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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata, millainen on lasten ja vanhempien sekä työn-
tekijöiden mielestä päiväkotilasten hyvä päivä ja minkälaisia kokemuksia heillä on kasvatus-
kumppanuudesta ja omahoitajuudesta. 
 
Haastattelin työssäni kolmea lasta ja kolmea vanhempaa sekä kolmea työntekijää. Vanhempi-
en ja työntekijöiden haastattelut suoritin teemahaastatteluina. Lasten haastattelut suoritin 
valokuvien avulla. Nämä valokuvat lapset olivat itse ottaneet kertakäyttökameroilla edellise-
nä päivänä päiväkodin hyvästä päivästä ja siihen liittyvistä asioista. 
 
Aineiston analysoinnin aloitin litteroimalla ensin haastattelut. Sen jälkeen pelkistin havainnot 
ja sitten yhdistin raakahavaintoja. Käytin aineiston analysoinnissa sisällönanalyysia. Toimin 
samalla tavalla kaikkien haastattelujen kanssa. 
 
Opinnäytetyössä selvisi, että vanhemmat ovat suhteellisen tyytyväisiä lasten päiväkotipäiviin. 
Tiedotus ja vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö kuvattiin puutteelliseksi. Lapset olivat tyy-
tyväisiä päiväkotipäiviin. Yleisenä huoleksi kaikilta haastateltaviltani nousi henkilökunnan lii-
an vähäinen määrä sekä tuttujen sijaisien saatavuus. Tämä huoli nousi myös lasten haastatte-
lussa. Vanhempien kuvaama hyvä päivä päiväkodissa erosi jonkin verran työntekijöiden ku-
vaamasta hyvästä päivästä. Myös omahoitajan roolin kuvaamisessa oli eroja. Lasten kuvaama 
hyvä päivä päiväkodissa toi esille kavereiden ja turvallisuuden, tuttujen aikuisten ja tiettyjen 
välineiden tarpeellisuuden.  
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että asettumalla enemmän lapsen asemaan, mahdolliste-
taan lapselle entistä enemmän hyviä päiviä päiväkodissa. 
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The purpose of this study is to describe what a good day of a kindergarten child is like, ac-
cording to the children, parents and the kindergarten staff and what kind of experiences they 
have of partnership in ECEC and personal nursing.  
Three children, three parents and three staff members were interviewed. 
The grown-ups participated in themed interviews, while the children were interviewed with 
the help of photographs. The photographs were taken by the children the previous day, using 
disposable cameras, and related to what they consider to be part of a good day in kindergar-
ten. 
The analysis of the material began with transcribing the recorded interviews. The findings 
were reduced and then combined. All the interviews where analysed through content analy-
sis. 
The study indicated that the parents were relatively satisfied with the kindergarten days, but 
communication and cooperation with the parents were lacking. The children were also satis-
fied. A general concern of all the interviewees was the undersized staff and the availability of 
familiar substitutes in kindergarten.  
This concern surfaced in the interview of the children as well. The good day described by the 
parents, differed slightly from the good day described by the staff. This was also the case 
with describing the role of the personal nurse in kindergarten. The good day pictured by the 
children brought forth the necessity of friends, security, familiar adults and certain equip-
ment. 
To conclude, placing yourself in the child’s situation, you will enable more good days for the 
children in kindergarten. 
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1 Johdanto

 

 

Kaikkien lasten silmät eivät loista ylläolevan runon tavoin. Mietin pitkään aihetta, jolla olisi 

tuore näkökulma haasteelliseen asiaan. Päiväkodissa pitkään työskennelleenä minulla oli tuon 

aihepiirin asiat sydämellä. Kartoittaessani erilaisia hankkeita, kiinnostuin LOP-

kehittämistyöstä eli Lapsen oikeuksien - kehittämistyöstä. Espoossa haetaan tässä 

kehittämistyössä ratkaisuja lapsiperheiden ehkäisevän työn haasteisiin uudenlaisella 

palvelujen yhteiskehittelyllä. Tavoitteena on myös, että lapset ja perheet saavat tukea 

entistä useammin omassa elinympäristössään. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata, millainen on lasten ja vanhempien sekä 

työntekijöiden mielestä päiväkotilasten hyvä päivä päiväkodissa ja millaisia kokemuksia ja 

toiveita haastateltavilla on kasvatuskumppanuudesta ja omahoitajuudesta. Opinnäytetyössäni 

on tarkoitus tuoda esille lasten toiveet siitä, millainen on heidän hyvä päivänsä päiväkodissa 

ja kuvata myös vanhempien ja työntekijöiden mielipiteitä ja toiveita lapsen hyvästä päivästä 

päiväkodissa ja vertailla näitä tuloksia toisiinsa. Halusin myös tulevana sosionomina oppia 

kehittämään opinnäytetyn kautta omaa ammatillista osaamistani tällä alueella. 

Tarkoituksenani on kuvailla, millainen on lapsen hyvä päivä päiväkodissa. Pyrin myös 

nostamaan esille lapsen näkökulman tärkeyden. 

Lapsella vain voi silmät niin loistaa 

Lintuja kun hän katsella saa 

Haaveita vain se vapauden toistaa 

Lintuset nuo ja kaunis maa 

Kauniina niin nään aalloilla laivan 

Tuuli kun vain on ystävä sen 

Alta se pois käy huolten ja vaivan 

Laulu sen on niin valkoinen 

Joe Gracy 

Suom. Pertti Reponen 
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2 Kehittämistyön taustoitus 

 

Tämä koko luku käsittelee LOP-kehittämistyötä 2012. Lähteenä olen käyttänyt Päivi Petreliuk-

sen antamia muistioita. (LOP-kehittämistyö 2012.) 

 

2.1 LOP-kehittämistyö eli lapsen oikeus palveluihin kehittämistyö 

 

Espoossa haetaan ratkaisuja lapsiperheiden ehkäisevän työn haasteisiin uudenlaisella palvelu-

jen yhteiskehittelyllä. Työtä ohjaa Lapsen oikeus palveluihin -yhteistyöryhmä. Pilottialueena 

on Matinkylä, osa tutkimuksista tehdään muualla Espoossa. Palvelujen yhteiskehittelyssä on 

mukana laaja joukko lasten ja perheiden palvelujen toimijoita. Mukaan kehittämiseen kutsu-

taan myös erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä. Tavoitteena on lisätä perheiden 

hyvinvointia vahvistamalla varhaista tukea. Kun palvelut saadaan toimimaan entistä parem-

min yhteen, saavat lapset ja perheet tarvitsemansa tuen entistä useammin oikeaan aikaan ja 

mahdollisimman varhain. 

 

2.2 Lapsiperheiden varhaisen tuen kehittäminen 

 

Espoo on lapsivaltainen kaupunki, jossa asuu noin 60 000 lasta ja nuorta perheineen. Alle kou-

luikäisiä lapsia on noin 24 000. Valtaosa lapsista ja perheistä voi hyvin, mutta monissa per-

heissä koetaan tilanteita, joissa vanhemmat uupuvat ja väsyvät esimerkiksi lapsen sairastues-

sa tai taloudellisten vaikeuksien pitkittyessä. Monet lapsiperheiden vanhemmat hyötyisivät 

oikeaan aikaan tarjotusta tuesta, esimerkiksi tilapäisestä lastenhoitoavusta, perhetyöstä tai 

oikeaan aikaan saadusta taloudellisesta avusta. Kaikki perheet eivät kuitenkaan saa tukea 

riittävän varhain. Syynä tähän on esimerkiksi perheiden tiedon puute olemassa olevista palve-

luista sekä yhteisesti sovittujen ja kuvattujen toimintatapojen puute. Lasten ja perheiden 

palveluiden työntekijät neuvolasta aikuissosiaalityöhön ovat yhtä mieltä siitä, että varhaista 

tukea on tehostettava. Tehostamistarpeesta kertoo muun muassa viime vuosina jatkuvasti 

kasvanut lastensuojelun tarve. 

 

2.3 Lapsiperheiden kokemukset ja tarpeet kehittämisen lähtökohdaksi  

 

Kehittämistyössä erilaisissa elämäntilanteissa eläviltä lapsiperheiltä kerätty kokemustieto on 

keskeinen osa tiedonkeruuta ja myös tärkeä kehittämistyön suuntaaja. Tietoa kerätään muun 

muassa asiakasraatien, asiakkaiden haastattelujen ja tarinoiden avulla. Työskentelyyn kytke-

tään useita opinnäytetöitä. Teemoja töissä ovat esimerkiksi maahanmuuttajaperheiden ko-

kemukset lasten ja perheiden palveluista, aikuissosiaalityön asiakkaina olevien lapsiperheiden 

ja yksinhuoltajien kokemukset lasten ja perheiden palveluista, lastensuojelun asiakasperhei-
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den ja työntekijöiden käsitykset lapsen hyvästä arjesta. Mitä tuloksia on odotettavissa? Kehit-

tämistyö on alkuvaiheessa, eikä vielä tiedetä, millaisia konkreettisia työtapoja ja -välineitä 

työskentely tulee tuottamaan. Kehittämistyön keskeisenä visiona on vankka varhaisen tuen 

osaaminen kaikissa lasten ja perheiden palveluissa sekä kaikkien tiedossa olevat, yhteisesti 

sovitut työkäytännöt. Tämän vision toteutuminen edellyttää monenlaisten keinojen käyttöön-

ottoa: systemaattista yhteistä kouluttautumista, perustyöntekijöiden tavoitettavissa olevia 

konsultointirakenteita, sähköisen viestinnän käyttöönottoa palveluketjujen ja palvelukartan 

hahmottamiseksi, sekä sopimuksia perhe- ja verkostotyön periaatteista. Tavoitteena on ra-

kentaa ”lapsiperheen psykososiaalisen huolen palveluketju”. Ketju kokoaa tiedon yhdessä so-

vituista lapsiperhettä koskevan huolen tunnistamisen, huolen puheeksi ottamisen, verkosto-

työn ja konsultoinnin hyvistä käytännöistä, sekä perheille erilaisissa elämäntilanteissa tarjot-

tavasta tuesta Espoossa. Lapsiperheille kehittämistyö tulee näkymään esimerkiksi parempana 

palveluista tiedottamisena ja sujuvampana palveluohjauksena. Tavoitteena on myös, että lap-

set ja perheet saavat tukea entistä useammin omassa elinympäristössään. (LOP-kehittämistyö 

2012.) 

