin paljoa vaatteita, mutta tästäkin huoli-

matta lapselle puettiin välillä liikaa. 
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Kuva 8. Vaatetuksen asianmukainen hoitaminen 

9.8 Yhteistyön arviointi 

Vanhempien toiveiden ja mielipiteen kuunteleminen on yksi päivähoidon kulmakivis-

tä. Tässä kohdassa käsittelemme vanhempien ja työntekijöiden väliseen yhteistyöhön; 

kasvatuskumppanuuteen liittyviä tekijöitä. Yhteistyön toimivuuteen liittyvään kysy-

mykseen erittäin hyvin vastasi 64 % vastaajista ja yhteistyö toimi hyvin 32 %:n mu-

kaan. Vain yksi vastaaja (4 %) koki yhteistyön toimivan tyydyttävästi. 

Vanhempien kanssa on tärkeää keskustella päivittäin ja säännöllisesti lapsen hoitoon 

ja kasvatukseen liittyvistä asioista. Vastaajista suurimman osan (89 %) mukaan lapsen 

varhaiskasvatussuunnitelmassa käsiteltiin tärkeitä asioita erittäin hyvin tai hyvin. 

Tyydyttävästi vastasi yksi vastaaja (4 %) ja kaksi vastaajaa (7 %) vastasi huonosti. 

Vastaajat eivät olleet tyytyväisiä hoidosta ja kasvatuksesta käytävän keskustelun 

säännöllisyyteen. Eniten (36 %) vastasi tyydyttävästi, 32 % hyvin, neljäsosa erittäin 

hyvin ja kaksi (7 %) vastaajista vastasi huonosti. Kuitenkin vastaajat kokivat, että lap-

sen kuulumisista kerrottiin hyvin haettaessa. Puolet vastaajista vastasi erittäin hyvin ja 

39 % hyvin.  Kolmen vastaajan (11 %) mukaan lapsen päivän kuulumisista kerrottiin 

tyydyttävästi. 
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10 LASTEN HAASTATTELUIDEN TUTKIMUSTULOKSET 

10.1  Päiväkodin arviointi 

Haastattelun alussa selvitimme lasten mielipidettä päiväkotiin saapumisesta. Kaikki 

vastasivat, että päiväkotiin oli kiva ja mukava tulla. Eräs vastaajista kertoi olleensa 

sairaana ja tervehdyttyään hänestä oli taas kiva palata päiväkotiin.  

Kysyimme lapsilta, mikä heidän mielestään oli kivaa ja tylsää päiväkodissa. Lasten 

mielestä leikkiminen oli mukavinta. Erityisesti Lacy−rakennuspalikoilla leikkiminen 

on suosittua samoin kuin ulkona keinuminen ja potkulautailu. Lisäksi lapset mainitsi-

vat piirtämisen, pelaamisen ja helmien pujottelun mukavaksi toiminnaksi. Lasten mie-

lestä päiväkodissa on melkein kaikki kivaa. Vain muutama lapsista sanoi, että nukku-

minen on tylsää. Erään lapsen mielestä hänet omat, vanhat tossut olivat tylsät, mutta 

niiden tilalle on ostettu uudet, jotka ovat kivat. Yhden lapsen mielestä päiväkodissa on 

jokin tylsää, mutta ei muistanut mikä. 

Lasten kokeman turvallisuuden näkökulmasta selvitimme heiltä, onko päiväkodissa 

jotain pelottavaa tai jännittävää. Suurin osa vastasi, ettei heitä pelota tai jännitä mi-

kään. Eräs lapsi kokee jännittävänä uudet asiat ja tilanteet. Etenkin uusien aikuisten 

tulo jännittää häntä. Lisäksi eräs toinen lapsi mainitsi myrkkykäärmeet pelottavaksi 

sen vuoksi, että päiväkoti sijaitsee aivan metsän vieressä. Ampiaiset pelottavat myös 

joitakin lapsia.   

Lapset arvostavat ja toivovat hyvää ruokaa myös päiväkodissa. Niinpä kysyimme lap-

silta, onko päiväkodissa hyvää ruokaa. Kaikki vastasivat, että päiväkodin ruoka on 

hyvää. Vain yhden vastaajan mielestä päiväkodissa on joskus pahaa ruokaa ja yksi 

kertoi pitävänsä jogurtista enemmän kuin puurosta. He osasivat myös kertoa, missä 

ruoka on tehty. Muutaman lapsen mielestä kaikki ruoat ovat lempiruokia. Esimerkiksi 

välipalana tarjottava suklaakiisseli ja ruusunmarjarahka ovat mieluisia ja maukkaita 

herkkuja. 
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10.2  Leikki 

Leikki on lapsen luontainen tapa toimia ja se on hyvin merkityksellistä lapselle. Tä-

män vuoksi kysyimme lapsilta, saavatko he leikkiä päiväkodissa. Kaikki lapset vasta-

sivat saavansa leikkiä. He saavat leikkiä, mutta toivoivat kuitenkin lisää leikkiaikaa 

sekä sisällä että ulkona. Muutama lapsista mainitsi, että haluaisi leikkiä esikoululais-

ten osastolla. Kysyimme myös lapsilta: ”Onko päiväkodissa kivoja leluja ja riittääkö 

niitä kaikille?”. Lasten mielestä päiväkodissa on kivoja leluja. Lapset kokivat, että La-

cy–rakentelupalikat ja autot eivät aina riitä kaikille, ja sen vuoksi niistä saattaa syntyä 

riitaa.  