 

2.4 Konkreettinen kehittämistyö on käynnistynyt Matinkylässä 

 

Lapsen oikeus palveluihin -yhteistyöryhmän ensimmäinen yhteinen kehittämishaaste on alle 

kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen suunnattu ehkäisevä työ. Pilottialueena kehittä-

mistyössä on Matinkylä. Kehittämistyöhön osallistuvat neuvola ja lapsiperheiden perhetyö, 

varhaiskasvatus, perheneuvola, perheasioiden yksikkö, suomenkielisen perusopetuksen oppi-

lashuolto, lastensuojelu, aikuissosiaalityö ja maahanmuuttajapalvelut, vammaispalvelut, ai-

kuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut, järjestöjä ja seurakunta. Matinkylän alueelle on 

perustettu neljä, pääosin alueen toimijoista koottua teematyöryhmää. Ryhmissä kootaan par-

haillaan tietoa siitä, miten lapsiperheiden psykososiaaliset hyvinvointiriskit, kuten lapsi-

köyhyys, päihteet ja mielenterveysongelmat, parisuhdevaikeudet sekä lähisuhde- ja perhevä-

kivallan uhka näyttäytyvät perheiden arjessa, ja miten ne kohdataan perustyössä. Kehittämis-

työn ensivaihe käytetään perusteelliseen tiedonkeruuseen. Vuoden 2012 kuluessa ryhmät ra-

kentavat käsityksen lapsiperheitä kuormittaviin hyvinvointiriskeihin liittyvistä kehittämistar-

peista. Jatkossa ryhmät asettavat tiedonkeruuseen nojaten tavoitteet tulevalle kehittämis-

työlle ja tekevät myös ehdotuksensa kehittämiskohteiksi. Tämän jälkeen katsotaan, miten 

ehdotusten jatkotyöstäminen toteutetaan ja aikataulutetaan. (LOP-kehittämistyö 2012.) 
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3 Päiväkodin hyvään päivään liittyviä käsitteitä 

 

3.1  Varhaiskasvatus 

 

Varhaiskasvatuksen suunnitelman perusteilla ohjataan valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen 

laatua, sisältöä ja toteutumista. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 9.) 

 

Varhaiskasvatuksessa keskeisenä palveluna on päiväkotitoiminta, perhepäivähoito ja erilaiset 

avoimet toiminnat. Varhaiskasvatuspalvelujen tuottajina voivat olla kunnat, yksityiset palve-

lujen tuottajat, järjestöt ja seurakunnat. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 11.) 

 

Ensisijaisena tavoitteena varhaiskasvatuksessa on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edis-

täminen. Tuon tavoitteen vuoksi lapsen terveyttä, toimintakykyä vaalitaan ja lapsen perus-

tarpeista huolehditaan. Lapsella on oikeus kokea itsensä arvostetuksi ja hyväksytyksi omana 

itsenään, ja tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä hänen itsetuntoaan tulee vahvistaa. (Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet 2005, 15.) 

 

Varhaiskasvatus on kokonaisuus, jossa hoito, kasvatus ja opetus toimivat yhdessä. Eri osa-

alueet painottuvat erilailla eri-ikäisillä lapsilla ja niiden merkityskin vaihtelee. Hyvä hoito, 

opetus ja kasvatus edistävät lapsen myönteistä ihmiskäsitystä, ajattelun kehittymistä sekä 

sosiaalista vuorovaikutusta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 15 - 16.) 

 

3.2 Päivähoidon merkitys perheille 

 

1990-luvulla jokaiselle lapselle yleisesti myönnettiin subjektiivinen oikeus päivähoitoon, johon 

päiväkotikin kuuluu yhtenä yksikkönä. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että lapsi voi saada 

hoitopaikan riippumatta esimerkiksi vanhempien työtilanteesta (Alasuutari 2003, 68 - 69.) 

 

Pikkulapsiperheiden arjessa päivähoitojärjestelmällä on suuri merkitys, koska se mahdollistaa 

monissa perheissä molemman vanhemman työssäkäynnin. Tämä ei kuitenkaan ole ainoa päi-

vähoidolle tarkoitettu merkitys. Alasuutari (2003, 196 - 199) huomasi tutkimuksensa pohjalta 

muutamia erilaisia seikkoja, miksi haastatellut vanhemmat pitivät päivähoitoa hyvänä ja mie-

lekkäänä palveluna. Yhdeksi tärkeimmistä asioista, päivähoidon koettiin kehittävän lapsen 

toimimista ryhmässä, sen koettiin myös lisäävän kanssakäymistä toisten kanssa sekä sääntöjen 

oppimisen huomattiin lisääntyvän. Myös merkityksellisenä koettiin aikuisen ohjaama toiminta, 

ja kotona tarjottavat virikkeet koettiin riittämättöminä. Päivähoidossa otetaan myös huomi-

oon jokaisen lapsen yksilöllisyys ja persoonallisuus sekä noudatetaan lapsilähtöisyyden peri-

aatteita. 
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Vanhempien on tutkittu arvostavan sitä, että päivähoito tekee lapsen olon onnelliseksi ja tur-

valliseksi, luo näin vanhemmille mielenrauhan tunteita sekä mahdollistaa käytännön tuen 

saamisen. (Robson 2006, 443 - 460). Näin päivähoidolla, kuten päiväkodillakin on moninaisia 

merkityksiä niin lapsen kuin vanhempienkin kannalta. 

 

3.3 Päiväkodin arki 

 

Päiväkoti on osa laitoksellista lasten varhaiskasvatus- ja päivähoitojärjestelmää. Usealle lap-

selle yksi elämän tärkeimmistä yhteisöistä on päiväkoti. Suomessa päivähoidossa olevien las-

ten määrä on pysynyt noin kymmenisen vuotta melko samana ollen 59 - 63 %. (Stakesin tilas-

tot, 2010) Päiväkodissa lapset muodostavat vertaisyhteisöjä, joissa lapset saavat yhdessä toi-

miessaan monenlaisia kokemuksia yhteisöstä. Lapset harjoittelevat yhteisössä sosiaalisia tai-

toja, kuten jakamista, vuorovaikutustaitoja ja ystävällistä käytöstä. (Ikonen 2006, 149.) 

 

Eri päiväkodeissa päivärytmi on melkoisen samanlainen. Aamupäivällä aamupalaa, vapaata 

leikkiä, ohjattua toimintaa ja ruokailu. Iltapäivään kuuluu lepohetki, leikkiä, välipala ja ulkoi-

lua. Päiväkodin toiminta painottuu aamupäivään. Ohjatun toiminnan määrä on iltapäivästä 

hieman vähäisempää. (Reunamo 2007, 32.) 

 

Yleisin päiväkodin päiväohjelma 

8.00 Aamiainen 

8.30 Aamupiiri 

9.00 Kädentaitoja/musiikki/liikuntaa 

9.45 ulkoilua 

11.00 ruokailu 

11.30 päiväunien aika 

14.00 välipala 

14.30 ohjattua toimintaa/ leikkiä 

15.00-17.00  ulkoilua 

 

Päiväkodissa hoidossa olevat lapset oppivat päiväkodin säännöt melko nopeasti. Jokaisella 

ryhmällä on vielä omat sääntönsä ja sisäiset norminsa joiden mukaisesti toimitaan. Lapsen 

ryhmäytymisestä ja iästä riippuu kuinka hyvin lapsi sopeutuu päiväkotielämään. Päiväkotilap-

suus on Suomessa varsin yleistä verrattuna muihin maihin. Lapset ovat hyvinkin pienestä läh-

tien päiväkodissa pitkiä päiviä eli noin 8 – 10 tuntia päivässä. 

 

Päiväkodissa lapsi viettää paljon arjen hetkiä. Siksi laadukkaan päivän määritteleminen päi-

vähoidossa onkin erittäin tärkeää. Käytän tutkimuksessani käsitettä päivä, koska päivä on lap-

sen kokoinen prosessi, minkä hän voi käsittää ja ymmärtää. Päivämme koostuvat arjen erilai-
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sista tilanteista ja askareista. Yleisesti arki voidaan ymmärtää hetki hetkeltä ja tilanne tilan-

teelta syntyvänä prosessina, joka tuottaa uusia tilanteita. Arki liitetään tilannettain ja hetkit-

täin eteneviin asioihin, kuten syömiseen, seuraavaan päivään varautumiseen, viihtyisyyden 

rakentamiseen. Arki voidaan myös ymmärtää juhlan vastakohtana. Se on tavanomaista ja tut-

tua, joka ilman vaihtelua voi alkaa tuntumaan tylsältä ja rutiininomaiselta. (Törrönen 2012, 

10.) 

 

Arki ymmärrettynä muotona ja käsitteenä kehittyi modernin teollisuusyhteiskunnan synnyn 

myötä. Arkielämän filosofi Henri Levebvre (1971 ; 1991) kuvaa kuinka ihmiset muuttivat an-

keisiin oloihin kaupunkeihin  tekemään rutiininomaista tehdastyötä. Vapaa-aika meni työstä 

toipumiseen. (Jokinen 2005, 20.) 

 

Työn muodot ovat muuttumassa ja tehdastyö on vähentymässä. Työllä on uusi ote tekijöis-

tään. Suurten muutosten aikana arki saa usein turvasataman roolin. Arjen toivotaan pitävän 

yllä sekä kansantaloutta että ihmisten mielenterveyttä. Arki on vastakohtaa lomalle. (Jokinen 

2005, 9.) 

 

Haluan kuitenkin tutkimuksessani käyttää käsitettä päivä, juuri sen selkeän käsitteellisyyden 

vuoksi.  Määrittelen päivän päiväkodin päiväohjelman mukaisesti ja lisään vielä siihen kotona 

perheen kanssa aamuisin ja iltaisin tapahtuvia arjen rutiineja. 

 

4 Kasvatuskumppanuus ja omahoitajuus pähkinänkuoressa 

 

4.1 Kasvatuskumppanuus 

 

Päivähoidon ja vanhempien välisestä vuorovaikutuksesta on monenlaisia eri käsitteitä, muun 

muassa vanhempien tukeminen, yhteistyö ja kasvatuskumppanuus. Kasvatuskumppanuutta on 

määritelty esimerkiksi molempien osapuolten yhteisenä projektina toimien lapsen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen tukemiseksi. Kasvatuskumppanuuden tulisi rakentua tasavertaisen ja 

kunnioittavan yhteistyön myötä. Yhteiset sopimukset, päätökset ja tiedon jakamiset sekä 

avoimuuteen että luottamuksellisuuteen perustuva kanssakäyminen nähdään tärkeinä kump-

panuuden perusosasina. Lisäksi yksi päivähoidon tehtävä on vanhempien keskinäisen verkos-

toitumisen tukeminen sekä mahdollisen tuen tarpeen huomioiminen kasvun, kehityksen ja 

oppimisen alueella ja toimiminen yhdessä lapsen parhaaksi. (Varhaiskasvatussuunnitelman 

perusteet 2005, 9.) 

 

Lapselle on kuitenkin tärkeää, että hän voi kokea olonsa turvalliseksi ja olla välittävien aikuis-

ten ympäröimänä niin päivähoidossa kuin kotonakin. Vanhempien osallisuus kasvatuskump-

panuuteen on hyvin tärkeää. Jokapäiväisten ja arkisten jutustelujen lisänä on myös lasta kos-
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kevat kasvatuskeskustelut, joissa vanhemmat ja työntekijät voivat rauhassa keskustella lapsen 

asioista, jakaen mahdollisia huolenaiheitaan ja suunnitella yhdessä tavoitteita. Nämä keskus-

telut ovat myös lapsen kannalta tärkeitä. Ne luovat lapselle varmuutta, että aikuiset ovat 

läsnä sekä lapselle että toisilleen. (Korhonen 2006, 63.) 

 

Kasvatuskumppanuus ei kuitenkaan aina toteudu halutulla tavalla. Suhdetta rikkoo perheen 

tietojen ja yksityisyyden vähättely. Vanhemmuus ja perhe-elämä voidaan kokea henkilökoh-

taiseksi alueeksi, jolle ei ammattilaisia halutakaan päästää. Myös siihen, miten vanhemmat 

kokevat päivähoidon työntekijät helposti lähestyttäviksi ja tasavertaisiksi kumppaneiksi, voi 

vaikuttaa mieltävätkö vanhemmat itsensä samalle tasolle päivähoidon työntekijöiden kanssa. 