Ulos lapset haluaisivat enemmän keinuja ja useamman potkulaudan. Eräs lapsi mainit-

si, että liukumäen alla on hyvä majapaikka ja sinne voi viedä vaikka kiviä. Päiväkodin 

pihalla on leikkimökki ja sen ikkunasta lasten mielestä on mukavinta katsella. Lasten 

mielipiteiden mukaan oli myös mukavaa, kun metsä on lähellä ja sinne tehdään retkiä. 

Yhden lapsen mielestä hiekkalaatikossa ei saa rakennettua hyviä hiekkalinnoja, koska 

siellä oli hänen mielestään liian vähän hiekkaa. 

10.3  Sosiaaliset suhteet 

Kaikilla lapsilla on kavereita päiväkodissa eikä kenenkään tarvitse leikkiä yksin. Lap-

set kertoivat, että heillä on muutama kaveri päiväkodissa ja useampia kotikavereita. 

Lasten mielestä kaverit ovat kivoja ja heidän kanssaan on mukava leikkiä. Muutaman 

lapsen mielestä leikin lomassa saattaa kuitenkin tulla riitoja. 

Haastattelusta nousi esille, että lapsilla on myönteinen suhde aikuisiin. Lähes jokaisen 

lapsen mielestä aikuiset ovat kivoja. Vain yhden lapsen mielestä päiväkodin aikuiset 

eivät ole kivoja. Hän ei kuitenkaan saanut sanotuksi, tarkoittiko hän kaikkia aikuisia 

vai jotakin tiettyä. Lapset kokevat kuitenkin, että aikuiset komentavat välillä liikaa. 

Eräs lapsi kertoi esimerkkinä, että ei saanut olla tarpeeksi kauan ulkona, kun aikuinen 

komensi. 

11 TUTKIMUSTULOSTEN JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustuloksista käy ilmi, että vanhemmat ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä päivä-

kodin toimintaan, henkilökuntaan, hoidon laatuun ja yhteistyöhön. Tutkimustulokset 
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ovat selkeästi Hujalan (2007) laadunarviointi – mallin teoriaan nähden samankaltaisia 

ja yhteneviä. Tutkimustuloksemme olivat odotettuja eikä niissä ilmennyt mitään suu-

ria poikkeavuuksia.   

Päivähoitotoimiston henkilökunnan toimintaan ollaan myös pääsääntöisesti melko 

tyytyväisiä lukuun ottamatta muutaman vanhemman mielipidettä hoitopaikan saannis-

ta. Kaikkien vastausten keskiarvon mukaan päiväkodin arvosanaksi tuli 4,4 asteikolla 

1−5. Mielestämme tämä kuvastaa parhaiten sitä, kuinka tyytyväisiä vanhemmat ovat 

päivähoidon laatuun Sairaalamäen päiväkodissa. 

Hujalan ym. (2007) teoksessa esiintyvät Folque ym. (1996) toivat esille tutkimustu-

loksia, joissa vanhempien tyytyväisyys olisi sidoksissa sekä päiväkodin käytännölli-

siin tekijöihin, esimerkiksi sijaintiin, aukioloaikoihin, että päiväkodin sisäisten teki-

jöiden toimivuuteen, esimerkiksi kasvattajan myönteinen suhde lapseen, aikuinen–

lapsi -ratio, lapsen monipuoliset oppimismahdollisuudet, lapsen tyytyväisyys. (Hujala 

ym. 2007, 169–170.) Päiväkodin sijainti miellytti lähes kaikkia vanhempia, sillä se on 

lähellä työpaikkoja, koteja ja opiskelupaikkoja. Päiväkodin aukioloajat ovat suurim-

malle osalle vanhemmista erittäin riittävät, mutta on selvää, että kaikille ne eivät sovi 

yhtä hyvin, sillä vuorotyö tuo haasteita myös lapsen hoitoaikojen järjestelyyn. Luu-

lemme, että lähes kaikissa päiväkodeissa esiintyy riittämättömyyttä aukioloajoissa, sil-

lä mielestämme vuorohoidon tarve on yleistynyt merkittävästi.  

Kasvatuskumppanuus näyttää tulosten mukaan toimivan hyvin, vaikka vanhempien 

mielipiteet varhaiskasvatussuunnitelmista ja niiden sisällöistä vaihtelevat hieman. 

Vanhemmat pitävät tärkeinä eri asioita lapsen kasvatuksessa ja jokaisella perheellä on 

omat perusarvot ja asenteet. Myös Vaikuta vanhempi-selvityksen tuloksissa nousi esil-

le, että jopa 95 % vanhemmista pitää yhteistyötä päiväkodin kanssa tärkeänä ja var-

haiskasvatussuunnitelman tekemistä yhdessä päiväkodin henkilöstön kanssa piti tär-

keänä 95 % vastaajista (Kronqvist & Jokimies 2008, 31). Kaikki vanhemmat eivät koe 

samalla tavalla yhteistyötä ja sen tärkeyttä. Toisille vanhemmille riittävät pikaiset 

kuulumiset päivän kulusta, ja toiset haluavat kuulla hyvin yksityiskohtaisestikin päi-

vän kuulumisia. Kasvattajan tehtävänä on kuitenkin mahdollistaa ja ylläpitää tasaver-

tainen yhteistyö jokaisen vanhemman kanssa. Kasvatushenkilöstöllä on aina ensisijai-

nen vastuu sisällyttää perhekohtaisesti kasvatuskumppanuus luontevaksi osaksi lapsen 

varhaiskasvatusta alusta alkaen. (Kaskela & Kekkonen 2006. 18.) 
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Tiedottaminen ajankohtaisista asioita sujuu vastaajista suurimman osan mielestä erit-

täin hyvin tai hyvin, mutta muutama vastaajista kokee tiedottamisen tyydyttäväksi. 

Pohdimme, että tiedottaminen sujuu varmasti paremmin heidän kanssaan, jotka ovat 

kokopäivähoidossa kuin sopimuksen mukaan olevien lasten kohdalla tiedottamien 

saattaa toisinaan olla heikkoa vähäisen läsnäolon vuoksi. 

Tutkimus vastasi asettamiimme tutkimuskysymyksiin kattavasti ja toi vanhempien ja 

lasten näkemykset hoidon laadusta Sairaalamäen päiväkodissa selkeästi esille. Van-

hemmilta nousseet kehittämistarpeet kohdistuivat etupäässä tilojen viihtyvyyteen ja 

toimivuuteen. Vanhemmat nostivat esille muun muassa seinien maalaamisen värik-

käämmiksi, jolloin sisätilat tulisivat viihtyisämmiksi. Piha-aluetta vanhempien mu-

kaan voisi kehittää turvallisemmaksi etenkin talvella. Lisäksi muutama vanhemmista 

mainitsi joulujuhlan kehittämiskohteeksi. Vanhemmilla on hyvin vähän tietoa päivä-

hoidon toiminnan arjesta, jonka vuoksi heidän on hankala arvioida sitä kokonaisval-

taisesti ja sen vuoksi ulkoisiin tekijöihin vanhemmilla on helpompi kiinnittää huomio-

ta kuin arvioida sisäistä toimivuutta (Karling, Ojanen, Sivén, Vihunen & Vilén. 2008, 

196). 

Kuten jo aikaisemmin luvussa 5.5.2 on todettu niin lapset arvostavat päivähoidon ih-

missuhteita – kavereita, joiden kanssa leikkiä ja aikuisia, jotka asettavat rajoja, mutta 

ymmärtävät lapsia ja ovat iloisia. Lasten mielestä aikuisilla pitää olla aikaa toimia yh-

dessä lasten kanssa, mutta myös aikuisten tulee antaa aikaa lasten omaehtoiselle leikil-

le ja toiminnalle. Lapset tarvitsevat myös riittävästi tilaa sekä leluja ja muuta materi-

aalia leikkimistä ja omaehtoista toimintaa varten. Päiväkodin pihoille lapset toivovat 

riittävästi välineitä ja toimintamahdollisuuksia. (Karling ym. 2008, 195–196.) Lapset 

viihtyvät päiväkodissa, kun on mukavia aikuisia, kivoja leikkikavereita ja tarpeeksi le-

luja. Lasten osalta kehittämistarpeiksi nousi lelujen ja välineiden lisääminen. He toi-

voivat lisää muun muassa keinuja, potkulautoja ja Lacyjä. Lapsille leikki on tärkeää, 

ja sen vuoksi he usein mittaavat laadukasta päivähoitoa lelujen riittävyyden ja saata-

vuuden kautta.  

Luvussa 5.5 on jo mainittu, että lapsen myönteiset kokemukset toimivat myös hyvinä 

päivähoidon laadun mittareina ja myönteiset kokemukset edesauttavat lapsen myön-

teistä kehittymistä. Lasten omia kokemuksia päiväkodissa olemisesta on tutkittu vä-
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hän. Hujalan ym. (2007) teoksessa Huttunen ja Tamminen (1991) tuovat esille lapsille 

tärkeimpiä asioita ja kokemuksia liittyen päivähoitoon. Heidän mukaansa lapset pitä-

vät tärkeimpinä asioina lämpimiä ihmissuhteita aikuisiin ja lapsiin. Leikki näkyi myös 

yhtenä mieleenpainuvimmista kokemuksista. ( Hujala ym. 2007, 167.) Haastatteluiden 

tuloksistakin näkee, että lapsille leikki on tärkeintä ja mieleenpainuvinta. Aikuisilla on 

merkitystä sen suhteen, ovatko he lasten mielestä mukavia. 

Seuraavaksi esitellään päiväkodin johtajan kommentteja tutkimuksesta. Päiväkodin 

johtaja oli hyvin tyytyväinen tutkimukseen ja oli yllättynyt positiivisesti tuloksista. 

Hänen mielestään oli aivan mahtavaa saada tällaista palautetta. Päiväkodin johtaja oli 

valmis keskustelemaan tuloksista työpaikkakokouksissa, ja yhdessä työntekijöiden 

kanssa miettivät kehittämisideoita. Hänen mielestään säännöllinen ulkopuolisen suo-

rittama kattava kysely vanhemmille ja lasten haastattelu olisi säännöllisesti hyväksi. 

Vanhemmilta tuli toive tilojen viihtyvyyden parantamisesta ja sen parantamiseksi ja 

toiveeseen vastaamiseksi päiväkodille on ostettu jo värikkäitä mattoja ja uusia verhoja 

sekä myös maalausta on mietitty. Joulujuhlan toteutus on vielä pohdittavana, sillä päi-

väkodin omat tilat eivät ole siihen riittävät. Johtajan koki, että siihen tarvittaisiin ulko-

puolinen tila. 

Lasten haastattelun tulokset olivat ihan odotettuja, ja leikin merkitystä ei voi koskaan 

liikaa korostaa. Potkulautojen lisääminen edellyttää "kaistamaalauksia" liikenneturval-

lisuussyistä. Kaistojen maalaaminen olisi tietysti hyväksi muutenkin. Potkulaudat ovat 

hyvin kalliita, eli on mietittävä, mikä on tärkeintä hankkia milloinkin, jotta monipuoli-

suus toteutuisi. Potkulautojen pieni määrä opettaa myös lapsia vuorotteluun. Samoin 

keinujen lisääminen on määrärahakysymys, niihin on jo pyydetty määrärahalisäystä, 

mutta sitä ei ole vielä saatu.  Lasten toiveet pyritään ottaa huomioon päivittäisissä lei-

keissä huomioimalla mielenkiinnon kohteet. Kuunnellaan ja keskustellaan lasten toi-

veista ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan, tosin joskus viiveellä. 

12 TUTKIMUSTULOSTEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimuksessa pyritään aina välttämään virheiden syntymistä, mutta silti tulosten luo-

tettavuus ja pätevyys vaihtelevat. Tästä johtuen kaikissa tutkimuksissa pyritään arvi-

oimaan tehdyn tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi ym. 2007, 226.) 
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Vastausprosentti on yksi tutkimuksen luotettavuuden ilmaisin. Se kertoo, kuinka moni 

otokseen valituista vastasi ja palautti kyselylomakkeen (Vehkalahti 2008, 44). Tyypil-

listen kyselytutkimusten vastausprosentti nykyisin on noin 50 % (Vehkalahti 2008, 

44), joten tutkimuksessamme on keskimääräistä huomattavasti parempi vastauspro-

sentti. 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli sen kykyä antaa 

ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi ym. 2007, 226). Tutkimuksemme tulokset ovat 

toistettavissa, sillä ne perustuvat vanhempien omiin näkemyksiin eivätkä ne muutu 

tutkijan vaihtuessa tai ajan kuluessa.  

Tutkimuksen arviointiin liittyy myös käsite validius eli pätevyys. Validius tarkoittaa 

mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä mitä on tarkoituskin. Kysely-

lomakkeita käytettäessä kysymyksiin saadaan vastaukset, mutta vastaajat saattavat kä-

sittää kysymyksiä eri tavoin kuin tutkija on ne ajatellut. Jos tutkija käsittelee saatuja 

vastauksia oman ajattelumallinsa mukaisesti, ei tuloksia voida pitää tosina ja pätevinä. 

Tuloksiin siis aiheutuu virheitä. (Hirsjärvi ym. 2007, 226–227.) Tutkimuksessamme 

käytimme kyselylomaketta ja pyrimmekin suunnittelemaan kyselylomakkeen niin, että 

tulokset pysyisivät tosina ja pätevinä. 

Lasten haastateltiin päiväkodin tutussa ympäristössä. Ennen varsinaista haastattelua 

tutustuimme juttelemalla lapsille ja pyrimme saamaan tilanteen mahdollisimman 

luonnolliseksi. Lapsia oli viisi kerrallaan haastateltavana, ja jokaiselta lapselta kysyt-

tiin aina vastaus kysymykseen. Tällaisessa tilanteessa tietysti ryhmän vaikutus voi olla 

sekä negatiivinen että positiivinen, koska ryhmässä lapsen on helpompi ilmaista omia 

mielipiteitään, mutta toisaalta muiden lasten vastaukset saattavat vaikuttaa omiin vas-

tauksiin. Olosuhteet olivat rauhalliset ja haastattelu eteni lasten ehdoilla. 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka kuvaus tutkimuksen 

toteuttamisesta ja sen kaikista vaiheista. (Hirsjärvi ym. 2007, 227.) Pyrimme kuvaa-

maan tutkimuksen vaiheita mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. 

13 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli mukava ja mielenkiintoinen prosessi. Se eteni hyvin sujuvasti ja ai-

kataulutusten myötä joustavasti. Opinnäytetyön aiheemme oli kiinnostava ja molem-



  47 

 

 

mat olivat hyvin sitoutuneita ja motivoituneita työhön. Ammatillisuuden kannalta tä-

mä työ syvensi näkemyksiä varhaiskasvatuksesta ja sen laadun tärkeydestä. Tutki-

muksen kautta omat valmiudet kehittää tulevaa päiväkotityön toimintaa kasvoi selväs-

ti. Nyt on hyvä kuva siitä, mihin vanhemmat kiinnittävät huomiota lasten päivähoidon 

toteuttamisessa. Pienet arjen asiat päiväkodissa on tärkeitä vanhemmille. 

Olemme hyvin tyytyväisiä, että valitsimme tiedonkeruumenetelmäksi kyselylomak-

keen. Kyselylomakkeen laatiminen ja toteuttaminen oli hyvin onnistunut prosessi. Ky-

selylomakkeen myötä meillä oli mahdollisuus ottaa kohdejoukoksi kaikki lasten van-

hemmat. Kyselylomake oli mielestämme hyvin toimiva ja siinä käytiin läpi päivähoi-

don laatuun ja sen arviointiin liittyviä asioita.  

Opinnäytetyön tilaajana toiminut Sairaalamäen päiväkoti ja sen henkilökunta oli hyvin 

yhteistyökykyistä ja innostunutta. Tutkimuksen toteutus onnistui heidän osaltaan hy-

vin ja he olivat hyvin siinä mukana. sillä päiväkodin henkilökunta huolehti erinomai-

sesti kyselylomakkeet lasten vanhemmille ja kannustivat heitä vastaamaan kyselyyn. 

Päiväkodin johtaja oli alusta alkaen innostunut ja sitoutunut yhteistyöhön kanssamme. 

Tämä innosti myös meitä lisää ja sen vuoksi opinnäytetyötä oli mukava työstää. 

Pääsääntöisesti teimme opinnäytetyötä yhdessä, mutta myös jaoimme tehtäviä tasa-

puolisesti. Kokosimme ajatuksia tapaamalla melko usein. Opinnäytetyöprosessi on 

tuntunut melko pitkältä, sillä siihen on liittynyt paljon kaikenlaisia oheistehtäviä. Toi-

sinaan opinnäytetyön työstäminen tuntui haastavalta, mutta lopputulos on mielestäm-

me oikein hyvä ja olemme siihen tyytyväisiä. Uskomme, että kyseisestä tutkimuksesta 

on hyötyä opinnäytetyön tilaajalle, Sairaalamäen päiväkodille. 