(Alasuutari 2003, 196 - 199.) 

 

4.2 Omahoitajuus 

 

Lapsen psyyke tarvitsee jatkuvaa aikuisen läsnäoloa, jotta hän selviäisi päivähoitopäivästä. 

Omahoitaja malli tarjoaa lapsille hoitopäivän, missä lapsi voi turvallisesti tutkia ympäristöään 

sekä totutella toimimaan toisten lasten kanssa ja ennen kaikkea kiintyä yhteen aikuiseen. 

Näin lapsi voi luottaa, että ainakin yksi aikuinen lohduttaa, ymmärtää ja kannustaa. (Mikkola 

& Nivalainen 2009, 21 - 24.) 

 

Viime vuosina päiväkodit ympäri Suomea ovat kiinnostuneet omahoitajasysteemistä. Työsken-

tely tähtää siihen, että jokaisella lapsella on omahoitaja, jolloin lapsi voisi kiintyä paremmin 

yhteen hoitajaansa. Kuitenkaan tämä ei välttämättä aina toteudu. Teoria ja käytäntö ovat 

liian kaukana toisistaan. Omahoitaja suhteet usein katkeavat henkilökunnan vaihtumisen ta-

kia. (Keltikangas-Järvinen 2012, 176.) 

 

5 Opinnäytetyön tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tavoitteenani on pyrkiä kuvaamaan, millaisena lapset ja vanhemmat ja työntekijät kokevat 

päiväkodissa hyvän päivän. Espoon kaupungilla on mahdollisuus hyödyntää tutkimukseni tulok-

sia heillä jo olemassa oleviin sekä kehitteillä oleviin hankkeisiin, joita ovat: 

• Varhaisen huolen tunnistamisen ja tukemisen edistäminen sekä lasten elämäntilan-

teissa tapahtuvan vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukeminen. 

• Lasten ja perheiden palveluissa työskentelevän henkilöstön ammatillisen osaamisen ja 

tietouden lisääminen tutkimustulosten avulla. 

Lapsen hyvinvoinnin kannalta ei ole kovinkaan merkittävää se, minkälaista toimintaa kasvat-

tajat suunnittelevat ja toteuttavat lapsiryhmälle. Tärkeintä on se, miten kasvattajat havait-

sevat ja tunnistavat kunkin lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta keskeiset asiat ja pys-
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tyvät huomioimaan ne. Tarkoitukseni on tuoda juuri lasten ääni kuuluville tämän tutkimuksen 

kautta. 

 

5.1 Tutkimuskysymykset 

 

• Minkälaisia toiveita ja kokemuksia päiväkotilapsilla, vanhemmilla ja työntekijöillä on 

lasten hyvästä päivästä päiväkodissa? 

• Minkälaisia toiveita ja kokemuksia päiväkotilapsilla, vanhemmilla ja työntekijöillä on 

kasvatuskumppanuudesta ja omahoitajuudesta? 

 

Tarkoitukseni on tehdä teemahaastattelututkimusta ottamalla kolme haastateltavaa kustakin 

ryhmästä. Tarkoitukseni on tehdä ryhmähaastattelulla pääsääntöisesti kaikki haastattelut. 

Lasten haastattelun onnistumiseksi tulen käymään tutustumiskäynneillä päiväkotiryhmässä 

sekä antamaan lapsille ennakkotehtäviä, kuten hyvän päivän valokuvaamista kameralla. An-

nan myös muille ryhmille etukäteistehtävän, mikä liittyy hyvään päivään päiväkodissa. Näitä 

ennakkotehtäviä tulen käyttämään haastateltavien orientoimiseen ja asiaan virittymiseen. 

Niitä ei analysoida tässä opinnäytetyössä. Lasten ottamia valokuvia käytän lasten haastatte-

lumateriaalina. 

 

5.2 Tutkimuksen menetelmät 

 

Toimeksiannon mukaisesti aloin hakea sopivinta haastattelumenetelmää. Teemahaastattelu 

tuntui opinnäytetyöni kannalta sopivammalta, joten olen valinnut sen. Teemahaastattelun 

tärkein vaihe on teemojen löytyminen haastatteluihin. Peruskäsitteet kuvaavat tutkittavaa 

ilmiötä. Peruskäsitteet selkiytyvät, kun tutustuu ilmiöön liittyviin teorioihin ja tutkimuksiin. 

(Hirsjärvi & Hurme 2008, 65 - 68.) 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen. Laadullinen tutkimus on todellisen elämän 

kuvaamista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 157).  Aineiston keräämisen suoritin teema-

haastattelun avulla. Se on avoimen- ja lomakehaastattelun välimuoto. Teemahaastattelulle 

tyypillistä on sellainen, että teemat ovat tiedossa, mutta kysymysten järjestys ja muotoilu 

puuttuvat. (Hirsjärvi ym. 2009, 203). 

 

Koska haastattelen lapsia, vanhempia ja työntekijöitä, minun kannattaa tehdä kaikille ryhmil-

le oma haastattelu. Tutkijan on myös tärkeää tunnistaa omat arvonsa, jotka myös mahdolli-

sesti vaikuttavat tutkimuksen kulkuun. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään pikemminkin pal-

jastamaan uutta kuin todentamaan jo ennalta tiedettyä. (Hirsjärvi ym. 2009.) Pyrin opinnäy-

tetyössäni tuomaan kaikkien mielipiteet esille tasapuolisesti. 
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6 Opinnäytetyön toteutus 

 

6.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Opinnäytetyöni on laadullinen eli kvalitatiivinen haastattelututkimus. Laadullinen tutkimus on 

todellisen elämän kuvaamista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 157). 

Laadullinen eli kvalitatiivinen ymmärretään aineiston ja analyysin muodon kuvaukseksi. Laa-

dullinen aineisto on ilmiasultaan tekstiä esim. haastattelut. Laadullisessa tutkimuksessa tut-

kimussuunnitelma elää hankkeen tai kehittämistyön mukana, näin on mahdollista lähteä liik-

keellä ilman määritelmiä ja ennakkoasenteita. Tärkeää on tiedostaa ja pohtia aineiston ra-

jaamista, koska laadullinen aineisto ei lopu koskaan. (Eskola & Suoranta 2000, 15 - 19.) 

 

Laadulliselle analyysille on tyypillistä induktiivinen päättely, jossa pyritään tekemään päätel-

miä ja yleistyksiä aineistosta nousevien seikkojen perusteella. Aineistoa on pyrkimys tarkas-

tella yksityiskohtaisesti ja monipuolisesti nostaen esiin siitä merkityksellisiä teemoja.  Aineis-

ton keräämisen suoritin teemahaastattelun avulla. Se on avoimen- ja lomakehaastattelun vä-

limuoto. Teemahaastattelulle tyypillistä on sellainen, että teemat ovat tiedossa, mutta kysy-

mysten järjestys ja muotoilu puuttuvat. (Hirsjärvi ym. 2009, 203.)  

 

Laadullisten metodien käytössä suositaan mm. teemahaastattelua. Kohdejoukko valitaan tar-

koituksenmukaisesti. Tutkimussuunnitelma muotoutuu tutkimuksen edetessä ja tutkimus to-

teutetaan joustavasti ja suunnitelmaa muutetaan olosuhteiden mukaisesti. (Hirsjärvi & Hurme 

2008, 23.) 

 

6.2 Aineisto ja sen kerääminen 

 

Lapsen oikeus palveluihin –kehittämistyön puolelta minulle ehdotettiin erästä päiväkotia, jos-

sa voisin tehdä opinnäytetyöni. Kävin tutustumassa päiväkotiin ja päädyimme yhteistyössä 

päiväkodin kanssa yhden ryhmän vanhempien, lasten ja työntekijöiden haastattelemiseen täs-

sä opinnäytetyössäni. 

 

Olen haastatellut 9 haastateltavaa, jotka olivat kaikki samasta Espoolaisesta päiväkodista ja 

samasta ryhmästä, yhtä poikkeusta lukuunottamatta.  Haastattelussa annoin asiakkaiden 

avoimesti kertoa antamien teemojen pohjalta tuntemuksiaan. Haastateltavien pieni määrä ei 

tarkoita, että aineistoa olisi vähän. Yleensä teemahaastattelulla kerätty aineisto on runsas. 

(Hirsijärvi & Hurme 2008, 135.) 
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Testasin kysymysten (liite 1) toimivuutta ja teemoittelua esihaastattelussa. Tavoitteenani oli 

testata haastattelun kestoa ja teemoja, olivatko ne sellaisia, että saisin vastaukset tutkimus-

kysymyksiini. Haastattelin tuttavaani, joka ei kuulunut tutkimukseni kohdejoukkoon. Esihaas-

tattelun perusteella ei tarvinnut muuttaa kysymysten muotoa tai teemoja. 

 

 

Kuva 1 Haastatteluvälineet 

 

 Halusin panostaa lasten haastatteluun, että lapset vastaisivat aidosti ja luonnollisesti haas-

tattelukysymyksiin. Olin edellisenä päivänä antanut lapsille ohjeet valokuvien ottamiseen ja 

he olivatkin hienosti kuvanneet asioita hyvästä päivästä päiväkodilla. Kuvia tuli yhteensä 81. 

En saanut kaikilta ryhmän lasten vanhemmilta lupaa heidän lasten kuvien käyttöön tässä 

opinnäytetyössäni. Nämä lapset rajasin pois kuvista. Joten kuvien määrä pieneni. Minulla oli 

kuvat esillä lasten haastattelussa ja käytin niitä yhtenä haastattelumateriaalina. Aluksi lei-

kimme vähän laululeikkejä. Valitsin niin, koska minulla oli haastateltavana kaksi poikaa ja 

yksi tyttö esikouluryhmästä, ja koin että on hyvä vähän leikkimällä purkaa energiaa ja samalla 

ryhmäytyttää lapsia. Seuraavaksi juttelimme hyvistä ja ikävistä asioista. Annoin lasten kokeil-

la hiekkapaperia vuorotellen ja kerroin, että usein ikävät asiat tuntuvat juuri tuolta. Sitten 

kokeilimme pehmolelu-pupua ja silittelimme sitä. Tämä kuvasi hyviä asioita. Käytimme myös 

tunnekuvia sanoittamiseen. 
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Seuraavaksi asettelin lasten ottamat valokuvat päiväkodin päiväohjelman päälle ja lapset ker-

toivat kuvista, sekä samalla haastattelin heitä. Tilanne oli mielestäni hyvin onnistunut. Lapset 

lähtivät hyvin mukaan harjoitteisiin ja vastasivat melko spontaanisti haastattelukysymyksiini. 

Tuon ikäisille olisi ollut parempi kuitenkin, että olisi tasapuolisesti ollut tyttöjä ja poikia. 

Huomasin haastattelussa hienoista takkuisuutta johtuen juuri, että haastateltavanani oli yksi 

esikouluikäinen tyttö ja kaksi poikaa. Oli haastavaa saada heidät toimimaan yhdessä. Ryhmä-

paine myös tämän ikäisillä lapsilla on melkoinen. Yksilöhaastattelulla olisi ehkä saanut vielä 

yksilöllisempiä vastauksia. 