Olemme ajatelleet jatkotutkimuksiksi ja tutkimusaiheiksi seuraavia:  

1. Laadukkaaseen päivähoitoon kuuluu myös työtekijöiden käyttäytyminen lapsia ja 

vanhempia kohtaan. Jatkotutkimuksena voisikin selvittää, toimivatko työtekijät am-

matillisesti päiväkodissa lapsia ja vanhempia kohtaan ja onko käytös laadukasta, esi-

merkiksi äänensävyllä on suuri merkitys lapselle.  

2. Saavatko vanhemmat päiväkodin henkilöstöltä tarpeeksi tukea omaan kasvatustyö-

hön? Uskaltavatko vanhemmat kysyä apua omaan kasvatustyöhönsä? 
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3. Miten johtaja seuraa varhaiskasvatuksen laadun toteutumista omassa yksikössään?  

Lisäksi olisi mielenkiintoista, että samankaltainen tutkimus toistettaisiin muutaman 

vuoden kuluttua samaan päiväkotiin. Näin ollen tuloksia olisi mahdollisuus verrata 

keskenään ja tutkia eroja. Samankaltaisen tutkimuksen voisi toteuttaa missä tahansa 

päiväkodissa, jos haluttaisiin esille vanhempien näkemys päivähoidon laadusta.  

Lähteissä pyrimme pääsääntöisesti käyttämään mahdollisimman tuoretta kirjallisuutta. 

Aiheesta löytyi melko helposti kirjallisuutta ja tämä myös mahdollisti vain uusimpien 

julkaisujen käytön. Internet–lähteitä emme kovin paljoa käyttäneet, koska koimme 

kirjallisuuden olevan riittävää. Päivähoidon laatuun liittyviä päteviä tutkimuksia oli 

vähän saatavilla ja käytimmekin teoriaosuudessa lähteinä ja vertailukohteina kahta 

ammattikorkeakoulutasoista opinnäytetyötä. 
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SAATEKIRJE     Liite 1/1 

Hyvät vanhemmat! 

 

Opiskelemme Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Sosionomeiksi kolmatta vuotta. Teemme 

opinnäytetyön Sairaalamäen päiväkodille päivähoidon laadusta. Opinnäytetyömme tavoitteena on 

selvittää päiväkotilasten vanhempien mielipidettä päivähoidon laatuun. 

Tämä kysely on tärkeä osa opinnäytetyötämme ja pyydämmekin Teitä ystävällisesti vastaamaan 

oheiseen kyselylomakkeeseen. Vastaamalla kyselyyn, Teillä on mahdollisuus vaikuttaa päiväkodin 

laadun kehittämiseen. Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. 

Kyselylomakkeet hävitetään asianmukaisesti työn valmistuttua. 

Pyydämme palauttamaan täytetyn kyselylomakkeen nimettömänä päiväkodin aulassa olevaan posti-

laatikkoon 1.4.2011 mennessä. 

Lisätietoja saatte tarvittaessa: Satu Skytältä xxx xxxxxxx tai Kaisa Uutelalta xxx xxxxxxx 

 

 

Margit Korhola 

Päiväkodin johtaja 

 

Satu Skyttä    Kaisa Uutela 

Sosionomi (AMK)-opiskelija  Sosionomi (AMK)-opiskelija 



  

 

 

KYSELY VANHEMMILLE PÄIVÄHOIDON LAADUSTA  Liite 1/2 

 

Jos perheestänne on useampi kuin yksi lapsi päiväkodissa, toivomme teidän vastaavan molempien 

lasten osalta erikseen tähän kyselyyn.  

 

Ympyröi vastausvaihtoehdoista sopivin.  

 

Päiväkodissa olevan lapsen ikäryhmä 

1. Alle 3 vuotta (taapero) 

2. 3-5 vuotta (pirpana) 

3. 6 vuotta (eskari) 

 

Kuinka kauan olette käyttäneet päivähoidon palveluita 

1. Alle vuoden 

2. 1-3 vuotta 

3. Yli 3 vuotta 

4. Onko päiväkodissa ollut aiemmin lapsianne  KYLLÄ___ EI___ 

 

Millainen hoitosopimus on 

1. Kokopäivähoito arkipäivinä 

2. Kokopäivähoito sopimuksen mukaan _____ pvä/kk 

3. Osapäivähoito 

4. Osapäivähoito sopimuksen mukaan ____ pvä/kk 

5. Vain esiopetus 

 

LAADUN ARVIOINTI 

 

Miten seuraavat päivähoitoa koskevat asiat ovat toteutuneet Teidän mielestänne. Ympyröi mielestä-

si sopivin vaihtoehto. 