Lopuksi juttelimme hyvästä päivästä ja poimimme kaikkein tärkeimmät kuvat ja teimme niis-

tä vielä yhteisen taulun. Haastattelu loppui yhteiseen leikkihetkeen. 

 

Työntekijöiden haastattelu käytiin heidän tiimipalaverissaan. Työyhteisö oli todella joustava 

ja aktiivinen auttamaan ja osallistumaan haastatteluihin, vaikka joutuivatkin tekemään yh-

teistyötä eri ryhmien välillä. Nauhoitin haastattelun nauhurilla ja huomasin, että ammattilai-

setkin hiukan jännittävät tilannetta ja miettivät ehkä hiukan tarkemmin mitä sanovat. Heti 

aluksi tein vanhempien haastattelussa kompromissin erään perheen pyynnöstä. Tätä kyseistä 

vanhempaa haastattelin yksin, mutta muita haastattelin ryhmässä. Haastattelin aivan samat 

kysymykset jokaisella kerralla. Ja olen yhdistänyt kaikkien vanhempien vastaukset yhteen. 

Eniten aikaa meni vanhempien ryhmähaastatteluun. Heillä oli paljon asiaa ja toiveita eri ky-

symyksiin. Se oli tosi hyvä asia, en kuitenkaan ollut varautunut siihen ja minun täytyi aina 

välillä ohjata keskustelua eteenpäin. Tein haastattelun päiväkodilla ja lapset olivat sovitusti 

pidempään hoidossa haastattelun vuoksi, niin en voinut myöskään venytellä haastattelua pi-

dempään kuin oli sovittu. Vaikeana koin juuri ryhmähaastattelun organisoimisen. Kaikkien 

vanhempien yhteen saaminen tiettynä kellon aikana oli vaikeaa. 

Kaikki haastattelut sujuivat jouhevasti ja vastauksia tuli jokaiselta monipuolisesti. Haastatte-

luissa oli tärkeää antaa jokaiselle rauhassa aikaa vastata ja antaa aikaa miettiä kunnolla vas-

taustaan. 

 

6.3 Aineiston analyysi 

 

Litteroin haastattelut mahdollisimman nopeasti heti pian haastattelun jälkeen kirjoittamalla 

koko tekstin kirjalliseen muotoon. Näin vastaukset pysyivät vielä tuoreessa muistissa. Jos ai-

neistoa ei keruuvaiheessa pureta ja tarkasteta on sen käsittelyyn ryhdyttävä pian keruuvai-

heen jälkeen. Tätä ohjeistusta ei tule kuitenkaan noudattaa ehdottomasti. Joihinkin ongel-

miin on hyvä ottaa ajallista etäisyyttä ja yksittäisiä tuloksia on pyrittävä näkemään laajasta 

perspektiivistä ja kokonaisuutena. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 135.)  

 

Käytin tässä työssä teemoittelua eli jaoin tulokset teemoittelulla aineiston nousseisiin tee-

moihin. Yleensä ensimmäinen lähestyminen aineistoon tapahtuu juuri tematisoinnin kautta. 
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Aineistosta voi nostaa esille tutkimusongelmaa valaisevia teemoja. Näin on mahdollista ver-

tailla tiettyjen teemojen esiintymistä. Tekstistä on pyrittävä löytämään ja erottelemaan tut-

kimusongelman kannalta olennaiset asiat. (Eskola & Suoranta 2000, 174.) 

 

Tulostin haastatteluista paperiversion ja leikkasin jokaisen vastauksen ja lajittelin ne eri ky-

symysten alle. Luin jokaisen kysymyksen vastaukset ja sain yhdistelemällä niitä kolme eri 

teemaa: 

1. Omahoitajuus 

2. Lapsen ja perheen osallisuus 

3. Lapsen hyvä päivä päiväkodissa 

 

7 Opinnäytetyön tulokset 

 

7.1 Haastattelujen teemoittelu aineistoittain 

 

Käsittelen haastatteluaineistoa teemoittain. Eri teemoissa käyn kunkin eri ryhmän haastatte-

lutuloksia läpi. Eli yläotsikkona on teema-aihe, sen jälkeen tulee kunkin ryhmän vastaukset 

kyseiseen teemaan.  

 

7.2 Lasten hyvä päivä päiväkodissa 

 

Lasten vastauksia tuli paljon, hauskoja vastauksia ja pelleilyvastauksia. Rajasin kuitenkin pois 

opinnäytetyöni kannalta epäoleelliset vastaukset. Kuvien käyttäminen haastattelussa oli hieno 

kokemus. Koen, että sain tällä tavalla varsin monipuolisia vastauksia lapsilta. Lasten vastauk-

sissa heidän itse tekemänsä askartelut, rakennelmat ja esikoulujutut olivat kaikkein tärkeim-

piä. Niistä puhuttiin ja myös kerrottiin paljon. Kaikki leikkiminen koettiin myös tärkeänä. 

 

"Mä olen tehnyt noista legoista, tollaisia rakennelmia, ne kaartuu tänne ja ne 

on makeita." 

 

Seuraavaksi tärkeimmät asiat lasten mielestä heidän hyvässä päivässä päiväkodissa olivat; 

ulkoilu, legoleikit, kaverit, keinuminen sekä välipala. Kuvauspäivänä oli lettuja välipalalla, voi 

olla, että se vaikutti asiaan. Mutta muutama lapsi oli ottanut valokuvan jopa välipalakärrystä. 

Tärkeinä asioina lapset mainitsivat piirtämisen, Sinisen huoneen, metsäretket, kiipeilyteli-

neen ja liukumäen sekä rakennuspalikat. Lepohetkestä oli monta valokuvaa. Kukaan ei halun-

nut myöntää, ottaneensa valokuvaa nukkarista, koska se oli ilmoitettu huonoksi asiaksi päivä-

kodissa. Lapset nostivat esille vielä apulaisuuden: 

 

"...koska mä tykkään olla apulainen!" 
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Ja luonnon ihailun: 

 

"Mä otin sen siksi, että mä tykkään noista lehdistä." 

 

Tärkeinä asioina haluttiin vielä kertoa, labyrinttipeli, hiekkaleikki, valokuvaaminen ja salissa 

käynnit. 

 

Kuvio 1 Lasten hyvän päivän tärkeimmät asiat päiväkodissa. 

 

Lapset sanoivat, että silloin ei ole hyvä päivä jos ei ole kavereita päiväkodissa. Lapset kertoi-

livat, ettei ollut myöskään niin hyvä päivä jos joku tuntematon sijainen tulee päiväkotiin. 

Tärkeänä kaikki lapset kokivat, kun tiesivät milloin kukakin aikuinen on paikalla. Lepohetki ja 

aamupuuro koettiin huonon päivän tunnuksina. Eräs lapsi kertoi, että silloin ei ollut hyvä päi-

vä, jos jotain tärkeää tavaraa unohtui kotiin. Tonttujen askartelu ei myöskään luonut hyvää 

0 1 2 3

Legot

Lepohuone

Metsäretki

Ulkoilu

Luonto

Välipala

Sali

Hiekkaleikki

Liukumäki

Itsetehdyt jutut

Kiipeilyteline

Kaverit

Sininen huone

Labyrinttipeli

Rakennuspalikat

Keinuminen

Piirtäminen

Leikit



 19 
 

 

päivää lapsille. Hippaleikkejä ei eräs lapsi kokenut mielekkäänä. Kuitenkin yksi lapsista tokai-

si: 

  

”Mulla ei ole mitään, mitä en tykkäisi!” 

 

Vanhemmat olivat sitä mieltä, että eniten lapsen hyvään päivään vaikuttaa ammattitaitoisen 

henkilökunnan riittävyys. Tämä mainittiin haastattelujen aikana useasti. Vanhemmat olivat 

myös sitä mieltä, että eniten lapsen hyvään päivään päiväkodissa vaikuttaa yleinen henki 

ryhmässä ja omahoitajuus sekä se, että lasta huomioidaan yksilöllisesti. Tärkeinä mainittiin 

myös rutiinit ja mielekkään ja haastavan toiminnan tarjoaminen. Eräs vanhempi painotti 

struktuuria: 

 

”Mutta mun mielestäni päiväkodin päivä on huono, jos joku näistä elementeis-

tä ei toimi. Se voi olla huono pysyvästi tai se voi olla huono väliaikaisesti, riip-

puen siitä jos struktuuri pettää, tai se ei alunperinkään toimi, niin voidaan sa-

noa, ettei lapsella ole koko päiväkotiaikana hauskaa.” 

 

Tärkeänä koettiin myös, että asetuttaisiin lapsen asemaan. Päivähoidon koettiin olevan hyvä 

linkki kodin ja koulun välillä. Lapsiaineksella ja x-määrällä henkilökuntaa toivottiin parannet-

tavan laatua. 

 

Siinä, ettei lapsella olekaan hyvä päivä tärkeimmäksi vastaukseksi nousi henkilökunnan vä-

hyys. 

 

”Yksi tärkeä asia on se, että päviäkoti ei saa olla liian iso, tää sama pätee kou-

luun. Ja ryhmät ei saa olla liian isoja, ja ihmisiä täytyy olla ... siellä täytyy ol-

la riittävästi ammattitaitoisia opettajia. Eli tästä lähetään, ja silloin edelly-

tykset onnistua on hyvät. ” 

 

”...mut kyllähän se lapsi aistii sen sieltä et äiti hätkähti et kukas toi on, et 

tännekö sun pitäisi jäädä. Et tän tyyppiset asiat...” 

 

Samat ja tutut aikuiset koettiin tuovan turvaa, jatkumon puuttuminen sekä jos työntekijöillä 

ei ole aikaa lapsen asioiden selvittämiseen sen koettiin vaikuttavan, ettei lapsella ollutkaan 

hyvä päivä päiväkodissa. Joskus huonot yöunet vaikuttavat ja joskus se kun, paras oma kaveri 

onkin poissa päiväkodista. Ennalta suunniteltujen ja sovittujen asioiden muuttuminen päivän 

aikana, saattaa aiheuttaa mielipahan päiväkodissa. 

Yleisesti myös sen, koettiin vaikuttavan kuinka lasta oli valmisteltu päiväkotiin. Mutta niin 

kuin eräs vanhempi sanoi: 



 20 
 

 

 

”eli että kenen ehdoilla tää oikeestaan tehdään.Eli  jos tää tehdään lasten eh-

doilla niin onnistumisen mahdollisuudet on hyvät , mut jos tehdään asioita 

muuten vaikka et saadaan lapset sullottua jonnekin vaan niin todennäköisyys 

on huono.” 

 

 

"Mun mielestäni lapsilla on oikeus huonoonkin päivään. Kyllä. hyvin sanottu. 

Niin kuin meillä aikuisillakin välillä." 

 

Normaaliin huonoon päivään työntekijöiden mielestä kuuluu, huonosti nukutut yöunet ja jos 

lapsen oma paras kaveri leikkiikin jonkun toisen lapsen kanssa. 

Lapsen hyvään päivään päiväkodilla vaikuttaa työntekijöiden mielestä eniten kaverit, turvalli-

suus eli on tarpeeksi aikuisia ja tutut sijaiset. Lapsen onnistumisen kokemukset koettiin myös 

tärkeäksi. Kiireettömyyttä ja yksilöllisyyttä painotettiin. Oma asenne työhön ja motivaatio 

sekä erilaisten elämysten järjestäminen koettiin myös melko tärkeäksi. Leikki tuotiin myös 

esille yhtenä huomioitavana asiana lapsen hyvässä päivässä päiväkodissa. 

 

"Sit jos on henkilökunta pulaa" 

 

Jos lapsella ei olekaan hyvä päivä, siihen työntekijät kokivat suurimmaksi syyksi, että työnte-

kijöitä oli liian vähän. Tämä vastaus tuli useaan kertaan keskustelussa. Työntekijät kokivat, 

että olisi tärkeää lapsen hyvän päivän kannalta, että kaikki lapset tulisivat yksilöllisesti huo-

mioiduiksi. Yhtenä asiana nousi kiireen ja metelin vaikutus lapsen hyvään päivään. Päiväkodis-

sa pyritään jakamaan lapsia pienryhmiin, juuri sen takia, että metelin tasoa ja aikaa saisi ja-

ettua paremmin. 

 

7.3 Omahoitajuus 

 

"Miten niin oma aikuinen? Ai, se joka istuu meidän pöydässä, juu." 

 

Lapsien kanssa jutellessa, he eivät heti hahmottaneet, kuka oli heidän omahoitajansa, tai 

oma aikuisensa. Mutta melko pian he oivalsivat ketä tarkoitin. Kaikki lapset tiesivät omanhoi-

tajansa. Omahoitaja mainitaan yhtenä lohduttajana, jos on paha mieli. Lapset tiesivät tarkas-

ti, koska omahoitaja tulee lomalta takaisin ja kenen pitäisi sijaistaa häntä. Oli hienoa huoma-

ta, kuinka tärkeä asia lapsille oli tietää kuka työntekijöistä milloinkin on paikalla.  

 

"Mulle ei oo tullu paha mieli! Ei mullekaan oo tullu. Tavallisesti joku (työnte-

kijöiden nimet) tai sitten joku avustaja..." 
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Mielenkiintoista oli huomata, etteivät lapset tunteneet avustajia nimeltä. Joko he vaihtuvat 

niin tiuhaan tai heidän nimensä on niin vaikea lausua, etteivät lapset muista heidän nimiään. 

Tai heidän roolinsa ryhmän toiminnassa ei ole kovinkaan selkeä. Kuitenkin haastattelusta nou-

si selkeästi esille, se että aikuiset ryhmässä ovat tärkeitä ja jäsentävät lapsille ryhmän dyna-

miikkaa paljon. Vaihtuvuus tässäkään ei tuntunut lasten mielestä olevan toivottavaa. 

 

"Musta omahoitajuus on hirveän hyvä asia, koska se pienentää sitä kynnys-

tä...tekee päivähoidosta mielekkäämpää ja kiinnostavampaa, ettei tuu sellais-

ta tunnetta, että sä olet laitoksessa. Se on tärkeetä." 

 

"se tietynlainen omahoitaja, joka oikeesti on omahoitaja, ei vaan joku joka on 

nimetty, vaan joku joka on sillain enemmän kiinnostunut siitä tietystä lapses-

ta." 

 

Vanhempien haastatteluissa yhdeksi tärkeimmistä asioista omahoitajuudessa painottui oma-

hoitajan tärkeys. Hyvä omahoitaja tuntee ja ymmärtää lasta paremmin kuin muut. Hän pystyy 

kommunikoimaan perheen ja lapsen kanssa. Hyvä omahoitaja saa lapsen edes kerran päivässä 

tuntemaan itsensä spesiaaliksi ja tärkeäksi, tämän koettiin myös ennaltaehkäisevän syrjäyty-

mistä ja kiusaamista ryhmässä ja auttaa ryhmäytymisessä. Tässä myöskin eräänä tärkeänä 

asiana nousi päivästä kertomisen merkitys. Vanhemmat toivoivat kaikki ehdottomasti jotain 

muutakin kerrottavaa kuin, että tänään oli hyvä päivä. 

 

"niin ku muutakin kuin, että lapsella oli kiva päivä. Se on se viheliäisin sanoa. 

Se ei kerro mulle yhtään mitään, aikä se kerro kenellekään yhtään mitään. Mut 

sielt kuulee jos on ollu jotain ongelmia ja sielt kuulee jos on jotain tapahtu-

nut. Sielt kuulee hyvän feedbackin, lapsihan on täällä parhaimmillaan ollu 

kahdeksan tuntia, se on käytännössä enemmän kuin se on kotona vanhempien 

kanssa. Se on äärettömän tärkeää muistaa. Jos sulla on hyvä omahoitaja, se 

tuntee lapsen melkein yhtä hyvin kuin vanhemmat. Se on parhaimmillaan tosi 

hyvä. Se on hyvä kuulla, et tänään ei ollut tää ja tää oikein hyvin, sit ymmär-

tää itse sitä lapsen kasvamista paremmin." 

 

"Mut onks mulla samat kriteerit kuin sulla siinä? Mikä se hyvä päivä sitten oli?  

Mut kyllähän sen siitä kaveristakin näkee, et jos se tulee sieltä naama näkki-

leivällä tai et jos se tulee sieltä hyppien voi niinku päätellä et nyt ei oo ihan 

katastrofi ollut tai on ollut niinku hyvä päivä. Mut kyllä mua niinku välillä oi-

kein harmittaa kuinka jää sittä oman lapsen kehityksestä piiloon. Sillä et mitä 

hän tekee täällä." 
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"...ja sitten on sellainen asia, et me haluttiin käydä yksi asia meidän omahoi-

tajan kanssa läpi ja varattiin aika ja keskusteltiin siitä, ja käytettiin aikaa 

puolituntia, ja sen jälkeen sitä ongelmaa ei ole ollut. Se oli semmoinen asia, 

mikä jonkin verran tuntui vaivaavan lastani ja jonkin verran heijastu täällä." 

 

Vanhemmat totesivat kaikki, että ryhmäkoko selkeästi vaikuttaa omahoitajuuden toimivuu-

teen ja että, omahoitajuus kulminoituu usein siihen kyseiseen henkilöön. Sen koettiin myös 

luovan haastetta työntekijöille, että ehtivät ja jaksavat. Tärkeinä omahoitajan kanssa käytä-

vinä kommunikointitilanteina koettiin haku- ja tuontitilanteet sekä ruokailuhetkien keskuste-

lut. Toiveena ilmeni, ettei omahoitajuutta pompoteltaisi henkilöltä toiselle ja toivottiin sii-

hen jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Todettiin myös yhteiskunnan karsivan juuri tämänlaisia käytän-

teitä säästösyistä, ja sitä pidettiin huonona tulevaisuuden näkymänä. 

 

"must se on tärketä et se on se sama aikuinen, jos on mahdollista, ettei niinku 

pallotella lasta aikuiselta toiselle, mä kävin joka vuosi eri keskustelun eri ai-

kuisen kanssa. Mut ne toisaalta oli ihan ammattitaitoisia ihmisiä, et ei siinä 

mitään, niinku asiat saatiin hyvin hoitumaan, mut nyt taas nuoremman kanssa 

on aina saman aikuisen kanssa juteltu niin siinä huomaan sen eron. Joo, kyllä 

siinä on se tietty jatkuvuus.  Ja se että näkee semmoista toisesta näkökulmas-

ta, perspektiivii siihen, että miten tää lapsi kehittyy ja mitkä asiat sitä innos-

taa ja vie eteenpäin ja missä voi olla haasteita. Se voi tietysti olla turhautta-

vaa keskustella ne samat asiat joka syksy eri ihmiselle, meillä on nyt sit ollut 

sitä tätä ja tuota. Tilanne ois vielä ehkä merkittävämpi, jos olis oikeesti jotain 

isoa, minkä kanssa pitäisi taistella. Se että tuntee lapsen ja se että on niinku 

aidosti kiinnostunut just niistä lapsista kenenkä omahoitaja on." 

 

Vanhemmat myös kokivat omahoitajuuden olevan vähän niin kuin perhepäivähoidon eräs muo-

to päiväkodissa. Heille oli tärkeää, että omahoitajuus olisi kiinteä kolmio, perheiden, lasten 

ja työntekijän välillä. Vanhemmat olivat myönteisiä perheiden kotona käytäviin kasvatuskes-

kusteluihin. 

 

"Vertaisin sitä kauhean paljon tämmöiseen perhepäivähoitomaisuuteen, sillä 

tavalla..." 

 

"vaikka sä teet työtä sen lapsen kanssa niin käytännössä se koko perhe kulkee 

siellä, niinkun taustalla haluttiin tai ei . Ehkä siinä mielessä onks tää yksi kei-

no, jotenkin olisi kiva tutustua niihin vanhempiin, hän on ehkä jopa jollakin 

tavalla, hän on jotenkin niitä vanhempiankin varten, oikei sen lapsen kautta, 
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mutta että niitä vanhempiakin sais siihen, Saisi niinku kiinteän kolmion toimi-

maan." 

 

"Tärkeää on että, lapsikin uskaltaa, sanoa, jos on jotain." 

 

Työntekijöiden vastauksista tärkeimmäksi asiaksi omahoitajuudessa kohosi avoimuus, ja haku- 

ja tuontitilanteiden vuorovaikutus. Vuorovaikutus haluttiin luoda sellaiseksi, että siinä uskal-

lettaisiin puolin ja toisin ilmaista omia mielipiteitä. Ilmeni lisäksi, että työntekijät kokivat, 

että joskus jotkut vanhemmat eivät edes halua vuorovaikutusta aktiivisesti. 

 

"Sit  se myös riippuu paljonti vanhemmistakin, että onko ne sellaisia, jotka eh-

kä näyttäytyy ja että terve ja moi, me tultiin. ja lähetään. Toiset haluaa tie-

tää vähän enemmän kuin toiset lapsen päivästä. Mielellään me kyllä kerro-

taan." 

 

Omahoitajuuden koettiin syventävän suhdetta lapseen ja näin koettiin helpommaksi käsitellä 

vaikeitakin asioita. Omahoitajuuden koettiin myös edistävän ryhmäytymistä ja edesauttavan 

muidenkin aikuisten tutustumista lapseen. Työntekijät eivät halunneet omahoitajuudesta liian 

tiivistä. Perhepäivähoidon tyylinen omahoitajuus ei heistä sopinut päiväkotiin eikä tiimityös-

kentelyyn. Omahoitajuus koettiin sitä tärkeämmäksi, mitä pienempi lapsi oli. Kasvatuskeskus-

telujen käyminen perheiden kotona jakoi työntekijöiden mielipiteet. Päiväkotiryhmä oli jo 

tänä syksynä käynyt tutustumassa jokaisen lapsen kotipihaan, ja se oli koettu mielekkäänä 

toimintana. 

 

"Se on hyvä ja huono asia. Se omahoitajuus se ei saa olla liian tiivis. Yhdessä 

vaiheessa kun minä opiskelin mä menin sitten tän omahoitajan paikalle, niin 

siinä on kauhean vaikea päästä lähelle lasta jos se on liian tiivis. Kukaan muu 

aikuinen ei kelpaa kuin se oma. Sillon mä sanon, että se on liian tiivis, jos sa-

notaan, et nämä on minun lapsia ja että...silleen, että yhdessä kaikki hoide-

taan, mutta jos on jotain niin on tiedossa, et kenelle tulla sanomaan. Mutta ei 

liian tiiviisti. Ja se on aikalailla riippuvainen lapsen iästä.Että mitä pienempi 

lapsi sen tärkeämpi ja enemmän se aloitus, kun lapsi aloittaa päivähoidossa ja 

erityisesti pienillä." 