 

Päivähoitotoimiston henkilökunnan arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyttä-

västi 

Huonosti Hyvin huo-

nosti 

1. Lapsenne päivähoitopaikan 

haku sujui 

5 4 3 2 1 

2. Päivähoitotoimisto tiedottaa 

päivähoitoon liittyvistä asi-

oista 

5 4 3 2 1 

3. Yhteistyö toimiston kanssa 

toimii 

5 4 3 2 1 

4. Päivähoitotoimiston työnte-

kijät ovat tavoitettavissa 

 

5 4 3 2 1 

 

 



  

 

 

Liite 1/3 

 

 

Miksi halusitte lapsenne Sairaalamäen päiväkotiin? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Päiväkodin arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyttä-

västi 

Huonosti Hyvin 

huonosti 

1. Hoitosuhteen alkaessa Teil-

le esiteltiin: 

           Henkilökunta 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

1 

Päiväkodin tilat 

 

5 4 3 2 1 

Toiminta 

 

5 4 3 2 1 

2. Päiväkodin aukioloajat ovat 

sopivat 

 

5 4 3 2 1 

3. Loma-aikojen hoitojärjeste-

lyt sujuvat 

 

5 4 3 2 1 

4. Päiväkodin sijainti on 

 

5 4 3 2 1 

5. Päiväkodissa on toimivat ti-

lat 

 

5 4 3 2 1 

6. Päiväkodin ulkotilat ovat 

turvalliset 

 

5 4 3 2 1 

7. Päiväkodin sisätilat ovat 

turvalliset 

 

5 4 3 2 1 

8. Päiväkodin ulkotilat ovat 

viihtyisät 

 

5 4 3 2 1 

9. Päiväkodin sisätilat ovat 

viihtyisät 

5 4 3 2 1 

 

 

5. Saitte lapsellenne toivo-

manne hoitomuodon 

 

5 4 3 2 1 

6. Saitte lapsellenne toivo-

manne hoitopaikan 

 

5 4 3 2 1 



  

 

 

Liite 1/4 

Henkilökunnan toiminnan arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyttä-

västi 

Huonosti Hyvin 

huonosti 

1. Henkilökunta on yhteistyö-

kykyistä 

 

5 4 3 2 1 

2. Henkilökunta on ammatti-

taitoista ja asiantuntevaa 

 

5 4 3 2 1 

3. Henkilökunta on halukas 

kehittämään toimintaa 

 

5 4 3 2 1 

4. Henkilökuntaa on riittävästi 

 

5 4 3 2 1 

5. Lapsenne ryhmässä on tuttu 

ja turvallinen henkilökunta 

 

5 4 3 2 1 

6. Henkilökunta on pysyvää 

 

5 4 3 2 1 

7. Henkilökunta on luotettavaa 

 

5 4 3 2 1 

8. Henkilökunta ottaa van-

hempien toiveita huomioon 

toiminnan suunnittelussa 

 

5 4 3 2 1 

9. Saatte henkilökunnalta apua 

ja tukea ongelmatilanteissa 

5 4 3 2 1 

10. Henkilökunta tiedottaa riit-

tävästi toiminnasta ja tule-

vista tapahtumista 

 

5 4 3 2 1 

11. Henkilökunnan ja Teidän 

välillänne on keskinäinen 

luottamus 

 

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 



  

 

 

Liite 1/5 

Päiväkodin toiminnan arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huonosti Hyvin 

huonosti 

1. Lapsenne tulee ja jää mielellään 

päiväkotiin    

5 4 3 2 1 

2. Päiväkodissa on hyvä ilmapiiri 

 

5 4 3 2 1 

3. Lapsenne ryhmäkoko on sopiva 

 

5 4 3 2 1 

4. Lapsellanne on kavereita päiväko-

dissa 

 

5 4 3 2 1 

5. Lapsenne huomioidaan yksilönä 

 

5 4 3 2 1 

6. Lapselle tärkeät asiat huomioidaan 

 

5 4 3 2 1 

7. Päiväkodin toiminta on monipuo-

lista 

 

5 4 3 2 1 

 

 

Päiväkodin hoidon laadunarviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huonosti Hyvin 

huonosti 

1. Lapsenne hoito vastaa odotuksian-

ne 

 

5 4 3 2 1 

2. Jos lapsellanne on erityistarpeita, 

ne on otettu huomioon 

 

5 4 3 2 1 

3. Lasta kohdellaan kunnioittavasti 

 

5 4 3 2 1 

4. Lapsenne ulkoilu hoidetaan asian-

mukaisesti 

 

5 4 3 2 1 

5. Lapsenne vaatetus hoidetaan 

asianmukaisesti  

 

5 4 3 2 1 

6. Lapsenne lepojärjestelyissä otetaan 

mielipiteenne huomioon 

 

5 4 3 2 1 

 



  

 

 

Liite 1/6 

Yhteistyön arviointi   

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin 

 

Tyydyt-

tävästi 

Huonosti Hyvin 

huonosti 

1. Yhteistyö päiväkodin henkilökun-

nan ja teidän välillänne toimii 

 

5 4 3 2 1 

2. Lapsenne varhaiskasvatussuunni-

telmassa käsitellään tärkeitä asioita 

 

5 4 3 2 1 

3. Lapsenne hoidosta ja kasvatuksesta 

käydään keskustelua säännöllisesti  

 

5 4 3 2 1 

4. Lapsenne päivän kuulumiset kerro-

taan hakiessa 

 

5 4 3 2 1 

 

 

Tähän kohtaan voit kirjoittaa mielipiteitä ja palautetta päiväkodin toiminnasta ja esittää mahdollisia 

kehitysideoita: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

KIITOS VASTAUKSISTASI!  



  

 

 

HAASTATTELUN LUPA-ANOMUS    Liite 2 

 

HYVÄT VANHEMMAT!  

Opinnäytetyöhömme kuuluu selvittää myös lasten mielipide päivähoidon laadusta. Heidän mielipi-

dettään on tarkoitus selvittää ryhmähaastattelun muodossa. Lapset saavat kertoa omia kokemuksi-

aan ja mielipiteitään ryhmätilanteessa. Ryhmähaastattelu toteutetaan kevään aikana jonain sopivana 

ajankohtana. Haastatteluun osallistuu 3-5-vuotiaiden ryhmä, pirpanat.  

Tällä lomakkeella pyydämme Teiltä ystävällisesti lupaa haastatella lastanne opinnäytetyötä varten. 