 

 

7.4 Osallisuus 

 

Teemahaastattelussa nousi yhdeksi aiheeksi osallisuus. Avaan tässä hieman osallisuuden mer-

kitystä päivähoidossa yleisesti. Osallisuus on tällä hetkellä tärkeää monilla elämän alueilla. 
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Varhaiskasvatuksessakin pyritään osallistumaan perheitä ja vanhempia kasvatuskumppanuu-

den keinoin. Useissa päiväkodeissa vanhemmat osallistuvat monilla muillakin tavoilla päiväko-

din arkeen. Osallistuminen ja osallisuus ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Kokemus osalli-

suudesta motivoi ihmistä osallistumaan ja luo kumppanuuden tunnetta ja lisää ihmisen omaa 

kokemusta osallisuudesta. Ihmisille tarjotut osallistumismuodot, heidän omat osallistumista-

vat ja näiden käytössä syntyneet kuulluksi tulemisen ja vaikuttamisen mahdollisuudet lisäävät 

juuri osallisuuden tunnetta. Tärkeää on antaa tilaa ja mahdollisuuksia osallistumiselle ja es-

tää näin syrjäytymistäkin. (Niiranen 2000, 13 - 18.) 

Sosiokulttuurisen teorian mukaan oppimisen yksi tärkeä asia, on osallistuminen yhteisöjen 

toimintaan. Osallisuudella tarkoitetaan tässä, miten lapset osallistuvat toimintaan ja van-

hemmilta ja työntekijöiltä kysyttäessä, miten he itse haluaisivat ja voisivat osallistua päivä-

kotitoimintaan. Osallisuus tarkoittaa syvälle käyvää prosessia, jossa yksilö osallistuu aktiivi-

sesti yhteisönsä käytäntöihin ja rakentaa omaa identiteettiään suhteessaan näihin yhteisöihin. 

Osallisuus voidaan määritellä yksilön omana sekä kokemuksen myötä syntyvänä sitoutumisena. 

(Karila, Alasuutari, Hännikäinen, Nummenmaa & Rausku-Puttonen 2006, 13.) 

 

Lapsilta kysellessäni osallisuudesta, painotin heidän osallisuuden näkymistä ja konkreettisia 

keinoja, miten lapset itse pääsevät mielestään osalliseksi päiväkotitoimintoihin ja niistä päät-

tämiseen. En tässä opinnäytetyössä kysellyt lapsilta vanhempien osallisuudesta, koska se mie-

lestäni olisi laajentanut opinnäytetyötäni liikaa. Lapsia haastatellessani ilmeni, että valoku-

vaaminen oli ollut osallistavaa ja mukavaa. Heille oli tärkeää myös esitellä itse ottamiaan ku-

viaan. Yleisesti myös satuhetket koettiin osallistavina ja positiivisina. Jumpassa salissa saa 

lasten kertoman mukaan tehdä kaikkea kivaa, sieltä lapset ottivatkin muutamia kuvia valoku-

vauspäivänä. 

 

"Mulle tulee paha mieli, jos mä olen unohtanut jotain tärkeitä tavaroi-

ta..jotain uutta on menny hukkaan...Jos mulla ei ole kavereita, niin yksi kerta 

mä rakensin yhtä majaa. Mä kyl voin leikkii ihan itsekseen..." 

 

Kavereiden puuttuminen koettiin kurjana, mutta heti oli useita ideoita, mitä silloin voisi teh-

dä.  Lepohetki koettiin ei osallistavana sekä aamupuuron syöminen, koska niihin ei ollut mi-

tään vaihtoehtoista mahdollisuutta. Lapset kokivat piirtämisen ja aamupiirin positiivisen osal-

listavana toimintana. Toiveina lapsilta tuli että hiekkaleikkiin saisi useammin vettä mukaan. 

Päiväkodissa voisi lasten mielestä myös syödä karkkia ja sinne voisi ostaa paljon leikkipyssyjä. 

Eräs lapsi sanoi: 

 

"että hän ei tarvise päiväkotiin mitään, hän tykkää jo kaikesta." 
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Itse tekemät asiat ja askareet olivat lapsille tärkeitä.  Lasten tekemistä biobusseista juteltiin 

pitkään. Niitä on tehty lasten kotonakin, lasten opettamina vanhempien kanssa.  

Eräs lapsi koki apulaisuuden tärkeänä toimintana: 

 

”...koska mä tykkään olla apulainen!" 

 

Lapset vaikuttivat hyvinkin tyytyväisiltä omaan osallisuuteensa päiväkodissa. 

 

Vanhemmat kokivat, että kasvatuskumppanuus ei toimi päiväkodin kanssa, jos kotona ja päi-

väkodissa on eri säännöt.  Keskustelun tärkeyttä korostettiin jokaisessa vastauksessa. Palau-

tetta päivästä haluttiin enemmän kuin vain, että tänään oli hyvä päivä. 

 

”Mä haluan tavallaan tietää sen, että mitä täällä on päivän aikana tapahtunut. 

Ohjelma on ovessa,  ja hyvä tietää mitä täällä tehdään. Sit vanhemapain illas-

sa käydään niitä tavoitteita läpi. Mun mielestäni se on niinku hyvä, mun on 

paljon helpompi haastatella sitä lasta, miten on mennyt kun tietää, mitä se 

vastaus pitäisi olla tai mihin se liittyy. Et tietää kuinka paljon sua vedäte-

tään.. Tai ei ton ikäiset tuu läheskään aina spontaanisti kertomaan et hei, tä-

nään oli semmoinen juttu ja tehtiin sitä.. Ei juu tuu. Enemmän semmoista 

nyhtämistä." 

 

Vanhemmat kokivat myös, ettei päiväkodissa tällä hetkellä ollut vanhemmille osallistavia toi-

mintoja. He haluaisivat oppia tuntemaan toiset vanhemmat paremmin ja luoda näin lapsille 

kaverisuhdeverkostoa. Osa vanhemmista oli jo keskenään verkostoitunut. Toivottiin, myös 

ettei tämän kaltainen toiminta rasittaisi ketään työntekijää liikaa. Vanhempainyhdistyksen 

perustamista pohdittiin, mutta siihen haluttaisiin joku työntekijä mukaan. Toiveena olisi vain 

yhteisien tapahtumien järjestämistä, ei rahankeruuta. Vanhemmat selkeästi halusivat enem-

män osallistua lapsen päiväkotipäivään. 

 

”Et millä sen pystyisi totetuttamaan, mä en halua mitään kameravalvontaa tai 

mikrofoneja. Juu ei... Niin sit voin jostain työpaikalta kuunnella et ahaa, mi-

tähän ne nyt siellä tekee ja huudella vastauksia et ei, et tee sitä, meillä ei oo 

tollanen sallittua! Mut et silti minä haluaisin olla kärpäsenä katossa kuuntele-

massa mitä siellä tapahtuu..." 

 

"Mut kyllä mua niinku välillä oikein harmittaa kuinka jää siitä oman lapsen ke-

hityksestä piiloon. Sillä, et mitä hän tekee täällä." 
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Toiveena vanhemmilta nousi, että ryhmät voisivat tehdä toiminnastaan päiväkirjaa lasten 

kanssa tai videoida tai valokuvata päiviään, niin vanhemmatkin pääsisivät näin osalliseksi päi-

väkotipäivään. Ehkä mahdollisesti vaikuttamaan ja ehdottelemaan toimintojakin tätä kautta. 

 

”Siinä olisi semmoinen kanava mennä mukaan.” 

 

Toiseksi ehdotelmaksi nousi vanhemmilta vanhemmille avoimien päiväkotipäivien järjestämi-

nen. Näin he voisivat samalla tutusta ja verkostoitua toisiinsakin paremmin. 

 

"Mä olen miettinyt ihan semmoista mahdollisuutta tulla päiväksi, niinku ole-

maan ihan täällä muksujen kanssa, avoimet ovet. Onko sitten kaikkien van-

hemmat yhtä aikaa, kerralla tai  näin pois päin? Sehän voisi olla kerralla yhden 

omahoitajan lapsien vanhemmille... ja seuraaville seuraavalla viikolla...että 

se olisi vähän niinkuin erillainen juttu, et se ei olisi koko päivää yhtä härdel-

liä." 

 

Työntekijät kokivat lapsen osallisuudesta tärkeänä, sen että lapsi uskaltaa olla avoin ja il-

maista omiakin asioitaan. Osalla työntekijöistä oli halukkuutta mennä perheiden luo kotiin 

tekemään kasvatuskeskusteluja. Hakutilanteiden keskustelut koettiin ratkaisevan tärkeiksi. 

Työntekijät pyrkivät työssään toteuttamaan perheiden toiveita. Vanhempainillat ja keskuste-

lut kuvailtiin tärkeinä. 

 

"Syksyn aikana me ollaan käyty ryhmänä melkein kaikkien kotipihalla katso-

massa,että missä kukakin asuu. Ja otettu valokuvat. Siitä on tullut kauheasti 

vanhemmilta palautetta, että missä kukakin asuu, et näin lähellä. Naapuriton-

tilla melkein asuu kavereita. Et silleen on löytynyt myös vapaa-ajalle kaverei-

ta. Siellä on nähty lasten majoja ja rakennelmia." 

 

Vanhempia pyritään osallistamaan kasvatuskumppanuuteen juuri kasvatuskeskusteluilla ja 

päivän tapahtumista kertomalla. Yhdensuuntaiset vastaukset tuli kaikilta työntekijöiltä haluk-

kuuteen osallistua jonkinnäköiseen vapaaehtoistoimintaan päiväkodilla. 

 

”Must tuntuu, et resurssit ei riitä. Eikä aika. Niin, eikä voimavarat. Kun on se 

oma elämä.” 

 

Verkostoitumiseen ei koettu olevan aikaa ja se koettiin haasteellisena. 
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8 Opinnäytetyön luotettavuus ja eettisyys 

 

Etiikan peruskysymyksiä ovat kysymykset hyvästä ja pahasta. Tutkimuksen eettisyydessä Hirs-

järven ym. (2009, 25) mukaan lähtökohtana tulisi olla ihmisarvon kunnioittaminen. Pyritään 

kunnioittamaan ihmisten itsemääräämisoikeutta antamalla ihmisille mahdollisuus päättää, 

haluavatko he osallistua tutkimukseen. Eettisesti hyvä tutkimus edellyttää, että tutkimuksen 

teossa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Tähän kuuluu, että pyydetään suostumus 

tutkimukseen osallistuvilta ja hänelle tulee selvittää tutkimuksen tarkoitus ja mihin tutkimus-

ta käytetään. 

 

Tutkimusetiikalla tarkoitetaan hyvän tieteellisen käytännön noudattamista, mikä alkaa jo 

ideoinnista aina tutkimustuloksien julkaisemiseen asti. Tähän käytäntöön kytkeytyy mm. 

asianmukaiset lähteet, alan tieteellisen kirjallisuuden tunteminen ja oman tutkimuksen ana-

lysoiminen. Hyvä tieteellinen käytäntö edellyttää tutkijalta vilpitöntä ja rehellistä toimintaa 

toisia tutkijoita kohtaan. Tutkijan kuuluu viitata tarkasti käyttämiinsä lähteisiin, eikä hän saa 

plagioida eikä vääristellä toisten tutkijoiden tuloksia. Laadukkaasti suunniteltu, toteutettu ja 

raportoitu opinnäytetyö on osa tutkimusetiikkaa. (Vilkka 2005, 30 - 33.) 