Haastattelun materiaalia käsitellään luottamuksella ja työn valmistuttua se hävitetään asianmukai-

sesti. Tuloksia tarkastellaan anonyymisti eikä lasten nimiä tulee missään näkyviin. 

Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen päiväkodin henkilökunnalle. 

 

Ystävällisin terveisin,  

Sosionomi – opiskelijat: Satu Skyttä ja Kaisa Uutela 

 

LAPSEN NIMI 

____________________________________________________________________________ 

 

LASTANI SAA HAASTATELLA KYLLÄ____ EI____ 

 

ALLEKIRJOITUS 

___________________________________________________________________________



  

 

 

LASTEN TEEMAHAASTATTELUN RUNKO   Liite 3 

 

PÄIVÄKODIN ARVIOINTI 

1. Onko päiväkotiin kiva tulla? 

 

2. Mikä päiväkodissa on kivaa? 

 

3. Mikä päiväkodissa on tylsää? 

 

4. Onko päiväkodissa jotain pelottavaa/jännittävää? 

LEIKKI 

1. Saako päiväkodissa leikkiä? 

 

2. Onko päiväkodissa kivoja leluja? Riittääkö leluja kaikille? 

 

3. Onko ulkona kivat/hyvät leikkipaikat? (Keinut, kiipeilytelineet, ym.) 

 

SOSIAALISET SUHTEET 

1. Onko teillä kavereita päiväkodissa? Ovatko he mukavia? 

 

2. Ovatko päiväkodin aikuiset kivoja? 

 

RUOKA 

1. Onko päiväkodissa hyvää ruokaa? 



  

 

 

KYSELYN TULOKSIA      Liite 4/1 

 

Vastanneiden perheiden lasten ikäryhmä 

Alle 3v 21% (6kpl) 

3-5v 43% (12kpl) 

6v 36% (10kpl) 

 

Kuinka kauan käyttänyt päiväkodin palveluita 

 Alle 1v 25% (7) 

1-3v 36% (10) 

Yli 3v 39% (11) 

 

Sisarukset  KYLLÄ  57% (16)  

EI       18% (5)  

EI VASTAUSTA      25% (7) 

 

Hoitosopimukset 

 

Kokopäivähoito arkipäivinä   43% (12) 

Kokopäivähoito sopimuksen mukaan _____ pvä/kk 32% (9) 

Osapäivähoito    14% (4) 

Osapäivähoito sopimuksen mukaan ____ pvä/kk 7% (2) 

Vain esiopetus    4% (1) 

 

Päivähoitotoimiston henkilökunnan arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin  

 

5 

Hyvin  

 

 

4 

Tyydyt-

tävästi  

 

3 
 

Huo-

nosti  

 

2 

Hyvin 

huonosti  

 

1 

Keskiarvo 

Lapsenne päivähoitopai-

kan haku sujui 

 

53 % 

(15) 

36 % 

(10) 

4 % 

(1) 

7 % 

(2) 

0 4,4 

 

 



  

 

 

Liite 4/2 

 

Päivähoitotoimisto tie-

dottaa päivähoitoon liit-

tyvistä asioista 

25 % 

(7) 

50 % 

(14) 

4 % 

(1) 

21 % 

(6) 

0 4.0 

Yhteistyö toimiston 

kanssa toimii 

 

18 % 

(5) 

61 % 

(17) 

0 21 % 

(6) 

0 4,0 

Päivähoitotoimiston 

työntekijät ovat tavoitet-

tavissa 

 

14 % 

(4) 

61 % 

(17) 

0 25 % 

(7) 

0 3,9 

Saitte lapsellenne toivo-

manne hoitomuodon 

 

75 % 

(21) 

14 % 

(4) 

0 11 % 

(3) 

0 4,6 

Saitte lapsellenne toivo-

manne hoitopaikan 

 

78 % 

(22) 

11 % 

(3) 

0 7 % 

(2)  

4 % 

(1) 

4,5 

 

 

Päiväkodin arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huo-

nosti 

Hyvin 

huonosti 

Keskiarvo 

Hoitosuhteen alkaessa 

Teille esiteltiin: 

Henkilökunta 

 

21 % 

(6) 

 

64 % 

(17) 

  

11 % 

(3) 

 

4 % 

(1) 

 

0 

 

4,0 

Päiväkodin tilat 39 % 

(11) 

47 % 

(13) 

14 % 

(4) 

 

0 0 4,3 

Toiminta 28 % 

(8) 

61 % 

(17) 

11 % 

(3) 

 

0 0 4,2 

Päiväkodin aukioloajat 

ovat sopivat 

 

71 % 

(20) 

14 % 

(4) 

 11 % 

(3) 

4 % 

(1) 

0 4,5 

Loma-aikojen hoitojär-

jestelyt sujuvat 

 

64 % 

(17) 

36 % 

(10) 

0 0 0 4,5 

Päiväkodin sijainti on 82 % 

(23) 

14 % 

(4) 

4 % 

(1) 

 

0 0 4,8 

Päiväkodissa on toimivat 

tilat  

 

 

29 % 

(8) 

46 % 

(13) 

25 % 

(7) 

0 0 4,0 

 

 

 

 



  

 

 

Liite 4/3 

 

Päiväkodin ulkotilat ovat 

turvalliset 

 

25 % 

(7) 

54 % 

(15) 

21 % 

(6) 

0 0 4,0 

Päiväkodin sisätilat ovat 

turvalliset 

 

25 % 

(7) 

71 % 

(20) 

4 % 

(1) 

0 0 4,2 

Päiväkodin ulkotilat ovat 

viihtyisät 

 

32 % 

(9) 

57 % 

(16) 

11 % 

(3) 

0 0 4,2 

Päiväkodin sisätilat ovat 

viihtyisät 

 

21 % 

(6) 

54 % 

(15) 

18 % 

(5) 

7 % 

(2) 

0 3,9 

                                                              

 

Henkilökunnan toiminnan arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huo-

nosti 

Hyvin 

huonosti 

Keskiarvo 

Henkilökunta on yhteis-

työkykyistä 

 

68 % 

(19) 

32 % 

(9) 

0 0 0 4,7 

Henkilökunta on ammat-

titaitoista ja asiantunte-

vaa 

 

50 % 

(14) 

46 % 

(13) 

4 % 

(1) 

0 0 4,5 

Henkilökunta on halukas 

kehittämään toimintaa 

 

43 % 

(12) 

43 % 

(12) 

 

14 % 

(4) 

0 0 4,3 

Henkilökuntaa on riittä-

västi 

 

43 % 

(12) 

 

46 % 

(13) 

11 % 

(3) 

0 0 4,3 

Lapsenne ryhmässä on 

tuttu ja turvallinen henki-

lökunta 

 

61 % 

(17) 

39 % 

(11) 

0 0 0 4,6 

Henkilökunta on pysyvää 

 

54 % 

(15) 

46 % 

(13) 

0 0 0 4,5 

Henkilökunta on luotet-

tavaa 

 

57 % 

(16) 

43 % 

(12) 

0 0 0 4,6 

Henkilökunta ottaa van-

hempien toiveita huomi-

oon toiminnan suunnitte-

lussa 

 

28 % 

(8) 

68 % 

(19) 

4 % 

(1) 

0 0 4,3 

Saatte henkilökunnalta 

apua ja tukea ongelmati-

lanteissa 

 

46 % 

(13) 

50 % 

(14) 

4 % 

(1) 

0 0 4,4 

      



  

 

 

Liite 4/4 

 

Henkilökunta tiedottaa 

riittävästi toiminnasta ja 

tulevista tapahtumista 

 

61 % 

(17) 

25 % 

(7) 

14 % 

(4) 

0 0 4,5 

Henkilökunnan ja Teidän 

välillänne on keskinäinen 

luottamus 

 

46 % 

(13) 

50 % 

(14) 

4 % 

(1) 

0 0 4,4 

 

 

Päiväkodin toiminnan arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huo-

nosti 

Hyvin 

huonosti 

Keskiarvo 

Lapsenne tulee ja jää 

mielellään päiväkotiin    

57 % 

(16) 

43 % 

(12) 

0 0 0 4,6 

Päiväkodissa on hyvä 

ilmapiiri 

 

46 % 

(13) 

54 % 

(15) 

0 0 0 4,5 

Lapsenne ryhmäkoko on 

sopiva 

 

57 % 

(16) 

39 % 

(11) 

4 % 

(1) 

0 0 4,5 

Lapsellanne on kavereita 

päiväkodissa 

 

32 % 

(9) 

 

68 % 

(19) 

0 0 0 4,7 

Lapsenne huomioidaan 

yksilönä 

 

46 % 

(13) 

54 % 

(15) 

0 0 0 4,5 

Lapselle tärkeät asiat 

huomioidaan 

 

39 % 

(11) 

61 % 

(17) 

0 0 0 4,6 

Päiväkodin toiminta on 

monipuolista 

 

50 % 

(14) 

46 % 

(13) 

4 % 

(1) 

0 0 4,3 

 

 

Päiväkodin hoidon laadunarviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huo-

nosti 

Hyvin 

huonosti 

Keskiarvo 

Lapsenne hoito vastaa 

odotuksianne 

 

57 % 

(16) 

39 % 

(11) 

4 % 

(1) 

0 0 4,5 

 

       



  

 

 

Liite 4/5 

 

Jos lapsellanne on eri-

tyistarpeita, ne on otettu 

huomioon 

 

46 % 

(13) 

54 % 

(15) 

0 0 0 4,5 

Lasta kohdellaan kunni-

oittavasti 

 

68 % 

(19) 

32 % 

(9) 

0 0 0 4,7 

Lapsenne ulkoilu hoide-

taan asianmukaisesti 

 

61 % 

(17) 

39 % 

(11) 

0 0 0 4,6 

Lapsenne vaatetus hoide-

taan asianmukaisesti 

57 % 

(16) 

32 % 

(9) 

7 % 

(2) 

4 % 

(1) 

 

0 4,4 

Lapsenne lepojärjeste-

lyissä otetaan mielipi-

teenne huomioon 

 

32 % 

(9) 

64 % 

(18) 

4 % 

(1) 

0 0 4,3 

 

Yhteistyön arviointi 

 

 Erittäin 

hyvin 

 

Hyvin Tyydyt-

tävästi 

Huo-

nosti 

Hyvin 

huonosti 

Keskiarvo 

Yhteistyö päiväkodin 

henkilökunnan ja teidän 

välillänne toimii 

 

64 % 

(18) 

32 % 

(9) 

4 % 

(1) 

0 0 4,6 

Lapsenne varhaiskasva-

tussuunnitelmassa käsi-

tellään tärkeitä asioita 

 

39 % 

(11) 

50 % 

(14) 

4 % 

(1) 

7 % 

(2) 

0 4,2 

Lapsenne hoidosta ja 

kasvatuksesta käydään 

keskustelua säännöllisesti  

 

25 % 

(7) 

32 % 

(9) 

36 % 

(10) 

7 % 

(2) 

0 3,8 

Lapsenne päivän kuulu-

miset kerrotaan hakiessa 

 

50 % 

(14) 

39 % 

(11) 

11 % 

(3) 

0 0 4,4 

 

 

 

 
 