 

Opinnäytetyöni luotettavuutta heikentää pieni haastateltavien määrä ja se, että tein haastat-

telut vain yhdessä päiväkodissa. Huomasin, itselleni vaikeaksi huomioida sen, etten olekaan 

tutussa talossa ja olen vieras tutkija. Esimerkiksi haastattelulupien kyseleminen ei ollutkaan 

niin helppoa, kun en ollutkaan tuttu aikuinen. Ryhmän työntekijät olivat kuitenkin hyvin jous-

tavia ja aktiivisia auttamaan tarpeen vaatiessa. Haastateltaville on hyvä kertoa selkeästi, mi-

tä tutkitaan ja miksi tutkitaan ja mitä hyötyä vastauksista on ja mihin käyttöön aineisto on 

tarkoitettu. Haastateltaville on painotettava vapaaehtoisuutta ja heiltä pyydetään kirjallinen 

tutkimuslupa. Tärkeää on välittää haastateltaville, että heidän vastauksensa ovat tärkeitä ja 

niitä arvostetaan. Ennen tapaamista lähetin heille vielä kirjeen, jossa kerron opinnäytetyös-

täni. Toteuttaessani opinnäytetyötäni, kysyin haastateltavilta lupaa haastattelun tallentami-

seen nauhurilla. Vakuutin haastateltavilleni ettei heidän henkilöllisyys tule millään tavalla 

esille opinnäytetyön tuloksia esiteltäessä tai käsiteltäessä. Tietoja käytetään vain tutkimus-

tarkoituksiin ja tallenne hävitetään aineiston litteroinnin jälkeen. 

Teemahaastattelu sopi mielestäni hyvin tämän opinnäytetyön tekoon, koska siinä haastatelta-

vat saavat monipuolisesti kertoa mielipiteensä teemoista ja kysymyksistä. Haastattelutilan-

teet olivat vapaamuotoisia, mutta halusin pitää haastattelijana aiheet johdonmukaisesti valit-

semissani teemoissa kysymysten avulla. 

Pyrin luomaan haastattelutilanteisiin luottamuksellisen ilmapiirin ja virittämään haastatelta-

vat antamieni ennakkotehtävien avulla. Haastattelijan on hyvä jälkeenpäin kuunnella ja jä-

sennellä aineistoa useaan kertaan tutkinnallisten asioiden takia. Pyrin itsereflektoimaan it-

seäni tutkimusprosessin eri vaiheissa. 
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Pyrin opinnäytetyössäni tiedostamaan oman puolueettomuuteni suhteessa tutkimustuloksiin, 

enkä antanut omien uskomusteni tai asenteideni vaikuttaa tutkimusaineiston tulkintaan. ( 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 135 - 136.) Pyrin myös koko tutkimusprosessin ajan tiedostamaan, 

etteivät omat kokemukseni tai asenteeni päivähoidon laadusta tai sisällöstä vaikuttaneet tai 

tulleet esteeksi analysoinnissa. 

 

Opinnäytetyöni julkaistaan ammattikorkeakoulujen julkaisuarkistossa Theseuksessa sekä Lap-

sen oikeus palveluihin – kehittämistyössä. Luovutan myös valokuva-aineiston Lapsen oikeus 

palveluihin – kehittämistyölle. 

 

 

9 Pohdintaa 

 

9.1 Toteutuksen tarkastelu 

 

Haastatteluvaihe mielestäni sujui hyvin, ehkä sen vuoksi että olin uusi ja vieras tuttavuus kai-

kille haastateltaville. Alkujännityksestä päästyään kaikki suhtautuivat haastattelutilanteeseen 

luonnollisesti. Diginauhurikin oli helppo ja huomaamaton käyttää. 

Kuunnellessani haastatteluja havainnoin, että olin pystynyt tekemään haastattelutilanteista 

rauhallisia, ja minulle syntyi luottamussuhde lapsiin, vanhempiin ja työntekijöihin. Minusta 

se, että haastateltavat uskalsivat kertoa myös negatiivisia asioita, osoitti, että he eivät aino-

astaan halunneet miellyttää minua. Samoin lasten esittämät toiveet ja uudistukset antavat 

ymmärtää, että he uskalsivat myös kertoa mielipiteensä asioista. 

Mielestäni ehkä tulosten luotettavuutta heikensi se, että haastattelin niin pientä määrää 

haastateltavia sekä myös se, että tein haastattelut vain yhdessä ryhmässä. Jos haluaisi katta-

vamman tuloksen, olisi mielestäni tärkeää haastatella asianomaisia useaan kertaan asian tii-

moilta ja avata teemoja monesta uudesta näkökulmasta. Myös itse huomasin, että olisi ollut 

järkevää tehdä haastattelut pidemmällä aikavälillä ja näin rauhassa keskittyä kuhunkin haas-

tatteluun. Tässä opinnäytetyössäni tein kaikki haastattelut viikon sisällä ja lopuksi litteroin ja 

analysoin ne kaikki yhdessä. Kuitenkin siinä oli se hyvä puoli, että pysyin tutkijana näin, täy-

sin ulkopuolisena, kun en ollut ehtinyt analysoimaan ja pohtimaan minkään ryhmän vastauksia 

haastatteluiden välissä. Haastattelija voi aina asenteillaan vaikuttaa vastauksiin tahtomat-

taankin. 

 

Lopuksi olen kiitollinen haastattelemilleni henkilöille, päiväkodille ja henkilökunnalle. Sain 

olla tutustumassa hienolla tavalla lasten hyvään päivään päiväkodilla. Valokuvaus oli todella 

mielenkiintoinen keino, saada ihmiset kertomaan asioista. Itselleni heräsi opinnäytetyötäni 
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tehdessäni mielenkiinto tehdä vastaavanlaisia valokuvaushaastatteluja tai tuokioita aikuisille-

kin. 

 

9.2 Sisällön ja tulosten tarkastelu 

 

Voidaan todeta, että vanhemmat olivat suhteellisen tyytyväisiä lasten päiväkotipäiviin. Van-

hemmat kokivat kuitenkin heidän kanssaan tehtävän tiedottamisen ja yhteistyön ontuvana. 

Lapset itse kokivat tyytyväisyyttä päiväkotipäiviin. Kaikilta haastattelemilta ryhmiltä nousi 

isona huolen aiheena henkilökunnan liian vähäisen määrän että tuttujen sijaisien saatavuuden 

puute. Huoleksi tämä asia nousi myös lasten haastattelussa. 

 

Perheet toivoivat ja halusivat enemmän jatkuvuutta omahoitajuuteen ja kasvatuskumppa-

nuuteen. Vanhemmat myös kuvailivat omahoitajuutta eri tasoisena, mitä työntekijät. Perheet 

selkeästi halusivat enemmän yksilöllisyyttä ja perhekeskeisyyttä päiväkotipalveluihin. Opin-

näytetyössäni selvisi, että lasten kuvaama hyvä päivä päiväkodissa toi esille kavereiden tär-

keyden ja turvallisuuden, tuttujen aikuisten ja tiettyjen välineiden tarpeellisuuden. Johto-

päätöksenä voisi todeta, että tärkeintä on asettua lapsen asemaan, kun pohditaan päiväkodin 

asioita. Hyvään päivään päiväkodissa tarvitaan tarpeeksi ammatillista henkilökuntaa, joilla on 

aikaa lapselle ja perheelle. Sen kulkuun liittyy selkeästi riittävä vuorovaikutus ja tiedonkulku 

lapsen, perheiden ja työntekijöiden välillä. Turvalliset ulkoiset puitteet ja toiminnan mahdol-

listavat välineet ovat osa tätä, mutta tärkeimmäksi asiaksi tässä opinnäytetyössäni nousi riit-

tävän henkilökunnan tarpeellisuus. 

 

Yhteiseksi asiaksi nousi kaikista haastatteluista, työntekijöiden puutteen merkitys. Huolena 

lapsilla, vanhemmilla ja työntekijöilläkin oli sijaisien vaihtuvuus. Lapsilta saamissani vastauk-

sissa tärkein paino oli lisäksi kavereilla ja itsetekemisellä ja leikkimisellä. Turvallisuuden tun-

teen käsittelemiseen liittyy lepohetkestä otettu valokuva ja ryhmän työntekijöistä otetut va-

lokuvat. Tutkijana tunnen pientä ristiriitaa vastauksessa. Kuitenkin koen lasten kokevan juuri 

lepohetkenkin tärkeäksi, vaikka se ei olekaan aina kivaa Vanhemmat ja työntekijät huomioi-

vat kummatkin vastauksissaan hyvien yöunien merkityksen. Erityisenä huomiona yksi työnteki-

jä mainitsi elämyksien järjestämisen lapsille, mitä vanhemmat eivät mainitse hyvää päivää 

kuvatessaan ollenkaan. Myös huomasin, että vanhemmat mainitsevat, että jos kaveri on pois-

sa päiväkodista, niin lapsella voi olla huono päivä, mutta työntekijät puhuvat, että jos kaveri 

leikkii jonkun toisen kanssa, niin voi tulla huono päivä. Muuten haastateltavien vastaukset 

olivat varsin samansuuntaisia. 

 

Omahoitajan merkitys koettiin jokaisessa haastatteluryhmässä tärkeäksi. Osa ryhmistä, mai-

nitsi omahoitajan lapsen hyvän päivän yhtenä tärkeänä tekijänä. Omahoitajan koettiin ym-

märtävän ja tuntevan lapsi parhaiten. Lasten haastattelussa koettiin merkittävänä, se kuka oli 
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kenenkin omahoitaja ja milloin hän oli paikalla. Toisaalta, mietin lisääkö tietämättömyys tur-

vattomuutta lapsille. Lapset mainitsevat kaikki työntekijät ryhmässä lohduttajina, mikä vah-

vistaa tunnetta, että heillä on ryhmässä hyvä olla. 

 

Vanhemmat kokivat ja toivoivat selkeästi omahoitajuuden kytkeytyvän enemmän perheisiin. 

Työntekijät tuntuivat ajattelevan omahoitajuutta enemmän lapsen ja työntekijän suhteena. 

Samoin omahoitajuuden käsitteellisyys oli kummassakin ryhmässä eri tasoista. Vanhemmat 

selkeästi toivoivat enemmän perhepäivähoidon tyyppistä palvelua omahoitajuudelta ja työn-

tekijät määrittelivät omahoitajuuden eri tavalla. Tässä olisikin hyvä aina joka vuosi avata näi-

tä käsityksiä ja toiveita vaikka vanhempainillassa.  

 

Vanhemmat toivoivat myös enemmän jatkuvuutta ja pysyvyyttä omahoitaja suhteeseen. Työn-

tekijät eivät tätä toivoneet. En tiedä, johtuiko tämä työnkuvasta vai realiteeteistä. Vanhem-

mat olivat positiivisia perheiden kotona käytäviin kasvatuskeskusteluihin, kun taas työntekijät 

suhtautuivat asiaan varauksellisemmin. Toisaalta, en voi pois sulkea, sitä ajatusta, että van-

hemmat eivät tämänlaisessa haastattelussa halunneet suoraan kieltäytyä tuollaisesta toimin-

nasta. Ryhmähaastatteluissa on käytännössä aina mahdollista vastata paineen alaisena mieli-

piteidensä vastaisesti. Toisaalta tähän vastaaminen ei sido perheitä vielä mihinkään, mutta 

työntekijää se mahdollisesti voi jo sitouttaa. 

 

Lapset vaikuttivat olevan perustyytyväisiä omaan osallisuuteensa. Heillä tuntui kuitenkin ole-

van mahdollisuuksia ja kanavia vaikuttaa omin toivein osaan tekemiseen. Vanhemmat selkeäs-

ti haluaisivat olla enemmän osallisena lapsen päiväkotipäivässä. He haluaisivat tietää enem-

män ja mahdollisesti enemmän vaikuttaakin toimintoihin. Vanhemmat myös haluaisivat ja 

kokivat tärkeänä yhdessä tekemisen päiväkodissa ja tutustumisen sekä verkostoitumisen mui-

den vanhempien kanssa. Niin kuin Niiranen (2000.) totesi, myös vanhemmat nostivat osalli-

suuden syrjäytymisen ehkäisemisen keinona, vanhemmat kokivat verkostoitumisen tässä tär-

keänä. Työntekijät eivät olleet innokkaita verkostoitumaan enemmän vanhempien kanssa, 

eivätkä myöskään halunneet enempää osallistua vapaaehtoisesti päiväkotitoimintaan. Työnte-

kijät kuitenkin työssään pyrkivät joustamaan ja huomioimaan eri perheiden toiveita. 

 

9.3 Jatkotutkimusideat 

 

Lasten hyvä päivä ei ole irrallaan aikuisten hyvinvoinnista. Vanhempien hyvinvointi, työelämä 

ja sen tuomat muutokset sekä yhteiskuntapolitiikka vaikuttavat kaikki siihen, että lapsellakin 

on hyvä päivä päiväkodissa. Yksi jatkotutkimusaihe voisikin olla, päiväkotihenkilökunnan mää-

rän tutkiminen eri ryhmissä ja päiväkotityön kuormittavuus tällä hetkellä. Toinen jatkotutki-

musaihe voisi olla, se miten lasten päiväkoti päivää voisi kehitellä paremmaksi. 
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Tärkeimpänä tuloksena opinnäytetyössäni nousi henkilökunnan vähyyden ja sijaisien vaihtu-

vuuden huoli. Yllätyin todella, kun sama vastaus nousi esille myös lasten vastauksissa. Laa-

jemman tuloksen saamiseksi tulisi tehdä tutkimus useammille päiväkodeille aiheesta. 
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Liite 1 Teemahaastattelun kysymykset  

 

Ohje haastateltaville. Vastaa vapaamuotoisesti. 

 

Vanhempien ja työntekijöiden kysymykset luokiteltuna teemoittain 

 

Päiväkodin hyvä päivä 

 

Millaisista asioista lapsen hyvä päivä päiväkodissa koostuu? 

Millaista palvelua toivot päiväkodin tarjoavan lapsen hyvään päivään liittyen? 

Mitkä kaksi asiaa aiheuttavat sen mielestäsi, että lapsella ei ole hyvä päivä? 

Millaisilla teoilla näihin voisi vaikuttaa, että lapsella olisi hyvä päivä päiväkodissa? 

 

Kasvatuskumppanuus/omahoitajuus 

 

Mitä hyvä kasvatuskumppanuus on? 

Miten olet kokenut omahoitajuuden toimivan? 

Mitä toiveita sinulla on omahoitajuuteen liittyen? 

 

Osallisuus lapsen päivään 

 

Haluatko osallistua vapaaehtoistoimintaan? 

Oletko kiinnostunut verkostoitumaan muiden vanhempien kanssa? 

 

Lasten kysymykset luokiteltuina teemoittain 

 

Päivä määritellään ensin yhdessä. Sitten katsellaan lasten itse ottamia valokuvia hyvästä päi-

västä päiväkodilla ja samalla haastatellaan lapsia. 

 

Hyvä päivä päiväkodissa ja osallisuus 

 

Mitä tehdään kun on hyvä päivä päiväkodissa? 

Mitä haluaisit tehdä päiväkodissa? 

Miksi päiväkotipäivä ei aina ole hyvä? 

Mikä on ikävintä päiväkodissa? 

 

Omahoitajuus 

 

Kuka on sinun oma aikuinen? 
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Kuka lohduttaa sinua? 

 

Lopuksi teemme yhteisen kuvan aiheesta. 
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Liite 2 Kirje 

 

Hei! 

 

 

Olen sosionomiopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötäni Espoon kau-

pungin Lapsen oikeus palveluihin-kehittämistyössä. Tarkoitus opinnäytetyössäni on saada tie-

toa, millainen on lapsen hyvä päivä päiväkodissa; lapsen, vanhemman ja työntekijän koke-

muksien ja toiveiden näkökulmasta. Haastattelut tehdään teemahaastatteluna, jotka nauhoi-

tan nauhurilla. (noin 15 – 20 min) 

Kussakin haastatteluryhmässä on kolme henkilöä samanaikaisesti. Haastateltavien nimet eivät 

tule julki, ja kaikki haastattelumateriaali tullaan hävittämään asianmukaisesti. Ainoastaan 

lasten ottamat valokuvat, joissa ei ole ihmisiä, jäävät Espoon kaupungin hankkeiden käyttöön. 

 

 

Haastattelutietojen perusteella voidaan mahdollisesti innovoida ja kehittää päiväkodin hyviä 

päiviä eteenpäin. 

 

 

Toivoisin, että voisin haastatella teitä opinnäytetyössäni. 

 

 

Syksyisin terveisin, 

 

Sari Helisniemi-Närvä 

040 842 6877 
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Liite 3 SUOSTUMUS OPINNÄYTETYÖHÖN OSALLISTUMISESTA 

 
Suostun haastateltavaksi Sari Helisniemi-Närvän tekemään Lapsen hyvä päivä-
opinnäytetyöhön. Opinnäytetyö on laadullinen ja tehdään teemahaastatteluna ryhmässä. 
 
Minulle on selvitetty yllä mainitun opinnäytetyön tarkoitus ja siinä käytettävät tutkimusmene-
telmät. Olen tietoinen siitä, että osallistuminen on vapaaehtoista.  
Olen tietoinen myös siitä, että osallistuminen ei aiheuta minulle minkäänlaisia kustannuksia, 
henkilöllisyyteni jää vain tutkijan tietoon ja minua koskeva aineisto hävitetään opinnäytetyön 
valmistuttua. Haastattelussa käytetään nauhuria, joka hävitetään asianmukaisesti aineiston 
analysoinnin jälkeen. 
 
Suostun siihen, että minua haastatellaan ja haastattelussa antamiani tietoja käytetään kysei-
sen tutkimuksen tarpeisiin. Aineistoa käytetään opinnäytetyöhön, joka kuuluu Espoon kaupun-
gin Lapsen oikeus palveluihin - kehittämistyöhön sekä Espoon kaupungin Lasten ja nuorten 
hyvinvointityöhön. Espoon kaupungilla on oikeus käyttää tutkimustuloksia myös muihin hank-
keisiin. 
 
Voin halutessani keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa ilman, että minun 
täytyy perustella keskeyttämistäni tai että se vaikuttaa asiakassuhteeseeni tai työhöni. 
 
 
Päiväys  
 
____________________  
 
Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys  
 
 
_______________________________________ 
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Liite 4 Suostumus/lupa 

 
Opinnäytetyön aihe: Päiväkotilasten hyvä päivä / Sari Helisniemi-Närvä 
 
Opinnäytetyössä haastatellaan haastateltavia teemahaastatteluna, joka nauhoitetaan nauhu-
rille. Haastateltavien nimet eivät tule julki ja kaikki haastatteluaineisto hävitetään analysoin-
nin jälkeen asianmukaisesti. Haastatteluun kuuluu ennakkotehtävät. Lapset ottavat ennakko-
tehtävänä yhtenä päivänä valokuvia päiväkodin hyvästä päivästä. Nämä valokuvat,joissa ei ole 
ihmisiä, jäävät Espoon kaupungin hankkeiden käyttöön. Haastattelut aloitetaan viikolla 41. 
 
 
 
Lapseni ____________________________________________ saa 
osallistua haastatteluun ja ennakkotehtäviin. 
 
 
____________________________________(huoltajan allekirjoitus) 
 
____________________________________(päiväys ja paikka) 
 
 
 
Palautathan tämän lomakkeen viimeistään pe 28.9. päiväkodille, kiitos :)  
Ellei suostumusta palauteta, oletan ettette ole halukkaita osallistumaan. 
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Liite 5 Valokuvauslupa 

 
Hei! 
 
 
Olen sosionomiopiskelija Laurea ammattikorkeakoulusta. Teen lapsenne päiväkodissa opinnäy-
tetyötäni; Lapsen hyvä päivä päiväkodissa. Opinnäytetyöni on tarkoitus innovoida ja mahdolli-
sesti kehittää jatkossa lapsen hyvää päivää päiväkodeissa. Yksi ennakkotehtävä haastateltavil-
la lapsilla on ottaa yhden päivän ajan valokuvia päiväkodin hyvästä päivästä.  
 
Haluan kysyä kaikilta ryhmän vanhemmilta luvan kuvaamiseen, jos lapset niitä haluavat toisis-
taan ottaa. Tarkoitus on kuitenkin kuvata asioita, jotka tekevät päivästä hyvän päiväkodissa. 
Aineistoa käytetään opinnäytetyössäni ja Espoon kaupungin Lapsen oikeus palveluihin-
kehittämistyössä sekä Espoon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Espoon kaupungilla 
on myös oikeus käyttää ei henkilökuvia muissa hankkeissaan. Jos lapsenne ei saa olla mukana 
kuvissa tulen poistamaan hänen kuvansa heti, saatuani aineiston itselleni. 
 
 
Syksyisin terveisin, 
Sari Helisniemi-Närvä 
 
 
 
Lapseni _________________________________________ 
 
saa olla kuvissa mukana. 
 
ei saa olla kuvissa mukana. 
 
 
 
________________________________________(Huoltajan allekirjoitus) 
 
________________________________________(päiväys ja paikka) 
 
 
 
Palautathan, tämän päiväkodille viimeistään 3.10 mennessä. 
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Liite 6 Ennakkotehtävä 

 
Lisää janan kohdalle, vapaamuotoisesti asiat, jotka mielestäsi eri tilanteissa ovat merkityksel-
lisiä lapsen hyvän päivän kannalta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Päiväkotiin tulo 
 
 

Tervehtiminen 
 
 

(Aamiainen) 
 
 

Aamutoiminnat 
 
 

Leikkikaverit 
 
 

Ulkoilu 
 
 

Syöminen 
 
 
 

Välipala 

 
 
Herääminen 
 
 
Aamiainen 
 
 
Päiväkotiin lähtö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Päiväunet 
 
 
 
Iltapäivätoiminnot 
 
 
Ulkoileminen 
 
 
Haku päiväkodilta 
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Liite 7 Lasten ottamat valokuvat 

 

Kuva 2 Letut 

 

 

Kuva 3 Labyrintti 
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Kuva 4 Legot 

 


